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tona de
alumina
calcinată

Uzina de alumină din Ora
dea a elaborat cea de-a 
250 000-a tonă de alumină 
calcinată. Datorită lucrărilor 
de extindere a capacității, 
cît și noilor măsuri adopta
te în scopul organizării ști
ințifice a producției, uzina 
va livra în acest an cu
proape 30 la sută mai mul
tă alumină calcinată decît 
în anul 1967, spor din care 
uzina din Slatina va realiza 
peste 17 000 tone de alumi
niu.

Cu deosebit interes am 
luat cunoștință de propune
rile Comisiei centrale de 
partid și de stat privind or
ganizarea județelor și muni
cipiilor, rezultat al unor am
ple studii care vor asigura 
dezvoltarea neîntreruptă a 
construcției socialiste în țara 
noastră. Noua organizare»' 
administrativă a teritoriului 
țării va crea condiții pen
tru sporirea răspunderii ini
țiativei și operativității or
ganelor locale de partid și 
de stat în rezolvarea multi
plelor sarcini privind dez
voltarea armonioasă a tutu
ror zonelor. Măsurile adop-

MARIA RADAVOI, 
Bacău

deputată in Marea 
Adunare Națională

(Continuare în pag. a lll-a)
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O filă de calendar: 
16 ianuarie, ora 3. 
Gama sentimentelor 
este dominată de trei 
„note”: emoția, bucu
ria si — deh, se în
tâmplă I — trista, chi
nuitoarea înfrînaere. 
Gama rezultatelor se 
prezintă însă ceva mai 
variată...

Sesiunea de exame
ne e un mare „spec
tacol” studențesc. Un 
spectacol de oală — 
pentru care studenții 
s-au pregătit (sau ar 
fi trebuit să se pregă
tească, unii dintre ei) 
un întreg semestru. 
Acum cortina s-a ridi
cat. In cronica primei 
zile de examene con
semnăm cîteva fapte 
de natură să ne intro
ducă în atmosfera fe
brilă a sesiunii:

• 33 000 de tineri — 
studenții anilor I — au 
primit „botezul exa
menelor". Studenția le 
oferă un prilej real — 
și tentant — de afir
mare.
• „Veteranii” — cei

din anii V — tint no
stalgici : „A mai tre
cut un examen, a mal 
trecut o zi de studen
ție". Va fi rodnică a- 
ceastă ultimă sesiune 7
• Conversațiile stu

denților, interesantele, 
pasionantele si aprin
sele lor conversații, se 
rezumă acum doar la 
trei replici; „Ce exa
men ai avut ? Cînd îl 
dai pe următorul ? 
Baftă !“.

In sfîrșit, cîteva „a- 
mănunte" care în
deamnă la reflecții:

• „Decanul" face 
confesiuni: „Se știe, 
eu cer trei condiții e- 
sențiale — multe ore 
de studiu, perseveren
tă si inteligentă în 
gîndire. Sînt oare prea 
pretențios ?“.

Răspunde studenta 
Alina Voicu, din anul

ADRIAN
VASILESCU

(Continuare
în pag. a IlI-a)
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SOCIETĂȚII 
NOASTRE

Măsuri propice
avîntului econo
miei și culturii
Prof. dr. ing. Gheorghe Nițescu

rector al Institutului politehnic Brașov

Cu deosebit interes am luat 
cunoștință despre propunerile 
Comisiei centrale de partid și de 
stat cu privire la organizarea ju
dețelor și municipiilor în concor
danță cu hotărîrile istoricei Con
ferințe Naționale a P.C.R. de la 
6—8 decembrie 1967. Ca dascăl, 
om de știință și cetățean, îmi 
exprim totala adeziune față de 
aceste propuneri care sînt puse 
în discuția publicului, urmînd ca, 
după aceea, să fie legiferate de 
Marea Adunare Națională. Docu
mentele anterioare de partid au 
evidențiat necesitatea măsurilor 
propuse și cred că cel mai impor
tant considerent al împărțirii ad- 
ministrativ-teritoriale a țării este 
simplificarea aparatului adminis
trativ, ceea ce va contribui la o 
mai judicioasă abordare a pro
blemelor fiecărei unități terito
riale, la o mai bună rezolvare a 
problemelor cetățenilor comune
lor și ‘orașelor. Găsesc foarte jus
te și raționale criteriile care au

COCTEIL LA AMBASADA
R. P. BULGARIA

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, marți după-' 
amiază, ambasadorul R. P. Bul
garia la București, Gheorghi 
Bogdanov, a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Chivu Stoica, Ilie 
Verdeț, membri și membri su-

pleanți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Marți a sosit în Capitală o de
legație a Partidului Comunist 
Mexican, condusă de tovarășul Ar
noldo Martinez Verdugo, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Mexican, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte tovară
șii Antonio Morin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.M., și 
Jose Luna, membru al C.C. al 
P.C.M.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost întâmpinată de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela^Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)
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Minidrama ultimei FEMEI
De obicei fix la ora șase 

treizeci intră pe poarta unei 
mici fabrici de piese de 
mecanică fină. Deși figura 
sa este de o banalitate de
zarmantă, din întreaga ei 
făptură se degajă un „ceva“, 
o atmosferă aparte aș zice, 
care o face să se deosebeas
că vizibil de tovarășele ei 
de muncă. Nici pasul, nu 
atât energic, cît sigur de 
sine în mlădierea lui, nici 
o anume unduire — ci o 
trăire interioară la înaltă 
tensiune, după cum se va 
vedea, îi dau aerul acela 
neobișnuit. în atelier lu-

Pavel Âloanei CELEBRE
crează liniștită, spală în 
benzină niște piese mici 
ca niște bijuterii. Nu vor
bește cu nimeni, e nouă de 
aproape numai un trimes
tru și toate fetele îi spun 
Dumneavoastră sau Doam
nă. Ele nu știu despre ea 
decît că are o fetiță de școa
lă, au văzut-o în cîteva du
minici prin oraș cu ea, foar
te elegante amîndouă și . ■

foarte vesele. E adevărat, 
eleganța Doamnei este cam 
prăfuită și ea derivă mai 
mult din felul în care știe 
să poarte hainele mult pe
riate, cam prea lucioase de 
atîta călcat.

Am cunoscut-o întîmplă- 
tor în orașul acela bănă
țean, în nici un caz Timi
șoara. Fusesem în mica fa
brică* și o remarcasem din

motivele arătate mai sus. 
Ne-am reîntîlnit întâmplă
tor pe stradă și, cînd am 
salutat-o incert, m-a oprit î 
„Aș vrea să vorbesc ceva 
cu Dvs“. în cofetărie n-a 
vrut să intre : „Mi s-a fă
cut silă de toate cofetă
riile !“ Atunci 
bat pe aleile

ne-am 
unui

plim- 
parc,

Ne apropiem de datele de
cernării unor premii literare, 
date târzii, cînd anul literar 
și-a așezat cărțile în stive, cînd 
editurile și revistele sînt mai 
dispuse pentru anticipații de
cît pentru retrospective, după 
ce interesul critic, cum e fi
resc, se îndreaptă spre noile 
perspective ale fenomenului 
literar, după ce publicul și-a 
consumat preferințele sau și-a 
prelungit ezitările, amînîn- 
du-și, cu încă un an, aștep
tările. Chiar târzii, datele de
cernării premiilor nu sînt cu
noscute precis, pot fi la înce
putul sau la sfîrșitul lui fe- 

V

Ștefan Bănulescu

bruarie, în martie, uneori în 
aprilie. Dacă datele întîrzie 
în imprecizie, pot da senti
mentul că premiile se acordă 
pentru a fi acordate totuși, 
sensul lor riscînd să se piardă 
între dubiu și formalitate. E 
un adevăr banal că premiul 
literar nu privește numai o 
carte sau un autor. Relația 
cu gradul de intensitate sau 
cu acalmia fenomenului lite
rar, cu competiția febrilă a 
editurilor în selecția de au
tori și cărți sau, dimpotrivă,

cu uniformitatea editorială, 
relația cu opiniile critice cal
de încă și cu ambiția de 
identitate și de atitudine a 
revistelor — sînt lucruri pe 
care un premiu literar le poa
te reprezenta mai bine cînd 
e decernat la timp, constitu
ind pentru anul literar res
pectiv un reper de existență 
specifică, un punct nodal al 
datelor interioare de viață 
cultural-literară. Nemaivor- 
bind de titlul de prestigiu pe 
care o instituție de cultură 
sau alta și-l fac acordînd în-

(Continuare în pag. a lll-a)
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stat la baza propunerilor pentru 
organizarea județelor și munici
piilor. Astfel, județele formează 
unități echitabile și echilibrate 
din punct de vedere al popu
lației, teritoriului, potențialului 
economic, tradițiilor istorice și cu 
reale posibilități de dezvoltare e- 
conomică și social-culturală în vi
itorul apropiat Orașele și co
munele care compun un județ au 
cele mai bune legături feroviare 
și rutiere cu centrele de județ. 
Se înlătură unele anomalii care 
există acum, ca de pildă : locu
itorii unor comune ca Bod, 
Feldioara etc., aparținătoare 
raionului Sf. Gheorghe, și ai 
altora, ca Intorsura Buză
ului, Sita Buzăului etc. aparți
nătoare raionului Tg. Secuiesc 
care, ca să ajungă la centrul de 
raion, trebuie să treacă prin Bra
șov și să parcurgă distanțe mari. 
Dacă ne referim la teritoriul 
propus pentru județul Brașov se 
poate constata că acesta cuprin
de localități care gravitează spre 
centrul de județ care realmente

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SOȚUL
TĂU

Ochii industriei" Foto: ION CUCU

foileton 
de 

MICUȚĂ TĂNASE

IE vechi, depărtat în me- _ 
moria timpului neamul lor, B 
al talienilor. Meșteri iscusiți ■ 

ide poduri, poate că de la
Traian încoace au rămas la B 
Istru, migrînd in podgorie, ■ 
aici unde piatra pare a se _ 

g naște incontinuu, dezvelind | S albă dealurile ca niște oase ■ i imense de magmă, din ere _
adinei, geologice, cu umbră H 
la mijloc de scoică și pești* 

I crucificați. Și poate că de-a- n
lungul secolelor, cînd romanii R 
din prefurul Romei s-au nu- ® 

Imit italieni le-a rămas și a- _ 
cestora de dincoace de Dună- I 
re, numirea magică de tali-" 

Ieni. Dincolo de munți nu se n 
știe ce este, mărturisea Hero-1 
dot în ale sale însemnări, care ■ 

Imai degrabă sînt scurte po- ■ 
vestiri istorice decît istoria în-1 
săși, nu se știe ce este zicea “ 

Iei din cauza albinelor. Bănuim ■ 
ce avalanșă fantastică de a- | 
ripi, ce zid imens de albine" 

I putea sta în calea cuceritori- ■
lor dacă nu se putea trece | 
dincolo de munți, dacă nu se " 

■ știa, ce e, în afară de acea ■
„negură a veacurilor" cum o ■ 
bănuiește, din lipsă de date, H 

i același străvechi istoric, du-a
blat cum se vede de o fante-1 
zie de poet. Pietrarii însă, ta- 

ilienii, au putut cu timpul să ■ 
izgonească albinele din șfiu-H 
beele lor din crăpăturile stin- 

icii, să le îmblînzească unii fin 
să-și schimbe apoi meseria, săi 
apuce în loc de ciocan și 

I daltă în mină, sita de strecu-»
rat miere fi ceară. Cei mai | 
mulți au rămas credincioși 

Iînsă vocației lor primare: ■ 
pietrăritul. Prin ce împrejura- 8 
re, din ce timp, unde începe" 

I rădăcina arborelui lor genea-fl
logic și de unde, nu se știe i 
mai mult decît o bănuială,

■ cert este însă că Grigore Ta- R 
Hants a fost toată viața pie-1 
trar, a făcut ziduri și a cio
plit cruci, teici pentru păsări g 
fi stîlpi de poartă, trepte fig 
mese rotunde cu un picior, 
rîșnițe și alte lucruri mai mici, g 
dar de un farmec deosebit în-1 
tr-o curte, ca bile pentru

I ronduri la flori, capete cu g 
aripi lingă trepte, nișe pentru R 
zid, țiitori de stîlpi pentru șo-

Iproane șl cite altele, cite, g 
Poate că oamenii asoclindu-l i

| (Continuare în pag. a III-a) |



CUM AȚI FOST PRIMIT
LA LOCUL 
DE MUNCA?

Nu m știe de unde • por
nit ideea. Dar, la urma ur
mei, aceasta prezintă mai 
puțină importanță. Fapt este 
eă, cineva a gîndit într-o bu
nă zi : „Ce-ar fi să-i adu
năm pe toți absolvenții șco
lilor profesionale, mun
citori tineri, de un an, 
doi, sau trei intrați 
in combinat ți să-i în
trebăm, așa printre alte 
ehestiuni, despre munca sau 
calificarea lor și de un alt 
lucru : despre viața pe care 
o duc, unde dorm, unde mă-

SOȚUL 

TĂU ȘO

FEAZĂ ?
FOILETON

d« Nicuțâ Tânase

— Soțul tău conduce acum 
mașina ?

