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rînd, a prezenta cît 
mai autentic omul, ca 
fizică și ca psihologie,

pierdut mii de ore. 
înțelege că toate aces-

pe suta 
solicitarea 

scurtă du- 
o intensi-

(Continuare 
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ritmul, de a re- 
pierdufe înfr-un 
unicitatea crea- 

particularitate a 
film. Apoi, dacă
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nouă 
ter

de e- 
pune-

au urmat alte 
de punere în 
dar nici unul

hîrtie se apropie. Fabrica 
de cartoane urmează să in
tre în exploatare în 1967.

Căror cauze se daforeșle 
nerespectarea termenelor de 
punere în funcțiune a obiec
tivelor amintite I Care este 
în prezent stadiul fizic al 
lucrărilor I

Am vizitat, mai întîi, 
noua secție de electroliză, 
care trebuia să producă încă 
din septembrie anul trecut.
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La început au fost tehnicienii. El 
au inventat cinematograful, fără a 
bănui desigur ce destin formidabil va 
avea invenfia lor. De fapt, mirajul 
imaginii animate a constituit, de-a 
lungul istoriei, preocuparea multor 
spirite inventive ; mecanisme felurite 
au imprimat o anume mișcare dese
nelor. După inventarea fotografiei, 
recompunerea mișcării umane a de
venit obiectul acestui miraj. Așa a 
apărut cinematograful. Nu era încă 
o artă, pentru că oamenii lui nu erau 
actori, pentru că imaginile lui nu-și 
propuneau încă să comunice o 
idee. Era doar o „minune a seco
lului", privită cu aceeași sceptică 
curiozitate ca și prima mașină de 
zburat...

Au apărut apoi primii cineaști-ac- 
toate : jucau,

• Scadențe depășite și diferite 
justificări ® Cînd colaborarea 
nu funcționează normal ® Cît

La Combinatul de celu
loză și hîrtie din Brăila a 
început cu trei ani în urmă 
construcția unor noi capa
cități de producție : o fa
brică de celuloză și hîrtie, 
una de cartoane, o 
centrală electrică de 
mofioare și o secție 
lectroliză. Scadența 
rii în funcțiune a ultimelor 
două obiective a trecut, iar 
a fabricii de celuloză și

ÎN PREAJMA
CONGRESULUI U.T.C.

Vîrsta 
marilor 
promisiuni

De atunci 
4 termene 
funcțiune, 
nu a fost respectat. în pre
zent, din cele 56 celule de 
electroliză funcționează a- 
bia jumătate. Pentru ce
lelalte se caută diferite 
justificări în vederea sta
bilirii altui termen. Calcu
lele arată că fiecare zi de 
întîrziere în intrarea în func
țiune cu întreaga capacitate 
a acestei secții înseamnă o 
pierdere de producție de 12 
tone de clor. Referindu-se 
la aceasta, tov. VICTOR 
GEORGESCU, inginerul 
șef al combinatului, ne-a 
spus : „Au existat deficien
țe constructive la unele ce
lule. Nici în prezent nu a- 
vem asigurate toate apara
tele de măsură și control 
și unele materiale mărun
te, care au o mare impor
tanță pentru terminarea 
completă a lucrărilor".

Chiar așa stînd lucruri
le, beneficiarul nu poate 
fi absolvit de răspundere 
pentru depășirea termenu
lui de punere în funcțiune 
a secției cu întreaga ei ca
pacitate. Era de datoria lui 
și a ministerului tutelar 
să intervină prompt pentru 
aducerea din timp pe șan
tier a tuturor utilajelor și 
materialelor. Totodată, o 
recepționare exigentă a u- 
tilajelor ar fi permis să 
se evite orice surprize în 
timpul montajului și pro
belor tehnologice.

Intenția de a se analiza 
săptămînal și decadal mer
sul lucrărilor a fost bună. 
Ce folos însă că, de fiecare 
dată, unele măsuri
pe hîrtie, în timp ca 
șantier se lucrează într-un 
ritm nesatisfăcător. „Une
ori nu rezolvăm nimic în 
astfel de ședințe. Le ținem 
din simplul motiv că ne 
sînt impuse de către minis
ter — ne spune ing. 
GHEORGHE NECULAU, 
directorul combinatului. In 
ce privește producția unor 
unități s-a creat o situa
ție de-a dreptul paradoxa
lă. Ministerul Industriei 
Chimice insistă să dăm cît 
mai repede în funcțiune, 
cu întreaga capacitate, 
secția de electroliză. Păre
rea noastră este că ea pu
tea să fie gata de mult. 
Dar ce folos, de vreme ce 
nu avem posibilități să 
consumăm integral canti
tatea de clor produsă de- 
cit atunci cînd vor începe 
să producă fabricile de ce
luloză și hîrtie și de car
toane. Ni s-a indicat că am 
putea livra excedentul de

Am auzit o dată în Del
tă, printre cercetătorii 
științifici de pe ostrovul 
Maliuc, un episod legat de 
J 'rinfa locuitorilor unei 
așt ări pescărești de a veni 
în mijlocul lor un om de 
știință, „un tovarăș profe
sor'. Spre dezamăgirea 
tuturor, și-a făcut apa
riția un tînăr subțirel, 
cu obrazul abia atins de 
brici. „Era mai bine să 
ne fi anunfat că tovarășul 
profesor nu poate veni 
personal — l-a întîmpinat 
posomorit directorul cămi
nului — și am fi amînaf 
acțiunea pe altădată”. Dar, 
după prima jumătate de 
ceas și apoi în următoarele 
două ore, scurse pe nesim
țite datorită pasionantului 
dialog dintre conferențiar 
și sală, lumea s-a încredin
țat că așteptatul profesor 
nu era alful decîf tînărul I 

Mi-amintesc de această 
înfîmplare (semnificativă 
pentru o anumită imagine 
moștenită a omului de 
șfiin(ă), oridecîfeori trec 
pragul unui institut de cer
cetări. Frapantă, în atmos
fera sobră de sanctuar al 
științei, este prezenta nu
meroasă a tinerilor care 
aduc nota de elan și cu
tezanță, specifică vîrstei 
marilor promisiuni. Numai

în Institutele din Capitală 
ale Academiei lucrează 
aproximativ 500 de mem
bri ai Uniunii Tineretului 
Comunist. Dar în toată 
|ara ? Dar în atîtea alte 
institute departamentale ? 
Și, firește că tinerețea 
atîtor altor cercetători în
trece granifa vîrstei statu
tare a utecistului.

Băfrînul doctor Faust, 
fruct copt și prea plin de 
experiența strînsă de-a 
lungul viefii, visa la daru
rile unei retrăite tinere)i. 
Visul se înfăptuiește. Nu 
miraculos, ci după riguroa
sa dialectică a viefii, prin 
continuitatea generațiilor 
de slujitori ai științei, prin 
pasiunea cu care numerosul 
contingent de tineri cercetă
tori se formează astăzi, 
preluînd și dezvoltînd ex
periența cu atributele ti
nereții. Prin acest schimb, 
al zilei de mîine, care se 
bucură de posibilități ne
cunoscute generațiilor an
terioare și de un climat 
spiritual stimulator, știința 
românească își are asi
gurată — năzuinfă faustia- 
nă — viguroasa tinerefe 
crealoare.

Victor VINTU

clor, sub formă lichefiată, 
altor întreprinderi din țară. 
Nu avem însă mijloace de 
transport. La cererile noas
tre, ministerul ne răspun
de cu... promisiuni. Situa
ția este similară și în ca
zul centralei electrice de 
termoficare. Am fost ne- 
voiți să amînăm punerea 
ei în funcțiune cu încă 
trei luni, întrucît nu are 
cine să consume în între
gime aburul produs".

lată unde duce lipsa unei 
corelări judicioase între ter
menele de punere în func
țiune a noilor obiective ale 
combinatului a căror produc
ție se află înir-o strînsă In
terdependentă. Utilaje și 
instalații noi, gata monta
te, în ioc să producă stau, 
iar însemnate fonduri de 
investiții sînt imobilizate 
în lucrări neterminate sau 
nedate în funcțiune. Or, 
aceasta înseamnă pierderi 
pentru economia națională, 
întrucît se reduce eficiența 
economică a investițiilor.

După cum au remarcat 
mai mulți specialiști dc pe 
șantier, principalele efor
turi trebuiau îndreptate in 
ultimul an spre grăbirea 
ritmului lucrărilor la fa
brica de celuloză șl hîrtie. 
Dar tocmai în construcția 
acestui obiectiv de bază se 
constată serioase rămmeri 
în urmă. Graficele de exe
cuție nu au fost respecta
te la nici una din secțiile 
fabricii.

Care sînt cauzele rămî- 
nerii în urmă ? Am adresat 
această întrebare ingineru
lui TRAIAN BIGAN, di
rectorul general al între
prinderii șantiere con- 
strucții-montaje Brăila. 
„Acum, în etapa finală de 
realizare a noilor obiecti
ve — ne-a spus directorul 
general — se lucrează des
tul de dificil. Intîrzierea lu
crărilor a fost determinată, 
după părerea mea, de două 
cauze principale. Beneficia
rul, interesat în primul rînd 
de a crea condiții pentru rea
lizarea la termen a investiți
ilor, nu a coordonat judicios 
lucrările, nu a asigurat din 
timp toate proiectele șl utila
jele tehnologice. Este inex
plicabil de ce termenele de 
livrare a unor utilaje sînt 
posterioare intrării în func
țiune a unor secții. Ne în
trebăm : cum ar fi putut 
secția caustizare să intre 
în probe tehnologice la 1 
februarie, de vreme ce ter
menul de livrare a unor 
utilaje este 31 martie ? 
Dar, principala răspun
dere revine proiectantului.

Aproape 
valoarea 
trucții-monfaj 
anul trecut pe bază de note 
de comandă suplimentare. 
Pentru multe dintre lucră
rile rămase neexecutate nu 
am avut sau nu avem nici 
în prezent o documentație 
tehnică corespunzătoare. 
Diferite soluții constructive 
au fost modificate în repe
tate rînduri pe parcursul 
execuției sau definitivate 
cu multă întîrziere.

— Ce consecințe a avut 
aceasta asupra activității 
șantierului ?

— Șantierul a fost pus 
în situația de a nu putea 
pregăti și organiza judicios 
execuția lucrărilor, potrivit 
eșalonării stabilite.

Ing. NICOLAE BENȚEA, 
șeful grupei de proiectare 
recunoaște : „Documentația 
alcătuită de specialiști in
stitutului nostru s-a făcut 
cu multă ușurință. In 
timpul execuției s-au cons
tatat numeroase erori și 
omisiuni de proiectare, 
pentru remedierea cărora 
s-au 
Se

lucrărilor
s-a

de cons- 
realizat

Nicolae CUCUI 
Radu APOSTOL

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

O delegată la Congresul U.T.C.: Inginera Lucia 
Pitaru Tîrnăveanu de la Institutul de proiectări 

laminoare din Capitală
(Foto : M. Andreesca)

Amănunte despre 
luarea campionatului de 
iotbal și 
competiții 
pag. a IlI-a.

despre alte 
sportive,

de h răscoala

Afirmarea
unor tineri

tori, care făceau de 
erau autori și regizori 
— iar curiozitatea oa
menilor a început să 
se transforme în inte
res. A început să se 
acumuleze experien
ță, tehnica a evoluat, au devenit ne
cesari autorii de scenarii, specialiștii 
în gag-uri, regizorii, se înfiripă o 
adevărată industrie, dar triumful ci
nematografului, încă în epoca de în
ceput a filmului mut, este legat ne
mijlocit de prezența unor actori pro
eminența creatori ai unor tipuri, ai 
unor eroi care au cucerit masele. Ce 
ar fi însemnat cinematograful fără 
Chariot ? Fără Buster Keaton, pe care 
l-am revăzut nu de mult în „Meca
nicul Generalei' ?

Speculînd entuziasmul proaspăt al 
publicului și forța de influențare a 
artei care se năștea, industriașii fil
mului au inventat și ei ceva : mitul 
vedetei. Din rațiuni publicitare, și 
îndeosebi din rațiuni comerciale, au 
fost lansate multe „stele” orbitoare 
dar efemere, care n-au însemnat ni
mic pentru arfa filmului și al căror 
nume abia dacă ni-l mai aducem a- 
minte. Dar istoria celei de-a șaptea 
arfe consemnează numeroase talente 
autentice, actori de mare prestigiu.

Apariția sonorului, progresele teh
nicii cinematografice, evoluția publi
cului au făcut ca sarcinile de creație 
ale actorului de film să crească ex
trem de mult. II vedem mișeîndu-se 
pe ecran panoramic, îl auzim vor
bind, cîntînd, în timp ce tehnicienii, 
după ce au dăruit filmului culoarea 
și stereofonia, se străduiesc să facă 
publicul să simtă pînă și mirosul 
trandafirului pe care-l primește, în 
film, eroina. Tendința este de a se 
reda pe ecran, cît mai deplin șl 
mai autentic, realitatea. Asta înseam-

nă, în primul 
mai deplin și 
individualitate 
în raport cu semenii săi și cu mediul 
ambiant. A înfățișa veridic și emoțio
nant conflicte. A transmite idei.

