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„TERASA

JBRAILA (Corespondentul
„Scînteii"). — Intr-un răstimp 
foarte scurt, agricultorii județului 
Brăila au fost onorați cu două 
mari distincții : locul I în întrece
rea pentru îndeplinirea și depă
șirea planului (primind, ca atare, 
Ordinul Muncii clasa I) și decer
narea steagului roșu, a diplomei 
de întreprindere fruntașă pe 
țară I.A.S. Insula Mare a Brăi
lei. Rezultatele pentru care au 
primit aceste înalte aprecieri sînt 
cunoscute. Iată, însă, că țăranii 
brăileni nu se opresc aici și pre
gătesc de pe acum rezultatele 
deosebite în domeniul agricultu
rii, cu care își pun din nou can
didatura în competiția pentru 
locuri fruntașe în întrecerea so
cialistă din 1970, ultimul an al 
actualului cincinal.

Despre ce este vorba ? Pe „Te
rasa Brăilei" continuă în ritm 
susținut lucrările începute re
cent, în cadrul etapei a Il-a de 
amenajare pentru irigații a circa 
50 000 ha. Numai magistrala de 
aducțiune a apei va avea o lun
gime de peste 45 km, iar rețe
lele hidrotehnice distribuitoare
— de 340 km. Sistemul de iriga
ții va dispune de circa 1150 km 
canale de alimentare, precum și 
de sectoare de acumulare pentru 
o rezervă de 380 000 m.c. apă. 
Debitul final al acestui mare 
sistem de irigații — în anul 1973
— va echivala cu cel al rîurilor 
Argeș și Buzău, socotite împreu
nă. Așadar, circa 50 000 ha în 
care se conturează premisele ob
ținerii unor mari producții de ce
reale. Dunărea va alimenta din 
plin sistemul de irigații aflat in 
construcție.

Primăvara

REPROIECTAREA
MAȘINILOR: In planșete

mii de tone de meta
Se poate aprecia cu deplin temei 

că, pentru constructorii de mașini, în
deplinirea întocmai a sarcinii trasate 
de partid, de a reduce, în acest an, 
consumul de metal cu 8 la sută pe 
fiecare milion lei producție-marfă, re
prezintă o problemă cardinală a în
tregii lor activități. Potrivit știrilor 
care ne sosesc zilnic la redacție, so
luționarea ei este urmărită pe cele 
mai diverse căi. Ca și-n anii prece
dent, proiectanților și, în general, 
cadrelor tehnice de concepție li se 
cere să fie „vioara-ntîi" în viguroa
sa acțiune de valorificare superioară 
și economisire a metalului. Așa se 
face că, în multe uzine, se află 
în curs de reproiectare numeroase 
produse, în scopul reducerii greută
ții lor și economisirii metalului. Iar 
rezultatele concrete care se prefigu
rează la ora actuală, cu deplină cla
ritate, pe planșetele dintr-o serie de 
birouri de proiectare ne îndreptățesc 
să credem și să așteptăm că, în urma 
eforturilor de concepție novatoare, în- 
cepind din următoarele luni multe 
mașini și utilaje din fabricația cu
rentă vpr consuma — Ia parametri 
funcționali superiori sau cel puțin 
identici celor de pînă acum — can
tități mai reduse de metal.,

1

Să nu uităm, anotimpul acesta e scurt.
Ceea ce o pătrime din an numim primăvară, cu o 

frenetică distribuție de culoare, lumină, farmec in 
geografia zilelor, rămine pină la urmă, cum spune 
poetul, un vis. Primăverile noastre sint scurte. Primă- 
verile noastre sint scurte, dar efective, dindu-ți totuși 
răgazul să trăiești tumultuos, pe deplin, vraja rege
nerării. Cineva scria că primăvara bucureșteană explo
dează ca un obuz : dimineața, cînd pleci de acasă, in 
grădină au apărut abia primii muguri, iar seara te 
intimpină aroma florilor.

Ne-am deprins, insă, in ultimii ani, să acordăm ano
timpului niște semnificații aparte. Din luna lui martie 
intrăm nu numai cosmic intr-un anotimp al preface
rilor, pentru că primăvara noastră nu este numai o 
primăvară geografică ; stimulind sevele din crengi și 
dezghețind singele mineral al țărînei, ea inaugurează 
— ca primăvară a schelelor, a cîmpiilor care intră din 
plin in circuitul muncii agricole, a orașelor și satelor 
înnoite — un nou ciclu constructiv, de fiecare dată 
simbolic pentru însăși redeșteptarea pământului nostru.

Dar — să nu uităm ! — anotimpul acesta e scurt... 
Pe ogoare vor începe să dea „în plin" muncile
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Individului despre 
care vorbim azi cu- 
vintul colectivitate îi 
provoacă dureri 
cap. Aparent, el
poate refuza solicita
rea celor din jur de a 
trăi laolaltă. Vecinul e 
bun la boală, la in
cendiu, la inundație, 
la calamitățile nepre
văzute — și o mină de 
ajutor nu strică. Te 
doare ceva, o mină în
tinsă face cit un me
dicament, căldura u- 
mană vindecă, alun
gă necazul și e ceva 
despre care scrie și in 
cărți la urma urmelor. 
Pluralul să facem, să 
dregem, să ajutăm, să 
fim atenți, să fim so
lidari răsună ades în 
ședințe luat cu tonul 
cel mai patetic. Ai 
spune că o generozi
tate fără margini um
ple mintea și inima 
respectivilor vorbitori, 
Sflnt Ioan Gură de Aur 
pe care-l asculți cutre
murat. Iți vine să 
strigi de plăcere, să-i 
îmbrățișezi, să stai cu 
ei sub umbrar si să le 
povestești copilăria.

Demagogul — natu
ral, el se ascunde nu 
odată la umbra vorbe
lor — are și obiceiuri 
curioase: patronează 
și alcătuiește subuni
tăți legate între ele 
mai ceva decit legiu
nile tebane. O soli
daritate de fier stăpî- 

, nește clanul pe care îl 
creează și binefacerile 
încep să ia un singur 
sens: spre punga ce
lor uniți întru o reli
gie suspectă a favori
tismului și căpătuielii. 
Sint’împrumutate pen
tru interese personale 
bunuri și mijloace co
mune. căpătuiala ia 
chipul unor case, 
locuri de agrement și 
mașini. Paralel rostește 
prin ședințe discursuri 
bine alcătuite. își eta
lează . efortul de a 
face din devotamen
tul față de instituția 
unde lucrează 
cutremurător, 
mart, la

ceva
Ideile 

care ținem

toți cei cu bune in
tenții cresc și înfloresc 
și sub cuvintele lui, 
frumos împodobite. O- 
ratoria, vezi bine, 
ii acoperă la nevoie 
cirdășia iar bunăsta
rea ilicită are nevoie 
de un vicleim de sub
stantive cjt mai pom
poase.

Mi s-a intimplat să 
aud desfășurîndu-se 
cile un astfel de de
votament întins din 
vorbe ca o piele de 
măgar pusă la uscat 

urechile 
cele

in soare ; 
mele au deslușit 
mai frumoase și năs
trușnice promisiuni în 
termen de o viață. De
magogul are un sirop 
labial ce atinge mortal 
auditoriul și-i merge 
la lingurică. Am trăit 
în birouri și in fa
brici și am văzut mulți 
sforari din aceștia 
prinși, cu ocaua mică 
pină lu urmă și aș pu
tea să fac chiar o fișă 
de caracter soiului de 
individ El este inva
riabil simpatic, vor
bește bine, are rude, 
are amici, dă, dar și 
ia. Ia, ia cît poate cu 
forme legale, tirăște 
după el o echipă în
treagă de contabili și 
de funcționari numai 
ca să aibă un acope
riș al legii cit mai so
lid, este, cum se spu
ne, beton armat. In
dividul știe să facă 
slalom printre para
grafe, lăsat intr-un 
tribunal ar zăpăci o 
ceată de judecători. 
Iată de ce e greu să-l 
prinzi, de ce e greu să 
convingi lumea 
Sfintul loan Gură 
Aur este excroc, 
și-a însușit bunuri 
mune in folos propriu. 
Atins pe la periferiile 
afacerilor sale mur
dare. e necruțător, își 
aruncă complicii din 
căruță și devine un 
Ieremia cu un bici în

că 
de 
că 

co-

mină și-n cuvînt. In
trat sub artileria lui 
nu mai scapi viu, nu 
mai ai nici o șansă, 
ești pierdut. Cele rțtai 
întristate cuvinte des
pre furt și nelegiuire 
ies din gura lui plină 
de duh.

Și cînd aripile fa
tale ale legii il a- 
ting și pe el, Monu
mentul se prăbușește 
și cuvintele devin cu
vintele iar principiile 
niște canoane cotono
gite. Ce ai dumneata 
cu el? Nu a furat, a 
strins 1 Nu a favori-

avut cunoscuți. Ave
rea
ce, asia-i 
căsuță de 12 odăi, 
o mică grădiniță în 
față de un hectar și o 
mașinută ? Dar cine 
nu are mașinuță as
tăzi cînd toată lumea 
e dotată cu patru 
roți ? Ce dacă e luată 
din pachet, ca să zi
cem așa ? De fapt ea 
este un cadou de la un 
amic ! Nu ai voie să 
mat ai prieteni, dar 
drepturile garantate de 
Constituție ? .Ce a fă
cut pentru toate as
tea ? Mai nimic, a în
chis ochii, l-a cuprins 
orbul găinii, nu avea 
timp, era prea pre
ocupat de soarta ce
lorlalți, el care se 
zbate, s-a zbătut și se 
va mai zbate 
ca fiecare să 
un bordei de 
dacă se poate 
la CEC ! ~~
lăsat și 
noi unde 
cu toții...

...E individualist ? 
Nu e individualist I 
Binele lui nu face par
te din binele general ? 
Ce-i al nostru e și-al 

e 
Asta-i 
nu ne 

dacă 
cu el. 
cinstiți

pentru 
posede 
casă și 
și bani 

Să mai fie 
o să vedem 
or să ajungă

meu, ce-i al meu 
numai al meu. 
teoria lui I Și 
poate supăra 
sîntem cinstiți

Noi sîntem
cu el. Dar el nu e cin
stit cu noi. Ceea ce e 
cu totul altceva...

încă serioase rezerve de metal prin 
noi revizuiri a proiectelor de execu
ție ale produselor din componența că
rora au mai fost eliminate și pină 
acum anumite surplusuri inutile de 
metal. Mai întii, pentru că, de fapt, 
prin „reproiectări" s-a înțeles, destul 
de frecvent, doar depistarea și eli
minarea unor supradimensionări evi
dente și nu regîndirea produselor sau 
a pieselor lor componente în lumina 
celor mai recente cuceriri ale știin
ței și tehnicii. în al doilea rînd, pen
tru că s-a adeverit de nenumărate ori 
că acest gen de „cură de slăbire" este 
eficientă și-n cazul unor produse a 
căror „obeziiate" nu sare în ochi. 
Așa, de pildă, în ultimii doi ani, în 
urma intensificării eforturilor de con
cepție, consumul specific de metal a 
scăzut în cazul tractorului U-650 cu 
dublă tracțiune cu 0,8 kg pe fiecare 
cal putere iar în cazul autocamionu
lui de 3 tone cu simplă tracțiune — 
cu 36 kg pe fiecare tonă capacitate, 
deși in legătură cu realizarea acestor 
produse nu s-a obiectat nimic în pri
vința cantităților de metal utilizate.

în întreaga acțiune de economisire 
a metalului prin reproiectări trebuie 
să se aibă în vedere faptul că, chiar 
mite produse continuă să se situeze, 
din punct de vedere al consumului de 
metal, sub nivelul celor mai bune per
formanțe care se înregistrează Ia ora 
actuală pe plan mondial. Astfel, au
tocamionul de 5 tone este mai. greu 
cu 10 la sută decît unele autocami
oane similare fabricate în. străinătate. 
Alt exemplu : în timp ce autoutilita
ra produsă-de uzina „Autobuzul" din 
Capitală poate transporta o sarcină 
egală cu 68 la sută din propria ei 
greutate, mașinile de acest tip pro
duse in alte țări pot făce față unor 
încărcături ce depășesc cu 2,5 și, res
pectiv. 4.5 la sută greutățile lor ; la 
noi se consumă, deci, cu peste o trei
me mai mult metal decît la alți pro
ducători. Risipa de metal, căci numai 
de risipă poate fi vorba în asemenea 
condiții, este evidentă și în alte ca
zuri, dintre care mai amintim doar 
unul : excavatorul de 0,5 mc pe șe
nile este cu peste 20 la sută mai 
greu decît produsele similare 
cate în alte țări.

Chiar și numai < 
exemple se poate 
ducerea rad.icală i 
metal la nivelul 
mondiale nu se poate • baza, 
decum. exclusiv 
care vor surveni, treptat, în structura 
programului de fabricație al construc
ției de mașini, ci și pe intensificarea, 
în fiecare uzină în parte, a efortu
rilor de reducere, pe cele mai felu
rite căi. a consumurilor de metal.

Există însă și o altă față a lucru
rilor, Am avut în repetate rînduri 
prilejul să constatăm că în timp ce, 
pentru a determina noi și noi redu
ceri ale consumului de metal, marea 
majoritate a specialiștilor din indus
tria construcțiilor de mașini scrutea
ză — cu remarcabilă responsabilitate 
— căi din ce în ce mai puțin bătă
torite, unele cadre tehnice leagă 
..diminuarea planificată a consumului 
de metal aproape exclusiv sau în 
principal doar de îmbunătățirea struc
turii programului de fabricație al ra
murii. „După cîteva reproiectări și re
vizuiri succesive ale normelor de con
sum — se spune adesea — o dimi
nuare de asemenea proporții nu mai 
este posibilă decît prin dezvoltarea 
prioritară, de altfel prevăzută, a sec
toarelor care valorifică superior meta
lul, prin creșterea accentuată a pon
derii producției electrotehnice și elec
tronice, de mașini-unelte, mecani
că de precizie sau optică în ansam
blul ramurii". Se subestimează, cu 
alte cuvinte, rolul în permanență ma
jor al investigațiilor proprii în desco
perirea și eliminarea surplusurilor 
inutile de metal din componența unor 
produse, care au fost supuse și în ___ ____ _____  ______
trecut- unor „cure de slăbire", nu , dacă au mai fost reproiectațe, anu- 
întotdeauna din cele, mai severe. " ’ ... . ■

Fără îndoială, este bine cunoscută , 
excepționala însemnătate — inclusiv 
pentru reducerea radicală a consu
mului de metal — a măsurilor care se 
iau în direcția creșterii substanțiale 
a producției subramurilor celor mai 
moderne ale construcției de mașini, . 
a optimizării nomenclatorului ei de 
produse. Dar de aici nu trebuie să 
se ajungă la concluzia că economi
sirea metalului se poate realiza nu
mai prin astfel de schimbări ale no- 
menclatoiului de produse ; fetișizarea 
efectelor pozitive ale îmbunătățirii 
structurii producției de mașini con
duce la minimalizarea — fără acope
rire, o spunem din capul locului— 
a importanței reproiectărilor. ex
tinderii tehnologiilor moderne sau a 
cultivării spiritului gospodăresc pen
tru deplina reușită ă acțiunii de eco
nomisire a metalului.

