
a

al 
al

al partidului, 
în tot mai 
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Situat în sud-vestul țării, între 
Dunăre, Valea Motrului și Munții 
Mehedințiului, îngemănînd toate for
mele de relief, ceea ce îi conferă nu 
numai un pitoresc deosebit, ci și bo
gate resurse materiale necesare pen
tru dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei, purtînd pregnant semnele u- 
nor momente nepieritoare din istoria 
poporului nostru — începînd cu ves
tigiile care atestă că aici a fost tea
trul unor evenimente legate strîns 
de ființa noastră națională, șl ter- 
minînd cu cele care evidențiază tra
dițiile de luptă revoluționară ale cla
sei muncitoare — județul Mehedinți 
s-a bucurat din plin de roadele po
liticii partidului în construcția econo
mică. social-culturală și de stat. Forța 
economică pe care o reprezintă astăzi 
județul, multe dintre așezările aces
tui colț al țării, dar cu deosebire 
Turnu Severin, Strehaia, Orșova și 
Vînju Mare constituie cea mai evi
dentă mărturie. Aici, datorită inves- 
t T’nr făcute în anii construcției so
cialiste, nu numai că s-a reușit mo
dernizarea întreprinderilor mai 
vechi, astfel îneît să țină pasul cu 
progresul tehnic, să facă față cerin
țelor tot mai mari ale economiei, 
dar s-au înălțat numeroși vlăstari al 
industriei noastre socialiste. Uzina 
mecanică și Combinatul pentru in
dustrializarea lemnului din Turnu 
Severin, întreprinderea minieră Or
șova, întreprinderea de industria
lizare a cărnii și fabricile de produ
se lactate și panificație din Turnu 
Severin, Țesătoria „Cazane", Fabri
ca de confecții Turnu Severin, între
prinderile forestiere Orșova și Tur
nu Severin, Atelierele navale Orșo
va — sînt numai cîteva din acestea. 
Luate Ia un loc toate aceste 
— vechi și noi — au dat în 
producție globală Industrială 
loare de peste 1,6 miliarde

Am creionat acest tablou 
al potențialului industrial «1 jude

Pregătirea terenului pentru semăna
tul porumbului la cooperativa agri
colă de producție Izvorul Dulce, 

județul Buzău

tulul nu numai pentru a prezenta 
amploarea eforturilor materiale fă
cute șl treapta pe care am ajuns, ci 
și pentru a înțelege mai bine coor
donatele viitorului apropiat. Sarci
nile care ne stau în față sînt mari : 
în 1968 valoarea producției industria
le trebuie să ajungă la circa 2 mi
liarde de lei, iar în anii imediat ur
mători la cifre și mai ridicate. A- 
ceasta impune din partea organelor 
județene de partid și de stat o mun
că mai susținută, desfășurată pe un 
front mai larg și, totodată, în adîn- 
cime, jos, în unitățile productive, 
antrenarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru descoperi
rea de noi rezerve și capacități de 
producție, pentru valorificarea supe
rioară a mijloacelor materiale și a 
potențialului de muncă existent, 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
care fac ca, momentan, eficiența pro
ducției să nu se ridice, în unele u- 
nități, la nivelul scontat. Ocupîn- 
du-ne cu maximă atenție de solu
ționarea acestor probleme, vom lua 
toate măsurile necesare șl pentru 
pregătirea exemplară a noilor in
vestiții — în actualul cincinal valoa
rea acestora se ridică la aproape 7 
miliarde de lei — pentru realizarea 
lor în termenele 
condiții calitative 
fel îneît la datele 
realiza parametrii

Punînd în valoare avantajele 
decurg din noua organizare adminis- 
trativ-teritorială a țării, inilitînd 
consecvent pentru perfecționarea 
stilului de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid, pentru creș
terea răspunderii lor în conducerea 
vieții economice a județului, aplicînd 
în viață prețioasele indicații cuprin
se în recenta expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, avem con
vingerea fermă că industrializarea 
socialistă își va pune tot mai preg
nant pecetea înnoitoare pe meleagu
rile Mehedințiului, că obiectivele e- 
xistente și cele care vor intra în 
funcție vor da patriei mai multe pro
duse și de o calitate superioară, vor 
înregistra indici economici superiori.

Paralel cu aceste preocupări, co
mitetul județean de partid are în 
centrul atenției și dezvoltarea agri
culturii, ramură care prin suprafețe
le mari ocupate — 61,6 la sută din 
suprafața totală a județului este te
ren agricol — prin forța de muncă 
numeroasă pe care o antrenează — 
circa 65 la sută din populație trăieș
te în mediul rural — precum și 
prin ponderea ridicată a producției 
în ansamblul economiei județului 
prezintă o importanță deosebită. Este 
adevărat că mare parte din terenul 
pe care-1 avem este situat pe coas
tele dealurilor, dar aceasta, așa după 
cum arată experiența de pînă acum, 
nu constituie un impediment pentru 
dezvoltarea în cadrul județului a ce
lor mai diverse ramuri ale agricul
turii, începînd cu cultura cerealelor 
și a plantelor tehnice și terminînd 
cu pomicultura, viticultura și crește
rea animalelor.

Ca și în alte sectoare de activitate 
și aici, în agricultură, s-au înregis
trat progrese evidente. In cooperati
vele din Gruia, Pristol, Cioroboreni, 
Pătule, Dîrvarl, Salcia și din alte 
comune s-a ajuns la recolte de cîte 
3 500 kg porumb și 2 500 kg grîu în 
medie la hectar.

Trebuie spus însă că, cu_ toate pro
gresele înregistrate, realizările din a- 
grlcultură — în special din cea coope
ratistă — nu sînt satisfăcătoare, nu 
oglindesc resursele naturale și econo
mice variate 
tile agricole.

agricole ca acelea citate anterior 
sînt altele — Șovarna, Ghelmegioaia, 
Grozești, Bîltane, Ruptura, care de 
ani de zile nu reușesc să iasă din 
matca mediocrității, să asigure mem
brilor lor cîștiguri din ce în ce mai 
ridicate. Ceva mai mult : ramuri cum 
sînt pomicultura, viticultura și creș
terea animalelor, se dezvoltă nesa
tisfăcător, nu aduc unităților agricole 
producții și venituri substanțiale. In 
ce direcție vor acționa organele lo
cale de partid, de stat și agricole, 
pentru a remedia aceste neajunsuri ? 
Ce ne-am propus să întreprindem 
pentru a spori substantial eficienta 
producției agricole ?

O primă direcție în care trebuie să 
acționăm cu toată hotărîrea — di
recție asupra căreia conducerea par
tidului a atras atenția în repetate 
rînduri — este sporirea randamente
lor Ia hectar. Rezervele existente în 
această privință sînt foarte mari. 
Chiar și în condițiile terenului mai 
sărac existent în unele comune, dacă 
complexul de măsuri care determină 
nivelul producției ar fi aplicat rigu
ros, la fel de bine ca în unitățile 
fruntașe, plusul de recoltă ar fi apre
ciabil. Este un țel pe care îl vom 
urmări cu toată perseverenta. Evi
dent, factorii care condiționează atin
gerea Iui sînt numeroși: este vorba 
de sporirea cantitătil-or de îngrășă
minte, de folosirea pe scară mai lar
gă a semințelor de înaltă producti
vitate, de extinderea irigațiilor și 
diversificarea lucrărilor mecanizate, 
:«dică de, fapțprji care, în lumina1- di- ; 
recțivelor. c^lui de-al IX-lea congres 
al partidului, vor fi soluționați'" 

mare măsură în

(Continuare în pag. a III-a)

de care dispun unită- 
Alături de cooperative

ti « FI

neasa, au fost prezenți tovarășul 
Constantin Drăgan, membru 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., și alți 
membri ai conducerii U.G.S.R.

Au fost de față I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei.

★
In cursul după-amiezii delegația 
sosit în capitala U.R.S.S.
Pe aeroportul Șeremetievo, mem

brii delegației au fost salutați de 
A. N. Șelepin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S., și de alți re--

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Mos
cova, o delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care va participa la se
siunea extraordinară a Consiliului 
General al Federației Sindicale 
Mondiale, consacrată intensificării 
solidarității oamenilor muncii din 
întreaga lume cu poporul vietna
mez în lupta împotriva agresiunii 
imperialismului american,

Difi delejgație fac parte tovarășii
, T.arișa' Munteanu, secretar, al Con- ---- ..

siliului Central al U.G.S.R.^ "ion prezentahți ai conducerii sindicate- 
Ticăfău, șef de sector în Secția re
lații internaționale a Consiliului 
Central, și Petre Ignat, șef de 
secție la ziarul „Munca".

La plecare, pe aeroportul

lor sovietice.
Au fost prezenți Teodor Marines

cu, ambasadorul României la Mos
cova, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Original seismograf al di
namicii activității portuare, 
prietenul meu pilotul mă in- 
iroduce în atmosfera de du-te 
vino din spajiul dunărean al 
Galafildr. „A sosit un nou vas 
străin... Manevre obișnuite 
pentru intrarea în bazin... a 
venit pentru laminate". Ma
rinarul pe care-l știam din 
echipajul „Săgeții" (primul 
vas cu aripi portante care a 
inaugurat cursele Galați — 
Brăila — Sulina) își rostea a- 
păsaf vorbele furate de vînt. 
Șalupa, albă, s-a pierdut apoi 
în ceafa valurilor, gonind în 
întimpinarea oaspetelui străin, 
odată cu cei 6 180 metri cubi 
de apă pe secundă cît mînă 
Dunărea la Galafi. Pe malul 
celălalt, pînza încă albăstruie 
■ sălciilor, gata să plesnească 
în verde crud. Pe malul sting, 
catarge, catarge, cu toate cu
lorile în vîrf. Și silozurile albe 
urcate în schela Galajilor de 
mintea cutezătoare a savan
tului Anghel Saligny, fiu al 
Focșanilor, și, mai în adine, 
la mila 80, cargourile româ
nești, în așteptarea primelor 
călătorii pe mări și oceane.

. In bazin, macaralele nu mai 
prididesc (anul trecut au 
manipulat, între altele, aproa
pe-un milion de tone de pro
duse balastiere ; pentru com
binat, pentru metaforele de 
beton și sticlă ale orașului). 
Apoi, miile,, zecile de mii de 
tone de porumb din Insula 
Mare a Brăilei. însemnele de 
fertilitate ale unor pămînturi 
urcate ia o nouă existentă, la 
un nou destin.

Un milion de tone manipu
late... Memoria reînvie chipul 
unui docher bătrîn, cu o anu
me aură de pitoresc, unul Ve- 
lichi, cu cămașa și izmenele 
veșnic pătate de măslinele 
pe care le fura, un obicei sa
cru al tuturor „poștelor", veș
nic în conflict cu crîșmarii 
unde-și bea 3ăptămînal banii. 
Strivifi de poveri, unii cădeau 
cu saci cu tot de pe puntea 
îngustă, Dunărea-i îngropa de
finitiv, ca pe vremea lui Co- 
din... Pentru a încărca un 
barcaz „poște.ld* sau „ciola
nele* — cum li se mai spu
nea acestor oameni chinuiji

nu

1n 
de 
ro- 
ve- 
mii 
de

— trudeau cîfe o lună înche
iată, zi și noapte.

— Cu instalațiile portuare 
de azi — mă informează in
ginerul D. Pătrăuceanu, direc
tor adjunct al Navromului, 
putem să operăm încărcarea 
sau descărcarea unui cargou 
de circa 6 000 de tone în 
mai mult de 4—5 zile.

Anul trecut au acostat 
portul Galați peste 400 
vase sub pavilion străin și 
mânesc. Galați, schelă de 
che tradiție, e legat prin 
de fire de țările lumii,
țărmuri din nord, din sud, de 
continente și porturi îndepăr
tate. Trimitem și primim măr
furi, iar mecanismul acesta 
funcționează aici într-o creș
tere continuă, datorită instala
țiilor portuare moderne, plan
tate în ultimii ani pe malul 
Dunării -— în bazin, la danele 
de acostare. Profesia de do
cher — sezonieră în trecut — 
s-a restructurat ; oamenii da 
aici — altădată cu o anume 
psihologie levantină, dormi- 
tînd pe caldarîm, în lipsă da 
lucru, cu prețul la care își 
pierdeau forța mușchilor scri
să direct, cu creta, pe tălpile 
crăpate — sînt macaragii, 
tractoriști,- autostivuitori, ele- 
vatorișfi ele.

Un vas de călători, „Tro- 
tuș", își vestește plecarea în 
cursă. Imagine obișnuită la 
desprinderea de țărm. Flutu
rări de mîini, urări de bine 
furate de vînf.

— Pînă anul trecut — re
marcă inginerul Pătrăuceanu
— exista părerea că transpor- 

de pasageri, pe Dunăre, 
poate fi rentabil. în 1967, 
pildă, se planificase la a-

un deficit de

lui 
nu 
de 
cest capitol 
peste trei milioane lei. Știți 
cum am încheiat anul 1967 ? 
Cu 18 000 lei beneficii. La o 
simplă privire, cifra e derizo
rie. Adăugafi însă și cele pes
te trei milioane care nu s-au 
mai irosit.

