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Concursul de sală al juniorilor mari din Capi
tală. Cu 6,76 m, Radu Făîu (S.S-A.) — în foto
grafie — a cîștigat proba ae săritură în lun

gime

însemnări de Mihai STOIAN

„ȘTII CINE 
SlNT EU r

Au trecut mai bine de 10 ani 
de, la intrarea in funcțiune a 
primelor instalații industriale la 
Săvinești: constructorii însă
fif.au continuat activitatea. Rind 

■ pe rind, ei au înălțat și 
dat în exploatare noi capacități 
de producție: Melana II, Re- 
țele-cord, Relon III. Acestor fa
brici, care valorifică superior re
sursele de materii prime, li s-a 
adăugat un nou obiectiv de mare 
importanță pentru economia na
țională. Este vorba despre Me
lana III, o fabrică de fibre po- 
linitrilacrilice, cu o capacitate 
anuală de producție de 10 000 
tone. Prima instalație componen
tă, pentru producerea carbona- 
tului de etilena, solvent folosit 
la fabricarea melanei, a intrat în 
probe tehnologice încă de la în
ceputul lunii septembrie a anu
lui trecut. Au fost terminate apoi 
celelalte instalații : polimeriza- 
rea, recuperarea solventului, eti- 
rarea și finisarea textilă a fi
brelor. Și iată că, la 17 ianuarie, 
constructorii și montorii au pus 
in funcțiune — în cadrul probe
lor tehnologice — ultimele, două 
instalații ; dizolvarea și filarea 
polimerului.

Relevînd fapte și date concrete 
despre obținerea primelor canti
tăți de fibre de melană in in
stalațiile celei de-a treia fabribl, 
inginerul Vasile Belizna, director 
general al Centralei industriale 
de fibre chimice Săvinești, ne-a 
spus :

— Melana III se produce după 
o tehnologie proprie, originală, 
elaborată de specialiștii din Să
vinești. Ea are la bază o teh
nologie brevetată in țara noas
tră. Pe baza ei se obține un 
solvent de înaltă calitate șl la 
un preț de cost de 
mai mic decit cel 
pină acum în uzină.

Inginerul principal
Frunză de la serviciul tehnic al 
uzinei, ne-a furnizat și alte amă
nunte despre Melana III. In noile 
instalații, melana se realizează 
sub formă de puf și pale. Ca
pacitatea acestora este de trei 
ori mai mare decît a celor două 
instalații similare, aflate în 
funcțiune pe platformă indus
trială de la Săvinești.

Prin intrarea in probe tehno
logice a ultimelor instalații au 
fost create condiții ca noua fa
brică de fibre polinitrilacrilice 
să fie pusă in funcțiune cu două 
luni de zile mai devreme față 
de termenul planificat.

La materializarea programului 
de investiții din acest an sînt 
chemați să-și aducă contribu
ția, deopotrivă, proiectanții și 
constructorii, beneficiarii și furni

cam 
Nicolae 

C.C. al P.C.R. 
acești fac- 

acționeze cu 
și eficiență 

neajunsuri

Valerian VLÂDESCU
director în Banca de Investirii

pă, în ierarhia îndeletni
cirilor omenești, o mese
rie sau alta, ci cum îți 
îndeplinești obligațiile. 
Poți fi un inginer cu un 
grad de conștiinciozitate 
mai scăzut, și poți fi un 
„simplu" macaragiu sau o 
„simplă" țesătoare cu o 
conștiinciozitate mai ridi
cată. Fără doar și poate, 
un savant, un inventator, 
adaugă la tezaurul ome
nirii mai mult decît un 
croitor sau un șofer, dar 
n-avem nici un motiv să 
nu recunoaștem profund, 
în sinea noastră mai întîi, 
că fără țesătoare, fără șo
fer, fără macaragiu etc. 
existența tuturor, inclu
siv a savantului, a inven
tatorului, ar fi văduvită 
de lucruri absolut de ne
înlocuit. Calitatea și nu
mai calitatea muncii ră- 
mîne deci criteriul abso
lut al aprecierii pe care 
poți s-o dai unei activi
tăți, munca nefiind, în 
nici o condiție, o rușine : 
,’,Munca îndepărtează de 
noi trei mari rele : plic
tiseala, viciul, nevoia" — 
spunea Voltaire. Desigur 
că fiecare din cele trei 
rele, pieritoare și astăzi, 
ca și alteîndva, tocmai 
prin exercițiul muncii, 
oricît de „modestă", de 
„obscură" ar fi aceasta, 
merită un mai larg spațiu 
de analiză, al oamenilor 
de strictă specialitate, 
mai ales.

Dacă ar 
găm însă 
plimentar 
cundar — ... u__  .
unei activități depuse de 
careva, se cere amintit — 
și nu numai amintit — 
talentul (poate ar trebui 
pus în ghilimele acest cu- 
vînt destul de greu de de
finit, dar să nu uităm că 
mari actori, mari scrii
tori, încercînd să-l defi
nească, recurgeau tot la 
cuvîntul mai exact — 
muncă — spunînd : „Ta
lentul ? 99 la sută mun
că- !“) Așadar, cu sau fără 
ghilimele, talentul fiecă
ruia la locul său de lucru 
acordă oricărei meserii 
noblețea artei, căci fie
care poate face viața ce
luilalt mai plăcută, mai 
îndestulată, mai civilizată, 
mai frumoasă. Rațiunea 
de a fi a acestui angrenaj 
complex, în care orice om 
reprezintă o rotiță impor
tantă — și conștiința fap
tului că reprezintă o ase
menea „rotiță" — nu ad
mite, ea însăși, intrinsec, 
nici snobismul profesio
nal. nici cel — și mai 
grav — uman : „Știi cine 
sFnt etr?" La'căre s-ar 
cuveni replicat : „Nu-mi 
spune cine ești și ce pro
fesiune ai, spune-mi doar 
cum ți-o exerciți !“.

„Dar ce, asta-i mese
rie ?“.

Meseria la care se refe
rea interlocutorul meu de 
17 ani e tîmplăria. Tatăl 
său era tîmplar, iar eu 
avusesem naivitatea să-l 
întreb — într-un institut 
de reeducare — cum de-a 
ajuns el acolo, in ■ ciuda 
faptului că are un tată 
cinstit, muncitor, serios. 
Replica tinărului delinc
vent depășea însă propria 
lui întîmplare. Asemenea 
prejudecăți, legate de în
semnătatea unei meserii 
sau a alteia, am întîlnit 
la destul de miilți oameni 
de bună credință.

în secolul acesta, în care 
putem asista de-acasă, „în 
halat și papuci", cum se 

. zice, la primii pași ai o- 
mului pe Lună, în care 
traversarea solitară a o- 
ceanului a devenit aproa
pe o banalitate, în care 
speologii se izolează, de 
bună voie, în peșteri a- 
dînci, în care savanții din 
mai multe țări descoperă, 
simultan, viruși ai cance
rului, în acest secol al 
„spectaculosului" uman, în 

1 care „scena vieții" este 
populată de fapte senza
ționale, confuzia din min- 

, tea unor tineri mai poate 
fi scuzabilă : „Dar ce, 
asta-i meserie ?“ Ce ne 

' facem însă cu acei adulți 
' care desconsideră, fie ac- 
1 tiv, fie pasiv, o ocupație 
’ sau alta ? Nu-i vorba de 
l benignul „Știi cine sînt 
i eu", azvîrlit, drept ame- 
i nințare și argument, unei 
, taxatoare din tramvai, ci 

de un „complex de supe
rioritate" infinit mai di
simulat, care se poate tra-

* duce în mii și mii de ges- 
i turi nepotrivite, incorec-
> te în fond. La urma ur- 
i mei, dacă stăm strîmb și 
i judecăm drept, o societa- 
. te nu se compune doar

din piloți, care fac în
conjurul lumii, din fotba-

* liști și cîntăreți de muzi- 
1 că ușoară, care cîștigă ti-
> tluri mondiale (citez, la 
i întîmplare, cîteva 
l gorii profesionale 
, prin r.atur:

fost depășite de către unele 
ganizații de construcții-montaj. 
năoară, la întreprinderea de 
strucții-montaj Pitești s-au înregis
trat asemenea depășiri de peste 2 
milioane de lei, datorită întreruperi
lor la betoniere (pentru care a plă
tit chirii de 125 mii de 
cavatoare (400 mii de lei), la buldo
zere (875 mii de lei).

Datele prezentate sînt argumente 
hotărîtoare in favoarea inițierii 
unor măsuri energice pe fiecare 
șantier și în fiecare-' întreprin
dere de construcții pentru îmbu
nătățirea radicală a exploatării, în
treținerii și reparării parcului de u- 
tilaje existent. în acest sens, este 
nevoie de mai multă grijă pentru a- 
sigurarea pregătirii și instruirii per
manente a cadrelor de_ specialitate 
necesare, care să poată mînui și între
ține, în bune condiții, utilajele _ de 
complexitate ridicată. în același timp, 
un rol stimulator în îmounătățirea u- 
tilizării mecanismelor de construcții 
l-ar avea și organizarea, in cadrul 
trusturilor de construcții, a unor uni
tăți cu gestiune economică care să se 
ocupe numai de exploatarea, întreți
nerea și repararea utilajelor de con
strucții și a mijloacelor de trans
port.

M-am referit doar la cîteva pro
bleme de maximă importanță pen
tru activitatea, unuia dintre factorii 
responsabili pentru realizarea pro
gramului de investiții — constructo
rul. Problema hotărîtoare, care se 
pune în momentul de față, este pre
venirea apariției oricăror surse de ri- 

țsipă, de'încetinire" â ritmului de lu
cru. Nici un moment nu trebuie scă
pat din vedere că orice restanțe, care 
survin în perioada de început de an, 
cu greu pot fi recuperate în cursul 
anului, afectînd durata de execuție și 
termenele de punere în funcțiune a 
noilor capacități de producție.

con-

fi să mai adău- 
un criteriu su- 
— dar nu se- 
de judecare a

zorii de utilaje. După 
a subliniat tovarășul_ 
Ceaușcscu la plenara 
din decembrie 1909, 
tori vor trebui să 
maximă operativitate 
pentru eliminarea unor 
în modul de pregătire a investițiilor 
și de executare a lucrărilor de pe 
șantiere, pentru îmbunătățirea hotă- 
rîtă a organizării producției, folosi
rea deplină a forței de muncă, a 
mecanismelor de construcții și mate
rialelor pe șantiere, pentru creșterea 
productivității muncii și aplicarea 
unui regim strict de economii.

Mă opresc asupra unei chestiuni 
de importanță deosebită pentru eco
nomia națională : punerea în func
țiune, la termenele planificate, a noi
lor obiective și scurtarea duratei lor 
de execuție. Din învățămintele anului 
trecut am reținut că unele organiza
ții de construcții, din multiple cauze, 
au întîrziat punerea în funcțiune a u- 
nor capacități, depășind termenele 
planificate și duratele normate de e- 
xecuție. întreprinderea nr. 8 construc
ții București, de exemplu, din 22 de 
capacități și obiective prevăzute în 
planul de stat a fi puse în funcțiune 
în trei trimestre 
aproape jumătate 
termene care nu 
cele din planul de 
depășindu-le cu 1—3 luni. La unele 
dintre acestea, duratele normate au 
fost depășite în proporții mult mai 
mari, ceea ce a atras, după sine — pe 
lingă faptul că economia națională 
n-a beneficiat la timp de rezultatele 
scontate — și cheltuieli suplimentare 
generate de aceste întîrzieri, cu in
fluențe negative asupra situației fi
nanciare a întreprinderii de construc
ții amintite.

Puteau fi preîntîmpinate aceste ră- 
mîneri în urmă ? După analiza 
fiecărui obiectiv aflat în această 
situație, răspunsul poate fi afirma
tiv. De aceea, pentru a preveni re
petarea și în acest an a unor neajun
suri care să provoace nerespectarea 
termenului de punere în funcțiune, 
se impune ca pe fiecare șantier să 
fie luate măsuri tehnico-organizato- 
rice hotărîte, atît pentru pregătirea 
temeinică a lucrărilor și asigu
rarea frontului de lucru necesar, 
cit și pentru respectarea strictă a du
ratei normate de execuție. în legă
tură cu această problemă, cred că or
ganizațiile de construcții trebuie să 
fie determinate sau cointeresate în 
mod deosebit să-și concentreze for
țele și mijloacele materiale, cu prio
ritate, asupra capacităților și obiecti
velor cu termene de punere în func
țiune în anul de plan și să evite fă- 
rîmițarea lor pe mai multe șantiere 
în execuție simultană.

Acest deziderat va putea fi a- 
tins prin trecerea la aprecierea 
rezultatelor activității economice 
a organizațiilor de construcții, în 
primul rind după realizările fi
zice, respectiv pe baza indicatoru
lui de punere în funcțiune și nu nu
mai după realizarea planului de pro
ducție valoric. în aceeași ordine de 
idei, amintesc și .necesitatea trecerii 
la un nou mod de decontare, mai 
avansat, a lucrărilor executate, 
tre beneficiari și constructori : 
contarea să se facă numai la ter
minarea și darea în funcțiune a 
biectelor sau, în cazurile unor 
crări complexe și

lei), la ex- La București și Galați 
pregătiri pentru or-
ganizarea campiona
tului mondial de ho 
chei pe gheață 
pele B și O)

(gru

națioFOTBAL Lotul 
nai a plecat 
într-un turneu în 
America de Sud

la cate- 
o__  i___ care,
prin ‘natura muncii lor, 
cuceresc mai lesne, și de 
foarte multe ori pe me
rit, admirația și simpatia 
publicului). Dar de ce nu 
merită aceeași admirație 
și simpatie un acar ca- 
re-și face, conștiincios, 
datoria ? Sau un factor 
poștal prompt, civilizat, 
care nu rătăcește scriso
rile ? Sau un muncitor 
care nu face „altceva" 
decît să transporte, în in
teriorul uzinei, cu electro
carul, materiile prime, în
să in așa fel incit nu iro-.. 
sește nici un minut și to
tul decurge, din punctul 
acesta de vedere, admi
rabil ? Așadar, chestiu
nea n-ar fi : ce loc ocu-

a pro-

în timp,

Gheorghe

cu durate de

a unor 
capaci- 
stagnă-

trei tri- 
excava- 
indicele 
la sută, 
la sută ;Gheorghe BALTA 

corespondentul „Scînteii'

pn- 
mun- 
unor 
cres- 

a lu-

în- 
de-

nu au îndeplinit 
creștere

două ori 
consemnat

ale anului trecut, 
le-a construit în 
s-au încadrat în 
stat sau contracte,
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9 Se pregătesc
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adresate ziarului
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corespondentul 
vo’untar — se 
circa 100 metri

s-a în- 
traficul 

halta

halta pentru 
de mărfuri, 

aprobat, anii

noi suprafeța

SCUMPI

xecuție mari, pe faze importante ale 
lucrărilor, fără plăți intermediare lu
nare, fractionate, cum se practică în 
prezent. Pentru aceasta, însă, este 
necesar să se simplifice documen
tația tehnică de execuție, să se în
tărească rolul devizului prin deter
minarea unui cost mai stabil, evi- 
tîndu-se modificarea repetată a a- 
cestuia, cu influențe negative în pla
nificarea producției și a situației fi
nanciare a organizațiilor de construc
ții. Aceste măsuri vor permite să ss 
reducă volumul lucrărilor netermi
nate, să se lichideze „pasiunea" unor 
constructori pentru realizări valori
ce și să fie accelerată punerea în 
funcțiune și creșterea eficienței eco
nomice a investițiilor.

