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C0PERĂMÎNT

METALUL în industria constructoare de mașini

Consumul NORMAT
Consumul RATIONAL
Consumul OPTIM

PE CÎND 0 SUPRAPUNERE A TERMENILOR SITUAȚIEI DE FAPT CU CEI Al 
POSIBILITĂȚILOR Șl NECESITĂȚILOR TEHNICE Șl ECONOMICE?

Potrivit prevederilor planului de 
stat, producția industriei construcții
lor de mașini va crește în acest an 
cu circa 13 la sută. In aceste condiții, 
cînd cerințele de metal sînt tot mai 
mari, problema gospodăririi și folo
sirii cit mai raționale a acestei ma
terii prime de b.ză se puie cu ma
ximă acuitate. însemnătatea econo
misirii metalului — puternic subli
niată in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. și a guver
nului din 25 noiembrie 1970 — este 
cu atît mai pregnantă în uzinele 
constructoare de mașini cu, cit pentru 
a realiza producția planificată, a- 
ceste unități economice dispun de 
cantități de metal judicios dimensio
nate. Cu alte cuvinte, orice depășire 
a consumului normat de metal înt'r-o 
uzină sau alta, într-o centrală in
dustrială sau alta poate provoca o 
seamă de neajunsuri în alte uzine, 
în alte centrale industriale, chiar la 
scara întregii ramuri.

Dacă în anul recent încheiat, com
parativ cu 1969, în industria con
strucțiilor de mașini, consumul de 
metal la un milion lei producție s-a 
redus cu 8 la sută, în 1971 trebuie să 
se ajungă la o diminuare a acestui 
indicator — considerată față de ni
velul anului 1969 de 12 la sută. 
Pentru transpunerea în practică a a- 
cestei importante sarcini, există două 
direcții de acțiune : pe de o parte, 
introducerea în fabricație a unor 
sortimente și produse mai complexe 
și cu un grad mai mare. de prelu
crare — deci, mai valoroase — și, pe 
de altă parte, diminuarea sistema
tică și consistentă a consumului pro
priu zis de metal, adică reducerea 
normelor de consum.

în 1971, pe ansamblul uzinelor 
Centralei industriale de materiale de 
instalații și echipamente metalice 
(C.I.M.I.E.M.), și ale Centralei in
dustriale de mașini-unelte (C.I.M.U.), 
s-a planificat ca indicatorul „tone 
metal Ia un milion de lei produc
ție" să se reducă cu 35 la sută și, 
respectiv, 4,4 Ia sută. Desigur, nu 
este posibil ca în toate uzinele, în toate 
Centralele', sarcina privind valorifica^ 

sa superioară a metalului și, im
plicit, economisirea lui, să fie stabi

lită la același nivel. Fiecare uzină, 
fiecare centrală participă la îndepli
nirea. acestei prevederi corespunză
tor posibilităților de care dispune, 
întrebarea este însă dacă într-adevăr 
fiecare, întreprindere constructoare de 
mașini contribuie cu toate forțele la 
diminuarea consumului de metal. A- 
naliza atentă a situației dintr-o serie 
de uzine dă un răspuns negativ la 
această întrebare.

Să explicăm. Și în uzinele 
C.I.M.I.E.M. și în cele ale C.I.M.U., 
în 1971 se vor introduce în fabrica
ție produse mai scumpe care, se în
țelege, vor mări, valoarea producției. 
Aceasta nu e rău, dimpotrivă. Ceea 
ce vrem să scoatem în evidență este

ancheta economică

obligatorii. Se uită însă că pentru 
îndeplinirea acestor condiții se poate 
acționa și în alte modalități. între a- 
cestea, nu poate fi omisă alegerea 
materialului optim pentru cazul dat. 
Aici, desigur, aportul industriei me
talurgice, care trebuie să asigure o 
gamă sortimentală largă, adecvată 
cerințelor industriei construcțiilor de 
mașini, e de cea mai mare însemnă
tate. Dar orieît de bun și de potrivit 
ar fi materialul folosit, produsul nu 
se va ușura, nu va deveni mai suplu 
atîta timp cit proiectanții de mașini- 
unelte nu-și vor aduce întreaga lor 
contribuție, nu vor pune în joc în
treaga lor pricepere. In puterea lor 
stă ca, prin calcul precis,. să se rea
lizeze repartiția judicioasă a metalu
lui in diferitele părți ale pieselor, 
prin studiul aprofundat al fiecărei 
mașini să se găsească sistemul con
structiv adecvat spre a asigura re
zistența Ia solicitarea cit de intensă 
a oricărui subansamblu.

faptul că pentru îmbunătățirea indi
catorului „tone metal la un milion 
de lei producție" se scontează mai 
mult tocmai pe creșterea valorii pro
ducției, în timp ce resursele de eco
nomisire de facto a metalului sînt 
privite ca fiind aproape epuizate. Pe 
ansamblul Centralei industriale de 
mașini-unelte, de pildă, se prevede 
ca, față de realizările anului 1970, 
consumul de metal să se diminueze 
cu numai 1,38 la sută. Discuțînd cu 
specialiștii din compartimentul de 
resort al centralei, cu cei de la Fa
brica de mașini-unelte și agregate din 
București, am desprins că în 1971 re
ducerea planificată a consumului de 
metal va fi deosebit de dificilă și 
aceasta deoarece în construcția de 
mașini-unelte este tot mai vizibilă 
tendința de a se mări grosimea di
feritelor repere și subansamble. 
Scopul urmărit constă în mărirea 
rigidității și a siguranței în exploa
tare.

Intr-adevăr, pentru introducerea în 
fabricație a mașinilor prelucrătoare 
cu comandă-program — proces tot 
mai pregnant azi — rigiditatea și 
siguranța în exploatare sînt cerințe

— Aceasta, cere o concentrare mare 
de forțe, lungește perioada de ^si
milare a produsului — a argumentat 

-ingr -Gheorghe Gabov, consilier în— 
Institutul de cercetări și proiectări 
de mașini-unelte și agregate.

Așa este ! Trebuie însă găsite mij
loacele pentru ca această necesară 
concentrare de forțe să se realizeze. 
A devenit un real imperativ ca, în 
construcția de mașini-unelte, la fel 
ca în toate celelalte sectoare ale in
dustriei construcțiilor de mașini, 
pentru îmbunătățirea performanțelor 
produselor, să se renunțe la soluțiile 
facile și să se caute acele modali
tăți mai tehnice, mai complexe, 
dar pe deplin în capacitatea specia
liștilor noștri — care, în plus, duc 
și la economisirea metalului. Fără 
îndoială, înființarea în cadrul insti
tutului amintit a unui atelier de în
cercări pentru analiza structurii pie
selor de bază ale mașinilor-unelte 
e o realizare, un prim pas, peste care 
nu se poate trece cu vederea. Se im
pune însă ca rezultatele așteptate să

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IXI-a)

Combinatul siderurgic Hunedoara : oțelul incandescent este turnat în 
lingotiere Foto : Gh. Vintilă

MIERCUREA CIUC

Noi capacități de producție
La fabrica de tricotaje din 

Miercurea Ciuc a fost pusă in 
funcțiune cea de-a ,330-a mașină 
rectilinie de tricotat. în probe 
tehnologice se află alte 30 de 
astfel de mașini, urmi nd ca ulti
mul lot de 40 de mașini, prevă
zut pentru etapa inițială de

construcție a fabricii, să fie mon
tat in primul trimestru din a- 
cest an. Paralel, specialiștii au 
întocmit studii privind folosirea 
mai eficientă a spațiilor de pro
ducție. Conform acestor studii, 
in actualul spațiu se pot monta 
alte 60 de războaie.

*

ț
V
*

I

î

* 
I
I 
I
Y
I 
I ț

I 
I
I

ț 
î
5 
î
*

I 
I
ț
I 
I 
J
î
5

ț

\ 
\

Secretarul
de partid

Răsfoindu-mi însem
nările despre acest 
om, descopăr că unde
va am notat : „Spune 
că s-ar îmbolnăvi dacă 
ar trebui să stea în 
birou. Prezența prin
tre cei 1 183 de sala- 
riați ai fabricii și-o 
concepe ca datorie 
și ca vocație". In altă 
parte am scris : „Nu-și 
ascunde satisfacția că 
cea mai mare parte a 
mașinilor din fabrică 
au fost proiectate și 
construite aici. în timp 
ce mă însoțește prin 
secții, pune în mișca
re cite o mașină, des
chide capacele protec
toare și-mi arată in
teriorul ca de ceasor
nic al alteia... Le cu
noaște pe toate, de 
parcă ar lucra pretu
tindeni". Pe altă filă 
am consemnat : „S-ar 
putea spune că fabri
ca aceasta trăiește sub 
semnul înmulțirii. De 
la 370 de sortimente 
produse în 1963, la 700 
de sortimente in 1970. 
Dar și o înmulțire ca
litativă. Este fasci
nant modul cum o 
explică el : o mașină 
execută două opera
ții, apoi o faci să exe
cute patru, apoi opt. a- 
poi... îmi arată o a- 
semenea mașină „în
mulțită" la . capătul și
rului de utilaje din ca
re a rezultat. O pri
vesc. ca pe un fel de 
istorie concentrată a 
însăși Fabricii de ace 
de tricotat din Bucu
rești".

■ însemnările mele se 
referă la un om, dar, 
în același timp, cu
prind o colectivitate.

Viața lui Nicolae 
Hagiu, secretarul co
mitetului de partid de 
la Fabrica de ace de 
tricotat din București, 
include un șir de eve
nimente care depă
șesc semnificații și re
feriri strict individua
le. Cind spune : „Prin 
1949 făceam primele 
motoare Diesel", cu
prinde în memorie 
grupul acela de co
muniști întruniți în a- 
ceeași uzină, care-și 
spuneau : „Vom reu
și I". Cînd spune 
„Prin 1952 reparam 
mașini agricole", re
vede atelierele mobile, 
toamnele și primăve- 
rile ploioase prin Mă- 
rășești, Chirnogi, A- 
lexandria, și aceeași 
convingere: „Vom reu
și I". Cînd spune „Prin 
1959. pregăteam pro-

despre el, înflăcărat 
în dialogul despre ei, 
colectivul fabricii. în 
secretarul comitetului 
de partid disting omul 
temeinic calificat, cu 
o mare dragoste față 
de profesia lui de teh
nician, intr-un sector 
extrem de dificil — al 
creării sculelor cu care, 
la rîndu-le, au fost 
create cele mai multe 
din aceste mașini. Dar 
unghiul calificării sale, 
al exigenței profesio
nale, este iarg deschis. 
Făcîndu-și un fel de 
„autocritică sentimen
tală", mărturisea că 
n-a avut niciodată cu
rajul să se despartă 
de cărțile din care a 
învățat ceva, continuă 
să învețe, spre a cu
noaște ce e nou în 
profesia lui, spre a 
putea să-i învețe și pe 
alții.

— Trebuie să cu
noști profund, obișnu-

0 portretizare 
dificilă

iește el mereu să ne 
spună — îl caracteri
zează tehnicianul Con
stantin Jocu. membru 
in comitetul de partid 
— fiindcă nu este su
ficient să constați că 
undeva lucrurile merg 
sau nu merg bine, 
să fii în măsură 
înțelegi cauzele, 
poți interveni.

Acest trebuie să 
noștî profund l-am a- 
flat aici devenit un 
principiu al stilului 
muncii de partid. Tot 
ce marchează progre
sul fabricii este ne
mijlocit legat de apor
tul organizațiilor de 
partid, la asimilarea 
de sortimente noi. re
ducerea importului, 
îmbunătățirea calită
ții, economisirea oțe
lurilor speciale, . 
fecționarea calificării 
oamenilor. Intr-o sec
ție mi se vorbește 
despre calificarea com
plexă : s-a reușit ca 
aproape fiecare mun
citor de aici să fie în 
stare să mînuiască mai 
multe mașini. în alta, 
aflu amănunte despre 
creșterea 
sută a 
utilizare 
dublarea 
dus la

ci 
să 
să

cu-

per-

cu sută la 
indicelui de 

a oțelului : 
matrițelor a 

...........  . ,. dublarea nu- 
. du.cția,.uno,r pgi. ,șorți- mărului cip piese, ștan-. 
mente de ace din oțe- țațe. într-o â treia 

surprind frămîntări de 
ultimă oră legate de 
tratamentul termic al 
acelor : îmbunătățirea 
funcționării cuptoare
lor și altele.

Mi se relatează un 
episod... Un nou tip 
de ac necesita mai 
mult material, mano
peră îndelungată și 
costisitoare, lată, insă, 
că un maistru propu
ne schimbarea proce-

luci speciale", evocă 
zilele și . nopțile de tru
dă ale proiectanților, 
mecanicilor, sculierilor, 
ale tuturor, cu me
reu aceeași fermitate : 
„Vom reuși !“.