— Cum s-a reușit ?
-- Simplu. Cu mal' multă 

minte. S-a făcut media fie-

(Continuare în pag. a II-a)

OMUL CARE 
DINAMIZEAZĂ

Folosim adesea termenul 
de „prestigiu" pentru a de
semna cu ajutorul lui fap
tul că o anumită persoană 
se distinge de alte persoane 
prin anumite calități mora
le, profesionale ori intelec
tuale. Spunem, de pildă, a- 
tunci cînd dăm o referință 
verbală sau scrisă despre ci
neva, că „acest om se bucură 
de prestigiu în fața colegi
lor săi de muncă", sau că 
„a izbutit să cîștige presti
giu în colectivul din care 
face parte". Spunem, de a- 
semenea, că „x“ a făcut o 
invenție sau a dat o lu
crare prestigioasă, că marca 
unei anumite unități pro
ductive se bucură de pres
tigiu în rîndul consuma
torilor, că o anumită inter
venție sau luare de poziție 
„a contribuit la creșterea 
prestigiului" persoanei sau 
instituției în cauză. Califi
cativul se extinde, astfel, 
nu numai asupra manifestă
rilor nemijlocite, actuale 
ale oamenilor, așa cum sînt 
ei asistați și văzuti direct 
de semenii lor, ci și asu
pra produselor activității 
lor, asupra colectivelor, or
ganizațiilor și instituțiilor 
din care fac ei parte. De 
fiecare dată, atribuirea a- 
cestui calificativ exprimă 
un act de valorificare

judecată de valoare, con- 
stînd în recunoașterea pu
blică a autorității, vazei și 
considerației de care se 
bucură cineva sau ceva.

Cercetările concrete de 
teren ne-au oferit deseori 
prilejul să constatăm că, 
printre calitățile pe care 
membrii unui colectiv de 
muncă le socotesc ca abso
lut necesare aceluia care 
are de îndeplinit o muncă 
de răspundere, se numără

de „murmurul" gîndirii. 
Iar practic, cînd echipa 
așteaptă, să zicem, vizita 
ori controlul unui inginer 
de prestigiu, se produce un 
plus de autoanaliză a fie
cărui om, o creștere spon
tană a atenției și recepti
vității față de observațiile 
și aprecierile celui venit în 
control. Iar aceste modifi
cări psihologice pe care le 
suportă membrii unui co
lectiv de muncă sub in

opinii

conside- 
de care 
bucure, 
oamenii 

cuiva 
ase- 

expri- 
capătă

respectul, stima, i 
rația și reputația 
el trebuie să se 
In genere, cînd 
remarcă calitățile 
cu ajutorul unui 
menea calificativ, 
marea opiniei 
un ton cald, convingător, 
definitiv, o nuanță de ad
mirație și entuziasm, care 
însă n-au nimic din „zgo
motul" manifestărilor de 
stadion. Ele sînt ca niște 
aplauze tacite produse nu 
de foșnetul palmelor,

fluența persoanei cu pre
stigiu nu întîrzie să gene
reze alte efecte psihologice, 
de amplasare mai mare, 
cum ar fi, de pildă, întă
rirea disciplinei și a con
știinciozității în muncă, 
ambiția de a da cît mai 
mult și mai bun. Elemen
tul psihologic se prelunge
ște astfel intr-un fapt e- 
conomic, în creșterea co
eficienților producției și

All L A C iț* vC A C Ci 
eficienților producției 
productivității muncii.

Dar care 
prestigiului

economic

• FOTBSL. în di
vizia A, cele două 
dialoguri conti
nua ; în divizia B, 
liderii pierd teren 
©„CUM GKUDINI" 
la scrima (cores
pondență din Buda
pesta) ® Cicliștii 
noștri în 
Marocului" 
ceanu se menține 
în frunte) și în 
cursa Bordeaux - 
San Sebastian

— Alte știri sportive din 
țară și de peste hotare

(in pag. III-a)

„Turul
(Moi-

este substratul 
personal ? De

SPORT
SOSESC ASEAZI CU PREȚIOSUL TROFEU
FRANKFURT PE MAIN (corespondență specială). — 

Așadar, sîmbătă seara în sala Expoziției din Frankfurt, 
handbalul românesc a fost frenetic aplaudat. Cei 
aproape 8 000 de spectatori „neutri" au fost martorii 
unei finale dinamice a celei de-a 9-a ediții a „Cupei 
campionilor europeni", oferind ca recompensă echipei 
Steaua, pentru strălucitul său succes, ovații și aplauze 
la „scenă deschisă". Rareori am văzut la sfirșitul unei 
competiții programată aici, in timpul festivității de 
premiere o asemenea manifestare de simpatie, dăruită 
vreunei echipe de peste hotare. Intr-adevăr, pe drept 
cuvtnt se poate afirma, că, mai ales finalul uluitor 
din meciul cu Dubla, oferit de rapizii și îndemînaticii 
handbaliști români, a creat in tribune o atmosferă 
rar întîlnită în arenele vest-germane.

(Continuare în pag. a III-a)

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" — în mîinile căpitanului 
•chipei Steaua, maestrul emerit al sportului Cornel Oțelea

Telefoto : V.P.I. — Agerpres

unde apare necesitatea șl 
utilitatea lui socială ? Oa
menii își ascultă șeful slab 
doar din obligație și nu 
lucrează cu „tragere de 
ir.imă". Fiecare așteaptă să 
fie împins „de la spate". 
Se creează, parcă, o situație 
de insuficientă stimulare ; 
munca se desfășoară pe un 
fond de motivație mini
mală, In asemenea cazuri, 
se face necesar un meca
nism compensator, capabil 
să preia sarcina activizării 
și declanșării energiei oa
menilor. în cadrul acestui 
mecanism suplimentar un 
rol deosebit îl joacă tocmai 
fenomenul prestigiului per
sonal. Cel care se bucură 
efectiv de considerație, 
prețuire și renume are cali
tatea de a fi molipsitor, 
așa cum este orice model. 
El incită, sugestionează, în
viorează și fortifică mora
lul grupului de muncă. El 
acționează ca un tonifiant 
puternic, destrămînd stările 
de inerție și indiferență.. 
Pe bună dreptate, în docu-

Lector univ.
dr. Pantelimon GOLU

(Continuare în pag. a II-a)

suedez
note de drum

Pentru Suedia de astăzi, țară pu
ternic industrializată, cu o econo
mie în plină dezvoltare, tinerea pa
sului cu cele mai noi realizări ale 
științei șl tehnicii moderne consti
tuie o principală șl permanentă pre
ocupare. Această tendință este evi
dentă- nu' numai la Stockholm, ci 
și în cele mai îndepărtate localități 
ale țării. Ea avea să ni se confirme 
cu prilejul vizitelor făcute la Gote- 
borg și Văsteras, puternice centre 
economice, unde își au sediul cele 
mai mari grupuri industriale ale Sue
diei : „S.K.F.", „Volvo", „A.S.E.A." 
și altele.

In timp ce vizitam marele grup 
industrial A.S.E.A. din Văsteras, spe
cializat în fabricarea mașinilor e- 
lectrice, șeful departamentului de 
export al firmei, dl. Ștefan Schwarcz, 
care ne însoțea, ne-a spus : „In Sue
dia sînt puține întreprinderi V’echi, 
de peste 50 de ani. Dar, și acestea 
au trecut prin mai multe perioade 
de reutilare. Vedeți, în stingă, hala 
aceea ? Este o construcție solidă, din 
beton armat. De cît-iva ani, însă, am

Telegramă
Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

. SOFIA
Stimate tovarășe Traikov,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere, în 

numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal vă adresez cele mai călduroase felicitări, urări de sănătate și 
noi succese în activitatea dv., consacrată bunăstării și fericirii poporului 
frate bulgar, cauzersocialismului șl păcii.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și cola
borare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul 
popoarelor noastre, ăl unității țărilor socialiste, al păcii și colaborării 
internaționale.

renunțat Ia astfel de construcții Ri
dicăm numai hale din prefabricate, 
pe care le putem adapta ușor la 
cerințele noilor utilaje. Concurenta 
ne presează să folosim instalațiile 
cele mai moderne și să schimbăm, 
uneori, chiar linii tehnologice com
plete la intervale scurte de timp*'. 
A face produsele suedeze cît mal 
competitive pe piețele externe con
stituie într-adevăr o problemă centra
lă. Prin structura economiei sale 
Suedia este strîns legată de expor
turi. In ultimii ani însă ea se lovește 
de o concurentă din partea industrii
lor vest-europene ca 
a Germaniei.

Suedia industrială 
circa patru decenii, 
la început, capitalul 
dez, la fel ca și cel 
butat cu o tehnică foarte avansată. 
Azi, peste 40 la sută din venitul na
tional este dat de industrie, numai 
7 Ia sută de agricultură, restul pro
venind din alte sectoare. în special 
comerț.

Industria suedeză este. în general, 
specializată, producția diferitelor 
ramuri fiind de serie mică. De aici 
și talia relativ redusă a întreprin
derilor. Raportat la normele inter
naționale chiar și cele mai impor
tante grupuri industriale suedeze au 
dimensiuni medii. Activitatea in
dustrială se sprijină pe patru pi
loni : minereul de fier, pădurile, că
derile de apă și așa-numitul „Know
how" (corpul tehnic, specialiștii din 
diferite domenii). Nici un zăcămînt 
important de cărbune sau petrol nu a 
fost descoperit ; tocmai de aceea, a- 
tentiă autorităților rămîne concen
trată asupra dezvoltării energiei e- 
lectrice.

Suedia posedă mai puțin de unu 
la sută din resursele mondiale de e- 
nergie hidroelectrică, dar produce 6 
la sută din producția totală a lumii 
capitaliste ; ceea ce înseamnă circa 
47 000 milioane kWh anual. Consumul 
total de energie electrică a sporit 
cu 6—7 la sută pe an. în ultima de
cadă. și se apreciază că ritmul de

Anglia și R. F.

nu are decît 
Concentrat de 
industrial sue- 
japonez, a de-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Gh. CERCELESCU 
Nicolae N. LUPU

(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN SĂLILE DE CONCERTE

Un

cetățenilor 
gratuite, ci 
si eficientă.

bucu- 
vadă 
Radu 
pre-

„amănunt"?

muzica — Florentin 
Gelu Solomonescu, Florin 
V. Veselovschi; regia 
Dinescu; dirijor

Sîmbătă. 6 aprilie la TEATRUL 
DE STAT TURDA a avut loc pre
miera spectacolului cu „Hangița", 
comedie în 3 acte de Carlo Goldoni. 
Regia — Val Mugur.

De piatră...

SC1NTEIĂ

(Urmare din pag. I)

Ada BRUMARU

(Urmare din pag. I)

M

cine a
POPOARE 
MOȘILOR 
15,30 ; 18 ;

15,30 ; 18 ;

indiscu- 
la un 

a celor 
major".

DINAMIZEAZĂ

Actualitatea culturală
■

Viata PREMIERE FILME NOI

muzicală
£w//a Petrescu

TEATRUL „BARBU DELAVRAN- 
CEA" prezintă la, J1 aprilie pre
miera piesei „Hora Domnițelor", de 
Radu Stanca. Regia : Sorana Co- 
roamă. Muzica : Liviu Glodeanu. Co
regrafia : Vera Proca-Ciortea.

trulul „Lucia Sturdza Bulandra" 
două spectacole din repertoriul său 
(în zilele de sîmbătă 13 și respectiv 
duminică 14 aprilie). Publicul 
reștean va avea prilejul să 
piesa-poem „Ostatecul" de 
Stanca (regia: Ariana Stoica),
cum și drama „Rosmersholm" de Ib
sen (în regia lui Aureliu Manea, stu
dent în ultimul an al I.A.T.C. „I. L. 
Caragiale").

0 Comedia NOUL LOCATAR, producție a 
diourilor poloneze pe o temă de viață cotidiană. 
Regia: I. Majewski. Cu Jan Machulski, Barbara 
Ludwizanka ș.a.

O TREI GRĂSUNI, film In care cunoscutul actor 
Alexei Batalov apare ca interpret și, în același 
timp, ca regizor al unui basm cinematografic inspi
rat dintr-o povestire de K. Ciukovski.

r De mal multi ani, sta
giune de stagiune, ne în- 
tilnim cu Emilia Petrescu. 
Este interpreta Ideală a 
glasului de soprano din 
marile opere vocal-simfo- 
tiice ale clasicilor, unde a- 
duce miresmele suave ale 
acelui aer pur al înălțimi
lor, al contemplării spre 
care tinde gîndirea lor dă
ruită omului. Concertele de 
muzică veche, reconstitui
rile atît de modeme ale 
muzicii barocului, aproape 
că nu se petrec fără un 
motet, un coral, o arie din
tr-o cantată, dacă nu un 
număr solistic amplu, cîn- 
tat de Emilia Petrescu. In 
opera preclasică e Popea 
sau „Servitoare stăpînă", 
temerară Clorindă sau — 

. mai ieri — îndrăgostită 
Cleopatră. Extazul liric al 
liedului romantic ti este 
drag, după cum partiturile 
noi, chiar și cele de severă 
înstrumentalizare a stilu
lui vocal, nu-i sînt străine. 
Cercetează, descoperă și o- 
feră, ca într-un muzeu so
nor de autentică cultură 
muzicală, bucuria Interpre
tărilor ei sensibile și inteli
gente. E unul din acei rari 
artiști în preajma cărora 
muzica se simte întotdeau
na în siguranță; egală eu 
ea însăși, aproape fără a- 
cele „dispoziții vocale" mai 
mult iau mai puțin favo
rabile, atît de obișnuite 
chiar și celor mai iluștri 
ctntdrefi, Emilia Petrescu 
este o certitudine de îm
plinire artistică.

Permanenta vibrație a- 
fectivă a interpretărilor se 
realizează nu numai prin 
receptivitatea față de tot 
ceea ce cîntă, ci și prin cu
riozitatea artistică nicioda
tă încheiată, sau obosită de 
a mai căuta. Repertoriul 
tmens crește mereu și cîte 
opere vocale ale compozi
torilor noștri, din toate ge
nerațiile, deci de stiluri di
verse, nu au intrat în viață 
călăuzite de arta ei de a 
rosti cuvîntul, poezia cîn- 
tată I Șl în recitalul de a- 
cum cîteva zile cele „Trei

cîntece pentru Till", de Fe
licia Donceanu, pe versuri 
de George Călinescu, s-au 
susținut excelent în pro
gram intr-o încadrare pres
tigioasă („Trei poeme" de 
Debussy pe versuri de Mal- 
larmi și Trei lieduri, de 
Hugo Wolf). Aceasta, și da
torita unei tălmăciri pline 
de gust și de atenție față 
de ceea ce era esențial în 
ele, din punctul de vedere 
al originalității muzicii.