Dincolo de aceste măsuri, menite 
să determine o întărire a ■ răs
punderii în darea la termen în 
funcțiune a noilor obiective, rămîn 
Ia dispoziția constructorului însem
nate rezerve interne, pe care nu
mai el poate să le introducă în cir
cuitul productiv. Amintesc, de pildă, 
rezervele existente la o serie de or
ganizații de construcții în 
vința sporirii productivității 
cii, folosirii complete a 
utilaje de construcții și 
terii gradului de mecanizare
crărilor. Este'Suficient să ne" refe
rim la întreprinderea județeană de 
construcții-montaj Botoșani, care în 
mod constant. în tot cursul anului 
1969, n-a realizat, cu cîteva procen
te. productivitatea muncii, în princi
pal datorită utilizării în mod neco
respunzător a timpului de lucru. Aici 
s-a înregistrat un număr de 96 000 de 
ore-stagnări în producție, indicele de 
folosire a utilajelor fiind de nu
mai 47,8 la sută. Din aceleași cauze, 
alte unități — întreprinderea nr. 12 
construcții-montaj Constanța, organi
zațiile de construcții județene Vas
lui. Suceava etc. — 
integral sarcina de 
ductivității muncii.

Făcînd o sinteză, 
asemenea acte de risipă de 
tați de producție, din cauza 
rilor sau folosirii neraționale a uti
lajelor existente, rezultă cu clari
tate că eforturile făcute pentru în
zestrarea tehnică a organizațiilor de 
construcții nu s-au reflectat, cores
punzător, în creșterea productivității 
muncii. De pildă, dacă Se ia ca bază 
anul 1966, constatăm că în timp ce 
creșterea gradului de înzestrare cu 
fonduri fixe productive în 1,967 a 
fost de 17,1 la sută și în 1968 de 34 
la sută, creșterea productivității 
muncii a fost, în acești ani, de nu
mai 10 la sută și, respectiv. 19,6 la 
sută.

Edificatoare pentru relevarea ma
rilor rezerve existente pe șantiere în 
direcția creșterii productivității mun
cii și, pe această cale, a eficienței 
și ritmului de execuție este și ur
mărirea modului de realizare a in
dicilor de activizare și exploatare la 
cîteva utilaje principale, în ' 
mestre ale anului 1969. La 
toare și dragline, de pildă, 
de activizare a fost de 83.4 
iar cel de exploatare de 80,3 suia , 
buldozere de 81,4 la sută și, respectiv. 
78,5 Ia sută. în mod direct și chel
tuielile din devize, privind utiliza
rea mecanismelor de construcții,

Sportul universitar 
restanțier" la exa-

men
Alte știri din țară și 
de peste hotare

Combinatul petrochimic Pitești

La Combinatul textil

Avem pe masa re
dacțională zeci de scri
sori, sosite de la ca
dre din economie, care 
vorbesc despre pre
ocupările lor majore 
pentru 
judicioasă 
lui public, 
rea 
ror 
tea _____
obștesc. în mod fi
resc, semnatarii aces
tor scrisori privesc fie
care măsură, fiecare 
acțiune întreprinsă prin 
prisma intereselor ge
nerale ale 
naționale ; 
tent, unii din ei 
atitudine față de orice 
abatere de la această 
binecunoscută necesi
tate, față de acele de
cizii unilaterale, în spi
rit îngust luate într-o 
întreprindere sau alta, 
care ignorează cerin
țele altor unități și 
provoacă dincolo de 
„poarta" întreprinde
rii respective mari 
daune materiale.

Ne scrie, in acest

gospodărirea 
a banu- 

elimina- 
risipei, a tutu- 

actelor ce ar pu- 
prejudicia avutul 

mod

sens, tov. V. Ștefănes- 
cu, directorul între
prinderii de mecaniza
re a agriculturii — Ul
muleț, județul Teleor
man : „De Ia 1 iunie 
anul trecut, organele 
C.F.R. au dispus ca 
halta C.F.R. Ulmuleț 
să fie închisă traficu
lui de mărfuri și co- 
letărie. Cu începere de 
la data amintită, va
goanele de marfă so
sesc în stația Zimni
cea, la 10 km depăr
tare de Ulmuleț"... 
S-ar putea ca, prin 
desființarea acestei 
halte, C.F.R.-ul să ob
țină anumite avantaje 
economice ; s-ar putea, 
de asemenea, ca din 
unghiul de interese al 
celor ce au luait-o — 
această măsură să se 
întemeieze pe argu
mente serioase. Iată, 
însă, că directorul în
treprinderii demons
trează clar, prin forța 
faptelor, ineficienta e- 
conomică a acestei mă
suri. „Halta ce a fost 
desființată — preci-

zează 
nostru 
află la 
distanță de întreprin
dere. Și una este să 
transporți mărfurile pe 
această distanță, iar 
alta — cale de 10 km. 
Au crescut foarte mult

trecuți, construirea u- 
nei linii de garaj și a 
unei rampe de încăr
care și descărcare a 
mărfurilor. Oare au 
uitat ce sume impor
tante s-au „îngropat" 
în aceste construcții 
care au devenit total

cheltuielile cu trans
portul auto — pe șo
sea, de la Zimnicea la 
Ulmuleț — al utilaje
lor pe care le primim, 
al carburanților ce so
sesc pe adresa între
prinderii noastre. Pe 
timp de iarnă, neajun
surile . sînt și mai 
mari. De neînțeles este 
și un a.It fapt : ace
leași organe, care au 
Închis 
traficul
ne-au

inutilizabile ? Oare le 
este indiferent că in
stalațiile construite in 
haltă tot din fondurile 
statului, pentru a. a- 
sigura descărcarea o- 
perativă și economică 
a carburanților din va
goane direot în rezer
voarele întreprinderii, 
stau nefolosite ? Cum 
vom putea recupera a- 
ceste cheltuieli ?"

S-ar putea crede că 
acest caz este singu
lar. Din păcate, nu

este. Tot de la 1 iunie 
anul trecut 
chis pentru 
de mărfuri și
C.F.R. Șoimu (de pe
linia Alexandria), 
flata la 2 kilometri de
părtare de comuna Iz
voarele. Ca atare, cele 
două C.A.P. din a- 
ceastă comună sînt de
servite de stația Smîr- 
dioasa, la 7 km dis
tanță. Halta Șoimu. 
spre deosebire d-e sta
ția Smîrdioasa 
ne de un larg 
de depozitare a 
selor agricole, 
care sfeclă de

dispu- 
șpațiu 

produ- 
printre 
zahăr. 

Iar C.A.P. „9 Mai" din 
Izvoarele are în dota
re o mașină de recol
tat sfeclă de zahăr, cu 
o productivitate de 
150—200 tone zilnic. 
Mașina nu poate func
ționa. însă. în timpul 
recoltării la întreaga 
sa capacitate, deoare
ce gara Smîrdioasa nu 
primește decît 25 tone 
de sfeclă zilnic, ne- 
avind spațiu suficient

de depozitare. Deci, 
pagubele sînt duble; 
pe de o parte, se mă
resc inadmisibil

• mult cheltuielile 
transport, iar pe de al
tă parte, recolta de 
sfeclă de zahăr de la 
C.A.P. „9 Mai" nu 
poate fi expediată o- 
perativ unităților in
dustriale. „Am înștiin
țat conducerea Direc
ției regionale C.F.R. 
Craiova — ne scrie co
respondentul nostru 
voluntar — solicitînd 
anularea acestor hotă- 
riri dăunătoare. Ni s-a 
răspuns, însă, că a- 
vem suficiente mij
loace de transport 
auto, incit nu se con
sideră utilă redeschi
derea pentru mărfuri 
a celor două halte". 
Răspunsul se auto-ca- 
lifică de la sinej este 
absurd ca unii să con
semneze economii (or-

Neculaî ROȘCA

de producție
Combinatul textil din 

Sighișoara a început con
strucția unor noi suprafețe de 
producție. Este vorba de o 
nouă țesătorie de mătase care 
va produce 1,5 milioane mp 
țesături pe an. Conform pro
iectelor, noua unitate va fi 
dotată cu utilaje de înaltă 
productivitate. în anii actua
lului cincinal, aici a fost con
struită o mare țesătorie de 
bumbac care livrează anual 
circa 10 milioane mp țesături 
și o fabrică de mătase care 
produce 3,2 milioane mp țesă
turi din mătase pe an.

(Agerpres)

La Caracas, potrivtt unor surse au
torizate, este practic realizat acordul 
de coalizare dintre Partidul social- 
creștin, de guvernămînt, și partidul 
Acțiunea democratică. Acordul are o 
însemnătate deosebită, antrenînd cu 
sine o modificare a raportului de for
țe de pe scena politică din Venezuela 
în preajma alegerilor prezidențiale. 
La ultima confruntare electorală, so- 
cial-creștinii au învins, dar nu au 
reușit să-și asigure majoritatea în ce 
privește reprezentarea parlamentară. 
Situația incomodă în care guvernului 
îi lipsea suportul parlamentar necesar 
sancționării proiectelor de lege se da
tora în bună măsură „blocării iniția
tivelor" sale de către unele grupări 
ale opoziției, între care Acțiunea de
mocratică ocupa primul loc. Accep- 
tînd oferta de colaborare, Acțiunea 
democratică nu mai poate susține că 
„divergențe ireconciliabile" ar sepa
ra-o de social-creștini.

Alianța, pe cale de a se anunța o- 
ficial în scurt timp, se va chema pro
babil „Coincidența patriotică" și va 
genera — după părerea mai multor 
observatori — o primă remaniere mi
nisterială, vizînd acordarea unor por
tofolii reprezentanților Acțiunii demo
cratice. Celelalte partide ridiculizează 
„alianța", numind-o „guanabana", un 
fruct tropical verde (culoarea social- 
creștinilor) pe dinafară și alb (culoa
rea acțiunii democratice) pe dinăuntru.

„Coincidența patriotică" va trece 
în curînd prin proba botezului, mai 
precis luna viitoare, cînd parlamentul 
urmează să-și aleagă un nou președin
te și totodată să înceapă dezbaterea 
asupra noilor contracte pentru expor
turile de petrol. Mai mult ca oricînd, 
problema exporturilor de petrol pre
ocupă cercurile oficiale, întrucît de 
cîteva luni între S.U.A. și Venezuela 
mocnește un grav conflict provocat de 
reducerea cotelor de import acordate 
țițeiului venezuelean pe piața nord-

americană. Încă de la începutul lunii 
noiembrie a anului trecut, un grup 
de lucru guvernamental a recoman
dat guvernului S.U.A. într-un raport 
micșorarea cumpărărilor de țiței din 
Venezuela. Spre o asemenea decizie 
presează o serie de factori. Pe de o 
parte,, societățile petroliere din S.U.A. 
sînt interesate în schimbarea sistemu
lui actual de contingentări într-un 
sens care să favorizeze mai mult ți
țeiul extras pe teritoriul Statelor 
Unite, îndeosebi marile zăcăminte des
coperite în Alasca. Pe de altă parte, 
se adaugă cererile insistente ale Ca
nadei și altor țări de a li se mări co
tele de export pe piața S.U.A. Indi
ferent ce rațiuni ar sta la baza micșo
rării cotelor venezuelene, pentru 
această țară problema capătă dimen
siuni îngrijorătoare, dat fiind că pen
tru ea petrolul reprezintă circa 90 la 
sută din totalul veniturilor externe, 
chemate să sprijine dezvoltarea tutu
ror ramurilor economiei. Or, cea mal 
mare parte a exporturilor de petrol 
este destinată prin tradiție pieței nord- 
americane. In consecință, presiunile 
pentru modificarea politicii petroliere 
a S.U.A. sînt considerate la Caracas 
ca o gravă amenințare la adresa eco
nomiei naționale. In parlament s-a 
făcut propunerea ca impunerea de re
stricții să fie calificată drept „agre
siune economică".

încă de anul trecut, în Venezuela 
a luat ființă un „comitet național de 
apărare", din care fac parte oameni 
politici, lideri sindicali și reprezen
tanți ai firmelor comerciale. Negocie
rile oficiale inițiate pe această temă 
nu s-au soldat pînă acum cu nici un 
rezultat concret. în presa venezuelea- 
nă se scrie frecvent că micșorarea co
telor la exportul de petrol ar repre
zenta și o presiune politică asupra 
Venezuelei, vizînd modificarea deci-
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actualitatea Mai repede pe jos

PREMIERE
TEATRALE

între ingeniozitate decît

cu autobuzul ?
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I ■CRONICA

constanța

I
• „Primarul lunii 

și iubita sa", o nouă 
piesă a lui AI. Miro- 
dan va ti prezentată 
în premieră de TEA
TRUL MIC, miercuri 
21 ianuarie. Regia : 
lori Cojar Scenogra
fia ) Ștefan Hablinski. 
Ilustrația muzicală i 
Timuș Alexandrescu. 
Distribuția cuprinde 
pe : George Constan
tin, Victor Rebengiuc, 
Dumitru Furdui. Flo
rin Vasiliu, Monica 
Ghiuță, Doina Șerban, 
Florina Luican și 
alții

• TEATRUL DE 
COMEDIE oferă spec
tatorilor bucureșteni 
una din piesele celebre 
ale dramaturgiei italie
ne „Mandragora" lui 
Niccolo Machiavelli 
(premiera va avea loc 

tot miercuri 21 ianua
rie). Regia spectacolu
lui este semnată de 
Dinu Cernescu, regizor 
secund Mircea Albu- 
lescu. Scenografia : 1. 
Popescu Udriște. Muzi
ca lui Ștefan Zorzor va 
fi interpretată de foi- 
matia condusă de Pe
tre Magdin. Distribu
ția : Ștefan Tăpălagă, 
Dumitru Rucăreanu. 
Aurel Giurumia, Mir
cea Albulescu, Nineta 
Guști, Cornel Vulpe, 
Dorina Done, Stel3 
Popescu.

• „Piatra din casă" 
de Vasile Alescandri 
va vedea lumina ram
pei STUDIOULUI 
„CASANDRA"AL IN
STITUTULUI DE 
TEATRU. Regia: Ma
rina Emandi, anul > al 
IV-Iea, clasa prof. 
Radu Penciulescu. De
coruri: Decebal Nițu- 
lescu și Florica Radu
lescu. Costume: Delia 
loaniu. Intrepreți : 
Cornel Manolescu, 
Alexandru Tocilescu, 
Adriana Piteșteanu, 
Adriana Popovici, De

cebal Curta,’ Sebas
tian Comănici, Con
stantin Marin, Mircea 
Cornișteanu, Eugen 
Filipescu, Emil Bel- 
cin.

e TEATRUL MU
NICIPAL „MARIA 
FILOTTI" DIN BRĂ
ILA a inclus în re
pertoriul său o cele
bră lucrare a lui 
Moliere — „Vicleniile 
lui Scapin" Regia : 
Laurențiu Azimioară, 
scenografia : Valeria 
Moisescu. Interpreții 
acestei ultime premie
re brăilene : Bujor 
Macrin, în rolul titu
lar. Nae Nicolae, An- 
ghel Deac, Maria Cer
cel. Carmen Roxin, 
Ion Roxin, Dumitru 
Dobrin, Nicolae Țăra- 
nu și Marilena Negru 
In fotografie i scenă 
din spectacol.

o „CASATORI A" 
de Gogol a fost pre
zentată în premieră 
de către SECȚIA RO
MANA A TEATRU
LUI DE NORD DIN 
SATU MARE, sîmbă- 
tă 17 ianuarie.