Ar fi greșit, într-adevăr, să cerem 
proiectanților să se hazardeze în re
duceri fără nici un discernămînt, ar
bitrare, nebazate pe o analiză com
plexă, multilaterală, a tuturor 
consecințelor unor astfel de mă
suri. Asemenea „economii" ar fi, fără 
îndoială, extrem de riscante. în con
strucția de cazane, bunăoară, o re- 
,ducere nejudicioasă a dimensiunilor 
și a greutății proprii duce în mod 
automat la complicarea condițiilor de 
execuție și la creșterea consumurilor 
tehnologice de metal, la micșorarea 
substanțială a duratei de funcționa
re a cazanelor și la înrăutățirea con- 

1 dițiilor dc exploatare și'întreținere a 
lor, adică la pierderi de metal in
comparabil mai mari decît „econo- 
miile"..

Realitatea demonstrează că există

® ADRESANTUL E CUNOSCUT, DAR 
CRITICILE RĂMÎN LA „POST-RES- 
TANT"

© PE ROTI, DAR MU PREA MIȘCĂ

primăvară ; trebuie pregătite, bine, chibzuit, temei
nic, să meargă repede — anotimpul e scurt. Șantiere 
noi, mari, iși desfac petalele : locuințe, întreprinderi, 
uzine. Sint pregătite din vreme, va merge treaba șnur, 
sau mai există poticneli, piedici de hirțogărie ? Ano
timpul e scurt...

Intr-unui din noile cvartaluri de locuințe ridicate la 
București, în Balta Albă, am asistat, în aceste zile, la 
o scenă aparent banală, întregind insă semnificațiile 
de care vorbeam. Un cetățean, un locatar al unuia din 
noile apartamente, a propus transformarea unei incinte, 
a unui spațiu gol și obscur dintre blocuri, intr-o grădi
nă cu plopi și tei. „Am să aduc eu puieții — s-a oferit 
o să-i plantez și o să-i îngrijim împreună". îmbrățișată 
de cei mai mulți, propunerea a stirnit, însă, și niște 
reacții cel puțin curioase. Cea mai curioasă dintre toate 
a fost tradusă in următorii termeni : „Interesant ! Dar... 
Să ne mai gindim".

Sigur, să ne gindim, să ne gindim totdeauna înainte 
de a întreprinde ceva, să ne gindim, să ne gindim... 
Dar, iată, ce să ne facem, primăvara e scurtă... Și în 
povestea noastră cu plopii și teii (pe care-i puteți lua, 
dacă vreți, drept simbol, îmbrăcindu-l și cu alte reali
tăți) „a te gindi" cu o secundă mai mult poate echivala 
cu amînarea unei acțiuni. Și nu cu o zi sau o săp
tămână. ci cu încă o primăvară. Adică — cu încă un an.

Zăpezile s-au topit. Cu seismul lui solar, martie pă
trunde in cetate, înviorează ținuturile, invitîndu-le să 
îmbrace un nou strai de smalțuri și culori.

Ah, dacă ar tulbura primăvara și niște anumite men
talități...

llie PURCARU

cursei pentru

din aceste 
desprinde 

a consumului de 
I performanțelor 

nici- 
pe îmbunătățirile

Ing. Adrian PRODAN

ORĂȘENI
LA QRA Di RECRiAlli

Campania electorală, cu tot pitores
cul ei, începe să devină o dominantă 
a vieții politice din S.U.A. Deși pinâ 
la alegerile parțiale pentru Congres 
a mai rămas mai mult de o jumătate 
de an, competiția celor două mari par
tide — democrat și republican — de
vine tot mai intensă. Toate acțiunile 
întreprinse de administrație și de o- 
poziție țin în cel mai mare grad sea
ma de ecoul pe care fiecare gest al 
lor il are în rindurile opiniei publice, 
de faptul dacă poate adăuga sau nu 
ceva la capitalul electoral.

Continuarea războiului din Viet
nam, intensificarea amestecului Sta
telor Unite în Laos, presiunile inflați
oniste, recrudescența discriminării ra
siale, lipsa unui program concret al 
administrației pentru combaterea po
luării mediului înconjurător — sînt 
cîteva din problemele majore pe care 
partidul democrat, aflat în opoziție, 
le-a ales drept coordonate esențiale 
ale platformei politice cu care va 
apărea în fața alegătorilor la 3 no
iembrie. De fapt, șansele democrați
lor de a-și menține controlul asupra 
celor două camere ale Congresului 
nu depind atît de succesele lor în

Este, desigur, inutil de reamintit 
motivul pentru care locuitorul orașe
lor simte necesitatea „evadărilor" 
din mediul citadin. Și cum nu s-a 
putut încă soluționa mulțumitor con
struirea orașelor... la țară, așa cum 
recomanda o binecunoscută butadă, 
orășenii își pun speranțe tot mai mari 
în ceea ce se cheamă agrementul 
urban.

Desigur, agrementul nu se rezu
mă la natură, dar, în cazul general, 
este nemijlocit legat de prezența ei 
măcar prin elementele sale esențiale, 
în cele trei municipii unde ne-am 
propus să poposim — Țîrgu-Jiu, A- 
rad, Brăila — această premisă este cu 
prisosință satisfăcută. Cursul Jiului, 
Mureșului, Dunării, vecinătatea unor 
întinse parcuri și păduri (a Mărgări
tarelor și Cîlnic la Tg. Jiu, Ceala și 
Tudor Vladimirescu la Arad, parcuri
le Monument, și Lacul Sărat la Brăi
la), a unor insule (Zăvoiul la Tg. Jiu, 
Mureș la Arad, Dranovița și Chiciul 
Mic la Brăila), lacuri (cel de pe ma
lul Jiului, Lacul Sărat, cel din preaj
ma gării Arad, ca și altele încă ne
amenajate), locuri de mare frumusețe 
(Poiana Narciselor și Cheile Soho- 
dolului de lingă Tg. Jiu, întreaga 
zonă a Dunării), ori monumente is
torice renumite (cetatea sistem Vau- 
ban a Aradului, cetatea Șoimoș) 
oferă tot atîtea prilejuri pentru edi
lii orașelor amintite să organizeze

nuclee de agrement de o deosebită 
atracție. La această oră, cînd ar mai 
fi timp suficient pentru amenajările 
necesare, am sondat opiniile unor re
prezentanți ai consiliilor populare 
municipale și județene 
legătură cu pregătirea 
„sezon".

Pretutindeni ne sînt

respective în 
apropiatului

înfățișate in-

municipal a aprobat lucrările edili-' 
tar-gospodărești care urmează a se 
executa in 1970. Am început cu teri
toriul municipiului unde. în afara 
parcului, dispunem de circa 75 ha de 
grădini". Interlocutorul nostru ne 
vorbește pe larg despre aceste lu
crări, despre amenajarea — după un 
proiect în valoare de cîteva zeci de

® Insule și păduri care își așteaptă oaspeții 
© Agrementul se reduce la toneta cu răcoritoare ? 
® Relația: inițiativă — turism — rentabilitateturism

tenții dintre cele mai lăudabile, une
le aflate chiar in curs de materiali
zare. „In ultimele luni ale anului 
trecut — ne spune primarul munici
piului Tg. jiu, Mihai Smarandache — 
am organizat o consultare largă 
cetățenii, in vederea formulării 
propuneri privind modul în care 
dori ei să fie amenajate locurile
agrement. De atunci ne-au sosit peste 
100 de valoroase sugestii, suficiente 
pentru' întocmirea unui plan cuprin
zător pe o perioadă de cinci ani ! 
Zilele trecute, sesiunea consiliului

cu 
de 
ar 
de

milioane, elaborat de D.S.A.P.C. 
Craiova — a complexului monumen
tal Brâncuși, programată să înceapă 
luna viitoare. Am reținut și inten
țiile de înfrumusețare a parcului, 
a Zăvoiului ș.a.

La Arad am urmărit cu interes lu
crările de mutare pe malul stîng al 
Mureșului și de dublare a capacității 
ștrandului (numărul cabinelor va a- 
junge astfel la aproape 800), execuția 
unei noi,grădini de vară cu 400 de 
locuri în parcul de pe malul drept 
al rîului, forajul efectuat în vecinăta-

tea nolui ștrand, soldat cu detectarea 
unor ape termale,-cu un grad ridicat 
de mineralizare. Ing. Octavian Pop. 
arhitectul-șef al municipiului, ne-a 
relatat despre studiul care va fi în
cheiat in prima jumătate a anului 
la D.S.A.P.C. Oradea pentru siste
matizarea insulei Mureș, unde, în 
mijlocul unei vegetații luxuriante, a- 
rădenii și-au construit zeci de ca
bane, destinate unei plăcute petre
ceri a timpului liber. Am' fost in
formați asupra începerii, în acest an. 
a amenajării de lacuri ^și baze spor
tive pe terenuri degradate din nor
dul orașului, a unei popicârii și a ex
tinderii campingului de la Vinga, a 
unui complex de alimentație pu
blică și camping la Șiria, a unor 
nuclee pentru „sondarea cererii" în 
pădurea Tudor Vladimirescu și la 
hanul Lică Sămădău. în municipiul 
Brăila ne-a reținut atenția construc
ția unui bazin de înot acoperit în 
parcul Monument, apropiata dare în 
folosință a unui teren de atletism, 
amenajarea de baze sportive simple 
prin muncă patriotică, elemente care 
pot contribui în egală măsură la

Arh. Gh. SĂSĂRMAN 
Mihail DUMITRESCU 

N. Grsgore MARĂSANU

(Continuare în pag. a Il-a)
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confruntările cu Administrația în 
sălile de ședințe ale Capitoliului, 
cit de insuccesul republicanilor 
în deschiderea unor perspective 
vizibile spre rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă astăzi Ameri
ca. Și, deși republicanii amintesc de
seori că, atît pe plan extern cît și in
tern, „trebuie să repare oalele sparte 
în timpul guvernării democraților" 
care le-au lăsat „o grea și nedorită 
moștenire", lor nu le scapă din vedere 
faptul că, aflat în fața urnelor, ale
gătorul american este de cele mai 
multe ori înclinat să uite greșelile 
trecute, dar să nu le treacă cu vede
rea pe cele prezente.

Potrivit unui recent sondaj Harris 
al Opiniei publice, democrații conti
nuă să se afle înaintea republicanilor 
în ce privește forța politică a parti
dului lor. 48 la sută din cei chestio
nați au declarat că îi sprijină pe de
mocrat ș.i 33 la sută pe republicani.

Ignorînd semnificația acestor cifre 
și procente, republicanii consideră că, 
așa cum au cucerit Casa Albă în 1968, 
pot cuceri și Capitoliul anul acesta. 
Democrații pun la îndoială șansele 
republicanilor, întrucît, pentru a con
trola forul legislativ suprem al țării, 
partidul minoritar de guvernămînt 
trebuie să cîștige de la democrat 
șapte locuri in Senat și 29 de locuri 
în Camera Reprezentanților. Or, în 
ultimii 18 ani democrații au deținut 
tot timpul majoritatea, în Senat, iar 
în Camera Reprezentanților timp de 
31 de ani s-au bucurat de o netă 
supremație.

în noiembrie vor fi aleși 34 de 
senatori, toți membrii Camerei Repre
zentanților (în număr de 435), mem
brii Camerelor legislative din 45 de 
state și 35 de guvernatori. Esențiale 
sînt însă alegerile pentru Senat, pen
tru că partidul care controlează Se
natul deține de fapt pîrghiile întregii 
activități legislative. Observatorii po
litici consideră Că pentru administra
ția republicană scrutinul viitor de
pășește ca importanță semnificația 
unor simple alegeri parțiale, el fiind 
în primul rînd un referendum asu
pra primului lor an de guvernare 
in al doilea rînd. un test care va 
răta în ce măsură administrația 
reuși să-și consolideze pozițiile, 
ceste alegeri sînt considerate, de
(Continuare în pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
SCENA

tipăririi■ Inițiativa 
unor caiete-program, 
paralel cu programele 
de sală, inițiativă a- 
parținînd conducători
lor primei scene a ță
rii, a fost preluată și 
de Teatrul Național 
din Iași. Desigur, o- 
biectul de investigare 
fiind același — tea
trul — am putea gru
pa tematic materialul 
existent în recentele 
apariții — primul nu
măr al caietului ie
șean și cel de-al doi
lea, al celui bucureș- 
tean — după criteriul 
tematic. Găsim în cele 
două numere opinii 
despre turnee (cel al 
Teatrului Național din 
București 
slovacia și 
șenilor în 
democrată ; 
Festivalului 
de teatru ; apoi opinii 
filozofice, critice, poe
tice, semnate de
Alexandru Paleologu, 
Henri H. Stahl, Ion

in Ceho- 
cel al ie- 
Germania 

ecouri ale 
național

Ianoși, Monica Săvu- 
lescu, B. Elvin, Nico
lae Balotă, Sebastian 
Costin, Anca Ovanez.

Distingem în caietul 
ieșean numit „Arle
chin" o permanență 
poetică ce se înscrie 
într-o anumită spiri
tualitate tradițională, 
de cea mai bună cali
tate. („Scrisoare dom
nului Cehov", „Evocă
rile imaginare" și ace
le, totuși, critice „Cu
vinte fără lucru") Sa
lutăm în cadrul „Ini
țiativelor directoriale": 
mult și totuși insufici
ent discutatul „Studio 
al tînărului regizor" și 
ineditul „Studio al pri
etenilor teatrului". De 
asemenea, amintim pu
blicarea la rubrica 
„Antologie" a piesei 
„Pasărea in cuibul ei 
piere" de Petru 
che.

Contribuția 
personalități ale 
culturale ca : Demos- 
tene Botez, loan Mas-

l

Ursa-
unor 
vieții

soff, Ion Cojar, G. Teo- 
dorescu, Ianis Veakis, 
Margareta Bărbuță, 
Radu Cosașu, ca și 
blocnotesul directoru
lui teatrului, Radu Be- 
ligan, și „Tableta" ine
dită a lui Tudor Ar- 
ghezi — conferă caie- 
tului-program al Tea
trului Național „I. L. 
Caragiale" din Bucu
rești un stil deosebit 
de viu și atractiv. Bi
nevenită ancheta inter
națională „Este Tea
trul Național condam
nat la rutină ?“

Caietele-program re
ușesc astfel să depă
șească cu mult sfera 
propusă, aceea de co
municare 
publicul, 
du-se ca
contribuții la dezba
terea unor probleme 
importante ale vieții 
noastre teatrale.

sinceră cu 
configurîn- 
importante

luliana POP

O CONCERTE
| •> în sala „George Enescu", vineri

13, ora 20, va avea loc un concert
! simfonic dirijat de Alexandru Șum- 
; ski, în care vor fl soliști : trompe

tistul Iancu Văduva și violonistul
, Tiberiu Kovacs. In program : Mo

zart, Haydn, Ceaikovski.
o Sub bagheta dirijorului italian 

Pietro Argento, vom putea asculta 
joi 19, ora 20, la studioul de concerte 
al Radioteleviziunii interpretarea 
Preludiului Simfonic de Ion Dumi
trescu. Solista serii va fi Maria Fo- 
tino care va interpreta concertul pen
tru pian și orchestră de Robert 
Schumann.

I o „Șapte studii pe teme de Paul 
i Klee" de Giinther Schuller, „Concer- 
i tul nr. 3 în Mi bemol major pentru 

corn și orchestră de Mozart, Sinipho- 
nia a Il-a de Schumann alcătuiesc 
programul pe care, la pupitrul Fi
larmonicii, Lawrence Foster (S.U.A.) 
îl va dirija vineri 20 și sîmbătă 21

, martie, la ora 20, la Ateneu.
o Marți 15, ora 20, la Ateneu, corul 

i Filarmonicii își va, închină întreg 
programul concertului său lui Nicolae 

’ Lungu, cunoscut compozitor de mu
zică corală.

e „Domnișoara din Sighișoara" este 
intitulată noua premieră a Teatrului 
de revistă și comedie „Ion Vasiles- 
cu“, premieră care va avea loc vineri 
ora 19,30. .

o Luni 16, ora 19,30, la sala Savoy, 
teatrul „Al. Davila" din Pitești pre- 

I zintă „Dușmanul femeilor", comedie 
de Virgil Stoenescu, iar teatrul din 
Ploiești prin spectacolul „Carrd de 
valeți" (pe scena sălii Comedia a 

' Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
marți 17, ora 19,30), va fi prezent în 
viața muzicală a Capitalei.