...Și au reușit.
Cînd încerc 

creionez portretul 
Nicolae Hagiu, 
cultatea rezultă dintr-o 
polivalență a omului, 
rezervat in a vorbi

să-1 
lui 

difi-

deelor tehnologice, fapt ț 
cu considerabile con- t 
secințe pe planul caii- i 
tății și rentabilității. I 
Inițiativa, la început, 
este privită cu nein- ) 
credere ; presupune l 
„bătaie de cap", iar > 
unii nu sînt dispuși l 
să facă eforturi supli- l 
mentare. E nevoie de ț 
ajutorul altor secții, L 
altor ateliere și acest ’ 
ajutor întirzie. Atunci ț 
intervine secretarul co- i 
mitetului de partid, 1 
care supune această i 
inițiativă atenției or- ’ 
ganizațiilor de bază. Se ‘ 
confruntă păreri, o i 
idee atrage pe alta, 
încrederea în succes | 
devine contagioasă și , 
declanșează eforturi în ‘ 
acest sens, astfel că, | 
in final, obiectivul 
este atins printr-o am- I 
plă participare. i

în organizațiile de i 
bază de aici s-a intro- > 
dus practica informă- l 
rii comitetului de . 
partid asupra proble- ț 
melor care le depă- t 
șese posibilitățile. A- 1 
ceste probleme ajung l 
la Nicolae Hagiu. Sînt t' 
supuse discuției corni- l 
telului de partid, con- > 
ducerii tehnico-admi- ț 
nistrative... i

— Asta nu tnseam- ' 
nă că el face munca I 
noastră, ni se substi- . 
tuie în îndeplinirea * 
sarcinilor — comen- i 
tează Georgeta Chivu, 1 
secretarul organizației I 
de bază nr. 3. Unul . 
dintre lucrurile asupra I 
căruia insistă secre- I 
tarul comitetului de ' 
partid este să muncim | 
prin organizația de . 
bază, să căutăm noi ' 
întii să învingem greu- I 
tățile.

Spuneam că dificul- I 
tatea acestui portret i 
rezultă in polivalența ’ 
omului, a preocupări- | 
lor sale. O trăsătură 
mi-o definește Nicolae ' 
Mihai, secretarul orga- i 
nizației de bază nr. 4 :

— Am învățat de la 1 
Nicolae Hagiu metoda ( 
dialogului cu oamenii. 
Să consulți masa co
muniștilor, să faci un 
continuu schimb de 
păreri cu ei. La noi, 
soluțiile în cele mai 
importante probleme 
astfel au fost găsite.

Rezultatele muncii 
organizațiilor de par
tid din această fabri
că sînt din cele mai 1 
bune. Procesul de au- 
toutilare, despre care 
vorbeam, este însoțit 
de un palmares eco
nomic remarcabil : .pla-- 
nul de producție „la 
zi", cu toți indicatorii, 
în aceste rezultate se 
concretizează și con
tribuția personală a- 
preciabilă a lui Nico
lae Hagiu, deși el tin
de să arunce „vina" 
pe comitet, pe condu
cerea colectivă... Co
muniștii 
l-au reales 
comitetului

nu

colectivă...
din fabrică 
secretar al 
de partid.

Pluton PARDĂU

Cartierul SPORT
solidarității

Scriu de la Satu-Mare. Același Satu-Mare, orașul din 
nord, de unde in zilele lui mai '70 transmiteam ade
vărate corespondențe de front. Retinele noastre erau 
atunci încărcate, pînă la explozie, de imaginile teri
fiante pe care zile și nopți de-a rîndul Someșul le in
crustase pe chipul orașului. Ni le amintim cu toții — 
și cei care le-am văzut direct și ceilalți ; atunci, in 
mai '70, nu mai aveam minte și inimă și brațe pentru 
altceva decit pentru lupta îndîrjită, supraomenească 
împotriva puhoaielor. Astăzi...

...Astăzi mă plimb prin Satu-Mare șl, obstinată, a- 
mintirea nu vrea cu nici un preț să lege una de alta 
două realități ; nu pot, pur și simplu, să recunosc. 
Strada Trandafirilor nu mai exista decit cu numele ; 
astăzi, ea este una dintre cele mai frumoase ale ora
șului. Zeci de case noi se înșiruie una după alta, mari, 
frumoase, primitoare. Au apărut cartiere noi; unul se

PICĂTURA DE CERNEALĂ
numește „Carpați" — în onoarea constructorilor trus
tului care, la o lună de la inundații, a și început să 
lucreze. Un alt cartier se numește „Cartierul solida
rității" — în semn de omagiu și de recunoștință pentru 
toată suflarea țării care în acele zile grele a fost 
alături de sătmăreni. La Fabrica de mașini casnice, 
acolo unde privisem, cu inima grea, toate acele apara
telor de măsură înghețate la zero, astăzi se lucrează 
din plin; industria sătmăreană a terminat cu patru 
luni în urmă planul cincinal. Iar în centrul orașului, 
acolo unde în luna mai priveam exodul copiilor, chiar 
in locurile unde vedeam mamele, cu ochii in lacrimi, 
conducindu-și copiii spre gară, este cel mai frumos 
„oraș al copiilor" pe care l-am întilnit vreodată.

Credeam atunci, in luna mai, puternic, din adîncul 
ființei, în izbînda refacerii. Astăzi văzînd-o aevea. 
sint mîndru. Cele 1800 de case individuale și cele 
3 000 de apartamente in blocuri ridicate in numai cinci 
luni sint o mărturie a voinței și puterii noastre.

„A fost o vară fierbinte" — mi-a spus un activist 
al comitetului județean de partid. Și mi-a 
despre riurile de sudoare ce au curs aici din mai — 
din clipa cînd a început reconstrucția. „Aici — mi-a 
spus mai apoi — este pămint din toată Țara Româ
nească ; toată țara ne-a trimis cărămizi...". Era în 
„Cartierul solidarității".

Privesc Satu-Mare in aceste zile de început de an : 
renăscut ,tinăr. strălucitor ; simt că înglobează o parte 
din inima fiecăruia dintre noi.

George-Radu CHIROVICI

vorbit

® SCHI: Deschiderea sezonului ofi
cial

® HANDBAL: Meciuri atractive în 
campionatul național (masculin)

© FOTBAL : „Vrem să ne calificăm 
pentru Munchen 72" - Convorbire 
cu antrenorul Valentin Stănescu

© BASCHET : Turneul timișorean.
(Alte știri și rezultate, în 
. pagina a 111-a)

Ur> gol pe jumătate făcut : lovitura de la 7 m. 
(Fază din meciul Steaua — Știința Lovrin)

Așezat în șiragul de localități al 
Văii Jiului, orașul Lonea a cunoscut 
in anii socialismului o puternică dez
voltare, Mina, de cărbuni, în jurul 
căreia gravitează întreaga viață a. lo
calității. a atras de-a lungul anilor 
sute și sute de oameni, mulți veniți 
din cele mai îndepărtate colțuri ale. 
țării. Orașul numără acum peste 
10 000 de locuitori. Pentru cetățenii 
acestui oraș, s-au construit în ultimii 
ani peste 1 800 apartamente, multe 
magazine, două cinematografe, o sală 
de spectacole etc.

Rezolvarea sarcinilor din ce in.ee 
mai mari privind sporirea producției 
de cărbune cere, printre altele, ridi
carea calificării minerilor, asigura
rea stabilității acestora, . închegarea 
ur.or colective puternice, omogene de 
muncă în abataje.

într-o scrisoare sosită la redacție, 
se semnalează însă că mina Lonea a

înregistrat anul trecut o mare fluc
tuație de muncitori

înti-adevăr, dintr-o situație ce 
ne-a fost pusă la dispoziție de către 
conducerea minei am aflat că în 
1970 au fost angajați 1 300 de munci
tori tineri, din care 1 200 au părăsit

PE URMELE UNOR SCRISORI 
SOSITE LA REDACȚIE

context 
disciplin 
Lonea

nu să mă obișnuiesc aici" (Gh. 
Axinte, angajat de curind la mină).

„Am crezut că la venirea noastră 
în mină, șefii de echipă, maiștrii, 
inginerii vor înțelege că începem o 
muncă cu un specific mai deosebit 
și vor fi mai apropiați, ne vor sfă
tui, ne vor ajuta. Faptul că unii șefi 
de echipă țipă la noi, iar la condu
cerea sectorului și a minei nu găsim 
înțelegere și nu ne ajută să trecem 
de unele greutăți ne face să ne între
băm dacă vom putea munci în aceste 
condiții. Mulți dintre cei cu care am 
venit aici au plecat..." • (Gheorghe 
Aciosăniței). „La mină se cîștigă

Vasile MIHAI
mina după numai o lună sau două. 
In țața acestei situații, se naște în
trebarea firească : de. ce pleacă ti
nerii de la mina Lonea, n-au oare 
asigurate condiții de muncă și de 
Viață ? Dimpotrivă. Nti de mult, la 
mină, s-a dat în folosință un grup 
social nou, care a costat cîteva mi
lioane de lei ; minerilor li s-au pus 
astfel la dispe ziție spălătoare, ves
tiare. instalații speciale. de raze ul
traviolete etc. La fel de bune sînt și 
condițiile de cazare și masă. „Avem 
locuințe confortabile — ne-a spus 
Gheorghe Bendea, miner la sectorul 
I Locuim cite doi în cameră ; fiecare 
încăpere dispune de mobilier nou, 
baie etc".

Am vizitat cantina minei. Munci
torii iau masa intr-o sală curată, în 
condiții civilizate. „Masa — ne-a 
spus Ion Drimuș, miner la sectorul I 
— este consistentă și la un preț des
tul de convenabil Sintem mulțumiți". 
Semnificativ pentru a arăta condițiile 
de viață ce li s-au creat muncitorilor 
de-aici este faptul că masa și caza
rea, la un loc, nu depășesc un slert 
din ciștigul unui miner începător.

Așa stînd lucrurile, de ce totuși 
pleacă tinerii de la mina Lonea ? Să 
urmărim răspunsurile unora dintre 
mineri : „Cind am intrat în primul 
șut eram total descumpănit. Am fost 
repartizat in abataj, intr-o echipă de 
mineri pe care nu-i mai văzusem 
niciodată. Cind șeful de echipă m-a 
trimis să aduc unele piese necesare 
consolidării grinzilor nici nu știam 
la ce se referă. Pe bună dreptate, 
ceilalți mineri mai vechi s-au uitat 
la mine Cam chiorîș. Nu știu ce voi 
face ; mă întreb dacă voi putea sau

(Continuare în pag. a IT-a)

ALBA

Noi unităti de 
industrializare a lemnului

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii", Ștefan Dinică). — In
dustria lemnului dispune în ju
dețul Alba de condiții prielnice 
de dezvoltare. în ultimii ani, au 
fost construite aici unități mo
derne de prelucrare a aurului 
verde, una dintre bogatele re
surse naturale existente în a- 
ceastă regiune. De curind, la 
Cimpeni, în Țara Moților, a în
ceput să producă fabrica de che
restea din cadrul complexului de 
prelucrare a lemnului, intrat 
în funcțiune anul trecut. Fabri
ca este dotată cu două linii de 
fabricație pentru cherestea de 
fag și rășinoase. Unitatea a fost 
înzestrată in întregime cu utilaj 
românesc. A început, de aseme
nea, să producă o nouă fabrică 
de cherestea în cadrul comple
xului Sebeș. Această fabrică 
producătoare de cherestea de 
fag este cea mai mare și mai 
modernă de acest fel din țară : 
70 000 m c pe an.

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

TIRANA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră și poporului frate albanez calde felicitări și cele mai bune 
urări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Albania

Poporul român se bucură din toată inima de realizările importante 
obținute de poporul albanez în construcția socialistă și îi urează noi suc
cese pe calea dezvoltării multilaterale a Republicii Populare Albania.

Folosim această ocazie pentru a exprima din nou convingerea că re
lațiile de prietenie tradițională și colaborare frățească dintre partidele și 
țările noastre se vor adînci neîncetat în interesul popoareloi român și 
albanez, al cauzei socialismului și păcii

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general al Președintele

Partidului Comunist Româfi Consiliului de Miniștri al
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Republicii Socialiste România
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de Avram Goldfaden

la Teatrul Evreiesc de Stat
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pe care o merită cu pri- 
cei ce depun eforturi vi- 
ac'est spectacol datorat unui 
ce s-a ilustrat adesea prin 
de prestigiu nu poate fi su-

DOSARUL
NU ȚINE LOC
DE AC0PERĂM1NT

FILM

Manuela GHEORGHIU

Monica SAVULESCU

Dan Iordăchescu pe scena
Ateneului Român Scena

este pe 
conside- 
regizorii

Noului 
în Șoi-

V Gin strada ’ Clujului nr.