■\

• „Bliss — o fami
lie trăsnită" de Noel 
Coward este ultima 
piesă prezentată în 
premieră de către 
TEATRUL DE DRA
MA ȘI COMEDIE 
DIN CONSTANȚA. 
Regia i Mihai Bere
chet Decoruri i Ele
na Forțu Costume : 
Eugenia Tarășescu. 
Din distribuție fac 
parte i Ileana Plosca- 
ru. Emil Sassu, Ana 
Mirena, Petre Lupu. 
Viorica Faina-Borza, 
Longin Mărtoiu și 
alții.

S-a deschis In sălile 
Muzeului de artă din 
Craiova expoziția inter
județeană de artă plas
tică, ce reunește artiști 
din județele Dolj. Hu
nedoara. Mehedinți, ex
poziție ce se adaugă u- 
nui șir de manifestări 
care afirmă forța și ori
ginalitatea unor talente 
din aceste ținuturi ale 
țării.

Trebuie să pornim, a- 
nalizind expoziția, de la 
criteriul potrivit căruia 
justificarea producției 
artistice se raportează 
în primul rînd unei ne
cesități prin care exis
tența produsului artis
tic se justifică. Dacă e- 
xistă o referință la rea
litate, dacă există o in
trospecție realizată, in 
exprimarea integrală a 

, momentului, timide în
cercări de abordare a 
umanului și a dimen
siunilor lui. a realități
lor actuale, nu trebuie 
să cădem în eroarea de 
a situa producții mino
re în primul plan al va
lorilor artistice, fie prin 
elogierea lor, fie prin- 
atribuirea unor sensuri 
ce pot fi invent ite pe 
loc.

Ceea ce deosebește 
ultima manifestare față 
de cele din anii trecuți 
este efortul de găsire a 
propriei personalități, 
de limpezire a limbaju
lui plastic, lucru care 
conferă in general acea 
unitate de viziune, fără 
a exclude căutările, u- 
neori anevoioase, moda
litățile de abordare a 
realului. Sînt totuși ar
tiști care rămîn partiza
nii unor frumuseți- măr
ginașe, departe de tu
multul marilor întrebări 
umane, departe de a- 
cea analiză profundă a 
realității contemporane, 
chiar dacă uneori încer
cările în acest domeniu 
se pot vedea vidate de 
conținutul și probleme
le omului societății 
noastre. Fie că se re
curge la o simbolistică 
facilă (Ștefan Brădicea- 
nu „Măsurarea timpu
lui"), fie că se încear
că abordarea unor rea
lități trăite și simțite de 
fiecare din noi (Grigore 
Lungu — ..Noile ctito
rii" etc.), lucrările se 
caracterizează printr-o 
exprimare neconvingă
toare a unei problema
tici contemporane E-

xemplele pot fi conti
nuate. Astfel, limbajul 
plastic, trăind doar in 
sine, nu este adecvat li
nei idei precise, nu du
ce la rezolvarea adecva
tă a raportului om-rea- 
litate. (Marin Andrees- 
cu — „Aranjament de
corativ" sau Ion Florea 
— „Dualism"). Dacă in 
unele compoziții ale sa
le, Vasile Buz dă dova
da unei stăpîniri depli
ne a . limbajului plastic 
(„Oraș", „Primăvara") 
în altă compoziție 
(„Vremea rodului") ca-

Insemnâri des
pre Expoziția 

interjudețeană 
de pictură, gra
fică, sculptură 

de la Craiova

de pradă unei anecdo
tici ce folosește ele
mente ce se vor doar 
simbolice.

Chiar dacă expoziția 
interjudețeană de la 
Craiova se caracterizea
ză printr-o unitate a 
expresiilor plastice uti
lizate, trebuie să ținem 
seamă de faptul că a- 
ceste expresii nu pot fi 
decît un pretext al u- 
nui conținut ce trebuie 
exprimat. Fodor Kal
man acordă atenție a- 
sociațiilor de idei cu 
implicații expresionis
te ; Victor Pirlac supu
ne culoarea unei orga
nizări dinamice („Cinte- 
cul păsărilor") ; la Uu- 
cioniu Ilie și Doru Bră- 
tianu accentul cade pe 
dispoziția culorii într-un 
spațiu bidimensional. 
Toate sint simple cău
tări ale unui limbaj 
propriu fără prezența 
'unei consecvențe în 
ceea ce privește ataca
rea temelor actuale, 
soldîndu-se, de aceea, 
doar cu o bună impre
sie de ingeniozitate 
plastică și atita tot. 
Compoziția social-isto- 
rică lipsește aproape ,cu 
desăvârșire". Nicolae
Marinache în „Stegarii 
voevqdului" demons
trează că se pot găsi în- 

. truchipări originale... în, 
tematica respectivă, dar . 
dă dovada unui didacti
cism .. nefertil î cină. . e

vorba ,de a reprezenta 
figuri ale culturii ro
manești (Eminescu").

tn general, lucrările 
de pictură se înscriu in 
limitele unui figurativ 
care capătă in această 
expoziție o accepție mai 
largă: Printre cei care 
pun în preocupările lor 
problematica umană, 
chiar dacă ea folosește 
modalități deja cunos
cute în arta modernă, 
se remarcă Eustațiu 
Gregorian („Orașul", 
„Compoziție"), losif Ma- 
tyas sau Victor Syl
vester se arată preocu
pați de metamorfoza 
organicului, primul fi
ind apropiat de lumea 
imaginarului populată 
de ființe aflate în con
tinuă dinamică a miș
cării, iar cel de-al doi
lea, de raporturile din
tre efectul culorilor și 
dimensiunea tabloului. 
Cu picturile expuse de 
Viorel Penișoară in
trăm pe terenul evocă
rii poetice lirice, fiind 
introduși, intr-o lume a 
satului în care asocia
țiile sînt mult mai 
reale decît obiectele.

Putinele lucrări de 
grafică demonstrează 
totuși realele talente ale 
Ecaterinei Sylvester sau 
ale lui Alexandru Isba- 
șa. Tușurile colorate ale 
Elenei Bianu evocă o 
lume mirifică în plină 
transformare lăuntrică.

Sculptura, aproape 
simbolic reprezentată, 
dezvăluie talente reale 
ca Sopov Kole Nicos 
care caută, un acord în
tre structurarea spațială 
și conținutul ideatic; 
Ernest Kovaci este ten
tat de portret căruia îi 
dă expresivitate, in 
ciuda rigorilor clasice in 
care e lucrat.

S-ar putea spune _ în 
concluzie că atunci cind 
se va înțelege că a- 
bordarea marilor teme 
nu înseamnă a renunța 
la viziunea proprie, 
cind se va realiza o in
tegrare organică în rea
litatea contemporană, 
lucru care este mai pu
țin evident in expozi
ția interjudețeană de la 
Craiova, se va ajunge la 
o desfășurare deplină a 
talentului și mijloace
lor da expresie, la o 
mai sigură viabilitate a 
creației plastice. .

0 întrebare Ia care călători din Reșița, Pitești, Alba lulia 
și din alte localități răspund afirmativ în cazul transpor

turilor auto

In 8 zile,100 000 
tone mărfuri

18,50

10,00
19,20

18,00 — Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice.

18,20 — Emisiune pentru tineret. 
Dincolo șl dincoace de 
poarta Școlii.

— Doi lnterpreți — opt In
strumente. Cîntă Gheor- 
ghe Zamfir și Ion Lă- 
ceanu.

— Telejurnalul de seară.
— Muzică corală în primă 

audiție. Interpretează co
rul Ansamblului artistic 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., dirijor Nicolae 
Clobanu.

19,30 — Din poezia românească.
1S,4O — Bunicul automobil — re

portaj de Aristide Buhoiu. 
20,00 — Reflector.
20,10 — Anunțuri — Publicitate.
20,15 — Film artistic : „Rio bravo" 

(partea a Il-a).
21,00 — Intre metronom șl crono

metru — emisiune concurs 
Ion MInulescu ; 

de Balzac. Con- 
Ana Burdăles- 

Stroia Marin. Pre-

Temele : 
Honoră 
curențl : 
cu și ______________
zintă Ion Mustață.

22,00 — Agenda politică.
22,10 — Pe strune de ' chitară — 

muzică tjșoară.
22,15 — Telejurnalul de noapte.
22,35 — Scena — emisiune de ac

tualitate ș! critică teatrală.
23,00 — închiderea emisiunii.

it

De la cultivarea tradițiilor 
al prezentului 

folcloric început cu prilejul revelio
nului în fiecare sat și comună, desti
nat cunoașterii obiceiurilor și datini
lor de Anul nou. Festivalul a întru
nit peste 100 de formații artistice de 
„masCați-frumoși", cum li se spune 
prin partea locului, și s-a desfășurat 
la nivel de comună. în cursul zilei 
de ieri, festivalul folcloric ieșean s-a 
aflat în faza concursurilor interco- 
munale. Urmează ca în ziua de 25 ia
nuarie festivalul să se încheie la 
Casa de cultură a tineretului din 
Iași, în fază județeană, cu concursul 
și înmînarea distincțiilor și premii
lor

Ea un dialog
IAȘI (de la corespondentul nostru) ; 

Locuitorii din comunale Ruginoasa. 
Popești, Șipote, Bivolari și altele 
din,județul Iași sînt cunoscuți ca 
păstrători de vechi obiceiuri și da
tini. cei din Dumbrăvița. Gura Bădi- 
liței ca păstrători ai dansului popular, 
cei din Tansa ai olăritului, iar coo
peratorii din Mădîrjac știu a împleti 
artizanal paiele și nuielele etc. Pen
tru a se cunoaște mai bine aceste 
vechi obiceiuri și tradiții, comitetul 
județean de cultură și artă. împreună 
cu Comitetul județean lași al U.T.C 
au inițiat, în ultima vreme, impor
tante acțiuni de masă Printre altele, 
se desfășoară în prezent festivalul

„CAIETELE
Ne-a sosit în redacție o publicație 

a Teatrului Național „I.L. Caragiale" 
(redactor B Elvin) și o alta din Ba
cău intitulate „Caietele teatrului" 
(redactori C Isac, Oct Voicu). Re
vistele. bogate în fotografii, frumos 
tipărite și alcătuita cu îngrijire, re
prezintă roade meritorii ale efortu
lui instituțiilor respective de a-și a- 
propia publicul, de a-i forma și con
solida o cultură specifică Ambele 
conțin. în variate forme publicistice, 
articole-program ale conducătorilor 
teatrelor și colaboratorilor lor ime- 
diați. fie cu privire la relația teatru
lui cu piesa originală (Radu Beligan), 
fie cu privire la obiectivele princi-

TEATRULUI"
pale specifice ale politicii culturale 
(Vlad Sorianu. B. Elvin, Horea Po
pescu) Ambele publicații conțin 
considerații teoretice cu privire la 
orientări estetice, prezentări de 
cărți, precum și articole mai la o- 
biect : referiri la tradiții specifice, 
prefețe la spectacole ale stagiunii 
etc Publicația editată de colectivul 
primei scene a țării conține încer
cări de sinteză pe marginea teatru
lui românesc clasic și contemporan 
și are. așa cum era și firesc, o mai 
largă deschidere către realitățile vie
ții teatrale mondiale.

N. STANCU

VITRINA CU CĂRȚI
In colecția. „.Scriitori români", o ediție a operei 

lui Dimitrie Cantemir — „Divanul", carte 
filozofică și epică, reprezentativă pentru 

mentalitatea și mișcarea de idei a unei epoci in 
care avea să se producă separarea religiosului de 
laic în cultura română. Ediția, îngrijită și înzes
trată de un studiu introductiv al lui Virgil Cândea, 
prezintă — în paralel — textul grecesc cu cel al 
traducerii, cuprinzînd și un aparat critic riguros 
întocmit, alcătuit.din comentarii, note, variante, bi
bliografia lucrării, glosar și indici de nume și ter
meni.

In cadrul amplului efort de valorificare a moș
tenirii culturale se înscriu și volumele I din 
seria „Opere" ale scriitorilor Șt. O. Iosif și 

Anton Holban și volumul „Scrieri" de Ștefan Pe
tică. Tomul I de poezii ai celui care a fost definit 
de critica literară ca un reprezentant al sintezei 
dintre romantism și tradiționalism, include toate 
creațiile din culegerile antume ale poetului, fiind 
prevăzut de către cercetătorul Ion Roman cu un 
aparat critic care oferă o imașine de profunzime 
asupra genezei operei, circulației și aprecierii ei 
în epocă. Cartea lui Anton Holban, spirit modern 
și scriitor analist prin vocație și formație, cuprinde 
„Romanul lui Mirel", „Parada dascălilor", „Ioana" 
și „O moarte care nu dovedește nimic", cărți apă
rute tn timpul vieții romancierului „Scrierile" lui 
Șt. Petică înmănunchează ciclurile de poezii ale 
celui care a fost un ilustrator autentic al simbolis
mului românesc

9
romanul „Prins" de Petru Popescu. Menționăm de 
asemenea „Diminețile bătrine" de Nicolae Damian.

D intre volumele de versuri, prezențe particulare 
în peisajul liric- actual sînt cărțile „Panora
ma sărutului" de Ion Bănuță. ediție prefa

țată de academicianul Perpessicius, „11 elegii" de 
Nichita Stânescu, „Odihnă în țipăt" de Cezar Bal
tag, „Suav anapoda" de Gheorghe Tomozei. „No- 

. „Calendar" de • 
liric poate fi identifi- 
limba maghiară „Nud

blețe de stirpe" de Grigore Hagiu. 
Ion Horea. Un autentic fior 
cat în volumul de versuri în 
de fată" de Bodor Păi

Sectorul critică literară e ilustrat de 
lui A Marino, de Liviu Petrescu 
sa de eseuri reunite sub titlul ,,f

? „Eseurile" 
prin suita 

____  _____ _________ „Realitate și 
de Mircea Martin — „Generație și 

de ciclul de profiluri al lui Ion Pas-
romanesc", 
creație", și 
cădi „Esteticieni români", volum care evocă per
sonalitatea lui E. Lovinescu. I Blaga, G Căli- 
nescu. M Ralea

Proza contemporană e strălucit reprezentată 
de ediția a lll-a, revăzută și definitivă, a ro
manului „Risipitorii" de Marin Preda, operă 

în care autorul caută noi modalități epice, schim- 
btndu-și tehnica narației și a analizei Dintre scrie
rile tinerilor prozatori, o apariție deosebită este

In „Biblioteca pentru toți" au apărut povesti
rile lui E. Caldwell „Pămînt .american", am
plul roman „Muntele vrăjit" de Thomas 

Mann, „Eva ultimă" și „O sirenă la Paraggi", vo
lume ale prozatorului italian Massimo Bontempelii. 
tar în colecția „Romanul secolului XX", cunoscuta 
carte a lui N Kazantzakis — „Alexis Zorba", „Jo
cul cu mărgele de sticlă", volum de Hermann Hesse 
și „Belarmino și Aoolonio", una din certele reușite 
ale prozei argentinlene. o tragicomedie ce reactua
lizează pe alt plan mitul lui Don Quijote. Dintre 
scrierile apărute în editura Meridiane menționăm : 
„Un om sfîrșit" de Giovanni Papini, „Povestiri 
amare" de Păr Lagerkvist și „O minunată călăto
rie" a prozatorului Enrico Emanuelli

în cele două mari întreprinderi re- 
șițene — combinatul siderurgic și u- 
zinele constructoare de mașini — lu
crează numeroși salariați care lo
cuiesc' în satele și comunele În
vecinate. Transportul lor la locul 
de muncă și de aici acasă face de 
mai multă vreme obiectul unor dis
cuții, dovedite pînă acum sterile, în
tre ei și conducerea autobazei locale 
de transporturi auto. Călătorii cer — 
și pe bună dreptate — să fie deser
viți în condiții civilizate, cursele să 
cirpule după grafice, să se evite aglo
merația. mai ales în orele de vîrf 
La toate acestea, conducerea autoba
zei „n-aude, n-a vede...".