• EXPOZIȚII
—■ Comitetul de Stat pentru. Cul

tură și Artă a organizat în sala Dal
les expoziția de pictură a artistului 
bulgar Deciko Uzunov. Vernisajul va 
avea loc vineri 20 martie.

— Luni 16 martie la Casa de cul
tură „Fr. Schiller" (str. Batiștei nr. 
15) se va deschide expoziția de pic
tură și grafică Aurel Dinulescu.

— La Brașov în cadrul manifestă
rilor „Serile Astrei" a fost deschisă 
la redacția revistei expoziția artiști
lor plastici C. Mara, J. Krijanovski, 
și A. Eberwein. Cu acest prilej pic
torii C. Mara. și Krijanovski au. avut 
un dialog cu publicul.

— Expoziția de sculptură Victor 
Papa poate fi vizitată începînd de 
luni 16 martie în sala Galeriilor de 
Artă din Bd. Magheru nr. 20. _ -

— O nouă expoziție colectivă de 
pictură cu vînzare poate fi vizitată 
în sala magazinuluiJde artă „Onești" 
(bd. N. Bălcescu 20). Expun pictorii 
Mircea Dumitrescu, Eugen Ispir, 
Lidia Nancuinski și Victor Zemlicka.

PREMIILE ASOCIAȚIEI 
SCRIITORILOR 
DIN BRAȘOV

a-La Casa armatei din Brașov a 
vut loc festivitatea decernării premi
ilor acordate de Asociația scriitorilor 
din Brașov, pentru lucrări publicate 
în 1969. Premiul in domeniul prozei 
a fost acordat lui Pop Simion, pentru 
romanul „Criza de timp", și lui Ni
colae Tăutu, pentru romanul „Ple- 
cat-am nouă din Vaslui". Mihai Gavril 
și George Boitor au fost premiați pen
tru volumele „Rădăcină și cer" și 
„Scara de apă", iar în domeniul isto,- 
riografiei literare, premiul a fost a- 
cordat Emiliei Milicescu. Premiul 
pentru cea mai bună traducere a fost 
acordat lui George Dan. .

„PRIMĂVARA
STUDENȚEASCĂ" LA 0 

NOUĂ EDIȚIE
CLUJ (coresp. „Scînteii"). Sîmbătă 

a fost inaugurată cea de-a cincea edi
ție a concursului de creația și a festi
valului de artă „Primăvara studen
țească". După tradiționala festivitate 
de deschidere a. urmat spectacolul 
folcloric „La fintină, la izvor, se întîl- 
nește dor cu dor", susținut de an
samblul „Mărțișorul" al Casei de 
cultură a studenților, sub conducerea 
muzicală a lui Dumitru Fărcaș.

„Primăvara studențească" va fi 
prezentă pe scena Casei de cultură 
a studenților pînă la 19 martie, inter
val în care-și vor afirma talentul 
formații artistice, creatori și inter
preți din centrul universitar Cluj și 
invitați din alte centre.

o TEATRUL MIC anunță premiera 
cunoscutei piese a lui Mihail Sorbul 
„Dezertorul", premieră care va prile
jui debutul regizoral al actorului Ion 
Marinescu. Distribuția : Boris Ciornei, 
Florina Luican, Jeana Gorea, Jean 
Lorin, Florin Vasiliu, Nicolae Ifrim, 
Arcadie Donos. Scenografia spectaco
lului e semnată de Adriana Leonescu.

e Celebrul roman „Crimă și pe
deapsă" de F. M. Doșțoievski, în ver
siunea 
vedea 
„C. I. 
Mânu, 
driște.
Ștefan
Gilda Marinescu, Eugenia Bosînceanu, 
Marga Barbu, Ioana Manolescu, Ma
riana Oprescu, Rodica Sanda Tuțuia- 
nu, Getta Cibolini, Angi Tomaide, 
Dorin Varga, Constantin Guriță, 
George Buznea, Al. Repan, Emil 
Hossu și alții. Premiera va avea loc 
joi 19, ora 19,30.

scenică a lui Gabriel Arout va 
lumina rampei TEATRULUI 
NOTTARA", în regia Sandei 
Scenografia : Ion Popescu U- 
Distribuția va cuprinde pe : 
Iordache, George Constantin,

o TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ va prezenta joi, 19 martie, pre
miera piesei „Un vis în noaptea mie
zului de vară" de William Shakes
peare, în regia lui Vlad Mugur. Deco
ruri : Mircea Matcaboji, costume : 
Th. Ciupe, muzica : Pascal Bentoiu. 
Distribuția : George Motoi, Dora 
Cherteș, Gita Popovici, Teodora Ma- 
zanitis Fugaru, Ana Maria Dominic, 
Melania Ursu, Liliana Welther, Va
lentino Dain, Marin D. Aurelian, 
Gheorghe Cosma, Gheorghe M.' Nu-

Adina Popa și Sergiu Tudose In „NOAPTEA IGUANEI" de Tennessee Wil
liams (direcția de scenă : Sorana Coroamă, scenografia : Liviu Ciulei) pe. 

scena Teatrului Național din lași

Teestrul radiofonic
>

I.L. Caragiale. Regia artistică a 
acestei înregistrări realizată în 
1951 aparține lui Sică Alexan
dre seu. O distribuție care nu
mără pe Niki Atanasiu, Al. Io- 
nescu-Ghibericon, Vasiliu-Bir- 
lic, Radu Beligan, Marcel An- 
ghelescu, Cella Dima, Carmen 
Stănescu — ne'va prilejui reîn- 
tîlnirea cu una din interpretările 
excepționale ale nemuritoarei 
comedii.

Și, în sfirșit, vineri dimineața 
la ora 10 pe programul II se va 
relua piesa „Goana după flu
turi" a regretatului scriitor din
tre cele două războaie mondiale 
Bogdan Amaru — piesă desco
perită în ultimii ani. Din dis
tribuție : Nicolae Dinică, Coca 
Andronescu, Rodica Tapalagăj 
N. Gărdescu.

Din repertoriul teatrului ra
diofonic reținem în această săp- 
tămină, luni seara (orele 20,45 
programul I) premiera piesei 
„în anchetă" de Gyarfas Miklos, 
în distribuție Sanda Toma, Mi
hai Moraru, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila.

Marți orele 21,30 (programul 3) 
o înregistrare din 1953 a capo
doperei lui Shakespeare „Romeo 
și Julieta" în adaptarea lui Pe
tru Comarnescu. Din prestigioa
sa distribuție : Ion Manolescu, 
N. Brancomir, Fory Etterle. 
George Vraca, Marieta Sadova, 
Mircea Constantinescu, Gina Pe- 
tririi. Ion Lucian.

Miercuri orele 20,15 pe pro
gramul 2 în cadrul ciclului se
rile de comedie ale teatrului 
radiofonic, Radu Beligan va pre
zenta „D-ale Carnavalului" de
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dezvoltarea mișcării sportive și la 
diversificarea formelor de agre
ment oferite cetățenilor.

Trebuie să arătăm însă aici că po
sibilitățile de care se dispune sînt 
mult mai mari și, față de aceste po
sibilități, față de cerințele reale ale 
locuitorilor, acțiunile amintite mai 
sus nu reprezintă decît timide încer
cări de a depăși situația anului trecut, 
care nu a fost dintre cele mai stră
lucite. Numeroase posibilități ne 
sînt infățișate chiar^ de către repre
zentanții cu care stăm de vorbă sau 
de către alte persoane solicitate să-și 
expună punctul de vedere. Astfel, 
Gh. Docnianov, șef de serviciu 
în Direcția comercială a jude
țului Arad, ne demonstrează ce 
simplă ar fi revitalizarea unor 
puncte de agrement de mare atrac
ție, în „vaduri" cu îndelungată tra
diție, cum sînt plaja Port-Arthur sau 
Hanul Pescarilor, dacă s-ar pune la 
punct căile de acces din centrul 
orașului. Arhitectul Miloș Cristea ne 
expune un plan simplu de valorifi
care a numeroaselor plaje presărate 
de-a lungul traseului sinuos al Mu
reșului și subliniază necesitatea de 
a se urgenta replantarea malului 
sting al rîului. Pentru ca arădenii să 
se bucure de pădurea Tudor Vla- 
dimirescu. ar fi nevoie de executarea 
unei legături rutiere de numai 2,5 km, 
susține arhitectul șef al municipiu
lui, Octavian Pop.

Lucrările ar trebui să înceapă cu 
amenajarea căilor de acces la locu
rile de agrement, unele cu totul im
practicabile, susține Ion Dănciulescu, 
arhitect-șef al județului Gorj. Cred, 
adaugă el, că n-ar fi prea greu să 
se realizeze aici terenuri de tenis, 
popicării sau ringuri de dans. Pro
fesorul Titu 'Rădoi din Tîrgu-Jiu ne 
declară : „Drumul pînă la minunata

pădure a Clinicului e asfaltat, apa 
Tismanei, deviată recent pe un canal 
bine terasat, trece prin mijlocul ei. 
Ce ar mai lipsi ? Fără să se altereze 
frumusețea locurilor, s-ar putea or
ganiza un ștrand, camping, terase în 
aer liber, bine aprovizionate cu bău
turi răcoritoare". La fel de puțin 
pare a fi luată în atenția forurilor 
locale stațiunea Lacul Sărat din 
preajma Brăilei, ale cărei ape și 
nămoluri sînt deosebit de valoroase 
din punct de vedere terapeutic. Pe 
lingă fapul că, în lipsa unor instala-

țescu, Viorel Comănici, Nicolae Ilies
cu, Dorel Vișan, Ion TudoriCa, Ion 
Marian, Alexandru Munte, Anton 
Tauf, Octavian Lăluț și cîțiva bale
rini de la Opera Română din Cluj.

P
Ml

Delakeza și Emil Boroghină.

L.

sîmbătă la TEATRUL DRA- 
DIN BRAȘOV a avut loc

M. CORCACI
corespondentul „Scînteii"

o LA TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA a avut loc, sîmbătă 14 
martie, a doua premieră românească 
din anul acesta a piesei lui Niccolo 
Machiavelli „Mandragora". Regia : 
Paolo Magelli — Italia. Scenografia : 
Vasile Buz ; ilustrația muzicală : Ma
rio Rînelli — Italia. Din distribuție 
au făcut parte : Constantin Sasu. Lu
cian Albanezu, Petre Gherghiu, Radu 
Nicolae, Rodica Radu, Ileana Sandu, 
Valeriu Delakeza și Emil Boroghină.

o Tot 
MATIC 
premiera piesei lui D. R. Popescu 
„Acești îngeri triști". Regia : Eugen 
Marcus. Scenografia : Florica Mălu- 
reanu, asistată de Constantin Mara. 
Distribuția : Dan Săndulescu, dublat 
de Mihai Bălaș, Dona Cotrubaș, du
blată de Mihaela Murgu, Mircea An- 
dreescu dublat de Constantin Babii, 
Melania Niculescu, Dan Dobre, E. 
Mihăilă-Brașoveanu, Nicolae C. Nj- 
colae.

o „Șefhl sectorului suflete", piesa 
lui AI. Mirodan, a fost montată recent 
pe scena TEATRULUI GERMAN DE 
STAT DIN TIMIȘOARA în regia lui 
Dan Radu Ionescu. Scenografia : 
Francisc Kovăcs. Interpreți : Peter 
Schuch, Angela Falk, Rudolf Bellgra- 
sch, Oskar Schilz, Hannelore Wal
deck, Franz Groger, Hans Jakobi.

o Ultima premieră a TEATRULUI 
DE STAT DIN SIBIU a fost cea a 
piesei lui Tudor Mușatescu „...eseu". 
Regia : Hans Schuschnig, scenogra
fia : Erwin Kuttler. în distribuție : 
Mircea Hindoreanu, Costel Rădulescu, 
artist emerit, Nicu Niculescu, Teodor 
Portărescu, Ovidiu Stoichiță, Maria 
Magda și alții.

O SECȚIA ROMANA A TEATRU
LUI DE NORD — SATU MARE a 
prezentat sîmbătă 14 martie, în pre
mieră, spectacolul cu comediile in
tr-un act „Millo director" de Vasile 
Alecsandri și „Trenul din Adjud" de 
Romulus Dianu, în regia lui Mihai 
Raicu. Din distribuție fac parte ac
torii Ion Anghel, Lili Urseanu, Ion 
Tifor, Romeo Mușețeanu, Costin Po
pescu,, Viorica Suciu,> Dumitru An
ghel, Marilena Vasile, Ion Haiduc, 
Horia Dan Ionescu, Petre Moraru. 
Scenografia este semnată de Aurei 
Cordea.

o „Spaniola trebuie cunoscută" 
este piesa dramaturgului maghiar 
Tabi Lâszlo care a fost prezentată 
în premieră pe țară, în limba română, 
de către colectivul TEATRULUI DE 
STAT DIN REȘIȚA, joi, 12 martie 
1970. Regia : Ioana Ottescu, sceno? 
grafia : Al. Olia. în distribuție apar : 
Aura Rîmniceanu, Coca Mihalache, 
Cristian Pîrvulescu, Grigore Alexan- 
drescu, Gheorghe Vîlceanu, George 
Urlică, Zeno Balint, Ioana Delcioiu, 
Călin Constantin.

Sîmbătă, pe scena TEATRULUI DE 
STAT DIN PLOIEȘTI s-a prezentat 
o nouă premieră : „Duelul" de dra
maturgul Slar Baidjiev, în regia Iui 
Emil Mândrie. Scenografia spectaco
lului este semnată de două tinere 
speranțe : Nicolae Lică și Mihaela 
Dobrogeanu, studenți ai Ihstitutului 
de arte plastice . „N. Grigorescu".

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

Elvira Madigan — film suedez, în 
regia lui Bo Widerberg. Povestea unei 
iubiri, care a adus interpretei rolului 
titular — Pia Degermark — premiul 
pentru interpretare feminină ‘ ~
tivalul de la Cannes, 1967.

Fecioara care-mi place — 
ție DEFA — Berlin, în regia lui Gun
ter Reisch. Adaptare liberă după „Ul
ciorul sfărîmat" de Heinrich von 
Kleist. Cu Wolfgang Kieling, Monika 
Gabriel etc

Domnișoara doctor — coproducție 
Italia — R.S.F. Iugoslavia. Film de 
aventuri (regia : Alberto Lattuanda).

Joc dublu în serviciul secret — 
coproducție Italia — Spania. De ase
menea, film de spionaj (regia : Mi
chele Lupo).

la Fes-
produc-

chiar în 
ventează

Pentru
ție rămîne insă Dunărea. Peste 1 600 
de ambarcațiuni, cu și fără pînze sau 
motor, își dau întîlnire vara pe fiu-, 
viu, peste 2 000 de pescari amatori și 
1 000 de vînători sînt atrași în fie
care an de bălțile și pădurile județu
lui. „Pe insulele Dranovița și Chiciul 
Mic s-ar putea amenaja, cu cheltu
ieli reduse, plaje, terenuri de sport, 
restaurante, chioșcuri, ne spune Theo-' 
dor Spirea, comandantul portului

condițiile existente, frec- 
stațiunea.
brăileni, principala atrac-

Orășenii la ora
rfe recreație

PE
DA

ROȚI
R NU
REA
SCĂ

La începutul lunii februa
rie, miliția municipiului Iași a 
efectuat un control al stării 
tehnice a autovehiculelor de 
transport în comun. Consta
tarea : din 157 autobuze exis
tente în parcul întreprinderii 
(I.T.I.) au putut pleca în 
cursă doar 39 ; din 57 de 
tramvaie — doar 11. Excep- 
tînd cîteva aflate în repara
ții planificate, celelalte au fost 
oprite la poartă : prezentau 
defecțiuni grave la sistemul de 
frînare, direcție, semnalizare 
etc., de natură să afecteze si-, 
guranța circulației.