— Nu, dragă, al meu e su
ferind, poartă ochelari de 
soare. Medicul i-a dat și ade
verință că nu e apt pentru 
conducerea mașinii.

— Ții minte șoferul ăla 
care ne-a dus atunci la croi
toreasă P Am apelat la mași
na ta, pentru că șoferul meu 
era eu soțul în deplasare 
M-a rugat să-l las pe el să 
ia mașina.

— Da... Au vrut să-l 
schimbe cei de la transpor
turi ; un nesuferit șeful ăla 
de la transporturi I Am 
intervenit eu pe lingă so
țul meu... Se putea I Au
rică, șoferul nostru, cu 
toate că era șofer, era un băiat 
cult. Citea, citea, și iar citea...

— Știu dragă ! D-aia te-am 
și întrebat. Am stat atunci 
trei ore la. croitoreasă și cînd 
am venit la mașină, am văzut 
pe fața lui un fel de regret 
că n-am stat încă pe atît ca 
să termine „Oameni și șoa
reci" de Steinbeck. Știe să a- 
leagă și cărțile. Ții minte 
conversația mea cu el ? Mi-a 
făcut o impresie colosală.

— Dar nu știi cum era la 
piață I CU a fost el șofer la 
noi nu am călcat tn piață. Se 
tocmea, draga mea, cu precu
peții... Un ou care la stat cos
tă un leu, el il lua de la ță
rani cu 50 de bani. Cu zarza
vaturile, la fel. Fructele, în 
special, le aducea aproape de 
pomană. Dar W ajuta jf el, cu 
mașina, pe țăranii din jurul 
Bucureștiului. Se sacrifica 
bietul Aurică I Pleca din ga
raj cu noaptea în cap, le-adu
cea mărfurile țăranilor in pia
ță. Ctnd nu aveam treburi cu 
el, se ducea șt la nunțile lor 
cu mașina. îi ducea pe miri 
la fotograf, pe nași. Era un 
băiat foarte hun, descurcăreț 
nevoie mare. Și aveam o în
credere în el, tu... Tu cum 
stai cu mașina ? \

— Draga mea, foarte bine. 
Soțul meu stă bine cu sănă
tatea, nu poartă ochelari de 
soare. Așa că, orînd-nevrînd, 
a trebuit să-și scoată carnet. 
Conduce el. Și eu am avut 
un șofer bun pe mașina în
treprinderii. N-am de ce mă 
pllnge. Știi cit ti regretă co
piii mei ? N-am văzut așa 
ceva I Plîng după el, ca după 
o rudă apropiată.

— Dar spui că-i bine fără...
— E foarte bine din alt 

punct de vedere. înainte, opt 
ore pe zi, dacă nu ji mai mul
te, nu-mi vedeam soțul, pe 
cete știi ctt ti iubesc.

— Eit
— Acum ti văd clnd vreau 

ta cele opt ore de producție, 
îi dau un telefon și-i spun : 
„Dragul meu, am nevoie de 
mașină". Nu mai are șofer și 
așa e nevme să vină el. Spune 
subalternilor că are treabă pe 
șantier și...

— Vai cit ești de fericită ?/ 
Și amîndouă dau telefon la 

întreprindere după mașină. 

nfncă, ce citesc, unde dan
sează, ce filme văd 
ș.a.m.d. Zis și făcut. 
Nouă, nu ne rămîne decît 
să consemnăm în rîndurile 
de față cele ce s-au spus 
la o astfel de convorbire în 
ordinea și succesiunea pe 
care am găsit-o.

De la început cel care a 
întocmit procesul verbal 
consemnează : „Se simt bine 
in dormitoare. A fost mai 
prost cu frigul — nu se dă
duse drumul la calorifer. 
Acum s-a dat“. Dar părerea 
e contrazisă imediat de 
un tînăr: „Cu spă
latul e mai prost. N-avem 
unde spăla o rufă, hainele 
de lucru. Ni le spălăm sin
guri. Combinatul are un loc 
unde se spală lenjeria din 
dormitoare. Ce bine ar fi 
dacă ni s-ar aproba și spă
larea rufelor noastre acolo, 
nu pe gratis. Contra cost".

Discuția iese din cadrul 
strict gospodăresc, îmbrăți- 
șînd un aspect oare, obser
văm, interesează un grup 
mai mare de tineri absol
venți ai școlilor profesio
nale.

„Seraliștii ? Foarte greu. 
Ies din fabrică in grabă, 
merg la masă, vin aici la 
grupul social să se îmbrace 
ți, fuga la școală. Cu toată 
graba mai toți întârziem".

O intervenție: „Nu
pot să-și ia în secții, 
hainele cele bune cu care 
merg la școală. Acolo nu le 
poți ține pentru că se îm
bibă de praful și gazele e- 
manate în procesul de fa
bricație. La școală nu ne

Argumentele unei 
radiografii

împreună cu un lucrător 
al Direcției Miliției Capitalei 
am întreprins un raid în cîte
va zone nodale din sistemul 
circulator al orașului. Iată 
constatările : ora 11,30 Ia ba
riera de pe șoseaua Alexan
dria, arteră importantă de ac
ces în oraș, cu un pronunțat 
trafic internațional. Bariera 
lăsată pentru cîteva minute a 
adunat, de-o parte și de alta 
a ei 42 de autovehicule. Din 
registrul de evidență al can
tonului numărăm gîturile 
de circulație produse în ulti
mele 24 de ore : 87 de întîl- 
niri ale circulației rutiere cu 
impasibila barieră. Un ele
mentar calcul (media unei o- 
priri stabilită cu zgîrcenie la 
10 minute) dovedește că șo
seaua este utilizabilă pentru 
funcția ei rutieră aproximativ 
9 ore din cele 24 ale zilei. 
Și aceasta cu prețul încălcării 
(printr-o tacită înțelegere l.i 
nivelul local) a regulamente
lor c. f în vigoare, care apli
cate ad literam ar însemna 
aici staționarea în fața barie
rei la trenurile care vin de la 
Ciorogîrla de 21 minute (1).

Ora 13,15, halta Progresul, 
pe șoseaua Giurgiu. Ne în
tâmpină bariera coborîtă. Fe
roviarul de serviciu ne dă lă
muririle necesare. Nici nu e 
nevoie. Abia a reînceput cir
culația rutieră și bariera și-a 
reluat poziția leneșă. E cea 
mai nenorocită barieră — 
continuă el. Se fac manevre 
foarte multe. Oprim deseori 
manevrele noastre ca să dăm 
drumul la circulație, altfel 
s-ar face convoi de autocami
oane pînă la Bellu și în par
tea cealaltă pînă Ia Jilava. O 
situație de compromis s-a sta
bilit aici : mișcarea feroviară 
și cea rutieră se încurcă reci
proc. Rod al acestui provizo
rat e și „legiferarea" unei ile
galități de circulație. Pe un 
panou pietonii pot citi negru 
pe galben : „Nu treceți pe 
sub vagoane ci numai prin 
gheretele de frînă". Ciudată 
recomandare.

La Direcția regională
C.F.R. verificăm rezultatele 
sondajului nostru, adăugînd 
altele : la bariera din șoseaua 
Alexandria trec zilnfc 90 de 
trenuri și (așteaptă, în cele 
mai dese cazuri) 4 320 de au
tovehicule ; la bariera de pe 
șoseaua Domnești 90 trenuri 

vine să mergem oricum". Și 
o altă chestiune : „Seara ie
șim de la cursuri la nouă 
fără zece. Trebuie să aștep
tăm aproape o oră. Dar e 
greșit zis așteptat. Sintem 
obligați să ne pierdem tim
pul o oră pentru că auto
buzul care merge pină la 
grupul social vine numai la 
nouă și patruzeci. De altfel, 
e ultimul autobuz care vine 
pină la dormitoarele noas
tre".

Aria discuției se lărgește : 
„Distracție ? Combinatul 
nostru n-are nici un club. 
Are C.F.R.-ul ți IPROFIL- 
ul cluburi în oraș, de
parte de aici. Dar acolo 
dacă vrei să joci un șah nu 
mai Încapi de pensionari. 
Cite 10—12 In jurul unei 
mese".

Se revine la dormitoare.
Ne notăm : „Plătim cite 50 
de lei de căciulă. Ar 
putea să ne pună măcar un 
geam care lipsește de un 
an de zile. S-ar fi putut, de 
asemenea, ca în vara aceas
ta să se zugrăvească. Ușa de 
la cameră nu se închide 
decît trîntită". Ne-am 
putea apoi face și noi sin
guri cite un ceai, o cafea. 
Ar trebui amenajată 
o încăpere să ne pu
tem găti cite ceva, să nu 
stăm cu miros de mîncare, 
cu alimente in dormitoare.

Probabil că cineva a în
trebat ce face un cunoscut 
personaj ce s-ar fi putut 
îngriji de astfel de lucruri : 
administratorul ? I se răs
punde : „Desigur, vine pe 
aici. îl simțim clnd vine 

și 1440 vehicule, pe șoseaua 
Armata Poporului, în apropie
re de fabrica de confecții 42 
de trenuri (majoritatea tără
gănate de manevre) și 5 300 
autovehicule ; la o altă trecere 
ferată de pe aceeași șosea : 18 
manevre și 7 500 vehicule ; șo
seaua Răzoare (lîngă Acade
mia Militară) : 42 de manevre 
5 300 de vehicule. Lista poate 
"ontinua. Reținem doar că în 
orașul București sînt peste 50 
de intersecții, șosea — cale 
ferată și de regulă între limi
tele vechi ale orașului și noile 
cartiere dens populate con
struite în ultimii ani.

Incidente pe foaia 
de parcurs

Continuăm ancheta. Bule
vardul Regiei, în apropierea 
podului Grand. Partea carosa
bilă are o lățime de 20 m 
utilizabilă practic doar pe 
două culoare (inclusiv liniile 
de tramvai) deoarece moder
nizarea drumului n-a atins și 
celelalte benzi. Debitul de cir
culație este aici de 407 vehi
cule pe oră într-un singur 
sens. Tracțiunea grea predo
mină ; e una dintre puținele 
artere de acces în oraș impuse 
de restricția de circulație. 
Peste pod traficul e de apro
ximativ 300 traversări pe oră. 
Un incident la motorul unui 
vehicul blochează trecerea. 
Vociferări, nervi, timpi utili 
risipiți- In sfîrșit, circulația 
este restabilită. Continuăm 
drumul cu convoiul de mașini 
grele. Traversăm două dintre 
arterele principale ale orașu
lui pe porțiunea Piața Buzești
— Grigore Alexandrescu — 
Sevastopol — depoul I.T.B. 
Ilie Pintilie (aproximativ 1 200 
m) în urma unui tramvai. 
Timpul ? Aproximativ 18—20 
minute. Pe sensul celălalt al 
intersecției bulevardului Ana 
Ipătescu (între Piața Romană
— Piața Victoriei) traficul e 
de 638 de vehicule pe oră. 
Semaforul împarte frățește 
timpii morți. Generos 1 (Imi
nent, organizarea științifică a 
producției va atinge și exploa
tarea maximă a parcului de 
vehicule grele. Probabil că o- 
rarul lor de exploatare va îm
prumuta sistemul de circula
ție al liniilor I.T.B., de exem
plu. Se vor prevedea vorace 
coeficiente de timp risipite 
pentru trecerile la barieră, ac
cesul pe căile aglomerate de 
intrară în oraș ?)

Ancheta în rîndu
rile tinerilor de la 
Combinatul de ce
luloză și hîrtie din 

Dei

pentru că sbiară și ne scoa
lă din somn pe cei care lu
crăm in schimbul de noapte. 
S-ar putea amenaja In gru
pul social o sală in care să 
fie o masă de ping-pong. 
Mingi, palete, plasă ne fa
cem și noi rost Și mai ales 
doleanța tuturor este să fie 
aici un televizor, un aparat 
de radio : mai știm și noi ce 
se intîmplă în lume. Ni s-ar 
putea răspunde că în 
apropiere de grupul so
cial sint vreo două 
televizoare. Nimic de zis. 
Unul e intr-o sală care nu 
aparține combinatului (dar 
e deschis o dată la lună cînd 
vin șoferii) și unul Ia triaj. 
Cînd vrem și noi să vedem 
un program ce ne intere
sează sintem dați afară 
pentru că se ține o ședință. 
Ce să facem ? Nu-i clubul 
nostru și oamenii ne pri
mesc numai atunci cînd au 
posibilitate".

„Spectacole nu prea. Vin 
foarte rar formații de muzi
că ușoară pe care o îndră
gim foarte mult. Și doar 
sintem la 60 de kilometri 
de Cluj. Șosea asfaltată. în 
Dej sînt 2 cinematografe. în 
general vin filme bune dar 
aduc cu ele și neajunsuri. 
La un film bun e aglome
rație mare. Dacă ai coastele 
tari reușești. Se simte ne
voia ca la un oraș cu dez
voltarea industrială pe care 
a început s-o ia Dejul, nu
mărul cinematografelor să 
fie mai mare decît al unui 
tîrg oarecare".