— Am adresat de multă vreme au
tobazei de transporturi din Reșița ce
rerea de a înființa curse muncito
rești pe ruta Reșița-Rafnic - ne 
spune muncitorul Marian Pădineanț 
din satul Rafnic — dar n-am găsit 
nici pînă acum înțelegerea cuvenită 
Tn momentul de față călătorim (spre 
uzină și spre casă) în autocamioane 
ouse la dispoziție de U.C.M.R. Nu
mărul călătorilor pe acest traseu s-a 
mărit în ultimul timp, astfel că. di
mineața. către uzină, mergem claie 
Dește grămadă si ajungem la locul de 
muncă înghețați și obosiți în aceste 
condiții se înțelege că randamentul 
nostru în producție este mai scăzut, 
nemaivorbind de desele întîrzieri de 
la lucru.

Știam că surzenia este o infirmitate 
grea. Dar de cînd a devenit ea mo
lipsitoare ? Pentru că de această ma
ladie suferă 
menționată, ci 
care, deși a 
multe ori că 
portă pe muncitorii navetiști 
diferite comune la gara Valea Lungă 
(de unde un tren-cursă îi duce la 
C.I.L. Blaj), întîrzie deseori nejusti
ficat. Aceasta face ca ei să piardă 
trenul și să întîrzie la lucru. Auțoba- 
za din Alba n-a făcut însă nimic 
pentru a îndrepta această situație. 
„De ce-o mai fi existînd grafic de 

circulație, dacă nu se îngrijește ni
meni de respectarea lui, de felul în 
care-și fac datoria șoferii ? — se în
treabă, pe bună dreptate, Ilie Cardaț 
din comuna Cenade. Și cum poate fi

{calificată ațițudinea conducerii auto-. .;i M,ac0UUM1„
.bazei respective Țață de sesizările ia măsuri!e necesare.

.noastre, repetate, în legătură cu cir- ; ‘
’/culația jiutobuzefor, cu prejudiciile ./ Alexandru STROE

nu numai autobaza 
și cea din Alba lulia. 
fost sesizată de mai 
autobuzele ce-i trans- 

din

ce se aduc, din această cauză, între
prinderii din Blaj prin numărul mare 
de întîrzieri și absențe de la lucru ?"

Persistența unor asemenea defi
ciențe pe traseele dintre diferite lo
calități dă naștere unui paradox i
cursele auto respective, cu care pa
sagerii ar trebui să cîștige timp pre
țios, îi obligă să piardă ore întregi 
aștep'tîndu-le prin stații. Ba, cîteoda- 
tă, călătorul este pus în situația de 
a constata că, mergind pe jos, ajunge 

, înaintea autobuzului la destinație.
— Valea Mare — Podgoria se află 

la numai cîțiva kilometri de munici
piul Pitești — ne relatează Nicolae 
Marin. Ca să ajungi din oraș pînă in 
comună ai nevoie, dacă mergi pe jos, 
de circa 30 de minute. Dacă folosești 
autobuzul riști să ajungi acasă după 
o oră întîrziere. Căci cam atit du
rează așteptarea în stație. Ș-apoi au
tobuzul nu vine niciodată la ora fi
xată.

Nu este singura ciudățenie de acest 
fel. Să ne referim, de pildă, și la 
felul cum călătoresc navetiștii din 
Năsăud, care-și au serviciul în ora
șul Bistrița. între cele două orașe 
este o distanță destul de mare. Cine 
o pornește însă din Năsăud, prevăză
tor. pe jos, ajunge în Bistrița înain
tea autobuzului, rămas — cum dese
ori se întîmplă — în pană pe traseu.

Ne oprim aici cu exemplele. Nu 
înainte însă de a arăta că asemenea 
anomalii, care se soldează cu preju
dicii deloc neglijabile pentru pro
ducție și pentru cetățeni, trebuie să 
fie înlăturate de pe toate traseele 
acestui sector al transportului în co
mun. Spunem aceasta deoarece defi
ciențele semnalate sînt rezultatul u- 
nei slabe organizări a activității au
tobazelor respective, al lipsei de răs
pundere față de interesele producției 
altor întreprinderi, lipsei de solicitu
dine față de cetățeni. Pentru ca a- 
ceste cauze, de altfel bine cunoscute, 
să nu mai poată genera neajunsuri 
de felul celor semnalate, considerăm 
necesar ca organele de resort din 
Ministerul Transporturilor să organi
zeze un control mai temeinic și mai 
eficace al activității autobazelor, și, 
cu mai multă înțelegere pentru ceea 
ce înseamnă, .un serviciu public, să.

în 8 zile din luna ianuarie, 62 
nave românești și străine au în
cărcat aproape 100 000 tone măr
furi destinate exportului, în con
tul comenzilor pe 1970. Este vor
ba de vagoane de cale ferată, 
echipament industrial, tractoare, 
aluminiu, îngrășăminte chimice, 
hârtie, produse finite din lemn 
și altele. Concomitent, au fost 
descărcate în portul Constanța, 
aproape 70 000 tone minereu de 
fier, cocs, produse petroliere, ci
trice și alte mărfuri. Traficul 
prin portul Constanța, trebuie să 
depășească in acest an 7 mili
oane tone, cu un milion tone mai 
mult decît în 1969.

I
Complex 

comercial la Cugir
Locuitorii Cugirului au acum 

la dispoziție un modern com
plex comercial de alimentație 
publică. Inaugurarea sa a fost 
salutată în mod deosebit; pe 
deoparte, datorită 'faptului că 
întreprinderea de construcții- 
montaj Alba a reușit, in sfîrșit, 
să-șt respecte cuvîntul (ea a 
tergiversat destul de mult fi
nalizarea lucrărilor), iar pe de 
altă parte din cauză că unitățile 
din incinta complexului sint bine 
aprovizionate.

Ion AXON

Film polițist, producție a studioului cinematografic „București". 
Scenariul : Tudor Popescu. Regia : Ștefan Traian Roman. In distribu
ție : Mihail Păladescu, Silviu Stânculescu, Virgil Ogâșanu, Gilda Ma
rinescu, Eniko Oss, Geo Barton, Mihai Niculescu, Ioana lonifă, Emil 
Hossu Horea Popescu. Imaginea : Raducanu Ateodoresei; muzica : 
Gabriel Mărgărit; decoruri arhitect Nicolae Drăgan.

Scump
(Urmare din pag. I)

ganele C.F.R.) iar al
ții să înregistreze 
pierderi (unitățile a- 
gricole amintite). Nu 
s-ar putea ajunge la o 
înțelegere 1 Nu s-ar 
putea deschide traficul 
de mărfuri în haltele 
respective, atunci cind 
sosesc mărfuri în mari 
cantități pentru unită
țile amintite, sau cind 
acestea au de livrat 
produsele agricole ?

Deosebit de sugesti
vă, în contextul fap
telor analizate, este și 
scrisoarea tov. Pavel 
Kovacs, de la Uzinele 
de vagoane Arad. 
Semnatarul corespon
denței ne spune : 
„Procesul de produc
ție al uzinei necesită 
mari cantități de ma
terii și materiale ; ele 
se aduc in întreprin
dere, dar unora puțin 
le pasă cum sînt de
pozitate aceste bunuri 
ale statului — în spe
cial, materiale sensibi
le, laminate din nefe
roase —, dacă se de

gradează din cauza co
roziunii, umezelii, ploi
lor și zăpezilor. Exis
tă chiar un cont care 
oficializează aceste 
pierderi ; în el se 
string — ca într-un 
sac fără fund — chel
tuielile cu degradarea 
de bunuri, de materii 
și materiale. Bani 
pentru construirea ți
nui adăpost, provizo
riu cel puțin, pentru a 
feri materialele amin
tite de la distrugere, 
nu s-au găsit; in 
schimb, s-a construit 
un frumos și grandios 
rastel acoperit pentru... 
biciclete, unde pot în
căpea toate bicicletele 
din oraș. Zeci de tone 
de laminate, profile 
din aluminiu stau sub 
cerul Tiber, supuse de
teriorării și chiar în
străinării"...

Evident, sesizarea a- 
ceasta este de natură 
să pună la îndoială 
spiritul de bun gos
podar al tovarășilor 
din conducerea uzinei 
arădene. Dacă au gă

PREMIERE

CINEMATOGRAFICE
• Orașul visurilor — produc

ție sovietică, în regia Iui Șur- 
hat Abbasov, care narează pe
ripețiile a doi băieți, tn anii 
imediat următori războiului ci
vil, în zilele șecetei din 1921, 
în rolurile principale : Vova 
Vorobei și Vova Kudenkov.

• Via Mala — un roman ce
lebru a inspirat cineaștilor din 
R. F. a Germaniei acest film, 
care numără în fruntea distribu
ției pe cunoscutul actor Gert — 
Frobe. Regia aparține Iui Paul 
May. Dintre interpreți mai a- 
mintim pe Joachim Hansen, 
Christine Kaufmann, Christian 
Wolff, Anita Hoffer etc.

• Cind se arată cucuveaua — 
coproducție italo-franceză în 
regia lui Damiano Damiani, 
evocînd peisajul arid al Siciliei 
și acțiunea misterioasă a Ma
fiei. Printre interpreți se nu
mără Claudia Cardinale, Franco 
Nero, Lee J. Cobb, Serge Reg- 
giani. Pentru realizare, produ
cătorii filmului au primit pre
miul anual „Nastri d’argento" 
— 1969.

SATU, MARE
An nou, producții

m premiera
An nou, producție nouă — este 

deviza colectivului uzinei „Unio" 
din Satu-Mare, care a și trecut 
în aceste zile la fabricarea unor 
utilaje în „premieră". Printre 
ele se numără noul tip de trans
portor cu cablu fix pentru sub
teran, cu lățimea benzii de 1 000 
mm și, remarcabilă realizare 
tehnică, mașina de încărcat 
pneumatic cu siloz.

zootehniei
Cooperativele agricole de pro

ducție din județul Mureș și-au 
îmbogățit anul trecut zestrea lor 
cu 121 de obiective agrozootehni
ce. între acestea se numără 18 
grajduri, 17 maternități și îngră- 
șătorli cu o capacitate totală de 
6 800 porci, hale pentru 5 000 
păsări, saivane de oi, silozuri 
in care se pot depozita 530 va
goane de nutrețuri precum și 
alte construcții și obiective des
tinate activității de producție. 
Pentru acest an, cooperatorii din 
rudețul Mureș și-au propus să 
construiască, in continuare, cir
ca 60 de grajduri și alte obiecti
ve zootehnice

i la tarife
sit fonduri pentru ras- 
telul de biciclete, iar 
pentru un depozit — 
nu. dacă au și un cont 
ce legalizează pierde
rile, acestea se dato
rează faptului că ei nu 
suportă din propriul 
buzunar daunele adu
se statului. Metalul — 
si cel deficitar, cum 
este aluminiul — se 
degradează, uneori se... 
împuținează, sub ochii 
„gospodarilor" de aici. 
Pînă cînd ?

De la Oradea a so
sit la redacție o scri
soare care se referă tot 
la depozite, tot la 
lipsa lor. Să vedem 
despre ce este vorba. 
Cu un timp în urmă a 
ancorat la Tulcea un 
vapor încărcat cu 24 000 
tone de bauxită din 
import pentru Uzina
de alumină din Ora
dea. întreaga cantita
te de materie primă a

3
cît, încă nu s-a fabri
cat locomotiva care să 
tracteze... 550 vagoane. 
Se întreabă corespon
dentul : „Nu era mai 
bine și mai economi
cos să se amenajeze un 
depozit la Tulcea, a 
cărui valoare ar fi fost 
cu mult mai mică de
cît cele 2.3 milioane 
lei locații, cît s-au 
plătit pentru imobili
zarea vagoanelor ?“. în 
curind, uzina va mai 
primi 28 000 tone bau
xită, tot prin interme
diul Tulcei. Și „isto
ria" tinde să se repe
te : peste 2,5 milioane 
lei locații, 650—700 va
goane vor fi blocate în 
stațiile C.F.R., fiind 
scoase din circuit zeci 
de zile.

De cite ori trebuie să 
se lovească cu capul 
de... pragul de sus
factorii respectivi, pen
tru ca să ia măsuri de

• • ®

fost încărcată în mai 
bine de 550 vagoane, 
adevărate depozite pe 
roți, imobilizate vre
me îndelungată, întru- ‘

a preveni asemenea 
pagube mari 7 Cre
dem că faptele sem
nalate sînt suficien
te pentru a-I scoa-

te din amorțeală, pen
tru a-i determina să 
nu mai admită perpe
tuarea unor neajun
suri care lezează an
gajarea rentabilă a 
fondurilor statului. E- 
ficiența înaltă este as
tăzi un imperativ fun
damental in toate do
meniile de activitate, 
prin prisma căreia tre
buie să fie apreciată 
orice acțiune, orice 
măsură adoptată în 
întreprinderi, centrale 
industriale, ministere. 
Se impune, deci, evi
tată practica înțelege
rii trunchiate a unor 
interese, practica ob
ținerii unor economii 
dincolo de care, în 
fond, se ascund pagu
be. Orice decizie ce a- 
fectează angajarea' va
lorilor statului trebuie 
luată în deplină cu
noștință de cauză asu
pra consecințelor, de-a 
lungul întregii sale 
raze de acțiune, asu
pra efectelor ce se pot 
produce la nivelul e- 
conomiei naționale.

I

De ce se bucură
„Danubiana"

și „Victoria"
Piteștiul industrial și-a între

git dotarea productivă, prin da
rea în exploatare, la termen, a 
celei de a doua linii de produc
ție, cu o capacitate de 18 000 tone 
anual, la Fabrica de negru de 
fum. Ca urmare, principalele 
întreprinderi beneficiare ale fa
bricii — uzina de anvelope „Da
nubiana" din București și uzina 
„Victoria" de la Florești — au 
motive să se bucure; ele își vor 
spori simțitor rezerva de materie 
primă.

Două invitații
Noul cinematograf, deschis 

în Piatra Neamț, are o capacitate 
de 650 locuri și ecran panoramic. 
Motelul „Cristina" — situat in 
mijlocul unui splendid cadru na
tural, din imediata vecinătate a 
barajului de la Bicaz — dispune 
de 42 camere, cu cîte două 
locuri, bar de zi, restaurant, 
locuri de parcare, o terasă cu 
vedere spre lac și o centrală ter
mică. Deci, cînd ajungeți in ju
dețul. Neamț, vizitați-le 1

Succes chimiștilor 

craioveni!
Colectivul Combinatului chi

mic din Craiova este pus pe 
fapte mari; în numai 12 zile din 
acest an a realizat peste plan 
2130 tone azotat de amoniu. 
134 tone butanol, 65 tone aceti 
lenă, precum și însemnate can
tități de alte materii prime 
Le dorim succes deplin in in
tenția lor de a ridica „ștacheta" 
producției și productivității 
muncii, de a trimite agriculturii 
cît mai multe îngrășăminte chi
mice, de a asigura funcționarea 
ireproșabilă a instalațiilor.

ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/Aț
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CAPITALĂ,

SA TRECEM
LA FAPTE!