Angajamentul luat prompt 
de conducerea întreprinderii 
— director ing. Anghel Ne- 
gulescu — de a acorda mai 
multă atenție întreținerii ve
hiculelor nu s-a respectat. La 
un nou control, făcut recent,

creșterea numărului de auto
vehicule care puteau circula 
în condiții de legalitate și 
securitate tehnică a fost ne
semnificativă ; totodată, s-a 
constatat absența a 50 de șo
feri ; majoritatea lipseau ne
motivat.

A mai avut loc și o discu
ție cu numeroși cetățeni la 
care s-au făcut diferite pro
puneri de îmbunătățire a 
funcționării transportului — 
stabilirea și respectarea unor 
grafice de circulație, reînfiin
țarea unor trasee, notarea 
principalelor stații pe tăblițele 
indicatoare ale autobuzelor, 
etc. Propunerile s-au înregis
trat, promisiuni s-au făcut din 
nou. Cît se vor mai lăsa aș
teptate îmbunătățirile ?

Adresantul e cunoscut,
dar ilicite rămîn
la „post-restant

„Tot respectul nostru pentru marea 
majoritate a lucrătorilor poștei care, 
bătind zilnic kilometri de drumuri și 
umblind din casă în casă, ne aduc 

'ziarele sau mesajele de bucurie ale 
rudelor și prietenilor din depărtări. 
Dar asemenea aprecieri nu pot fi fă
cute și la adresa anumitor salariați 
ai poștei din județul Botoșani". Fă- 
cînd această afirmație, un grup de 
elevi ai Școlii generale din satul 
Sîrbi aveau în vedere nu numai fap
tul că, de multă vreme, ei nu-și mal 
primesc abonamentul la revista „Lu
minița", dar și marile necazuri pe 
care unii factori poștali din județ le 
fac cetățenilor prin nerespectarea re
gulilor privind cartarea și distribui
rea corespondenței.

Intr-adevăr, un sondaj făcut la 
citeva oficii poștale ne-a pus în fața 
unor neajunsuri do ordin organiza
toric și disciplinar care, în ultimul 
timp, au determinat numeroase recla- 
mații din partea cetățenilor. Un prim 
neajuns constă în organizarea neco
respunzătoare a colectării corespon
denței de la cutiile poștale. Se știe 
că .această operație trebuie făcută de 
trei ori pe zi. Dar, de la începutul 
acestui an, de cînd o asemenea înda
torire a fost trecută în. sarcina în
treprinderii de transport auto, în cele 
mai multe cazuri scrisorile sînt co
lectate o singură dată pe zi, iar șo
ferii, care au devenit astfel și mî- 
nuitori de valori, nu vor să-și asu
me răspunderea pentru securitatea 
corespondenței. Masivă aglomerație 
de corespondență care are loc îndeo
sebi spre sfîrșitul zilei de lucru, com
pletată cu lipsa de preocupare pen
tru respectarea planului, de îndru
mare, a dus la cartări eronate, multe 
din scrisori luînd altă cale decît cea 
pe care a consemnat-o expeditorul.

întrebăm pe tovarășul Nicolae 
Crișmaru, dirigintele oficiului nr. 1 
din Botoșani, dacă de Ia începutul 
anului s-au înregistrat reclamații din 
partea cetățenilor cu privire la de
servirea lor de către acest oficiu și 
hi se răspunde printr-un categoric 
„NU". Dar chiar pe biroul dînsului 
se afla o telegramă a cetățencei Fe
licia Bondoc, de pe strada 7 Aprilie, 
nr. 74 din Botoșani, prin care se ce
rea să fie luate măsuri împotriva 
lucrătorului Gheorghe Urzică de la 
mesagerie, care i-a instrăinat un co
let in valoare de 350 lei prin înmî-

narea lui unei alte persoane. „A- 
ceasta este o floare la ureche" — 
ne răspunde in continuare interlocu
torul nostru. Dar faptul că avizul nr. 
1 034, destinat Eugeniei Lazăr, a par
curs distanța de citeva sute de me
tri de la oficiul amintit pînă 
ciul nr. 2 în decurs de 2 zile

'.excepție ?
\ Ne-am permis să aruncăm 
vire și în Tolba cu scrisori 
factori poștali unde de asemenea am 
fost nevoiți să constatăm că mulle 
avize, telegrame sau recomandate nu 
ajung la destinație nici după 4—5 zile 
de la luarea lor în evidența oficiilor 
respective prin ștampilare. Așa a fost 
cazul unei scrisori pe care cetățeanul 
Duță Bînzar de pe Calea Națională 
din Botoșani putea să o aștepte mult 
și bine, pentru că timp de 5 zile fac
torul poștal Gheorghe Pînzaru „ui
tase" să o predea destinatarului. Din 
zecile de reclamații pe care, așa cum 
s-a văzut, unii diriginți le consideră 
„floare la ureche" am reținut și ca
zul lui Raveca Paschinaru care, deși 
prin chitanța nr. 239 484 din decem
brie 1969 plătește un abonament pe 
întregul an 1970 la ziarul local „Clo
potul", nu primește in lunile ianua
rie și februarie decît trei ziare, iar 
pe luna martie este pur și simplu 
radiată de pe lista abonaților exis- 
tenți la serviciul de expediție al 
poștei județene.

La comitetul sindical pe întreprin
dere ni se pune la dispoziție un ma
terial din care rezultă că în relația 
poștă-cetățean au loc și alte încăl
cări ale îndatoririlor profesionale. 
Astfel, îndeosebi la sate, din como
ditate, unii factori poștali încredin
țează corespondența altor persoane 
și scrisorile, fie că ajung la desti
natar cu o mare întirziere, fie că 
se rătăcesc. De asemenea, s-au sem
nalat și cazuri de violare a corespon
denței și chiar de taxare a unor in
dicații speciale,, cum ar fi „recoman
dat", „urgent" etc., fără a fi solici
tate de către cetățeni. Cunoscînd 
toate aceste nereguli, conducerea di
recției județene de poștă și teleco
municații din Botoșani ne-a încredin
țat că s-a acționat pentru înlătura
rea lor și_ se. va acționa și în viitor. 
Sperăm că observațiile critice nu vor 
mai rămîne la post-restant !

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

la ofi- 
est.e' o
o pri- 

a unor

ții de încălzire, stațiunea nu poate 
funcționa decît în timpul verii, aici 
se risipesc' anual sute de mii de lei 
pentru ținerea în picioare a vechilor 
clădiri. „în 
inginer-șef 
gospodărie 
un proiect 
complex sanatorial. Proiectul n-a 
reușit să treacă prin toate strîmtorile 
avizării și s-a împotmolit pe drum. 
Anul trecut, U.G.S.R. a comandat un 
nou proiect, dar noi nu dispunem de 
posibilitatea unor lucrări de inves
tiții". Rezultatul acestei tergiversări 
este, printre altele, neîncasarea unor 
importante beneficii, garantate de 
numărul mare al solicitanților care,

1965 — afirmă Gh. Rîpea, 
la direcția județeană de 
comunală — s-a elaborat 
pentru construirea unui 

Proiectul

Brăila. Legătura cu malul, la Chiciul 
Mic, se poate face printr-o punte de 
pontoane, iar transportul pînă aici 
să se asigure cu autobuzele". Pen
tru Dranovița, < 
U.T.C. întocmise 
Dar, întimpinînd 
renunțat la ele 
fi interesant ca 
vul Harapul să se deschidă un șan- 

’ tier al muncii patriotice, unde tine
retul brăilean să-și amenajeze o 
plajă, 'terenuri sportive, cabane pen
tru sporturi nautice și cite altele.

După cum se vede, idei sînt des
tule, și nu e greu de presupus că ' 
marea lor majoritate nu reprezintă 
descoperiri de ultimă oră, ci vechi

comitetul municipal 
: planuri frumoase, 

unele greutăți, a 
cam repede. Ar 

aici sau pe ostro-

doleanțe, formulate și reformulate 
o dată cu fiecare reîntoarcere a pri
măverii. Cu toate acestea, ele întîrzie 
să fie puse în practică. Se poate 
constata, de pildă, că de cele mai 
multe ori organizarea agremenfului 
se rezumă, ani în șir, în concepția 
unor edili, la prevederea unor uni
tăți de alimentație publică în zonele naturale ■ - — -
ficativ 
pentru 
clusiv
Arad, ... u lusl eiaoorai nj
cadrul direcției comerciale. La Tg. 
Jiu, intențiile privind amenajarea 
locurilor de agrement din afara mu
nicipiului „la nivelul exigențelor 
contemporane" promite să se con
cretizeze prin... înmulțirea tonetelor 
de răcoritoare și a punctelor unde se 
vor putea consuma mici, stropiți cu 
bere. Tocmai cele mai frecvente și 
insistente solicitări ale cetățenilor 
pentru a li se oferi posibilitatea de 
a practica sporturi, pentru distrac
țiile și jocurile necesare destinderii 
tocmai acestea sînt adeseori aminate 
pentru o perspectivă mai... îndepăr
tata. Mai este oare nevoie să subli
niem — pentru a cîta oară ? — că 
avem de-a face aici cu o activitate de 
o deosebită eficiență, că fără cheltu
ieli prea, mari se pot îmbina inte
resul, cetățenesc pentru acest tip. de 
utilități și obținerea de către organi
zatori a beneficiilor scontate ?

Edilii orașelor noastre — practic, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare — trebuie să înțeleagă eă 
și în această direcție le revin răs
punderi importante. Mobilizînd elanul 
cetățenesc, selectînd cu atenție propu
nerile cele mai judicioase, în răstim
pul rămas, multe propuneri mai pot 
fi încă fructificate. O dată cu încăl
zirea vremii, locuitorii vor fi bucuroși 
să găsească locuri de agrement cu 
profil complex, accesibile și atrăgă
toare.

atrăgătoare. Este semni- 
faptul că planul de măsuri 
dezvoltarea turismului (in- 
a agrementului) în județul 
în 1970, a fost elaborat îij

1-

tv
18,00 Olimpiada tinerilor mecani

zatori — reportaj filmat.
18,30 Scena : Tendințe noi în 

dramaturgia românească ac
tuală ; turneul teatrului „Ma
tei Millo“ din Timișoara.

18,53 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,15 Actualitatea în economie.
19,25 Muzică populară românească 

interpretată de elevi al șco
lii populare de artă din 
București.

19.35 Momentul răspunderii : La 
oțelăria U.M.G.B. — reportaj 
filmat.

19.50 Reflector.
20,00 Anunțuri — publicitate.
20,05 Roman foileton : „Război și 

pace" — o producție a stu
diourilor sovietice. Andrei 
Bolkonski (II).

21.20 Steaua fără nume. Prezintă 
Dan Deșliu. în program : 
Cornelia Cotinghiu — etapa 
I ; Georgeta Brașoveanu — 
etapa a Il-a ; Voicu Ga
briela — etapă a Il-a.

22.20 Agenda politică.
22.35 Tablouri coregrafice — exe

cutate de un grup de dan
satori de la Ansamblul „Ni- 
colae Bălcescu" din Craiova.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

f

ARGEȘ

„Argeș '70 <- 

șantier al tehnicii 

moderne"
La Pitești a avut loc inaugu

rarea acțiunii de popularizare 
a cunoștințelor tehnico-științifice 
intitulată „Argeș ’70 — șantier
al tehnicii moderne". Acțiunea, 
la a doua ediție a sa, este me
nită să valorifice capacitatea 
organizatorică, inteligența și 
experiența celor mai buni ingi
neri, tehnicieni și muncitori, în 
scopul optimizării proceselor de 
producție, la nivelul actualelor 
dotări ale tehnicii moderne. Cu 
prilejul deschiderii acestei ma
nifestări, acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al Academiei, a 
conferențiat despre „Progrese în 
știința și tehnica contemporană", 
în afară de conferințe, noua ac
țiune va mai cuprinde, pe par
cursul anului, simpozioane, con
sfătuiri, schimburi de experien
ță, sesiuni tehnico-științifice, 
concursuri și olimpiade pe me
serii.

SUCEAVA^,

Primele șarje 

de oțeluri aliate
Zilele acestea, la tînăra între

prindere pentru piese de schimb 
din Suceava, singura de acest fel 
din județ, s-a turnat prima șarjă 
de oțel manganos, caracterizat 
printr-o mare plasticitate și o 
rezistență la uzură ridicată. în 
acest scop, specialiștii întreprin
derii au rezolvat cu succes — în 
premieră — o serie de probleme 
de înaltă tehnicitate, dat fiind 
că pe meleagurile sucevene, pină 
în prezent, nu a existat o aseme
nea preocupare industrială. Suc
cesul metalurgiștilor suceveni va 
genera astfel o serie de avantaje 
pentru unitățile economice de pe 
cuprinsul județului, printre care 
și realizarea bilelor pentru mo
rile de măcinare a minereului de 
la Exploatarea minieră Leșul 
Ursului. în prezent, muncitorii, 
inginerii și maiștrii de aici de
pun eforturi pentru a rezolva și 
alte probleme tehnice, care să 
asigure obținerea unor noi ti
puri de oțeluri. Se află în pre
gătire, într-un stadiu avansat, 
însușirea in fabricație a oțeluri
lor refractare, rezistente la tem
peraturi înalte, din care se vor 

țexecuta piese pentru cuptoare și 
Mișcătoare

Concursul 

inovatorilor \
Dorind să contribuie la creș

terea productivității muncii, la 
reducerea cheltuielilor, la îmbu
nătățirea calității produselor — 
intr-un cuvînt, la ridicarba pres
tigiului unității în care lucrează 
și a eficienței activității econo
mice — un număr tot mai mare 
de muncitori, maiștri și ingineri 
de la Fabrica de confecții din 
Focșani se încadrează în munca 
creatoare de inovații și raționa
lizări. Pină acum, 25 muncitori 
au fost confirmați ca inovatori ; 
printre aceștia se numără Ion 
Axente și Petre Vitfoi, a căror 
matriță pentru decupat bospoal 
generează o eficiență economică 
de peste 60 000 lei anual. Pen
tru a stimula inițiativa celor 
peste 3 000 muncitori ai fabricii" 
a fost organizat în acest an 
„Concursul inovatorilor". Prima 
etapă se încheie la 1 mai. Se 
pare că cea mai mare șansă de 
a ciștiga concursul o are dis
pozitivul de aplicat manșeta, 
prezentat de Gheorghe Poptea și 
Florea Ifrim, a cărui eficiență 
economică antecalculată este de 
210 000 lei anual.

„Jubileul 20" 

la C.A.P. 

din Variaș
Țăranii cooperatori din co

muna Variaș, județul Timiș, ro
mâni, sîrbi, germani și maghiari, 
au sărbătorit împlinirea a două 
decenii de la constituirea coope
rativelor agricole. înfățișind 
bilanțul rodnic al celor 20 de 
ani de muncă, tov. Dușan Vlas- 
cici, președintele cooperativei, a 
evidențiat puternica și multila
terala dezvoltare economică. 