Purtătorul acestor idei, cel care 
comunică direct cu publicul fructifi- 
cînd munca numeroșilor lucrători din 
cinematografie este actorul, „materia 
primă" a filmelor noastre.

Actorul de film esfe recrutat, în
deobște, din teatru. Infre teatru și 
film există — din punct de vedere 
al creației actoricești — multe ase
mănări și fundamentale deosebiri. 
Dacă am compara realizarea unui rol 
în teatru cu efortul desfășurat de un 
sportiv într-o cursă de 4 000 de me
tri, realizarea unui rol în film ar 
putea fi asemuită cu performanța 

sprinterului 
de metri : 
e de mai 
rată și de 
tafe concentrată, fără 
posibilitatea de a co

recta pe parcurs 
cupera minutele 
start defectuos : 
fiei este o primă 
muncii actorului de 
în teatru interpretul știe, de pildă, 
că peste zece minute eroul pe care-l 
întruchipează va fi ucis, pe platou se 
poate ca actorul să fie nevoit să 
filmeze întîi moartea și abia mai 
tîrziu începutul luptei... Iar dacă în 
sala de teatru spectatorii stimulează 
și apreciază nemijlocit creația acto
rului de pe scenă, în studio actorul 
esfe lipsit de acest contact direct, el 
joacă nu pentru acum ci pentru mai 
tîrziu, privit de ochiul sensibil al 
aparatului de filmat care înregistrea
ză și amplifică chiar cea mai ne
însemnată mișcare a feții, sub do
goarea de jar a reflectoarelor, în
conjurat de fot felul de tehnicieni șl

(Continuare în pag. a Il-a)

ETICA
IIT

99 C“

■

î r - : / * :• & ii’i

< r ț
uîrz:'Ș\

• &
i i

|gg
io iteIfeuiS

131& WfM
H'&

Vietnamul de

B Revendicările 
budiștilor

10 000 de budktl 
întruniți într-un mi
ting ia Saigon au 
cerut organizarea 
de alegeri generale 
pentru formarea u- 
nui guvern civil și 
elaborarea unei 
constituții

interventionistilor
5 t

In Republica Domini
cană a început cam
pania electorală în 
vederea alegerilor 
prezidențiale.

Cităm din scrisorile primi
te la redacția ziarului 
nostru : Jurisconsultul este 

„sfătuitorul juridic", cu pres
tigiu și competent, al condu
cerii întreprinderii, precum și „pă
zitorul riguros al legalității socia
liste" (Sergiu Păncescu din Bucu
rești). Pentru a fi la înălțimea a- 
cestei sarcini, el trebuie să fie te
meinic și multilateral pregătit, 
„să-și exercite atribuțiile la nive
lul unei înalte calificări profesio
nale, întemeiată pe cunoașterea a- 
profundată a normelor juridice pe 
care le aplică" (Maria Mihalache 
de la S.N.G. Galați) ; să dea do
vadă „de competență profesională, 
corectitudine și tărie morală" 
(Radu Voiculescu jurist, Bucu
rești) ; „să apere în toate împreju
rările interesele generale ale sta
tului nostru socialist, ale întregu
lui popor" (Topan Vasile, Direc
ția regională C.F.R.-Cluj). Și astfel 
se conturează menirea și răspun
derile de ordin major, care defi
nesc poziția jurisconsultului în 
unitățile economice din țara 
noastră.

In același timp, ni se semna
lează situații în care avizul 
jurisconsultului este ocolit sau 
devine practic inoperant. Cî- 
teodată, jurisconsultul devine un 
apendice al contabilului-șef, cerîn- 
du-i-se să gireze rezolvarea, pe 
cale juridică, a unor situații fi

nanciare încurcate. „Aceasta se 
întîmplă spre sfîrșitul anului mai 
ales, ne scrie Gh. Năstase din Plo
iești, cînd se face încheierea unor 
gestiuni. Contabilul șef avînd ne
voie de acte justificative pentru 
acoperire, se adresează oficiului 
juridic : înaintați cazul justiției".

Avizul jurisconsultului se re
duce alteori la o simplă for
malitate, cu scopul de a da un 
gir legal măsurilor luate. în acest 
sens, tov. Mircea Ungureanu, șe
ful oficiului juridic de la „Timpuri 
noi" ne spune : „Sînt cazuri cînd 
unele servicii, ca „aprovizionare și 
desfacere" din întreprinderi, cer să 
fie stipulate în contracte clauze ne
conforme cu legea (privind ter
mene și condiții de livrare, plată, 
recepție etc.) cu scopul de a-și 
asigura o viață comodă. Cînd li se 
aduc obiecții de către jurisconsult, 
reprezentanții acestor servicii in
sistă : „Să încercăm. Poate mer
ge". Și așa ajung să apară chiar 
în contracte (acolo unde juriscon
sultul cedează insistenței) ter
mene de livrare abuzive, cum ar 
fi ultima zi a trimestrului sau a 
anului".

Alteori, în situații mai compli
cate, jurisconsultul cedînd unor 
insistențe neprincipiale, în loc să 
meargă pe calea clară și dreaptă a 
legii, caută tot felul de „ocolișuri" 
printre prescripțiile decretelor și 
normativelor. Iată un caz. Intre-

prinderea „Metalica" din Bucu
rești a făcut prin noiembrie 1965 
o întîmpinar,e la Arbitrajul Capi
talei, căruia l-a cerut în termeni 
hotărîți să se respingă ca „nefon
dată" divergența ridicată de uni
tatea beneficiară T.R.C. Hunedoa
ra. Dar chiar a doua zi „Metalica" 
revine asupra acestei cereri și își 
retrage întîmpinarea.

Cum se explică această 
oscilație ? Printr-o in
terpretare formală a 

prevederilor legale. Legea cere 
ca înainte de a se intenta 
o acțiune la arbitraj să se 
încerce în prealabil o conciliere, 
fixînd pentru aceasta un termen 
de 5 zile. Totodată, în limitele a- 
cestui termen, cînd concilierea nu 
s-a produs, trebuie sesizată instan
ța de arbitraj. Respectînd aceste 
prescripții, jurisconsultul întreprin
derii, Gh. G., căruia i-ar reveni 
rolul de a stărui pentru realizarea 
concilierii în termenul legal, ne 
introduce în tainele „chichițelor" 
avocățești.

— Nu se poate face concilierea 
în 5 zile și iată de ce : o zi trebuie 
pentru primirea și înregistrarea 
scrisorii. Altă zi: rezolvarea ei de

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. a III-a)

Vînful din larg încrețeș
te oglinda de apă a stră
zilor — acea puzderie de 
canale ce împînzesc la
guna. Acum, în zilele de 
martie, trezită parcă din 
letargia iernii, Veneția — 
„frumoasa adormită" — 
își dezvăluie în lumini și 
umbre și trecutul și pre
zentul. în rada portului 
au acostat cele diniîi nave 
aducînd turiști. Dar în di
mineața aceasta cu lim
pezimi de cristal, blon
dele suedeze care au vi
sat la farmecul unei plim
bări cu romanticele gon
dole trebuie să se resem
neze și să străbată dru
mul pînă la piața San 
Marco pe jos. Nu circulă 
nici măcar acele „vapo- 
retto' — taxiurile șalupă 
— căci gondolierii și ma
rinarii sînt astăzi în grevă 
în semn de solidaritate 
cu muncitorii metalurgiști 
și cu cei din port. De 
altfel gondolierii nu sînf 
la primul „sciopero" din 
acest an.

Tn ultima vreme, presa 
din numeroase țări, publi- 
cînd imagini din orașul 
răsfirat pe cele 118 insu
lițe, însoțea fotografiile cu 
întrebarea : „Veneția în
cepe să se scufunde ?"

De-a lungul anilor au 
început să se năruie și să 
cadă în apa tulbure a ca
naturilor somptuoasele po
doabe arhitectonice de 
pe fațadele clădirilor. Mu
cegaiul roade și el necru
țător în zidurile străvechi, 
în ulfimul deceniu s-au 
prăbușit zeci de turnuri.

Există și un alt pericol. 
Palatele și bisericile au 
fost înălțate pe milioane 
de piloni de lemn înfipți 
în solul mlăștinos cu ajuto
rul unui amestec de 
smoală, ulei vegetal și 
nisip. Apele erodează 
continuu și de aceea ne
întreruptă este și lupta 
pentru a proteja clădirile 
împotriva naturii. Litoralul 
Adriaficii se scufundă trep
tat și, împreună cu el, co
boară, într-o mișcare ne

simțită, și micile insule 
din laguna Veneției. Ni
velul apei din lagună a 
ajuns astfel să creas
că în fiecare an cu 
cîțiva milimetri, astfel că 
în timpul fluxurilor nor
male piața San Marco — 
inima Veneției — se află 
numai cu 40 centimetri 
deasupra nivelului mării..

Orașul, pe care l-au cîn- 
tat Shakespeare în Othel
lo, Chateaubriand și 
George Sand, Goethe și 
Goldoni, căruia luceafărul 
poeziei românești, Emi- 
nescu, i-a închinat versu
rile în care spune : „S-a 
stins viața falnicei Vene* 
ții...”, s-a transformat în
tr-un fel de muzeu, pe 
care îl amenință pe fă
cute prietenul, dar și duș
manul său de moarte, 
marea.

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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storia poporului nos
tru, a cărui neîn
treruptă existență de 
milenii pe teritoriul 
ce-1 locuiește astăzi o 
confirmă toate izvoa

rele demne de crezare, păstrează 
în filele-i scumpe amintirea unui 
lung șir de mișcări revoluționare. 
Răscoala populară condusă de 
Tudor Vladimirescu, dezlănțuită 
acum 145 de ani, constituie unul 
dintre cele mai însemnate mo
mente ale luptei poporului român 
pentru dreptate socială și inde
pendență națională.

Documentele vremii atestă că 
Tudor Vladimirescu a fost animat 
de idei patriotice dintre cele mai 
generoase. In scrisoarea sa din 5 
aprilie 1821, către mitropolitul 
țării și marele vistier, el își ma
nifesta dorința să intre în cores
pondență cu „boierii moldoveni, ca 
unii ce sîntem de un neam, de o 
lege" și să chibzuiască împreună 
cu ei, „ca, fiind la un gînd și în
tr-un glas (cu) Moldova, să putem 
cîștiga deopotrivă dreptățile aces
tor Prințipaturi, ajutorîndu-ne 
unii pe alții". Tudor Vladimirescu 
se gîndea desigur la lupta comună 
a celor două țări în vederea atin
gerii țelului național al unității 
politice și al independenței, re- 
luînd astfel — pe un plan cores
punzător evoluției țărilor române 
din al treilea deceniu al veacului 
trecut — ideea unificării politice 
realizată de Mihai Viteazul în 1600.

In momentul dezlănțuirii ei, răs
coala avea un caracter predomi
nant antiotoman, imprimat delibe
rat de Tudor, delegat de caimăcă- 
mia domnească a Țării Românești, 
aderentă la Eterie, să scoale „no
rodul cu arme“ împotriva Impe
riului Turc, alături de popoarele 
subjugate din peninsula Balcani
că. Dar programul revoluționar al 
lui Tudor Vladimirescu nu se li
mita la planul Eteriei grecești, 
care își propunea să rezolve ches
tiunea politică a independenței na
ționale, avînd ca bază socială doar 
aristocrația și clerul înalt, trecînd 
sub completă tăcere dezlegarea 
problemelor sociale. In timp ce 
inițiatorii planului amintit nu a- 
veau de gînd să militeze pentru o 
revoluție socială, Tudor înțelegea 
că sarcina principală a mișcării 
sale era eliberarea țărănimii de 
sub exploatarea boierilor și a 
domniei fanariote. Prin aceasta, 
după cum aprecia K. Marx, Tudor 
Vladimirescu a dovedit că „era pa
triot român. El nu s-a adresat bo
ierilor, ci țăranilor".

Ridicat din sînul țărănimii îm
pilate de boieri și slugile lor, Tu
dor avea puternice sentimente 
antiboierești.

In înțelegere cu „Comitetul de 
oblăduire", constituit cînd Alex. 
Vodă Șuțu era pe moarte, Tudor

DESPRE DULCIURI?
Intr-un articol publicat acum 

cîtva timp („Scînteia" nr. 6 886) 
cu privire la calitatea prăjiturilor, 
erau subliniate unele observații 
critice făcute de consumatori: 1) 
deși în rafturile cofetăriilor a a- 
părut o lume mirifică de titluri, în 
fond multe prăjituri nu se deose
besc între ele; 2) sub glazura fru
mos colorată își face deseori sim
țită prezența prea mult aluat; 3) 
în componența unor prăjituri intră 
o cantitate exagerată de zahăr, 
gustul devenind supărător. Se mai 
semnala cantitatea insuficientă a 
savarinelor și a altor sortimente 
ieftine, mai ales în cofetăriile 
centrale. Concluzia ? Un apel, în 
numele consumatorilor, la mai 
multă fantezie, bun gust și finețe 
în realizarea acestor produse, o 
mai judicioasă organizare a activi
tății, un control mai susținut.

Cum stau lucrurile în momen
tul de față ? S-a întreprins ceva 
pentru ca sectorul produselor de 
cofetărie să răspundă mai bine 
exigențelor consumatorilor ?