Emilia Petrescu cîntă în
totdeauna într-un anumit 
fel: cu un glas pur, tandru, 
dulce, cu o candoare și o 
seninătate de muză lirici. 
Nu e monotonă, fiindcă 
reușește să fie subtilă ; cîn- 
tul ei variază în nuanțe 
discrete și multiple de con
centrare a emoției, în gra
dații gîndite de intensitate 
și finețe a expresiei. Nu a 
încercat decît în ocazii 
rare teatrul muzical (deși 
am credința că ar fi reușit 
și acolo). Îmi amintesc de 
liedul „Margareta torcînd", 
de Schubert, după „Faust" 
de Goethe, această viziune 
tragică a neliniștii femeii 
care iubește, cu și fără spe
ranță, creat cîndva în di
mensiunile lui dramatice, 
dar în maniera care îi este 
proprie : Un palpit interior, 
o durere care nu strigă, ei 
murmură tînguitor sufe
rința.

Revenim la recitalul care 
ne-a sugerat aceste rân
duri : o seară de muzică 
pe care cu plăcere ai reas- 
culta-o curând, de la me
lodiile agreabile de Benja
min Britten, la liedurile 
inedite ale lui Wilhelm 
Kempff și cele, mult cîn- 
tate pentru farmecul lor, 
ale lui Richard Strauss. O 
seară în care prezența lui 
Alexandru Sumski a de
monstrat că acompania
mentul pianistic este un a- 
trăgător și plin de posibili
tăți domeniu al artei, a- 
tunci cînd este practicat de 
un muzician.

„CA LA TĂNASE" este titlul spec
tacolului prezentat ieri seară, în 
premieră, de Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase". Autori: Jack Fulga și 
H. Nicolaide; 
Delmar, 
Comișel, 
Nicolae 
Dinicu.

TEATRUL „MATEI MILLO" DIN 
TIMIȘOARA a prezentat la 4 apri
lie, în premieră, comedia „Madame 
Sani-Gene“ de V. Sardou și F. Mo
reau. Director de scenă — Marietta 
Sadova. Decorurile — Mircea Maro- 
sin. Costumele — Emilia Jlvanov.

Colectivul TEATRULUI DE STAT 
DIN SIBIU prezintă pe scena tea-

• ÎNTOARCE-TE, producție „Mosfllm", investi
gație in lumea copilăriei, dezbatere artistică pe pro
bleme de educație. Regia : Eduard Gavrilov, Va
leri Kremnev. Cu L. Kruglli, Maria Sternikova, 
Ella Nekrasova.

Cu barca pe lac, în ambianfa plâcutâ a pomilor în floare

FÂS „I SOLISTI DI ROMA". Cu un deosebit interes sînt așteptate concertele 
ESa formației „I soliști di Roma" (10 și 11 aprilie, la Ateneu). Cvintetul italian 
închină arta interpretării sale muzicii preclasice : Albinoni, Geminiani, Vi
valdi, Scarlatti, Telemann... Și aceasta nu întîmplător. Membrii formației des
fășoară pe lîngă activitatea concertistică o muncă științifică de cercetare, de 
documentare, de pătrundere în universul manuscriselor muzicale ce datează 
din secolele XVII, XVIII. Este cheia unei pure interpretări a muzicii acelor 
epoci, de tălmăcire a celor mai fine nuanțe, sonorități.
|T1 Apreciem inițiativa Filarmonicii de a prezenta, pentru Centrul univer- 
Esm sitar București, lucrări de Corelli, Vivaldi, Bach, Rameau! Așa
dar, marți, la Ateneu, ora 20,30, Paul Popescu, Mihai Constanti- 
nescu, Radu Aldulescu, cu orchestra Filarmonicii, prezintă muzică preclasică 
pentru studenți.
FTI LA ARAD, reține atenția „Festivalul Bach" care va fi prezentat la 13—14 
fcâ aprilie de către corul și orchestra simfonică ale Filarmonicii de Stat din lo
calitate dirijate de Jan Hugo Huss. Programul include Suita a Il-a în si minor 
(solist flautistul Gheorghe Mureșanu), Cantata „Cearta dintre Phoebus și Pan", 
Concertul brandemburgic nr. 3 și Cantata „Magnifica". Soliști : baritonul 
Octav Enigărescu, tenorul Nicolae Stan de la Teatrul muzical din Brașov, 
precum și cvartetul arădean „Edith Mathe", Elena Covaci, Aurel Ghender 
și Petre Bogdan.

OMUL CARE

CALEIDOSCOP

un fel de „monumente" ale negli
jenței edilitare. Paradoxal — ni
meni nu pare direct responsabil de 
această situație : cei care au hotărît 
înlocuirea busturilor nu dispun de 
mijloacele necesare scoaterii lor 
din parc ; iar administrației par
cului Herăstrău nu-i revine, ofi
cial, nici un fel de obliga
ție — în competența ei intrînd hor
ticultura, nu plastica! Iar bustu- 
rile refuză să plece singure, rămî- 
nînd... de piatră în fața oricăror 
argumente (din solidaritate, proba
bil, cu suratele lor care continuă 
să stea, nederanjate, pe socluri, în 
alte puncte ale frumosului parc). 

.Prin tufișuri se/ șoptește că, de 
Alta și-a aș-.- fapt, se așteaptă ca aceste rebuturi 

' ' "1 „repartizate" altor
parcuri din țară. Sperăm că nu-i 
adevărat... Oricum, reproducem mai 
jos — în atenția forurilor com
petente — un instantaneu din par
cul Herăstrău...

O măsură binevenită a Comite
tului de cultură și artă al Capita
lei are în vedere înlocuirea trep
tată a unor busturi rudimentare 
care — plasate în parcul Herăstrău 
— au făcut obiectul multor critici 
apărute în presă. Menite să evoce 
personalități de seamă ale culturii 
române și universale, aceste bus
turi concepute naturalist și reali
zate în serie, multe dintre ele de
teriorate, în loc să înfrumusețeze 
urîțesc — de mulți ani — fața 
unuia dintre principalele locuri de 
agrement ale orașului. Dar, detro
nate de pe socluri, indezirabilele 
statui nu se îndură parcă să pă
răsească parcul. Una s-a strecurat 
în tufișurile de. lingă biblioteca 
„Alexandru Sahia". A”; ' .................
cuns fața după zidurile sălii de ex- artistice să fie 
poziție (pavilionul ,,C“) și tot aco
lo, chiar lîngă aleea principală, pe 
unde se perindă mii de bucureș- 
teni, zac răsturnate în iarbă încă 
două sculpturi. Ele reprezintă — 
de mai bine de două săptămîni —

Noul ansamblu ar
hitectonic din cen
trul orașului Piatra 
Neamț, a cărui dez
voltare din ultimii 
ani incintă deopotri
vă privirile vizitato
rilor din țâră și de 
peste hotare, cuprin
de printre altele și 
clădirea casei de cul
tură a sindicatelor, 
înfățișarea exterioa
ră a acestui modern 

!%difi<fitf’ de ® cultură 
este suficientă pen
tru a-i îndemna pe 
trecători să-l frec
venteze ? Desigur că 
nu ! Este nevoie de 
o susținută și atrac
tivă propagandă cul
turală, oamenii tre
buie informați pe 
larg asupra manifes
tărilor organizate 
aici. Popularizarea a- 
cestora este ca și 
inexistentă. Vitrine
le largi ce străju
iesc intrarea princi-

pală te consternea
ză prin dezordinea 
și aerul lor de para
gină. E drept, se 
află afișat și un pro
gram : în dreptul fie
cărei zile sînt trecu
te activități nume
roase și interesante 
(spectacole, conferin
țe, repetiții), dar la 
o privire mai atentă 
observi că datele se 
referă la... prima săp- 
tămînă din luna mar
tie ! Este nu o ches
tiune „de amănunt", 
ci o proastă 
de vizită" 
conducătorii
așezămînt de cultură. 
Dovadă a unei nepă- 
sări care se repercu
tează și asupra efi
cienței activității cul
tural-educative de 
masă desfășurate aici.

„carte 
pentru 
acestui

Constantin ANI 
coresp. „Scînteii

în epoca noastră, a ra
diodifuziunii, a discului, a 
televiziunii, este firesc să 
apară un mare număr de 
pianiști. „Oceane de pia
niști..." cum spunea Geor
ge Enescu. Unii dintre ei 
buni, alții chiar foarte 
buni I Dar puțini vor fi a- 
ceia care vor trece dincolo 
de limitele profesiei, care 
vor putea să se identifice 
cu acel „inefabil" — despre 
care vorbea cu atîta patos 
George Călinescu — al ma
rilor capodopere muzicale, 
recurgînd nu numai la no
țiunea de „meșteșug stăpî- 
nit cu fermitate", ci tinzînd 
spre mult dorita, dar ade
sea inabordabila noțiune 
de „măiestrie", ce nu poate 
fi raportată direct decît la 
bogatul conținut de idei și 
sentimente al autenticelor 
creații tălmăcite.

Un astfel de pianist poa
te fi considerat Nikita Ma- 
galoff I

Desigur, acelora care 
s-au obișnuit cu spiritul 
„dionisiac" al unui Sviatos
lav Richter, care te cutre
mură prin forța gigantică 
a expresiei sale, uneori cu 
rezonanțe de „clar-obscur" 
rembrandtian, alteori cu 
„gustul amar" al „tristului 
neant" expresionist, „apo
linicul" Nikita Magaloff 
va apărea — cel puțin 
începutul contactului 
minunata sa artă — 
fiind ceva ieșit cu totul i 
comun, și de ce nu 
spune-o: chiar foarte stra
niu.... Așa ni s-a înfățișat 
redînd geniala „Sonată în 
re major, K.V. 576" de Mo
zart ; în alte cuvinte, mai 
glacial, mai puțin direct și 
uneori umbrit de mici im
perfecțiuni sub aspectul 
„perlajului mozartian". Și 
totuși, în ceea ce privește 
construcția mărețului edi
ficiu sonor a fost de-a drep
tul impresionant, cum iz
butea, cu o mare economie 
de mijloace, să unească în
tr-un tot unitar, insepara
bil — ca un monolit de 
granit — multiplele și con
trastantele secțiuni ale a- 
cestei sonate. Și dacă ac
ceptăm că a „interpreta 
expresiv" înseamnă în pri
mul rînd a „construi efi
cient", Nikita Magaloff ră
mâne și sub acest raport 
un astru de prima mărime.

ne 
. la

cu 
ca 

din 
am

Punctul culminant al se
rii l-a constituit 
tabil prezentarea 
înalt nivel artistic 
trei sonate — „re 
„si major", „re major" — de 
Scarlatti. Cît de clar a re
ieșit că esența muzicii a- 
cestui mare maestru anun
ță crepusculul polifoniei 
baroce și în același timp 
zorile unei noi epoci, nu 
mai puțin atrăgătoare, a 
melodiei acompaniate, e- 
poca strălucitoare a con
ceptului armonic I Dar ta
lentul remarcabil al lui Ni
kita Magaloff a izbutit să 
reliefeze și o latură mai 
aparte a acestui triptic 
pianistic : sensul discret al 
unui romantism de contin
gență brahmsiană (în so
nata în „si major"), „cla
sică" în elementele de for
mă și „romantică" în fer
mecătorul ei conținut. So
nata în „si bemol minor" 
opus 35 de Chopin a fost 
înfățișată cu o noblețe re
ținută, impresionîndu-ne 
puternic în special secțiu
nea a 3-a — „Marche fu
nebre" — în care interpre
tul a eliminat orice fals 
patetism, orice contraste 
stridente, mergînd spre o- 
bîrșiile tainice, la o esență 
spiritualizată, unde marile 
creații își pierd urmele în 
umanitate.

După „serenada în la" de 
Strawinsky, o lucrare mai 
puțin reprezentativă din 
perioada neoclasică a au
torului, după părerea mea 
neinspirat inclusă în pro
gram, am fost răsplătiți 
din plin prin tălmăcirea 
splendidă a celor „șase 
studii după Paganini" de 
Liszt. Aceste ample studii 
pianistice au fost redate 
convingător, departe de 
ceea ce numim „interpre
tare edulcorată" sau ceea 
ce ar constitui un „tehni
cism în sine"...

Nikita Magaloff a fost și 
solistul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", sub 
conducerea dirijorului Mir
cea Popa, într-un concert 
în care ne-a demonstrat că 
acel eroic șt strălucitor 
„Concert imperial" de 
Beethoven poate fi înțeles 
și interpretat și sub o altă 
prismă : a interiorizării.

Sezon 
umoristic

După o pauză cam lungă, cari
catura apare din nou la întîlnire 
cu publicul în Salonul umoriști
lor (vernisajul la 10 aprilie, în 
rotonda Ateneului). Așadar un 
motiv de veselie. Organizatorii 
expoziției ne asigură de calitatea 
participării. întîlnim nume presti
gioase, Gopo, Cik Damadian, Taru 
și alți maeștri ai genului, alături de 
artiști tineri — Iosif Teodorescu, 
Ion Dogar-Marinescu, Mihai Grosu. 
După zece ani de cînd nu ne-am 
mai întîlnit cu caricatura într-o 
astfel de expoziție, să sperăm că 
această confruntare... va stîrni sa
tisfacția publicului. Dacă vom 
consemna și expoziția de desene 
umoristice ale lui D. Negrea des
chisă în Sala Magheru, putem spu
ne că umorul are în această pri
măvară un sezon bun.