, Față de anul înființării acesteia, 
în 1969 — an cu condiții cli
materice nefavorabile — produc
țiile medii obținute la hectar au 
fost totuși de circa 2—3 ori m'ai 
mari. S-au creat și dezvoltat 
puternice sectoare de legumi
cultura și zootehnice. Ca urmare, 
veniturile realizate au fost an 
de an tot mai mari, ajungînd ca 
anul trecut acestea să însumeze 
19 250 000 lei. Pe această bază, 
au crescut și veniturile perso
nale ale țăranilor cooperatori. 
Peste 400 de case noi sau reno
vate, 1 309 de televizoare și apa
rate de radio, școala generală, 
grădinița de copii sînt numai cî
teva din semnele bunăstării coo
peratorilor din această comună.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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Dummies sportivă
județeană

Atletismul internațional 
sub bune auspicii

® La lași, concurs 
internațional de scrimă

PERFORMANTE REMARCABILE LA CAMPIONATELE
EUROPENE PE TEREN ACOPERIT

CORESPONDENȚA TELEFONICA DIN VIENA DE LA PETRE STĂNCESCU

Principalul eveniment sportiv al 
lașului l-a constituit întîlnirea de 
scrimă (sabie) România — Bulgaria, 
făcînd parte dintr-o suită de întîlniri 
pe care le vor susține sabrerii ro
mâni, in vederea participării la cam
pionatele mondiale. Echipa noastră 
(Nilca, Nicolae, Bădescu, Vintilă) a 
reușit să învingă redutabila formație 
bulgară cu scorul de 10—6, după un 
meci în care s-au disputat asalturi 
de calitate.

Deși conduși cu scorul de 3—1, sa
brerii români reușesc trei victorii în 
serie (prin Vintilă, Nicolae și Nilca) 
și iau conducerea cu 4—3. De la acest 
scor, avantajul se mărește perma
nent. Reprezentativa noastră termină 
învingătoare o întîlnire care la în
ceput se arăta mai dificilă.

O notă bună pentru echipa secundă 
a României (Popescu, Culcea, Crăi- 
țaru, Vlad), care a reușit o victorie 
nescontată cu 9—7 în fața aceleiași 
reprezentative bulgare.

sud-american

Brazilia - Argentina, un meci 
care a electrizat continentul

REVANȘA 
RATATĂ?

Aceste prime campionate europe
ne atletice pe teren acoperit ce le-a 
găzduit capitala Austriei au de
butat, după cum vă este cunoscut, cu 
două excelente performanțe realizate 
de sportivii noștri. Viorica Viscopo- 
leanu a reușit acel salt de 6,56 m 
care i-a adus primul loc în clasament, 
medalia de aur și titlul de campioa
nă a Europei (indoor) la săritura în 
lungime. Cîteva minute mai tîrziu, 
pe podiumul de onoare se urca, pe 
treapta a treia, loan Șerban, realiza
torii unei sărituri la înălțime de 
2,17 m (la fel ca și al doilea clasat...), 
performanță ce constituie un nou și 
foarte valoros record național.

Valoarea ridicată a participanților, 
excelenta organizare a competiției au 
determinat de altfel numeroase per
formanțe de valoare, o dispută strîn- 
să pentru victorie. Dacă ne referim 
la probele din prima zi, spectato
rii, cronicarii și crainicii sportivi s-au 
putut concentra cu foarte mare greu
tate asupra unor probe, pentru că 
permanent noi rezultate de mare cla
să le solicitau atenția într-o parte 
sau in alta a sălii. Cu timpul însă, 
sectorul săritorilor în lungime a de
venit ținta interesului general. Cele 
17 participante la această probă au 
furnizat poate cea mai dramatică în
trecere din istoria săriturii în lun
gime. încă de la primele încercări 
se ating și se depășesc toate aștep
tările ! Burghilda Wieczorek (R.D.G.), 
cu 6.44 m, din prima încercare, părea 
să fi rezolvat pentru sine problema 
titlului. La a treia încercare, polone
za Miroslava Sarna, campioană eu
ropeană de la Atena, a depășit-o cu 
10 cm. Cînd, la a cincea încercare, 
Heidemarie Rosendhal (R.F.G.J a să
rit 6,55 m, nimic nu mai părea posi
bil pentru a schimba clasamentul. De 
menționat că în tot acest timp, Vio
rica Viscopoleanu nu atinsese decît 
6,40 m. Iată însă că sosește și mo
mentul ultimei încercări. Este mo
mentul victoriei pentru Viorica ! Cu 
un admirabil salt, imortalizat pe pe

licula foto și cinematografică, ea a- 
terizează la 6,56 m, rezultat cu care, 
de pe locul al patrulea ce-1 avea pînă 
atunci, ajunge pe locul întîi !

(Telefoto Agerpres)

Rezultatele obținute în prima zi a 
campionatelor europene de atletism 
în sală sînt comentate cu viu interes 
în cercurile de specialitate. Deși zia
rele au trebuit să-și închidă edițiile 
înainte de consumarea ultimelor 
probe, titlurile și chiar scurtele lor 
comentarii reflectă pe larg satisfac
ția pentru recordurile obținute. ,

Abordînd în detaliu desfășurarea 
probelor, „Arbfeiter Zeitung" mențio
nează : „Săritura în lungime la fe
mei a constituit primul punct culmi- 

, nant. Românca Viscopoleanu, cam

pioană olimpică, și-a asigurat cu 
6,56 m primul titlu de campioană eu
ropeană în sală".

O desfășurare senzațională a avut 
cursa de 400 m femei. In prima serie, 
Colette Besson (Franța) este învinsă 
de Christa Frese JR.F.G.) după un 
finiș desfășurat sub mare tensiune. 
Besson rămîne, cu 53,8 sec., sub per
formanțele ei cele mai bune, pe care 
le-a atins pînă acum. în finală, sim
patica alergătoare de culoare, origi
nară din Jamaica. Marilyn Neufville 
(Anglia), atinge 53 sec. Cel mai 
bun timp, și implicit un nou record 
mondial. De reținut că Neufville are 
doar 18 ani.

Rezultate notabile și in ziua a doua 
a campionatelor. Karin Balzer 
(R.D.G.) și-a egalat propriul record 
mondial de sală în proba de 60 m 
garduri (8”2/10), cîștigind ușor titlul 
de campioană europeană. La această 
probă, Valeria Bufanu nu a putut 
trece de faza semifinalelor. în semi
finala cu Balzer, Bufanu s-a clasat 
gumai pe locul al cincilea, cu timpul 
de 8”9/10, destul de slab chiar față de 
cel realizat de ea anul acesta (8”4/10).

După-amiază au fost decernate alte 
două medalii de aur, ambele cîști- 
gatc de concurenții sovietici : Tynu 
Lepik la săritura în lungime cu 8,05 
m (in această probă Vasile Sărucan a 
ocupat locul 7 cu 7,68 m) și Nadejda 
Cijova la aruncarea greutății femei 
cu 18,60 m — cea mai bună perfor
manță mondială de sală.

Pînă la închiderea primei ediții, 
nu ne-au parvenit alte rezultate. La 
ora cînd ni s-a transmis corespon
dența de mai sus, arbitrii probei de 
săritură în înălțime chemau la start 
concurentele. Intre ele se afla și 
tînăra noastră atletă Cornelia Po
pescu. căreia specialiștii ii acordă 
șanse la una din medalii...

® La Tîrgoviște, „cap de afiș"
— luptele libere

Capul de afiș al acestei duminici 
sportive a fost deținut la Tîrgoviște 
de campionatul republican de lupte 
libere divizia A. în sala Metalul s-au 
întîlnit, pentru etapa a 2-a, luptăto
rii cluburilor Steaua București, mul
tiplă campioană' a țării, C.F.R. Timi
șoara, Nicolina Iași și Metalul Tîr
goviște. întîlnirea. bine popularizată, 
a atras un mare număr de specta
tori. Păcat însă că improvizațiile de 
la sala mai sus amintită, întîrzierea 
medicului programat și lipsa unui 
cronometru au pus în evidență ca
rențe de organizare.

Lipsa din localitate a echipei de 
fotbal Metalul Tîrgoviște n-a fost 
resimțită prea mult. Amatorii de

® Un „respiro 
organizatori

Poate datorită și faptului că patru 
din cele 6 echipe de fotbal din județ, 
competitoare in diviziile B și C, au 
jucat in deplasare — printre acestea 
și însăși lidera seriei a doua (divizia 
B) C.S.M. Sibiu, dătătoare sibienilor 
de atîtea speranțe — poate, pe de 
altă parte, și din cauza timpului pu
țin promițător în primele ore ale di
mineții, majoritatea terenurilor de 
sport in aer liber din municipiile, 
orașele și comunele județului ne-au 
părut ieri pustii. Am vizitat atunci 
sălile. Nici aici, atît de obișnuitul 
freamăt din alte dumihici ; un sin
gur meci amical de handbal în sala 
A.S.A., alte două meciuri de volei' 
(campionat județean) în sala școlii 
sportive Sibiu și patru întîlniri de

fotbal din municipiu și județ au asis
tat la cîteva partide pentru faza întîi 
a „Cupei României". 22 de echipe 
și-au disputat întîietatea pentru a 
participa la confruntările viitoare. 
Divizionara C Petrolul Tîrgoviște 
a primit replica colegei de serie TUG 
București, de care a dispus cu 3—2. 
Tot duminică, la Tîrgoviște, Șotînga 
și Moreni s-a desfășurat campiona
tul județean de popice. La Pucioasa 
în sala „1 Mai" a avut loc etapa 
orășenească a campionatului repu
blican de șah seniori, iar la Tîrgo
viște etapa județeană a aceluiași 
campionat.

C. SOCI
corespondentul „Scînteii"

" pentru

popice (campionat județean) la Sibiu, 
Mediaș, Agnita și Mîrșa. Dar la 
munte ? într-adevăr, pe pirtia On- 
cești, din Păltiniș, era pusă in joc 
„Cupa Voința" pentru probe alpine, 
însă, în deplin anonimat : fără nici 
o popularizare, fără vreo publicitate, 
nu asistau decît... organizatorii. în 
comunele din județ ? Nimic !

Cu un cuvînt, o duminică săracă 
pentru miile de iubitori de sport din 
județul Sibiu, județ care dispune de o 
bogată zestre materială sportivă. Să 
fi fost un „respiro" pentru organiza
tori, pentru C.J.E.F.S. și consiliul 
județean al sindicatelor ?

N. BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

A

unui SUPREM
„Titanii hocheiului" au început în

trecerile pentru titlul suprem pe anul 
1970. La Stockholfn, pe stadionul de 
gheață „Johannesov", în prima zi s-au 
înregistrat victorii scontate : U.R.S.S. 
—Finlanda 2—1 (0—0, 0—0, 2—1) ;
Suedia—R.D. Germană 6—1 (1—0,
3—1, 2—0) ; Cehoslovacia—Polonia 
6—3 (2—1, 3—1, 1—1). în relatările lor 
pe marginea meciurilor din prima zi, 
trimișii agențiilor internaționale de 
presă sînt unanimi în sublinierea fap
tului că portarul finlandez Jorma 
Valtonen a apărat excepțional, me- 
ritînd cu prisosință aprecierea de 
„cel mai bun jucător al meciului".

Ieri, uri scor categoric în partida 
inaugurală a programului : U.R.S.S.— 
R. D. Germană 12—1 (3—0, 3—1, 6—0).

ATENȚIE
LA VOLEIUL

FEMININ...
Cele patru meciuri feminine des

fășurate în Capitală, în cadrul etapei 
de ieri, au adus în teren nu mai pu
țin de 11 jucătoare componente ale 
lotului reprezentativ. Spectatorii, dar 
mat ales specialiștii, n-au scăpat pri
lejul de’ a le vedea „la lucru". Din 
păcate, nu se pot spune multe lu
cruri bune la adresa posibilelor pur
tătoare ale tricoului național, jude- 
cindu-se după randamentul realizat 
ieri.,Faptul că s-au întilnit echipe de 
valori substanțial deosebite nu poate 
constitui un argument pentru justi
ficarea platitudinii în comportare, 
jocului apatic și pe alocuri a lipsei 
de interes, prezente în special la 
sportivele tinere. Nu sînt importante, 
desigur, nominalizările. Aspectul este, 
credem, îngrijorător, căci dacă la an
gajarea pe un drum atît de dificil — 
care vizează reafirmarea voleiului 
feminin și obținerea (în fine) a unui 
rezultat, de valoare — cota interesu
lui general se menține extrem de scă
zută. ce s-ar putea spera mai tîrziu ?

Analiza comportării selecționabile- 
lor, a participării efective la joc, a 
interesului pentru pregătire și me
ciuri trebuie să constituie o preocu
pare esențială a colectivului de an
trenori, căruia nu-i poate rămîne in
diferentă o atare manifestare chiar 
la începutul perioadei de pregătire.

Rezultate tehnice : Penicilina—Me
dicina 3—0, Rapid—C.S.M. Sibiu 3—0, 
Dinamo—I.E.F.S. 3—1, C.P.B.—Cea
hlăul 3—0.

REZULTATE TEHNICE

Petrolul — Rapid 2—0 (I—0) 
Dinamo București — Universi

tatea Cluj .1—2 (0—0)
U.T.A. — Steaua 2—1 (1—0) 
C.F.R. Cluj — Jiul 2—0 (2—0)
F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mu

reș 1—0 (0-0).
Politehnica Iași — Farul 2—1 

(1-1)
Steagul roșu — Dinamo Bacău 

2—1 (2—1)
Universitatea Craiova — Crișul 

(amînat)

CLASAMENTUL
Rapid 17 9 4 4 25—17 22
F. C. Argeș 17 8 4 5 33—22 20
Univ. Craiova 16 7 6 3 23—17 20
Dinamo Buc. 17 9 1 7 31—22 19
Steagul roșu 17 9 1 7 25—26 19
Univ. Cluj 17 5 8 4 23—19 ÎS
U.T.A. 17 8 2 .7 25—26 18
Jiul 17 8 2 7 22—24 18
Dinamo Bacău 17 7 4 6 25—28 18
Steaua 17 7 3 7 39—24 17
Petrolul 17 6 4 7 18—19 16
Farul 17 7 2 8 21—25 16
C.F.R. Cluj 17 6 3 8 16—26 15
Crișul 16 6 2 8 23—31 14
Politehnica 17 5 2 10 19—23 12
A.S.A. Tg. Mureș 17 3 2 12 12—31 8

ETAPA VIITOARE
Rapid — F. C. Argeș, Steaua — 

C.F.R. Cluj, Crișul — U.T.A., Di
namo Bacău — Dinamo Bucu
rești, Universitatea Cluj — Po
litehnica, A.S.A. Tg. Mureș — 
Petrolul, Jiul — Steagul roșu, 
Farul — Universitatea Craiova.

FOTBAL

ETAPA A XVII-A

Răpi di șt ii sși păstrează
poziția de

Prima etapă, acum o 
săptămînă, a rămas da
toare publicului și, în 
fond, fotbalului, din 
mai multe puncte de 
vedere. Nivel tehnic 
slab,’goluri puține, nu
meroase accidentări 
(ca urmare a unei pre
gătiri insuficiente în 
perioada de iarnă), no
te slabe chiar și selec- 
ționabililor și, în can
tități oarecum alar
mante, indisciplină pe 
teren, în tribune, pe 
băncile antrenorilor. 
Federația de fotbal s-a 
văzut nevoită să dicte
ze, pentru aceste din 
urmă abateri, o serie 
de sancțiuni. „Sportul" 
de săptămînă ' trecută 
le-a publicat în două 
zile consecutive. Fer
mitatea și promptitudi
nea cu care au fost 
luate măsurile respec
tive sînt, desigur, sa
lutare, dar rezolvarea, 
înlăturarea mai bine- 
zis a unor astfel de 
manifestări străine 
sportului adevărat, 
este la îndemîna clu
burilor, a conducerilor 
lor.