Ministerul Comerțului Interior a 
organizat o consfătuire de produc
ție cu lucrători și tehnicieni din 
laboratoarele de specialitate și co
fetării din Capitală. S-a discutat 
pe larg despre modalitățile de a se 
organiza mai bine procesul de pro
ducție în laboratoare, s-au făcut 
numeroase sugestii și propuneri 
valoroase, menite să ducă la îm
bunătățirea calității prăjiturilor.

Se știe că la baza producției ac
tuale stă bogatul rețetar, întocmit 
ca îndrumar de Ministerul Co
merțului Interior. Cu toate aces
tea, nu puține dintre sortimentele 
produse în mod curent sînt nedi
ferențiate ca gust și conținut. 
Recunoașterea acestei deficiențe 
— al cărei punct de plecare s-a 
dovedit a fi neluarea în seamă a 
rețetarului sau, mai bine zis, de
naturarea lui — este, firește, im
portantă. Dar numai atît nu a- 
junge.

Faptele dovedesc că și după 
consfătuire, preocuparea pentru 
diversificarea și calitatea prepara
telor, rămîne doar teoretică. Nu 
se face încă simțită îmbunătățirea 
pe care publicul o așteaptă. Mai 
mult, unele norme elementare de 
calitate sînt desconsiderate. Să 
luăm un exemplu dintre cele mai 
simple: rețetarul stabilește că la 
savarine, jumătate din cantitatea 
de sirop cu rom prevăzută trebuie 
livrată cofetăriilor în sticle, spre 
a fi adăugată în fața consumato
rilor. Cu prilejul unei cercetări 
făcute recent s-a văzut însă — 
ceea ce consumatorii constataseră 
de mult — că laboratoarele nu mai 
livrează acest sirop. 

pleacă cu un detașament, în noap
tea de 18 ianuarie 1821, în Oltenia 
unde avea vechi legături cu pan
durii, al căror comandir fusese în 
războiul ruso-turc din 1806—1812 
și se remarcase prin acte de bra
vură. După ce ocupă mînăs- 
tirea Tismana, merse în satul 
Padeș și trimise emisari prin 
sate să îndemne pe plăieși 
și pe panduri a se aduna aici, 
făgăduindu-le leafă și slobozenie 
(desființarea privilegiilor boie
rești). Pe la 23 ianuarie, formînd 
„Adunarea poporului", lansă în 
mijlocul răsculaților cunoscuta 
proclamație din Padeș, prin care 
atacă cu violență pe toți asupri
torii, îndemnînd pe cei oropsiți și 
năpăstuiți să se „adune sub

145 de ani 
de la răscoala populară 
condusă de
Tudor Vladimirescu

de prof. unlv. Ion IONAȘCU

steagul dreptății și slobozeniei", 
„cu furci de fier și cu lănci", 
fiindcă: „Nici o pravilă nu 
oprește pre om de a întâmpina 
răul cu rău 1 Șarpele, cînd îți iasă 
înainte, dai cu ciomagul de-l lo
vești, ca să-ți aperi viața... dar pe 
bălaurii care ne înghit de vii, că
peteniile noastre, zic, atât cele bi- 
săricești cît și politicești, pînă cînd 
să-i suferim a ne suge sîngele 
din noi ? Pînă cînd să le fim 
robi ?“ Deci, „veniți, fraților, cu 
toții, cu răul să pierdem pe cei răi, 
ca să ne fie nouă bine".

Cînd au aflat boierii de acest 
manifest revoluționar, i-au 
scris mustrător lui Tudor pen
tru „cuvintele ce prin nejude
cată ai alcătuit către locui-

Deși există peste tot cadre teh
nice de specialitate, deși printre 
măsurile inițiate un loc principal 
îl ocupă întărirea controlului pe 
faze de producție, ni se pare că 
problema ar merita discutată mai 
amănunțit. De vreme ce se semna
lează numeroase încălcări ale pres
cripțiilor în vigoare, de ce n-ar fi 
actuală și o nouă reglementare, 
mai severă, a acestui control, spre 
a se pune capăt spiritului de „înțe
legere", care se manifestă încă 
destul de frecvent ?

O altă serie de măsuri luate de 
M.C.I. se referă la stăvilirea ex
cesului de zahăr în componența 
unor prăjituri, recomandîndu-se 
laboratoarelor să se orienteze în 
mai mare măsură spre sortimen
tele bazate pe foitaje, creme ușoa
re, fructe, jeleuri, frișcă, nu numai 
gustoase, dar și mult mai sănătoa
se decît acelea în care predomină 
cremele grase și dulci. Cele două 
trusturi de cofetărie din Capitală 
au și experimentat o seamă de a- 
semenea sortimente noi, iar labo
ratoarele marilor cofetării din ca
drul Direcției generale hoteluri- 
restaurante extind producția a- 
cestor preparate. Dar simpla 
stabilire a unor măsuri este de
parte de a fi suficientă. Se cere 
urmărită, cu toate seriozitatea, 
respectarea rețetelor puse în fa
bricație, pentru că, așa cum s-a 
văzut, înșiruirea unor titluri, ori- 
cît ar fi ele de „sonore", nu-1 poa
te opri pe consumator să vadă că 
ceea ce deosebește în fapt unele 
preparate de altele nu este uneori 
decît numele sau coloritul.

La M.C.I. ni s-a vorbit despre 
necesitatea specializării unor cofe
tării, a creării „specificului" gene
rator de tradiție. Adică, să știe con
sumatorul că o anumită specialita
te o găsește într-o anumită cofetă
rie, că o găsește întotdeauna și de 
cea mai bună calitate. Ce împie
dică, în fond, realizarea acestui 
deziderat? Idei sînt, maiștri cofe
tari de asemenea, pentru a nu mal 
vorbi de interesul consumatorilor. 
Totuși, organele locale — atît din 
Capitală, cît și din celelalte orașe 
— se urnesc greu.

Prin însăși natura lor, prepara
tele de cofetărie și patiserie sînt 
ușor perisabile. Așadar, pentru ca 
aprovizionarea să fie corespunză
toare, activitatea laboratoarelor 
trebuie să înceapă cu cîteva ore 
mai devreme decît aceea a cofe
tăriilor, încît la ora micului dejun 
ele să și poată servi consumatori
lor primele preparate din ziua 
respectivă. Dar nu numai diminea
ța, ci pe întreg cuprinsul zilei li
vrarea produselor trebuie să fie 
făcută ritmic, la orele cele mai 

tori", socotindu-i acțiunea o „ne
trebnicie" și poruncindu-i „să te 
părăsești de asemenea fapte", 
anunțînd totodată și Poarta „de 
această necuviincioasă întâmpla
re".

Bazîndu-se pe o oaste puter
nică, înflăcărată de speranța des
ființării regimului feudal, căreia 
nici o forță locală nu i se putea o- 
pune, Tudor puse stăpînire și pe 
mînăstirile întărite, Motru și Stre- 
haia. Tudor și oastea sa de panduri 
anulează orice încercare a forțelor 
stăpînirii de a stînjeni desfășura
rea răscoalei, care cuprinsese în
treaga Oltenie. Sub presiunea re
vendicărilor țărănimii răzvrătite, 
planul lui Vladimirescu s-a radi
calizat, ceea ce i-a făcut pe 

reprezentanții exploatatorilor să 
declare înspăimîntați că răscoala 
populară condusă de Tudor este 
un „război al celor săraci contra 
celor mai bogați".

Toată luna februarie, Tudor a 
rămas în Oltenia așteptînd trece
rea lui Al. Ipsilanti, conducătorul 
Eteriei, în Moldova, și orientarea 
acestuia. Sosind la Iași în seara 
de 22 februarie, cu știrea și spri
jinul lui Mihai Vodă Șuțu — ete- 
rist convins — Ipsilanti a anunțat 
printr-o proclamație către popu
lație că a ridicat steagul răscoalei 
pentru eliberarea popoarelor sub
jugate de turci și că acțiunea lui 
este sprijinită de o „forță foarte 
puternică", care va strivi orice în
cercare turcească de a pedepsi pe 

potrivite fiecărei unități; între șe
fii laboratoarelor de producție și 
cei ai magazinelor este necesar să 
se statornicească o legătură strîn- 
să și permanentă care, deocamda
tă, nu se realizează.

Ar fi, desigur, nedrept dacă n-am 
adăuga că industria face încă prea 
puține eforturi pentru a pune la 
dispoziția producătorilor o gamă 
mult mai largă de materii prime 
și auxiliare, pentru a livra toate 
produsele de calitate superioară. 
Pe baza unui asemenea sprijin și 
a măsurilor pe care comerțul le va 
lua în continuare, se vor putea 
desfășura cu adevărat fantezia și 
bunul gust ale meșterilor cofetari, 
se vor crea posibilități reale de a 
oferi publicului produsele pe care 
le dorește.

Maria BABO1AN

(Urmare din pag. I)

FILMUL Șl ACTORUL

de asistenți. Ar putea fl amintite 
multe alte aspecte — deosebirile 
sînt îndeosebi de ordin tehnic, pen
tru că ceea ce contează în ultimă 
Instanfă este talentul. Acesta 
este o însușire naturală și, sub 
orice formă s-ar manifesta, el 
se cere dezvoltat, cizelat, pus în 
valoare printr-o muncă intensă. Avem 
numeroși actori de teatru care, exi
gent! cu ei înșiși, și-au înălfat talen
tul pe culmi ale măiestriei actori
cești ; pe unii dintre el, deosebirile 
dintre scenă și ecran nu f-au împie
dicat să compună, în filmele noastre, 
personaje de neuitat; sînt și multi 
tineri cărora filmul le-a oferit prilejul 
unor creajil memorabile. Dar în pofi
da talentelor de care dispunem, nu 
se poate încă afirma că cinemato
grafia română are o echipă de ac
tori de film. Folosim buni actori de 
teatru, care după turnare redevin 
buni actori da teatru, filmul repre- 
zenfînd pentru el doar o experiență, 
sau o variafie, aidoma, în esență, 
colaborării la radio sau la televiziu
ne. Or, avem nevoie șl de actori de 
film formafl ca atare, talente consa
crate în primul rînd cinematografiei 
și dezvoltate, modelate conform ce
rințelor proprii acestei arte.

Sarcinile pe care filmul le ridică 
în fa)a Interpretului cer, adeseori, o 

răzvrătiți. Dar, proclamația amin
tită, apoi omorîrea turcilor din 
Iași și Galați și asigurarea dată 
public eteriștilor că în urma lui 
Ipsilanti vine o armată rusească, 
au determinat pe țar să dezavueze 
mișcarea eteristă.

Cu toate acestea, Tudor s-a în
dreptat, cu puternica oaste de 
panduri și arnăuți, spre București, 
de unde .cei mai mulți boieri și 
marii clerici se refugiaseră la 
Brașov.

întrevederea lui Tudor cu Ipsi
lanti, la Colentina, a relevat că 
pozițiile lor sînt contradictorii. 
Cînd dezavuarea țarului fu confir
mată de o scrisoare, Ipsilanti de
cise să se retragă la Tîrgoviște. 
Tudor rămîne in București. Aici, 
masele populare îl consideră ca 
șef al lor și al cîrmuirii de 
stat, numindu-1 „Domnul Tu
dor", îndreptățit la aceasta ca pă- 
mîntean. El face acte de autoritate 
suverană, domnia lui după fuga 
boierilor reprezenta singura forță 
organizatorică a țării, care a ac
ționat timp de două luni. Marx 
arăta că „Primul act de autoritate 
a fost reforma legilor fiscale; el a 
redus capitația la nivelul vechilor 
legi, a suprimat impozitele pe vii 
și turme". Pe la jumătatea lui a- 
prilie, Tudor publică un plan de 
reforme intitulat „Cererile noro
dului rumănesc".

Convins că nu se poate colabora 
cu Ipsilanti și eteriștii, care se o- 
puneau abolirii guvernării fana
riote, Tudor a încercat o înțele
gere cu turcii, dar condițiile lor nu 
erau acceptabile. La 15 mai, Tudor 
și-a ridicat oastea cantonată la 
Cotroceni, intenționînd să se re
tragă în Oltenia, unde ar fi putut 
să reziste multă vreme invaziei 
turcești. Dar la Golești, ca urmare 
a unui complot, Vladimirescu fu 
ridicat din ordinul lui Ipsilanti, 
dus la Tîrgoviște și ucis mișelește 
fără a fi judecat, la 27 mai 1821.