PATINOARUL

DE LA GALAȚI
ÎNCĂGATAESTE

ecouri

bun" tu-

DUMINICA SPORTIVĂ JUDEȚEANĂ

& ATLETISM ȘI... FOTBAL LA ORADEA

Fla- 
și selec-

interviu tov. Florea 
secretar general al
face deplasarea ?

Răducanu și Ghiță

celelalte meciuri ? 
departe vom juca — așa 
stabilit cu organizatorul

I. D,
Foto : Gh. Vințilă

O nouă și modernă bază 
Sportivă a fost inaugurată 
wîmbătă seara la Galați. 
Este vorba de patinoarul 
artificial, care va găzdui, 
începînd de la 13 februa
rie, întrecerile din cadrul 
grupei C a actualei ediții 
a campionatului mondial 
de hochei pe gheață.

La festivitatea de inau
gurare au participat tov. 
Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, 
Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
Nicolae Bozdog, președin
tele Federației române de 
hochei, reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat, un numeros pu
blic.

Realizat cu sprijinul 
direct al organelor locale și 
al C.N.E.F.S., patinoarul ar
tificial șie la Galați a fost 
construit într-un timp re
cord — mai puțin de 8 luni 
de zile — meritul revenind 
întreprinderii de construc
ții și montaje siderurgice 
Galați, care a realizat a- 
ceastă performanță în con
dițiile cînd o bună parte 
din lucrări au trebuit exe
cutate în perioada iernii.

Dincolo de scopul ime
diat — găzduirea întrece
rilor din grupa C a C. M. 
de hochei — patinoarul 
artificial de 'la Galați re
prezintă un puternic sti
mulent și o bază materială 
ideală pentru dezvoltarea 
în orașul de la Dunăre a 
două noi ramuri sportive : 
hocheiul pe gheață și pati
najul.

Această nouă și modernă 
bază sportivă, realizată la 
un ' nivel de înaltă tehnici
tate, este dotată cu o pistă 
olimpică în stare să găzdu
iască întreceri sportive

ORT FOTBAL
Turneul lotului național

în America de Sud

CEL DIN

Are in întregime dreptate 
autorul materialului publicat 
în ziarul „Scinteia" din 12 ia
nuarie 1970 sub titlul „Cu chel
tuieli minime, mai multe pa
tinoare".

Intr-adevăr, situația patinoa
relor și a patinajului în gene
ral, atit a celui de performanță 
dar in special a celui școlar și 
de agrement, la noi in țară, lasă 
mult de dorit. E inadmisibil ca, 
intr-un oraș ca Bucureștiul, ca
pitală a țării, să existe doar două 
patinoare artificiale, aproape tot 
timpul ocupate de formațiile 
sportive de performanță. Păre
rea mea este că cei ce se ocupă 
de aceste probleme n-au mani-

după toate normele inter
naționale. In afară de tri
buna cu o capacitate de 
1 800 de locuri, patinoarul 
dispune de toate dotările 
necesare : vestiare, ca
mere pentru arbitri, insta
lație electrică pentru noc
turnă, mașină specială care 
execută în timp record cu
rățatul și planatul gheții, 
posibilitatea ca manifestă
rile sportive să fie trans
mise la televiziune etc 
Partea frigotehnică a aces
tei construcții a necesitat 
peste 5 km de țeavă cu 
toate armăturile necesare. 
Datorită puternicei insta
lații frigorifice cu care 
este dotat patinoarul, ghea
ța artificială se realizează 
în circa 6 ore. Și încă un 
amănunt care denotă inge
niozitatea proiectanților a- 
cestei construcții : frigul 
este furnizat de instalațiile 
specifice ale întreprinderii 
de industrializare a lapte
lui care se găsește în ime
diata vecinătate. In pers
pectiva apropiată, patinoa
rul va fi dotat cu încă o 
tribună, dublindu-se astfel 
capacitatea locurilor, exis- 
tînd și posibilitatea de a fi 
acoperit.

Primele probe, trecute 
cu succes de această nouă 
bază sportivă în cadrul 
festivității de inaugurare 
(demonstrațiile de patinaj 
artistic și de viteză și în- 
tîlnirea de hochei dintre 
două selecționate ale Capi
talei), vor fi urmate de 
„Cupa Bucureștiului" la 
hochei între 26—29 ianua
rie, la care participă echi
pele reprezentative ale Ro
mâniei și Poloniei, repre
zentativa secundă a R. F. a 
Germaniei și o echipă de 
primă categorie din Ceho
slovacia.

Stelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii

Patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" 
va găzdui meciurile grupei 
B a campionatului mondial. 
Amenajarea patinoarului 
în vederea marelui eveni
ment sportiv a presupus, 
cum era și normal, o seric 
de lucrări speciale, în pri
mul rînd acoperirea lui în 
întregime. De la deschide
rea șantierului, făcută cam 
tîrziu (în septembrie 1969), 
au fost obținute o seamă 
de realizări. Totuși, pati
noarul nu este încă gata 
pentru a-și primi oaspeții. 
Lucrările de acoperire sînt 
în întîrziere. După mai 
bine de trei săptămîni de 
Ia scadența ultimă, de-abia 
a fost încheiată operațiunea 
de întindere a cablurilor 
pe care urmează să fie a- 
șezate plăcile de tablă cu
tată, cu alte cuvinte aco- 
perămîntul propriu-zis. 
Ieri Ia amiază, circa 20 de 
muncitori lucrau la mon
tarea unor astfel de plăci 
pe primul tronson. Opera
țiunile mergeau destul ' de 
greu și din cauza frigului, 
și din cauza lipsei de expe
riență (după cum ne spu
nea tov. Octav Hărgălaș, 
directorul tehnic al Trus
tului 2 construcții-montaj, 
„asemenea lucrări se exe
cută în premieră pe țară")!

— Cînd credeți că aco
perișul va fi gata în între
gime 7

— Nu mai devreme de 
18 zile. La un tronson lu
crăm 3 zile. Acest ritm este 
însă condiționat de starea 
vremii ; frigul, zăpada și 
vîntul puternic, mai ales,

pot produce perturbări, pot 
prelungi data încheierii o- 
perațiunii...

în alte părți ale patinoa
rului, amenajarea așa-zise- 
lor spații anexă (birouri, 
vestiare, sălile pentru pre
să) se desfășoară într-un 
ritm ceva mai susținut.

Constructorii știu, desi
gur, că în orice caz data 
începerii meciurilor grupei 
B a ,,mondialelor" rămîne 
aceeași : 23 februarie. Față 
de apropierea „marii sca
dențe" și, mai ales, față de 
stadiul în care se află, pe 
ansamblu, lucrările de pe 
șantierul patinoarului bucu- 
reștean, este absolut nece
sar ca atit conducerea 
T.C.M. 2 cît și Consiliul 
popular al municipiului 
București să intervină cu 
toată fermitatea pentru a 
urgenta executarea lucră
rilor. Deocamdată nu cău
tăm vinovatul (sau vinovă
ții) pentru aceste întîr- 
zieri... Avînd în vedere ca
priciile iernii, în zilele cînd 
totuși vremea este favora
bilă, efectivul operativ de 
pe șantier trebuie serios 
mărit. în situația de față, 
orice oră pierdută poate 
compromite calitatea lucră
rilor. Constructorul — 8
cărui capacitate de lucru a 
fost apreciată cu alte oca
zii — este, de fapt, primul 
dator să dea impulsul ne
cesar întregului complex 
de lucrări pentru ca, la ter
menul cunoscut, marele pa
tinoar bucureștean să-și 
primească oaspeții.

Ieri dimineață, cursa de Paris a 
TAROM-ului a luat la bord lotul 
nostru național de fotbal care, după 
cum se știe, in cadrul pregătirilor 
pentru turneul final al „mondia- 
lelor", întreprinde un turneu în 
America de Sud. în holul mare al 
aerogării Băneasa, în afară, bine
înțeles, de oficialii federației de 
specialitate, de ziariști, un mare 
număr de simpatizanți ai fotbalu
lui — mulți dintre ei membri fon
datori ai „Clubului suporterilor e- 
chipei naționale", constituit la ini
țiativa ziarului „Scinteia tineretu
lui" — au ținut să fie prezenți la 
plecarea „tricolorilor", pentru a le 
ura. tradiționalul „Drum bun".

înainte de îmbarcare, am solici
tat un scurt 
Tănăsescu, 
F.R.F.

— Ce lot
— Notați :

(portari), Sătmăreanu, Hălmăgeanu, 
Dan, Deleanu, Lupescu, Mocanu 
(fundași), Ghergheli, Dinu C., Nun- 
weiller VI, Dumitru (mijlocași), 
Dembrovschi, Dumitrache, Eobrin, 
Domide, Lucescu, Neagu (înaintași). 
Șase dintre aceștia sînt de la Di
namo București, cinci de la Rapid, 
cîte doi de la Steaua și Dinamo 
Bacău, cîte unul de la F.C. Argeș. 
U.T.A. și Petrolul.

— Primul joc al turneului...
— ...în Brazilia, pe data de 22 ia

nuarie, la Bello Horizonte, unde 
sperăm să fim marți, deci cu două 
zile înaintea meciului. Călătoria 
pînă acolo este cam obositoare ; 
de la Paris, unde ajungem duminică 
seara, vom traversa Oceanul, în 
nocturnă, cu „Air France". în 
cursul dimineții de luni vom fi la 
Rio de Janeiro, de unde urmează 
să ne continuăm drumul la Bello 
Horizonte.

— Dar
— Mai 

cum am 
turneului — la 25 ianuarie, cu At
letico, tot la Bello Horizonte ; la 
28 ianuarie, Ia Curitiba, cu echipa 
locală; la 31 ianuarie, cu Palmeiras, 
la Sao Paulo ; la 3 februarie, la 
Porto Allegre, cu Gremio. Vor ur
ma două meciuri foarte importante 
— la 6 și 9 februarie — cu repre
zentativele Uruguayului (la Mon
tevideo) și, respectiv, Peru (la 
Lima). în fine, vom reveni în Bra
zilia pentru a încheia turneul la 
Rio de Janeiro, participînd la o 
competiție în patru, alături de cu
noscutele echipe braziliene Fla- 
mengo și Vasco da Gama 
ționata R.D. Germane.

— Mulțumim și „Drum 
turor !

Ion DUMITP.1U

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM. — în prima zi a con

cursului internațional atletic de sală 
de la Los Angeles, americanul John 
Lawson a cîștigat proba de o milă 
cu performanța de 4’00”6/10. Pe locul 
secund s-a clasat kenyanul Kipchoge 
Keino, campion olimpic la Ciudad de 
Mexico, cronometrat în 4’09”6/10. Și 
în proba de 60 yarzi garduri a fost 
înregistrată o surpriză : Willie Da
venport (S.U.A), medaliat cu aur la 
Jocurile Olimpice din Mexic, a ocu
pat locul doi, fiind întrecut cu o 
zecime de secundă de compatrioțul 
său Gary Power (7”).

tat ele egalitate : 2—2 (I—0). Peru- 
vienii au fost conduși pînă în ulti
mul minut de joc, cînd au egalat.

A In primul meci al turneului 
„hexagonal" de fotbal de la Monte
video, echipa braziliană Corinthians 
Sao Paulo a învins cu 6—0 (3—^0) for
mația Steaua Roșie Belgrad. Golurile 
au fost marcate de Ivair (3), Rivelin- 
ho (2) și Suingue (din lovitură de la 
11 m). în cel de-al doilea joc, \Pe- 
narol Montevideo a terminat la ega
litate : 2—2 (1—1) 
(Argentina).

rești (6 p.); 3. Varșovia II (4 p.); 4. 
Bruxelles (2 p.); 5. Sofia (0 p.). Gru
pa a II-a : 1. Varșovia III — 8 punc
te; 2. Praga (6 p.); 3. Amsterdam
(4 p.); 4. Varșovia I (2 p.); 5. Buda
pesta (0 p.).

în finala competiției se vor întîlni 
, echipele Tallin și Varșovia III. Se

lecționata orașului București va juca 
pentru locurile 3—4 cu echipa ora
șului Praga.

© SECVENȚE T1MIȘENE
La Timișoara, in cadrul concursului atletic de sală re

zervat juniorilor mici, concurs contind pentru etapa muni
cipală, s-au întrecut un număr apreciabil de concurenți. Ca 
manifestare atletică consemnăm, de asemenea, și crosul de 
Iarnă, disputat in jurul stadionului C.BLR., la care au par
ticipat toate categoriile de alergători. Ieri, cei mai mici 
handbaliști, echipe ale școlilor generale din Timișoara, s-au 
întrecut într-o nouă etapă municipală, care urmează să 
decidă cea mai bună echipă a școlilor generale timișorene, 
în sfîrșit, tot ieri, în sala „Olimpia", au început meciurile 
de handbal, din cadrul turului II ai campionatului repur 
blican feminin.

In'județ, tineretul sătesc s-a întrecut în centrele de co
mună Cărpiniș, Periam, Dudeștii Vechi și Bulgăruș în tra
diționala competiție „Cupa tineretului" de la sate, ediția 
de îariiă. Organizată de Comitetul județean Timiș al U.T.C., 
competiția a găsit o largă popularitate în rindul tinere
tului sătesc. La probele de trîntă, haltere, tenis de masă 
și șah din cadrul acestei competiții au fost desemnați cei 
mai buni sportivi care se vor întrece în etapa județeană.

Ziua de ieri a fost bogată in evenimente sportive. La 
Institutul pedagogic din Oradea s-au încheiat întrecerile 
de atletism din cadrul „Cupei de iarnă" la care au luat 
parte peste 120 de participanți, de la Școala sportivă, clu
bul Crișul, Institutul pedagogic și clubul I.C.O. Gazdele 
(Institutul pedagogic) au asigurat condiții optime pentru 
desfășurarea concursului, care a scos la iveală tinere ta
lente, printre care Mircea Curticiu (6,73 m la lungime), 
Zeno David și loan Hegeduș (2,9 sec. la 20 m plat) și alții.

Tot duminică, s-a reluat campionatul divizionar școlar 
și de juniori lâ baschet și volei. Primele meciuri au evi- 
dențiat echipele de baschet de lă școală sportivă, liceul 
nr. 4 Oradea, liceul din Huedin, clubul Crișul.

Jucătorii echipei de fotbal Crișul s-au antrenat în sta
țiunea balneară'Ținea, unde, sub conducerea antrenorului 
Vasile Vlad, continuă pregătirile în vederea campionatului, 
în lotul echipei Crișul se pregătesc și tinerii Birta, Buiuc 
și Katona II, care pînă acum au activat în formația de 
tineret-rezerve. Locul lor l-au luat... Tomeș și Arnoczki.

• LA UN ANTRENAMENT... AL FOTBALISTELOR DIN IAȘI

4.

cu San Lorenzo

FOTBAL. — Echipa selecționată 
de fotbal a Perului, care se pregă
tește pentru campionatul mondial, a 
susținut la Lima un joc de verificare 
în compania formației Dinamo Za
greb. Jocul s-a încheiat cu un rezul-

BASCHET. — Au luat sfîrșit între
cerile din cadrul celor două grupe 
ale turneului internațional mascu
lin de baschet de la Varșovia. Iată 
clasamentele celor două serii : grupa 
1: 1. Tallin — 8 puncte ; 2. Bucu-

VOLEI. — La Madrid s-a disputat 
returul meciului, dintre echipa locală 
Atletico și formația portugheză Por
to, contînd pentru primul tur al „Cu
pei campionilor europeni" la volei 
masculin. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (15—5, 9—15, 15—8, 
15—5). învingători și în primul joc, 
voleibaliștii spanioli s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

Mai sărac decît în alte duminici, programul sportiv de ieri a oferit 
ieșenilor citeva partide atractive de volei, baschet și handbal — unele din 
cadrul diviziei școlare șl de juniori, altele contînd pentru Cupa, „16 Fe
bruarie". Menționăm că unele echipe ieșene divizionare, cum ar fi cea fe
minină de baschet „Universitatea" și de volei (junioare) „Penicilina", au 
evoluat în deplasare. t

Amatorii de sport din Iași ar fi preferat și alte competiții ; în lipsă, 
ei s-au mulțumit să asiste la citeva... antrenamente. Fotbaliștii și rugbiș.tii 
„Politehnicii", handbaliștii de la Agronomie.., voleibalistele „Penicilinei" 
și alți sportivi fruntași și-au cbntinuat pregătirile pentru returul campio
natelor naționale respective.