Etapa a doua, a re
turului. A însemnat 
ea un început de... re
abilitare a etanei 
inaugurale? Ce a pre
supus pînă la urmă 
nentru liderii clasa
mentului ? Eficacitatea 
s-a situat, totuși, la 
un nivel rezonabil ? Ce 
noutăți au apărut în 
lupta din „zona fier
binte" a clasamentu
lui ?

Chiar dacă nu s-au 
înscris multe goluri, 
în meciul de debut al 
«’tapei, cel de la Bra
șov (Steagul roșu — 
Dinamo Bacău), s-a 
consemnat un „bun au
gur" în privința cali
tății fotbalului practi
cat. în ciuda stării te
renului, prima repriză 
mai ales a prilejuit e- 
vidențierea ambelor e- 
chipe. în general, pu
blicul brașovean a fost 
satisfăcut de calitatea 
jocului. De ce însă, pe 
alocuri, unii spectatori 
au uitat de respectul 
ce se cuvine a-1 acor
da ei înșiși sportivită
ții, acelui spirit de 
..fair-play" ?...

Ierj. o adevărată 
furtună a existat la 
poarta rapidiștilor, 
furtună dezlănțuită de 
ofensiva insistentă și 
foarte bine organizată 
de echipa din Ploiești. 
Două greșeli (una , în 
prima repriză și alta 
chiar în minutul 1 al 
reprizei secunde) și 
fotbaliștii giuleșteni 
s-au văzut conduși cu 
2—0. învinsă sau în
vingătoare, echipa Ra
pid păstra aceeași 
poziție în clasament, 
dar, de fapt, consecin
țele se vor materializa 
mai tîrziu...

Ceva mai calme, me
ciurile celelalte au stat 
sub semnul incertitudi
nii rezultatului mult 
timp. Faptul a deno
tat un evident echili
bru, în special la Iași 
(unde formațiile res
pective au marcat cîte 
un gol, în același mod 
— din lovitură de la 11 
m) și la Pitești, unde 
mureșenii, în mod sur
prinzător, dar cu atit 
mai meritat, au fost e- 
galii gazdelor.

lideri
DIVIZIA B

SERIA I. Progresul Brăila-Meta- 
lul București : 3—0 ; Gloria Bîrlad- 
Politehnica Galați 1—1 ; Metrom 
Brașov-Poiana Cîmpina 1—1 ; Ceah
lăul Piatra Neamț-Portul Constanța 
4—2 ; Dunărea Giurgiu-FIacăra Mo
reni 3—1 ; Sportul studențesc-Chlmia 
Suceava 2—0 ; Oțelul Galați-Metalul 
Tîrgoviște 0—0 ; Progresul București- 
Știința Bacău 2-1.

După 16 etape, continuă să con
ducă Progresul București (22 puncte).

SERIA a II-a : Minerul Baia Mare- 
Ripensia 1—0 ; C. S. M. Reșița-C.F.R. 
Arad 2—0 ; Metalurgistul Cugir-Olim- 
pia Oradea 0—0 ; Metalul Tr. Seve- 
rin-Minerul Anina 1—0 ; Chimia Rm. 
Vilcea-C.S.M. Sibiu 0—0 ; Electropu- 
tere Craiova-Olimpia Satu Mare 1—0; 
Vagonul Arad-Metalul Hunedoara 
3—1 ; C.F.R. Timișoara-Gaz metan 
Mediaș 2—1.

După 16 etape, in frunte se află 
C.F.R. Timișoara (20 puncte).

Schi și biatlon 
pe platourile înalte

Fără a simți în apropiere entuzias
mul suporterilor, dar cu un entu
ziasm propriu incomparabil, schiorii 
își continuă obișnuitele competiții ale 
sezonului intr-un minunat cadru na
tural, pe pîrtiile înzăpezite și înso
rite ale „platourilor înalte". Cartie
rul general al activității lor compe- 
tiționale la sfirșitul săptămînii tre
cute a fost Poiana Brașov.

Dan Cristea (Dinamo Brașov), 
schiorul nr. 1 la această oră, a ciș- 
tigat și titlul de campion la slalom 
uriaș (probă deosebit de pretențioasă 
prin ea însăși, dar mai ales cînd 
traseul este acoperit cu zăpadă în
ghețată, cum a fost acum). Duelul 
cu ceilalți brașoveni — Gheorghe 
Vulpe, Dorin Munteanu, Virgil Brenci 
— i-a revenit la mare luptă și s-a 
datorat poate plusului de pregătire 
și de experiență acumulată, între al
tele, pe pîrtiile de la Val Gardena 
(Italia), unde luna trecută au avut 
loc campionatele mondiale. Dacă însă 
victoria lui Dan Cristea putea fi pre

supusă, ea neconstituind nicidecum o 
surpriză sau un lucru inedit, slalo
mul uriaș rezervat femeilor 1 a lansat 
în rîndul campioanelor naționale o 
tînără brașoveancă ce se anunță ca
pabilă de noi asemenea rezultate — 
Ioana Belu (A.S.A.). La slalom uriaș, 
ca și la slalom special, locul secund 
a revenit Ilonei Micloș. nume la fel 
de cunoscut în schi ca și... în atle
tism. Fostă specialistă (campioană și 
recordmană națională) în aruncarea 
suliței, Ilona Micloș continuă să se 
numere printre fruntașele schiului, 
fiind un exemplu grăitor pentru noile 
generații de sportivi.

întorși de la .mondialele" din 
Suedia, unde au concurat fără succes, 
biatloniștii noștri fruntași și-au dis
putat titlurile de campioni ai țării 
în probele de 20 km și ștafetă 4X7,5 
km. Gheorghe Vilmoș (A.S.A. Bra
șov) a cîștigat proba de 20 km, ca ur
mare a unei judicioase parcurgeri a 
traseului și-a tragerilor corecte.

A reînceput 
campionatul de rugbi

Cu ai săi (puțin,i) spectatori, cu ale 
sale (multe) necazuri, sportul cu ba
lonul oval și-a reluat activitatea ieri, 
ca de obicei, într-un cyasi-anonimat. 
Devenită lideră de toamnă, de abia 
acum... la sfîrșit de iarnă (după dispu
tarea celor două etape restante), e- 
chipa Grivița roșie revine cu autori
tate pe firmamentul rugbiului și, 
pînă Ia confruntarea directă cu prin
cipala contracandidată, deținătoarea 
titlului de campioană, formația bucu- 
reșteană Dinamo, păstrează șanse de 
prim rang să conducă mai departe în 
clasament. Nu-i mai puțin adevărat 
că ascensiunea în clasament a grivi- 
țenilor a fost favorizată și de ne
așteptatele eșecuri sau semieșecuri 
ale dinamoviștilor, tocmai în restan
țele disputate recent (o țnfrîngere Ia 
Timișoara și o egalitate la București, 
în fața Farului 1) Nu ne propunem 
să intrăm acum în amănunte, dar de 
o bună bucată de vreme, clubul Di
namo nu reușește să dezlege „tainele"

care împiedică echipa sa de rugbi să 
se mențină la strălucirea de altă 
dată...

Cele două partide disputate Ieri 
dimineață în Capitală (Dinamo-Poli- 
tehnica Iași și Steaua-Farul Constan
ța, ambele pe stadionul Constructo
rul) s-au încheiat cu victorii! relativ 
ușoare în favoarea formațiilor bucu- 
reștene. Steliștii au cîștigat cu 11—0, 
dar faptul că nu s-au putut impune 
decît în prima repriză, cînd au rea
lizat integral scorul, lasă loc unor 
îndoieli în ce privește potențialul lor 
fizic pe toată durata unui meci de 
rugbi. Dinamoviștii, după o repriză 
destul de echilibrată (au condus la 
pauză doar cu 5—3), s-au detașa't în 
învingători siguri, terminînd cu sco
rul de 11—3.

Alte rezultate : Știința Petroșani — 
Progresul București 18—6 (6—0), U- 
niversitatea Timișoara — C.S.M. Si
biu 6—0 (3—0), Rulmentul Birlad — 
Grivița roșie 0—6 (0—3).

Chiar și fără a pune 
în joc vreun titlu, în- 
frîngerea cu doi la 
zero suferită la Porto 
Alegre în fața Argen
tinei a fost resimțită 
foarte dureros de bra
zilieni, creînd o atmos
feră de plumb, ceva 
in genul unui doliu 
național. Asta, fiindcă 
rivalitatea, datînd din 
1914, între reprezenta
tivele celor două țări 
se credea definitiv 
categoric depășită 
favoarea Braziliei, 
puțin în ultimii 
ani. în plus, acum Ar
gentina venea cu pres
tigiul dărîmat de des
calificarea pentru cu- 

Brazilia tra- 
triumfal, cu 
contondente, 

cadrul

Și 
în 

cel
16

pă, iar 
versase 
scoruri 
întîlnirile din 
preliminariilor și as
piră la cucerirea „Zei
ței de aur". O parte 
a presei s-a năpus
tit împotriva conduce
rii tehnice a selecțio
natei, în special con
tra lui Joao Saldanha, 
atribuindu-i un stoc 
de păcate capitale în 
privința manierei de 
pregătire pentru cupă. 
Din toate părțilâ 
curgeau (și vor conti
nua să curgă) sugestii 
tactice, de 
ment și mai ales re
comandări de a con
voca pentru lot noi 
jucători, mai eficienți 
după părerea celor 
ce-i recomandau. Sub 
tirul reproșurilor și e- 
xigențelor, cîștigarea 
meciuluj revanșă era 
un imperativ, răzbu
narea plutea în aer 
ca un cuvînt de 
ne general. Și 
produs această 
bunare", după 
știți, sub privirile în
văpăiate a circa, o su
tă de mii de specta
tori pe gazonul tem
plului fotbalistic, Ma- 
racana. Dar cu cită 
sudoare, incertitudini 
și emoții !

După numai un mi
nut și jumătate brazi
lienii înscriu un gol 
prin Jairzinho. Acțiu
ne fulgerătoare ce-i 
lasă încremeniți 
argentineni. Șut 
lent tras din lovitură 
de pedeapsă de către 
Edu, apărat numai 
parțial de portarul Ce
jas și definitivat de 
intervenția lui Jair
zinho. Zece minute 
gazdele domină, insis
tă pe extreme 
centru, dar de 
adversarul s-a 
Ies, tentativele 
besc de un blocaj im- 
perforabil. Și situația 
se inversează. Argenti- 
nenii egalează prin 
Brindisi în min. 25. 
Pînă la pauză se men
ține prezența mai fer
mă a argentinenilor, 
însă fără modificare 
de scor. Din nou in
versare în repriza a 
doua, cu siguranță în 
urma infuziei de in
strucțiuni administra
te de Saldanha în

antrena-

ordi- 
s-a 

„răz-, 
cum

pauză. în locul siste
mului 4—2—4 se ex
perimentează un 4— 
3—3. într-un cuvînt, o 
nouă schemă, fără ri
giditate. Totuși șanse
le alternează. Gar
dieni implacabili (în
deosebi Marco Anto
nio și Brito la brazi
lieni, Perfumo și Mal- 
bernat la argentineni) 
neutralizează raidurile 
ofensive. Asudă din 
greu brazilienii. Jair- 
zinho zvîcnește în ac
țiuni individuale ful
minante pe extrema 
dreaptă, lovindu-se de 
fiecare dată de pere
tele argentinean beto
nat. Dar teama de o 
nouă discreditare îi 
tace pe brazilieni să 
insiste la maximum.

CORESPONDENȚA 
DIN RIO 

DE JANEIRO 
DE LA VASILE 

OROS

Și, cum „cine bate, i se 
deschide", pînă la 
urmă, in minutul 84, 
cu o străfulgerare din 
vremurile de aur, Peie 
reușește să trimită în 
plin un șut înalt, sur- 
prinzîndu-1 (singura 
dată 1) pe Cejas în po
ziție nepotrivită. Se u- 
șurează inimile ame
nințate de infarct și 
cu asta soarta meciu
lui rămîne pecetluită. 

S-a aplaudat 
■ masiv, dar o 

la scor minim 
înfrîngere mai 
rică nu a fost totuși 
revanșa așteptată. Pen
tru mulți cronicari de 
specialitate nu atit 
scorul insuficient e 
motiv de insatisfacție, 
ci faptul că nu a fost 
convingător în ce pri
vește'perspectivele de 

rigorilor 
încă 
A 
joc

desigur 
victorie 
după o 
catego-

pe 
vio-

Și pe 
acum 
recu

se iz-

a face față 
cupei, lăsînd 
la îndoieli, 
spun ei, un 
diocru în repriza 
tîia — cu excepția 
melor zece minute — 
și de abia rezonabil în 
cea de-a doua, cu vi
zibile defecțiuni în a- 
tac mai ales, dar și în 
jocul de mijloc.

O altă tabără de cro
nicari, împărtășind pă
rerea lui Saldanha, 
corisideră că ar fi a- 
normal și chiar cu to
tul contraindicat ca se
lecționata să dea ma
ximum de randament 
cu aproape trei luni de 
zile înaintea primei în
tîlniri din cadru! cupei, 
întrucît, într-un ase
menea caz, la Guada
lajara ar ajunge inevi
tabil în declin de for
mă. Așa că e firesc să 
înceapă mai slab și 
să se îmbunătățească 
gradat randamentul 
pentru a se ajunge la 
forma optimă în mo
mentul necesar.

loc 
fost, 
me- 
în- 

pri-

Care din tabere are ' 
dreptate se va vedea ' 
la timpul cuvenit. Pen
tru observatorul im- i 
parțial, rămîne evident i 
că brazilienii au un , 
număr de valori indi- , 
viduale probabil fără , 
egal în altă parte. A- 
ceste valori pot să afi- ' 
șeze o stare de hiber- ' 
nare temporară din- 1 
tr-o mie de motive, să 1 
prezinte imperfecțiuni ' 
mai ales de sudare, dar i 
la o adică pot face < 
viață amară oricărui , 
adversar. „Fiarele lui , 
Saldanha" (acesta este ( 
numele încetățenit aci 
al selecționaților) s-au 1 
arătat prea blînde în 
primele două meciuri ' 
susținute, însă de „în- 1 
tărîtarea" lor științifică i 
se ocupă cu sîrg patru , 
persoane specializate , 
in pregătirea fizică, în , 
afară de Saldanha 
care, ca antrenor se
lecționer, este animat 
de dorința de a cîștiga 
o statuie în panteonul 
celebrităților brazilie
ne. De susținerea fi
nanciară a selecționa
tei în vederea cupei se 
îngrijește bancherul 
Valter Moreira Sales 
(fost ministru de fi
nanțe), dar nu numai 
prin contribuție pro
prie, ci solicitînd și 
punga altor magnați.

încă ceva: președin
tele republicii, Emilio 
Garrastazu Medici, ma
nifestă personal un viu 
interes față de evolu
ția selecționatei națio
nale. în zilele celor 
două meciuri și-a po
trivit treburile prezi
dențiale în așa fel ca 
să poată asista la joc. 
Și nu numai că a vi
brat ca suporter, ci a 
făcut observații și a 
recomandat chiar con
vocarea pentru cupă a 
jucătorului Dario (îna
intaș de la echipa „At
letico" din Belo Hori
zonte), ca fiind „făcă
tor de goluri" prin ex- I 
celență. Există deci in- 

' teres suprem de a face 
din Brazilia patria de
finitivă a mult rîvnitei 
Cupe mondiale.