Discuția se întoarce la 
fabrică, punctînd unele lu
cruri nu tocmai în reguiă. 
Un operator chimist de la 
mașina de hîrtie : „Vara nu

Dacă intri în oraș venind 
dinspre Ploiești pe varianta 
Buftea și vrei să ajungi la Chi- 
tila cu destinația Pitești tre
buie să-ți continui drumul spre 
podul Gonstanța deoarece cei 
3 km de șosea care ar scurta 
enorm drumul între cele două 
puncte, degrevînd circulația 
de pe Calea Griviței, arată a- 
pocallptic. Vrei nu vrei intri 
în convoiul greoi cu mers de 
ihtiozaur ce se târăște spre po
dul Constanței. Urmăm și noi 
drumul. (Pe această arteră de
bitul mediu de vehicule între 
orele 7—9 și 17—19 este, pe 
ambele sensuri, de 1 782 vehi
cule, cu 31 la sută mai mare 
decît în 1965. Lipsa refugiilor 
de pietoni la stațiile I.T.B. 
prelungește artificios distanța. 
Numărăm nu mai puțin de 13 
mașini grele stopînd cu o 
exasperare matematică la fie
care stație unde oprește un 
tramvai leneș. In plus notăm 
aici că refugiile pentru trolei
buze, laterale benzii carosabi
le, nu pot fi folosite de aces
tea deoarece I.T.B.-ul n-a de
viat corespunzător și liniile e- 
lectrice aeriene. în sfîrșit, a- 
jungem la podul Constanța. 
Panta carosabilă prezintă de
nivelări. Trecerea pe sub pod 
pe cite un sens (imaginați-vă 
busculada unei pene neinspi
rate chiar la trecere 1) este în 
prezent discriminatorie : vehi
culele cu gabarit mare trebuie 
să facă calea întoarsă. După 
cîteva minute părăsim șoseaua 
Bucureștii Noi spre cartierul 
Jiului-Scînteia. Intrarea îngus
tă, trafic mare, firul de circu
lație labirintic. (O anomalie în 
proiectarea noilor cartiere o- 
bligă la soluții costisitoare a- 
cum : imaginați-vă un matur 
îmbrăcat în frac și lăsat cu 
picioarele goale sau sandale 1)

Modernizarea circulației 
prin treceri denivelate înce
pe să devină presantă : 
„nevoia unor urgente mă
suri de modernizare — ne 
spune It. col. A. Ștefăneasa 
de la D.M.C., — este deja a- 
cută. Dacă în prezent des
chiderea unor ample șan
tiere pentru efectuarea a- 
cestor modernizări se mai 
poate face fără a perturba 
prea mult circulația în a- 
ceste zone, peste cîțiva ani, 
lucrînd sub sarcina unui 
flux circulator dublu sau 
triplu, prețul de cost al lu
crărilor ar fi mult mai 
mare, iar circulația lezată 
vital". Aici timpul irosit azi 
se măsoară în bani grei 
mîlna.

e unde să se facă bale cu 
apă caldă. Rece e, dar caldă 
nu. Propriu-zis baie este 
dar lipsesc dușuri, chiu
vete, oglinzi in vestiare, 
curge ulei de la o presă de 
sus". Un lăcătuș de la ce
luloză spune : „Nici vara, 
nici iarna nu se pot spăla 
oamenii ca lumea. Celuloza 
e cea mai mare secție din 
combinat și cu condițiile 
cele mai grele de muncă. 
E drept, în unele locuri din 
combinat sint băi dar nu le 
îngrijește nimeni".

Ne amintim că trecîud 
prin secții am observat 
peste tot afișe avertizoare, 
tipărite frumos, în culori 
cu litere de o șchioapă: 
„LUCRĂTORI, LA IEȘI
REA DIN SCHIMB, FA
CEȚI BAIE I". Cîtă ironie I

Grupul social e compus 
din cîteva barăci ale con
structorului combinatului, 
destul de trainice. Tinerii au 
dat soluția unor posibile și 
necostisitoare amenajări. 
Ar putea conducerea 
C.C.H,-Dej să le satisfacă ? 
Credem că da. Nu poate 
însă interveni cu nimic pen
tru că construcțiile nu ti 
aparțin. Proprietarul ba
răcilor — constructorul 
combinatului ar putea in
terveni aici dar n-are nici- 
un interes : în barăci nu lo
cuiesc oamenii lui. De la a- 
cest punct lucrurile par să 
nu mai aibă ieșire.

P.S. La toate cele de mai 
sus ne simțim datori să 
aducem o explicație. Un 
sondaj al conducerii u- 
zinel, comitetului U.T.C. 
sau comitetului sindica
tului, în rindul tineri
lor absolvenți asupra unor 
probleme de viață și de 
muncă asemănătoare celor 
de mai sus n-a fost făcut 
niciodată, deși au trecut ce
va ani de la punerea combi
natului în funcțiune. Cele 
scrise în rîndurile de față 
sînt însă perfect reale. Ele 
au rezultat dintr-o recentă 
discuție cu tineri de la 
Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Dej.

I. BODEA
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Ea Uzina de fibre sintetice de 
la Săvinești

Intîi tragi și apoi 
desenezi ținta?

Invazia... necesară a auto
vehiculului în viața orașului 
modem a început deja să 
producă profunde restructu
rări în însăși concepția pro
iectării urbane, a perspective
lor sale de dezvoltare. De 
fapt, ideea necesității corelă
rii construcției de noi edificii 
în funcție de căile de acces 
era prezentă chiar și în stu
diul amintit, publicat în 1928. 
Refluxul în dinamica crește
rii parcului de vehicule a fost 
însă liniștitor pentru edili, 
pentru ca perspectivele unui 
flux sporit și de lungă durată 
să producă presante obligații 
de modernizare a drumurilor. 
Am solicitat inginerului Ni- 
colae Mărgărit de la Institu
tul de proiectări de gospodă
rire comunală, specialist tn 
probleme de circulație, opi
niile sale.

„In mod obligatoriu tn ma
terie de circulație trebuie să 
vorbim de o perspectivă mai 
largă decît în planurile de 
sistematizare edilitară urbană, 
deoarece planul de circulație 
determină de azi înainte, o 
serie de amplasamente mari 
care devin obligatorii dezvol
tării unui oraș modem. Acest 
fapt este grevat la noi din 
cauza sistemului de circulație 
moștenit, cel radioconcentric, 
spre schimbarea căruia ta

Z E a apărut j
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incinta bisericii
Ierarhi" din Iași a fost or
ganizat un interesant muzeu 
de obiecte de artă feudali. 
Sînt expuse aici fragmente 
din vechile picturi ale bi
sericilor „Trei Ierarhi" și 
„Sf. Nicolae Domnesc", și pie
sele unui faimos candelabra 
ce a aparținut domnitorului 
Vasile Lupu. Broderii lucrate 
cu fir de aur și de argint pe 
mătase și catifea. Se presu
pune ci aceste autentice o- 
pere de artă ar fi fost reali
zate de doamna Tudosca, pri
ma soție a lui Vasile Lupu. 
Ca mărime, concepție și ele
mente decorative. „Sala go
tici" este unică Intre monu
mentele medievale similare 
din țara noastră.

Foto : BARTHA ARPAD 
Brașov

Drumul telefericului

Vreți să faceți 
cunoștință ?

Așa cum am promis, pu
blicăm în rubrica noastră de 
astăzi, adrese ale școlarilor.

Pricop Nela, 17 ani. elevă 
tn clasa a XI, Str. Alex. Lă- 
pușneanu nr. 12 Măcin, reg. 
Dobrogea (schimb ilustrate 
și fotografii cu artiști).

Toma Dan, 17 ani, clasa 
XI, Str. 11 Iunie, Bloc 11 ap. 
27 Sibiu, reg. Brașov (fila
telie. muzică, spori).

Zaharia Mioara, 17 ani, Li
ceul Fetești, reg București, 
(schimb de ilustrate, sport, 
cinema).

Rodica Gh. Bucur, 17 ani, 
comuna Cislău, raionul Cis- 
lău, reg. Ploiești (teme de 
literatură, schimb de ilustra
te).

Stănilă 8tancu, 17 ani, Str. 
23 August nr. 36, Alexan
dria, reg. București (teatru, 
cinema, schimb de vederi).

Tănase Georgeta, 17 ani, 
anul II Liceul agricol Fălti
ceni, reg. Suceava (teme di
verse).

Munteanu Constantin, 
ani, Str. Gării 
câni, reg. Iași 
sport, cinema).

Bobn Rodlea, 
Olga Banele nr. 
reg. Iași, (schimb 
trate).

Florian Ion, 17
X, Sti. Mihal Eminescu nr. 
3—5 Tg. Lăpuș, raionul Lă- 
puș, reg. Maramureș (schimb 
de ilustrate).

Chindea Susana, ÎS ani, 
clasa XI, Str. Gheorghe 
Doja nr. 117. Tg. Mure» 
(schimb de ilustrate șl foto
grafii cu artiști, teme 
verse).

17
nr. 63 Pas- 
(teme de

17 ani, Str.
1 Blrlad, 

de ilus-

ani, clasa
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tr-unul inelar s-au îndreptat 
strădaniile din ultimii ani. 
Zona centrală trebuie însă să 
simtă de-acum încolo degre
varea ei de circulația perime- 
trală a orașului. Zona centra
lă trebuie gîndită în legătură 
cu coroana perimetrală a noi
lor cartiere, cu precizarea tra
ficului care trebuie sau nu să 
circule prin miezul său. Ne
voia unor degajări tangenția
le este reclamată de centrul 
nostru aflat la pragul critic. 
O a doua problemă esențială 
este modul de tratare a arte
relor de penetrație în Capi
tală ca și sistemul de legături 
cu zona de distracție și de 
turism din sfera orașului. Din 
păcate, nu există încă decît 
foarte puțin figurat un plan 
de perspectivă de circulație 
bucureșteană. Acest fapt, 
cred, a dus la eliberarea unor 
autorizații de construcții de 
locuințe particulare sau de 
amplasare a unor obiective 
industriale în apropierea unor 
drumuri care vor fi supradi
mensionate peste cîțiva ani. 
Mă gîndesc la șoseaua spre 
Pipera, care ai putea deveni, 
printre altele, și o fericită 
atteră de degajare spre și 
dinspre Snagov. Lipsa acestui 
amplu plan atât pentru etapa 
imediată de dezvoltare cît si 
pentru perspectiva următori
lor 10—15 ani, duce la solu
ții greșite, la lipsa unei docu
mentații ta rezervă, la soluția 
proiectelor elaborate In gra
bă, fără temeinică documen
tație, Un plan da circulație

in librării

Andri Hodeir este unul din 
cele mai prestigioase nume 
din istoria jazzului, nu nu
mai un creator de talent, un 
pasionat iubitor al jazzului ci 
și un critic care contribuie la 
precizarea teoretică a noilor 
tehnici, pledează pentru im
punerea jazzului, pentru răs- 
pîndirea valorilor sale.

Săptămîna aceasta a apă
rut în traducere românească 
(semnată de C. Ghimpețeanu- 
Berindei și Gr. Constantines- 
cu) una din cele mai intere
sante lucrări dedicate genu
lui : ciclul de eseuri al Iul 
Andră Hodeir sub titlul „Jaz- 
zul, oamenii și problemele".

Deși folosește un bogat a- 
parat muzicologic, lucrarea 
reușește să ofere oricărui tînăr 
dornic să citească atent cîteva 

• eseuri muzicale, o carte de 
maxim interes pentru a avea

<•

In anul 2000
omul va trăi
100 de ani I
Cunoscutul medic ameri

can Maurice L. Tainter, a 
declarat că în jurul anului 
2000 vîrsta medie a oameni
lor ar putea să crească cu 
cel puțin 10 ani. „Dacă rit
mul mediu de sporire a vîr- 
stei omului, care a fost în
registrat în ultimele decenii, 
se va menține, spune savan
tul, tn jurul anului 2050 
vîrsta medie a omului va fi 
de 100 de ani“.

Oaia furioasa
O oale scăpată dm abato

rul din Charente (Franța) a 
semănat panică în oraș. 
Străbătând în goană cîteva 
străzi centrale, șl încurcînd 
circulația, a pătruns pe un 
teren de tenis, unde a între
rupt o partidă, apoi a rănit 
un polițist „temerar", care 
se încăpățînase s-o urmă
rească tot drumul.