Privim de departe marele panou 
de afișai din Piața Cosmonauților. 
Atenția ne este atrasă de un afiș 
frumos, anuntînd — credem noi — 
o producție cinematografică. Că e 
așa ne convingem repede citind 
numele realizatorilor, distribuția. 
Dar... unde e titlul ? Nu-1 vedem. 
Plecăm în căutarea titlului pe alte 
table de afișaj. Sîntem acum pe șo
seaua Ștefan cel Mare. Din nou cî
teva exemplare ale aceluiași afiș 
lipite unul lîngă altul. Titlul ? Im
posibil de aflat. Zeloși, cei care se 
ocupă cu afisajul au lipit placatele 
colorate fără a se sinchisi că unul 
acoperă titlul celuilalt. Nu este 
primul caz de „publicitate" for
mală. Consemnăm faptul, soco
tind că întreprinderea care se 
ocupă cu acest gen de recla
mă trebuie să ofere 
Capitalei nu „enigme" 
o publicitate atractivă

Doru POPOVICI

• Eddie Chapman, agent secret : PATRIA — 12 ; 15 ; 
18 ; 21, LUCEAFĂRUL — 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
0 Topkapy : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2321 — orele 17,30 șl seria 2322 - orele 20,30), REPU
BLICA (completare Flori pentru litoral) — 11,30 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare . 
Cînd frumosul este util) _ 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21. 
0 Eu, eu, eu... și ceilalți : CAPITOL — 11,15 ; 13,30 ; 
16; 18,30; 21, FEROVIAR — 10,30; 13; 15,30; 18,15; 21. 
O Cele trei nopți ale unei iubiri : CENTRAL — 11,15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 Intoarce-te : FESTIVAL — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
0 Regina cîntecelor : CINEMATECA — 10 ; 12,30 : 
16,30.
O Noul locatar : VICTORIA
18.30 ; 20,45.
0 Trei grăsuni ; LUMINA — (completare Pepite) — 
11 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
0 Tom șl Jerry : DOINA — (completare Fuga Duș- 
căl) — 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, FLOREASCA 
(completare Dușca) — 11,30 ; 14 ; 16.
0 Post-sezon : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.

13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15,

11,15 ; 13,30 ; 16 ;

Pentru noa,

mentele Conferinței Naționale a 
partidului se subliniază că pos
turile de răspundere — și răs
punderea este foarte mare cînd este 
vorba de conducerea și îndrumarea 
colectivelor de oameni! — trebuie 
încredințate numai acelora care 
„...cu competență, spirit novator și 
Intransigență față de lipsuri, se do
vedesc capabili să-și îndeplinească 
îndatoririle, să dinamizeze colectivul 
din care face parte, să stăpînească te
meinic știința și arta conducerii".

Dar cum reușesc cei cu munci 
de răspundere să dinamizeze colecti
vele din care fac parte ? Am con
statat, de pildă, că maistrul sau șe
ful de echipă care, pe linie profesio
nală, se descurcă în mare măsură 
independent șl dispun de inițiativă 
iar sub aspect moral-relațional se 
remarcă printr-o bună cunoaștere 
a oamenilor, a nevoilor și aspirați
ilor lor, printr-o justă cîntărire a 
meritelor și realizărilor fiecărui 
„subaltern" — asemenea maiștri și șefi 
de echipă sînt profund simpatizați 
de oameni și, în consecință, el sînt 
ascultați și urmați din convingere. 
Dimpotrivă, maiștrii care lucrează 
oarecum „după ureche," empiric și, 
în plus, mai sînt și deficitari în ra
porturile lor cu „subalternii", nu 
numai că nu au șansă de a se 
impune, dar devin surse de influx 
entă negativă asupra relațiilor și 
atmosferei din grupul de muncă.

Stima, prețuirea, autoritatea — 
într-un cuvânt prestigiul de care se 
bucură cineva — reprezintă, in a- 
celași timp, o problemă profesională 
și morală. Profesională, pentru că, 
mai ales în orînduirea noastră, baza 
lui imediată o constituie criteriul 
competenței. Gradul în care omul 
își stăpînește meseria, cunoștințele și 
priceperile sale profesionale arată ce 
poate omul efectiv, care este ecoul 
intervențiilor sale în procesul mun
cii. Pe această bază se și naște con
siderația și încrederea în el, iar 
prestigiul devine, implicit, și o ches
tiune morală. Totodată, el îl obligă 
pe om la mai mult, îl leagă și mai 
strîns de sarcinile sale, amintindu-i 
că răspunderea sa este șl mai mult 
pusă „în joc".

Prestigiul implică, desigur, un grad 
de „expansiune" socială a valorii 
omului, și ca atare, el este strîns 
legat de popularitate, dar nu se

identifică cu ea. Grație „blîndeții", 
„bunătății" și toleranței de care dă 
dovadă, un director de întreprindere 
poate deveni cu ușurință „popular", 
dar aceasta nu-i asigură automat și 
prestigiul în fața celorlalți. Dimpo
trivă, un alt director, fiind mai sever 
și mai autoritar, se poate bucura de 
mai puțină popularitate, însă, fiind 
bine pregătit profesional, se bucură 
de stimă șl prestigiu. Ideal ar fi ca 
prestigiul să fie însoțit de populari
tate și popularitatea de prestigiu. 
Din păcate, însă, ele funcționează u- 
neori separat. Cînd nu poate fl do- 
bîndit în integritatea componentelor 
sale, prestigiul — această perlă ve
ritabilă — este imitat, făcut, con- 
tra-făcut. Se alunecă atunci într-un 
soi de popularitate ieftină, caracteri
zată prin aceea că omul ajunge — 
conștient sau inconștient — să se 
impună și să devină cunoscut prin 
intermediul scăderii exigenței, șl 1' 
concesiilor și „serviciilor" de orice 
fel pe care le împarte în dreapta și 
în stînga. Este clar că, atunci, nu
mele lui se răspîndește și mulți vor 
alerga spre el ca spre un „binefăcă
tor", cîntîndu-i poate „osanale" și 
mîngîindu-i orgoliul. Un asemenea 
soi de prestigiu nu poate fi însă du
rabil. Sacul concesiilor și al servi
ciilor se consumă. Motivele „stimei" 
și „considerației" se sting.

Prestigiul autentic este o însușiră 
de conținut și sursa lui rezidă, cum 
spuneam, într-o serie de aptitudini 
și însușiri reale ale personalității. El 
este un instrument de consacrare so
cială a persoanei numai în măsura 
în care în persoana respectivă exis
tă într-adevăr ceva demn de consa
crat. Prestigiul este unul din indica
torii gradului de realizare și integra
re superioară a individului, un pu
ternic factor motivational al viitoa
relor acțiuni și inițiative ale persoa
nei. Pentru colectivele de muncă el 
este un factor de coeziune. Oamenii 
tind să se grupeze în jurul celor „cu 
prestigiu", îi simpatizează și îi includ 
în relațiile lor preferențiale. 4

Și într-un caz și-n celălalt, funcția’ 
prestigiului este, deci, una pozitivă, 
constructivă, ceea ce face ca socie
tatea noastră să fie interesată în cul
tivarea și promovarea lui sistema
tică. Pentru că problema prestigiului 
se subsumează, de fapt, unei proble
matici sociale mai largi, aceea * 
criteriilor selecției și promovării ca
drelor cu munci de răspundere în 
instituții și întreprinderi.

Există o cultură, o 
artă a modei. Există 
și niște reviste de 
specialitate editate la 
noi, — una chiar așa 
intitulată: 
și ale cărei ultime a- 
paritii le-am răsfoit 
recent. Menirea lor ? 
Să ne ajute îndeo
sebi pe noi, femeile^ 
să avem o ținută 
vestimentară atracti
vă, practică, moder
nă. In acest scop, 
sînt publicate foto
grafii. sînt acreditate 
modele de rochii 
pentru diferite ocazii, 
este trasată adică 
„linia" modei la zi. 
Cum este această li
nie ? Aici începe mi
rarea. Numeroase 
sînt sugestiile lipsite 
în fond de utilitate 
și, adeseori, și de 
gust. Sînt recoman
date nu variate mo
dele de o eleganță 
simplă și accesibilă,

„Moda",

Cînd fru-
20,30.

• In Egiptul nou — Ultimele scrisori — Flori șl 
Insecte — Gustav modifică — Jucătorul : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
O Eroll de la Telemark : GIULEȘTI —
20.30, ARTA - 11,45 ; 14,15 ; 17,15 ; 20.
O Leul african : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
(completare Miracole) — 16 ; 18 ; 20,15, 
(completare Năică pleacă la București) —
20.30.
• Hocus-Pocus : EXCELSIOR (completare
moșul este util) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
MODERN (completare Flori pentru litoral) 
11,45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45.
O Am întîlnit țigani fericiți : DACIA (completare 
Pjinea noastră) — 8,30—16,30 în continuare : 18,45 : 21, 
POPULAR (completare Dațl-mi un calmant) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Doctorul Aumădoare : BUZEȘTI (completare
Orizont științific nr. 1/1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : CRINGAȘI (completare Flora 
australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a pentru cîțiva dolari în plus : GRIVITA — 12 ; 
15 ; 18 ; 20,45, GLORIA - 11,45 ; 14,30 ; 18 : 20,45.
O Sfîntul la pîndă : BUCEGI (completare Orizont 
științific nr. 12/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
VOLGA (completare încercări) — 11,45 ; 14 : 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
9 Reîntoarcerea lui Surcouf : UNIREA (completare 
Bucuria dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

(linia modernă 
exclude simplitatea !), 
ci fel de fel de toa
lete somptuoase, pre
tențioase, destinate 
parcă unor prințese 
de către cineva care 
nu știe că astăzi 
chiar și prințesele, 
cele nesofisticate, 
poartă rochii lipsite 
de stridență. Nu ar fi 
oare cazul ca în loc 
să se 
piind) 
surse 
vează
cei care creează mo
da să tină în mai 
mare măsură seama 
de necesitățile noas
tre, imaginînd și re- 
comandînd modele 
adecvate, frumoase, 
pentru toate prileju
rile și la îndemîna 
oricui ?

„inspire" (co- 
din diferite 

care promo- 
extravaganța.

Alexandra COSMIN

cărui punct de îmbarca
re, în funcjie de asta s-au 
stabilit cerințele, au fost 
puse în circulație vase la 
capacitățile solicitate și 
așa mai departe. Deci, o 
mai bună organizare.

„Ga/ații — consemna 
cu mai bine de o sută de 
ani în urmă un dicționar 
francez — ocupă una din
tre cefe mai bune pozi
ții... El va deveni odată 
Veneția sau Amsterdamul 
Mării Negre". Prefigurare 
îndrăzneață pentru vre
mea aceea cînd portul 
abia se năștea.

— Realitățile noi ale 
orașului — ne spune in
ginerul Cristea, șeful ser-

viciului exploatare — 
și-au pus amprenta și pe 
fizionomia portului. Simfi 
aici pulsul statornic al 
dezvoltării intense a Ga- 
lafiului, al marilor sale 
obiective industriale. Să 
vă dau un singur exem
plu : fafă de anul trecut, 
în primul trimestru al a- 
cestui an am manipulat o 
cantitate dublă de piatră 
și nisip necesară con
strucțiilor.

Combinatul siderurgic
— prin comunicarea sa 
cu lumea, prin puterni- 
ca-i respirafie industrială
— amplifică necontenit 
traficul de mărfuri al por
tului. în prezent sînt pe 
terminate cinci dane ma-

ritime. Vase de mare to
naj vor putea fi deservite 
la nivelul condifiilor teh
nice din porturile moder
ne. Noi macarale (părind 
păsări acvatice uriașe și 
suple, cu rotiri largi, în 
arcuri de cerc perfecte, 
la comanda omului), noi 
instalafii vor scurta timpul 
de stafionare a navelor. 
Se află în construcție un 
cămin pentru docheri și 
marinari, precum și o sta
fie de gresare a utilaje
lor portului. Cotele acti
vității — în toate compar
timentele — se află în 
plină creștere.

Portul Galafi îfi pare, 
în acest început de pri
măvară, o navă cu toate 
pînzele sus.

0 Răpirea fecioarelor : TOMIS
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, (la ambele completarea Cînd frumosul este 
util), AURORA (completare Flori pentru litoral) —
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 Blestemul rubinului negru : FLACARA — 14,30 ;
16,30 ; 18,30 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat și o femele ; VITAN (completare Mi
tică șt formula Iul de viață) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
MUNCA (completare Gustav știe mai bine) — 14 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Noaptea nunții tn ploaie : MIORIȚA (completare 
Orizont științific • nr. 1/1968) — 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 
FLOREASCA — 18 ; 20,30.
0 Innourare trecătoare : COSMOS
Creierul) — 15,30 ; 18 : 20,30.
0 Cel șapte samurai : VIITORUL — 15 ;
O Cu toată viteza, înainte : MELODIA
Flori pentru litoral) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
0 Sindbad marinarul : PROGRESUL
Lupta internă a speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Două bilete la matineu : LIRA (completare Cu 
dansatorii maghiari în Grecia) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Capcana : DRUMUL SĂRII (completare Gustav 
șl cioara nerecunoscătoare) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Dragostea unei blonde : FERENTARI (completare 
Anatolia ospitalieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună : COTROCENI 
- 15,30 ; 19.
0 Nu uita gara Lugovala ; PACEA (completare 
împlinire) —16 ; 18 ; 2».

(completare

18 ; 21. 
(completare 
18,30 ; 20,45. 
(completare

0 Filarmonica de stat ______
a Ateneului) : Recital de violoncel 
Recital de pian Const. Kirlțescu — 20. 
0 Opera Română : Falstaff — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : Sînge
0 Teatrul de Comedie : Trollus și 
(spectacol amînat din 27. III).
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura 
— 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Micul infern (spectacol prezen
tat de Teatrul „Al. Davila" — Pitești) — 20.
0 Teatrul Gluleștl (în sala Studio a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Paharul cu apă — 19,30. 
0 Teatrul Mic : Tango — 20.

Ji Teatrul evreiesc de stat : Trei piese într-un act 
e Cehov —20.

? Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" sala Savoy): 
a la Tănase (premieră oficială) — 19,30.

0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam (I 
Eva la revistă — 19,30.