în. sfîrșit, o noutate din sportul ieșean : cele peste 40 de componente ale 
lotului feminin de fotbal au efectuat ieri al doilea antrenament.

(De la corespondenții „Scinteii”)

festat toată atenția pentru 
fructifica numeroasele propu
neri — lesnicioase, economice, 
necostisitoare, ce s-au făcut in 
acest sens. Toată lumea tre
buie să înțeleagă că prac
ticarea sportului este o ne
cesitate obiectivă, care face 
parte integrantă din făurirea 
unui tineret sănătos, inteligent, 
care să iubească munca, să-și 
petreacă in mod util timpul li
ber. Practicarea sportului im
plică insă o serie de acțiuni, spi
rit organizatoric și de inițiativă, 
cadre profesionale, o largă 
popularizare.

Nu ințeleg de ce, atita timp 
cit avem tot ce ne trebuie, nu 
trecem hotăriți la muncă 7 De 
ce nu sintem antrenați și noi, 
cetățenii particulari, să par
ticipăm la aceste acțiuni, prin 
muncă patriotică și chiar cu 
bani, prin autoimpunere. Cre
deți oare că s-ar supăra cineva 
dacă, lunar, va fi solicitat să dea 
10—15 lei pentru amenajarea 
unor terenuri sportive simple în 
cartierul său 7

Stau in cartierul Militari. Stn- 
tem circa 8 000 de familii, deci 
cam 25 000 de oameni. Peste 
drum de noi, cartierul Drumul 
Taberei, cu 40 000—50 000 oa
meni. Aș îndrăzni să-i întreb pe 
edilii Capitalei noastre : unde 
sint locurile de joacă ale miilor, 
zecilor de mii de tineri ce-și 
trăiesc viața in aceste cartiere?

Cred că redacția ziarului are 
datoria să revină cu materiale 
informative, să propună, even
tual, o întrecere intre județe și 
municipii, privind amenajarea 
de baze sportive pentru copii ți 
tineret.

Ing. A. BRTNZAN

îl asemănăm pe C.A.U.B. (Clubul 
atletic universitar din București) u- 
nui student care a trecut mai multe 
examene cu note foarte bune, Ia 
altele însă obținînd doar calificative 
de suficient, și care, din primăvara 
viitoare, va întîmpina sesiunile ce
lui de-al treilea an din viața sa u- 
niversitară. Să-l considerăm deci ca 
pe un student înzestrat, dar oarecum 
inconstant și încă unilateral, cu po
sibilități de a progresa la mai toate 
obiectele de studiu, și să-1 ajutăm să 
se împlinească, „să absolve cu suc
ces facultatea", adică să devină un 
club sportiv pe deplin matur.

A devenit evident ; concentrarea e- 
îîtei studențești bucureștene în cadrul 
C.A.U.B. este o măsură pozitivă, co
respunzătoare stadiului în care se află 
atletismul nostru și care permite a- 
meliorarea creșterii și pregătirii spor
tivilor de frunte.

Desigur, prin intrarea în focul în
trecerilor a noii unități, campiona
tele, vorbim mai ales de acelea de a- 
tletism, au primit un spor de atracție, 
încă de la adunarea pentru înteme
ierea C.A.U.B., din aprilie 1968, 
membrii clubului și-au făcut cunos
cută public ambiția justificată din 
punct de vedere sportiv de a concura 
piept la piept cu autoritarele frun
tașe de pînă atunci ale competițiilor 
naționale, secțiile de atletism de la 
Dinamo și Steaua. Privită la început 
cu oarecari rezerve, această profe
siune de credință și-a găsit expri
marea practică mult mai repede de- 
cît s-ar fi bănuit. Dacă prima în
scriere la campionate s-a soldat cu 
un ai treilea loc „pe echipe", după 
Dinamo și Steaua, și cu numai trei 
titluri la întrecerile „individuale", 
apoi, în 1969, C.A.U.B. și-a asigurat 
postul de campion al diviziei pe _e- 
chipe, fără să fi suferit vreo înfrîn- 
gere !

Realizările pe plan competițional 
ale Clubului atletic universitar își 
au sursele in condițiile superioare de 
activitate. De la înființarea C.A.U.B. 
Ministerul învățămîntului, în colabo
rare cu C.N.E.F S și Federația de 
atletism, i-a prevăzut o înzestrare 
satisfăcătoare și i-a asigurat o bună 
încadrare tehnică. în conducerea 
clubului un rol preponderent îl au 
specialiști cu reputație, un număr 
de zece antrenori calificați îndepli
nind procesul de instruire : în plus, 
clubul beneficiază de un aport con
stant din partea catedrei de atletism 
de la I.E.F.S. O dată cu reintrarea

în funcțiune a stadionului „Republi
cii", atleții universitari dispun și de 
o bază aproape pe deplin corespun
zătoare.

Trebuie însă să ne întrebăm dacă 
„debitul" acestor surse nu poate fi 
mai bine exploatat. Vom începe de la 
omogenitatea lotului, calitate care, în 
fond, a determinat succesul în cam
pionatul pe echipe. Și vom vedea că 
tocmai această omogenitate devine, 
într-un anumit înțeles, criticabilă, în- 
trucit omogenitatea lotului (care per
mite adunarea de puncte la multe

absenței complete din C.A.U.B. a 
„reprezentanților" celor mai multe 
institute și facultăți bucureștene, 
inclusiv ai acelora cu mii de stu- 
denți, cum sînt, de exemplu, Insti
tutul Medico-Farmaceutic și Acade
mia de Studii Economice — facultăți 
cu vechi tradiții în mișcarea noastră 
sportivă

Mulți specialiști atrag atenția că, sub 
rezerva marilor excepții, munca pen
tru transformarea sportivilor începă
tori în performeri rămîne slab pro-

nificarea Școlii sportive de atletism 
(800 de elevi 1) cu C.A.U.B., realizîn- 
du-se astfel principala condiție a 
unui mare și puternic club atletic. 
Opinii aproape identice manifestă to
varășii Al. Forțu, consilier în Minis
terul învățămîntului pentru proble
mele sportului universitar, și prof, 
univ. Eugen Bran, șeful catedrei de 
atletism din I.E.F.S., vicepreședinte 
al F.R.A. Am,bii sugerează lichidarea 
unui „paralelism", și anume : desfiin
țarea secției de atletism din cadrul 
Clubului sportiv școlar (finanțat de
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probe și deci un loc bun în clasamen
tul diviziei pe echipe) s-a stabilizat, 
din păcate, la un nivel mediu. Predo
mină în această unitate de elită atle
tică elemente care „pot aduce punc
te" în întrecere, fără ca să fie perfor
meri în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului, adică n-au rezultate de mare 
valoare internă și care să însemne 
ceva deosebit pe plan european. Ce
lor șase maeștri ai sportului și celor 
21 de sportivi de categoria I li se 
contrapun 59 de atleți clasificați în 
categoria secundă, plus 33 din cea 
de-a... treia categorie 1 Vom vedea, 
mai departe, că acest raport nu-și 
găsește justificarea în existența 
vreunei pepiniere de viitoare talente. 
Să discutăm și despre alt re
vers nefavorabil al „omogeni
tății" : majoritatea covtrșitoare a 
sportivilor din C A.U.B. sint studenți 
ai Institutului de Educație Fizică și 
Sport I Acest fapt aduce, e drept, un 
anume folos, ușurează instruirea, ca 
și cimentarea sufletească. Dar anor
malul apare, concomitent, sub forma

ductivă dacă ea începe să se exerci
te de la vîrsta de 18—19 ani — și 
că, în consecință, accentul prin
cipal al selecției și pregătirii ta-' 
lentelor trebuie să cadă pe clasele 
școlare mici, începînd de la a IV-a 
sau a V-a.

Sîntem nevoiți să ne întrebăm : 
. cum de-a fost posibil să se înfiin
țeze C.A.U.B., fără să i se asigure 
din punct de vedere organizatoric o 
pepinieră masivă ? Specialiștii sînt 
unanimi de părerea că un club al eli
telor trebuie să dispună de un număr 
de copii și juniori talentați, depășind 
de citeva ori numărul atleților seniori 
Or, în primăvara lui 1969, C.A.U.B. 
avea în rîndurile sale... trei juniori, 
iar posibilitățile unui spor simțitor 
al acestei categorii, absolut necesar, 
nu se întrevăd cel puțin în actualele 
condiții de organizare.

Ar exista, totuși, soluții satisfăcă
toare ale problemei enunțate mai 
sus? Tovarășul Vanghele Chiose, șe
ful secției „sporturi individuale In 
aăr liber" din C.N.E.F.S., propune u-

C.N.E.F.S.) și trecerea atleților elevi, 
cu subvenții cu tot, în noua forma
ție C.A.U.B.-Ș.S.A. Firește, specia
liștii,. antrenorii clubului subscriu la 
soluția arătată, considerînd : l. prin- 
tr-o conducere tehnică unică se va 
realiza un proces de instruire globa
lă, vreme de 8—10 ani ; II. 
corpul de antrenori va primi 
o întrebuințare mult mai rațio
nală, lucrînd pe specialități de 
probe cu talente de la vîrsta optimă 
a inițierii pînă la majoratul perfor
manței ; III. selecția se va îndeplini 
pe baza unei cunoașteri continue, de 
profunzime, și, deci, va fi mult mai 
fructuoasă decit este astăzi.

Precum putem constata, opiniile 
converg spre o soluționare necostisi
toare și eficientă, Ministerul Invăță- 
mîntului putînd-o aborda cu relativă 
ușurință.

în ce privește dezvoltarea sportului 
studențesc, desigur nu înființa
rea și nicj existența C.A.U.B. 
sînt vinovate de starea precară a

atletismului universitar din Bucu
rești. Responsabile, în primul rînd, 
sînt asociațiile studențești din Insti
tute, catedrele de specialitate spor
tivă din institute (ale căror cadre 
întocmesc lucrări științifice, de. obi
cei cu caracter constatativ, negli- 
jînd, în schimb, activitatea sistema
tică, concretă de educație fizică și 
sportivă a masei studenților), ca și 
forurile locale care au drept 
ții principale tocmai această 
tate de masă Dar C.A.U.B., 
du-i, poate și trebuie să-și 
citeva obligații speciale.

Rezumînd părerile mai multor per
soane competente, ajungem la ur
mătoarele concluzii privind aportul 
C.A.U B. la dezvoltarea atletismului 
universitar i Clubului i-ar fi posi
bil să organizeze, chiar săptăminai, 
pe stadionul „Republicii", concursuri 
cu un număr limitat de probe pen
tru studenții amatori de atletism, 
înscrierea și participarea la con
cursuri să nu fie îngrădite de valoa
rea rezultatelor. (Cu timpul s-ar pu
tea să se ivească și rezultate bune, 
adică să apară și acele „mari excep
ții !“). Atleții clubului să ia parte, cu 
rindul, în mod demonstrativ, la unele 
probe ale concursurilor sus-nienționa- 
te. In plus, sportivilor de la C.A.U.B. 
le-ar fi posibil să execute unele de
monstrații cu prilejul orelor de edu
cație fizică din diferitele facultăți ; 
între C.A.U.B. și catedrele de specia
litate din institutele bucureștene să se 
stabilească legături curente de lu
cru, iar conducerea clubului să fie 
mult lărgită prin cooptarea unor 
membri efectivi, reprezentînd toate 
institutele de învățămînt superior 
din Capitală.

Un șir de asemenea măsuri prac
tice vor avea, credem noi, influen
țe rodnice asupra atletismului uni
versitar și vor marca, în același 
timp, achitarea datoriei ce o are 
C.A.U.B., club de performanță, față 
de zecile de mii de studenți, al că
ror reprezentant este pe plan sportiv. 
Să-i dăm ajutorul cuvenit ca 
să devină un club sportiv pe de
plin matur I Cu atît mai mult, cu 
cît, în intenția Ministerului învăță- 
mîntului, experiența C.A.U.B. ser
vește drept bază de plecare spre or
ganizarea altor cluburi atletice uni
versitare, la Cluj, la Timișoara, peste 
cfțiva ani, la Iași

atribu- 
activi- 

la rîn- 
asume

Valeriu MIRONESCU
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DIN LUMEA LARGĂ
Recorduri 
mondiale 
de patinai

Pe patinoarul de 
altitudine „M e d e o" 
(1711 m) de la Alma 
Ata au început cam
pionatele feminine de 
patinaj viteză ale 
U.R.S.S. In prima zi 
au fost stabilite două 
noi recorduri mon
diale. Primul record 
mondial a fost realizat 
de reprezentanta ora
șului Celiabinsk, Ta
tiana Sidorova, crono
metrată in proba de 
500 m cu timpul de 
43”22I1OO (vechiul re
cord mondial, 43”30U00, 
aparținea tot Tatianei 
Sidorova). In cursa de 
1 500 m titlul de cam
pioană unională a re
venit Ninei Statkievici 
(din Leningrad), care, 
cu performanța de 2’17” 
821100, a stabilit, de a- 
semenea, un nou re
cord al lumii. Vechiul 
record mondial al pro
bei era de 2’18’’05I100 
și aparținea campioa
nei olandeze Ans 
Schut.

Rugbișîii 
de la Dmtrno 

au fost 
răzbunați...

Despre ce răzbu
nare e vorba ? Veți 
afla îndată. Stadionul 
de rugbi de la Murray- 
field — legendar și, 
totodată, sacru pentru 
rugbiul scoțian — a 
fost solicitat pentru 
antrenamente de renu
mita echipă de fotbal 
Glasgow Rangers. 
(Dispunind de o insta
lație specială — o re
țea de fire electrice 
sub imensul covor de 
iarbă — terenul este 
și acum, iarna, în per
fectă stare de folosin
ță). Refuzul a venit 
categoric. Uniunea 
scoțiană de rugbi a 
precizat că acest „tem
plu" al rugbiului sco
țian, unde fiecare fir 
de iarbă a fost semă
nat anume pentru rug
bi, nu poate fi „pro
fanat".

Intr-un fel, deci, rug- 
biștil scoțieni i-au 
„răzbunat" pe rug- 
biștii de la Dinamo că-

rora, se știe, însăși con
ducerea clubului lor nu 
le permite accesul pe 
terenul „sacru" al fot
baliștilor...

Părul lung
- interzis 1

Două date 
de reținut 

pentru 
automobiliștii 

noștri

în jocul cu 
Cunoscutul

„Războiul" împotri
va fotbaliștilor ple- 
toși, declarat de an
trenorii italieni, pare 
a se încheia in curind 
cu victoria antrenori
lor. Insistența lor de 
a-i determina pe ju
cători să poarte părul 
scurt este legată de 
constatarea că „plete
le" ii stinjenesc evi
dent pe jucători ori de 
cite ori trebuie să in
tervină 
capul,
antrenor Helenio Her
rera, actualmente la 
A. S. Roma, a afi
șat în cabina jucă
torilor săi următoarele 
„cuvinte de ordine" : 
„Din motive tehnice, 
jucătorii sînt obligați 
să-și revizuiască gre
utatea, lungimea păru
lui și, de asemenea, 
lungimea „favoriților". 
Ceva mai severi, antre
norii echipelor milane
ze au stabilit chiar ți 
amenzi pentru „con- 
travenienți".