Călătorie
submarină

Un tunel feroviar subma
rin, ta lungime de 36 km, s* 
construiește tn strîmtoarea 
Gaugaru, care leagă Insulele

ar trebui gîndit ca un tot u- 
nitar, interdependent în cu
prinsul lui, cu prognoza exac
tă, să zicem, a punctului cri
tic care ar surveni în cutare 
loc, peste 10 ani. El trebuie 
să fie o partitură echilibrată 
pusă pe masa edilului-șef. în 
curîna incidentele de circula
ție lntr-o zonă a orașului vor 
avea intensitatea alarmantă a 
unei ștrangulări în sistemul 
de alimentație cu apă sau 
electrice, bunăoară. De aceea 
nu va fi timp de ședințe ale 
unor comisii, ci de mîna fer
mă a unui singur responsabil. 
Revenind la nevoia unui plan 
amplu și dimensionat prin 
prevederi științifice aș ține 
să-mi manifest dezacordul cu 
modul în care înțeleg unii a- 
cest lucru. Deseori, se cere 
documentația — cît mai grab
nică ! — în funcție de dispo
nibilitățile bănești curente. Un 
plan de circulație trebuie să 
fie în primul rînd un plan de 
Intenții — nu după capricii, ci 
după riguroase previziuni — 
mai larg deci, decît planul ci
fric, bugetar, curent". x

Ponderea mereu sporită a 
perspectivelor în circulație în 
planul de sistematizare a ora
șului începe să devină o reali
tate înțeleasă de către edilii 
bucureșteni. Stă mărturie și 
înființarea de la începutul a- 
cestui an a unui atelier speci
alizat pe asemenea proiectări. 
L-am solicitat pe șeful acestui 
atelier, ing. Pamfil Furtună ; 
„Paralel cu înființarea acestui 
atelier a început să funcțio-

tJAZZUL
o privire completă asupra 
evoluției captivantului gen 
muzical.

i. s.
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japoneze Hokkaido și Hon
shu, EI va scurta la jumăta
te traseul dintre orașele Ao
mori și Hakedate. Sînt însă 
necesare peste 2 milioane 
tone de ciment și 20.000 tone 
oțel pentru izolarea și etan- 
șarea tunelului care va tre
bui să facă față unor solici
tări puternice, din cauza 
schimbărilor vulcanice care 
au loc pe fundul mării.

Ochelari pentru
noapte

Un Inventator francez a 
pus la punct ochelari speciali 
pentru conducătorii de auto
mobile care, în timpul nop
ții, înlătură inconvenientele 
provocate de farurile cu fază 
mare ale vehiculelor care 
vin din sens contrar. Pentru 
a crea adaptarea ochilor la 
o lumină bruscă șl violentă, 
Inventatorul a plasat În fata 
lentilelor ochelarilor două 
mici surse luminoase. O ce
lulă fotoelectrică asigură au
tomat gradarea intensității 
luminoase, ta raport eu in
tensitatea luminilor ee »« 
apropie.

Vestigii
tn biserica din Muri (lo

calitate situată In apropie
rea capitalei elvețiene) au 
fost descoperite vestigiile u- 
nel biserici romane din se
colul al XII-lea. In prezent 
se procedează la lucrări de 
restaurare a acestui monu
ment Istorie.

neze o comisie de circulație 
pe Capitală iar de cîteva luni 
comisii similare la nivelul ra
ioanelor. Chiar în preocupă
rile noastre prezenta dezvol
tare a rețelei stradale o facem 
pornind de la previziuni di
ferite față de trecut. S-ar pu
tea spune că există o schiță 
de sistematizare cu principii 
elaborate în general urmînd 
ca în 1968 să fie definitivate 
pe baza unui studiu aprofun
dat pe Capitală : debite de 
trafic, sensuri ale acestuia, re
lația circulație — noi obiec
tive, studii de fluxuri, prin 
sistemul distribuirii conducă
torilor auto la intrarea în o- 
raș sau în mijlocul său centra] 
a unor cartele și rețineri Ia 
ieșire, sau pe baza unor ches
tionare sumare de itinerar 
parcurs de aceștia. Pe baza 
acestui studiu de debit se 
poate stabili științific diag
nosticul și prin metodologii 
modeme de calcul, prognoze, 

în prezent, atelierul nostru 
lucrează la proiectul unui pa
saj denivelat prin Piața Vic
toriei. Dar, repet, se simte ne
voia unui plan genera] care 
să subsumeze circulația pieto
nilor, a vehiculelor, a mijloa
celor de transport (plus soluția 
unui metrou sau a unui mo- 
norai).

...Căci a trage întâi și apoi 
a desena ținta nu este numai 
o întreprindere hazardată dar 
și păgubitoare".

VARTAN 
ARACHELIAN



Picasso 
pe gher

gheful 
din Săliște

E tînără, chiar foarte tî
nără. A coborît într-o toamnă 
cu turma din munți, cu su
fletul încărcat de dor și ne
liniște și era pe vremea dina
intea baladelor și legendelor 
noastre. în serile de iarnă ce 
au urmat, s-a apropiat cu tea
mă și emoție de ghergheful 
său și ghemul cu lîna de aur 
a fost lăsat să se deșire.

Covorul a făcut ocolul pă- 
mîntului ducînd peste meridi
ane mesajul unui popor mile

nar și al unei culturi milenare. 
Astăzi, mai des ca oricînd, co
vorul țesătoarei din Săliște se 
cere ca un articol rar și pre
țios, pe vestitele piețe ale A- 
siei și Europei, ale Americii 
și Australiei. Negustori ves
tiți, îmbătrîniți pe drumurile 
comerciale ale lumii, cer pașa
port pentru Săliște, pentru 
a-și depune comenzile lor spe
ciale pentru țesătoarele coo
perativei de aici. în zeci de 
limbi ale pămîntului sînt ex
primate într-un caiet mo

dest admirațiile celor ce 
s-au oprit aici în casa de 
oieri, unde nemuritoarea 
noastră artă s-a întîlnit 
cu arta la fol de nemuri
toare a celebrului Picasso, ale 
cărui modele au fost țesute la 
comandă pe gherghefurile din 
Săliște. Țesătoarea nu are un 
nume precis. Are prea multe, 
vine de demult și merge de
parte, făcîndu-se mesajul cul
turii noastre populare trecute, 
prezente și a celei viitoare.

ROMULUS LAL

Primii oaspefi 
la „Perla Moldovei"
Zilele acestea au sosit la stațiunea Slănic Moldova primii 1.100 

oaspeți din cei 28000 oameni ai muncii care în cursul acestui an 
vor beneficia de apele tămăduitoare și tratamentul complet ofe
rit în cadrul stațiunii. Cei ce nu vin prima dată aici, vor constata 
cu satisfacție numeroase schimbări în ceea ce privește sporirea 
gradului de confort prin modernizarea n numeroase vile. Acum sînt 
în curs de execuție lucrările de introducere a încălzirii centrale Ia 
alte 8 vile. Colectivul stațiunii balneoclimaterice Slănic Moldova 
e pregătit să întîmpine cu toată căldura pe oamenii muncii îndră
gostiți de „Perla Moldovei".

ION CHIRIC

Identifi
carea 
mește
rului 

Manole
O legendă cu mult colo

rit istoric spune că la Bis
trița, ar fi existat înainte 
de 1490 o capelă ridicată în

cinstea sfîntidui Procopiu. 
(In legătură cu icoana aces
tui sfînt se păstrează in 
tradiția locală, o întâmpla
re cu semnificație simboli
că. In memoria unor mi
nuni care i-a scăpat viața 
— Barbu Craiovescu a ri
dicat mai târziu mănăsti
rea). Imaginea primei ctito
rii originare a Bistriței nu 
se cunoaște, ea a fost distrusă 
cu tunurile de Mihnea cel 
Rău în 1509 ca răzbunare 
pentru fuga peste Dunăre a 
Craioveștilor, care nu-l mai 
voiau domn, dar e refăcută, 
în 1519, de același ctitor, 
cu ajutorul noului domni
tor, așa cum rezultă și din 
adăugirea : „Per alias Va- 
lachiae Vayvod".

Reclădită cu ajutorul lui 
Neagoe Basarab, care-și 
serbează aci și nunta sa cu 
Doamna Despina, ctitoria 
boierilor Craiovești începe 
să cunoască din ce in ce 
mai mult o strălucire care 
o deosebește mult de alte 
ctitorii. Potrivit vechii pi
sanii a mănăstirii aflăm că 
printre meșterii de seamă 
care au lucrat la ridicarea 
ei a fost și unul „Mane 
mină de aur" nume găsit 
și pe un fragment din che
narul ușii vechii mănăstiri; 
un meșter deosebit de iscu
sit, care a lucrat apoi la 
mănăstirea Dealu, la bise
rica Mitropoliei din Tîrgo- 
viște și. la urmă, la mă
năstirea Curtea de Argeș, 
fapt care a făcut pa cerce
tători să identifice în el 
pe... Meșterul Manole.

N. D. CARPEN

Ședința lărgită a 
Consiliului învăță- 
mîntului de cultură 

generală
In zilele de 15 și 16 ianua

rie â.c., s-a desfășurat în 
Capitală ședința lărgită a 
Consiliului învățămîntului 
de cultură generală Lucră
rile au fost conduse de acad, 
Ștefan Bălan, ministrul în- 
vătămîntului.

S-au dezbătut măsurile 
preconizate în studiul elabo
rat de Ministerul învăță
mîntului, pe baza sarcinilor 
trasate de Congresul al 
IX-lea al P.CR., privind 
problemele fundamentale ale 
dezvoltării învățămîntului de 
cultură generală.

Au luat cuvîntul numeroși 
participanțl, șefi ai secțiilor 
de învățămînt ale sfaturilor 
populare, directori și profe
sori din școli generale și li
cee, pedagogi, psihologi și 
sociologi, cadre didactice din 
învățămîntul superior, aca
demicieni și alțl oameni de 
știință. Vorbitorii au apre
ciat favorabil măsurile cu
prinse în studiu șl au făcut, 
totodată, observații șl pro
puneri judicioase pentru îm
bunătățirea lor.

La ședința Consiliului a 
luat parte tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)
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Orașul Rîmnicul Vîlcea, 
poarta Văii Oltului, a îm
brăcat mantia albă. Pes
te gazonul și zgura te
renurilor de sport s-a aș
ternut liniștea. Unde și cum 
își continuă activitatea su
tele de sportivi vîlceni ?

★
Răspunsul il aflăm vizi- 

tînd cîteva din bazele spor
tive ale orașului. Primul 
popas : Parcul Zăvoi. Lingă 
liziera copacilor seculari 
pătrundem intr-un adevă
rat complex sportiv : tere- 
w,i de fotbal, handbal, 
bracket, volei, pistă olim
pică de atletism, bazin de 
innot. Sub tribuna de be
ton întâlnim agitația fe
brilă de., șantier. Echipați 
în treninguri, zeci de elevi 
ai Liceului industrial fores
tier munceSQ, șîrguinciosi 
la terminarea pistei de 
atletism acoperită. Profeso
rul de educație fizică ION 
RUSU ne explică:

— Ani de-a rîndul spa
țiul de sub tribună a fost 
considerat nefolositor. Din 
inițiativa Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică 
și sport s-a trecut la închi
derea acestui teren prin- 

zid de cărămidă cu 
ferestre largi. Mai avem de 
săpat și evacuat o parte 
din pămînt și inaugurăm o 
pistă de 100 metri dotată 
cu culoar de întoarcere, 
locuri de încălzire, maga
zie de materiale. Cîte ase
menea spații nu stau nefo
losite ?

Tot în Parcul Zăvoi 
atenția ne este atrasă de 
o clădire veche, un fel de 
pavilion de vînătoare, 
transformată și ea vremel
nic în șantier.

— Aici au fost birouri cu 
cîțiva funcționari — ne în- 
tîmpină tovarășul ION 
ILIE — președintele 
C.O.E.F.S. și membru în 
biroul Comitetului orășe
nesc U.T.C.. Ținînd 
seama de cadrul natural în 
care este situată clădirea, 
am propus să amenajăm un 
club sportiv cu trei săli ! 
pentru box, haltere, lupte 
și un vestiar și baie. „Ope
rația" se află în fază de fi

nisare. Urmează montarea 
sobelor de teracotă ți...

Iată și alte „resurse in
terne" privind dezvoltarea 
bazei materiale necesară 
sezonului rece. Spicuim cî
teva :

Amenajarea a patru pa
tinoare naturale ; înființa
rea unui centru pentru în
vățarea patinajului; ame
najarea a trei pîrtii de schi 
și săniuțe și a unei noi săli 
de sport la Grupul școlar 
forestier. De asemenea, la 
Liceul „Nicolae Bălcescu", 
prin închiderea unei per- 
gole laterale sălii de sport, 

CÎND

MERCURUL
s-a creat un culoar spațios, 
util pentru practicarea 
gimnasticii la aparate. Tot 
aici, din inițiativa profeso
rului Petre Darie, și cu con
cursul unui părinte, fost 
sportiv de performanță, se 
va organiza un centru de 
învățarea hocheiului. La 
Combinatul de industriali
zarea lemnului se amena
jează în prezent o popicărie 
modernă, tot acoperită Se 
cuvine să facem o men
țiune specială privind în
șiruirea de mai sus : reali
zarea tuturor acestor obiec
tive, datorită muncii tine
retului, va însuma la capi
tolul investiții : 0,0 lei.

Calendarul sportiv al 
orașului cu 18 echipe de 
volei, zece de tenis de 
masă, 12 de handbal, opt 
de baschet, și altele, în 
perioada iernii include 
competiții interesante
Cupele „16 
,,8 Martie" 
fetelor), un 
zăpezii... Pe 
maraton de

Februarie", 
(rezervată 

festival al 
scurt, un 

180 de zile

COBOARĂ VERIIGINOS
de sport. Din păcate parti- 
cipanților li se oferă încă 
de la start și o serie de 
„obstacole" De doi ani sala 
de sport a Centrului școlar 
CENTROCOOP s-a trans
format in dormitor De 
atunci programul sportiv 
de aici a devenit o prezență 
scriptică, formală, la fel ca 
și promisiunile de a se 
reda destinației inițiale 
una din cele mai spațioase 
săli de sport.din Rîmnicu— 
Vilcea.