Enescu" (în sala Studio 
Ștefan Metz ;

vicnez — 19,30.
Cresida — 20
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DUMINICA SPORTIVA VIZITA IN JUDEȚUL CLUJ A MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE 

Al REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

FOTBAL F. C. ARGEȘ Șl STEAUA S-AU DETAȘAT
Din nou Steaua șl F.C. Argeș au 

schimbat intre ele primele două 
locuri din clasamentul generali Poa
te că abia duminica viitoare, cind 
ambele vor juca pe teren propriu 
(cu U.T.A. și, respectiv. Jiul), situația 
va rămine neschimbată măcar pen
tru— o singură etapăl Bineînțeles, 
Sronosticul nu poate fi decit foarte 

icort, fiindcă socoteala de-aaasăa 
cam început să nu se potrivească 
cu cea din tirg, cind • vorba de 
U.T.A. și de Jiul...

Se pare că molipsiți de exemplul

„liderilor cu schimbul*, în coada cla
samentului Progresul și Steagul 
roșu au început sâ-și paseze, de la 
o etapă la alta, lanterna roșie. Șl 
dacâ o vor duce tot așa, ajung si
gur la... „baraj'1.

Cea mai bunâ performanță dumi
nicală a realizat-o Jiul, care și-a În
scris in palmares prima victorie pe 
teren străin in acest campionat. Im
portant insă, din punct de vedere al 
clasamentului general, e faptul că 
minerii nu numai că au obligat Fa
rul să incline steagul pentru prima

oară la Constanța, dar au împiedicat 
echipa lui Mărdărescu să obțină 
cele 21 de puncte, cu care s-ar fi 
putut instala In Imediata vecinătate 
a Stelei șl a F.C. Argeșului,

Repetînd performanța recentă de 
la Craiova, Dinamo București a în
vins tot cu 1—0 și pe Dinamo Ba
cău, sărind, In trei etape, de pe lo
cul al zecelea tocmai pe poziția a 
cincea. Acum, in categoria A se 
poate lăuda că s-a menținut „invin
cibilă* intre zidurile „cetății* proprii 
doar F.C. Argeș.

Cronici telegrafice
• RAPID - UNIVERSITATEA CLUJ 

2-1 (2-0). Au marcat: Florian — autogol — 
(min. 23), Dumitriu II (min. 27) pentru Rapid ; Crețu 
(min. 88) pentru Universitatea.

După X—4, Rapid imprimă jocului un tempo do 
antrenament I Chiar In această situație, bucureștenii 
șl-au creat cu mare ușurință ocazii de a înscrie. Go
lul Iul Ionescu din min. 53 — anulat de arbitru — 
nl s-a părut perfect valabil, fiindcă rapldlstul nu se 
găsea In ofsaid cind mingea a plecat din piciorul 
Iul Ștefan. De altfel, Petre Sotlr a comis multe gre
șeii de arbitraj, deși meciul a fost ușor da condus, 
pe la Rapid, mal Interesați de joc nl s-au părut t 
Dumltrlu II, Ionescu, Năsturescu șl ttnărul Ștefan. 
Timp de 35 de minute, cit s-a aflat pe teren, Dumi
tru a reconfirmat marele său talent. De la Univers!- 
tatea Cluj, Costln a demonstrat că dacă o echipă nu 
are „bătrînl", să șl-1 cumpere 1

Prețiosul 
trofeu
la București

(Urmare din pag. I)

• F. C. ARGEȘ - A.S.A. TG. MUREȘ 
3-0 (0-0). Au marcat i Dobrin (min. 49 — din 
11 m, și min. 88), Ioniță (min. 81).

Plteștenll 'au fost indiscutabil mal buni tn meciul 
de Ieri, chiar șl tn prima repriză. Ratările din situații 
clare (Dobrin, Kraus, Nu(u, Prepurgel) au continuat 
ț! după transformarea penaltlulul. Oaspeții au căutat 
ui,, anumit echilibru al Jocului, dar la poartă n-au 
șutat decit o singură dată mal precis, fără si fie 
gol Insă. Este vorba da șutul-bombă al Iul Dumltrlu 
III. SInt «pol de remarcat : Indisciplina cttorva mu
reșeni (tn special a lui Ttmpănaru), lipsa de sporti
vitate a unor spectatori, ca șl slabele măsuri de or
dine (la masa presei au loc nu ziariștii, ct elemente 
care tulbură liniștea).

Ionescu fajd-n față cu portarul clujenilor
Foto: M. Cioc

La Brașov, 
rezultat echitabil

® FARUL - JIUL 1-2 (1-2).
cat i Naidin (min. 4), Ionescu (min. 9) pentru Jiul; 
Tti/on (min. 24) pentru Farul.

Farul considera probabil lnttlnlrea eu Jiul, • sim
plă formalitate. Dar s-a văzut Intr-o penibilă situație, 
după numai clteva minute. Ambele goluri Înscrise 
de oaspeți au rezultat din neatenția flagrantă a apă
rării localnicilor. Neprevăzătoare, cu gtndul numai Ia 
atac, apărarea Farului are deci pe conștiință Insuc
cesul de Ieri. După 2—e, Jiul a jucat mal temperat In 
ofensivă, Insă cu foarte mare prudență In apărare. 
Constănțenil. e adevărat, s-au Instalat total tn tere
nul advers, Insă doar o singură dată au marcat. (Cro
nologic, golul Iul Tufan este al 300-lea din acest cam
pionat — n.n.).

O DINAMO BACĂU - DINAMO BUCU
REȘTI 0-1 (0-0). A marcat i Lucmcu (min. 85).

Unicul gol s-a marcat aproape da Încheierea meciu
lui. După cum relatează corespondentul nostru, dlna- 
nx vlștii băcăoani au dominat trelsferturi din joc, dar 

.n-ah reușit să marcheze nici cind s-au aflat cu min
gea la doi metri de poarta adversă I Grăitor tn pri
vința dominării exercitate de localnici este raportul de 
corner» i 13—5 pentru eL

• U.T.A. - PETROLUL 1-0 (1-0).
A marcat: Axente (min. 42).

O victorie meritată și firește mult aplaudată a ară- 
danilor. Primul succes pe teren propriu de la relua
rea campionatului. Șutul lui Axente a fost imparabll.

© STEAGUL ROȘU - STEAUA O-O,

CLASAMENTUL

Două echipe încărcate de com
plexele locurilor pe care le au în 
clasament, două echipe ai căror com
ponent! nu vedeau în fața ochilor 
decit punctele, prețioasele puncte 
puse în joc. Grija de a nu pierde a 
fost dominanta întîlnirii desfășurate 
ieri pe stadionul Tineretului din Bra
șov. Chiar și Steagul roșu — forma
ție gazdă, aflată în relaxare — după 
20 de minute de joc romantic, exclu
siv pe atac, simțind primejdia pe care 
o prezentau cele trei „vîrfuri" ale 
Stelei (Tătaru II, Sorin Avram șl 
Soo), a devenit mal circumspectă, re- 
piiindu-și o parte din efectiv în pro
priul teren. Semnalul de alarmă s-a 
dat in min. 23 cînd Tătaru II, la 
cîțiva metri de poarta lui Papuc, 
nestingherit, a șutat nehotărît.

Steagul roșu a rămas șl to conti
nuare echipa de inițiativă a partidei, 
dar acest lucru s-a datorat mai ales 
faptului că de la început partenera 
sa de întrecere a acceptat situația, 
așezîndu-se pe teren în formula 
4—3—3, Voinea fiind inclus între mij
locași. Este primul joc din această 
primăvară în care bucureștenii revin 
la maniera care le-a adus succes în 
toamnă și astăzi aici a fost confirmat 
încă o dată faptul că această așezare 
convine cel mal mult jucătorilor res
pectivi.

Steaua n-a reușit decît un rezultat 
de egalitate, dar apărîndu-se a avut 
cel puțin tot atîtea ocazii de a în
scrie ca și Steagul roșu.

La presiunea exercitată de către 
gazde, jucătorii de la Steaua au răs
puns corect, grupîndu-se în fața por
ții lui Haldu, ferindu-1 pe acesta de 
contactul direct cu adversarul, de- 
clanșînd oportun contraatacuri bine 
concepute, nefinalizate datorită în
deosebi formei slabe a lui Soo.

Este drept că In apărare, bucu
reștenii au fost ajutați într-o mare 
măsură șl de o anume lipsă de orien
tare a brașovenilor. Avînd In linia da 
atac oamenii cei mai bine cotați — 
pe extreme, Gyttrfi șl Nicolae — el 
au „scos" aproape totdeauna mingea 
spre tușe, dînd oaspeților timpul ne
cesar pentru a se organiza. Atunci 
cînd au forțat fa adîncime, tn duelu
rile directe pentru bidon, apărătorii 
de la Steaua au foat depășiți.

Dar nici una dintre echipe nu a 
reușit să înscrie și poate că la sfîr- 
șit flecare dintre ele a fost satisfă
cută, gîndindu-se nu atît la ocaziile 
proprii, cît mai alea la cele ale ad
versarilor.

Deci, un rezultat de egalitate echi
tabil, care a răsplătit cantitatea de 
efort fizic și nervos al jucătorilor. Sub 
raport tehnic spectacular, partida a 
avut un nivel mijlociu, mai ridicat 
după pauză, cînd au existat perioade 
destul de mari in care tensiunea de 
pe teren atingea valori maxime. Au 
fost perioade în care Steaua a tre
cut prin clipe dlficile, demonstrînd 
totodată că revenind la „vechea dra
goste" și-a recăpătat greutatea pe 
teren, fiind capabilă să contracareze 
acțiunile unui adversar dezlănțuit, 
dispus să joace la sacrificiu. Scriem 
așa pentru că aceasta este impresia 
de ansamblu pe care ne-au lăsat-o 
fotbaliștii brașoveni ; neobosit! din 
primul pînă în ultimul minut, îndîr- 
jlți, mintoși pe ei înșiși ori de cîte 
ori acțiunile le eșuau. Ne-au plăcut: 
Jenei, Ardeleanu, Pescaru și Ivăn- 
cescu (Steagul roșu) șl Hălmăgeanu, 
Sătmăreanu, D. Popescu și Sorin 
Avram (Steaua). A arbitrat exem
plar : I. Ritter (Timișoara).

Valentin PAUNESCU
F. C. Argeș
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ACTUALITATEA
INTERNĂ PE SCURT

ETAPA VIITOARE
STEAUA—U.T.A., DINAMO 

BUCUREȘTI—STEAGUL ROȘU, 
UNIVERSITATEA CLUJ—PE
TROLUL, UNIVERSITATEA 
CRAIOVA—DINAMO BACĂU, 
A.S.A. TG. MUREȘ—PROGRE
SUL, FARUL—RAPID, F. C. 
ARGEȘ—JIUL.

Divizia „B“
Chi- 
Mo- 
Por-

Seria I. Chimia Suceava — 
mia Rm. Vîlcea 2—1, Flacăra 
reni — Victoria Roman 1—0, 
tul Constanța — Metalul București 
1—0, C.F.R. Pașcani — Politehnica 
Iași 2—0, Electronica Obor — Ceah
lăul Piatra Neamț 3—0, Politehnica 
București — Politehnica Galați 0—0, 
Metrom Brașov — Poiana Cîmpina 
3—0.

în clasament, după 18 etape, pe 
locul întîi — POLITEHNICA IAȘI 
(25 puncte). Urmează Electronica 
Obor (22 puncte).

Seria a Il-a, C.S.M. Reșița — Po
litehnica Timișoara 3—1, Minerul 
Baia Mare — Crișul Oradea 2—1, 
C.F.R. Arad — A.S. Cugir 0—0, 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj 
1—2, Olimpia Oradea — C.S.M. Si
biu 2—1, Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii — Metalul Hunedoara 2—1, 
Gaz metan — Vagonul Arad 0—0.

După 18 etape, lider — VAGO
NUL ARAD (26 puncte). Urmează 
Crișul Oradea (22 puncte).

AUTOMOBILISM. — Ieri, pe Dea
lul Hula, din apropiere de Mediaș, 
s-a disputat prima etapă a campiona
tului republican de automobilism vi
teză în coastă. Zeci de mii de specta
tori au urmărit pasionanta întrecere 
care a avut loc pe un traseu în lun
gime de 3 km. La start au fost pre
zervi sportivi reprezentînd 61 de 
echipaje. Concurenții s-au comportat 
remarcabil, neînregistrîndu-se nici un 
abandon.

După prima etapă, în clasamentul 
general conduce Marin Dumitrescu 
(București) pe Flat — 1300 cu 2’10” 
8/10, urmat de Adalbert Gașpar (Ora
dea) pe Renault 16 cu 2’14”2fl0 șl Ma
rin Viorel (București) pe Fiat — 1300 
cu 2’14”6/10.

VOLEI. — Feminin : Rapid — 
C.P.B. 3—0, Dinamo București — Fa
rul 3—1.

HANDBAL. — Primele rezultate 
din returul campionatului masculin : 
Dinamo București — Dinamo Bacău 
19—10, Universitatea București — U- 
niversitatea Cluj 16—10 ; Universita
tea București — Rulmentul Brașov 
(feminin) 9—8.

BASCHET. — Masculin : Steaua — 
Universitatea Timișoara 94—82, I.C.F.
— Politehnica Galați 
nin : Constructornl — 
Cluj 38—53.

RUGBI. — „Cupa 
Grivița roșie — Constructorul 17- " 
Agronomia Cluj — Politehnica Ia:. 
8—0, Dinamo — Steaua 12—9, Gloria
— Progresul 6—3.

73—58 ; feml- 
Universitate*

Primăverii" ta

Cind handbaliștii români au condus cu 13—10, spec
tatorii s-au ridicat tn picioare și și-au manifestat sim
patia pentru Iacob, Gruia, Popescu et. compania și 
mai ales pentru magnificul păzitor al buturilor, Dincă. 
Steaua • cucerit pe spectatorii din Frankfurt și a fă
cut o minunată propagandă sportului românesc tn 
general și handbalului în special, — au afirmat spe
cialiști și tehnicieni vest-germani tn declarațiile fă
cute reprezentanților presei internaționale.