Cotidianul sportiv 
„L’Equipe" publică In
tr-un număr recent 
calendarul sportiv au
tomobilistic 1970. Prin
tre cele mai impor
tante curse automobi
listice ale anului sînt 
nominalizate ți două 
curse organizate, pe 
teritoriul țării noastre, 
de Automobil Clubul 
Român. Este vorba in 
primul rînd de Raliul 
Dunării (29 iulie-1 au
gust) — contînd pen
tru campionatul euro
pean al raliurilor — ți 
apoi de Raliul Româ
niei (26-28 iunie).

După 31 
de ani.»

Anquetil,
Pingeon, Bitossi

- schiori
trei cunoscuți 

au evoluat
Cei 

cicliști 
recent la Saint Ger
vais, pe pantele însorite 
ale muntelui Joux, in 
cadrul unui mare con
curs internațional de 
schi. Nu e vorba Insă 
de „reprofilarea" lor 
sportiva; ca de obicei, 

cu alți ci- 
diferite țări 
ei participă 
iarnă la un 

de slalom

Cel mai vechi record 
mondial de sală: 5”1 
pe 50 gărzi plat (45,72 
m), datînd din 1939, a 
fost doborit la Cali- 
gary (S.U.A.) de un 
alergător oarecum ne
cunoscut, Kirk Clayton, 
student la Universita
tea din San Joși. Intre 
timp, performanța de 
5"1 fusese egalată de 
mai multe ori, dar nici
odată depășită. Acum 
Clayton, alergind. dis
tanța in 5”, a devenit 
singur deținătorul ce
lei mai bune perfor
manțe mondiale pe 
ceastă distanță.

a-

de „repn 
sportivă ; 
împreună 
cliști din 
europene, 
în fiecare 
campionat 
uriaș ce le este rezer
vat in exclusivitate.

Dincolo, poate, de 
aspectul „exotic" al a- 
cestui campionat, a- 
vem de-a face, fără 
îndoială, cu o intere
santă modalitate de a 
păstra forma fizică a 
claliștilor și în timpul 
sezonului de iarnă 
cînd, cei mai mulți ru
tieri, ureînd bicicleta 
in cui, preferă să hi
berneze.

De Ia 2 m... 
la 20-30 cm

Cu ocazia campiona
telor mondiale de schi 
nordic, ce vor avea 
loc luna viitoare in 
Cehoslovacia, va fi ex
perimentat un nou 
sistem electronic de 
măsurat săriturile de 
la trambulină. Există 
garanția că in acest fel 
marja erorii la stabi
lirea săriturii va fi re
dusă de la 2 m la 
20—30 centimetri. Da
că va da satisfacție 
deplină noul sistem 
de măsurat va fi folo
sit și la Jocurile Olim
pice de iarnă din 1972 
de la Sapporo.
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Patrioți sud-vietnarnezi într-o acfirne ofensîvâ în zona Quang Țri

E3

genția Taniug. Din 1960 populația 
țării a crescut cu aproximativ 2 mili
oane de locuitori.

Tanzania a recunoscut 
guvernul revoluționar pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de sud se “"“t*din 
Dar es Salaam. Reprezentanța perma
nentă de la Dar es Salaam a Frontu
lui Național de Eliberare din Vietna
mul de Sud va fi ridicată la rang de 
ambasadă.

fii doilea Congres al ță
ranilor din Pakistan va în- 
cepe lucrările la 19 ianuarie. La lu
crările congresului vor participa și 
conducători ai unor partide de opo
ziție din Pakistan, printre care Parti
dul național Awami. După opiniile

VIETNAMUL DE SUD italia ÎN CĂUTAREA
Atacuri ale patrioților UNEI ALTERNATIVE

în apropiere de orașul Hue
SAIGON 18 (Agerpres). — Detașa

mente ale guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au lansat în cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică mai multe 
atacuri îndreptate împotriva obiecti
velor americano-saigoneze. Luptele 
cele mai puternice s-au dat, după 
cum a precizat un purtător de cuvînt al corpului expediționar american

din Vietnamul de sud, în apropiere 
de orașul Hue — vechea capitală 
imperială a Vietnamului — unde 
unități ale diviziei I americane 
aero au fost supuse tirului patrioților 
timp de mai multe ore. In cursul 
luptelor desfășurate la sud de Da 
Nang, a anunțat același purtător de 
cuvînt, forțele patriotice au doborît 
două elicoptere americane.

ORIENTUL APROPIAT
® CONSTITUIREA CONSILIULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ÎN 
LIBIA • VIZITA SENATORULUI AMERICAN JACOB JAVITS 
ÎN IRAN ® PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNTREVEDERILE 

LUI G. BROWN LA BEIRUT
TRIPOLI — Consiliul apără

rii naționale, Instituit în Libia 
la numai o zi după formarea 
unui nou guvern, este prezidat de 
Moamer EI-Gedafi, președintele Con
siliului comandamentului revoluției. . 
Din consiliu fac parte miniștrii apă
rării și de interne, șefii serviciilor 
de informații ai armatei și șeful Sta
tului major al armatei, precum și un 
număr de membri ai Consiliului co
mandamentului revoluției numiți de 
Moamer El-Gedafi. In atribuțiile 
consiliului intră studierea pregătirii 
de luptă a forțelor armate în timp 
de pace șl de război, crearea de noi 
unități militare, controlul dotării ar
matei cu tehnică militară și mijloace 
de comunicație și examinarea pro
blemelor referitoare la colaborarea 
pe plan militar a țărilor arabe.

Aryamehr și a conferit cu premierul 
Amir Abbas Hoveida și cu ministrul 
de externe Ardechir Zahedi. Din re
latările agenției Reuter reiese că în 
timpul acestor întrevederi au fost a- 

. bordate aspecte ale situației din O- 
rientul Apropiat, precum și probleme 
legate de livrările de armament către 
țările din regiunea respectivă.

DE STÎNGA
• SCRISOAREA SECRETARULUI POLITIC AL P.S.I.U.P. CĂ
TRE SECRETARUL NAȚIONAL AL P.S.I. ÎN LEGĂTURĂ CU 
ACTUALELE CONVORBIRI PRIVIND RECONSTITUIREA UNUI 

NOU CABINET CVADRIPARTIT.

observatorilor politici lucrările con
gresului vor da noi dimensiuni luptei 
politice din Pakistan unde autoritățile 
au ridicat recent restricțiile asupra 
activității partidelor politice în ve
derea pregătirii alegerilor generale.

Colaborare ștâințitâcă 
franco-potonă. La Paris a fost 
semnat protocolul privind colabora
rea științifică dintre Centrul Național 
al Cercetării Științifice din Franța și 
Academia Polonă de Științe pe anii 
1970—1971. Protocolul prevede con
tinuarea cercetărilor comune franco- 
polone, schimbul de cercetători știin
țifici și de specialiști în cadrul unor 
stagiaturi pe termen lung, consultații 
reciproce, schimburi de experiență, 
organizarea de seminarii și colocvii 
comune.

Marocul și Mauritania 
au hotărât să stabilească 
relații ăiptematâce. Dups vi
zita întreprinsă în Mauritania, condu
cătorul delegației marocane, ministrul 
de interne, Mohamed Oufkir, a anun
țat în cursul unei declarații că cele 
două țări au hotărît să stabilească 
relații diplomatice. El a relevat toto
dată posibilitățile de dezvoltare a co
laborării economice dintre Maroc și 
Mauritania.

Negocierile anglo-Iibiene cu pri
vire la relațiile viitoare dintre cele 
două țări — inclusiv eventuala vîn
zare a 200 de tancuri „Chieftain" — 
vor fi reluate la 21 ianuarie la Tri
poli, anunță surse britanice autori
zate. Potrivit ziarului „Times", Li
bia nu ar fi renunțat la achiziționa
rea tancurilor britanice „Chieftain". 
La Londra se afirmă, pe de altă 
parte, că Marea Britanie nu ar avea 
motive speciale pentru care să nu 
livreze aceste tancuri guvernului de 
la Tripoli.

BEIRUT. — Primul ministru al Li
banului, Rashid Karame, însoțit de 
ministrul său de externe, Nessim 
Mejdalani, urmează să sosească în 
viitoarele zile la Cairo, prima etapă 
a turneului pe care îl vor întreprin
de într-o serie de capitale arabe, 
informează agenția M.E.N. Aceeași 
agenție anunță că și ministrul de 
interne, Kamal Jumblatt, este aștep
tat la Cairo, unde va avea consul
tări referitoare la acordul încheiat 
la sfîrșitul anului trecut în capitala 
R.A.U. între comandantul șef al ar
matei libaneze și comandourile pa- 

reglementarea 
teritoriu)

ROMA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Se
cretarul politic al Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.), Tullio Vecchietti, a a- 
dresat o scrisoare secretarului na
țional al Partidului Socialist Ita
lian (P.S.I.), Francesco De Mar
tino, în legătură cu problemele po
litice actuale ale țării și, îndeosebi, 
referitor la convorbirile între cele 
patru partide, membre ale fostei 
coaliții guvernamentale, în vederea 
reconstituirii unui cabinet de cen- 
tru-sitînga. Vecchietti subliniază că 
scrisoarea are drept scop inițierea 
unei confruntări pozitive între idei
le P.S.I. și cele ale P.S.I.U.P., „în- 
tr-un moment politic în care ni
meni nu se poate sustrage de 
propria sa răspundere".

Vecchietti arată în scrisoarea 
necesitatea de a se pune bazele 
nei alternative de stînga la actua
lele încercări de creare a unui nou 
guvern cvadripartit, la care „P.S.I. 
ar putea aduce o contribuție în
semnată, trecînd în opoziție".

„Sîntem pe deplin conștienți că, 
în cadrul stîngii, mai sînt proble
me importante de rezolvat și no
duri de dezlegat. Pentru a reuși 
este necesară crearea condițiilor 
unei alternative de stînga. Rolul

forțelor socialiste este acela de a 
pregăti această alternativă", se 
spune în încheierea scrisorii.

Ziarul „Avânți", organul Parti
dului Socialist Italian, care publică 
această scrisoare, este de părere 
că Direcțiunea P.S.I. ar intenționa 
să reafirme poziția sa potrivit că
reia în prezent nu ar exista con
dițiile politice care să facă posibilă 
unitatea întregii stîngi.

Acord comercial între R.P. 
Ungară și Norvegia. La 17 ia
nuarie, la Budapesta a fost senmat 
un acord comercial pe termen lung, 
cu privire la schimburile de mărfuri 
dintre R. P. Ungară și Norvegia, a- 
nunță agenția MTI. Totodată, a fost 
parafat un acord de colaborare eco
nomică, industrială și tehnică între cele 
două țări.

la

sa
u-

Noi atentate

NICOSIA 18 (Agerpres). — Noi 
atentate cu bombe s-au semnalat 
sîmbătă noaptea în Cipru împotri
va unor clădiri, proprietate a unor 
cetățeni britanici. Două bombe au 
explodat, de asemenea, la intra
rea pe aeroportul militar din Ni
cosia, aflat sub controlul trupelor 
britanice. Nu s-au semnalat victi
me în urma acestor atentate. Au
torități britanice au anunțat că; au 
fost nevoite să ia măsuri severe 
de securitate în clădirile aflate sub 
controlul lor.

Autoritățile iraniene au 
anunțat confiscarea unei 
importante cantități de ar- 
jțjg trimise în țară de generalul Tei- 
mour Bakhtiar. Armele erau destinate 
unor elemente subversive din sudul 
Iranului. Bakhtiar, fost șef al Servi
ciului iranian de securitate, fugit în 
Irak, este urmărit de autoritățile de la 
Teheran sub acuzația de activitate cri
minală. Trei șefi de trib din Iran au 
fost arestați pînă în prezent sub acu
zația de a fi colaborat cu acesta.

Populația Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia a f°st sfîrșitvil anului 1969 
de 20 456 000 de locuitori, anunță a-

lestiniene, privind 
prezenței acestora pe 
banului.

afacerilorMinistrul libanez al 
terne a dezmințit informațiile 
blicate de unele ziare, potrivit

Li-

TEHERAN. — Senatorul republican 
Jacob Javits, membru al Comisiei 
pentru relații externe a Senatului 
american, aflat într-o vizită la Te
heran, a fost primit în audiență de 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi

ex- 
pu- 

. . cărora George Brown, lider adjunct al 
partidului laburist din Marea Brita
nie, ar fi prezentat autorităților li
baneze, în timpul vizitei sale la Bei
rut, proiectul unui plan privind so
luționarea problemelor de frontieră 
între Liban și Israel, anunță postul J- — J.-- o------- r,----- a

a
un

de radio Beirut George Brown, 
precizat postul de radio citat, nu 
supus oficialităților libaneze nici 
plan în acest sens.

Situația din Nigeria
o

LAGOS 18 (Agerpres). — „înceta
rea războiului din Nigeria constituie o 
mare victorie a întregului continent 
african", a declarat secretarul gene
ral al Organizației Unității Africane, 
Diallo Telli, cu ocazia sosirii sale la 
Lagos.

în cursul vizitei pe care o între
prinde în capitala nigeriana, Diallo 
Telli va avea convorbiri cu reprezen
tanții guvernului federal al Nigeriei 
în legătură cu actuala situație din a- 
ceastă țară.

re-la bord, a primit dispoziția să se 
întoarcă decolînd după aproximativ 
30 de minute de la aterizare. Autori
tățile aeroportului nu au dat nici o 
explicație oficială, dar surse mențio
nate de agenția citată susțin că mă
sura a fost luată în baza unor dispo
ziții date personal de șeful statului 
nigerian, generalul Yakubu Gowon.

Trei avioane care urmau să trans
porte ziariști străini în regiunile fostei 
provincii secesioniste „Biafra“ au fost 
reținute duminică, în ultimul moment, 
pe aeroportul Ikeja, situat la 20 km. 
nord-vest de Lagos, transmite agenția 
Reuter. Unul dintre aceste avioane, 
care decolase cu 60 de ziariști

LILLE. — Un elev în vîrstă de 17 
ani și-a dat foc în ourtea unei școli 
din orașul francez Lille în semn de 
protest față de situația creată în Ni
geria în urma războiului civil. Toate 
încercările de a-1 salva au rămas za
darnice. Cauza sinuciderii sale a 
putut fi stabilită pe baza unor 
însemnări dintr-un carnet găsit în a- 
propierea locului în care și-a dat foc 
și a declarațiilor făcute anterior cole
gilor.

VENEZUELA Petrolul
și campania electorală
(Urmare din pag. I)

ziei acestei țări de a nu mai acorda 
concesii firmelor străine, ci numai 
„contracte de serviciu", supervizate de 
societatea națională de petrol, care se 
pregătește să preia treptat locul ma
rilor societăți străine.