In setul „obstacolelor" 
se include „grija" T.A.P.L.- 
ului de a fora gheața pati
noarului Zăvoi in scop co
mercial, anomalie de ne
conceput ținînd șeama de 
realele posibilități naturale 
privind obținerea gheții; 
apoi „concursul" întreprin
derii de construcții și pre- 
stațiuni care tărăgănează 
terminarea lucrărilor la 
clubul sportiv precum și 
faptul că la magazinul de 
specialitate, treningurile 
de măsură mijlocie, hano
racele, paletele pentru te
nis de masă și alte ma
teriale sportive solicitate

in timpul iernii, există tn 
scripte dar lipsesc cu de
săvârșire... în rafturi.

Tot in aceeași categorie 
se adaugă un minus sur
prinzător în activitatea 
unor organizații V.T C. din 
întreprinderile și institu
țiile orașului: lipsa de 
preocupare pentru organi
zarea activității sportive in 
perioada iernii, apreciere 
întemeiată de faptul că la 
Fabrica „11 iunie", de pildă, 
popicăria zace nefolosită 
cu cimentul arenei cojit, cu 
parapetele rupte; la aso
ciația sportivă „Voința" 
(cooperația meșteșugărea
scă) există in magazie 
schiuri și săniuțe dar nu se 
folosesc; la amenajarea 
pistei acoperite a sta
dionului orașului ce va 
fi pusă în mod gratuit 
la dispoziția tuturor ama
torilor de atletism au con
tribuit prin muncă volun
tară numai elevii și abso
lut nici un tânăr din între
prinderi și instituții.

PAUL DAN

INFORMAȚII
Prim vicepreședintele Con

siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ilie 
Verdeț, a primit marți dimi
neața la Consiliul, de Miniștri 
pe lordul Erroll of Hale, pre
ședintele Camerei de Comerț 
din Londra, care face o vizită 
în țara noastră.

Crucea Roșie a Republicii 
Socialiste România a hotărît 
să trimită ajutoare în alimen
te, îmbrăcăminte și medica
mente populației italiene din 
unele localități din Sicilia care 
au avut de suferit de pe urma 
recentului cutremur de pă- 
mînt.

în cadrul „Zilelor filmului 
danez" care au loc în Capita
lă, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat 
marți seara la cinematograful 
„Republica" un spectacol de 
gală cu filmul „Foamea" 
producție a studiourilor din 
Danemarca.

(Agerpres)
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Teatrul Național — Sala Co
media — ROMEO și JULIETA 
— ora 19,30, Sala Studio — 
JOCUL ADEVĂRULUI, ora 
19,30; Opera Română — 
BOEMA — ora 19,30. Teatrul 
de operă — CONTESA MA- 
RITZA, om 19,30 ; Teatrul de 
comedie — OPINIA PUBLICA, 
ora 20 ; Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra — UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚA — ora 20 ; 
Sala Studio — COMEDIE PE 
ÎNTUNERIC, ora 20; Teatrul 
Mic — AMINTIREA A DOUA 
DIMINEȚI DE LUNI, ora 20 ; 
Teatrul C. I. Nottara — sala 
Magheru — HENRIC IV — ora 
19,30, Sala studio — ClND 
LUNA E ALBASTRA, ora 20 ; 
Teatrul Țăndărică — IARMA
ROCUL PITICULUI CLIP, 
ora IV

cAutați idolul
Republica (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 17; 19; 21,15),
București (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
Luceafărul (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

RĂZBOI ȘI PACE — seria I —
Capitol (orele 8,30; 11,30;
14,30; 17,30; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE — seriile 
I și II

Modern (orele 9,30; 14; 18,30). 
DOSARUL XII

Gloria (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Tomls (orele 

9—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30).

UN NABAB MAGHIAR
Festival (orele 8.45 ; 11 ;
13,30; 16,00 18,30; 21).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

Victoria (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Grivița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,45; 20).

RĂZBUNĂTORII
Lumina (orele 9,30—16,30 te 
continuare; 18,45; 20,45).

BILLY MINCINOSUL
Central (orele 8,45; 10,45:
13,15; 16; 19; 21).

PROFESORUL DISTRAT
Union (orele 15,30; 18; 20,30 
— duminica ora 10, joi și 
sîmbătă ora 18 — desene ani
mate).

MARTIN SOLDAT
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

Feroviar (orele 9,15; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), Excelsior 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21).

COMISARUL X
înfrățirea (orele 10,30; 16; 18; 
20).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

Buzești (orele 15.30; 18; 20,30).
REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

Dacia (orele 8—21 în conti
nuare).

ClND TU NU EȘTI
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
9—16 în continuare; 18,30; 
20,45).

UN TAXI PENTRU TOBRUK
Unirea (orele 16; 18,15; 20,30) 

CEA MAI LUNGĂ NOAPTE
Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

REPUBLICA SKID
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

Ferentari (orele 15,30; 18;
20,30).

PROSTĂNACUL
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

MARELE RESTAURANT
Cotroceni (orele 15,30; 18;
20,30).

VULTURII ZBOARĂ
DEVREME

Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).
LOANA

Crîngașl (orele 15,30; 18; 20),
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30),

EXCROC FĂRĂ VOIE
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI
Floreasca (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE
Volga (orele 9,45; 11,45; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

O FATĂ FERICITĂ
Viitorul (orele 15; 17; 19; 21),

FEMEIA NECUNOSCUTA
Colentina (orele 15,30; 18;
20,30).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

Miorița (orele 8; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

REGINA ZĂPEZII
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30), 
Progresul (orele 15,30; 18:
20,30).

ROMANȚA PENTRU TROM
PETA

Popular (orele 15.30; 18; 20,30).
ZOSIA — DOI

Munca (orele 16; 18,15; 20,30).
AL ȘAPTELEA CONTINENT

Cosmos (orei* 14,30; 16,30;
18,30; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

OCOLUL
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MANUELA — FILE DIN ISTO
RIA SPORTULUI ROMANESC 
— SĂNĂTATEA MINTALĂ A 
COPILULUI — MAI BINE SĂ 
PREVENIM (PROFILAXIA 
TBC)

Timpuri Noi (orele 9—31 in 
continuare).

DRAMA
alei lungi și desnădăjdui- 
toare în ceața după-amie
zii. Aș vrea să revin la so
țul meu, mi-a spus, și nu 

i. știu cum !“. Aș fi vrut 
să pot zîmbl: ciudat lu
cru să ceri sfatul unui 
bărbat complet străin asu
pra unei probleme perso
nale esențiale. Dar n-am 
putut zîmbi. Fața îi era 
contorsionată și albă. Era 
atît de albă încît mi se pă
rea, cînd se uita la mine, 
așteptînd să-i răspund, că îi 
văd clar pistruii apărînd și 
dispărînd, parcă spărgîn- 
du-se, în jurul nasului 
smiorcăit mereu — ceva a- 
semănător cu bășicuțele de 
acid într-un pahar eu sifon 
rece... Cu o sinceritate 
jenantă pentru ascultă
tor a mărturisit că da
că ar închide ochii și 
ar pune degetul pe har
tă, tot în alt loc, este im
posibil să nu fie în imediata 
apropiere 6 localitate unde 
să nu fi avut o „aventură", 
dacă nu mai multe. Sim
țeam cum roșesc și mi-era 
penibil în atmosfera aceea 
de melodramă „dură*1 pari
ziană. A precizat, repede, 
că banii n-au interesat-o 
niciodată. „Aluzia" m-a de-, 
zamăgit, pentru că, sîcîin- 
d-o cu întrebări, am dedus 
călătorii dese, multe, va- 
goane-lits, vagoane-restau- 
rant. hoteluri, plajă și re
giuni montane, ce mal. 
Doamna călătorise mai 
mult decît mine în 10 ani 
de gazetărie. „Dar ceilalți, 
ei, ce spuneau ?“ Mă refe
ream la familie, rude, cu
noștințe apropiate. „Nimic. 
Mă iubeau, mă divinizau, 
într-o noapte am venit bea
tă și lovită, dar mama a stat 
două zile la căpătîiul meu !“ 
Despre soții legitimi foarte 
puține amănunte. Cum 
aflau capitole din minidra
ma Doamnei deveneau reci, 
aspri, neglijenți cu dînsa, 
mai ales că o dată începută 
„răceala", ea le dădea prile
jul să fie chiar drastici. Cu 
fiecare încerca să-și conti
nue facultatea (geologie !) 
dar după un semestru, sau, 
mai ales în perioada de 
practică, cum se spune dă
dea iarăși cu oiștea în gard. 
Pînă acum nu lucrase nicio
dată. Un lung, lung dolce • 
farniente, un concediu în 
care zilele se succedau ai
doma, între 12—13, deștep
tarea, între 2—4 culcarea. 
Acum însă hotărîrea era 
luată. Va lucra. Incepînd 
de la cel mai umil post. Se 
va reînscrie la fără frec
vență, într-un centru uni
versitar unde n-o știe ni
meni (m-am gîndit că poate 
toate centrele figurau pe 
„harta" inimii sale), nu se 
poate să nu reușească. Mai 
are destulă energie și are și 
fetița. Numai că nu știe cum 
ar putea face să o ierte so
țul, să-l facă să se reîntoar
că la ea ca și cum 
nimic n-a fost. Doar s-a 
schimbat complet. Auzi
se că în nu știu cît răs
timp toate celulele din 
corpul omenesc se schimbă, 
deci și fizic este alta I 
am răspuns, ca nouă ! 
cu care dintre soți ați 
să vă impăcați ?“. Ca 
toate lucrurile simple, în
trebarea mea logică a des
cumpănit-o. „Cum de v-a 
venit ideea 7“ am ajutat-o. 
Era vorba și despre clopo
tul atît de negru al singură
tății sub care se zbătea de 
cînd luase hotărîrea înnoi
toare (șase luni și jumăta
te!) dar mai ales de o re
plică a copilei care creștea, 
ca în povești, tot mai mare 
și mai frumoasă : „Mamă, 
aș vrea să-l văd pe tata !" 
Și, fără să vrea, răspunsese 
așa cum întrebasem eu’: 
„Pe care, Daniela ?“. „Pe 
cel mai bun dintre ei“ l-am 
sugerat consolînd-o. „Acela 
s-a căsătorit. Nici nu mai 
știe că am fost cîndva îm
preună". M-am gîndit tot 
simplu și puțin naiv: de ce 
nu cu tatăl copilului ? Și 
i-am spus-o: „Acela nu 
mi-a fost soț. Era un der
bedeu" ! „Toți trei m-au iu
bit nebunește și eu i-am 
iubit la fel !" Fără să vreau 
am rîs, apoi am simulat o 
tuse. îmi amintise de Bu- 
bulina marelui Zorba. 
Și iarăși m-a apăsat at
mosfera ce plana în 
jurul acelei Doamne. 
„Deci nu aveți nici o prefe
rință ?“ „Ba da, a fost răs
punsul. L-aș vrea pe ulti
mul. Pe ceilalți i-am pără
sit eu. Acesta însă m-a pă
răsit el. Și știu că nu poate 
dormi din cauza mea, e ca 
și nebun că nu poate în- 
virti inapoi roata timpului, 
m-ar vrea curată,

dau seama că sînt un cai 
rar, patologic. Numai lau
dele, complimentele, lingu
șelile m-au adus la nesim
țirea în care am trăit. 
El, este tehnician, e în 
Capitală... Cum să-l a- 
duc aici, cum oare, n-aș 
vrea să creadă că mă 
țin de capul lui s& ajung în 
București, ca să îmi fac de 
cap". De data asta nu era 
vorba de cinism : „Șanse de 
reușită Mi-a răspuns re
pezit : „Nu e vorba de șansă! 
Ăsta nu e joc ! Știu că mă 
iubește — iar eu aș fi um
bra iui. Dar cum să-l fac să 
mă creadă că de data asta 
nu mint, că este altceva și 
nu ceva urit 7!“ Da, cumplit 
de grea întrebare. Mă luase 
confident pentru că eram 
necunoscut, bănuia că o să 
plec peste cîteva ore și de 
aceea mă ațintea cu fața ei 
albă, pe care mereu mi se 
părea că Izvorăsc pistruii ca 
bășicuțele în paharul cu si
fon — și mă întreba încet, 
dar apăsat, ca o somație: 
„Cum ? Cum ? Ci rftspun- 
de-mi odată, cum 7‘*

ANONI-
MATUL

,.Da, 
însă 
vrea 
mai

m-ar vrea curată, măcar o- 
nestă, măcar ca... știu 
încă o mie altele. Dar

eu, 
îmi

tncît s-a umplut odată curtea 
bisericii de cruci, toate de 
mina lui cioplite, cu dalta și 
ciocanul, pe-ndelete, iar casa 
a devenit ca o muche de deal 
în mijlocul unei grădini de 
legendă. Bătrîn acum și surd 
ca însăși piatra din care și-a 
smuls toată viața gîndurile, 
trece ca umbră prin grădina 
sa tînără.