în cronica sa trimisul agenției sportive „SID" DUs- 
seldorf remarca; „Dukla Praga a pierdut finala. 
Steaua București — urmașa echipei Gummersbach". 
După cum se știe. Steaua tși înscrie numele pentru 
prima oară pe tabloul cîștigdtorilor „C.C.E.", anul tre
cut această onoare revenind formației vest-germane 
Gummersbach. Adevărul este că Steaua a confirmat 
cu prisosință că merită să păstreze în vitrina din 
București elegantul trofeu. Handbaliștii români — se 
remarcă tn cronică — au învins printre alte echipe 
redutabile și pe Gummersbach, confirmînd că este o 
echipă de prim rang. Comentatorul agenției SID sub
liniază totodată: „în ultimele 10 minute handbaliștii 
români au avut o condiție fizică extraordinară, portarul 
Dinei opărind pur și simplu formidabil".

In comentariul său, agenția „U.P.I." scrie că Steaua 
a cîștigat pe merit și că echipa Dukla, lipsită de elan, 
nu a putut face față tn finalul unei competiții care 
solicită mulți nervi.

O amplă cronică prezintă comentatorul agenției 
„France Presse", care-și începe reportajul cu următo
rul titlu: „Victoria echipei Steaua București în „Cupa 
Europei". Printre altele se consemnează : „Steaua Bucu
rești a marcat de o manieră magistrală prima sa par
ticipare în „C.C.E.", adjudeeîndu-și trofeul fără dis
cuție to fața echipei Dukla, „veterana" acestui turneu. 
Românii s-au impus după o partidă spectaculoasă, fără 
brutalități, grație atacurilor lor repetate și a unei con
diții fizice din cele mai bune". Comentatorul remarcă 
printre evidențiați pe Dincă, Gruia, Oțelea ți Mari
nescu, pe care-i consideră adevărați artizani ai victo
riei.

Handbaliștii de la Steaua sînt așteptați să sosească 
estizi după-amiază, pe aeroportul Băneasa.

SCRIMĂ
„CUPA GAUDINI" 
atribuită la tușaveraj
BUDAPESTA (prin telex). — Nu este un secret 

faptul că întotdeauna întrecerile pentru „Cupa Gau- 
dtol" au dat naștere la unele dintre cele mai disputate 
și spectaculoase întreceri de floretă. Explicația acestor 
„înverșunate" dispute constă atît to prestigiul de care 
se bucură competiția, cît și în valoarea echipe
lor participante : Franța, România, Italia, Ungaria — 
printre cele mai bune echipe de floretă din lume. Spre 
exemplificare amintesc că și anul acesta la Budapesta 
situația s-a repetat. Ca și în ediția de anul trecut de la 
București, trei echipe au acumulat același număr de 
puncte : Franța, Ungaria șl România, clasamentul fiind 
determinat to ultimă instanță de tușaveraj.

„Anul trecut, într-o situație asemănătoare, au cîști- 
gat sportivii români" — ne spunea d’Oriola, multiplu 
campion olimpic și mondial, conducătorul echipei fran
ceze. „Acum am cîștigat noi, cum tot atît de bine putea 
să cîștige din nou echipa dumneavoastră".

Așadar, la a treia noastră participare in această 
competiție, am ocupat locul trei. „Rezultatul trebuie 
privit prin prisma stadiului actual de pregătire al spor
tivilor noștri — ne spune antrenorul federal Chelaru 
Vasile. Nemulțumește nu atît faptul că am pierdut la 
echipa ungară — amintesc că am întrecut relativ ușor 
echipele Franței și Italiei — ci scorul mult prea sever 
la care am pierdut și care a determinat în ultima 
instanță și locul ocupat în competiție. Drîmbă, Arde
leanu nU au mal dat de data aceasta aceleași satis
facții ca in întîlnirile de la Paris. Mă preocupă această 
oscilare de formă".

Aseară, concursul individual de floretă, — la care 
au participat sportivi din Franța, România, Italia, Po
lonia și Ungaria — a fost cîștigat de maghiarul Kamoti 
Jen6. Ionel Drîmbă s-a clasat pe locul cinci.

Al. PINTEA

Cicliștii noștri in Turul Maro 
cului și în cursa Bordeaux -

Turul ciclist al Maro
cului a continuat cu 

desfășurarea etapei a 7-a : 
Beni-Mellal-Khenifra (130 
km). Victoria a revenit 
suedezului Ripfel, urmat 
la 15 sec. de polonezul 
Szalapski și la 50 sec. de 
Ciumeti (România). Gro
sul plutonului, In care se 
aflau și Moiceanu șl Ar- 
deleanu, a sosit la 3 min. 
17 sec.

în clasamentul general 
continuă să conducă Ga
briel Moiceanu cu 30h 
56’09”. îl urmează Soeder- 
lund (Suedia) 30h 58’17". 
Ceilalți cicliști români o- 
cupă următoarele locuri: 
Ardeleanu (13). Moldovea- 
nu (16) și Ciumeti (17).

A luat sfîrșit cea de-a
4-a ediție a cursei ci

cliste Bordeaux-San Se-

bastian. Ultima etapă a 
fost cîștigată de spanio
lul Jesus Esperanza, cu 
numai 4 secunde avans 
față de olandezul Rent- 
mester și de românul 
Constantin Grigore. In 
plutonul fruntaș, Înregis
trat cu același timp, au 
figurat și Tudor Vasile, 
Emil Rusu, Ștefan Suclu.

Competiția a revenit 
francezului Pierre Matig- 
non. El a fost urmat tn 
clasament de Ponton 
(Spania) — la 7 sec, Rent- 
mester (Olanda) — la 37 
tec etc. Emil Rusu a ocu
pat locul 6, la aproape 4 
min. Ceilalți rutieri ro
mâni s-au clasat după 
cum urmează : 10 — C.
Grigore; 12 — T. Vasile; 
13. — Șt. Suciu.

DIN LUMEA LARGĂ
ELa Suhumi a continuat meciul 

dintre Spasski și Gheller pen
tru sferturile de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah. Partida a treia s-a încheiat 
remiză. în prezent, scorul este 2—1 
în favoarea lui Spasski.

100 m plat cu timpul de 10“ — fiind 
deci corecordmani mondiali — ur
mătorii atleți : Harry (R. F. a Ger
maniei), Jerome (Canada), Esteves 
(Venezuela), Hayes (S.U.A.), Hines 
(S.U.A.), Turner (S.U.A.), Figuerola 
(Cuba) și Nash (Republica Sud- 
Africană).

țiți în două etape. Pe echipe primul 
loc a fost ocupat de R. D. Germană.

ra In campionatul de fotbal al 
“■ Angliei acum conduce Leeds 
United cu 47 de puncte din 34 de 
meciuri, urmată de Manchester 
United cu același număr de puncte, 
însă cu un meci mai mult jucat, și 
Manchester City cu 45 de puncte.

Cu prilejul unei noi reuniuni at- 
““ letice desfășurate la Standerton 
(Transvaal), sprinterul sud-african 
Paul Nash a parcurs distanța de 
100 m plat în 10", egalînd recordul 
mondial al probei. Pînă în prezent 
au fost cronometrați pe distanța de

E33 Raliul internațional automobi- 
listic al R. D. Germane a fost 

cîștigat de echipajul alcătuit din 
finlandezii Toivonen-Tinkkanen, 
care au pilotat un „Porsche 911“. 
Traseul a măsurat 2 197 km împăr-

■B în turneul internațional de te- 
nis de la San Juan (Porto Rlco), 

Allen Fox (S.U.A.) l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe iugoslavul Franulovici, 
McManus (S.U.A.) l-a eliminat cu 
5—7, 6—1, 6—1 pe Holmberg
(S.U.A.). în semifinale, Fox îl va 
întîlni pe cehoslovacul Kodes, iar 
McManus va juca în compania lui 
Cox (Anglia).

HLa Buenos Aires s-a desfășurat 
meHul dint.rf» prhlnpl-p Fstndian- 

tes 
(Argentina), contînd pentru „' 
campionilor Americii de Sud“ 
fotbal. Prima echipă a obținut 
toria cu scorul de 1—0 (0—0).

meciul dintre echipele Estudian- 
(Argentina) și Independiente 

.Cupa 
la 

vie-

H| Echipa feminină de volei a Po- 
■“ loniei, care întreprinde în pre
zent un turneu în Olanda, a susți
nut un nou joc la Breda în compa-

Duminică dimineața, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Volta Superioară, Malick Zorome, 
care la invitația guvernului român 
face o vizită oficială în țara noas
tră, împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a sosit în județul 
Cluj.

Pe aeroportul din Cluj, oaspeții 
au fost întîmpinați de Aurel Duca, 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular județean, de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.

Oaspeții au făcut o vizită preșe
dintelui Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular județean Cluj. 
Cu acest prilej, Aurel Ducă a făcut

o prezentare a dezvoltării econo
mice, sociale și culturale a județu
lui.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popular jude
țean a oferit un dejun în cinstea 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Volta Superioară, Ma- 
lick Zorome, și a soției sale.

In aceeași zi au fost vizitate Sa
lina Ocna Dej, precum și cartiere 
de locuințe și obiecttve social-cul- 
turale din orașul Cluj.

In timpul vizitei, oaspeții au fost 
însoțiți de Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 

(Agerpres)

Ridicarea economică
a județului Mehedinți
(Urmare din pag. I)

este perfecționarea activității cadrelor 
de conducere din unități, a specialiști
lor agricoli, creșterea răspunderii per
sonale a acestora pentru soarta pro
ducției. Ne străduim să creăm aseme
nea condiții care să permită specialiș
tilor să stabilească singuri, pe proprie 
răspundere, tehnologia cea mai adec
vată condițiilor naturale existente, să 
asigure aplicarea ei în condiții de ca
litate superioară. Această cerință de
curge de altfel din înseși principiile 
noii organizări teritorial-adminis- 
trative, care fără a slăbi răspun
derea comitetului județean de partid 
și a organelor agricole pentru soarta 
producției, creează un cîmp mad larg 
de acțiune inițiativei și priceperii co
lectivelor de muncă din unități și 
specialiștilor, exclude tutela măruntă 
care îngrădește spiritul novator, mic
șorează gradul de responsabilitate 
personală

Zilele acestea sînt de maximă im
portanță pentru înfăptuirea sarcini
lor pe care nl le-am propus în di
recția sporirii producției agricole. 
Din acest punct de vedere am pășit 
cu dreptul, cum se spune. Dovedin- 
du-șl capacitatea organizatorică, de- 
plasînd centrul de greutate al acti
vității lor în comune, noile organe 
județene au reușit să mobilizeze ma
sa largă a țăranilor cooperatori, a 
muncitorilor din I.A.S. și S.M.T. la 
efectuarea lucrărilor agricole, fapt 
ce a permis ca într-un timp relativ 
scurt să se însămînțeze cu culturi de 
primăvară din prima epocă toată 
suprafața prevăzută. De asemenea, 
s-a realizat și depășit suprafața pre
văzută a se însămînța cu legume în 
această perioadă. O mare suprafață a 
fost însămînțâtă și cu porumb, a- 
ceastă lucrare desfășurîndu-se, în ul
timele zile, într-un ritm foarte in
tens. Este imperios necesar ca în 
zilele imediat următoare, printr-o 
muncă organizatorică concretă, la 
fața locului, prin măsuri eficiente, 
organele agricole județene, conduce
rile de unități și specialiștii să 
urgenteze lucrările de amenajare a 
terenului în vederea Irigațiilor. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît în a- 
cest an, cu puțină umiditate în sol, 
irigațiile constituie unul din mijloa
cele esențiale pentru a se asigura ob
ținerea unei recolte bune.

Extinderea pomiculturii și viticul
turii reprezintă un alt domeniu im
portant spre care ne concentrăm 
atenția. Trebuie să arăt că deși acest 
sector al producției vegetale găsește 
în județul Mehedinți cele mai favo
rabile condiții de dezvoltare și, tot
odată, reprezintă unicul mijloc de a 
pune în valoare, într-un mod mai e- 
ficient, o serie de terenuri de coas
tă, foarte slab productive, erodate, 
el nu a înregistrat progresele dorite. 
Nici Ca suprafață — pomicultura 
ocupă doar 2,6 la sută din terenul 
agricol al județului, iar viticultura 
2 la sută — nici ca producție. Lăsînd 
la o parte faptul “ ‘ '
plantațiilor sînt tinere, fără 
agrotehnica aplicată pe aceste tere
nuri lasă 
Aceasta conduce la Intrarea cu în- 
tîrziere pe rod a plantațiilor, la re
alizarea de recolte slabe, care nu 
justifică eforturile materiale mari 
făcute pentru realizarea unor ase
menea obiective

Necesitatea sporirii substanțiale a 
veniturilor bănești în unitățile agri
cole și, totodată asigurarea nevoilor 
de consum ale populației impun re
medierea grabnică a acestor caren
țe. In acest sens comitetul Județean 
de partid se preocupă ca direcția a- 
gricolă județeană și uniunea coopera
tivelor agricole să sprijine activ con
siliile de conducere din unități pentru 
a găsi asemenea forme de cointeresară 
a țăranilor cooperatori care să-i de
termine să îngrijească corespunză
tor plantațiile înființate șl, tot
odată, să studieze posibilitățile de 
realizare în anii următori a unor 
plantații eficiente, în care sub aten
ta supraveghere a specialiștilor, să 
se obțină cantități mari de produse 
marfă.

Rezerve dintre cele mai Însemnate 
pentru valorificarea cărora trebuie 
să desfășurăm o acțiune amplă, avem 
în domeniul creșterii animalelor. 
Faptul că numărul de animale este 
redus, iar în destul de multe unități 
producțiile de lapte, lină, came și 
ouă sînt încă mici, constituie cea mai 
elocventă mărturie în această privin
ță. Sîntem hotărîți să remediem în 
cel mai scurt timp asemenea neajun-

că majoritatea 
rod,

foarte mult de dorit.

nla selecționatei țării gazde. Și de 
data aceasta victoria a revenit vo
leibalistelor poloneze cu scorul de 

3—0 (15—9, 15—10, 15—5).