*
*

U.

leze brusc valorile.

cadrului deplin 
al acțiunii, 
o amprentă

chează momentele-

actualitatea culturală
ȘOIMII"

film viguros și poetic
Ediția 1970 a Festi

valului de la Cannes 
a fost, după cum se 
știe, strălucită ; de a- 
ceoa, cu atît mai mult 
Premiul Special al Ju
riului decernat filmu- 
;ui maghiar Șoimii 
constituie de la bun 
început o . ‘garanție, 
dacă nu a succesului, 
cel puțin a calității. 
Dar chiar și fără acești 
lauri, realizării re
gizorului Istvan Gaal 
(a cărui operă primă, 
Viitoarea, a rulat nu 
de mult pe ecranele 
■oastre) ar merita să 
1 se acorde o atenție 
deosebită, fiind vorba 
de un film plin de o- 
rigtnalitate, bogat în 
sensuri exprimate re
marcabil grație unui 
stil cinematografic con- 
«entrat, riguros.

Un tînăr ornitolog 
poposește temporar 
într-o stațiune expe
rimentală de dresare 
a șoimilor de vînă- 
toare pentru a studia 
comportamentul păsă
rilor de pradă și con
dițiile lor de îmblîn- 
zire, împărtășind mo
dul de viață, aspru și 
ciudat pînă la dez
umanizare, impus lu
crătorilor săi de către 
autoritarul Lilik, șeful 
stațiunii. Acest argu
ment literar oferit de 
nuvela Șoimii a scrii
torului Miklos 
zoly a fost 
Istvan Gaal 
de plecare 
pasionantă 
pe teme de _ .. __
temporană. Tntr-un re
cent interviu, regizo
rul ne declara : „Am 
vrut să arăt că. pentru 
ea relațiile dintre oa-

Mes- 
folosit de 
ca punct 
pentru o 
pledoarie 

etică con-

„vRAJ/TOAREA

meni să rămînă _____ _________
umane, nu trebuie să cheie ce fac să bascu- 
ne lăsăm dominați de _ ____ ______
mecanismele create de Tulburătoarea secven- 
noi înșine, ca să nu 
pățim ca Ucenicul 
Vrăjitor". Acest ca
racter parabolic expli
că atmosfera generală 
a filmului, care, în po
fida i.....................
realist 
poartă 
stranie. Mica stațiune 
experimentală pierdu
tă în mijlocul pustei,

printre lanuri de floa- 
rea-soarelui și căpițe 
de fin, este descrisă, 
fidel, pînă în cele mai 
mărunte detalii — și cu 
toate acestea avem 
neta senzație că ea 
există suspendată un
deva in afara timpu
lui. Pe de altă parte, o 
anume răceală voită a 
tonului narațiunii ur
mărește să dea o notă 
abstractă evenimente
lor, iar relațiile din
tre oameni și păsări 
sînt ambigue. Șoimii, 
„jandarmeria aeriană” 
a lui Lilik, dresați ca 
să restabilească echi
librul biologic al re
giunii, nu conform si
tuației existente la 
fața locului, ci con
form planului, stîr- 
pind atîtea coțofene 
și atîția bîtlani pe 
lună, ajung în cele din 
urmă să-i domine pe 
dresori în loc să ră- 
mînă simple și docile 
unelte în mîinile lor.

Cu finețe și subtili
tate, regizorul mar-

ță a capturării unui 
șoim sălbatic aruncă 
dintr-odată lumină și 
asupra celeilalte fa
țete a microuniversu- 
lui auster condus de 
Lilik. Ceea ce pînă a- 
tunci păruse o bărbă
tească camaraderie, 
sublimată în formele 
sale de manifestare 
pînă la strictul nece
sar, la esențial, se do
vedește a fi de fapt o 
teribilă și ireversibilă 
dezumanizare. Tînărul 
ornitolog (interpretat 
de Ivan Andonbv, re
gizor bulgar de desene 
animate, care, cu a- 
cest rol. debutează în 
cariera de actor) va 
părăsi ușurat stațiu
nea unde oamenii nu 
știu să zîmbeaseă pen
tru că își petrec viața 
invățînd șoimii să 
ucidă.

Istvan Gaal 
drept cuvint 
rat unul din 
de frunte ai 
val maghiar, 
mii, film viguros’ și 
poetic in același timp, 
fiecare element, de la 
imaginea savant ela
borată și culoarea uti
lizată discret, la mu
zica excelentă a com
pozitorului Banffy, se 
integrează armonic vi
ziunii de ansamblu a 
autorului.. Meditație 
etică, Șoimii reprezin
tă totodată și un a- 
vertisment pentru ca 
omul modern să evite 
orice elemente ale 
dezumanizării.

Regizorul George Teodorescu își 
.alege textul unei operete de Avram 
Goldfaden — personalitate a culturii 
teatrale idiș de la sfîrșitul secolului 
trecut — și-și propune un „musie-hall 
cabaret”. Nu știu dacă spectatorii 
află cu acest prilej ceva despre dra
maturgia lui Goldfaden. Și nu știu 
nici dacă formula expresă de moder
nizare a acestui text este „cabaretul 
musical”. S-a încetățenit însă opinia 
că în general un spectacol este o 
unitate estetică autonomă, care se 
raportează doar la sine însăși, are 
propriul ei univers și impune prin 
legi proprii. Atunci ‘ '

De data aceas
ta, colectivul Tea
trului evreiesc 
prelucrează . tex
tul lui Goldfaden, 
păstrind într-un 
scurt și muncit 
„music-hall” nu
mai pretextul li
terar : răpirea ri
nei frumoase, salvarea ei și pacea 
în brațele logodnicului fericit.

Mica cochetărie — de ultimă oră 
— cu publicul, nu lipsește nici aici, 
la începutul spectacolului : trupa pă
trunde în scenă în costume neutre, 
de stradă ; actorii își vorbesc adre- 
sindu-se liber unii altora și strigîn- 
du-se cu numele „de buletin” ; sce
na, în mare dezordine, este decretată 
garderoba teatrului și interpreții își 
aleg — la vedere — costumele pen
tru viitorul spectacol. Cum repre
zentația începe însă cu cortina îți 
pui fără să vrei întrebarea de ce nu 
s-a realizat această operațiune în 
intimitatea cabinelor, căci, oricum, 
suprimarea perdelei grele de pluș ar 
fi fost primul element care — po
trivit intenției regizorale — ar fi de- 
mitificat teatrul.

Independent de teorie, momentul 
are insă un oarecare pitoresc ; cos
tumele (scenograf : Lucu Andreescti) 
sînt ingenios gîndite — în stilul pe
lerinelor pentru marionete. Perucile 

machiajul colaborează la crearea

cînd impune.

TEATRU

personajului. Actorii — cel puțin la 
începutul reprezentației — au o de
gajare tonică. Se poate remarca efor
tul lor de a răspunde intenției re
gizorale, Căci este fără îndoială lău
dabilă încercarea de conlucrare per
manentă, cultivarea spiritului de e- 
cliipă — coordonate regizorale evi
dente.

Derutantă este însă lipsa de stil a 
spectacolului. Și comasarea nedife
rențiată a unor elemente incompati
bile între ele și mai ales incompati
bile cu spiritul trupei. Dansînd in 
toate ritmurile și cîntîhd în toate ge
nurile, actorii susțin un spectacol de 

revistă atrăgător, 
dar fără prea 
mare strălucire. 

Unda de lirism 
— din tabloul al 
III-lea, („Spec
tacolul pieței”) — 
reușește să fie e- 
moționantă, ca și 
partitura negu

storului Hoțmach, care impresionea
ză prin autenticitate.

Actriță în spectacolul „Golemul”, 
frumoasă Beatrice Abramovici (Mira) 
se dovedește aici o foarte iscusită 
dansatoare. Nici plastica cuplului 
Leonie Waldman-Eliad (Basie) și 
Bebe Bercovici (Baba lanche) nu ră- 
mîne fără efect spectacular. Ca
rol Marcovici improvizează cu li
bertate. Monu Griin, cu cîteva 
proceduri actoricești de mică rezis
tență găsește totuși puțină culoare 
pentru personajul său (Markus).

Stima 
sosință 
zibile în 
colectiv 
realizări 
ficientă pentru ceea ce cu îndreptă
țire spectatorii 
centa premieră, 
mult satisfacția 
preți de talent, 
artistică.

așteptau de ta re
in care avem mai 

reîntîlnirii cu inter- 
decît cu o reușită

Și

La Opera Română sau pe podiumul tă dată cele patru arii din opșra 
.,Filarmonicii bucureșteni?, ' pe Lsâenble"b. '.>Iuiiu Cezar de HâiâhcteT;)'ău fost în
de concert la fel ca și pe celb ale teâ- țel.ese și interpretate', într-adevăr, .pe 

„•țtr.elor lirice, :Dan Iordăchescu.'rămîne :,, măsura sentimentuluirpropriu acestei 
personalitatea artistică de orientare ■ .... .. r . .< .

profesională și intelectuală largă, 
muzicianul cîntăreț capabil să abor
deze un repertoriu practic nelimitat 
atît din punct de vedere stilistic, dar 
și în ceea ce privește varietatea ge
nurilor, de la piesele vocale de pro
porții restrînse — liedurile, pînă la 
marile genuri vocal-simfonice și o- 
pera.

Și, dacă cu luni în urmă — pe ace
eași scenă, prezentînd un recital de 
lieduri — Dan Iordăchescu ne-a apă
rut 
.de 
pe

TEATRUL DE COMEDIE 
LA UN DECENIU DE ACTIVITATE

ca fiind angajat într-o manieră 
expresie mai mult declamatorie, 
alocuri chiar emfatică, de aceas-

muzici. Măreția Și" amploarea pagini
lor operelor haendeliene au fost re
date cu eficiență expresivă în spiri
tul unei declamații melodice foarte 
sensibil, și, în același timp, ferm 
nuanțate. Suplețea și consistența gla
sului sprijinit pe o excelentă tehni
că vocală, găsește — de asemenea — 
în Dan Iordăchescu, remarcabile re
surse actoricești, un impresionant 
simț dramatic. în mod regretabil, a- 
companiamentul orchestral al aces
tor pagini a fost susținut de dirijo
rul american George Byrd, de o ma
nieră neglijentă, lipsită de angajare 
fată de muzica interpretată.

La începutul lui 1961 lua naștere, 
la București, sub conducerea lui Radu 
Bcligan, un nou teatru : Teatrul de 
Comedie;

împlinirea a zece ani de activitate 
a prilejuit un moment de festivitate 
și bilanț.

De-a lungul deceniului care s-a 
scurs, tînărul teatru a invitat publi
cul la peste 4 200 de reprezentații cu 
28 de premiere.

Incluzînd în repertoriu piese 
Shakespeare, Machiavelli,
Cehov, Shaw, Brecht. Eugen Ionescu, 
Durrenmatt, E. Svarț sau Jean

de
Moliere,

Nicolae
Satu-Mare, Mara- 

și Sălaj. Prieteni de 
veche (Reșița) ; Gloria : 
de lucru a tovarășului

METRAJ

ECRAN

și co- 
dedi-
Con-

Scenâ din comedia „Travesti", de Aurel Baranga, în interpretarea actorilor 
Teatrului „Matei Millo" din Timișoara Foto : Gh. Vințilă

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
-AL. SAHIA", „ANIMAFILM" 

Șl „BUCUREȘTI":
/

Timpuri Noi : Pentru pace 
laborare internațională (film 
cat participării președintelui 
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,
la sesiunea jubiliară a O.N.U. și vi
zitei în S.U.A.). Vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județele 
mureș 
vatră 
Vizita
Nicolae Ceaușescu în județele Satu 
Mare, Maramureș și Sălaj ; Feren
tari : 14—17.1 Film dedicat vizitei 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în Austria ; Pa
tria : Singur printre pelicani ; Ca
pitol : Sculpturi în lemn ; Lucea
fărul : Pe-un picior de plai ; Favo
rit : Singur printre pelicani ; Festi
val : Gimnastică șl fantezie ; Lu
mina : Invitație la zbor ; Grivița : 
Flori pentru Mihaela ; Buzești : 
Marmura ; Dacia : Vulcani noroioși; 
Ura : Acoperișul ; Ferentari : 11— 
13.1 Mărturii ; Pacea : 11—13.1 Ori
zont științific nr. 9/70 ;
Mărturii ; Floreasca : 
avionului ; Cosmos : 11—13.1 Gar
dul. 14—17.1 Orizont științific 
9/70 ; Tomis : Triptic bizantin ; Fla
căra : Dacă ar vorbi pădurea ; Ar
ta : Orizont științific nr. 11/970 ; 
Modern : Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R.P. Bulgaria ; 
Rahova : Arhitectura feudală ; Pro
gresul : Un teatru la București ; 
Flamura : A doua premieră.

pouilh. Te»>5rul de Comedie și-a fă
cut tot&Sfca tun titlu de onoare, din 
valorificarea dramaturgiei originale.

Teatrul de Comedie s-a făcut, de a- 
semenea, în repetate rînduri, mesa
gerul artei românești peste hotare 
(U.R.S.S., Franța, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.F. a Germaniei. Iugosla
via, Italia, Austria, Polonia, Israel, 
Finlanda), înregistrînd remarcabile 
succese de public și cucerind presti
gioase trofee.

Dorim Teatrului de Comedie, în 
numele celor peste două milioane de 
spectatori ai săi, mari succese în ac
tivitatea sa viitoare.