18,00 — Telecronica econo
mică ; 18,30 — Pentru copii; 
Micii meșteri mari ; 19,00 — Clu
bul tinereții „O clipă în viață" ; 
19,30 — Telejurnalul de seară ; 
19,50 — Buletinul meteorologic ; 
20,00 — Interpretul preferat Me- 
zzosoprana Zenaida Pally ; 20,15 
— Transfocator; 21,00 — Avan
premiera ; 21,15 — Tele — cine
mateca : „Jezebel" ; 22,55 Tele
jurnalul de noapte.

E X
I, Facultatea de ingi- 
neri-fizicieni : „N-am 
ayut impresia Și 
zîmbește privind tri
umfal zecele obținut 
la chimie.

• La matematică nu 
se tocește, ci se înva
ță. E de presupus că 
studenta Maria Bușe

tr-un moment anual potrivit 
premiile acelor volume, care 
să fie cît mai aproape de 
semnificațiile noi ale acestor 
date interioare, promovînd 
deci mai mult decît niște 
cărți, în cazul distingerii unor 
lucrări de valoare autentică. 
Eroarea unui premiu n-a fost 
și nu va fi o catastrofă. Sîn- 
tem cu toții de acord, coefi
cientul de eroare e schimbă
tor, deci trecător, așa cum 
sînt și au fost erorile acciden
tale de gust literar, impor
tant e însă totdeauna ca pre
miul literar și criteriile lui să 
nu se situieze pe terenul ri
gid al prejudecăților. Dar nu 
despre erori e vorba, ci de 
cuvenita omagiere a premii
lor literare rezonabile. Ținînd, 
dacă nu de interesul de a 
sublinia evenimentele literare, 
cel puțin de preocuparea de 
a pune în valoare unele con
stante ale cărții de literatură, 
premiile literare s-au cerut 
mereu prețuite poate mai 
mult de cei ce le acordă de-

■ cît de cei ce le primesc, pen
tru că premiile pot lega anii 
literari între ei, în timp ce 
un autor sau o carte au nu 
de puține ori nefericita șansă 
de a rămîne în urmă odată 
cu anii. De substanța conti
nuității literare și de valida
rea perspectivelor ei ține pre
gătirea atentă a dezbaterilor 
critice în jurul cărților valo
roase intrate în vederea pre
mierii, după cum țin și mo
mentele decernării, datele 
certe ale acordării premiilor, 
date prompte și conclusive, 
deci, pentru un final de an 
literar. Nepregătit în timp 
prin selecție critică deschisă 
(de reviste, de edituri, de pu
blicitate și difuzare), ieșit din 
cîmpul de observație al acti
vităților directe ale editurilor, 
ale revistelor, ale criticii lite
rare, neacordat la timp, un 
premiu bine-meritat poate 
ieși fără voie din vremea și 
din rosturile curente ale vie
ții literare și se poate pierde 
în anonimatul marginaliilor, 
oricîtă ceremonie j-ar cheltui 
la decernarea lui întîrziată.

CONCRE
TUL ȘI 
OPERA
TIVUL
tate vor asigura înlăturarea 
unor forme organizatorice 
administrative care gu. de
venit 6 frtnă pentru actuala 
etapă de desăvîrțire a con
strucției socialismului. Des
ființarea regiunilor $i a ra
ioanelor, cele două trepte 
intermediare, Va determina 
lichidarea unor paralelisme 
și suprapuneri de atribuții și 
sarcini, va duce la apropie
rea conducerii centrale de 
partid $1 de stat de verigile 
de bază ; comuna și orașul, 
vor da întregii munci un ca
racter concret și operativ.

Consider că împărțirea te
ritoriului țării noastre în 
cele 35 de județe, constituie 
o măsură atent studiată, 
care corespunde într-o mă
sură mai mare cerințelor 
actuale ale dezvoltării eco
nomiei, științei și culturii. 
Elementul esențial în orga
nizarea activității d« stat la 
nivelul județelor îl va con
stitui operativitatea care re
prezintă o categorie juridică 
de drept administrativ ce nu 
se referă numai la solutio
narea promptă tn cadrul ter
menelor legale a atribuțiilor 
date în competenta lor și a 
solicitărilor din partea cetă
țenilor ; ea presupune șl re
zolvarea lor eficientă si 
completă.

Noua organizare a terito
riului tării noastre creează 
condiții mai favorabile pen
tru creșterea răspunderii re
prezentanților aleși de masele 
de cetățeni, deputății, aceș
tia fiind tn permanent con
tact cu alegătorii, vor da 
curs mai operativ propune
rilor făcute privind dezvol
tarea edilitar-gospodățpască 
a comunelor și orașelor pa
triei noastre. Totodată, 
consider că misiunea șl răs
punderea deputatului în con
textul măsurilor adoptate, 
sporește considerabil, reve- 
nlndu-1 rolul de a mobiliza 
oamenii muncii la înfăptui
rea complexelor sarcini puse 
tn fața întregului popor de 
Conferința Națională a Parti
dului.

MĂSURI
PROPICE

TALI
E N I I
talienilor prin propria lui me
serie, l-au numit ca atare 
sau poate că tații lui erau 
os din osul lor, străbunicul și 
bunicul tatălui lor, tatăl și a- 
poi el, ultimul, fiindcă băieți 
n-a avut, numai fete pe care 
le-a măritat, sînt sănătoase la 
casele lor, au copii și nepoți, 
iar meseria lui se vede că își 
cîntă cîntecul de lebădă-n 
familie de vreme ce ginerii 
nu s-au atins de ciocan și de 
daltă, nu i-au deprins mește
șugul și fac cu totul altceva, 
în altă parte, poate că oame
nii l-au numit astfel sau poa
te el însuși asta era, talian, 
prin neam de neamul lui. Și-a. 
schimbat porecla în nume de 
vază, pe care și l-a purtat 
cu cinste și l-a încrustat pe 
multe colacuri de fîntînă, zi
duri sau trepte mai înalte, 
cu două modeste inițiale : 
G.T. Adică Grigore Talianu. 
Cînd s-a născut era acolo a- 
casă o lespede imensă de pia
tră, spartă la un cap de ta
tăl său. După ce s-a mărit a 
continuat el cu lucrul la pia
tră, a scos atîtea cruci și teici 
din această lespede, trepte și 
stîlpi incit a lărgit mereu 
curtea și a sădit-o cu viță de 
vie și pomi. Pînă la bătrînețe 
tot asta a făcut. Cucerea cu 
bună știință pămîntul recupe- 
rîndu-l metru cu metru din 
piatră și așezîndu-l pe rod,

A M E
(anul II, grupa 202) a... 
învățat acum și acest 
lucru. Pentru exame
nul de azi ea a citit 
tot ce se putea citi, a. 
reprodus tot ceea ce i 
s-a cerut șă reprodu
că, dar cînd să inter
preteze... Rezultatul ? 
Numai nota 5.

este un puternic centru econo
mic și cultural ce poate influen
ța favorabil și dezvoltarea unei 
localități ca, de pildă, Rupea, 
în acest sens are o mare impor
tantă propunerea de a se acor
da o mare atenție de pildă jude
țelor și centrelor de județ mai 
puțin avanstate din punct de ve
dere economic și cultural.

Noua împărțire pe județe pro
pusă va face ca o serie de ora
șe, care în trecutul poporului nos
tru au jucat un rol important, ca 
Alba Iulia, Tîrgoviște, Piatra 
Neamț etc. să iasă mai mult în 
evidență, să devină în viitor cen
tre demne de trecutul lor glorios. 
Alte orașe, care în anii puterii 
populare au cunoscut o amplă 
dezvoltare — ca Reșița, Buzău, 
Tulcea și altele •— vor deveni 
importante centre administrative 
și vor juca un rol deosebit în 
dezvoltarea județelor ale căror 
centre vor deveni. Consider ca 
foarte bună propunerea ca 31 de 
orașe să fie declarate municipii 
avînd o populație numeroasă și 
un mare rol economic și cul
tural pentru anumite zone sau 
pentru întreaga țară. .

Dacă examinăm rețeaua de 
municipii propusă comparativ cu 
cea existentă în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc se poate 
constata cît de mult s-au dezvol
tat economic și cultural anumite 
zone și centre ale țării. Este su
ficient să amintim numai cîteva 
din orașele propuse a fi decla
rate municipii : Baia Mare, Bu
zău, Hunedoara, Petroșeni, Su
ceava și altele care în trecut e- 
rau modeste tîrguri Ăn care ni
mic nu se întîmpla. Este de sub
liniat propunerea ca în viitor să 
se acorde o atenție deosebită 
dezvoltării armonioase a tuturor 
orașelor țării, nemaivorbind de 
sistematizarea localităților rurale, 
acțiune de mare importanță după 
împărțirea administrativ-teritoria- 
lă a țării. Noua împărțire terito
rială va facilita dezvoltarea eco
nomică, progresul științei și cul
turii în țara noastră, înaintarea 
mai rapidă a poporului spre noi 
culmi ale civilizației. Ca om de 
știință mă consider mobilizat să 
contribui mai mult la activizarea 
factorilor care determină dezvol
tarea multilaterală a patriei noas
tre socialiste, la creșterea nivelu
lui de civilizație a poporului nos
tru.

• Diana Roșculeț pă
șise în Facultatea de 
drept cu... dreptul : 
S-a clasat pe locul I 
in urma concursului 
de admitere. Dar pri
mul examen (la Orga
nizații si relații inter
naționale) n-a reușit 
să-l treacă. E o fată

£
inteligentă, se exprimă 
frumos, e chiar stu
dioasă, dar... a lăsat 
un capitol din curs ne
citit. „Ghinionul", se 
vede, n-a vrut 
colească.

Vom reveni 
cu relatări din 
de examen.

zilnic 
sălile



Patriot sud-vietnamez in timpul unei acțiuni de lupta

A 20-a aniversare a Tratatului 
româno — bulgar

COCTEIL
SOFIA 16. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între România și Bul
garia, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia, Ni- 
colae Blejan, a oferit marți un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au luat parte Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului Național al

LA SOFIA
Frontului Patriei, Tano Țolov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Petăr 
Tancev, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, acad. Sava 
Ganovsld, președintele Biroului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, membri ai C.C. al P. C. 
Bulgar, ai Prezidiului Adunării 
Populare și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centra
le și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, oameni de ști
ință, artă și cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Sofia.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Forțele britanice din Asia și GolfulJ -*

„Sclavie camuflată
Atunci cînd, în octombrie trecut, gene

ralul Joao Antunez părăsea postul de gu
vernator general al Angolei, faptul era în
registrat ca o surpriză. Antunez fusese 
considerat pînă atunci ca unul din colabo
ratorii apropiați ai lui Oliveiro Salazar. 
Surpriza apărea cu atît mai mare cu cît 
în lunile care au urmat, generalul n-a fost 
numit într-o funcție „de suprafață" și nici 
n-a mai fost văzut la manifestări publice.

document

ti

r

Teama lui Thieu
Thieu, Ky și generalii lor reușesc să-și armonizeze punctele 

de vedere într-o direcție : neliniștea față de ceea ce le rezervă 
viitorul. Lupta pentru posturile cele mai înalte nu s-a încheiat 
la Saigon nici după ultima distribuție a funcțiilor, dar, în pre
zent, mulțumiții și nemulțumiții par uniți de sumbra obsesie 
a zilei de mîine. Echipa Thieu — Ky supraviețuiește datorită 
protecției Washingtonului. Nimeni n-are îndoieli: fără sprijinul 
american autoritățile de la Saigon ar fi incapabile să reziste. 
Cu toate acestea, în vremea din urmă, Thieu își îngăduie une
ori o stranie „libertate", îndrăznind să dojenească Washingto
nul. Este adevărat, procedează cu precauție, își cîntărește fra
zele, evită orice afirmație care ar deranja peste măsură. Cum 
se explică, totuși, că Thieu emite în public păreri care ar putea 
fi interpretate ca avînd o tendință critică Ia adresa unor aspecte 
ale politicii americane ? S-ar părea că aceste declarații sînt 
menite să întărească pozițiile „uliilor" de la Washington, să 
blocheze orice încercare de a se renunța la sîngeroasa „esca
ladă", să lovească în cei care, mereu mai numeroși în S.U.A., 
afirmă că o reglementare realistă nu ar dăuna prestigiului A- 
mericii. Thieu și Ky, care știu că Washingtonul este divizat 
în privința căii ce trebuie urmată, leagă viitorul lor de conti- 

Inuarea agresiunii americane în Vietnam. Ei se tem că în mo
mentul în care poporul sud-vietnamez (care recunoaște în 
F.N.E. exponentul său autentic) va avea posibilitatea să se 
exprime liber, actuala grupare conducătoare de la Saigon va 
dispare de pe scena politică. Astfel se explică de ce Thieu 
convocînd luni seara pe directorii ziarelor snd-vietnameze, 
le-a rostit un lung discurs din care n-au lipsit reproșurile mai 
mult sau mai puțin voalate la adresa S-U.A. Thieu n-a avut abi
litatea necesară pentru a-și ascunde îngrijorarea față de even
tualitatea unei soluții pașnice. El a respins ca fiind „absurdă" 
încetarea bombardamentelor americane asupra R- D. Vietnam, a 
refuzat să ia în considerare orice eforturi de pace, etichetîndu- 

Ile drept „capcane" ți „a preconizat să se adopte o linie dură" jj 
(agenția U.P.I.). în esență, el a afirmat că regimul său falimen- g 
tar „trebuie în mod firesc să dețină rolul central în orice evo- g 
luție legată de evenimentele din Vietnam". Cererea o înteme- g 
iază pe faptul că guvernul său ar fi fost „ales în mod ADEC
VAT" (observați: cuvîntul „liber" nu I-a utilizat în legătură cu 
farsa electorală de anul trecut, deși de obicei liderii saigonezi g 
nu se dovedesc înzestrați cu simțul ridicolului). Agenția U.P.I. g 
este de părere că „cuvîntarea lui Thieu pare să reflecte teme- g 
rile crescînde ale anumitor oficialități sud-vietnameze" în H 
legătură cu intențiile de viitor ale S.U.A. și mai ales în ceea H 
ce privește măsura în care Washingtonul intenționează a atri- H 
bui Saigonului „rolul central" la care acesta rîvnește. Desigur, a 
Washingtonul pretinde — fără a fi luat în serios — că acțio- ■ 
nează în Vietnam „Ia cererea" autorităților de la Saigon dar g 
pretutindeni în lume se știe că aceste „autorități" sînt produsul g 
intervenției americane.