Revoluționarul democrat N. Băl- 
cescu glorifică amintirea faptelor 
eroice ale lui Tudor Vladimirescu, 
spunînd între altele : „spiritul na
țional și patriotic luase o putere 
mare din revoluția de la 1821". 
Răscoala condusă de Tudor Vla
dimirescu a dat o serioasă lovitură 
rînduielilor feudale din țara noas
tră, a desființat tiranicul regim 
fanariot, a constituit un măreț 
exemplu și viu imbold pentru ma
sele care au dezlănțuit revoluția 
de la 1848, au făurit Unirea Țării 
Românești și Moldovei, indepen
dența de stat a României și statul 
unitar național român. Astfel, răs
coala populară de acum 145 de ani 
a înscris în istoria patriei o stră
lucită pagină de luptă pentru 
dreptate socială și independență 
națională ale cărei idealuri s-au 
înfăptuit pe deplin prin realitățile 
luminoase ale României socialiste.
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pregătire complexă, multilaterală. Nu 
este suficientă „desteatralizarea", 
obținerea acelei note de firesc șl 
spontaneitate specific cinematografi
că. Este vorba și de o anume condi
ție fizică, de anumite solicitări pe 
care limitele spafiului teatral și con- 
venfia scenică le exclud. Dacă într-un 
film de-al nostru eroul trebuie să 
călărească, să meargă cu motoci
cleta, să înoate sau doar să alerge 
50 de metri, de cele mai multe ori 
actorul respectiv se declară „depășit" 
de scenariu. Șl chiar este depășit, 
pentru că nu știe să călărească, pen
tru că n-are suflu și dacă mufă o 
masă din loc gîfîie ca o locomotivă...

Aceste probleme de condifie fizi
că — la care m-am referit doar în 
treacăt — sînt esenfiale în creația 
cinematografică șl rezolvarea lor 
presupune studiu și o pregătire con
tinuă, existenta unui colectiv de ac
tori pe lîngă studioul „București". 
Actorul de film trebuie să știe să 
mînuiască un ciocan adevărat șt să 
șofeze, să știe să se lupte și să dan
seze, trebuie să știe de toate, să se 
simtă ca acasă pe „scena* vastă și 
reală pe care |oacă șl, în același 
timp, să știe să-și pună în valoare 
toate însușirile, să le cultive și să le 
întrețină cu grijă, pentru că obiecti
vul cinematografic este necruțător. 
Evident, mișcarea tealrală n-ar avea 
nimic de pierdut dacă s-ar constitui

AFIRMAREA
UNOR TINERI ARTIȘTI
Scena din Giuleșfl 

suferind un proces de 
modernizare, Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. își 
prezintă spectacolele, 
meteoric, găzduit de 
insfitujiile similare ale 
Capitalei. Fără îndo
ială teatrul traversea
ză o stagiune dificilă 
cu un program de re- 
petifii extrem de ane
voios, cu întreruperi și 
discontinuități în mun
că. Dacă în asemenea 
condifii colectivul a 
izbutit totuși să ne o- 
fere un spectacol de 
calitate, așa cum este 
cel cu piesa lui A Ar
buzov, „Bietul meu 
Marat", meritul este cu 
atît mai relevabil.

Autor al unui mare 
număr de piese, A. 
Arbuzov, tinde spre o 
tratare artistică esen- 
(ializată a manifestă!i- 
lor cotidiene, înzesfrin- 
du-le astfel cu calita
tea de a deveni sem
nificative, interesante, 
de a constitui subiecte 
de medifajie pentru 
cititor sau spectator.

„Bietul meu Maraf’ 
nu este cea mai va
loroasă operă a drama
turgului, are unele ne- 
împliniri, unele zone 
sufletești neexplorafe. 
Sînt probleme de e- 
volufie a personajelor 
care rămîn insuficient 
elucidate, ori se re
zolvă prin salturi ne
argumentate artistic. 
Furat de dialogul fru
mos, saturat de poe
zie, autorul pierde din 
atenție meandrele su
fletești ale personaje
lor și-și reîntîlnește e- 
roii după luni sau ani, 
fără ca în subtext să 
se mențină și să ne 
menjină într-un contact 
permanent cu ei,

Arbuzov este însă 
un meșter al cuvîrrtu- 
lui simplu, plămădit 
din duioșie și delica
tele, încălzit și înnobi
lat prin filtrul minfii, 
al rafiunli. Ce! trei e- 
rol ai săi, Marat, Lida 
și Leonidik, par pe a- 
locurl personaje de

melodramă, spectatorul 
urmărește discufiile lor 
cu ochii umezi ; dar 
dincolo de învelișul u- 
șor lacrimogen se 
consumă fapte pline 
de tîlc. Lida, Maraf și 
Leonidik, aflafi în pra
gul adolescenfei, tră
iesc grozăviile războ
iului în timpul bloca
dei Leningradului, cel 
doi băiefi pleacă pe 
front înainte de a a- 
tinge vîrsta majoratu
lui ; Marat se întoarce 
„Erou al Uniunii So
vietice", Leonidik re
vine fără un braf. Fata 
înva|ă medicina și, 
după război, se căsă
torește cu Leonidik, a- 
juns un poet medio
cru. După mai bine de 
un deceniu de convie
țuire, Leonidik se con
vinge că nu el este 
soful potrivit pentru 
Lida și se retrage din 
viata acestei femei că- 
reia-i dăruise totul, 
mai pufin vibrația, fe
ricirea adevărată. A- 
junși la jumătatea dru
mului, Lida și Maraf o 
iau de la început, fi
indcă viata, sentimen
tele curate, cinstea, 
datoria fafă de ei în
șiși și fafă de societa
te, cer imperios acest 
deznodămînt. Specta
colul este un elogiu 
adus purității, dragos
tei, sincerității, mari
lor adevăruri care tre
buie să prezideze 
faptele oamenilor.

Spectacolul Teatrului 
Muncitoresc respiră 
poezie, gingășie, u- 
manism, condensînd 
cînd note lirice, cînd 
acorduri grave. Re
gizoarea Geta Vlad 
realizează cu „Bietul 
meu Marat' probabil 
cel mai bun spectacol 
dintre cele pe care 
le-a semnat pînă a- 
cum, remarcabil prin 
munca stăruitoare, mi
găloasă cu interprefii, 
muncă ce trădează fl- 
nefe analitică și dez
voltat spirit selectiv. 
Spectacolul atestă e- 
fortul de aufodepă-

colectivul actoricesc pe care-l pro
pun ; actorii angajafl de studio pen
tru o perioadă de 2—3 ani ar putea 
să fie cedați, uneori, teatrelor. Un 
bun șl popular actor de film care să 
joace, pentru variafie, pe scenă, ră- 
mînînd însă ador de film.

Ținuta și pregătirea fizică consti
tuie o latură importantă a culturii 
actorului de film. Pot fi initiate mă
suri, cursuri de pregătire etc. Totul 
depinde însă, în primul rînd, de in
terpretul respectiv, de exigenfa lui 
fafă de sine însuși, de dorința lui 
de aufodepășire. Marina Vlady a 
turnat la noi în „Steaua fără nume*, 
era în „deplasare* adică, dar făcea 
în fiecare zi două ore de balet, ca 
să-și păstreze grafia. Pot fi arătate 
exemple fără de număr despre mun
ca pe care o depun zilnic, în afara 
preocupărilor legate de rolul pe 
care-l creează, marii actori. Efortul 
spiritual, intelectual pe care-l fac nu 
e mai prejos decît efortul fizic — 
actoria presupune și un larg orizont 
de cultură, cunoștințe multilaterale. 
Este vorba de o preocupare consec
ventă, de pasiune pentru arta pe care 
o slujești ; ce să spui atunci despre 
actorii care frec prin studio, apar în 
cîfe un film sau mai multe, fără a 
șfi măcar ce este machiajul, fără a 
se preocupa de perfectionarea dic- 
fiei, lăsînd lotul — pînă și probleme
le elementare de atitudine, de miș
care — pe seama altora, neînvăfîn- 
du-șl nici măcar replicile ca lumea...

Pe de altă parte, avem actori iubiți 
de public, interpret! extrem de în
zestrați, dar ceea ce se face pentru 
a fl puși în valoare este mult prea 
pufin. Se ivesc roluri în care ar 
merge, să spunem, maestrul Calbo- 

șire al regizoarei, 
efort desfășurat cu 
succese certe.

în cele trei roluri au 
fost distribuifi actori 
tineri : Mariana Mihuf 
(Lida), Nicolae Po- 
moje (Maraf) și Cornel 
Dumifraș (Leonidik). 
Demnă de subliniat, la 
cei trei inferprefi este 
arfa de a citi nu trei 
partituri disparate, ci 
de a alcătui un trio 
perfect sudat, inge
nios și organic acor
dat, precum și puterea 
lor de a convinge. 
Descifrarea disponibi
lităților sufletești ale 
eroilor, captarea aten
ției spectatorului nu 
sînt virtuți des întîlni- 
te la actori aflafi la 
început de drum. Ma
riana Mihuf — de o 
delicatefe și sponta
neitate scenică deo
sebite, precum și N. 
Pomoje și C. Dumifraș 
le dovedesc însă din 
plin spre lauda lor și 
a regizoarei care i-a 
îndrumat.

Spectacolul, la ar
monizarea căruia au 
contribuit, cu persona
litate, scenografa San
da AAușatescu și ilustra
torul muzical Dinu Pe
trescu, poate fi asemuit 
unui recital cu cîfiva 
soliști. în care există 
totuși o vioară înfîia 
(și aceasta este Lida), 
izvodind armonii cînd 
transparente, cînd as
cunse, cînd tumulturi 
discordante, ca o apă 
răscolită de furtuni și 
vîrfejuri, care-și găseș
te în cele din urmă 
cursul într-o matcă 
sigură. Așa apare 
zbaterea sufletească a 
celor trei eroi de-a 
lungul a două decenii 
de exisfenfă, în inter
pretarea sensibilă, nu- 
anfafă a actorilor. 
Spectacolul de finufă 
artistică, „Bietul meu 
Maraf* dezvăluie larg 
resursele, pînă acum 
cunoscute mai mult ca 
promisiuni, ale acestor 
tineri artiști.

Mihai FLOREA

reanu, dar nu se scriu roluri în care 
un actor ca el să dea, inedit, în
treaga măsură a personalității sale. 
Este nevoie de un actor comic ? 
Este distribuit Dem. Rădulescu. Dar 
nu se scrie un rol anume pentru el. 
Sau, laf-o pe Irina Petrescu : n-ar 
merita făcut un film care să pună 
pregnant în evidență talentul și sen
sibilitatea acestei actrițe ? Sînt cîteva 
nume, cîteva personalități artistice 
care mi-au venit în minte, exemplele 
ar putea continua.

O mare răspundere avem, aici, șl 
noi, regizorii, în mod deosebit Infe- 
resafi de priza la public a actorilor 
pe care-i folosim. Și noi putem și 
avem obligafia de a face mal mult 
pentru a sprijini afirmarea unor actori 
de prestigiu ai filmului românesc, 
perseverînd, de la un film la altul, 
cînd descoperim elemente promiță
toare, ca Irina Gărdescu sau Dan 
Nufu, de pildă, și ferindu-ne de a 
investi timp șl muncă în debuturi 
actoricești fără sorți de izbîndă. Iar 
dacă în sala de cinematograf publi
cul aplaudă aparifia unui actor ca 
Puiu Călinescu, sîntem chemafi a-i 
pune în lumină, șl în alte filme, ta
lentul, de a-l ajuta să și-l dezvolte. 
Ceea ce se numește „munca cu ac
torul* trebuie să aibă nu numai un 
obiectiv practic, Imediat, reușita fil
mului la care lucrăm, ci șl unul de 
perspectivă î depistarea, formarea, 
atragerea spre cinematografie a unor 
actori capabili s-o reprezinte șl să 
constituie pentru marele public 
autentice, Irezistibile capete de afiș.

In publicațiile noastre de arfă s-a 
scris mult despre actori de faimă 
mondială creîndu-se largă popu
laritate șl unor Interpret! care nu

1
9 Teatrul de stat de operetă : 

ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
O Teatrul „Constantin Nottara* : 
AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFE
LINE — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Studio a Teatrului National 
„I. L. Caragiale") : ULISE ȘI CO- 
INCIDENȚELE — 19,30, (în sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra") : MUȘCATA DIN FE- 

ÎREASTRĂ — 19,30.
O Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă' : CU 
CAPUL ÎN NORI — 9,30, UN VIS 
VESEL — 15,30, BUNĂ DIMI

NEAȚA, MÎINE — 19,30.

Î
O Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale* (în sala Comedia a 
Teatrului National „I. L. Cara
giale") : CIDUL — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 

Calea Victoriei) : EU ȘI MATERIA 
I MOARTĂ — 20,30, (sala din str.

Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂ- 
IOARA - 10.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20.
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• RĂSCOALA — cinemascop : 
Patria (completare Țara Hațegu
lui).
O FIFI ÎNARIPATUL: Republica, 
Capitol (la ambele completarea 
Pasiuni), Excelsior (completare 
Tîrgurl și Iarmaroace), Melodia 
(completare Politețe).
0 BARCAGIUL — cinemascop : 
Luceafărul, Festival, Modern (la 
toate completarea Energia).
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop : București, Grivița (la 
ambele completarea Rășinari), Au
rora (completare Elemente), Arta 
(completare Ajutor, mă Înec).
0 BEATA : Victoria, Bucegi (la 
ambele completare Pîrvu Mutu-zu- 
gravul).
0 ANI CLOCOTITORI : Central, 
Flacăra (la ambele completarea 
Politețe), Floreasca (completare 
Tîrgurl șl iarmaroace).
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lu
mina (completare La carnaval).
0 JUDEX : Union (completare O 
vînătoare neobișnuită).
O MICA RÎNDUNICĂ — CU
RAJOSUL HANS — SPORTIVII — 
POVESTE NOCTURNĂ : Doina.
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : 
Doina (completare Adam șl Eva în 
Flat lux), Cotroceni (completare 
Cucerirea timpului).
0 POVESTE DESPRE TANGA- 
NICA — CORABIA MISTERIOASA
— ÎMBLÎNZITORUL — BUMMI 
ZIARISTUL — LUCRĂRILE PRIMEI 
CONSFĂTUIRI PE ȚARĂ A LU
CRĂTORILOR DIN CONSTRUC
ȚII : Timpuri Noi.
0 FATA DIN JUNGLĂ : Giuleștl. 
0 CEA MAI FRUMOASĂ : Fero
viar (completare Gara), Gloria 
(completare Și acum... puțină gim
nastică).
0 TOM JONES : Dacia <comple- 
tar.e Sărbătorirea Unirii Principa
telor Române).
O ARȘIȚA — cinemascop : Bu- 
zești (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în re
giunea Banat).
® CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Crîngași, Munca (la 
ambele completarea Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana).
O ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop : Unirea (comple
tare Porțile de Fier).
• VANINA VANINI : Tomis, Mio
rița (la ambele completarea Lucră
rile primei consfătuiri pe țară a 
lucrătorilor din construcții).
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE : Vitan (completare în Cos
mos).
0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Moșilor 
(completare Pictorul din Praga).
0 MUNCILE LUI HERCULT Cos
mos. J. ’
0 STEAUA BALETULUI : ZtViitorul 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid șl de stat în regiunea 
Crișana).
0 CATIFEAUA NEAGRA — cine
mascop : Colentina (completare 
Cronică la un miracol).
0 WINNETOU — cinemascop (se
ria a Ii-a) : Volga (completare 
Scoarțe populare), Flamura (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ba
nat).
0 ȘAH LA REGE : Rahova (com
pletare Nuntă țărănească).
0 PINGUINUL : Progresul (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Banat).
0 GUSTUL MIERII : Lira (comple
tare Arme ale cunoașterii).
O PROCESUL ALB — cinema
scop : Drumul Sării, Pacea.
0 PROCESUL DE LA NURN-
BERG — ambele serii ; Ferentari.
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fuseseră încă văzufl pe ecranele 
noastre. Păstrînd proporțiile, despre 
interprefii filmelor românești s-a scris 
cu mai puțină insistentă. Interviurile 
sîn» prea simple uneori, prea gene
rale și asemănătoare între ele. Există 
o greșită „discrefie" privind biogra
fia, personalitatea actorilor noștri 
Publicul dorește să-l cunoască în
deaproape pe actorii pe care-i apre
ciază, să le știe, bunăoară, preocu
pările, preferințele literare etc., etc.

Vorbind despre actori, mă gîndesc 
la căldura cu care publicul îl în- 
fîmpină pe interprefii filmelor noas
tre, cînd apar pe scenă, în seara pre
mierei, și la plecarea anonimă a 
acestora, după spectacol, l-am văzut 
pe aceiași actori, după prezentarea 
filmelor românești la diferite festiva
luri internaționale, asallafi la ieșirea 
din sală de un public entuziast, în
conjurați de reporteri, de amatori de 
autografe. De ce la noi fotul se 
rezumă la un buchet de flori, parcă 
mereu același, învelit în celofan ? 
Cred că acest amănunt de „proto
col* Ilustrează, de fapt, o concepție 
învechită, șl dacă este să discutăm 
despre actorul de film, trebuie să o 
facem începînd tocmai de la con
cepție : afirmarea nafională și Inter
națională a filmului românesc presu
pune, Implicit, afirmarea unor actori 
de film de mare prestigiu, de mare 
popularitate care — purtători al 
ideilor noastre — să atragă ca un 
magnet publicul de pretutindeni. A- 
ceasfă problemă a actorului de film 
— ale cărei aspecte le-am atins doar 
parfial — trebuie să stea în atenfie 
ca una din laturile importante ale 
dezvoltării cinematografiei noastre.



SCÂNTEIA PAGINA 3

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI Șl LOCUINȚELOR

FOTBAL A NCEPUT

IN SEMIFINALELE „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"

LA VOLE! Hl/A/ NOU LIDER LA FOTBAL: petrolul

PLOIEȘTI - în etapa de ieri s-au marcat 18 goluri

și s-au acordat (pentru gazde) trei penaltiuri

B RUGBI: Scoția - Anglia 6-3 E Noi recorduri

mondîale la haltere și atletism
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„Cupa campionilor europeni" la volei

RETU1UL CAMPIONATULUI Șl RAPIDIȘTII

REZULTATE TEHNICE
Liderul învins la Craiova ce

Înaintea încheierii unei

vaste investigații sociale'

PETROLUL PLOIEȘTI-DINA- 
MO PITEȘTI 3—2 (2—1). Au
marcat: Badea (min 14), Drago- 
mir (min 45), Dridea II (min 60) 
pentru Petrolul; Ilie Stelian (min 
20) și Naghi (min 78) pentru Di
namo.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV- 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3—0 
(1—0). Au marcat: Năftănăilă 
(min 40), Pescaru (min 72), Naghi 
(min 85).

ȘTIINȚA CRAIOVA-RAPID
1— 0 (0—0). A marcat: Strîmbea
nu (min 82).

U. T. ARAD-STEAUA 1—1 
(1—1). Au înscris : Pantea (min 1) 
pentru U.T.A. și Manea (min 24) 
pentru Steaua.

FARUL CONSTANȚA-C.S.M.S.
2— 1 (1—0). Au marcat: Ologu 
(min 40), Calo (min 47) pentru 
Farul; V. Popescu (min 75) pen
tru C.S.M.S.

DINAMO BUCUREȘTI-SIDE- 
RURGISTUL 4—0 (1—0). Au
marcat : Varga (min 40), Pîrcălab 
(min 55 — din 11 m), Ene (min 
80), Ene (min 88 — din 11 m).

CRIȘUL ORADEA-ȘTIINȚA 
CLUJ 0—0.

DIN COLȚUL TRIBUNEI
1
I

CRAIOVA (de la corespondentul 
nostru, Victor Deleanu). — Echipa 
studenților craioveni a început bine 
returul campionatului, obținînd o va
loroasă victorie chiar în fața fostului 
lider, Rapid București. Deși timpul a 
fost urît (frig, vînt, zăpadă), partida 
a avut o desfășurare antrenantă, am
bele echipe pracficînd un joc plăcut, 
de bun nivel tehnic. Chiar din pri
mele minute, cele două formații au 
căutat să întreprindă acțiuni ofen
sive, dar și de o parte și de alfa apă
rările s-au dovedit de netrecuf. 
Încet-încef fotbaliștii craioveni pun 
stăpînire pe joc și asaltează poarta 
lui Andrei. Ei sînt de mai multe ori 
în situații favorabile, dar tabela de 
marcaj rămîne pînă la pauză ne
schimbată.

Și în repriza secundă fot craiove- 
nii domină. In minutul 70, la un fault 
în careu comis de rapidiști, arbitrul 
dictează 11 m. Spre deziluzia localni
cilor, și această mare ocazie este ra
tată. Eftimie pleacă hotărî! spre 
minge, însă, cînd să șuteze, alunecă 
și trimite mingea direct în brațele 
portarului tapidist. Aproape de sfîr- 
șitul meciului, Știința reușește totuși 
să fructifice prin fînărul Strîmbeanu 
care, în minutul 82, șutează impara- 
bil. Acesta avea să fie și unicul gol 
al partidei pentru că, în bună parte 
din cauza terenului alunecos (ce fu
sese curățat de zăpadă înaintea în
ceperii partidei), înaintările n-au pu
tut să-și păstreze echilibrul tocmai în 
fazele de finalizare.

de a înscrie. însă, pe măsură 
timpul trecea, deficiențele și-au făcut 
apariția : lipsa de omogenitate, poate 
fi cauzată și de experiența scăzută a 
unor tineri (de altfel talenfați) ca Ve- 
lea, Neagu, lonifă, Sfăfescu, ca și 
pregătirea fizică necorespunzătoare 
(spre sfîrșit au cedat complet pasul).

CLASAMENTUL
Petrolul 14 9 3 2 34—13 21
Rapid 14 10 1 3 28—14 21
C.S.M.S. 14 7 3 4 20—15 17
U.T.A. 14 5 5 4 20—24 15
Steagul roșu 14 6 2 6 24—20 14
Știința Craiova 14 5 4 5 15—18 14
Dinamo București 14 5 3 6 24—22 13
Farul 14 5 3 6 14—20 13
Știința Timișoara 14 5 3 6 14—21 13
Știința Cluț 14 3 7 4 12—19 13
Steaua 14 2 8 4 19—14 12
Dinamo Pitești 14 5 2 7 25—24 12
Crișul 14 3 4 7 16—26 10
Slderurglstul 14 2 4 8 18—33 8
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AU CALIFICAT
SEMIFINALE
frumosul 

înregistrat 
seara da e-

După 
succes 
sîmbătă 
chipa Dinamo Bucu
rești (3—0) în partida 
cu campioana Bul
gariei, Minior Pernik, 
amatorii de volei 
din țara noastră au 
un nou motiv de sa
tisfacție : duminică 
la Zagreb, formația 
locală 
fost 
3—1 
rești. 
știe, 
au

Mladost a 
Întrecută cu 

de Rapid Bucu- 
După cum se 
ambele meciuri 
contat pentru

w „soare
eu dinii"
Tntr-un cadru natural puțin prie

tenos (meteorologul de serviciu 
ne-a anunțat ieri că temperatura 
n-a depășit în general +1°) a re
început campionatul celui mai 
popular dintre sporturi. în ciuda In
temperiilor (frig, ninsoare, chiar 
viscol) în tribunele stadioanelor au 
luat loc zeci de mii de spectatori.

Care sînt primele impresii î Ce 
efecte au produs rezultatele asupra 
clasamentului ? Spre bucuria ploieș- 
tenilor, echipa lor favorită a trecui 
th frunte. Fostul lider, Rapid, între
cut ca joc șl... scor de echipa cra- 
loveană, se află pe locul secund. 
De altfel, din configurația clasa
mentului de dinaintea și de după 
etapa de ieri, se poate observa că 
doar patru formații și-au păstrat ve
chile poziții. Salturi mai spectacu
loase au tăcut dinamovișfii bucureș- 
teni (de pe locul 11 pe locul 7) și 
constănfenii (de pe 12 pe 8). în 
cele 7 meciuri s-au înscris 18 go
luri, dintre care două din penaltiuri 
(în partida Dinamo Bucureșfi-Side- 
rurgistul). Referitor la loviturile de 
la 11 m este de subliniat că ieri 
s-au acordat în total 3 astfel de pe
nalizări (al treilea la Craiova), de fie
care dată deci în favoarea gazdelor.

Prezenți la meciuri, corespon
denții noștri ne-au furnizat și o se
rie de alte amănunte. La Ploiești, 
partida a avut o desfășurare anostă, 
înaintarea gazdelor — pe linia bu
nei comportări din toamna trecută ; 
în schimb, apărarea a comis gre
șeli elementare de care de altfel au 
profitat pifeștenii. De slab nivel 
tehnic au fost și meciurile de la 
Arad și Oradea. Echipa textiliștilor, 
spre exemplu, a demarat vertiginos 
(înscriind chiar în primul minut) ; 
apoi jocul a fost dirijat de oaspeți, 
dar nici aceștia n-au putut înscrie 
decît o dată. Vești bune de la Bra
șov și Constanța, unde gazdele au 
terminat victorioase. Fotbaliștii de 
la Steagul roșu s-au deplasat cu 
mai multă ușurință pe terenul alu
necos, au fost mai deciși în fața 
porții și, firește, au cîștigat. Nu-i 
vorbă că adversarii lor — studen
ții timișoreni — nu s-au dovedit în 
stare să treacă de apărarea masivă 
și hofărîfă a brașovenilor. Fotba
liștii constănțeni, avînd la început 
și avantajul rafalelor de vînt, au do
minat în prima parte a meciului. 
După ce și-au asigurat un avans de 
2 puncte, s-au declarat mulțumiți...

Comportarea echipelor — destul 
de diferită — nu poate fi, deocam
dată, concluzivă ; pentru a aprecia 
potențialul actual al fiecărei fbr- 
mații, să mai așteptăm cîteva e- 
fepe.

I
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Scorul etapei 

la București
Dlnamoviștll bucureștenl au reușit 

ieri o victorie confortabilă în fața 
Slderurgisfului. Cuartetul ofensiv al 
campionilor, înfr-o alcătuire nouă 
(Pircălab, Varga, Ene, Radu Nun- 
veiller), a avut aproape permanent 
inițiativa în joc, desfășurîndu-și ma
joritatea acțiunilor în careul advers. 
Dar, deși pare paradoxal, (au învins 
totuși cu 4—0), dinamovișfii au do
vedit numeroase slăbiciuni în atac, 
ineficacitatea fiind evidentă. Pentru 
cei ce n-au văzut meciul trebuie pre
cizat că doar unul din cele patru 
goluri înscrise de dlnamovișfi a fost 
urmarea unei acțiuni ofensive. E 
vorba de golul marcat de Ene în mi
nutul 80. La primul gol, înscris de 
Varga, vina aparține exclusiv porta
rului Enache, care a scăpat balonul 
în față, iar celelalte două goluri au 
rezultat din transformarea de 
Pîrcălab șl Ene a penalflurilor 
minutele 55 șl, respectiv, 88.