• TEATRUL TV prezintă în pre
mieră (mîine, marți. 12 ianuarie, orii' 
20,15), „Viîegiaturișlii” de C. Stoiciu. 
Regia : Andrei Blaier. Scenografia : 
Doina Levința. Interpreți : Șerban 
Cantacuzino. George Mihăiță, Gheor- 
ghe Aurelian, Nineta Guști, Cornel 
Cornan, Andrei Codarcea și alții.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă azi, 11 ianuarie. în ciclul „Pa
gini regăsite din dramaturgia' româ
nească”, „Bătrînul", de Hortensia Pa- 
padat-Bengescu. O piesă care s-a 
bucurat de. aprecierea unor personali
tăți ca Eugen Lovinescu. Camil Pe
trescu. Liviu Rebreanu, Mihail Se
bastian. Anton Holban. Din distribu
ția spectacolului amintim pe George 
Calboreanu, Gina Patrichi, Clody 
Bertoia, Matei Alexandru. Octavian 
Cotescu. Regia artistică : Constantin 
Moruzan.

Tot în acest ciclu. Teatrul radiofo
nic va populariza periodic și alte lu
crări de prestigiu din dramaturgia 
românească, opere pe nedrept uitate, 
care au repurtat cîndva mari succese 
pe scenele teatrelor noastre. Vor fi 
difuzate astfel piese aparținînd scrii
torilor V. Voiculescu. Caton Teodo- 
rian. Gib Mihăescu, Octavian Goga. 
Ion Marin Sadoveanu, Duiliu Zam- 
firescu. Adrian Maniu. Anton Holban. 
Mihail Sorbul și alții.

CARNET MUZICAL

14—17.1
Sub aripile

nr.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI :

Victoria : Omul și calculatorul e- 
Iectronic — R.P. Bulgaria ; Cotro- 
ceni : Metode — R.P. Ungară ; în
frățirea : Vera Kirova — R.P. Bul
garia ; Giulești : Oaspeții din Valea 
Neagră — R.P. Polonă ; Unirea : 
Fiul — R.P. Bulgaria ; Drumul 
Sării : Mozaicuri romane — R. P. 
Bulgaria ; Viitorul : Contrapunct — 
R.P. Polonă ; Moșilor : Perpetuum 
amor — R.S. Cehoslovacă ; Popu
lar : Piramide de pămînt- — R. P. 
Bulgaria ; Vitan : Monolog — R.P. 
Ungară; Clubul Uzinelor Republica: 
Cintec despre cioburi — R.S. Ceho
slovacă ; Doina : (dimineața) — 
program de desene animate pentru 
copii : Urîtul, Cine merge la expo
ziție, Inovația, Paiața, Călătorie ae
riană.

„Iubitorii celei de-a 7-a arte vor 
putea urmări in cursul acestei săp- 
tămîni patru premiere. Mai întii 
două coproducții :

CÎNTECELE MĂRII : o coproduc
ție româno-sovietică, realizată in 
regia lui Francisc Munteanu. Scena
riul reprezintă rodul colaborării din
tre Boris Laskin și regizor. Imagi
nea : Al. Selenkof, Iolanda Cen. Mu
zica : Temistocle Popa. Decoruri : 
Giulio Tincu. Filmul va prilejui o 
reîntîlnire cu cîntârețul Dan Spâtaru 
— în calitate de actor — cu bine cu
noscuta actriță sovietică Natalia Fa
teeva și cu mulți alții.

Cea de-a doua coproducție, bul-
garo-sovietică, este intitulată PRI
MUL CURIER. Acțiunea filmului se 
petrece în anii apariției ilegale a 
ziarului „Iskra". Scenariul : K. Isaev. 
Regia : Vladimir Iancev. Imaginea : 
Anatoli Kuznețov. Interpreți : 
fan Danailov, Janna Bolotova, 
nelin Pahlivanov.

Producție a studiourilor poloneze, 
filmul „SEMNALE PE DRUM” su
pune atenției o poveste demonstrind 
recuperarea socială a unor oameni 
care au încălcat cîndva rigorile legii. 
Scenariul : Andrzej Tverdîchlib și 
Andrzej Piotrowski. Regia : Andrzej 
Piotrowski. Imaginea : A. Nurzynski 
In distribuție Tadusz Janzar, Galina 
Palskih.

Vom revedea, de asemenea, în 
cursul acestei săptămîni un film de 
care am luat cunoștință cu prilejul 
„Festivalului filmului sovietic”. Este

vorba despre „CRIMA ȘI PEDEAP
SA”, după F. M, Dostoievski, produc
ție a studiourilor „M. Gorki”, în regia 
lui Lev Kulidjanov. Scenariul : Lev 
Kulidjanov și Nikolai Figurovski. 
Imaginea: Vianceslav Sunski. Printre 
interpreții celebrilor eroi dostoiev- 
skieni : Innokenti Smoktunovski, Iuri 
Taratorkin, Viktoria Fedorova. Irina 
Koseva.

• Dirijorul american Thor Johson 
susține joi, 14 ianuarie, la pupitrul 
orchestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii, un program cuprinzînd lucrări de 
Aaron Copland, Edouard Lalo și 
Camille Saint Safins. Solistul serii 
va fi violonistul Stefan Ruha.

• Orchestra Filarmonicii de stat 
„George Enescu” prezintă vineri. 15 
și simbătă 16 ianuarie, sub condu
cerea dirijorului Mircea Basarab, un 
program de lucrări de Ceaikovski, 
Prokofiev și Mircea Basarab.. solistă 
fiind violonista Gabriela Ijac.

După cum se știe, 
in fiecare oraș există 
o intreprindere spe
cializată în repararea 
și întreținerea imobi
lelor care aparțin sta
tului. O astfel de in
treprindere se află și 
in orașul Zalău, reșe
dința județului Sălaj; 
conform dispozițiilor 
generale ale art. 44 din 
legea nr. 10 elaborată 
in 1968, ea este obli
gată să repare locuin
țele închiriate, să în
locuiască elementele 
de construcție și insta
lațiile din exteriorul 
clădirilor, precum și 
ale anexelor acestora. 
Ce bine ar fi dacă le
gea ar fi respectată, in 
primul rind de cei că
rora li se adresează !

împreună cu Florian 
Bica, director la între
prinderea orășenească 
de gospodărie comu
nală și locativă din 
Zalău, și cu loan Tău- 
tu, șeful sectorului lo
cativ de la aceeași in
treprindere, răsfoim un 
dosar voluminos, care 
cuprinde aproape 400 
de cereri, depuse dț 
cetățeni în cursul anu
lui 1970. Pentru func
ționarii întreprinderii, 
cererile par simple 
hîrtii. Concluzia ne-o 
sugerează însăși dezor
dinea in care ele zac 
în dosare. Hîrtiile a- 
cestea dezvăluie insă 
grijile unor cetățeni 
care se adresează în
treprinderii cu o în
credere — după ' cum 
vom vedea — nein- 
dreptățită.

Spicuind cererile în- 
dosariate, observăm că 
majoritatea lor solici
tă repararea acoperi
șurilor. Terezia Ardai 
din strada Crasnei nr. 
59, se plînge : „Casa 
este intr-o stare care 
o face imposibil de lo
cuit. Acoperișul este 
deteriorat. Apa se 
scurge prin tavan și 
pereți, în toate came
rele". într-o situație 
similară se găsesc și 

. familia Vasile Kalausz

teri — ne spune Flo
rian Bica, directorul 
întreprinderii, susținut 
de șefițl sectorului: 
Multi cetățeni, însă, 
profită de legea nr. 10, 
care nu precizează 
destul de clar ce fel de 
reparații trebuie să fa
cem în anumite ca
zuri speciale... Uneori 
sîntem puși in situația 
să greșim".

Există desigur posi
bilitatea ca o lege să 
fie interpretată. Dar in 
legea menționată se 
precizează clar și cu 
lux de amănunte care 
silit obligațiile între
prinderii față de loca
tari. Și apoi, de unde 
atîtea „cazuri specia
le", din moment ce 
numai jumătate din 
cereri au fost rezolva
te ? Scuzele invocate 
intru apărarea între
prinderii continuă pe 
același ton. Ni se spu-

precum și a celei ac
tuale — deși ar me
rita-o cu prisosință — 
și ne adresăm 'forului 
tutelar, Consiliului 
popular orășenesc Za
lău. Vicepreședintele 
de resort, Alexandru 
Toth, condamnă din 
capul locului stilul de 
muncă al conducerii 
întreprinderii și lipsa 
ei de răspundere. „Este 
adevărat — ne spune 
interlocutorul nostru 
— că sumele afec
tate reparațiilor cu
rente sînt insuficiente 
(500 000 lei la locuințe 
și 200 000 lei la loca
luri). însă, dacă ele ar 
fi folosite cu chibzuia
lă...". Culmea e că a- 
nul trecut nici această 
sumă nu a fost folosi- 

. tă în întregime. A lip
sit, după cum ni se 
spune, forța de muncă. 
„Mai trebuie să ară
tăm, cu multă părere 
de rău — adaugă in
terlocutorul nostru — 
că 80 la sută din apa
ratul T.A. de la aceas
tă întreprindere lu
crează fără o califica
re corespunzătoare".

Subscriem la cele 
spuse de vicepreședin
tele Toth. Dar consi
liul popular nu are 
nici o vină în faptul 
că treburile la această 
întreprindere merg atît 
de prost ? Oare nu 
consiliul popular este 
acela care ar trebui si 
îndrume și să contro
leze sectoarele aparți
nătoare întreprinderii 
pe care o tutelează ?

Ce ar trebui totuși 
făcut ca să se curme 
această stare de fapt 7. 
Din discuțiile purtate 
am reținut o propu
nere, și anume: în
ființarea unei între
prinderi specializate, 
care să aibă în plan 
numai reparații de lo
cuințe și localuri, așa 
cum, de altfel, există 
în orașele mai mari. 
In primul rind, se im
pune insă un control

Motiv pentru
un jubileu

Ultimii cinci ani sînt trecuțt 
de colectivul Uzinei metalurgice 
din Bacău „in cartea de onoare" 
a uzinei la originala rubrică: 
„nici o reclamație". în cursul 
acestor ani, uzina băcăoană nu 
a primit nici o reclamație in pri
vința calității produselor nici 
din partea beneficiarilor interni, 
nici a celor externi. Și aceasta, 
in condițiile diversificării con
tinue a producției. în cincinalul 
care a trecut, aici au fost fa
bricate peste 40 000 tone ar
mături industriale din fontă, u- 
tilaje pentru industria alimen
tară, piese de schimb pentru 
compresoare și alte sortimente, 
in peste 2 000 repere. Așadar, la 
împlinirea celor cinci ani fără 
reclamații, colectivul întreprin
derii băcăoane are motiv să 
consemneze un jubileu inedit.

Noi safe

21,' ’familia . Grigore ' 
Făfcă'șu (fostul șef al 
sectorului locativ, ac
tualmente pensionar...) 
din strada Pieței nr. 
18. Lista s-ar putea 
prelungi cu alte zeci 
de nume.

„Noi ne-am străduit 
să rezolvăm aceste ce-

Zi

ne printre altele că ac
tualul director este 
numit de puțină vre
me... Să dăm insă 
cuvintul și cetățenilor 
locatari :

„De vreo trei ani 
fac cereri pentru re
pararea acoperișului — 
ne spune loan Hosu 
din strada' Republicii 
nr. 44. Reprezentanții 
întreprinderii au venit, 
au văzut și au fost de 
acord că acoperișul 
trebuie reparat. De 
fiecare dată am primit 
in scris un răspuns fa
vorabil. Pînă acum, am 
strins un dosar cu răs
punsuri. Dar dosarul 
nu ține loc de acope
rământ".

Reproșuri amare la 
adresa întreprinderii 
am auzit și din partea 
celor 5 familii care lo
cuiesc în imobilul din ,__ _ __ _ _____
strada Republicii . nr. mai.riguros asupra ac- 
16, de Ia.. Andrei Cor- tivității întreprinderii, i 

o: analiză urgentă a ! 
modului cum îsi înde- ț

electrificate
în alte 12 localități din județul 

Maramureș se va aprinde, in 
acest an, lumina electrică. Prin
tre acestea, se află satele: Boiu 
Mare, Șieu, Cărpiniș. O contri
buție prețioasă la realizarea lu
crărilor de electrificare îl aduc 
cetățenii localităților respective. 
O dată cu executarea acestor lu
crări, numărul satelor din județ 
racordate la rețeaua energetică 
se va ridica la 210. Tot în acest 
an, in 30 de localități maramu
reșene se vor executa lucrări 
pentru extinderea rețelei elec
trice.

BRĂILA

nelia și Ileana Suciu 
din strada Crasnei nr. 
59 și.,. chiar din partea 
unor salariați ai uni
tății — pentru că și ei 
sînt chiriași.

Renunțăm să mai fa
cem un rechizitoriu la 
adresă fostei condu
ceri a întreprinderii,

plinește conducerea a- 
cesteia obligațiile pe 
care, potrivit legii, 
are față de cetățeni.