în legătură cu pasi
unea pentru fotbal a 
președintelui Medici se 
mai poate adăuga că el 
a urmărit la televizi
une partidele disputate 
aici de echipa Româ
niei și, într-o discuție 
recentă cu cronicarul 
Armando Nogueira de 
la „Journal do Brasil", 
a adus elogii reprezen
tativei noastre, care, 
după părerea președin
telui, invită pe brazi
lieni la și mai multe 
precauții în'ce privește 
pregătirea...

P. S. — Brazilienii 
au susținut simbătă 
un nou meci de verifi
cară : Ia Rio de Ja
neiro, cu echipa Bangu. 
Scorul (1—1), ca și 
comportarea selecțio- 
nabililor i-a decepțio
nat pe spectatori...

DIN LUMEA LARGĂ
E Campionatele europene de judo 

pentru categoriile „speranțe" și 
juniori au fost găzduite în Palatul 
sporturilor din Bordeaux. La „spe
ranțe", în ordinea categoriilor, cele 
cinci medalii de aur au fost atribuite 
următorilor : Ivașin (U.R.S.S.), Kru
ger (R.D.G.), Volosov (U.R.S.S.), 
Dvorzinski (Polonia), Parisi (Anglia). 
La juniori, cei doi concurenți români 
— Moldovan și Filip — au fost eli
minați din primul tur. Primul a pier
dut prin ippon la cehoslovacul Kura- 
cjier, în timp ce Filip a fost învins 
la puncte de maghiarul Paair.

B Turneul internațional feminin de 
șah de la Belgrad a continuat cu 

disputarea partidelor cuprinse în 
runda a 6-a. Elisabeta Polihroniade 
(cu piesele negre) a remizat în 35 
de mutări cu iugoslava Milunka La
zarevich Alexandra Nicolau a între
rupt în poziție complicată cu Alia 
Kușnir, care continuă să conducă în 
clasament cu 4 puncte și 2 partide 
întrerupte. Polihroniade ocupă locul 
6 cu 3 puncte și o partidă întreruptă. 
Nicolau a pierdut partida întreruptă 
în runda a doua cu Malipetrova.

a în primul meci al turneului in
ternațional de fotbal de la Tokio, 

echipa suedeză I.F.K. Goteborg a 
obținut o surprinzătoare victorie, cu 
scorul de 6—0 (3—0), în fața cunos
cutei formații braziliene Flamengo. 
Cel mai bun jucător de pe teren a 
fost centrul atacant Dan Ostlund, 
autorul a 4 goluri.

HLa Paris, în finala „Cupei cam
pionilor europeni" la floretă 

(masculin), echipa Burevestnik Mos
cova a învins cut-4 formația Olym- 
pischer Fecht din Bonn.
ra La Saeffle (Suedia), halterofilul 

suedez Bosse Joahansson a sta
bilit un nou record mondial Ia cate
goria semigrea, stilul „împins", cu 
performanța de 181,500 kg.

HLa Moscova, într-un meci pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 

campionilor europeni" la handbal

(masculin), echipa sovietică „Kunțe- 
vo“ a învins cu scorul de 22—17 
(9—7) formația vest-germană V.F.L. 
Gummersbach..
ESS Revista „Ring Magazine", care a- 
““ pare la New York, îl recunoaște 
ca deținător oficial al titlului mon
dial Ia categoria grea pe boxerul 
american de culoare Joc Frazier. 
Pînă acum cîteva luni, „Ring Maga
zine", pe primul loc în clasamentul 
mondial al greilor, îl trecuse pe 
Cassius Clay. într-o declarație făcută 
reprezentanților presei internaționale, 
Nat Fleischer, directorul revistei, a 
declarat că fostul campion Cassius 
Clay nu mai poate figura în clasa
ment, deoarece a anunțat că a aban
donat activitatea competițională.

®In „Turneul celor 5 națiuni" la 
rugbi, echipa Irlandei a surclasat, 

la Dublin, cu scorul de 14—0 (0—0), 
selecționata Țării Galilor. In clasa
mentul turneului conduce Franța, cu 
4 puncte din două partide.
eroi La Budapesta, în semifinalele 
«săi „Cupei Campionilor Europeni" la 
tenis de masă (masculin) formația 
maghiară B.P. Spartakus a întrecut 
cu 5—2 echipa vest-germană Osna- 
bruck.
Ega După 6 etape, în turul ciclist al 

Algeriei conduce Axei Peschel 
(R.D.G.), urmat la 1T2’’ de polone
zul Hanusik. Etapa a 6-a a fost cîș- 
tigată de algerianul Hamza Madjid, 
care a străbătut traseul EI-Ghozlane- 
Miliana (160 km) in 6h23’37”.
ra Cu prilejul unui concurs inter- 
“£a* național de patinaj viteză desfă
șurat la Inzell (Bavaria), olandeza 
Attje Koelen—Deelstra a stabilit un 
nou record mondial la 1 500 m 
(2’17**2/10)

mn In sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 

(masculin), echipa spaniolă Barce
lona a învins cu 18—15 (8—9) forma
ția iugoslavă R. K. Crvenka.
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Sprijin deplin 
Suptei drepte a 
poporului laoțian

ANKARA 15 (Agerpres). — Cel 
de-al treilea guvern turc prezidat 
de primul ministru Suleyman De
mirel, lider .al Partidului dreptății, 
a primit duminică dimineața în
vestitura Adunării Naționale a 
Turciei.

După cum este cunoscut, în urmă 
cu o lună, cabinetul condus de De- 
mirel a fost pus în minoritate cu 
prilejul prezentării bugetului țării, 
datorită faptului că 41 de deputați 
disidenți ai partidului de gu- 
vernămînt au votat împotrivă, 
în urma acestei situații, primul 
ministru și-a prezentat demisia 
președintelui republicii. Accep- 
tînd-o, președintele Sunay l-a

„0 rezolvare pe calea 
tratativelor a problemei 
vietnameze depinde in 

întregime de Statele Unite" 
Opimi ale unor 

personalități americane
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Fostul șef al delegației americane 
la conferința de pace pentru Vietnam 

■ de la Paris, Averell Harriman, a cri
ticat cu prilejul unei conferințe de 
presă politica de „vietnamizare" dusă 
de Administrație relevînd, potrivit 
agenției U.P.I., că aceasta nu poate 
duce decît la perpetuarea războiului 
și la continuarea implicării S.U.A. 
în Vietnamul de sud. „Cred că foarte 
curînd, a spus el, va deveni clar că 
planurile Administrației nu vor duce 
ia pace, ci, dimpotrivă, la continuarea 
implicării noastre", deoarece „ele nu 
prevăd nici programul și nici terme
nul retragerii trupelor din Vietna
mul de sud“. Referindu-se la impasul 
tratativelor de la Paris, Harriman a 
declarat că pentru a putea fi depă
șit, guvernul american trebuie să 
numească un succesor în locul lui 
Cabot Lodge, care a demisionat anul 
trecut.

într-un articol publicat In ziarul 
„New York Times", fostul comandant 
al statului major al armatei ameri
cane, generalul în retragere Matthew 
Ridgway, arată, la rîndul său, că con
tinuarea războiului din Vietnam 
contribuie la menținerea încordării 
internaționale, avind ca rezultat doar 
pierderile crescînde de vieți ale tine
rilor americani în junglele vietna
meze și sporirea considerabilă a chel
tuielilor militare ale S.U.A. „S.U.A., 
arată Ridgway — trebuie să renunțe 
pentru totdeauna la reglementarea 
conflictelor pe cale militară". O re
zolvare politică a problemei vietna
meze pe calea tratativelor, scrie ge
neralul Ridgway, este dorită de opi
nia publică americană și depinde în 
întregime de Statele Unite.

Acord de colaborare 
industrială intre 

Iugoslavia și Franța
BELGRAD 15 (Agerpres). — Uzi

nele de automobile din Zagreb și fir
ma franceză „Simca" au încheiat un 
acord potrivit căruia uzina iugoslavă 
va trece la asimilarea automobilului 
„Simca", produs -de firma franceză. 
Acordul prevede pentru început a- 
samblarea automobilelor „Simca" 
la uzina menționată, urrpînd ca 
treptat aceasta să treacă la produce
rea lor în serie. După „Fiat", „Ci
troen", „Renault", „N.S.U." și „Volk
swagen", „Simca" este al șaselea tip 
de automobil asimilat de industria 
constructoare de autoturisme din 
R.S.F. Iugoslavia.

însărcinat tot pe Suleyman De
mirel să formeze un nou gu
vern. Spre surprinderea obser
vatorilor politici, Demirel nu a 
adus nici o modificare vechiului 
cabinet și nici programului guver
namental, dar s-a străduit să-și 
ralieze o nouă majoritate în fa
voarea sa.

în ședința de duminică dimi
neața, Adunarea Națională a acor
dat învestitura noului guvern cu 
232 voturi pentru, 172 împotrivă și 
44 abțineri, fapt interpretat ca un 
prim succes al tacticii alese de 
premierul Demirel. Cu toate aces
tea, cercurile politice citate de a- 
genția France Presse exprimă pă
rerea că noua majoritate dificil 
obținută de liderul Partidului drep
tății, care exercită puterea în 
țară începînd din octombrie 1965, 
rămîne o majoritate fragilă. Prin 
desprinderea din luna februarie a 
disidenților, majoritatea partidu
lui de guvernămînt în Adunarea 
Națională n-a mai putut fi asigu
rată, acest partid controlînd 222 
locuri din cele 450 cît numără 
parlamentul. Numai patru din cei 
41 de disidenți s-au realăturat la 
acordarea votului de învestitură, 
restul de șase voturi obținute pro
venind din partea unor grupări 
mai puțin importante.
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COMUNICATUL GUVERNULUI 
REVOLUȚIONAR

AL REPUBLICII VIETNAMULUI 
DE SUD

SAIGON 15 (Agerpres). — Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud își expri
mă totala adeziune față de recenta 
declarație a Frontului patriotic din 
Laos, cerînd, totodată, retragerea ne
condiționată a personalului militar 
american de pe teritoriul laoțian, se 
menționează într-un comunicat dat 
publicității de agenția V.N.A. Majori
tatea populației sud-vietnameze și 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, se 
arată în acest document, cer Statelor 
Unite să îndeplinească cu strictețe 
acordurile de la Geneva referitoare 
la Laos și să respecte suveranitatea, 
integritatea națională, neutralitatea și 
unitatea regatului La as. Statele Unite, 
se menționează în declarație, trebuie 
să înceteze intervenția lor în Laos, 
să-și retragă din această țară între
gul lor personal militar, armamentul 
și materialul de război. De asemenea, 
S.U.A. trebuie să pună capăt folo
sirii teritoriului- laoțian ca punct de 
sprijin in războiul de agresiune des
fășurat de ele în Vietnamul de sud. 
în momentul de față, se menționea
ză în declarație, S.U.A. trebuie să 
înceteze escaladarea războiului în 
Laos. Totodată, se precizează că Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud spri
jină dreptul legitim de autoapărare 
al poporului laoțian.
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Tineri din Statele Unite, îmbarcîndu-se în portul canadian Saint John pentru 
Cuba, unde vor ajuta la campania de recoltare a trestiei de zahăr

agențiile Jde p
Sesiunea Comitetului pregătitor d celui de-al

doilea deceniu O.N.U. pentru dezvoltare s-a încheiat sîmbătă
la New York. Prezidat de Ahmed Cht< 
dat ca, în decursul celui de-al doilea 
voltare, ritmul mediu al expansiunii 
țărilor în curs de dezvoltare să fie de 
astfel reduce decalajul existent între 
tetul a stabilit ca viitoarea sesiune să 

. York, între 11 și 21 mai a.c.

Lucrările celei de-a doua 
mese rotunde polono-ta- 
CSZe care vor dura pînă la 17 mar
tie au început sîmbătă la Blonie, în 
apropiere de capitala Poloniei, anunță 
agenția P.A.P. Prima „Masă rotun
dă" polono-franceză a avut loc în 
luna iunie 1969, la Paris.

urou (Tunisia), Comitetul a recoman- 
deceniu al Națiunilor Unite pentru dez- 
anuale a produsului național brut al 

cel puțin 6 la sută, pentru a se putea 
acestea și țările industrializate. Comi- 
aibă loc tot la sediul O.N.U. din New

0 situație încordată se 
menține în regiunea Chocon 
dîn Argentina ca urraarea gre
vei celor peste 3 000 de muncitori 
constructori de Ia complexul hidro
energetic „Chocon Cerros Colorados". 
Greviștii revendică majorarea sala
riilor, îmbunătățirea condițiilor de

Imagine a pavilionului românesc la Tîrgul internațional de la Leipzig
(R.D.G.), ediția de primăvară 1970

v transmit:
muncă și recunoașterea reprezentan
ților lor în tratativele cu patronatul. 
Intervenția poliției pentru a degaja 
șantierul de construcții a eșuat.

în captata Libiei se des
fășoară în prezent procesul 
celor 30 de ofijeri Iibieni 
acuzați de complot împotriva regi
mului revoluționar. Printre principa
lii acuzați se află foștii miniștri ai 
apărării și de interne, Adam Hawaz 
și Mussa Akmad. Procurorul tribuna
lului, care a prezentat cauzele încer
cării de lovitură de stat din decem
brie anul trecut, a cerut pedeapsa cu 
moartea pentru cîțiva dintre acuzați, 
iar pentru ceilalți închisoare pe di
ferite termene.

Inflația rămîne în acest 
an principala problemă a

economiei canadiene, !n po
fida măsurilor adoptate de guvern, a 
declarat în parlamentul de la Ottawa 
ministrul de finanțe al Canadei, E. 
Benson. El a prevăzut o scădere a 
ritmului dezvoltării economice și o 
creștere a numărului șomerilor. Mi
nistrul canadian a admis că această 
situație va duce la intensificarea 
mișcării greviste.

Volumul comerțului exte
rior al Suediei, atît Ia e!£p°rt 
cit și la import, a crescut în anul 
1969 cu 15 la sută, în comparație cu 
anul precedent, informează Oficiul 
central suedez de statistică. Principa
lul. partener comercial al Suediei a 
fost și anul trecut Marea Britanie. De 
asemenea, a sporit simțitor comerțul 
cu statele socialiste din Europa. Ast
fel, exporturile către aceste țări au 
înregistrat o creștere de 21 la sută, 
iar importurile de 19 la sută.

Misiunea lui „Apollo-13"
HOUSTON 15 (A-

gerpres). — La centrul 
de cercetări spațiale 
de la Houston a fost 
organizată o conferin
ță de presă consacrată 
viitoarei misiuni sele
nare a navei „Apollo- 
13“. După cum au a- 
firmat cercetătorii de 
la N.A.S.A., in urma 
acestei misiuni se aș
teaptă obținerea unor 
date științifice cu mult 
mai valoroase decît 
cele realizate de mi
siunile ,Apollo-ll și 
12", deoarece vor pu
tea fi studiate forma
țiuni selenare avind o 
vechime mai mare de-

cit cele cercetate an
terior. Este vorba, 
după cum a declarat 
omul de știință dr. Lee 
Silver, de o regiune 
deosebit de acciden
tată, în care se află 
un crater in formă de 
con. Astronauții ame
ricani urmează să ase- 
lenizeze în apropierea 
acestui crater. Dr. Lee 
Silver. și-a exprimat 
speranța că noile e- 
șantioane de sol lunar, 
ce vor fi aduse pe 
Pămint de echipajul 
astronavei „Apollo-13“, 
vor ajuta la determi
narea virstei Soarelui, 
Pămintului și a celor

lalte planete ale sis
temului nostru solar. 
Vor fi efectuate, de a- 
semenea, săpături pină 
la 3 metri in solvii lu
nar, din care se vor 
lua probe ce vor per
mite obținerea unor 
date importante nu 
numai asupra compo
ziției, dar și a tempe
raturii în interiorul 
scoarței selenare. După 
cum se știe, lansarea 
astronavei „Apollo-13“, 
avind la bord pe as- 
tronauții James Lo
vell, Pred Haise și 
Thomas Mattingly, este 
prevăzută pentru ziua 
de 11 aprilie a.c.