Conflictul dintre Venezuela fi 
S.U.A. se înscrie în atmosfera gene
rală de nemulțumire ce domnește in 
America Latină față de relațiile cu 
Statele Unite, care nu corespund ce
rințelor de dezvoltare economică și 
socială, intereselor naționale ale la- 
tino-americanilor. Anul care a trecut a 
fost deosebit de elocvent în revelarea

acestei stări de nemulțumire. Cererile 
Columbiei și Ecuadorului pentru rede- 
vențe petroliere mai înalte, expro
prierea lui „I.P.C." în Peru fi a lui 
„Gulf Oii" în Bolivia, la care se a- 
daugă conflictul americano-venezue- 
lean, bătălia pe terenul navlului dusă 
de Brazilia (pentru a corecta o in
justiție veche impusă de marii arma
tori străini), în fine, frontul comun al 
latino-americanilor în ce privește re- 
formularea colaborării economice și 
comerciale cu S.U.A. propusă în „con
sensul de la Vina del Mar" — iată 
tot atîtea semne ale unei orientări an- 
timonopoliste, în apărarea intereselor 
naționale.

Franța, Marocul și Sene
galul au semnai un acord 
privind * construirea urnii 
cablu telefonic submarin 
avînd lungimea de 2 370 de km. Acest 
cablu va face legătura între două țări 
europene — Franța și eventual Por
tugalia sau Spania — și patru țări a- 
fricane (Maroc, Senegal, Coasta de 
Fildeș și Camerun). S-a stabilit ca 
prima parte a cablului să fie dată în 
folosință în anul 1972.

Lucrările Comitetului de 
lucru al Organizației inter
naționale a catetei,care a dez- 
bătut problema prețurilor pe piața 
mondială, au luat sfîrșit la Londra. Du
pă trei zile de discuții, participanții 
s-au despărțit fără să ia vreo hotărîre. 
Statele importatoare de cafea și-au ex
primat îngrijorarea față de tendința 
permanentă de creștere a prețurilor ia 
cafea. Ele au cerut să se aducă modi
ficări cotelor de export ale țărilor pro
ducătoare de cafea. Problema prețuri
lor urmează să fie examinată din nou 
le 2 februarie în cadrul Consiliului 
executiv al organizației.

Președinții celor două 
state Congolese (Brazzavil
le și Kinshasa) au acceptat 
să se întâlnească Ia o dată 
ce va ii stabilită ulterior, 
pentru a încerca să rezolve probleme
le litigioase dintre ele, a anunțat sim- 
bătă la Kinshasa președintele Repu
blicii Africa Centrală, Jean Bedel Bok- 
kasa, care a vizitat cele două capitale. 
După cum se știe, relațiile dintre 
Congo (b) și Congo (k) au fost între
rupte în luna octombrie 1968, cînd 
autoritățile de la Kinshasa l-au jude
cat și executat pe Pierre Mulele.

Pablo Casate își uimește 
medicii prin comportarea 
SU. Spitalizat recent în capitala insu
lei Porto Rico, ca urmare a unei in
fecții renale, el a depășit perioada de 
spitalizare, aflîndu-se într-o stare ex
celentă. Celebrul violoncelist spaniol, 
în vîrstă de 93 de ani, a ieșit din spi
tal fără să fie supus unei intervenții 
chirurgicale. După patru zile de con
valescență, nonagenarul violoncelist își 
păstrează complet luciditatea și umorul 
caracteristic.
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„Contesa roșie
povestește
Luisa 

de To- 
contesă 

a 
ce 
un 
de 
în 

unui

Recent, dona 
Isabel Alvarez 
ledo Maura, 
de Medinasidonia, 
fost eliberată după 
timp de aproape 
an a stat alături 
deținute de rînd 
dosul gratiilor
penitenciar spaniol.

De multă vreme, a- 
ceastă aristocrată, as
tăzi în vîrstă de 33 
de ani, a rupt cu so
cietatea din care se 
trage. Porecla „conte
sa roșie", o datorează 
atitudinii sale lipsite 
de compromis față de 
regimul lui Franco. 
Pentru că nu poate 
tolera nedreptățile, ea 
s-a încadrat în lupta 
celor care cer condiții 
mai bune de lucru și 
drepturi democratice, 
și-a ridicat glasul în 
apărarea copiilor săr
mani care nu sint pri
miți în spitale cind 
sini bolnavi, pentru 
că părinții lor nu au 
cu ce să le plătească 
întreținerea, a pășii 
alături de țăranii care 
sint lipsiți de apărare 
în fața moșierului 
atotputernic. Și astfel 
a ajuns, in cele din 
urmă, în fața judecă
torilor.

In ianuarie 
contesa a luat 
la marșul de 
al țăranilor de 
lomares, sat

1967, 
parte 

protest 
la Pa- 
oareca-

re, al cărui nume a 
devenit brusc cunoscut 
in lumea întreagă prin 
prăbușirea unui bom
bardier american cu 
bombe cu hidrogen la 
bord. Tribunalul din 
Madrid a condamna
t-o pe dona Luisa la 
un an închisoare, sub 
acuzația de „partici
pare la demonstrații 
ilegale". In martie 
1969, după respingerea 
apelurilor, contesa a 
fost somată să se pre
zinte pentru executa
rea pedepsei. Inițial a 
fost internată în în
chisoarea pentru fe
mei Ventas din Ma
drid, iar apoi transfe
rată în penitenciarul 
Alcala de Henares, 
din apropierea capita
lei. La ieșirea din în
chisoare, ea a po
vestit :

„Eram aproximativ 
170 de deținute. M-am 
înțeles bine cu cele
lalte femei. Multe din
tre ele erau analfabe
te. Le-am ajutat să-și 
scrie scrisorile. Am 
ciștigat încrederea lor 
după ce am obținut 
respectarea unor drep
turi înscrise in regu
lamentul închisorii, 
dar niciodată aplica
te. Am cerut ca în 
infirmerie să fie in
stalat un duș cu apă 
caldă. Supraveghetoa
rea mi-a predat he-

Momentul arestării donei Luisa Isabel la Pa
lomares

Sculpturi în ceață...

I

crezmd probabil 
vreau să joiosesc 

eu instalația.

Pictorul suprarealist american 
Malcolm Morley susține ca a gă
sit o variantă proprie a cunoscu
tei și discreditatei formule 
„artă pentru artă“ și anume 
arta despre artă". El procedează 
la copierea pe pinză a unor pa
gini din cărți sau manuale de 
artă. Totul este, afirmă el, sa 
redai cit mai veridic amănun
tele. Inclusiv numărul paginii, 
al colii de tipar și chiar, even
tual, petele de pe hirtie. Efec
tul, declară el mai departe, este 
garantat... Nu trebuie insa crezut 
că acest, fie-ne cu iertare, artist 
a atins limitele grotescului.

Unul dintre emulii săi, Jim 
Rosenquist, pretinde că e sculp
tor in... ceață. Un singur lucru 
îl mîhnește. Nu va~ putea lăsa 
operele sale posterității deoarece 
petele de vopsea pulverizate în 
ceață — aceasta este formula 
„artistică" pe care o utilizează 
— nu persistă mai mult de zece 
minute.

Cu un inconvenient asemănă
tor are de luptat și australianul 
Christo, care, ajutat de un nu- 
măr de adepți, a învelit o por
țiune de cițiva kilometri din 
coasta australiană cu polistiren, 
proclamind-o ad-hoc operă de 
artă ! Numai că, dînd dovadă de 
o totală neînțelegere față de 
ideea de artă — in concepția 
lui Christo — turiștii au prefe
rat nu să-i admire opera ci să 
facă plajă pe ea. (

Un alt inovator, Andy Warhol, 
disprețuiește și el formele cla
sice ale artelor plastice, socotin- 
du-le statice. El este adeptul 
„artei vii" ceea ce, în viziunea 
sa, înseamnă expunerea în car
ne și oase a unor prieteni ai săi, 
machiați în anume fel, într-o 
sală de expoziții.

lată ce se poate comite In nu
mele unei formule care de mult 
și-a dovedit sterilitatea.

Fie-vă milă de tigri!
Sosind la Londra, zilele tre

cute, cunoscuta actriță de film 
Gina Lollobrigida a avut o sur
priză neplăcută. Avertizat, in 
mod misterios, că bagajele ve
detei conțin șapte mantouri de 
tigru, leopard, jaguar și zibe- 
lină, președintele unei organi
zații pentru protecția animalelor 
sălbatice a așteptat-o special 
pentru a exprima nemulțumirea 
numeroșilor membri ai organiza
ției față de această formă de... 
felinocid. După cum arată ziarul 
„Daily Mail", el a fost scandali
zat in primul rînd de faptul că 
actrița purta un lung mantou 
din blană de tigru, care îi ajun
gea pînă la călclie. „Acesta con 
ține pieile a zece tigri, adică - 
șaizecea parte din populația de 
tigri a lumii", — a obiectat apă
rătorul felinelor.

Exact in aceeași zi, în presa 
britanică a apărut un raport a- 
supra ravagiilor făcute de sub
nutriție în rîndul copiilor din 
țările slab dezvoltate. In legă
tură cu aceasta, nici personajul 
amintit nici ziarul citat nu au 
socotit de cuviință să facă vreun 
comentariu...

ia, 
că 
numai
Am refuzat insă, pînă 
cînd s-a permis acce
sul tuturor deținute
lor. In închisoare nu 
se primea nici un 
ziar, deși regulamen
tul prevede dreptul 
de a se primi anumi
te publicații. Mi s-a 
povestit că în acest 
penitenciar nici o de
ținută nu primise 
vreodată un ziar. 
După protestele noas
tre, după ce am 
clarat că vom 
greva foamei, 
permis să ne 
la un ziar.

în semn de protest 
împotriva înjurături
lor pe care ni le adre
sau supraveghetoare- 
le, am organizat o 
grevă a tăcerii de 24 
de ore. Pe urmă su- 
praveghetoarele au in- 

■ cetat să ne mai tra
teze ca pe niște ani
male. In sfirșit, am 
putut obține ca în ce
lulele în care era ex
trem de frig să fie 
instalate sobe. Consu
mul de combustibil 
trebuia insă plătit de 
deținute.

La mijlocul 
trecut, familia 
sei a obținut 
rea ei. Directorul 
chisorii a chemat-o 
pe Luisa Isabel și i-a 
cerut să dea o decla
rație in sensul că re
gretă faptele ei. „Nu, 

’ nu regret nimic, din 
contră sînt mîndră de 
ce am făcut".

— Știți ce înseamnă 
aceasta? — a între
bat directorul.

— Desigur — a răs
puns ea. Aceasta în
seamnă că trebuie să 
execut întreaga pe
deapsă.

Cînd a fost elibera
tă, prietenii au în- 
tîmpinat-o cu flori la 
poarta închisorii. Do
na Luisa a arătat că 
intenționează să con-, 
tinue lupta alături de 
toți cei care doresc ca 
Spania să fie liberă.

„Steak- petrol"
La Lavăra, lingă Marsilia, se 

construiește o uzină pentru fa-, 
bricarea cărnii artificiale. Ea va 
produce 16 000 tone de... tocană 
de miel, beefsteak, pui în sos 
etc., preparate pe bază de pe
trol. Aspectul și gustul nu tră
dează prin nimic „geneza" pre
paratelor culinare. Experții sus
țin că in maximum un deceniu 
„Steak-petrolul" (friptura din 
petrol) va hrăni o bună parte 
a umanității, care va primi pe 
această cale aportul de proteine 
absolut necesar organismului.

de
face 

ni s-a 
abonăm

anului 
conte- 
grație- 

în-

Pereții lui „Free Hospital" djn Hollywood sînt literalmente tapisați de 
anunțurile disperate ale părinților care își caută copiii dispăruți, mulți 

dintre ei pentru totdeauna

„0 mie de dolari
pentru a-mi regăsi fiica"
...Sunset Strip — celebra arteră 

din inima „orașului visurilor" cu 
cele mai elegante magazine și cele 
mai scumpe localuri, locul favorit 
de promenadă al starurilor holly- 
woodiene. In ultima vreme și-a fă
cut aci apariția o faună ciudată. 
Sunset Strip a devenit acum un 
centru hippie și o piață înfloritoa
re pentru hașiș, LSD și marijua
na, o veritabilă arenă a celor cu
prinși de patima stupefiantelor. Pe 
un asemenea teren pestilențial se 
dezvoltă specimene declasate, de 
tipul asasinilor actriței americane 
Sharon Tale.

„O mie de dolari recompensă ce
lui care îmi va comunica locul 
unde poate fi găsită fiica mea", 
și alte anunțuri de acest gen aco
peră aproape in întregime pereții 
principalului spital din Hollywood 
(Free Hospital), aflat pe această 
stradă. In fața spitalului staționea
ză zilnic zeci de tineri ajunși la 
marginea prăpastiei, printre care 
mișună traficanții prafului care u- 
cide. Aproape în fiecare seară, se 
poate auzi aci somația „mâinile 
sus ! cu fața la perete !“ Un nou 
grup de hippies sînt surprinși în 
„plină activitate" de către raziile 
poliției care se ocupă — cu prea 
puțin succes ! — de combaterea 
traficului cu stupefiante. Din buzu
narele pantalonilor de doc, din 
săculețe, mănuși, pantofi și sutie
ne, ies curînd la iveală capsule 
albe și colorate, cutii și cutiuțe de

tot felul. Conținutul ? Heroină, co
caină, LSD, marijuana. Unii din
tre arestați sint apatici — cei care 
au înghițit in prealabil o doză. 
Alții regretă starea în care se află. 
Puțini sint acei ce reușesc să se 
smulgă sau să se lase smulși din 
ghearele „otrăvii albe". Vîndută pe 
sub mină, aceasta aduce profituri 
fabuloase. Hollywood-ul reprezintă 
pentru traficanții de stupefiante o 
excelentă piață unde se pot înche
ia tranzacțiile cele mai rentabile. 
Pentru a face față prețurilor in 
permanentă ascensiune ale LSD- 
ului sau a marijuanei, 'tinerii sint 
împinși la comiterea unor grave 
delicte. Ei nu se dau în lături de 
la furturi, falsuri și chiar crime.

In anul 1968 au fost arestați în 
acest cartier al Hollyvood-ului 
peste 2 000 de tineri pentru deține
re sau vînzare de droguri. In 1969 
cifra a mai crescut cu încă o mie. 
intre cei arestați — un mare nu
măr de minori, copii de 13, 14 sau 
15 ani. Mulți au fugit de acasă și 
viețuiesc la Hollywood de mai bine 
de doi ani în condiții de totală de
cădere fizică și morală. Apelurile 
disperate , ale părinților care își 
caută copiii rămân fără răspuns.

Tragedia vieții lor tinere irosite 
in fumul țigărilor de marijuana și 
în halucinațiile provocate de LSD 
reprezintă un teribil act de acuza
re pentru un mod de viață asupra 
căruia dezumanizarea și-a pus pece
tea atotcuprinzătoare.
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Modă subacvatică
’ Personaje extraterestre ? Nici

decum. Cei trei sînt suedezi și 
prezintă amatorilor de incursiuni 
subacvatice modelul unui nou

costum impermeabil, elastic, dar 
care, ce-i drept, nu prea exce
lează prin... elegantă.

Terapie sub pămînt
Sanatoriul din orășelul minier 

Veliaika, Polonia, funcționează 
de aproape 11 ani. Instalat in 
fostele abataje ale unei saline, 
sanatoriul se află la 211 m sub 
pămînt. Aici au fost tratate peste 
1 000 de persoane. Numeroși su
ferinzi de maladii ale căilor res
piratorii, bolnavi de astm bron
hie au urmat cu bune rezultate 
terapia subterană.

Chaplin din nou 
pe ecrane

Dar nu ca actor, ci ca erou. 
După cum anunță presa de spe
cialitate, în curînd se va turna 
un film despre viața renumitu
lui comic. In rolul lui Charlie 
Chaplin, va apare cunoscutul 
cîntăreț american de muzică 
ușoară Frank Sinatra.
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