Vasile RUSU 
corespondentul 
„Scînteii"

le

O nouă conductă 
de apă potabilă 

■‘'■■'-O-nouă cohducță, cu diame
trul de 600 milimetri și un debit 
de 300 litri pe 'secundă, va ali- 
mentdț cu apă" potabilă munici
piul Brăila în acest an. Pe par
cursul celor 20 kilometri pe care 
ii va străbate, de la Șerbești la 
Brăila, noua conductă va în- 
tilni riul Șiret, pe care îl va tra
versa pe un pod metalic special 
construit, lung de 200 metri. 
Primii cinci kilometri ai noii 
conducte au trecut cu succes 
probele la care au fost supuși.

Problema tinerilor
(Urmare din pag. I)

Deschiderea emisiunii. Scena 
șl ecranul • In vizită la Tea
trul Național „I. L. Cara- 
glale“ • Premiile documen
tarului românesc ne 1970 a Filmele săptămînli.
Din folclorul popoarelor. Cîn- 
tece și jocuri populare din 
Anglia, Tunisia șl Cehoslova
cia în interpretarea__ _  _______ ansam
blurilor participante la Festi
valul international de folclor 
România ’69.
Ce sînt și ce trebuie să fie 
centralele industriale a Stra
tegia de dezvoltare. Activita
tea de cercetare științifică și 
de investiții la centralele in
dustriale a Preluarea atribu-

țiilor în domeniul comerțului 
exterior.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Agenda politică.
20,10 Roman foileton : „Doamna

Bovary” (I). Dramatizare de 
Giles Cooper, cu Nyree 
Dawn Porter. Prezintă Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga.

21,00 Steaua fără nume (muzică 
populară). Prezintă Dan Deș- 
Uu.

22,00 Prospectivarea socială • Ce 
este știința despre viitor 7 ; 
Care este obiectivul prospec- 
tlvărli sociale 7 ; Care sînt 
direcțiile de cercetare In ve
derea conturării Imaginii 
României viitorului? Aceste 
probleme vor fi dezbătute în 
emisiunea din această seară, 
realizată de prof. dr. Dumi
tru Mazilu.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Sport.
23 00 închiderea emisiunii.

destul de bine, incă din primele zile 
— ne-a spus Grigore Macaru din 
sectorul III — dar asta nu este to
tul. Cum o să ne descurcăm mai 
tirziu dacă nu sîntem ajutați să în
vățăm temeinic meseria ?” Asemănă
tor s-au exprimat și alți mineri ti
neri.

Dar directorul minei, ing. Aurel 
Brinduș, cum explică situația? „Aici 
vin tot felul de oameni, indiscipli- 
nați, cu diverse apucături ; multora 
nu le place să muncească, iar la 
mină munca este mai grea”.

în răspunsul directorului există 
ceva adevăr. Este in afara oricărei în
doieli că o parte din acești oameni 
care vin să se angajeze, să se facă 
mineri au unele manifestări de 
indisciplină, nu se integrează din 
primele zile în viața organizată 
a colectivului in mijlocul căruia tre
buie să muncească și să trăiască. 
Alții au adoptat mineritul ca pe o 
meserie pasageră ; au venit numai 
pentru o perioadă de timp să cîșțige 
bani. Pe de altă parte sînt și oa
meni care au venit la mină cu in
tenții foarte serioase dar nu 
se pot adapta acestei munci 
mai grele decit în unele sec
toare, cu toată dorința lor sinceră de 
a deveni mineri. Și pleacă. Dar ori-1 
cit 
nu 
ca, 
lor 
al . ,.
vrînd-nevrînd, ne întoarcem la cau
zele enunțate de minerii înșiși. Să-i 
urmărim, bunăoară, pe acești tineri 
din primele zile ale sosirii lor la 
mină. După ce. iși fac formele de an
gajare, sînt repartizați pentru 10 zile 
la mina Dîlja,.să urmeze cursurile de 
instruire privind normele de tehnica 
securității muncii. Aici, noul 
angajat ia primul contact cu pri
mele noțiuni despre mină și despre 
minerit. Dar de ce se face această 
pregătire numai la suprafață și de 
suprafață ? Unde se poate învăța mai 
bine tehnica securității muncii, de- 
cît în mină ? Acest lucru însă nu 
se întîmplă. Viitorii mineri coboară 
în mină o singură dată, cînd sînt duși 
prin galerii, iar în rest sînt ținuți la 
suprafață și folosiți mai mult la di
ferite lucrări de transport.

Au terminat instructajul și au in
trat în primul șut. Ce fac acolo noii 
mineri care nu-și cunosc nici mă
car uneltele cu care vor tre
bui să lucreze 2 Sînt repartizați 
în echipe cu obligația ca încă' 
de la început să lucreze ca și mine
rii vechi, să obțină aceleași rezultate, 
în aceste condiții apar unele conflic
te : o parte din minerii vechi sînt 
nemulțumiți fiindcă pentru un 
timp cîștigurile lor scad. Desi
gur, este nefiresc procedeul unor 
șefi de brigadă care alungă pe acei 
mineri nou sosiți în echipe care nu-și 
pot realiza norma. Dar această pro
blemă trebuie rezolvată rațional de 
către conducerea minei. Pe de o par-

de multe ar fi aceste situații, ele 
pot în nici un caz explica faptul 
intr-un an de zile, numărul noi- 
angajați să fie aproape egal cu 

celor care părăsesc mina. Și,

te prin stabilirea, pentru o anumită 
perioadă, a unor norme diferențiate 
pentru noii angajați, iar pe de altă 
parte, șefii de brigadă, minerii cu ex
periență trebuie să dovedească mai 
multă grijă față de cei tineri, să-i 
ajute să se califice, să acumuleze o 
serie de cunoștințe. Dar, din păcate, 
nu se face nici una, nici alta.

Ni s-a vorbit adesea de către fac
tori din conducerea minei despre ca
zurile de indisciplină manifestate de 
unii mineri tineri. E drept că mai 
mult ca oriunde, în mină se cere o 
disciplină strictă, o bună organizare 
a lucrului. Dar prin ce mijloace se 
pot obține toate acestea ? Concepția 
directorului minei, ing. Aurel Brin- 
duș, despre metodele care trebuie să 
asigure disciplina, ordinea în abataje 
este stranie. Brutalitatea pe care o 
manifestă directorul (cunoscută și de 
către conducerea Centralei cărbune
lui din Petroșani), care de altfel i-a 
molipsit și pe unii șefi de brigadă, nu 
va rezolva niciodată problema disci
plinei la mina Lonea. Evi
dent, toate acestea nu rămin fără 
consecințe directe pentru producție : 
anul trecut această mină a înregis
trat o restanță la plan de aproape 
50 000 tone de cărbune.

La fel de important pentru stabili
tatea minerilor este și modul cum 
rezolvă conducerea minei, comitetul 
sindicatului, organizația U.T.C. multi
plele cerințe de ordin spiritual ale 
tinerilor mineri. In general, oamenii 
de la Lonea, dar mai ales cei tineri, 
simt nevoia să se destindă, să poată 
citi, să partioipe la acțiuni cultural- 
artistice interesante, să se distreze. 
Nimic mai firesc. Ce li se oferă din 
acest punct de vedere ?

Am întrebat la întîmplare pe 15 
tineri unde se află clubul și de cite 
ori i-au călcat pragul. Dintre aceștia, 
11 n-au știut nici măcar unde se află 
clădirea acestei instituții și numai 2 
fuseseră la club o singură dată.

„La Lonea, în afara filmelor, nu 
ni se oferă nimic — ne-a spus tînă
rul miner Stan Preduș. Clubul minei 
este lăsat aproape in părăsire, iar 
televizorul, de luni de zile, nu se 
știe pe unde se află”.

Mulți tineri și-au exprimat do
rința de a participa la formațiile de 
cor. orchestră, dansuri, de a se 
organiza simpozioane, conferințe etc. 
De cîtva timp, după multe stă
ruințe și. îndelungi tratative, duse 
de comitetul sindicatului cu con
ducerea minei, clubul a fost mu
tat într-o clădire mare, corespun
zătoare. S-au creat, așadar, condiții 
bune de desfășurare a unor activități 
cultural-artistice. Dar aceste condiții 

răspunzîndu-se 
cerințe majore

trebuie valorificate, 
în felul acesta unei 
a minerilor.

Am arătat succint ___________
zele care generează desele fluctuații 
de personal la mina Lonea. cu con
secințe economice negative. Organi
zația de partid, conducerea minei și 
a Centralei cărbunelui Petroșani dis
pun de suficiente mijloace pentru a 
pune capăt acestor lipsuri.

o parte din cau-

Autostrada 
litoralului

între stațiunile Eforie și Man
galia, pe o distanță de 25 kilo
metri, se desfășoară ample lu
crări de modernizare. Actuala 
șosea, supusă vara unui trafic 
rutier intens, va fi lărgită cu' 
5 metri, creindu-se patru benzi 
de circulație încă de la începu
tul sezonului estival se vor în
cheia lucrările de modernizare 
a șoselei Ovidiu—Constanța— 
Mangalia, pe o lungime de peste 
60 kilometri, aceasta devenind 
o adevărată autostradă a lito
ralului.

„Oltul" 
in casă nouă

Ziarul cotidian „Oltul", organ 
al Comitetului județean Olt al 
P.C.R. și al consiliului popular 
județean, a început să fie tipă
rit intr-o nouă tipografie dată 
in funcțiune in orașul Slatina. 
Tipografia dispune de o rota
tivă modernă de mare producti
vitate, secții de stereotipie și 
linotipe, precum și de o zinco- 
grafie dotată cu utilaje perfec
ționate. Aici se vor realiza și 
alte tipărituri : broșuri, pliante, 
lucrări necesare diferitelor în
treprinderi și instituții.

©Wîis.4 4 .v... ’ •

Un modern 
complex 

comercial
în municipiul Rimnicu Vilcea 

a fost dat in folosință un mo
dern complex comercial, format 
din 27 de unități, printre care : 
un restaurant și o cofetărie, un 
magazin general cu autoservire, 
o unitate de legume și fructe, 
o librărie, o unitate cu tricotaje 
și galanterie. Complexul cuprin
de, de asemenea, ateliere spe
ciale pentru prestări de servicii 
către populație : cismărie, croi
torie, reparații de rad'o și te
levizoare, un oficiu P.T.T.R.

DE I.A CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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DESCHIDEREA OFICIALĂ
A SEZONULUI DE SCHI

SINAIA (prin telefon). — Aminată 
cu o săptămînă din cauza lipsei de 
zăpadă de la Predeal și Poiana Bra
șov, deschiderea oficială a sezonului 
de schi a avut loc duminică în Bu- 
cegi. Aproape 100 de fondiști repre- 
zentînd asociații sau cluburi sportive 
din Brașov, Miercurea Ciuc, Sf. 
Gbiorghe, Oradea și București sau 
u'e pe Valea Prahovei au participat 
la întrecerea inaugurală organizată 
pe pirlia din jurul noii cabane de pe 
muntele Păduchiosul (Cuibul Doru
lui), în timp ce tot atîția Schiori al
pini s-au întrecut pe Valea lui Carp 
în apropierea cabanei „Cota 1 500".

Participarea numeroasă de care 
s-au bucurat ambele întreceri a re
prezentat, in ciuda condițiilor grele 
de concurs, un bun prilej pentru 
schiori de măsurare a forțelor lot, 
înaintea lungii serii de Concursuri 
care-i ’așteaptă, începînd chiar de 
săptămina viitoare. Dat fiind’ faptul 
că în acest an pregătirea schiorilor a 
fost mult îngreunată de lipsa de ză
padă, debutul, atît la fond cît și la 
alpine, se poate aprecia drept promi
țător, pe săritori 
la lucru abia in 
mini.