învinșii au avut un început 
rajos ; s-au aflat chiar tn situații

De peste
hetaire

către 
din

cu- 
clare

ter-• Cu trei runde înainte de 
minarea turneului internațional fe
minin de șah de la Belgrad, în cla
sament conduce Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmată 
de Alexandra Nicolau (România) 
6,5 puncte și o partidă amînată. 
în runda a 10-a, Alexandra Nico
lau a învins-o la mutarea 46-a pe 
iugoslava Katia Jovanovici.

® în concursul internațional de 
atletism pe teren acoperit de la 
Cleveland (S.U.A.), tînărul sportiv 
american în vîrstă de 19 ani Bob 
Seagren a cîștigat proba de sări
tură cu prăjina cu 5,20 m — cel 
mai bun rezultat mondial de sală 
la această probă.

© Cu prilejul concursului inter
național de haltere de la Riga, 
sportivul sovietic Evgheni Kațura 
a stabilit un nou record mondial la 
categoria ușoară, „stilul împins", 
cu performanța de 145 kg.

o La Edinburg, într-un meci 
contînd pentru „Turneul celor 5 
națiuni" la rugbi, selecționata Sco
ției a învins cu 6—3 (3—0) echipa 
Angliei.

® „Cupa Jules Rimet", trofeul 
care se acordă la fiecare patru ani 
echipei cîștigătoare a campionatu
lui mondial de fotbal, a dispărut 
duminică la ora 11,30 G.M.T., 
vitrina unde era expusă în 
centrală de la Westminster 
Londra. Cupa cîntărea 4 kg 
care 1 800 grame aur pur),

din

(din

de finalâ 
Cupei camplo- 

’ In 
acestor rezul- 

cele două re- 
romă-

sferturile 
ale „i 
nilor europeni", 
urma 
fate, 
prezentante 
nești în actuala edi
ție a „C.C.E." s-au 
calificat în semifi
nalele competiției

Ieri, în meciul de 
la Zagreb, cu excep
ția primului set, ce
dat cu 8—15, ra- 
pidiștii — deținători 
ai trofeului — au 
avut o comportare 
meritorie care Ie-a

atras aplauze repe
tate dfn partea pu
blicului spectator. El 
au cîștigat urmă
toarele trei seturi cu 
15—5, 15—10, 15—9. 
„Echipa Rapid Bucu
rești — se apreciază 
în telegrama trans
misă de agenția de 
presă Taniug — a 
confirmat că este 
una dintre cele mai 
bune echipe de volei 
din Europa. Jocul 
său a fost remar
cabil".

Datorită ritmului intens impri
mat lucrărilor de recenzare încă 
din prima zi, operațiile de înre
gistrare a populației și locuințelor 
se apropie de sfîrșit. Din datele 
centralizate pînă în seara zilei de 
20 martie reiese că în primele 6 
zile au fost recenzate peste 17 
milioane de persoane și aproape 5 
milioane de locuințe. Aceasta în
seamnă că în ultimele două zile, 
pe care le mai au la dispoziție, 
recenzorii au de înregistrat doar 
circa 10 la sută din numărul per
soanelor și locuințelor.

In urma înscrierii în formulare
le de recensămînt, fiecare persoa
nă de la 
a primit 
o dovadă 
cum se 
verso-ul ei, dovada eliberată ser
vește numai pentru controlul în
registrării populației în formula- 

' rele de recensămînt. Toți cetățenii 
sînt rugați să păstreze aceste 
documente pînă. la 15 aprilie a.c. 
și să le prezinte, la cerere, orga
nelor de recensămînt, cu ocazia 
eventualelor verificări prin son
daj, care se vor efectua cu scopul 
de a aprecia calitatea datelor în
scrise în formularele de recensă
mînt, precum și de a stabili dacă 
unele persoane, din diverse moti-

vîrsta de 14 ani în sus 
din partea recenzorului 
de recensământ. După 
menționează chiar pe

ve, n-au fost cumva omise de la 
recenzare. îndeosebi, persoanele 
oare se deplasează în alte locali
tăți sînt solicitate să aibă asupra 
lor dovada de recensămînt spre a 
fi în măsură să dovedească, dacă 
va fi cazul, organelor de recensă- 
mînt din localitățile respective, că 
au fost recenzate.

O condiție de bază a deplinei 
reușite a recensămîntului este în
registrarea absolut completă, fără 
omisiuni, a întregii populații a 
țării, a întregului fond locativ, cu 
toate caracteristicile lor. Au fost 
luate, în acest scop, o serie de 
măsuri metodologice și organizato
rice pentru evitarea omisiunilor 
și dublelor înregistrări. Dacă to
tuși unele persoane, din diferite 
motive, n-au fost înregistrate de 
recenzori, sînt rugate să se pre
zinte personal, în cursul zilei de 
22 martie, la sediile comisiilor de 
recensămînt comunale sau oră
șenești spre a fi înregistrate. De 
asemenea, cetățenii care nu au 
certitudinea că au fost recenzați 
în lipsa lor de la domiciliu sînt 
rugați să se adreseze comisiilor 
locale de recensămînt spre a se 
verifica dacă au fost înregistrați 
și să ceară eventual să fie în
scriși în formularele de recensă
mînt.

Ce frînează îndeplinirea
planului de investiții 1

(Urmare din pag. I) ducerea analizează săptămînal 
stadiul lucrărilor de proiectare la 
șantierul Brăila. Referitor la des
fășurarea lucrărilor pe șantier 
consider că în trimestrele III și 
IV ale anului trecut constructorul 
a încetinit nejustificat ritmul lu
crărilor, ceea ce a făcut ca unele 
termene să nu fie respectate... So
cotesc că e absolut necesar ca 
această perioadă de pregătire 
începerii probelor tehnologice 
se depună 
executant 
proiectant 
crărilor în

Am solicitat
CRISTU FLUIERAȘ, 
filialei Băncii de Investiții Brăila. 
„Cauza principală a întîrzieril lucră
rilor constă în slaba colaborare între 
factorii care concură la realizarea a- 
cestor investiții. Părerea mea este 
că Ministerul Industriei Chimice 
nu a sincronizat lucrările la noi
le obiective. De aceea, pe șan
tier se vîntură ideea încetinirii rit
mului de execuție a unor lucrări 
ceea ce înseamnă un îndemn spre 
„înghețarea" fondurilor investite.

Din cele relatate rezultă că 
pe șantierul noilor obiective din 
cadrul Combinatului de celuloză și 
hîrtie de la Brăila, sînt ne
cesare măsuri energice pentru re
cuperarea rămînerii în urmă la 
unele obiective și prevenirea altor 
întîrzieri.

tea au determinat în mare măsură 
întârzierea începerii probelor teh
nologice și punerii în funcțiune a 
noilor capacități de producție".

Puțin spus față de greutățile 
mari și repetate provocate con
structorului. Iată cîteva exem
ple spre cunoștința conducerii in
stitutului și a ministerului: solu
ția de execuție a instalației pen
tru evacuarea tecilor de la tocă- 
torie n-a fost predată nici după 
două luni de la termenul stabilit; 
pentru stația de reducere-răcire 
de la fierbătorie, care trebuia să 
intre în probe la 1 februarie, do
cumentația 
ianuarie în

în cele 
o discuție 
TILEANU, 
plex al 
Brăila care 
analize făcute în cadrul institutu
lui, au fost luate o serie de măsuri 
pentru mărirea operativității în 
soluționarea problemelor de pro
iectare pe șantier. Atelierul de pro
iectare cu profil complex de pe 
șantier a fost întărit prin deta
șarea din centrală a unor proiec- 
tanți cu calificare înaltă și prin 
concentrarea activității sale pe lu
crări de asistență tehnică și so
luționarea imediată a problemelor 
ce apar pe șantier. In institut, con-

în
a 

să 
de 
și

(Urmare din pag. I)
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RUGBI

a fost predată la 20 
loc de 10 decembrie... 
din urmă am avut 
cu frig. 'PETRE RO- 

șeful proiectului com- 
combinatului de la 
a spus : „în urma unei

ilil

««fes

Fază din meciul Dinamo București -Slderurglstul Galați

Echipele bucureștene Dinamo 
Steaua, clasate în această ordine 
finele campionatului precedent, și-au 
disputat în etapa de ieri primul 
derbi al întrecerii pentru titlul de 
campioană a țării pe anul în curs. 
După vigoarea cu care au început 
partida, dinamoviștii dădeau impre
sia că vor obține victoria. Gîștigînd 
majoritatea baloanelor la repunerile 
în joc de la margine și grămezi, 
campionii inițiază în primele 20 de 
minute o serie de atacuri derutante, 
însă lipsite de forță și claritate în 
fazele de finalizare. Gu toate aces
tea, ei deschid scorul printr-o lovi
tură de pedeapsă transformată de 
Nica. Treptat, insistența dinamoviș- 
tilor scade, lucru reflectat fidel pe 
tabela de marcaj (de fapt „tabela de 
marcaj" e un fel de a spune, întru- 
cît ea lipsește la stadionul „Progre
sul". De 
egalează 
(lovitură 
vantaj
Penciu și lui Ghiță Dan, autorii a 
două lovituri de picior căzute. Sco
rul final, 9—6 pentru Steaua, este 
stabilit de dinamovistul Nica în 
urma unei lovituri de pedeapsă. în 
general, întîlnirea celor două echipe 
fruntașe a fost atractivă, desfășu
rată în limitele sportivității, însă 
componenții lor nu au etalat decît 
parțial posibilitățile de care dispun. 
O dovedește și faptul că nici unul 
din punctele înscrise nu se datoreș- 
te acțiunilor deschise, „la mînă".

Celelalte meciuri din etapa a Il-a 
s-au încheiat astfel: Gloria-Con- 
structorul 6—0 ; Progresul-Grivița 
Roșie 6—141 Farul Gonstanța-Rul-

»1 
la

ce?). Pînă la pauză Steaua 
prin fundașul Penciu 

de pedeapsă) și ia apoi a- 
cu 9—3 datorită aceluiași

mentul Bîrlad 9—3, Q.S.M.S. Iașl- 
Ștlința Petroșenl 3—0; Precizia Să- 
cele-Știlnța Timișoara 3—0.

C. ANI

VOLEL > ,
Masculin: Știința Brașov-Mlnerul 

Baia Mare 3—0 t Petrolul Ploieștl- 
Farul Constanța 3—0; Știința Timi- 
șoara-Steaua 1—3 ; feminin : Di- 
namo-Știlnța Craiova 3—0 ; Rapid- 
C.P.B. 3—1 î Metalul-Penicilina Iași
1— 3 i Știința Cluj-Farul Constanța
2— 3 î Partizanul Brașov-
C.S.M. Sibiu 1—3.

Masculin: Dinamo București-Fa 
rul Constanța 63—59; Știința Bucii - 
rești-Dinamo Oradea 71—47 ; Știința

(Urmare din pag. I)

Cu vreo trei decenii în urmă, pu
tea fi citit acest tragic aviz la Univer
sitate : „Atragem atenția studenților 
că prin primirea lor la facultăți statul 
nu contractează nici o obligație de 
a le da un post după ce-și vor lua 
diploma". Contrapunct 1966 : desti
nul unor tineri înfîlniți în plină cer
cetare în laboratorul de geologie 
nucleară al Institutului Geologic.

— Mi-am realizat visul de a lucra 
cu un zpectromefru pentru analize

toate eforturile atît 
cit și de beneficiar 

pentru terminarea lu- 
timpul cel mai scurt". 

și părerea tov. 
directorul

H

Timlșoara-Aurul Brad 75—59 ; Știința 
Cluj-Steagul roșu Brașov 90—66 ; 
Știința GalațI-Steaua 83—93 ; femi
nin : Constructorul-Știlnța Cluj 
42—45 ; Crișul Oradea-Voința Bra
șov 56—46 ; Progresul-Voința Bucu
rești 55—39 ; I.C.F.-Știința Bucu
rești 41—75.

PRONOSPORT
Concursul din 20 martie

1

Știința Craiova—Rapid 
Sleagul roșu—Știința Tim. 
Farul—C.S.M.S.
Dinamo Buc.—Siderurglstul 
Petrolul—Dinamo Pitești
Crișul—Știința Cluj x w
U.T.A.—Steaua X fl
Verona—Lecco (0—2) 2 $
Tranl—Venezia (2-1) 1
Pro Patria—Catanzaro (3-1) 1 u
Mantova—Novara (1-0) 1 B
Monza—Genoa (1-4) 2 §
Modena—Alessandria (4-0) 1 1

către directorul întreprinderii, 
treia zi a ajuns la „desfacere", 
patra zi s-a expediat telegrama 
conciliere. Cînd mai era timpul 
fi primit răspunsul de la benefi
ciar ?