Cu prilejul unui concurs de at- 
■“ letism desfășurat Ia Los Angeles, 
americanul George Woods a cîști- 
gat proba de aruncarea greutății 
cu performanța de 19,92 m. Woods, 
in greutate de 136 kg, este o nouă 
speranță a atletismului american.

H Celebrul automobilist scoțian
Jim Clark în vîrstă de 32 de ani, 

a decedat în urma unui accident. 
Clark s-a răsturnat în timpul des
fășurării competiției internaționale 
de pe circuitul de la Hochnheim 
(R.F. a Germaniei), care conta

șuri. Prin declanșarea unor acțiuni 
de masă, care să asigure ridicarea po
tențialului productiv al pajiștilor na
turale, prin folosirea mai intensă a 
pășunilor și fînețelor din zonele coli- 
nare și muntoase, prin organizarea 
mai rațională a producerii de furaje 
cultivate, precum și prin sporirea 
efectivelor matcă, vom asigura creș
terea rapidă a bovinelor — șl în mod 
deosebit a ovinelor — precum și spo
rirea producției pe cap de animal.

Cu foarte mare răspundere abor
dăm problema cooperativelor insufi
cient consolidate economic șl organi
zatoric. Studiile întreprinse pînă 
acum evidențiază că nu condițiile 
naturale constituie cauza principală 
a rămînerii lor în urmă. Adevăratul 
motiv îl constituie insuficienta preo
cupare a celor chemați să asigure 
punerea în valoare a posibilităților 
materiale existente, inconsecvența 
cu care s-a militat pentru aplicarea 
numeroaselor măsuri valoroase ela
borate de-a lungul anilor, precum și 
defecțiunile de ordin organizatoric, 
înfăptuind indicația dată de condu
cerea partidului, comitetul județean 
de partid, uniunea cooperatistă, di
recția agricolă și alte organe jude
țene studiază în cooperativele rămasa 
în urmă cauzele acestei situații șl 
posibilitățile lor de dezvoltare, elabo- 
rînd cu discernămînt un program da 
lucru concret care să ducă la redre
sarea în cel mai scurt timp a situa
ției economice a fiecăreia dintre ele.

Rezolvarea acestor probleme pe 
care le impune dezvoltarea în per
spectivă a agriculturii județului este 
condiționată în foarte mare măsură 
de activitatea direcției agricole jude
țene și uniunii cooperativelor agrico
le, de stilul de muncă pe care aces
tea îl vor adopta de acum tncolo. Co
mitetul județean de partid este con
știent de faptul că actuala organizare 
administrativ-teritorială a creat pre
mise dintre cele mai favorabile în 
acest sens, va permite conducerea 
concretă, mai operativă a unităților- 
agricole, rezolvarea mai rapidă a 
problemelor ridicate de viață. Dar 
numai cadrul organizatoric nu esta 
suficient. Avantajele lui vor fi evi
dente numai în măsura în care se va 
îmbunătăți stilul de muncă al noilor 
organe județene. Iată de ce, încă da 
la constituirea lor, comitetul jude
țean de partid a urmărit ca noile or
gane agricole să se debaraseze 
de o serie de practici învechite, 
dăunătoare, cum ar fi excesul de 
hîrtli, tărăgănarea nepenmisă, biro
cratică a rezolvării problemelor ridi
cate în unități etc. In continuare, 
vom asigura ca noile organe ju
dețene să desfășoare o muncă 
concretă, vie, operativă, caracteri
zată printr-o mai mare receptivitate 
față de propunerile maselor, printr-o 
grijă sporită față de soluționarea o- 
portună a acelor probleme care con
diționează dezvoltarea fiecărei uni
tăți în parte și a agriculturii județu
lui în ansamblul lui.

vremea
Timpul probabil pentru 9, 10 

și 11 aprilie. In tară: după o 
răcire trecătoare, care se va 
semnala îndeosebi In jumăta
tea de nord a țării, vremea se 
va încălzi treptat. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de 
averse însoțite pe alocuri de 
descărcări electrice. In regiunea 
de munte se va semnala Izolat 
lapovltă și ninsoare. Vînt po
trivit. Temperatura in scădere 
la început, apoi In creștere 
ușoară. Minimele în nordul țării 
vor fi cuprinse între minus 2 
grade și plus 4 grade și Intre 
8 grade și 14 grade tn sud. iar 
maximele In nordul țării vor 
oscila între 10 grade și 16 grade 
și Intre 16 și 23 grade în sud. 
In nordul țării și regiunea de
luroasă condiții 
ducerii brumei, 
vreme tn răcire 
put, apoi se va 
Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil ploii slabe. Vînt potrivit 
Temperatura ușor variabilă.

favorabile pro- 
In București : 

ușoară la tnce- 
încălzl treptat.

pentru campionatul european. Ma
șina, un „Lotus Ford Cosworth", 
a derapat la un viraj Lntrînd In- 
tr-un pom. Transportat de urgență 
la spital, scoțianul a decedat în 
scurt timp. Jim Clark, denumit 
„scoțianul sburător", a reușit în 
cariera sa să cîștige în 1963 șl 
1965 titlul de campion mondial și, 
de o manieră senzațională, marea 
competiție de la Indianopolls.

în campionatele internaționale 
de natațle ale Franței care au 

loc la Paris, sportiva sud-africană 
Karen Muir, în vîrstă de 15 ani, a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 100 m. spate cu timpul de 
l’06“4/10. Vechiul record era de 
l’06“7/10 și-i aparținea.



Cereri pentru 
încetarea agresiunii
S.U.A. în Vietnam
• DECLARAȚIA LUI U THANT • APELUL A 773 
DE PERSONALITĂȚI AMERICANE

GENEVA 7 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
sosit duminică la Amsterdam ve
nind de la Geneva. înainte de ple
care, el a făcut pe aeroport o decla
rație în care și-a exprimat speranța 
că „primele întrevederi dintre re
prezentanții S.U.A. și cei ai guver
nului R. D. Vietnam vor avea loc 
foarte curînd și că ele vor duce la 
încetarea necondiționată a bombar
damentelor americane asupra teri
toriului nord-vietnamez“. Cred că 
Geneva, a spus el, oferă cele mai 
bune condiții tehnice unei even
tuale conferințe în problema Viet
namului.

★
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Un grup de 773 de personalități a- 
mericane — profesori universitari, 
oameni de știință și- scriitori, 
membri ai Academiei de arte și 
științe și ai Societății de filozofie, 
printre care 25 de laureați ai pre
miului Nobel — au adresat președin
telui Johnson și Congresului un 
apel în care cer să se pună capăt 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam. „Interesele naționale vitale 
ale Statelor Unite, se arată în de
clarație, reclamă o rapidă regle
mentare In Vietnam, bazată pe a- 
cordul acelor forțe politice și mili
tare sud-vietnameze care în prezent 
se opun regimului de la Saigon". 
Stabilitatea socială și politică, se

NIGERIA

Trupele federale 
in apropierea 

portului Harcourt
LAGOS 7 (Agerpres). — Ofensiva 

guvernului federal nigerian împo
triva trupelor secesioniste biafreze 
a continuat în ultimele zile pe mai 
multe fronturi. Potrivit unui co
municat oficial din Lagos, trupele 
guvernamentale se află la mai pu
țin de 30 km de portul Harcourt, 
important punct de legătură al bia- 
frezilor cu exteriorul. Sîmbătă a 
fost cucerită localitatea Abakaliki, 
situată în principala regiune agri
colă a țării, la 64 km de Enugu — 
capitala Biafrei. Trupele federale 
au reușit să preia controlul asupra 
localității Nfuma și a podului peste 
rîul Cross, care leagă partea de 
nord-vest a Biafrei cu restul pro
vinciei orientale. Lupte se dau, de 
asemenea, la numai 30 km de loca
litatea Awne, avînd o importanță 
deosebită, deoarece aici se află sin
gura rafinărie a Nigeriei, controlată 
de forțele biafreze din momentul 
actului secesionist de la 30 mai 
1967.

DEMONSTRAȚIE 
IN GIBRALTAR

GIBRALTAR 7 (Agerpres). — 
Sîmbătă, cîteva sute de persoane, 
după ce au demonstrat pe străzi 
împotriva alipirii Gibraltarului la 
Spania, au atacat magazine și alte 
proprietăți aparținînd unui grup 
de oameni de afaceri și juriști, care 
ar fi dus zilele acestea tratative se
crete cu guvernul spaniol în legă
tură cu viitorul Gibraltarului. La 
cererea guvernatorului, Gerald 
Lathbury, poliția a intervenit pen
tru a pune capăt acțiunilor gibral- 
tarienilor revoltați. Incidentele s-au 
soldat cu 13 răniți, dintre care 12 
polițiști. Au fost arestate 14 per
soane.

LIBAN 

Ftreia etapă 
A ALEGERILOR 
PARLAMENTARE

BEIRUT 7 (Agerpres). — în re
giunea centrală a Libanului s-au 
desfășurat duminică alegeri pentru 
desemnarea a 30 de deputați în 
parlamentul țării. Este cea de-a 
treia și ultima etapă a alegerilor în 
vederea reînnoirii parlamentului li
banez. La 24 martie, regiunea de 
nord a Libanului și orașul Beirut 
au desemnat 36 de parlamentari, iar 
la 31 martie regiunea de sud și 
Bekaa au ales alți 33. Noua cameră 
libaneză va funcționa patru ani, 
timp în care va desemna și pe 
viitorul șef de stat care-1 va succe
da pe actualul președinte, Charles 
Helou.

subliniază în continuarea declara
ției, nu poate fi obținută fără parti
ciparea activă a tuturor factorilor 
poporului vietnamez, inclusiv a 
Frontului Național de Eliberare, fn- 
tr-un viitor guvern al Vietnamului 
de sud.

★
OSLO 7 (Agerpres). — Sîmbătă, 

în fața ambasadei americane din 
Oslo și a parlamentului norvegian 
au avut loc demonstrații antiame- 
ricane, în cursul cărora au fost a- 
restate 14 persoane. Demonstranții 
și-au manifestat simpatia față de 
poporul vietnamez și au condam
nat războiul de agresiune al S.U.A.

agențiile de

Aspect de la expoziția .„Discul românesc

Conform datelor prelimi
nare, 94,54 la sută din cetățenii 
avînd drept de vot s-au pronunțat în 
cursul referendumului care a avut loc 
sîmbătă în favoarea proiectului noii 
constituții a R. D. Germane (A.D.N.).

0 STAȚIE AUTOMA

TĂ SOVIETICĂ IN 

DRUM SPRE LUNĂ
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că în 
Uniunea Sovietică a fost lan
sată în direcția Lunii o rachetă 
la bordul căreia se află stația 
automată „Luna-14". Scopul 
principal al zborului este conti
nuarea cercetărilor științifice a- 
supra spațiului circumlunar. Re
zultatele preliminare arată că 
deplasarea stației se desfășoară 
pe o traiectorie apropiată de 
cea programată. Legătura cu sta
ția este stabilă. Aparatele de 
la bordul acesteia funcționează 
normal.

(Urmare din pag. I) 

creștere va fi același pînă în 1970. 
Se așteaptă ca în viitor nevoile su
plimentare de energie să fie acope
rite într-o măsură tot mai mare de 
uzinele termoelectrice, între care u- 
nele vor fi nucleare.

Statul se interesează de energia 
nucleară de mai multi ani. Progra
mul de cercetări a fost încredințat 
în principal companiei „A. B. Atom- 
energi", cu capital mixt, de stat și 
particular. Mai multe alte întreprin
deri particulare fac lucrări de cer
cetare în acest domeniu, unele din
tre ele oferind deja reactoare con
struite după o concepție proprie. 
Firma „O.K.G.", patronată de grupul 
„A.S.E.A.", va construi la Oskar- 
shamn o uzină de apă grea cu o ca
pacitate de 400 megawați. Se presu
pune că ea va fi prima uzină sue
deză capabilă să producă energie e- 
lectrică la un preț care va putea 
concura pe acela al energiei termo
electrice traditionale.

Interesul suedezilor pentru dez
voltarea producției de energie elec
trică este legat si de existenta unor 
bogate zăcăminte de minereu de fier 
în Laponia și în regiunea Bergs- 
lagen. Extracția și prelucrarea mi
nereului de fier au vechi tradiții 
în această tară. Dar. în lipsă de alti 
combustibili, multă vreme siderurgia 
a folosit cărbunele de lemn și din 
această cauză întreprinderile sue
deze au fost constrînse să producă 
o cantitate mică de fier și oțel, însă 
de înaltă calitate. După al doilea 
război mondial, grosul investițiilor 
s-a îndreptat spre această ramură și 
producția s-a triplat. Folosirea unor 
procedee tehnologice moderne a ju
cat un important rol în creșterea

SALONIC

ARESTĂRI 
ÎN RÎNDUL
FORȚELOR 
DE OPOZIȚIE

ATENA 7 (Agerpres). — Cores
pondentul din Atena al agenției 
France Presse relatează că auto
ritățile grecești au efectuat la Sa
lonic arestări în rîndul forțelor de 
opoziție. Printre cei arestați se 
află Theoharis Manauis, fost de
putat, V. Anagnostopoulos, fost 
președinte al Comitetului de con
ducere al Uniunii avocaților de- 
mocrați, Gheorghios Kotzias, avo
cat, V. Netas, corespondentul zia
rului „Vima" la Salonic, precum 
și locotenent-colonelul în retragere 
P. Fatouros. Numele celorlalte per
soane arestate nu au fost făcute 
cunoscute. Cei arestați sînt învinuiți 
de a fi distribuit In incinta Uni
versității din Salonic manifeste os
tile actualului guvern grec.