Thieu a polemizat în discursul său și cu opinia publică inter- | 
națională căreia i-a reproșat că insistă pentru curmarea bom
bardamentelor asupra R.D. Vietnam. Răzbatea în frazele sale 
furia neputincioasă a unei marionete care se teme pentru soarta 
ei. Cu atît mai mult cu cît chiar la Saigon, după cum transmite 
Barry Kramer, corespondentul agenției ASSOCIATED PRESS, 
„un grup de aproximativ 29 de sud-vietnamezi, dintre care mai 
mulți foști membri ai guvernului, au difuzat un nou plan amă
nunțit pentru reglementarea pe calea tratativelor a războiului 

Idin Vietnam". Kramer arată că autorii planului „doresc să-și 
păstreze anonimatul deoarece se tem de represalii din partea 
guvernului".

Oficialitățile americane de la Saigon au reacționat la cele 
spuse de Thieu prin mutism. Ziariștilor care cereau precizări Ii 
s-a refuzat orice comentariu. Totuși, observa FRANCE PRE- 
SSE, „nu se ascunde o anumită surpriză în fața tonului critici
lor vizînd Statele Unite". Washingtonul a socotit necesar să 
calmeze pe liderii saigonezi. Departamentul de Stat, chiar prin 
conducătorul său Dean Rusk, a afirmat că declarația de la Can
berra „rămîne valabilă". Or, la Canberra președintele John
son a promis lui Thieu continuarea „escaladei". Deci, Washing
tonul se angajează încă o dată să promoveze pe mai departe 
actuala politică agresivă.

Thieu, Ky și ceilalți își vor regăsi liniștea ? Puțin probabil. 
Frica de viitor este paralizantă...

M. RAMURĂ

............ ....................................................-o.............

CONVORBIRILE 
ROMÂNO - 

CEHOSLOVACE
PRAGA 16. — Coresponden

tul Agerpres, Eugen Ionescu, 
transmite : Marți au început 
la Praga convorbirile dintre 
Maxim Berghianu, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării din Republica Socia
listă România, și Oldrich Cer- 
nik, vicepreședinte ai guver
nului cehoslovac, președin
tele Comitetului de Stat 
al Planificării din R. S. 
Cehoslovacă, cu privire la 
colaborarea economică din
tre cele două țări pe pe
rioada 1971—1975. La convor
biri participă, de asemenea, 
specialiști.

• ÎN SEARA ZILEI de 15 
ianuarie a avut Ioc în sala de 
concerte „Rudaki" din Teheran, 
spectacolul de gală dat de an
samblul de dansuri șl cîntece 
populare „Oltenia", în prezența 
șahului Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr și împărătesei 
Farah. Spectacolul s-a bucurat 
de un frumos succes, artiștii 
ți conducerea ansamblului fiind 
personal felicitați de șah și îm
părăteasă la încheierea specta
colului.
• ÎNTR-O CONVORBIRE a- 

vută cu un grup de ofițeri șl 
generali egipteni, înaintea re
patrierii acestora, în cadrul 
schimbului de prizonieri, Moshe 
Dayan, ministrul apărării al 
Israelului, s-a pronunțat pentru 
coexistența Israelului cu țările 
arabe. „Cred într-o soluție paș
nică, a declarat el, și sînt con
vins că noi putem încheia pa
cea și rezolva odată pentru tot
deauna în condiții pașnice pro
blema refugiaților".

• LA SEDIUL ACADE
MIEI de Științe a Republicii 
Cuba a avut loc luni o reu
niune în cinstea delegației 
române care a participat Ia 
Congresul cultural de la 
Havana. Au luat parte An
tonio Nunez Jimenez, preșe
dintele Academiei de Științe, 
directori și cercetători ai ce
lor 26 de institute de cerce
tări ale Academiei. Luînd 
cuvîntul, Antonio Nunez Ji
menez a salutat pe membrii 
delegației române la Con
gres și a exprimat mulțumiri 
Academiei române pentru 
ajutorul pe care îl acordă 
Academiei de Științe a Re
publicii Cuba. In continuare, 
prof. univ. Barbu Zaharescu, 
membru corespondent al A- 
cademiei, a vorbit despre 
politica economică a Româ
niei. Acad. Eugen Pora a 
prezentat viața șl opera ma
relui biolog român, fondato
rul speologiei, Emil Raco- 
viță.

Expunerea premierului Wilson
Premierul britanic Harold Wil

ton a expus marți după-amiază, 
în Camera Comunelor, progra
mul măsurilor de economie pe 
plan extern și intern, menite să 
ducă la o redresare a situației e- 
conomiei naționale. Obiectivul a- 
cestor economii, devenite nece
sare în urma devalorizării lirei 
sterline, este reducerea cheltuie
lilor guvernamentale, în viitorii 
trei ani, cu un miliard lire sterli
ne. Printre principalele măsuri 
de economie anunțate de premi
erul britanic se numără urmă
toarele : în domeniul militar — 
retragerea pînă la sfîrșitul anului 
1971, cu patru ani mai devreme 
decît era prevăzut, a tuturor 
trupelor britanice din Extremul 
Orient și Golful Persic, uimind 
ca cele din Hongkong și cîteva 
teritorii dependente să fie men-

co-
a-

ținute; anularea disputatei 
menzi de 50 de bombardiere 
mericane cu geometrie variabilă 
„F-lll“; noi negocieri cu gu
vernul vest-german asupra com
pensațiilor în devize pentru chel
tuielile de întreținere a trupelor 
britanice staționate în Germania 
Occidentală. In domeniul lucră
rilor publice se prevede reduce
rea investițiilor de stat pentru 
construcția de șosele și amputa
rea programului construcției de 
locuințe. In domeniul educației 
publice se preconizează amîna- 
rea cu trei ani, din 1971 pînă în 
1973, a ridicării vîrstei de șco
larizare obligatorie de la 15 la 
16 ani, reducerea programului 
construcției de noi școli și su
primarea unor înlesniri alimenta- * 
re acordate pînă acum unei ca- •

•tegorii de școlari.

• IN ZILELE de 15 și 16 ia
nuarie, anunță agenția TASS, 
Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornîi și Alexei Kosîghin au 
făcut o vizită neoficială Ia Ber
lin.

După cum s-a comunicat ofi
cial, conducătorii sovietici au 
avut intîlniri și convorbiri cu 
Walter UIbrîcht, prim-secretar 
ai C.C. ai P.S.U.G., președinte
le Consiliului de Stat, Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, Erich Honecker, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., și 
alți

menii, aflați la specializare în 
Franța, precum și numeroase 
personalități științifice din 
Franța, academicieni, profesori 
universitari și conducători ai 
instituțiilor unde își desfășoară 
activitatea cercetătorii români.

Vești bune de la

conducători ai P.S.U.G.

CERCURILE INFORMATE 
Londra relevă că Mareadin

Britanie și Sudanul au căzut de 
acord să restabilească relațiile 
diplomatice, rupte anul trecut 
în urma conflictului izraelo-a- 
rab. Cercurile amintite preci
zează că reluarea relațiilor se 
va produce, după toate proba
bilitățile, înainte de sfîrșitul a- 
cestei luni.

• LA AMBASADA ROMANĂ 
din Paris a avut loc un cocteil, 
la care au participat oameni de 
știință români din diverse do-

Capetown și Stanford
• STAREA SĂNĂTĂȚII pa

cientului Blaiberg continuă să 
se amelioreze și ea este conside
rată în momentul de față „foar
te satisfăcătoare", se anunță In 
buletinul medical publicat de 
spitalul Groote Schuur marți di
mineața.

• UN BULETIN MEDICAL 
dat publicității de Clinica Uni
versității Stanford din Califor
nia anunță că starea sănătății 
lui Kasperak, căruia la 6 ianua
rie 1 s-a efectuat o grefă de Ini
mă, continuă să se amelioreze 
ușor, după operația de duminică, 
cînd i s-a făcut ablațiunea ve
zicii biliare și drenarea căilor 
biliare.

VIRUS
Biochimiștii 

ricani, dr.

PRODUS
ame- 

Arthur 
Kornberg, de la Uni
versitatea Stanford, 
și dr. Mehren Gou- 
lian, de la Universi
tatea din Chicago, au 
anunțat că au reușit 
pentru prima oară 
să producă în epru- 
betă un virus ADN 
pe deplin activ, adi
că el poate da naș-

• ••••••••

ÎN EPRUBETĂ
fere la anumite reac
ții apeeiflce, dar fă
ră să se precizeze că 
este vorba de o ma
terie vie.

Potrivit celor doi 
blochimiștl, nu exis
tă o definiție accep
tată a cuvintului 
viață, dar ei au reu
șit să creeze un vi
rus viu, capabil 
se reproducă.

• • • • • • •
să

bi cadrul unei 
conferințe de presă, 
dr. Kornberg a «pus 
că noua descoperire 
ar putea permite in 
decurs de zece ani, 
modificarea genelor 
pentru a produce 
schimbări biologice 
specifice la oameni 
șl animale.

Incidente
la Bagdad
Poliția irakiană a intervenit 

pentru a împrăștia pe studen
ții greviști de la Universita
tea din Bagdad. Patru studenți 
au fost răniți, se precizează 
într-un comunicat oficial pu
blicat de Consiliul de Miniștri 
al Irakului. Postul de radio 
Bagdad a difuzat ieri pentru 
prima dată amănunte asu
pra manifestațiilor care 
s-au produs luni la Uni
versitatea din Bagdad în 
urma demisiei a șase mem
bri ai guvernului. Studen
ții au declanșat o grevă și 
au manifestat pe străzile ora
șului • Bagdad. Guvernul cere 
studenților să revină la cursuri, 
în comunicat șe arată, de ase
menea, că „elemente imperia
liste și reacționare caută să 
creeze dezordini în țară".

Dificultățile Comisiei tripartite

pentru
Ultimile știri transmise de 

agențiile de presă arată că 
sarcina Comisiei tripartite în
sărcinată să netezească dru
mul restabilirii păcii în Yemen 
devine din ce în ce mai difi
cilă mai ales că în ultimul timp 
au intervenit disensiuni chiar 
în sinul comisiei formată din 
reprezentanții Sudanului, Ira
kului și Marocului. în timp ce 
reprezentanții Sudanului și 
Marocului se pronunță în fa
voarea prezenței la tratative a 
membrilor familiei imamului 
Badr, reprezentantul Irakului 
cere excluderea acestora. In 
seara zilei de 15 ianuarie, pre
mierul sudanez, Mahgoub pre
ședintele organismului tripar
tit a convocat pe ceilalți doi 
membri ai comitetului — mi
nistrul afacerilor de externe al 
Irakului, Khairallah, și amba-

Yemen
sadorul Marocului în Liban, 
Ben Souda — pentru a studia 
protestul remis celor trei de 
ambasadorul republicanilor 
yemeniți, Rahman Al Baydani. 
Reprezentantul guvernului de 
la Sanaa făcuse cunoscut în 
nota sa că prezența în fața co
mitetului a prințului Ben Ye- 
hia, membru al familiei regale, 
contravine acordurilor înche
iate la Khartum între preșe
dintele R.A.U., Nasser, și re
gele saudit, Feisal. într-o de
clarație făcută presei marți 
Mahgoub a arătat că audiența 
acordată prințului yemenit nu 
cofîtravine acordului interve
nit între Nasser și Feisal. El a 
mai comunicat că comitetul 
tripartit: „a stabilit un plan de 
acțiune care prevede . inițierea 
unor contacte cu diferitele 
fracțiuni yemenite".

flată. în 80 de ca
zuri dintr-o sută mun
citorul angajat prin 
asemenea „contracte 
forțate" nu poate ob
ține salariul minim pre
văzut de lege, ci el 
lucrează numai pentru 
o remunerație neîn
semnată la arbitra- 
riul proprietarului fun
ciar. „în trecut — 
scrie Antunez — pro
prietarul considera o- 
mul pe care-1 cum
păra drept un bun 
al său și avea grijă 
de el la fel ca și de 
un cai sau un taur. în 
Angola muncitorul nu 
e cumpărat, ci arendat. 
Pe proprietar nu-1 in
teresează dacă lucră
torul se îmbolnăvește 
sau moare pentru că 
în locul lui arendea
ză imediat un altul". 
Antunez își exprimă 
părerea că „o conti-

măr mai mare de me
dici și personal me
dical. Ceea ce există 
acum este aproape e- 
gal cu zero. Sistemul 
birocratic și împleti
rea complexă a inte
reselor personale ale 
unui număr mic de 
mari proprietari re
duc asistența medi
cală la o rimplă a- 
parență. Afirm că pen
tru populația băști
nașă din Angola o- 
crotirea sănătății este 
absolut inexistentă. 
Mortalitatea infantilă 
se ridică pînă la 65 
la sută. Mortalitatea 
în rîndurile muncitori
lor de pe plantații 
atinge adesea 40 la 
sută. Vîrsta medie nu 
depășește 36 de ani". 
Ca urmare a acestui 
fapt — remarcă An
tunez „o mare parte 
din populație se re-

pu- 
tre- 
bra- 
DO 
lu-

Un 
blicat săptămina 
cută 
zilian 
BRASIL, aduce 
mină în cazul Antu
nez. Este vorba de 
copia unui memoriu 
adresat de fostul gu
vernator general al 
Angolei, în septem
brie 1967 președintelui 
Portugaliei, Tomas.