Atunci, dacă așa sînt împreju
rările, de ce întreprinderea a mai 
recurs la conciliere ? De ce nu s-a 
adresat direct arbitrajului? I 
piu: ca să evite plata taxei 
timbru. Altă întrebare : Dacă 
recurs totuși la conciliere, de 
nu s-a procedat cu seriozitate ? 
ce arbitrajul a fost sesizat înain
te de a se fi primit un răspuns 
negativ din partea beneficiarului ? 
Motiv: să nu „scape termenul" 
de 5 zile prevăzut de lege pentru 
„atacarea" divergenței.

Esențială este însă această ches
tiune : De ce se recurge la ase
menea subterfugii ? Care sînt cau
zele unor astfel de anomalii ? La 
„Metalica", ca și în alte între
prinderi unde se recurge la ase
menea practici, activitatea oficiu
lui juridic este depreciată. Juris- 
consulții sînt puși să acționeze, 
uneori chiar fără a fi consultați, 
pentru a găsi tot felul de motivări 
„legale", pentru a scoate unitatea 
din situații dificile față de furni
zori sau beneficiari, sau față de 
organele de control. Unii dintre 
ei nu au totdeauna tăria necesară 
de a se opune unor astfel de in
sistențe.

A 
A 

de 
să

Sim- 
de 

s-a 
ce 

De

Nu este însă mai puțin adevă
rat, așa cum scriu și corespon
denții noștri, că ar trebui aduse 
și unele îmbunătățiri în sistemul 
actual de organizare a oficiilor ju
ridice, în sensul de a se acorda 
jurisconsultului o poziție cores
punzătoare răspunderii ce i s-a în
credințat, de a fi apărător ferm al 
legalității. O serie de acte esențiale, 
privind relațiile dintre salariați și 
întreprindere, sînt încredințate, 
fără nici o rezervă, direcțiunii fără 
ca jurisconsultul, care in ultimă, 
instanță trebuie să-și dea avizul 
asupra legalității actului respectiv, 
să participe la elaborarea lui — 
ne scrie tov. Barbu Victor. De ce 
el nu se află, măcar în situația 
altor organe ale întreprinderii, cu 
atribuții și răspunderi similare, sub 
raportul verificării — controlul 
tehnic de calitate, controlul finan
ciar intern etc ?

în legătură cu problemele ridi
cate, ne-am adresat conf. univ. 
Coman Stoia, responsabilul colec
tivului de jurisconsulți din Capi
tală și regiunea București.

— Potrivit legii, ne-a spus el, 
au luat ființă colective regio
nale de jurisconsulți, 
se de către un birou 
de Ministerul Justiției, 
indicat ca aceste colective 
intensifice activitatea, să exercite 
un control mai susținut asupra ac
tivității jurisconsulților, 
buind 
lor în 
liste.

Tov. 
rului 
cadrul 
ridice

condu- 
numit 

Ar fi 
să-și

contri- 
astfel la întărirea rolului 
asigurarea legalității socia-

promisiuni
izofopice — spune Magdalena Ion 
cică.

— Aplicată la geologie, vocația 
mi s-a cristalizat — intervine Șerban 
Anastase.

Vis, vocație : termeni naturali de 
discuție. Interlocutorii îi folosesc, îi 
trăiesc cu intensitatea vîrstei de 25 
de ani. Aici, totul e tînăr : speciali
tatea (fizică nucleară și radio-chimie) 
metoda pe care o pun acum la pune! 
(o nouă determinare a vîrstei abso
lute a formațiunilor geologice), apa
ratura, ambianța. Singurul lucru vechi

îl constituie 
unele întrec 
ani I

Zile, nopți 
centrare, de 
energie e legată de finalitatea efor
turilor. Datorită metodelor moderne 
de investigație, bogățiile țării își gă
sesc noi căi de valorificare în circui
tul economiei socialiste. Nu numai 
la geologi... Un simțămînt 
ponsabilitate și satisfacție 
jinînd flacăra cercetării. E o 
fie care cucerește știința în 
înaltelor idealuri ale unei tinereți în
suflețite de certitudinea înfăptuirii 
năzuințelor ei.

Adie un vînt prielnic acestor minți 
și inimi dăruite științei.

rocile supuse analizei : 
vîrsta de un miliard de

de experiență, de con- 
veghe. Investiția de

de res- 
înfre- 

genera- 
numele

Leonid Miller, șeful secto- 
de drept al muncii, din 
Institutului de cercetări ju- 
al Academiei, ne-a spus :

— In cei peste zece ani de la
promulgare, decretul privind în
ființarea oficiilor juridice a avut 
un rol pozitiv, reglementînd orga
nizarea și funcționarea acestei in
stituții noi menită să contribuie, 
prin aceste organe de specialitate, 
la asigurarea legalității în activi
tatea organizațiilor socialiste. In
tre timp au apărut aspecte noi in 
activitatea jurisconsulților, datori
tă dezvoltării multilaterale și com
plexe a întregii noastre economii. 
De aceea unele sugestii privind 
asigurarea unei poziții corespun
zătoare jurisconsultului în între
prindere sînt pe deplin justificate 
și merită să stea în atenția foru
rilor competente.



Sub
„supravegherea“ 
interven- 
(ioniștilor

In ultima săptămînă, pe scena 
politică dominicană decoiul vio
lentelor ciocniri de stradă a iost 
înlocuit (cel puțin In mod provi
zoriu) cu un altul, mai puțin vio
lent, dar tot atît de agitat. A înce
put campania electorală. Amînate 
în numeroase rîndurl din cauza si 
tuației tulburi din țară, alegerile 
generale au fost fixate pentru 
1 iunie. La consultarea electorală 
participă opt partide. Partidul co
munist și Mișcarea populară do
minicană („Mișcarea 14 iunie') nu 
sînt admise în alegeri.

Tabloul electoral nu poate fi 
zugrăvit decît pe fundalul crizei 
acute prin care trece țara de mai 
multă vreme. Principala temă a 
campaniei electorale o constituie 
prezența trupelor străine.

Intr-adevăr, starea de tensiune 
continuă este întreținută de prezen
ța trupelor așa-numitei „forțe-in- 
teramericane'. Sub masca menține
rii „ordinei*, aceste trupe, formate 
în cea mai mare parte din militari 
nord-americani, se amestecă în 
mod brutal în treburile in
terne ale Republicii Dominicane. 
Sub oblăduirea lor, elementele 
de dreapta din armata domi
nicană desfășoară o întreagă 
campanie teroristă, punînd la cale 
atentate împotriva unor militanți 
progresiști. După cum remarcau 
agențiile de presă, „în decurs de 
șase luni au fost uciși peste 400 
de dominicani'.

Prezența trupelor străine, ames
tecul S.U.A. în treburile interne ale 
țării sînt cauzele care au împiedi
cat poporul dominican să-și rezol
ve problemele în conformitate cu 
necesitățile și voința sa. Agen
ția Associated Press relata că 
„cercurile de dreapta din Republi
ca Dominicană se pronunță împo
triva retragerii forțelor O.S.A. de 
teamă ca aceasta să nu provoace 
o „reîntoarcere la revoluție'. Refe- 
rindu-se la guvernul provizoriu, 
ziarul „Times" scria: „autoritatea 
sa continuă să aibă ca temelie 
baionetele forței interamericane*.

Apărînd interesele cercurilor 
reacționare și acelea ale S.U.A., 
trupele intervenționiștilor și-au 
atras oprobriul celor mai largi pă
turi ale populației dominicane. Re
petatele greve generale, demons
trațiile, mitingurile și marșurile de 
protest au cerut ca trupele inter
americane să părăsească imediat 
teritoriul țării. Partidul „Mișcarea 
14 iunie' a adresat apelul de a se 
crea un front unic de luptă anti- 
imperialistă în vederea eliberării 
țării.

S.U.A. nu vor însă să renunțe la 
intervenție. Recenta lege privind 
alocarea unor credite suplimenta
re pentru regiuni „de încordare' 
vizează extinderea intervenției 
americane în Republica Dominica
nă. Sfidînd cererile legitime ale 
poporului dominican de retragere 
imediată a trupelor străine, impe
rialiștii americani întrețin un pri
mejdios focar de încordare pe con
tinentul latino-american.

Multe partide apreciază că ac
tuala situație nu este propice des
fășurării unor alegeri cu adevărat 
libere. „In Republica Dominicană 
— declara recent Juan Bosch, lide
rul Partidului revoluționar domini
can — America Latină a învățat o 
lecție: aceea că nu este posibil 
să fie instaurată o democrație în 
condițiile amestecului S.U.A.'

Eugen IONESCU

Campania electorală din Anglia

Duelul
laburiști — conservatori 

continuă
LONDRA 20 (A- 

gerpres). — Diferite 
aspecte ale politicii 
externe a Marii Bri
tanii continuă să se 
afle în centrul dez
baterii prilejuite de 
campania electorală 
din această țară. 
Unul dintre aspecte
le controversate este 
cel privitor la even
tuala aderare a Marii 
Britanii la Piața co
mună vest-europea- 
nă. Liderul Parti
dului conservator,

Heath, a reproșat din 
nou guvernului labu
rist că manifestă lip
să de interes față de 
o apropiere a Angliei 
de Europa occiden
tală. O altă persona
litate conservatoare, 
Mcleod, purtător de 
cuvînt pentru proble
mele economice în 
„cabinetul fantomă" 
conservator, a afir
mat că laburiștii pun 
„condiții inaccepta
bile" intrării Angliei 
în Piața comună.

Pe de altă parte,

liderul Partidului li
beral, Jo Grimond, 
a criticat cu asprime 
politica preconizată 
de conservatori în 
problema rhodesia- 
nă, condamnînd do
rința vădită a aces
tora de a angaja tra
tative cu regimul 
rasist de la Salis
bury. El a subliniat 
totodată că sancțiu
nile adoptate împo
triva Rhodesiei nu 
sînt aplicate cu fer
mitate.

tunisia 10 ANI

DE LA OBȚINEREA 
INDEPENDENȚEI
I TUNIS 20 (Agerpres). —

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la obținerea independenței 
țării, în capitala Tunisiei și 
în numeroase alte orașe au 
avut loc manifestații ale oa
menilor muncii, paradă mili
tară și manifestații sportive. 
In cinstea celei de-a 10-a ani
versări a fost dată în funcți
une cea mai mare centrală 
electrică — de la Goulette în 

j apropierea Tunisului. Pre
ședintele țării, Burghiba, 
luînd cuvîntul în cadrul adu
nării de la teatrul „Palma- 
rium“, a subliniat realizările 
dobîndite de popor în cei 10 
ani de independență. El a 

I arătat că țara sa va merge și
pe viitor pe drumul consoli
dării independenței naționale.

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 20 (Agerpres). — La 

Saigon a avut loc sîmbătă seara un 
miting la care au luat parte 10 000 
de budiști. In cuvîntările rostite, 
liderii budiști au subliniat că țara 
„trebuie să aibă un congres și o 
constituție". Thich Tam Chau, șe
ful Institutului budist din Saigon, 
a cerut organizarea de alegeri ge-

budistilor
9

nerale în vederea formării unul 
guvfrrn civil care să înlocuiască pe 
actualii conducători militari. El a 
făcut cunoscut că a avut o între
vedere cu primul ministru, Nguyen 
Cao Ky, și cu șeful statului, Ngu
yen Van Thieu, cărora le-a prezen
tat cerințele budiștilor sud-vietna- 
mezi.

La 500 km 

de Saigon
In Vietnamul de sud continuă să 

se semnaleze lupte între unitățile 
Frontului Național de Eliberare și 
trupele guvernului de la Saigon, 
sprijinite de intervenționiștii ame
ricani. Agenția Reuter subliniază 
că în luptele care au avut loc în 
jurul unui avanpost, situat la apro
ximativ 500 km nord-est de Saigon 
— avanpost care a fost cucerit de 
unitățile Frontului Național de E- 
Iiberare — trupele guvernamentale

au suferit pierderi grele și a fost 
necesară intervenția elicopterelor 
americane pentru a evacua rămă
șițele garnizoanei guvernamentale.

★
CAIRO 20 (Agerpres). — Cu pri

lejul închiderii săptămînii de soli
daritate cu lupta poporului viet
namez, la Cairo a avut loc un mi
ting la care a luat cuvîntul Yous
sef Es-Sibai, secretar general al 
Secretariatului permanent al Con
siliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii. Cu acest prilej, el 
a făcut o declarație în care a ară
tat că Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii sprijină lupta eroi
că a poporului vietnamez împotri
va agresiunii amerioane.

0 sfidare la adresa 
popoarelor iubitoare 

de pace 
DECLARAȚIA F. N. E.

HANOI 20 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea" a dat pu
blicității o declarație a comisiei 
pentru afacerile externe a Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud, în care condamnă 
hotărîrea luată de guvernul austra
lian de a trimite noi trupe austra
liene în Vietnamul de sud. Aceasta, 
se subliniază în declarație, „con
stituie o violare flagrantă a suve
ranității naționale a populației 
sud-vietnameze, a acordurilor de la 
Geneva din 1954, o sfidare la adre
sa poporului din Vietnam, a po
porului australian și a tuturor po
poarelor iubitoare de pace".