A impresionat

urmînd a-i vedea 
următoarele săptă-
în mod plăcut, la

CAMPIONATUL NATIONAL

Zece echipe
•••.pe ruta București-Timișoara-CIuj

nea lovitură de pe
deapsă, să înscrie și 
să termine învingători. 
Nici echipei Universi
tatea București — a- 
flată printre fruntașe 

— nu i-a fost lesne să 
cîștige un . meci pe 
care îl putea considera 
dinainte jucat : a în
vins doar cu .16—14 pe 
Dinamo Brașov, aflată 
undeva la periferia 
clasamentului... Foarte 
aproape de a înregis
tra O victorie surprin- 

___ _______  __ ... zătoare a fost și coda-
Cele 10 echipe' din ?a clasamentului, Șți- 

divizia A.’-. .în’ ciuda j tata Lovrin, care a 
poate/ ,! ai diferențelor; //pierdut’-la-numai doua 
.de puncte ce lesepară . ,;puncte diferență in 
în clasamentau fur-f 
mizat partide : atracti- 
,ve,.’<; ăngajîndu-se ■■ a- 
'proape fără excepție,: 
intr-o. pasionantă ■ lup- • 
jtă .pentru',1 ..victorie, 
pefltru; un handbal de 

’spectaculozitate ,maf- 
cată. Interesant de re.-, 
ținut este că în. obiș
nuitele dueluri pentru 
șefia clasamentului
sgU... pentru evitarea 
zonei retrogradării
s-au interpus și forma
țiile aflate la mijlocul 
clasamentului ; dina- 
moviștii bucureșteni, 
de pildă, — preten- 
denți serioși, alături 
de soliști, la cucerirea 
titlului — nu vor uita 
prea repede dificulta
tea deosebită, (poate 
chiar norocul !) cu 
care au cîștigat meciul 
cu Sport Club Bacău. 
Dramatismul partidei 
— ce suscită și acum 
comentarii, deși au 
trecut mai bine de 72 
de ore de la încheie
rea ei — a atins apo
geul in ultimele minu
te ; la 14—14 băcăoa- 
nii ratează o lovitură 
de 7 m. pentru ca, 
imediat după aceea, 
bucureștenii, benefi
ciind și ei de o aseme-

De abia a început 
noul an și handbalul a 
intrat în plină activi
tate. Meciurilor susți
nute în primele'zile ale 
anului de formația 
Bucureștiului la Berlin 
și de Steaua în cadrul 
„Cupei campionilor 
europeni", la Oslo, 
cu Studentesidrotslag, 
le-a urmat, la șfîr- 
șitul săptămânii trecu
te, turneul de trei zile 
din sala Floreasca, 
turneu contînd: pentru 
campionatul., național..

. i ln fața' mult mai expe
rimentatei formații 
Politehnica Timișoara. 

Sîmbătă, trei, din 
cele cinci meciuri ale 
programului s-au în
cheiat cu scoruri ne
așteptate.,' JJnivprsita- 
,tea .„Cluj—Pqlitghnfca 
Timișoara 18—18 (ti
mișorenii- au ■.■ condțis 
cu 10—7 la pauză, cu 
16—12 în minutul 48 ; 
au fost egalați în min. 
55 ; cînd mai rămăse
se de jucat sub un 
minut erau conduși cu 
18—17 ; au egalat însă 
cu 15 secunde înainte 
de fluierul final !), 
Sport Club Bacău— 
Politehnica Galați 14 
—14 (6—5), Universi
tatea București—V oin- 
ța București 15—11 
(10—8). în legătu
ră cu ultimele două 
partide sint de men
ționat cîteva lucruri. 
Băcăoanii șLau asigu
rat egalarea în ultimul 
minut de joc prin 
transformarea unei lo
vituri de la 7 m. Sco
rul relativ mic îh 
comparație cu diferen
ța de valoare dintre 
Universitatea și Voin
ța se explică prin for-

ma excepțională e 
portarului Voinței, 
Anca, precum și prin 
eficacitatea deosebită 
a unuia dintre jucăto
rii de rezervă ai ace
leiași' formații, Chir- 
culescu. Din păcate, 
acest meci a „excelat" 
în durități, fapt care 
explică în bună măsu- 
Tă și neînscrierea nici 
unui gol în prima ju
mătate a reprizei se-- 
cunde.

Liderii clasamentu
lui, handbaliștii de ia 
Steaua, au evident for-; 
ma cea mai bună. Fără 
să se întrebuințeze 
prea mult, uneori fo
losind numai jucătorii, 
de rezervă, echipa an- . 
trenată de Cornel O- 
țelea a obținut în pri
mele două zile victo
rii facile, la scoruri 
concludente : 28—10-
cu. Politehnica Galați 
!24—7 cu . Știința Lo- 

irite-y 
tribunele

..i au 
pînă la

;Vrin.
i Și i 
sălii J

„Vrem să
ăm

pentru Miinchen 72“
Convorbire cu Valentin STĂNESCU

antrenorul lotului olimpic

Manifestări dedicate aniversării 
semicentenarului partidului

Manifestări dedicate semicente
narului au mai avut loc, în aceste 
zile, în peste 50 de cămine cultu
rale și școli din județ, la care au 
luat parte mii de oameni ai mun
cii români, maghiari și germani.

★
în cadrul manifestărilor consa- 

erate aniversării semicentenarului 
partidului, duminică dimineață a 
avut loc la Casa de cultură din 
Rm. Vîlcea simpozionul cu tema 
„Mesajul militant al creației culte 
actuale", organizat de Comitetul 
județean pentru cultură și artă. 
Scriitori, compozitori, artiști plas
tici și membri ai cenaclurilor și 
cercurilor de creație din județ au 
dezbătut modalitățile de realizare 
artistică a temelor de inspirație 
contemporană în creația literară, 
muzicală și plastică vîlceană, pre
cum și programul de acțiuni pro
pus pentru promovarea și stimula
rea creației artistice în întîmpina- 
rea semicentenarului partidului.

★
Duminică, în comunele Livada, 

Orașul Nou, Vama, Certeze și ora
șul Negrești din județul Maramu
reș au avut loc adunări populare 
consacrate aniversării semicente
narului partidului în cadrul căro
ra lectori ai Comitetului județean 
pentru cultură și artă din județ au 
prezentat referate cu tema „Creș
terea continuă a prestigiului inter
național al Republicii Socialiste 
România".

(Agerpres)

în județul Mureș continuă, mani
festările consacrate semicentena
rului partidului. La Casa de cul
tură din Reghin a avut loc o 
seară tematică, intitulată „Parti
dul, făuritorul istoriei noastre 
contemporane". Au participat oa
meni de știință de la centrul din 
Cluj al Academiei de științe so
ciale și politice și cadre universi
tare din Tg. Mureș. O manifestare 
similară a avut loc la clubul Com
binatului de sticlă și faianță din 
Sighișoara. La simpozionul intitu
lat „România socialistă pe trepte
le progresului și civilizației" au 
luat parte peste 300 de oameni ai 
muncii din combinat. în cadrul 
acelorași manifestări, la biblioteca 
municipală din localitate s-a des
chis sîmbătă o expoziție de cărți 
cu tema „Figuri de comuniști ro
mâni în literatura contemporană".

A fost definitivat programul de 
pregătire a lotului olimpic, pregătire 
care de data aceasta are un obiectiv 
oficial concret : jocurile cu Albania 
de la 18 aprilie, la Galați, și 26 mai, 
la Tirana. Valentin Stănescu, actualul 
antrenor principal al acestui eșalon 
al fotbalului nostru, a mai fost în 
conducerea tehnică a „olimpicilor" 
cu ani în urmă ; doar ca secund al 
lui Bazil Marian.

— Atunci — ne spune Valentin Stă
nescu — cu acel lot, n-am reușit să 
ne calificăm pentru „Mexico ’68", dar 
am avut satisfacția că o parte din
tre băieți au participat la „Mexico ’70", 
în turneul final al C.M. Spunînd 
aceasta, ■ mă . gîndesc la Lupescu, 
Sătmăreanu, Deleanu, Lucescu și alții.

— Deci, prin asociație de idei,...
— încercăm și acum să ne califi

căm pentru „Miinchen ’72“ și să tri
mitem cît mai mulți jucători în lo
tul pentru..., „Miinchen ’74", la turneul 
final a! noii ediții a C.M. Pentru că, 
în fond, aceasta este însăși rațiunea 
de a exista a lotului olimpic : pro
movarea de cadre pentru lotul primei 
reprezentative.

— Echipa olimpică este, ni se pare, 
prima reprezentativă care intră in 
activitatea oficială a anului 1971. în 
ce stadiu se află ?

— Cu două zile în urmă, am pre
zentat concluziile primei etape a 
muncii noastre (de construire a aces
tei formații) și planul de pregătire a 
celei următoare, plan care ne-a fost 
aprobat de forul de specialitate. Care 
sint concluziile primei etape ? După 
cum se știe, „unsprezecele" olimpic 
a fost înființat oficial in toamna 
trecută. De la data înființării și pină 
azi am avut o serie de jocuri de 
selecție și verificare, coroborate cu 
cercetarea stării fizice a jucătorilor, 
cu urmărirea lor în partidele de cam
pionat. Toate acestea ne-au îngăduit 
definitivarea iotului cu care începem 
pregătirile pentru întîlnirile cu re
prezentativa Albaniei. Iată lotul, în 
componența sa completă : Mircea 
Constantinescu. Ghită, — Cheran, 
Ivăncescu, Bădin. Stoicescu, Vlad 
(F.C. Argeș). Olteanu (F.C. Argeș), 
Vigu, Codrea, Dincuță, Pescaru, Co- 
jocaru, Sălceanu, Năsturescu, Pană, 
Cuperman, Oprea, Lupulescu( Cara- 
man, Gyorfi, FI. Dumitrescu.

Deci, numai oameni care oferă ga
ranții sub unghiul valorii tehnice șl 
care — sperăm — țintesc cu toate 
forțele la intrarea sau reintrarea în 
lotul reprezentativei A. Cred că. a- 
vînd un asemenea lot. putem obține 
calificarea în turneul olimpic.

— Și etapa a doua ?
— Planul etapei a doua însumează 

toate măsurile pe care le-am luat in 
vederea prezentării într-o formă op
timă a „unsprezecelui" pe care-1, y<?rp,..

■ trimite T>e terenul 'din Galați, în ppi-:- 
W întîlnire cu Albania, la 18 apri- • 
lie.-.- Acăașta-înseamnă, printre altele,.te 
completarea fișelor individuale ale 
jucătorilor și trimiterea lor la clu
buri, întilni.ri cu antrenorii lor, me
ciuri de verificare și omogenizare la 
începutul, mijlocul și sfîrșitul lunii 
martie ; ultima acțiune de acest gen 
fiind programată între 5—7 aprilie. 
Toate meciurile de verificare le vom 
susține pe terenul din Galați, unde 
vom jucă și partida oficială cu Al
bania. Am ales orașul Galați ca Ioc 
de disputare deoarece e un oraș ma
re, cu numeroși amatori de fotbal, 
pe al căror sprijin contăm foarte 
mult.

— Cum va juca echipa olimpică ?
— Aș vrea să joace bine și foarte 

bine... Bănuiesc, insă, că întrebarea 
cere un răspuns privind concepția sa 
și atunci trebuie să precizez că ur
mărim încadrarea într-o idee tactică 
apropiată celei practicate de prima 
noastră reprezentativă pentru a face 
cît mai lesnicioasă integrarea unor 
„olimpici" în echipa A. Dacă îmi este 
îngăduită o comparație, aș zice că 
lotul olimpic este (sau trebuie să fie) 
o sită cu care va trebui să cernem tot 
ce est-e element talentat în fotbalul 
nostru pentru ca pe „masa" antreno
rilor echipei naționale să nu rămînă 
decît cei mai aleși dintre aleși. Dacă 
vom reuși acest lucru, consider că, 
atît eu, cît și Victor Stănculescu, se
cundul meu, ne-am făcut datoria. Iată 
pentru ce sîntem deciși să facem, în 
continuare, o susținută muncă de se
lecție, neînchizînd porțile lotului, 
luînd în considerare întreg efectivul 
secțiilor divizionare A, B și C din 
țară. Și mai adaug aici și invitația 
către toți colegii noștri — tehnicieni 
de la cluburi — de a se considera și 
ei antrenori ai lotului olimpic, atît în 
ce privește selecția, cît și pregătirea. 
Este un lucru absolut necesar, deoa
rece nu avem programate pregătiri 
centralizate cu jucătorii, instruirea 
lor desfășurîndu-se exclusiv la clu
buri.

fond, larga; participare a juniorilor 
proveniți din centrele de schi de pe 
Valea Prahovei sau Miercurea Ciuc, 
numărul lor atingînd aproape două 
treimi din ' totalul participanților. La 
slalom, de asemenea, din cei 94 de 
concurenți, 54 au fost juniori, impu- 
nindu-șe, îndeosebi, reprezentanții 
Clubului sportiv și ai Școlii sportive 
din Sinaia (la băieți) și cei ai clubu
lui „Viitorul” din Brașov și Școlii 
sportive din Predeal (la fete).

Rezultatele fondiștilor au fost in
fluențate de dificultatea pîrtiei (mai 
bine de 2 km a fost urcuș) și într-o 
oarecare măsură și de zăpadă, pe 
alocuri înghețată, în timp ce schiorii 
alpini au avut de luptat cu vintul, 
care a suflat puternic pe Valea lui 
Carp.