Memoriul lui 
tunez

în ziarul 
JORNAL

An-
conține, tn •-

ză fostul guvernator 
general — „mari 
pierderi demografice 
și din cauza mortali
tății extrem de ridi
cate a băștinașilor". 
Cauzele acesteia con
stau în lipsa totală 
de asistență medicală, 
în subnutriție, în con
dițiile neomenești de 
viață și de muncă. 
Toate aceste nenoro
ciri — se spune în 
memoriu — sînt re

• Un document revelator despre situația băștina

șilor angolezi • Memoriul generalului Antunez

sență, o analiză a ca
uzelor care au de
terminat ceea ce el 
numește „o veritabilă 
decimare a popu
lației angoleze". Din 
memoriu reiese că mul
te din localitățile An
golei rămîn pur și sim
plu pustii datorită emi
grației în masă pro
vocată de situația in
suportabilă creată băș
tinașilor. „Oamenii fug 
în masă părăsindu-și 
pămîntul și casa — 
scrie Antunez — iar 
teritorii întregi devin 
pustii". Potrivit calcu
lelor autorului memo
riului în ultimul dece
niu Angola a pierdut în 
urma emigrării aproa
pe 550 000 de băș
tinași. Populația se 
reduce actualmente în 
fiecare an cu cel 
puțin 80 000 de oa
meni. în afară de con
secințele emigrației, 
colonia portugheză are 
— așa cum semnalea-

znltatul politicii admi
nistrative (a Portu
galiei n.n.) din ulti
mii 60 de ani. „Cea 
mai evidentă expresie 
a pauperizării o con
stituie scăderea consi
derabilă a natalității" 
și mai ales „nivelul 
înfiorător al mortali
tății infantile". Cît 
de tragică este situ
ația, se poate des
prinde ți din accen
tele pe 
semenea 
militară 
nu le poate evita. „Ci
frele sînt mute și 
indiferente — scrie 
autorul memoriului — 
ele nu strigă, nu vor
besc despre durere. 
Trebuie să mergi să 
vezi singur cum stau 
lucrurile. Cei care 
vor să vadă și să 
propună soluții bune 
trebuie încurajați iar 
nu trimiși în exil ca 
persoane indezirabile. 
Este nevoie de un nu-

care o a- 
personalitate 

ca Antunez

fugiază tn străinătate, 
în țări africane a- 
propiate, iar restul se 
apropie treptat de ex
terminare fizică. Mă
surile luate de noi 
(adică de guvernul 
portughez), dacă în 
genere au fost luate, 
sînt în cea mai mare 
parte măsuri birocra
tice care nu fac de
cît să constate o si
tuație tragică și nu 
promovează nici cu 
un pas rezolvarea ei".

In continuare An
tunez descrie în me
moriul său sistemul 
sălbatic al muncii for
țate de care 
cuvintele sale 
absolviți numai 
ții". Recrutarea

după 
„sînt 
mor- 
for- 

țată a muncitorilor cu 
ajutorul căpeteniilor 
triburilor de băștinași 
— constată fostul gu
vernator — nu poate 
fi considerată în nici 
un caz altfel 
ca o sclavie

decît
camu-

nuare a unor aseme
nea practici nu poate 
decît să ridice îm
potriva Portugaliei nu 
numai o populație a- 
junsă la capătul în
cercărilor ci și o lu
me întreagă care în 
secolul nostru este 
foarte sensibilă".

Memoriul zguduitor 
al lui Antunez arun
că lumină asupra ce
lor ce se întîmplă în 
coloniile portugheze. 
Regimul lui Salazar a 
pus la dosar acest 
memoriu iar pe au
torul său l-a înde
părtat, considerindu-1, 
probabil, „neindfcat" 
pentru postul de 
vernator în Angina. 
Cu toate precauțiile 
autorităților de la Li
sabona adevărurile sem
nalate de generalul 
Joao Antunez au a- 
juns totuși de noto
rietate publică.

E. R.• •••••••• • • • • • ••••• • • • • • • • • • • ••••••••
CONTINUA EVACUA
REA TRUPELOR GRE

CEȘTI DIN CIPRU
Unități navale ale marinei gre

cești au sosit In portul cipriot 
Famagusta pentru a participa la 
evacuarea restului trupelor gre
cești care se află pe insula Ci
pru. Această retragere are loc, 
după cum se știe, în baza unui 
acord intervenit intre Grecia și 
Turcia. Termenul stabilit de a- 
cest acord pentru retragerea tru
pelor grecești este de 45 de zile, 
și el expiră săptămîna aceasta.

Gunoscutul om politie 
grec, Andreas Papandreu, 
eliberat recent din închi
soare și autorizat să plece 
în străinătate, a sosit la 16 
ianuarie la Paris. El a in
format pe corespondenții 
de presă de la Paris că pes
te două zile va face o am
plă declarație asupra „dra
mei din Grecia".

• ••••••••••••

Tragic bilanț după cutremurul din Sicilia
• 600 de morfi și peste 1500 de rănlfi Așezări distruse

in întregime • Măsuri luate de autoritățile italiene
Bilanțul aproximativ 

al cutremurului de pă- 
mînt care s-a produs 
luni în partea occiden
tală a Siciliei se ridică 
la 600 morți, peste 1 500 
de răniți și imense pa
gube materiale, infor
mează agenția FRANCE 
PRESSE.

Cutremurul a cuprins o zo
nă triunghiulară, situată între 
localitățile Palermo — Trapa
ni — Agrigento, distrugînd 
complet mai multe mici așe
zări ca Gibellina, cu peste 
5 000 locuitori, Calparuta, cu 
aproximativ 3 000 locuitori, 
Poggioreale, cu circa 2 700 lo
cuitori și Montevago, cu 3 000 
locuitori. In acest din urmă 
oraș au murit, potrivit date
lor Ministerului pentru Lucră
rile Publice, 300 de persoane.

Populația insulei a fost cu
prinsă de panică. Incepînd de

duminică de la ora 12,29 GMT 
și pînă luni la ora 22,20 GMT, 
nu mai puțin de șase cutre
mure au f06t înregistrate în 
partea de vest a Siciliei. Cel 
mai putemia cutremur, avînd 
intensitatea de 9 grade pe 
scara Mercalli, s-a produs luni 
la ora 2,02 GMT. In localita
tea Montevago pare să existe 
cel mai mare număr de victi
me, deoarece populația din a- 
ceasta localitate s-a încrezut 
în rezistența caselor fără etaj.

O grămadă de blocuri de țiia- 
tră, din care se aud uneori geme
te și apeluri disperate ale unor 
persoane îngropate de vii de vreo 
15 ore, acesta este aspectul tra
gic pe care-1 oferă Gibellina, una 
din cele trei localități complet 
distruse de cutremurul de acum 
două nopți, scrie agenția FRAN
CE PRESSE într-un reportaj din 
Sicilia. Prioritatea este acordată 
răniților, persoanelor prinse încă 
între dărîmături. Există puține 
case rămase în picioare.

Și la Palermo spectacolul este 
impresionant, mai ales în cartie
rul San Lorenzo. Pe o distanță 
de mai mulți kilometri, de o par
te și de alta a unui mare bule
vard, staționează automobilele, a- 
desea pe două rînduri, transfor
mate în dormitoare. Se disting 
cu greu bărbații și femeile ca- 
re-și string în brațe copiii înfășu- 
rați în pături.

Autoritățile italiene au luat o 
serie de măsuri pentru a ajuta 
populația sinistrată. Detașamente 
de carabinieri și ale armatei au 
fost trimise de urgență la fața 
locului pentru a desfășura opera
țiunile de salvare. Marți dimi
neață a plecat în Sicilia președin
tele republicii, Giuseppe Sara- 
gat, ministrul afacerilor interne. 
Paolo Emilio Tavianl, se află Ia 
fața locului de luni pentru a ur
mări desfășurarea lucrărilor. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Aldo Moro, a convocat marți gu
vernul pentru a examina situația 
creată în urma cutremurelor,

în ciuda măsurilor de securitate adoptate de autoritățile «p—L 
ole, în cartierul universitar din Madrid, continuă de cîteva zile 
incidentele violențe declanșate ca urmare a închiderii pînă în 
aprilie, a Facultății de științe politice și economice-

La mijlocul săptămînii trecute studenții Universității din Madrid 
au organizat o demonstrație de protest împotriva măsurilor rep< 
sive ale poliției Detașamentele de ordine au intervenit eu bruta
litate pentru a împrăștia pe participant!! Ia manifestație. 3 000 de 
studenți de la Facultatea de litere au hotărît în cursul unei adu
nări să declare o grevă în semn de solidaritate cu colegii lor de 
Ia Facujiatea de științe politice și economice. Potrivit relatărilor 
ziarului LE FIGARO, vineri după-amiază s-au produs ciocniri 
violente. Cînd studenții de la Facultatea de științe au încercat să 
organizeze o „adunare liberă", poliția a intervenit tncerdnd să 
împrăștie manifestația studențească. Ziarul citat relata că ptaă spr»

Tensiune

la Madrid
seară au continuat incidentele. Loviturile do baston și „bonibenla 
mentele" cu pietre au provocat numeroase victime tn colo două 
tabere. în cursul adunării participant!! au scandat lozinci ostile an- 
toritățiîor cerînd instaurarea unui regim democratic in universită
țile spaniole ; au fost arse ziare locale in semn de protest Împotriva 
relatărilor false ale presei privind desfășurarea incidentelor din 
orașul universitar.

Spre seară trei sute de studenți, urmăriți de poliție a-an refugiat 
în incinta Facultății de științe. Importante forțe polițienești an 
asediat clădirea încercind să evacueze pe studenți.

Sîmbătă „ostilitățile" au fost reluate. în primele ore ale dimi
neții, sute de studenți s-au îndreptat spre Ministerul Educației 
Naționale încercînd să protesteze împotriva închiderii Facultății 
de științe. Imediat și-au făcut apariția cordoanele polițienești: 30 
de studenți au fost arestați. La începutul săptămînii In curs, stu
denții de Ia Facultatea de litere și filozofie au organizat o nouă 
manifestație în sprijinul revendicărilor lor. Reacția poliției a fost 
aceeași.

După cît se pare, tensiunea de Ia universitatea din Madrid nn 
numai că nu promite a se atenua, dar riscă să se extindă și asupra 
altor centre universitare din Spania. Agravarea situației din facul
tăți „coincide cu înăsprirea atitudinii autorităților hotărîte să pună 
capăt agitației studențești, devenită cronică după începutul lui 
noiembrie trecut". (LE FIGARO). Observatorii au remarcat că 
hotărîrea de a închide porțile Facultății de științe politice și eco
nomice este o tentativă a oficialităților de a-i determina pe cei 
4 000 de studenți ai facultății „turbulente" să se reînscrie Ia 
cursuri după sesiunea do examene din februarie. Astfel, autorită
țile vor avea posibilitatea să nu aprobe reinscrierea studenților 
considerați răspunzători pentru demonstrațiile ce se desfășoară de 
mai bine de două luni.

După ședința Consiliului de Miniștri, reunit, sub președinția ge
neralului Franco, la Madrid sînt așteptate noi măsuri represive 
împotriva mișcării studențești democratice. Dar mulți observatori 
din Madrid apreciază că asemenea măsuri de intimidare nu vor 
putea restabili calmul în „cetățile universitare" ale Spaniei.

IOAN TTMOFTE

PARIS: revenldieări studențești
Studenții în medicină de Ia toate facultățile franceze, re

latează agenția FRANCE PRESSE, au declanșat luni o gre
vă pentru a protesta împotriva recentului proiect de refor
mă propus Consiliului de Miniștri de către Jean Jeanneney, 
ministrul pentru problemele sociale. Printre alte revendicări 
ale participanților figurează accesibilitatea pentru toți stu
denții la concursurile de interni, crearea posturilor de interni 
în spitalele universitare și reducerea externatului de la 4 la 
2 ani.
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