SCRISOAREA

ANGOLA t o ambuscadă organizată do patrloțl

P.C. DIN CANADA
OTTAWA 20 (Agerpres). — In

tr-o declarație publicată în ziarul 
„Canadian Tribune" sub formă de 
scrisoare deschisă, William Kash- 
tan, secretar general al Partidului 
Comunist din Canada, cere gu
vernului canadian să condamne în 
mod deschis războiul dus de S.U.A. 
împotriva poporului vietnamez. 
Comuniștii, se spune în declarație, 
consideră că — în calitate de 
membră a Comisiei internaționale 
de supraveghere șl control din In
dochina — Canada trebuie să-și 
aducă contribuția la reglementarea 
problemelor din Asia de sud-est. 
Declarația condarhnă cu hotărîre 
acțiunile intervenționiștilor ame
ricani, ascunse sub masca discu
țiilor despre așa-numltele „trata
tive fără condiții".

Cînd gondolele 
stau la mal

(Urmare din pag. I)

Cîndva, dogii veneau pe Jărm și 
aruncînd în valuri un inel spuneau : 
„Ne logodim mare cu tine, în semn 
de putere veșnică". însă Voltaire 
punea la îndoială valabilitatea aces
tui mariaj, căc' consimfăminful mi
resei lipsea. Străbătînd strădufele 
strimte,, lipsite de tumultul și circula
ția haotică a automobilelor, te des
curci cu greu prin acest labirint și 
simji parcă nevoia unui „fir al Ariad- 
nei", ca să ieși la liman.

De obicei, de-a lungul canalelor e 
un du-te-vino de vapoare-framvai și 
șalupe-taxi. Acum însă domnește liniș
tea. Orașul a fost paralizat de greva 
muncitorilor din transporturile pe 
apă. Venefia nu înseamnă așadar 
doar gondole și chitare, doar muzee 
și trecut, ci și prezent de lupte socia
le, în care omul simplu este 
angajat cu toate puterile, apărîndu-și 
drepturile și impunîndu-și reven
dicările. Cu cîtva timp în urmă, 
muncitori' celebrei fabrici de crista
luri „Murano" au oprit și ei

lucrul în semn de protest pentru con- 
difiile grele în care își duc activita
tea. lată, așadar, și o altă fafă a Ve- 
nefiei, pe care turiștii grăbiți nu o în
registrează pe imaginile-aminfire ale 
aparatului de fotografiat.

Din toată Italia au poposit la Ve
neția, de-a lungul celor 15 veacuri de 
existentă ale orașului, arhitecfi, pic
tori, sculptori și iscusiți lucrători în 
lemn, piatră și sticlă care au împodo
bit palatele cu nemuritoare opere de 
arfă. Ca într-o gigantică grădină, 
scăldată în apele mării, a înflorit aici 
neegalabila școală de pictură care 
i-a dat pe Tizian, Veronese, Gior
gione, Tintoretto, frații Bellini și afîția 
aljii. De o parte și de alfa a vestitului 
Canale Grande — acea uimitoare și 
pitorească Cale a Victoriei a Vene
ției — se ridică spre cer palate cu 
fafadele împodobite cu marmură și 
statui : mai bine de 3 km de fru
musețe.

în turnul Orologiului, ce da
tează din secolul XV, faimoșii 
uriași de bronz mauri lovesc cu 
ciocanul pe rînd într-un Imens

clopot vestind, de mal bine da 
500 de ani, scurgerea timpului. 
Piața e pustie. Un vînzăfor ambu
lant îfi întinde punguța cu semințe 
pentru porumbeii ce au înnegrit cal- 
darîmul : „50 lire, signore. Așteaptă 
hrană și porumbeii, dar și copiii mei. 
Azi am vînduf doar cîfeva punguli- 
țe...'.

Te îndrepți spre Palatul ' Dogilor, 
simbol al gloriei și puterii venefie- 
ne, urmat de puhoiul de porumbei 
care ți se urcă și pe umăr. Clădirea, 
construită în secolul XII, suferind 
transformări în secolele XIV—XV, are 
fațada de marmură albă și roză. Treci 
prin curtea interioară, unde dogele 
Paliero, acuzat de conspirație împo
triva republicii, a fost decapitat în a- 
nul 1335 și, urcînd pe scara D'oro, 
începi o adevărată călătorie de cîfe
va ore prin apartamentele dogilor, 
prin sala de arme și a marelui con
siliu, treci peste celebra „punte a sus
pinelor’ spre umedele celule, unde 
amintirea celor închiși se păstrează 
și azi în desenele și incrusfațiile de 
după gratii. Mobilier este puțin. Cea 
mai mare parte a fost luat de Na
poleon. Au rămas însă pe pereți pic
turile lui Veronese și Tintoretto, Ti
zian și Bassano. Tablourile sînt aco
perite de sticlă pentru a fi protejate 
împotriva umezelii. De asemenea, în 
sala tronului Dogelui, se află una din 
cele mai vaste compoziții din lume
— 22 metri lungime, șapte înălțime
— reprezenfînd „paradisul* pe care 
Tintoretto a pictaf-o la vîrsta de 70 
de ani.

Lași Palatul Dogilor unde plutesc 
ea niște umbre amintirile istoriei și,

eollndînd din nou străzile Veneției, 
reintri în tumultul vieții. Lîngă un 
chei, priponite de frînghlile smolite, 
se leagănă gondolele.

Un om în vîrstă, unul dintre gon
dolierii atît de căufați de turiști în 
timpul verii, stă solitar pe mal. Po
vestește : „Meseria noastră se para 
că și-a cam trăit traiul, concurența e 
mare și, lucrînd doar cîteva luni pe 
an, e greu să-ți asiguri venituri pen
tru a putea trăi. De aceea mulți din
tre noi au părăsit Veneția, plecînd 
în emigrație. Laguna noastră se 
transformă încetul cu încetul înfr-un 
fel de „mezzogiorno*, care alimen
tează numărul muncitorilor italieni 
plecați să caute de lucru peste ho
tare. Noi, gondolierii venețieni, am 
făcut o grevă în semn de protest, 
cerînd autorităților să intervină în 
lupta inegală pe care o ducem cu 
patronii șalupelor-faxi*.

Venefia este vizitată 
de peste trei milioane de turiști. Dacă 
fiecare din aceștia lasă în medie nu
mai 15 dolari, 
total de 50 
după cum 
un procentaj 
sumă este pus 
palifății, astfel 
rezolva singură problemele 
de îngrijirile de care Venefia are a-

în fiecare an

aceasta înseamnă un 
milioane dolari. Dar, 
arată

infim
la dispoziția munici- 

că aceasta nu poate 
legate

presa, numai 
din această

tîta nevoie pentru a-și conserva mi
nunatele monumente de arfă. „Perla
Adriaticei’, cu palatele șl picturile 
care i-au dus faima în întreaga lume, 
pare, și în acest sfîrșit de martie, o 
frumoasă adormită care tînjeșfe după 
gloria ei de altădată.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii". TeL

Intr-un port spaniol se face încărcarea a peste 1 100 de tone de pămînt contaminat din regiunea Almeria, 
locul prăbușirii bombardierului american „B-52" cu încărcătură nucleară la bord. Pămîntul va fl trans

portat în S.U.A. și supus cercetărilor

CHILE

MINERI!
NU RENUNȚĂ 

LA LUPTĂ
SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager

pres). — în timp ce în Camera De- 
pufaților din Congresul national chi
lian au loc dezbateri în legătură cu 
incidentele de la mina „El Salvador", 
situația la această mină continuă să 
rămînă încordată. După cum se știe, 
la 11 martie autoritățile au făcut uz 
de arme împotriva muncitorilor care 
au declarat grevă în semn de solida
ritate cu minerii de la minele „El Te- 
niente", în urma cărora au fost omo- 
rîți 8 oameni, iar alfi 37 răniți. în 
pofida concedierilor și represiunilor 
la care au fost supuși, muncitorii de 
la mina „El Salvador" continuă greva 
cerînd eliberarea liderilor sindicali 
și reprimirea muncitorilor concediafi.

„CIOClRLIA" 
A CAPTIVAT

PUBLICUL
RICHMOND — sta

tul California 20 (A- 
gerpres). — Peste 
2 500 de persoane au 
participat vineri sea
ră la spectacolul o- 
ferit de ansamblul ro
mânesc de cîntece și 
dansuri „Ciocîrlia". 
Agenția Associated 
Press, care relatează 
despre succesul ob
ținut de soliștii și 
membrii ansamblu
lui, subliniază că au 
fost deosebit de a-

preciați interpreții 
Damian Luca (nai), 
Dumitru Zamfira 
(caval) și uiți virtuoși 
ai instrumentelor 
populare. „Programul 
— se spune în rela
tarea agenției citate 
mai sus — a cuprins 
cîntece de o frumu
sețe fascinantă și 
dansuri executate 
într-un ritm care îți 
tăia respirația". Cri
ticii muzicali care 
au asistat la acest

spectacol, relatează 
agenția, au scos în e- 
vidență „vitalitatea 
trepidantă a muzicii, 
tradiționale, coregra
fia orbitoare și cos
tumele strălucitoare" 
ale interpreților, 
care „au captivat 
complet publicul". 
Criticii au adus, de 
asemenea, elogii in
terpretării orchestrei 
care a acompaniat 
cu brio dansurile 
ansamblului.

LONDRA. La Accra s-a înapoiat fostul lider al Partidului Unit — 
de opozifie — din Ghana, Kofi Busia, după un exil de peste 
șase ani la Londra, anunță agenția Reuter.

DAKAR. Leopold Senghor, ministrul «enegalex al informațiilor, va în
treprinde un turneu prlntr-o serie de țări africane pentru a explica 
poziția guvernului senegalez față de „criza universitară" provocată 
de demonstrația care a avut Ioc la 28 februarie în sprijinul Iul Kwame 
Nkrumah. După cum s-a mai anunțat, conducerea Universității a ex
matriculat șase studenți dahomeienl acuzați de a fl organizat această 
demonstrație. In semn de protest, au părăsit Dakarul cîteva sute de 
studenți africani caro studiază la Universitatea de aici.

B

PARIS. Biroul confederal al Confederației Generale a Muncii 
din Franța a adresat președintelui Guatemalei, Azurdia Pe
ralta, o telegramă de protest împotriva asasinării lui Victor 
Manuel Gutierrez, unul dintre conducătorii Partidului Muncii 
din Guatemala, a lui Castillo Flores și a altor 24 de lideri de
mocrat, care au luptat pentru libertatea poporului guate
malez.

NEW YORK. Administrația națională pentru problemele aeronauticii 
șl cercetarea spațiului cosmic a S.U.A. (N.A.S.A.) a dat publicității 
o declarație în legătură cu cauzele care au determinat întreruperea 
zborului navei cosmice americane „Gemini-8". In declarație se arată 
că întreruperea zborului navei cosmice „Gemini-8", după numai 10 
ore șl țumătate de la lansare, s-a datorat „unul scurt circuit inter
venit în sistemul electric al navei".

RIO DE JANEIRO. In orașul brazilian Sao Paulo a avut loc 
o demonstrație a 2 000 de studenți. Desfășurată sub lozincile : 
„Alegeri libere", „Mai multă pîine, mai puține arme", „Tră
iască suveranitatea națională", demonstrația a fost organi
zată în semn de protest împotriva recentelor represiuni poli
țienești la adresa studenților din orașul Belo-Horlzonte și în 
sprijinul cererii cu privire la restabilirea libertăților demo
cratice în țară.

Veteriok și Ugoliok s-au întors cu bine pe pămînt 
din „misiunea" lor în Cosmos

KAMPALA. Capitala statului Uganda, Kampala, a fost zgu
duită duminică dimineața de un puternic cutremur de pămînt 
care a provocat pagube materiale, însă nu victime omenești. 
Cutremurul a stîrnit panică printre locuitori care și-au pără
sit locuințele.

Junta 
militară

ecuadoriană 
reprimă 4 
demonstrațiile 
populației

GUAYAQUIL 20 (Agerpres). — 
Junta militară ecuadoriană a or
donat trupelor să folosească arme
le împotriva populației din locali
tatea Alausi (provincia Chimbora
zo). în urma acestui fapt au fost 
rănite șapte persoane, dintre care 
trei se află în stare gravă. Locuito
rii acestei localități au protestat 
în repetate rînduri împotriva re
fuzului juntei militare de a le re
zolva problemele economice. Pen
tru a împiedica transportul trupe
lor spre oraș, populația a ocupat o 
parte a căii ferate, iar în uneia 
locuri a demontat șinele. Transpor
tul pe calea ferată în această re
giune a fost complet paralizat.

Finlanda

DUPĂ

PRIMA ZI 

A SCRUTINULUI
HELSINKI 20 (Agerpres). — 

Intre 20 și 21 martie, în Finlanda 
au loc alegeri generale la care, po
trivit datelor oficiale, participă 
peste 2 800 000 de alegători. Pentru 
cele 200 de mandate ale Parla
mentului finlandez au fost prezen
tate numeroase liste de candidați 
din partea partidelor de centru, 
conservator, social-democrat și co
munist. Rezultatele preliminare în 
prima zi a alegerilor confirmă — 
după cum relatează agenția Reu
ter — aprecierile unui test între
prins în rîndurile opiniei publice 
de o agenție specializată în ase
menea sondaje care acordă cîști- 
guri de mandate partidelor de 
stînga — social-democrat și co
munist.
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