La fond senioare, duelul pentru 
primele locuri s-a dat între repre
zentantele cluburilor Dinamo și Trac
torul din Brașov, primele reușind 
pînă la urmă să-și adjudece locurile 
I și II, iar la seniori cei mai buni 
s-ah dovedit a fi tot reprezentanții 
clubului Dinamo, secondați de stu
denții de la Institutul pedagogic din 
Oradea. De altfel, dacă avem in ve
dere și victoria pe care reprezentan
ții clubului Dinamo au obținut-o în 
cele două manșe de slalom special, 
putem conchide că această asociație 
brașoveană s-a prezentat, în ambele 
concursuri, la înălțime. Dar, iată re
zultatele Obținute : FOND. Junioare 
(3 km) : 1. Marcela Bădescu (Trac
torul Brașov) 14’54” ; 2. Iudy Gali 
(Școala sportivă M. Ciuc) 15’32” ; 3. 
lullana Demeter (Șc. sportivă M. 
Ciuc) 15’43”. Juniori (5 km) : 1. Ște
fan Urs (Tractorul Brașov) 24’45” ; 
2. Cornel Mîndruș (Clubul sportiv 
Sinaia) 25’17” ; 3. Sergiu Voinea (Ca- 
raimanul Bușteni) 25’52”. Senioare 
(5 km) : 1. Marcela Leampă (Dinamo 
Brașov) 26’24” ; 2. Elena Bășea (Di
namo Brașov) 27’05” ; 3. Rodica Clin- 
ciu (Tractorul Brașov) 28’0”. Seniori 
(10 km) : ' 1;' Gheorghe Bădescu (Di
namo Brașov) 49’18” ; 2. Ion Olteanu 
(Dinămo Brașov) 50’05” ; 3. Nicolae 
Sumedrea (Institutul pedagogic Ora
dea) 50’14’!. SLALOM SPECIAL. Fete 
(o singură■ mttnșă)'': 1. Elena'Neagoe- 

•’(CaraintahUl” ’BUște'ni) 51”0 :;”2. ’Ittăria' 
i’ ' BîfS’ai'f’ȚVntbPul ’Brașov) 53’”L; 3.’ .
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Valentin PĂUNESCU

Spectatori și 
fotbaliști care... 

nu se uită
la termometru

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat o te
legramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Albania, Nesti Nașe, cu 
ocazia celei de-a XXV-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Albania.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 12, 13 și 14 ianuarie. In (ară: 
Vremea se va încălzi ușor și 
treptat, exceptînd nord-estul 
țării, unde, datorită ninsorilor 
accentuate, nopțile vor fi frigu
roase, cu temperaturi ce vor co
borî pînă la minus 14 grade, iar 
ziua nu vor depăși zero grade, 
în rest, temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 10 
grade și zero grade, iar maxime

le între minus 4 și plus 6 grade. 
Precipitațiile slabe locale sem
nalate vor fi sub formă de nin
soare în Transilvania, Moldova 
și zona de munte, iar în rest vor 
fi atît sub formă de ninsoare cit 
și sub formă de ploaie și lapovi- 
ță. Vintul va sufla potrivit, cu 
intensificări trecătoare în sud- 
estul țării, la începutul interva
lului. Local, se va semnala ceață 
și chiciură. în București : Vre
me în încălzire ușoară și trep
tată. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe. 
Vint potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

ieri
Floreasca 

fost pline i ' 
refuz. Dintre meciuri
le disputate remarcăm 
o surpriză, (Dinamo 
Brașov — Politehnica 
Galați 15—13) și un 
rezultat normal (Dina
mo București — Voin
ța București 12—9, 
după ce însă în toată 
repriza întîi conduce
rea au avut-o jucătorii 
de la Voința...).

. *
O scurtă pauză și 

campionatul va fi re
luat cu o nouă etapă : 
17—18—19 ianuarie în 
sala Olimpia din Ti
mișoara. După alte 
cîteva zile, echipele se 
vor reîntilni la Cluj 
(29, 30 și 31 ianuarie).

Ion DUMITRIU

mișun ț viiluvui așuv; uo i- , o. 
Nela Simion (Șc. sportivă Predeal) 
61”0. BĂIEȚI. Juniori (o singură 
manșă) : 1. Alexandru Bogdan (Clu
bul sportiv Sinaia) 37”7 ; 2—3. Ma
rian Burchi (Școala sportivă Sinaia) 
40”4 și Sorin Adăscăliței (Steagul 
roșu Brașov) 40”4. Seniori (două 
manșe) : 1. Dan Cristea (Dinamo 
Brașov) 7076 ; 2. Gheorghe Vulpe 
(Dinamo Brașov) 73’’2 ; 3. Marin Foc- 
șăneănu (Clubul sportiv Sinaia) 75”1.

B. RADU

Steaua - Dinamo 78-76
n-au rezistat tentației... primei zăpezi

Foto : M. Cioc

în turneul de la
Timisoara

4

Atlefii juniori de la „Constructorul"

Era Ieri, in București, o vreme 
că nici în schimbul unui premiu 
n-ar fi meritat să stai spectator la 
un întreg meci de fotbal. Am vă
zut însă, incăodată, că temperatu
ra suporterilor nu se gradează 
după termometru. In jurul plaselor 
de sirmă ale unui teren de antre
nament de pe stadionul din șo
seaua Ștefan cel Mare se aflau 
ieri vreo 500 de spectatori, care-și 
plătiseră biletele de intrare, pen
tru a fi martori la un meci intre 
echipa de titulari a clubului Di
namo și rezerviști ! Un fel de joa
că la două porți in preziua plecă
rii' în turul sud-amerlcan. Veniseră 

" oamenii de'-Id-Hr&Tl,! oră anunțată'' 
pe'dfișul scris de mină la poarta 

it): ălfiitrală a arenei, ștsaflaseră că a.u^:. 
tobuzul ce: transporta echipa rămă
sese in pană undeva pe lingă co
muna Potigrafu. Fuseseră poftiți 
să aștepte in sala de sport, mai la 
căldură, momentul începerii parti
dei. Și aceasta s-a produs la 12,30, 
cind „arbitrul" Nicușor a chemat 
la centrul terenului pe cei 22 de 
jucători. Ziceam mai înainte că 
era vorba de un fel de joacă la 
două porți, dar, în fapt, am asis
tat la o partidă serioasă, in toată 
regula. Ion Pircălab, aflat printre 
ziariști, fotoreporteri și telerepor- 
teri, observa la foștii lui colegi 
o poftă de joc nemaipomenită. A- 
devărat e că ieri Dumitrache, Lu- 
cescu. Dinu, Sălceanu, Doru Po
pescu, Cheran, ca să remarc numai 
pe cițiva din prima echipă, aler
gau cu mare ușurință, în ciuda ză
pezii și a gheței,- care acopereau te
renul. De partea cealaltă, motorul 
formației era halfia Moldovan- 
Both, ce alimenta cu mingi pe 
Moț, tinărul centru atacant, despre 
care s-ar putea spune că se află 
în drum de la Alba Iulia spre 
Lima, via București. Elemente de 
cronică din acest meci pe ger și 
crivăț ? Mi-a plăcut cursa lui Du- 
mitrache, pe stingă, centrare per
fectă, gol — Doru Popescu, de la 
numai un- metru de linia porții. 
Mi-a plăcut și. faptul că egalitatea 
a. restabilit-o, 
Moț ! Totuși, 
timp de cite va 
pat că un pic supărat, Dumitrache 
i-a driblat pe toți ce-i stăteau în 
cole și l-a învins pe Kavai prin- 
tr-un șut imparabil, sau aproape...

Astăzi, cind citiți aceste rinduri, 
un lot de 19 jucători dinamoviști 
sint de-acum pe ruta spre Lima, 
Quito, apoi cîteva orașe ale Brazi
liei.

pe tabelă, tocmai... 
echilibrul a durat 
zeci de secunde :

Valeria MIRONESCU

METALUL
în industria constructoare

de mașini

© Dinamoviștii bucureșteni la a doua înfrîngere ® Fa
rul - singura echipă care a pierdut toate meciurile ® Ra

pid - furnizoarea celei mai mari surprize : 70-61 
cu Steaua

■■■■■BasasQse

TIMIȘOARA (prin telefon). Ieri 
•3-a consumat ultima din cele 
patru etape ale turneului de sală 
desfășurat în localitate. turneu 
care a reUnit pe parchetul verde de 
la „Olimpia" cele mai bune echipe de 
baschet masculin din țară. Specialiș
tii, ca și ziariștii acreditați la aceas
tă competiție, au fost unanimi în a- 
precierea că. față de recentele între
ceri de la București, „turneul timișo
rean" a marcat un evident salt cali
tativ în pregătirea tehnico-tactică a 
echipelor. Formația care s-a impus 
detașat a fost Universitatea Timi
șoara, surprinzător de omogenă in 
toate cele patru partide, pe care de 
altfel le-a și cîștigat, printre în
vinși numărîndu-se de data aceasta 
și liderul clasamentului — Dinamo 
București. '

Despre lider s-ar putea spune că, 
Ia Timișoara, și-a diminuat serios 
avansul-de puncte agonisit cu trudă 
pînă acum, dacă adăugăm și 
cea de-a doua infrîngere, suferită 
ieri în fața formației Steaua. Secon
danta sa, Politehnica București, iși 
menține în continuare locul de ur
măritoare, grație unor jocuri nu atît 
de spectaculoase, cit mai ales... efi
ciente.

E cazul să vorbim și de necazurile 
unf formații bine cotate în basche- 
tul jostru — Universitatea Cluj, care 
a pierdut două din cele patru partide, 
la diferență doar de un punct (cu

Rapid și cu Dinamo București), da
torită în special absenței din echi
pă a cîtorva din jucătorii de bază — 
accidentați. E drept că și ea a cîști
gat partida cu Politehnica Galați, tot 
la diferență de un punct. Și pentru 
că a venit vorba de Rapid București, 
să spunem că. la Timișoara, Fortuna 
a fost de partea sa. A cîștigat toate

I.E.F.S. București — Politeh
nica Brașov 75—55 ; Universita
tea Timișoara — Universitatea 
Cluj 80—63 ; Steaua București — 
Dinamo București 78—76.

cele patru partide, furnizînd și cea 
mai mare surpriză a turneului : vic
toria asupra Stelei, grație, în primul 
rînd, unei concepții tactice superioa
re. Despre Steaua se poate spune că, 
după acest duș rece, și-a demonstrat 
din plin calitățile în meciul cu Di
namo — cîștigat pe merit.

O singură echipă pleacă acasă fără 
nici o satisfacțieFarul Constanța, 
care a pierdut pe linie, micșorîndu-și 
serios șansele de a se mai menține 
în rindul elitei baschetului nostru. 
Dar, poate că, la următorul turneu de 
sală, care se va desfășura chiar la 
Constanța, în perioada 20—22 ianua
rie, ne va convinge de contrariul 1

Cezar IOANA

DIN
MOSCOVA. — Membrii lotului 

masculin de patinaj viteză al U.R.S.S, 
s-au întrecut intr-un nou concurs pe 
pista patinoarului de la Alma Ata. 
Performerul competiției a fost cam
pionul mondial Valeri Muratov, cro
nometrat pe distanța de. 500 m in 
39” 5/10. Pe locul secund s-a clasat 
Anatoli Lepeșkin — 40” urmat de 
Vladimir Komarov — 40” 4/10. în 
proba de 1000 m victoria a revenit lui 
Ghenadi Skvorțov în 1’23” 7/10, iar la 
1 500 m primul loc a fost ocupat de 
Valeri Troițki cu timpul de 2’07” 7/10. 
Aleksandr Cekulaev a terminat în
vingător în proba de 5 000 m cu tim
pul de 7’48” 8/10, urmat de Nikolai 
Gamaiunov — 7’55” 8/10.

La acest ■ concurs au participat și 
patinatori din R. D. Germană și Po
lonia.

BELGRAD. — Pe trambulina de la 
Maribor (Iugoslavia) s-a disputat un 
concurs internațional de sărituri cu 
schiurile la care au participat spor
tivi din Austria, Cehoslovacia, Elve
ția, R. F. a Germaniei, Franța, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Suedia și 
Ungaria.

Victoria a revenit iugoslavului 
Ludvig Zajc, care a totalizat 221,4 
puncte (cele mai bune sărituri ale 
sale au măsurat 72 m și 69,5 m). Pa 
locurile următoare s-au clasat în or
dine : Reinchold Bachler (Austria) — 
215 puncte, Janez Demsar (Iugosla
via) — 208,4 puncte, Rolf Nordgre’n 
(Suedia) — 206,8 puncte etc.

Concursul rezervat juniorilor s-a

LUMEA LARGĂ
încheiat cu victoria austriacului Karl 
Schnabl cu 188,3 puncte (66,5 m și 
64 m).

TOKIO. — Concursul internațional 
de sărituri cu schiurile, desfășurat 
pe trambulina de la Sapporo (locul 
de desfășurare al viitoarei Olimpiade 
albe), a fost cîștigat de schiorul ja
ponez Yukio Kasaya cu 245,7 puncte. 
Cea mai lungă săritură a sa a măsu
rat 112,5 m, performanță ce consti
tuie un nou record al trambulinei. 
Pe locul secund s-a clasat compatrio
tul său Seiji Aochi — 218,4 puncte. 
Cunoscutul norvegian Erik Solberg a 
ocupat locul patru cu 204,9 puncte.

Președintele Federației de te
nis de masă a Japoniei, Koji 
Goto, a reafirmat poziția foruri
lor sportive nipone de a depune 
toate eforturile pentru ca echi
pele R. P. Chineze să participe 
la cea de-a 31-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă, ce va avea loc anul a- 
cesta intre 23 aprilie și 7 mar
tie în orașul Nagoya. K. Goto a 
declarat că invitația oficială de 
participare va fi trimisă federa
ției R. P. Chineze și nu celei 
din Taiwan, aceasta din urmă 
nefiind afiliată la federația in
ternațională de specialitate.