/(deschisă recent la Praga

Președintele Camerei Co
munale turce din Cipru, Rauf 
Denktash, a anunțat că convorbirile 
preliminare dintre liderii comunită
ților turcă și greacă din Cipru, în ve
derea unei reglementări pașnice a 
problemei cipriote, vor începe la 17 
aprilie, la Nicosia. Denktash a preci
zat că a fost desemnat să reprezinte 
comunitatea turcă și că interlocutorul 
său va fi Glafkos Cleridis, președin
tele Camerei Reprezentanților din 
Cipru.

Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, în 
drum spre Islanda, unde va face o vi
zită oficială, a vizitat Copenhaga. El 
a avut o convorbire cu omologul său 
danez, Poul Hartling, în probleme re
feritoare la lărgirea și întărirea relații
lor bulgaro-daneze.

Regele Baudoufn continuă 
consultările în vederea soluționă
rii crizei politice din Belgia, Obser
vatorii din Bruxelles apreciază că 
deznodămîntul acestei crize nu va 
putea interveni însă decît după tre
cerea mai multor săptămîni și că 
desemnarea de către rege a unei per
sonalități cu misiunea de informare 
ar putea avea loc abia spre sfîrșitul 
lunii aprilie.

producției siderurgice ; mai mult de 
trei sferturi din otelul suedez se ob
țin azi cu ajutorul cuptoarelor e- 
lectrice și al unei metode proprii — 
Kaldo cu oxigen — după care fierul 
este transformat în convertizoare și 
în cuptoare rotative.

Abundenta energiei electrice și ca
litatea superioară a otelului au per
mis industriei mecanice să se dez

PROFIL ECONOMIC 
SUEDEZ

volte, astfel încît ea a devenit prin
cipala ramură industrială. Producția 
industriei mecanice (care reprezintă 
circa o treime din totalul produc
ției industriale și furnizează 40 la 
sută din volumul exporturilor) are 
un nomenclator foarte variat.

Datorită puternicei diversificări a 
industriei mecanice, unele sectoare 
ale acesteia au cunoscut o evoluție 
impresionantă. Așa este cazul con
strucțiilor navale, domeniu în care 
Suedia ocupă locul trei, după Ja
ponia și Anglia. Șantierele navale 
pot să-și procure chiar de pe piața 
internă echipament electric, motoare 
grele și alte furnituri. La șantierele

Feroviarii japonezi au organizat 
o serie de greve, cerînd îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, 
în fotografie: pichete ale mun
citorilor feroviari în gara 

Ikebukuro din Tokio

transmit:
S-a prăbușit turnul unei fa

brici de îngrășăminte înalt de 
aproximativ 90 de metri din orașul 
Kotah, situat la 300 mile vest de ca
pitala Indiei, omorînd 30 de persoa
ne (agenția Press Trust of India).

Cancelarul Austriei, Josef 
Klaus, a sosit duminică dimineața la 
New York, într-o vizită oficială. La 
sosirea pe aeroport, Klaus a declarat 
ziariștilor că în cursul acestei vizite va 
avea cu președintele american „un 
schimb de păreri, îndeosebi cu ca
racter economic”.

Conferința miniștrilor eco
nomiei din țările maghrebie- 
ne — Algeria, Libia, Maroc și Tu
nisia — care urma să se țină la 17 
aprilie la Rabat, a fost amînată pen
tru 20 iunie. Amînarea a fost deter
minată de imposibilitatea1 ministrului 
marocan, Ahmed Alaoiii, de'a parti
cipa la lucrările conferinței, întrucît 
în perioada respectivă el va trebui să 
însoțească într-o serie de vizite ofi
ciale în străinătate pe regele Hassan 
al Il-lea.

Fotografiile de mai sus, transmise în cursul zilei de duminicâ de către agen fia United Press International, înfățișează unități ale' armatei patrullnd 
pe străzile orașelor Washington (stînga) și Trenton (dreapta)

navale Arendai, de lîngă Goteborg, 
a fost perfectat un nou procedeu de 
construcție, pe verticală, gratie că
ruia timpul necesar fabricării unui 
vas de 48 000 tone s-a redus de la 40 
la 7 săptămîni, adică de aproape 6 
ori. Orientarea spre specializarea 
industriei mecanice în general este 
expresia unor necesități impuse, pe 
de o parte, de piața internă, care nu

oferă decît un debușeu limitat (la 
sfîrșitul lui 1966, populația era de 
7,8 milioane de locuitori), pe de altă 
parte, de barierele vamale ale Pie
ței comune.

O altă resursă naturală importantă 
ce a deschis drumul industrializării 
Suediei este pădurea — care acoperă 
aproape jumătate din suprafața tării. 
Partea Suediei în producția și ex
porturile mondiale de produse fores
tiere este de 3 șl, respectiv, 15 la 
sută. Industria pastei de hîrtie e 
cea mai importantă ramură a indus
triei prelucrării lemnului, aproape 
trei pătrimi din producția ei fiind ex
portată.

După asasinarea lui Luther King 

Mobilizare fără precedent 
a forțelor de ordine

In numeroase orașe situația
SE MENȚINE
WASHINGTON 7 

(Agerpres). — Pentru 
a evita valul de inci
dente rasiale de pe te
ritoriul Statelor Uni
te, președintele John
son și persoanele cu 
funcții de răspundere 
din statele americane 
au trecut la o mobi
lizare fără precedent 
a forțelor de ordine, 
cum scrie agenția 
France JPresse. In 
două orașe — Wa
shington și Chicago 
— trupele federale au 
intervenit în mod di
rect. In capitala țării 
ș-au înregistrat mai 
puține incidente în 
ultimele 24 de ore și 
se pare că situația în
cepe să se liniștească. 
Pînă acum, numărul 
morților, la Washing
ton, se ridică la opt,

ÎNCORDATĂ
iar al răniților la 885. 
Autoritățile poliție
nești au arestat 4 200 
de persoane.

La Chicago în 
schimb, situația este 
mai încordată. Auto
ritățile locale au mo
bilizat 11 500 polițiști 
municipali și 6 900 
membri ai gărzii na
ționale. Președintele 
Johnson a autorizat 
intervenția în acest 
oraș a trupelor fede
rale și 5 000 de mili
tari sînt așteptați să 
sosească în localitate. 
In oraș continuă să 
se simtă mirosul in
cendiilor. Mai multe 
magazine au fost je
fuite. Pînă duminică 
dimineața, nouă negri 
au fost uciși, 300 de 
persoane rănite și 
mai mult de 1 000 a-

întreprinderile care prelucrează 
metalele și lemnul dau mai mult de 
jumătate din producția industrială și 
furnizează cea mai mare parte din 
volumul exporturilor. Celelalte in
dustrii (chimică, farmaceutică, texti
lă, alimentară, de încălțăminte etc.) 
sînt de mai mică importanță și își 
desfac produsele în special pe piața 
internă.

Obiectivul esențial al politicii eco
nomice suedeze în perioada postbeli
că este menținerea folosirii depline 
h brațelor de muncă. Totodată au 
fost făcute eforturi pentru accelerarea 
creșterii economice și frînarea ten
dințelor inflaționiste. Realizarea a- 
cestei politici s-a văzut complicată, 
într-o anumită măsură, de unele ca
racteristici ale economiei suedeze și, 
în primul rînd, de susceptibilitatea 
sa la fluctuațiile ciclice provocate 
de variațiile cererii externe. In al 
doilea rînd, o viguroasă cerere ex
ternă s-a adăugat, în cursul mai 
multor ani de după război, la o pu
ternică cerere internă, făcînd necesa

restate. Pagubele se 
ridică la mai multe 
milioane de dolari.

La Baltimore, capi
tala statului Mary
land, ultimul bilanț 
al dezordinilor se ci
frează la 5 persoane 
ucise, 60 rănite și mai 
mult de 250 de case 
incendiate. In orașul 
californian Oakland 
se semnalează puter
nice schimburi de 
focuri. Poliția a folo
sit gaze lacrimogene, 
operînd arestări.

In localitatea Rich
mond (statul Indiana) 
s-a produs o puterni
că explozie la depo-; 
zitul de muniții al 
unui magazin cu arti
cole sportive. Explo
zia s-a soldat cu 19 
morți, 53 de dispăruți 
și 100 de răniți.

ră adoptarea unor măsuri menite să 
reducă simptomele inflaționiste ine
rente. Tendințele de „supraîncălzire" 
a economiei s-au lovit de o politică 
de stabilizare din ce în ce mai severă. 
In sfîrșit, o competiție internațională 
mai aspră, o concentrare susținută 
a marjei beneficiilor — atît în Sue
dia cît și în restul lumii capitaliste — 
au atras atenția asupra problemei 
menținerii creșterii prețurilor și a 
costului producției în limitele care 
să nu pună în pericol poziția com
petitivă a industriei suedeze. Clima
tul economic general de după război 
a condus la lărgirea permanentă a 
pieței muncii — cu o lipsă manifestă 
de muncitori calificați în diferite sec
toare — și la o presiune inflaționistă 
permanentă, dar supusă restricțiilor.

Datorită faptului că piața internă 
este limitată, comerțul exterior joacă 
un rol foarte important în viața e- 
conomică a Suediei : el influențează 
puternic evoluția nivelului de trai 
și structura producției. Se exportă 
între 25—30 la sută din venitul națio
nal și se importă ceva mai mult. Ba
lanța comercială înregistrează un de
ficit, care este însă acoperit de ve
niturile marinei comerciale.

Țările europene ’ sînt principalii 
parteneri comerciali ai Suediei. Pon
derea pieței europene în exporturile 
și importurile acestei țări e de 81 și, 
respectiv, 75 la sută. După cum ne-au 
declarat diferiți oameni de afaceri 
și specialiști, interesele Suediei sînt 
strîns legate de dezvoltarea comerțu
lui și a cooperării economice cu toa
te țările, indiferent de orînduirea lor 
socială. Referindu-se la comerțul 
dintre Suedia și România, dl. Hans 
Colliander, șeful diviziei relații co
merciale cu Estul din Ministerul de

Congresul 
P. C. din
Luxemburg

LUXEMBURG 7 (Agerpres). — 
La 7 aprilie s-au deschis la Luxem
burg lucrările celui de-al XIX-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Luxemburg. Pe ordinea de zi figu
rează raportul cu privire la sarci
nile comuniștilor luxemburghezi în 
condițiile actuale, prezentat de Do
minique Urbany, președintele P.C. 
din Luxemburg, și alegerea noilor 
organe conducătoare ale partidului.

Referindu-se la problemele in
terne, Urbany a arătat în raportul 
său că în ultima vreme nemulțu
mirea populației față de politica 
cercurilor conducătoare ia propor
ții. Această politică, a spus el, duce 
la înrăutățirea condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii, la creșterea 
impozitelor și prețurilor și la aser
virea economiei naționale capitalu
lui străin. El a subliniat necesita
tea unirii tuturor forțelor de stînga 
pentru a asigura o nouă orientare 
a politicii interne și externe a 
Luxemburgului.

In partea de politică externă a 
raportului se cer lichidarea tuturor 
obligațiilor militare asumate față 
de N.A.T.O., retragerea țării din a- 
cest pact militar și revenirea la o 
politică de neutralitate. Partidul 
comunist, a spus Urbany, se pro
nunță pentru extinderea relațiilor 
cu țările socialiste, pentru crearea 
în Europa a unui sistem de secu
ritate colectivă și pentru lichidarea 
blocurilor militare.

PRETORIA 
REFUZĂ 
misiunea O.N.U. in Africa 

de sud-vest
' LUSAKA 7 (Agerpres). — Mi
siunea O.N.U. pentru Africa de 
sud-vest a sosit la 7 aprilie în ca
pitala Zarnbiei. Membrii acestei 
misiuni vor încerca să ajungă la 
Windoek — capitala Africii de sud- 
vest — pentru a instala o adminis
trație sub egida O.N.U., ca urmare 
a hotărîrii Națiunilor Unite de 
a anui^.rnțmdatțil .îtăpublicii ' Sud-« 
Africane asupra acestei foste co
lonii germane. Guvernul de la Pre
toria a avertizat pe membrii mi
siunii Națiunilor Unite că nu-i va 
autoriza să pătrundă pe teritoriul 
Africii de sud-vest.

Externe, ne spunea : „Aveți o econo
mie în plină dezvoltare, diversificată, 
care poate să ofere produse la un 
nivel tehnic tot mai avansat. Sînt 
plăcut impresionat de instalațiile pe 
care le-am văzut la Suceava și Bacău. 
Industria petrochimică e foarte mo
dernă. Comerțul româno-suedez se 
dezvoltă satisfăcător. Lista mărfuri
lor cuprinse în schimburile dintre 
țările noastre nu este prea mare, dar 
se prevede ca în curînd să fie lărgită. 
Sîntem convinși că există o serie de 
posibilități încă neexplorate de creș
tere a comerțului româno-suedez". 
Dl. Ofverholn, director la „A.S.E.A.”, 
aprecia că relațiile acestor uzine cu 
întreprinderi din România sînt bune 
și se pot încă dezvolta considerabil în 
interesul ambelor părți. „Noi, de
clara d-sa, avem mari posibilități 
de a vinde în țara dv. și, în 
același timp, ne sînt necesare une
le produse românești". De aceeași 
părere au fost și alti oameni de afa
ceri suedezi, care și-au manifestat 
dorința de a face comerț și de a 
coopera cu întreprinderi românești. 
După cum arăta recent ministrul de 
externe, dl. Torsten Nilsson, într-o 
convorbire cu un grup de ziariști ro
mâni, Suedia urmărește cu interes 
dezvoltarea intensă a economiei Ro
mâniei, pe baza industrializării sale 
rapide, apreciind că sînt create bune 
condiții pentru un progres substan
țial în cooperarea bilaterală, econo
mică, tehnică și științifică. D-sa con
sidera că vizita primului ministru al 
României, Ion Gheorghe Maurer, și 
a ministrului de externe, Corneliu 
Mănescu, care este așteptată cu deo
sebită plăcere în Suedia, va oferi pri
lejul explorării și punerii în eviden
tă a unor noi căi în acest domeniu.
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