DE PRETUTINDENI
Un „record" barbar 

al rasiștilor
Există tot felul de recorduri, 

sportive, artistice, profesionale și. 
chiar cosmonautice, izvorîte toate 
din dorința de perfecționare, de 
autodepășire. Nu în această catego
rie se înscrie însă performanța în
registrată recent de Republica Sud- 
Africană. Această țară deține re
cordul mondial în privința număru
lui execuțiilor prin spînzurătoare. 
La închisoarea centrală din Preto
ria, de exemplu, ritmul acestor exe
cuții este de o pers'oană la fiecare 
48 de ore. Este util de subliniat că 
în R.S.A., exponentă a rasismului 
în forma sa cea mai feroce, 95 la 
sută dintre condamnații executați 
șînt oameni de culoare...

Tokio, o a doua 
Veneție ?

Apele Pacificului își continuă o- 
fensiva asupra capitalei nipone. în 
ultimul an, de pildă, chiar și în 
perioada refluxului, ele au înain
tat asupra coastei răsăritene a To- 
kioului pe o suprafață de 2 km p. 
Fluxul a avut urmări și mai dăună
toare. în decurs de 30 de ani, o su
prafață de 117 km p, altădată inac
cesibilă apelor Pacificului, a fost 
Inundată. Invadarea treptată a capi
talei japoneze de către ocean se da-

torește extragerii apei subterane 
din pinzele freatice. S-a calculat că, 
într-un singur an, din această cauză 
unele zone din partea răsăriteană 
a orașului s-au lăsat cu 20—24 cm.

Automobil, sanie 
și amfibie

Un mijloc de transport universal 
care se poate deplasa cu ușurință 
pe teren obișnuit, pe zăpadă și pe 
apă a fost realizat de un grup de 
elevi, membri ai cercului Stației re
gionale a tinerilor tehnicieni din 
orașul Perm (U.R.S.S.). Mașina are 
două motoare, este prevăzută cu 
roți mobile, ceea ce-i permite de
plasarea pe șosele și drumuri obiș
nuite și cu șenile, în cazul înain
tării pe zăpadă. La nevoie, sania- 
mașină poate deveni și amfibie.

Grindină neagră
Toamna trecută, locuitorii din- 

tr-un orășel scoțian au asistat la un 
fenomen natural cu totul ieșit din 
comun. Grindina ce cădea din cer 
avea culoarea neagră. în urma cer
cetărilor de laborator s-a consta
tat că neobișnuita culoare a grin- 
dinei provine din particolele de 
cărbune ale fumului emanat de co
șurile clădirilor și ale vapoarelor. 
Aceste emanații, antrenate de cu- 
renții de aer la mare înălțime, au 
revenit la sol în acest uimitor tra
vesti.

Este realizabil 
un „mare turneu" al 
planetelor exterioare ?

Administrația americană pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.)' a 
întocmit un plan în vederea reali
zării, în deceniul viitor, a unui 
„mare turneu" al planetelor exte
rioare ale sistemului nostru solar. 
Potrivit calculelor experților, ar fi 
posibilă lansarea unei sonde spa
țiale automate care să treacă în a- 
propierea planetelor Jupiter. Saturn,

Uranus, Neptun și Pluton, trans- 
mițind pe. Pămint anumite date 
științifice. în anii ’80, cele cinci 
planete se vor afla într-o poziție 
favorabilă unui astfel de experi
ment, poziție care se va repeta abia 
după 170 de ani. Viteze extrem de 
mari, necesare pentru acest turneu, 
ar putea fi obținute prin folosirea 
forțelor de atracție ale planetelor 
amintite, in special Jupiter și Sa
turn. Durata presupusă a călătoriei 
ar fi de 10 ani. Trebuie menționat că 
durata unui zbor direct Pămint- 
Neptun este estimată la 31 de ani.

In schema de mai jos sînt indi
cate pozițiile celor cinci planete în 
anii ’80. Cifrele arată distanța față 
de Soare.

La bordul unui avion a- 
parfinînd societății „United 
Urab Airlines", care £ăcea cursa 
Atena-Alexandria-Cairo, s-a produs 
sîmbătă seara o explozie la numai 
citeva minute de la decolarea .de pe 
aeroportul din Alexandria. Avionul a 
trebuit să facă o aterizare forțată. 
Unul din cei 9 pasageri aflați la bord 
a fost rănit. Autoritățile R.A.U. au 
deschis o anchetă în legătură cu 
cauza acestui accident.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Plata

în cursul anului 1969 
în lume a fost cheltuită 
pentru scopuri de înarmare 
suma record de 200 miliar
de de dolari,3 anuntat Agenția 
americană pentru dezarmare și con
trol asupra armamentelor. Directorul 
agenției, Gerard Smith, a relevat că 
în ultimii ani s-a înregistrat o creș
tere a acestor cheltuieli și în țările, 
în curs de dezvoltare. Astfel, în anul 
trecut s-au cheltuit 26 miliarde de 
dolari, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 25 la sută a sumelor alocate aces
tui capitol, față de anii precedenți.

în largul (foitului Persic 
s-a produs săptămîna trecută un nau
fragiu in urma căruia peste 100 de 
pelerini, care se întorceau de la 
Meca, și-au găsit moartea. După de
clarațiile supraviețuitorilor, sosiți sîm
bătă in portul iranian Bandar Abbas, 
la bordul vasului s-au aflat 180 de 
persoane, printre care femei și co
pii. La puțină vreme după ce a pă
răsit portul Dubai, ambarcațiunea s-a 
lovit de o stîncă și s-a scufundat. 
Operațiunile de salvare a victimelor 
au fost împiedicate de condițiile at
mosferice nefavorabile.
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Foreze romanești 
în deșertul saharian

CORESPONDENȚA DIN CAIRO DE LA C. OPRICA
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Asupra importanței pe care o 
prezintă îngrășămintele chimice 
pentru agricultură este inutil de 
insistat. Lucrul este cu atit mai 
valabil pentru o țară care timp 
de milenii si-a bazat existența 
pe mîlul dătător de viață cărat 
de Nil din munții Etiopiei și 
care, depus pe sol în cantități 
suficiente, aducea cu sine recol
te mănoase pentru locuitorii văii 
marelui fluviu; după cum in 
anii in care mitul nu reușea să 
acopere cit era necesar timpu
rile felahilor egipteni, foametea 
începea să se facă acut resim
țită.

Construirea barajului înalt de 
la Assuan înseamnă pentru Egipt 
valorificarea pentru agricultură 
a unor întinse suprafețe de de
șert, pentru a nu mai vorbi de 
marile cantități de energie elec
trică ce vor fi livrate economiei 
naționale. Pe de altă parte insă, 
mîlul hrănitor care se așternea 
pe loturile țăranilor se depune 
acum in lacul de acumulare 
creat de baraj. Vor mai trece 
mulți ani pină cind acest mii 
se va acumula in straturi sufi
cient de mari pe fundul lacului 
pentru a putea fi exploatat. De 
aceea, in prezent, se pune un 
accent deosebit pe ingrășămin- 
tele chimice. Producția uzinelor 
de la Assuan și Heluan nu sa
tisface nevoile actuale ale țării. 
Cu atit mai prețioase sint, de a- 
ceea, rezultatele cercetărilor e- 
fectuate in ultimii ani, care au 
dus la identificarea unor impor
tante depozite de fosfați in par
tea de vest- a țării, cit și de-a 
lungul coastei Mării Roșii.

Localitatea Hamrawin este si
tuată la aproximativ 400 km sud 
de Suez. Puțin cunoscută in 
trecut, această localitate trăiește 
acum transformări înnoitoare pe 
zi ce trece. întinderile nesfirșite 
ale deșertului sint punctate de 
instalații industriale, de clădiri 
noi, moderne. Aici, in cadrul a- 
cordului de colaborare econo
mică și tehnică dintre România 
și R.A.U., un grup de ingineri, 
tehnicieni și muncitori români 
lucrează la construirea unui 
complex minier de extracție și 
preparare a fosfaților, format din 
patru mine. Fluxul tehnologic 
duce de aci la o stație de îmbo
gățire și concentrare a minereu
lui, care apoi va fi îmbarcat in 
vasele ce vor ancora in portul 
Safaga, in curs de construcție. 
Complexul dispune de o termo

centrală care va furniza curen
tul necesar, ca și de depozite 
pentru inmâgazinarea mine
reului, ateliere pentru reparații 
etc.

Mica comunitate a specialiști
lor români a reușit să treacă- 
cu succes proba acomodării cu 
condițiile climaterice, dificile, 
îmi spunea inginerul Cenușă Va- 
sile, șeful șantierului. Veniți din 
Valea Jiului, Baia Sprie sau 
alte regiuni miniere din țara 
noastră, ei au avut de suportat 
vara in plin deșert, cu tem
peraturi de peste 50 de grade, 
fără nici un pic de umbră. La 
început simți că parcă iți fier
be singele, apoi te obișnuiești, 
fierbințeala uscată nu te mai su
pără atita, iar munca te absoar
be tot mai mult, arăta el mai 
departe.

Despre roadele acestei munci 
ne vorbește inginerul miner Ra- 
neti Ion. Ca rezultat al celor a- 
proape patru ani de lucrări, in 
curind vor fi extrase anual peste 
1,2 milioane tone fosfat brut, din 
care se vor obține, prin concen
trare, 600 000 tone fosfați cu un 
conținut ridicat de substanță ac
tivă. Inginerii și tehnicienii ro
mâni pregătesc la locul de mun
că cadre de mineri și maiștri 
mineri, impărtășindu-și cunoș
tințele colegilor lor egipteni. In
ginerul Sayed Genena, șeful șan
tierului din partea trustului e- 
giptean „Atlas Company", se de
clara foarte satisfăcut de co
laborarea cu specialiștii noștri. 
In curind, un prim grup de in
gineri și tehnicieni egipteni va 
veni pentru specializare in 
România.

Echipamentele tehnice din cele 
patru mine 
concentrare 
la centrala 
tilajele de 
viar, toate 
„produs în 
bine apreciate de specialiștii 
egipteni. Alături de fabrica de 
produse sodice de lingă Alexan
dria, complexul minier de la 
Hamrawin constituie un nou e- 
xemplu al colaborării rodnice 
și prietenești dintre cele două 
țări, colaborare in continuă ex
tindere, așa cum au consemnat 
de altfel și lucrările recentei 
reuniuni de la Cairo a Comisiei 
mixte guvernamentale a Româ
niei și R.A.U.

și de la stația de 
a fosfaților, de 
termoelectrică, u- 
transport fero- 

purtînd eticheta 
România", sint
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TANDEMUL
„DUNLOP - PIRELLI" 
pe ruta concurenței dintre 
supertrusturile cauciucului

După cum s-a rela
tat, „Dunlop" și „Pirel
li", doi dintre cei mai 
importanți fabricanți 

, de pneuri și de pro
duse de cauciuc din 
lume, au hotărit să se 
regrupeze, formind 
un grup transnațio
nal, cu aprobarea au
torităților din țările 
respective (Anglia și 
Italia). Nu e vorba de 
o fuziune propriu-zi- 
să ci mai curind de 
o înțelegere. Cele două 
societăți vor forma mai 
multe trusturi pe, ver
ticală in care fiecare 
va deține participații 
la capitalurile pe ac
țiuni ale celuilalt, 
păstrindu-și insă struc
tura individuală și in
dependența juridică.

Ce ambiții au deter- 
A minat pe „Dunlop" și 

„Pirelli" să se regru
peze ? Pe plan euro
pean noul grup va de
ține acum locul intii, 
iar pe plan mondial 
locul al treilea. Obiec
tivul principal al noii 
grupări este de a se 
opune concurenței ma
sive a giganților ame
ricani care asaltează

piața europeană a 
pneurilor. Cei doi par
teneri, „Dunlop" și 
„Pirelli" aruncă în a- 
ceastă ofensivă forțe 
puternice : laolaltă au 
210 uzine, dispersate 
in diverse țări, o ar
mată de 178 000 sala- 
riați și impunătoarea 
cifră de afaceri de 
10,8 miliarde franci. 
Dacă noul grup eu
ropean nu poate să-l 
egaleze pe uriașul 
„U. S. Goodyear," care 
rămine cel mai mare 
gigant mondial al pne- 
ului, în schimb ame
nință să ajungă din 
urmă pe cel de-al doi
lea colos, tot amerir 
can. „Firestone". '

Fără îndoială, aceas
tă mare afacere va 
avea adinei consecin
țe asupra firmelor 
vest-europene. Intre 
ele. puternica compa
nie franceză, „Miche
lin", va avea acum de 
susținut o concuren
ță mai dură din par
tea noului său adver
sar. Ca o primă reac
ție de apărare se aș
teaptă intrarea totală 
a firmei de pneuri

„Kleber-Colombes* în 
grupul „Michelin" care 
deținea deja o pătrime 
din capitalul acesteia. 
Unii specialiști merg 
chiar m-li departe, a- 
firmind că este posi
bilă o asociere intre 
„Dunlop-Pirelli" și 
„Michelin", între care 
există unele legături, 
spre a face mai bine 
față concurenței de 
peste Ocean. In fine, 
gruparea „Dunlop-Pi
relli" ar avea și alte 
implicații. Potrivit pă
rerii unor observatori, 
aprobarea guvernului 
britanic pentru aceas
tă asociere ar fi o do
vadă „a bunelor sen
timente europene" ale 
Angliei in,ajunul ne
gocierilor pentru ad
miterea acesteia in 
Piața coyiună. Se pa
re că „cei șase" au și 
ei nevoie de „pneuri", 
care să facă să ruleze 
mai bine spinoasele 
negocieri ce vor înce
pe in curînd in pro
blema candidaturii bri
tanice.
Paris

Al. GHEORGHIU

„CURSĂ PENTRU CAPITOLIU"
(Urmare din pag. I)
semenea, un preludiu al alegerilor 
prezidențiale din 1972, în ciuda fap
tului că in doi ani • se mai pot 
schimba multe. Pentru democrați 
alegerile vor arăta în ce măsură ei 
pot spera Ia o revenire în conduce
rea afacerilor țării. O nouă înfrin- 
gere a lor ar marca desigur noi și 
interminabile fricțiuni, care, potrivit 
părerii unor membri ai taberei „li
berale de stînga", ar putea duce 
chiar pînă la formarea unui nou 
partid politic independent, fapt care 
ar fărimița și mai mult forțele gru
pării politice democrate zdruncinate 
în prezent de grave contradicții.

Tradiția în viața politică americană

joacă un mare rol, lucru în care de
mocrații își pun speranțe ; ei amin
tesc faptul că de la războiul civil în
coace aproape toate partidele de 
guvernămînt au înregistrat pierderi 
însemnate în alegerile parțiale pen
tru Congres. Examinînd situația ac
tuală din fiecare stat în parte, repu
blicanii declară că nu este deloc im
posibil să obțină majoritatea în forul 
legislativ. Ei nu pot însă anticipa o 
victorie netă, întrucit aceasta este 
condiționată de evoluția situației pe 
planul relațiilor externe și interne 
ale S.U.A. Vietnamul, inflația, crimi
nalitatea, discriminarea rasială vor 
trage greu în balanța deficitară a 
politicii administrației.
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