MELBOURNE. în semifinalele pro
bei de simplu bărbați din cadrul 
Campionatelor internaționale de te
nis ale Tasmaniei, jucătorul sovietic 
Aleksandr Metreveli . l-a învins cu 
6—2, 6—4, 4—6, 6—4 pe australianul 
Phil Dent. în finală, Metreveli il va 
întîlni pe australianul John Alexan
der.

Finala probei feminine se va dis
puta între Gail Chanfreau (Franța) 
și Kerry Harris (Australia). în semi
finale, Kerry Harris a eliminat-o cu 
6—3, 6—7, 6—4 pe compatrioata sa 
Lesley Hunt

NEW YORK. La Rochester, in cel 
de-al doilea meci al turneului cam
pionilor la tenis, australianul Rod 
Laver l-a învins cu 6—4, 6—2, 4—6, 
5—7, 6—4 pe compatriotul său John 
Newcombe. în continuare, Laver îl 
va m.tilni (la Boston), oe Tony 
Roche.

LONDRA. După cum s-a anunțat, 
la recenta reuniune olimpică de la 
Londra, s-a hotărît reexaminarea ca
zului celor tO schiori suspendați (sub 
acuzația de. profesionism) și accepta
rea lor ca participant! la viitoarele 
Jocuri olimpice de la Sapporo. Pre
ședintele Federației internaționale de 
schi, Marc Hodler, a precizat însă la 
o conferință de presă că, potrivit 
noul’Ji regulament, schiorii dovediți 
de acum înainte că au primit sume 
de bani pentru a participa la con
cursuri internaționale vor fi descali
ficați definitiv.

‘(Urmare din pag. I)

’ Se obțină cit măi repede; ca ele să 
fie utilizate în producție.

Nu trebuie să se înțeleagă că pro- 
iectanții de mașini-unelte nu în
treprind nimic în acest domeniu 
al economisirii metalului. La 
I.C.P.M.U.A., proiectarea după sistem 
modular — procedeu care permite 
reducerea consumului de metal — 
e larg răspîndită. De pildă, o mași
nă de frezat longitudinală poate fi 
proiectată și realizată cu 1—4 capete 
de frezat, în funcție de cererea 
beneficiarilor. Ing. Rostislav Soseanu, 
șef de atelier în institutul de pro
iectări amintit, ne spunea că printre 
altele s-au întocmit documentații teh
nice pentru toate variantele posibile 
de freze longitudinale cu portal. Ce 
se întimplă însă ? în general, bene
ficiarii au tendința de a comanda 
mașinile prelucrătoare la complexita
tea maximă indiferent dacă aceas
ta le e necesară sau nu. Iar produ
cătorii sînt direct interesați în a sa
tisface asemenea comenzi : aceasta 
mărește valoarea producției, fără a 
mai vorbi de înrîurirea pe care o 
are o producție mare — sub aspect 
valoric — asupra celorlalți indicatori 
economici.

Arătam mai înainte că în uzinele 
Centralei industriale de materiale de 
instalații și echipamente metalice s-a 
prevăzut ca, în 1971, consumul de 
metal la un milion jei producție să 
se reducă cu 35 la sută. Sarcină pe 
deplin realizabilă, fundamentată prin 
creșterea importantă a valorii produc
ției. Totuși, la unele norme de con
sum de stat și departamentale, s-au 
prevăzut de pe acum... depășiri. De 
exemplu, la profile ușoare pentru șu
ruburi mecanice, specialiștii centra
lei apreciază că norma de consum 
planificată pe 1971 — deși superioară 
celei realizate anul trecut — nu va 
fi respectată dacă nu « se va adăuga 
încă cinci kilograme — adică, soco
tind la producția întregului an, încă 
163 tone. Aceeași situație și la nor
ma de consum de bare trase pentru 
prezoane — unde se estimează o de
pășire de 54 tone metal a nivelului 
stabilit — și la sîrmă trasă de alamă 
pentru șuruburi și la profile ușoare 
pentru nituri feroase.

— Normele de consum șe stabilesc 
în uzinele noastre pe grupe de pro
duse — ne-a explicat ing. Sorin 
Ardeleana, de la C.I.M.I.E.M. Or, în 
1971, structura producției este de
zavantajoasă față de cea de anul tre
cut. Adică, fabricînd produse cu un 
consum mai mare de metal, normele 
trebuie să crească. „Calculul hirtiei" 
arată că nivelurile ce ne-au fost a- 
probate sînt prea mici.

Punctul de vedere amintit ni se 
pare pripit exprimat, pentru că, așa 
cum ne spunea ing. Gheorghe Io- 
nescu, șef de serviciu în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
de cele mai multe ori, normele de 
consum solicitate de centrale nu sînt 
riguros fundamentate. Cînd fac cen
tralele industriale propunerile pri
vind normele de consum ale anului 
următor ? Cu 6—7 luni înainte de 
anul de plan. Deci, cind încă nu se 
cunoaște în totalitate structura pro
ducției. „Adevărul este că fiecare cen
trală, fiecare uzină dorește să aibe 
plafoane ridicate în care să se în
scrie cu ușurință" — conchidea inter
locutorul. Dar există o explicație 
mai de adincime. Iată ce ne relata

ing. Viorel Blajinii, de la Uzina de 
radiatoare și echipamente metalice 
din Capitală — imitate a Centralei in
dustriale de materiale de instalații și 
echipamente metalice.

— La băi și radiatoare am prevă
zut o serie de măsuri, care vor re
duce greutatea acestor produse. Poa
te că ar fi posibile și altele, dar în 
condițiile folosirii indicatorului „tone 
metal pe tone producție" ele nu sînt 
convenabile întreprinderii, nereflec- 
tînd efortul colectivului.

Nu trebuie prea multe argumente 
pentru a se înțelege că un asemenea 
mod de a aborda problema economi
sirii metalului micșorează de la bun 
început nivelul rezultatelor așteptate. 
Poate că in cazul dat sistemul de ra
portare nu e cel mai potrivit, nu re
flectă. eforturile de diminuare a nor
melor de consum. E vorba de o ches
tiune de formă, de procedură, care 
poate fi perfecționată. E necesar însă 
să ne gîndim că reducerea consumu
rilor specifice nu e un lucru în sine, 
în uzine, normele de consum nu se 
micșorează doar pentru a completa 
ulterior o situație statistică. înainte 
de orice, pe această cale, se urmă
rește diminuarea costurilor, sporirea 
beneficiilor, crearea posibilităților ca 
unele .cantități de metal să fie folosite 
în alte sectoare. Așa trebuie privită 
problema, larg. în legăturile sale di
recte — și nu ciuntită, nu mărginită 
la niște laturi înguste, la urma urmei 
nu cele mai semnificative.

La fel de important este șl faptul 
că, în 1971, reducerea planificată a 
consumului de metal trebuie realizată 
la nivelul procentual maxim chiar 
din luna ianuarie, din primul trimes
tru al anului. Scop în care e necesar 
ca o serie de măsuri să-și arate e- 
fectul încă de pe acum. în cele rriai 
multe uzine constructoare de ma
șini, lucrurile chiar așa se petrec, 
în unitățile C.I.M.I.E.M., de pilda, 
multe din măsurile de reproiectare 
a produselor, de îmbunătățiri tehno
logice, de extindere a folosirii unor 
înlocuitori — care, în total, se vor 
solda cu o economie de 833 tone me
tal — vor permite obținerea unor 
prime rezultate favorabile încă din 
ianuarie. Și la Centrala industrială de 
mașini-unelte se scontează ca prin 
măsuri adecvate să se economiseas
că 1 058 tone metal. Aceste econo
mii se vor obține însă doar în cea de 
a doua parte a anului. Pentru că, așa 
cum ne spunea ing. Octavian Cocora, 
șeful atelierului proiectări tehnologi
ce de la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din Capitală — unitate prin
cipală a C.I.M.U. — datorită necesită
ții parcurgerii ciclului de pregătire 
și de fabricație, chiar efectul măsuri
lor cu termen 1 ianuarie 1971 se va 
face simțit abia în trimestrul al doi
lea și chiar în a doua jumătate a a- 
nului.

Pornind de la constatările amintite 
aici, se desprinde că încă nu au fost 
puse in evidență rezervele ca
pabile să ducă la o diminuare tot mai 
accentuată a normelor de consum d« 
metal, asemenea rezerve existind în 
fiecare uzină, la fiecare produs. Iată 
de ce considerăm că acum e momen
tul pentru comitetele de direcție din 
uzine și consiliile de administrație 
din centrale si grupuri industriale, 
pentru organele locale de partid să 
analizeze toate posibilitățile, toate re
sursele care, complet valorificate, să 
permită rcdn-ei-ea sistematică și sub
stanțială ă consumului de metal
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25-a aniversare a proclamării

Gunnar Jarring despre convorbirile
avute ia Tel Aviv

Guvernul de la Montevideo 
nu va angaja negocieri 
cu răpitorii — a precizat 

vicepremierul A. Riscaidoni

dm Orientul Apropiat

viața internațională

r TEL AVIV 10 (Agerpres). — Gunnar 
Jarring, reprezentantul secretarului 
general al O.N.U. în Orientul Apro
piat, a avut duminică o a treia în
trevedere cu ministrul de externe is- 
raelian, Abba' Eban, înainte de a ple
ca spre New York. La această con
vorbire, care nu fusese prevăzută în 
programul mediatorului O.N.U., a 
asistat ambasadorul israelian la Na
țiunile Unite, Yosef Tekoah.

într-o scurtă declarație făcută pe 
aeroport, Gunnar Jarring a calificat

convorbirile purtate la Tel Aviv drept 
constructive și importante, exprimin- 
du-și speranța că ele vor fi utile 
pentru viitorul păcii în Orientul A- 
propiat.

Mediatorul O.N.U. urmează să con
tinue la New York consultările în 
problema conflictului din Orientul 
Apropiat. Un comunicat oficial dat 
publicității sîmbătă la Tel Aviv pre
ciza că Jarring va prezenta părților 
arabe interesate propunerile formu
late de partea israeliană.

După incidentele armate
din Iordania

AMMAN 10 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt a! guvernului ior
danian a declarat duminică la Amman că situația din țară este, în pre
zent, calmă, totodată, el a anunțat că Iordania ar saluta sosirea la Am
man a unor delegații reprezentind pe șefii statelor arabe, care să exa
mineze situația creată în urma recentelor incidente armate. Delegațiile 
se vor putea convinge că, în prezent, în Iordania domnește calmul și 
că guvernul acordă sprijin organizațiilor palestinene, a adăugat purtă
torul de cuvînt.

Surse palestinene, citate de agenția U.P.I., au confirmai că duminică 
nu au intervenit noi incidente între fedaini și armata iordaniană.

transmise că aceste confruntări sîn- 
geroase de pe teritoriul iordanian nu 
fac decît să aducă prejudicii cauzei 
arabe.

R.A.U., 
sîmbătă 
de state

★
ALGER. — Președintele Algeriei, 

Houari Boumediene, a hotărît să tri
mită o delegație condusă de Cherif 
Belkasem, ministru de stat, într-o 
serie de țări arabe într-o „misiune 
de informare și consultări" privind 
situația actuală din lumea arabă — 
a anunțat agenția de presă algeria
nă. Cherif Belkasem va părăsi Alge
rul luni. Observatorii politici consi
deră că misiunea algeriană în țări
le arabe este în legătură cu înrăută
țirea situației din Iordania și cu în
ceperea noii runde de negocieri pri
vind criza din 
desfășurate sub 
O.N.U., Gunnar

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). — 
O atmosferă de tensiune și incerti
tudine domnește în capitala Urugua- 
yului, Montevideo, practic izolată de 
restul țării de către puternice uni
tăți ale armatei și poliției — circa 
12 000 militari — angajate într-o ope
rație de mare anvergură pentru des
coperirea locului unde se află seches
trat diplomatul britanic Geoffrey 
Jackson, răpit vineri de membrii unei 
organizații ilegale. După cum a pre
cizat ministrul de interne, Antonio 
Francese, toate efectivele disponibile 
sînt mobilizate în această acțiu- 

care se desfășoară cu aju
torul avioanelor, elicopterelor și 
navelor. în jurul sediilor ambasa
delor au fost instalate, de asemenea, 
unități ale armatei pentru a preveni 
alte răpiri, iar aeroportul internațio
nal Carrasco a fost închis.

în ceea ce privește poziția guver
nului Uruguayan, vicepremierul A- 
merico Riscaidoni a precizat că 
acesta nu va angaja negocieri cu ră
pitorii, deoarece ar fi încălcate legile 
țării care nu pot fi modificate din 
cauza unor circumstanțe temporare. 
El și-a exprimat speranța că poziția 
intransigentă a guvernului nu va 
afecta relațiile cu Marca Britanie.

Pe de altă parte, din Londra se 
transmite că guvernul englez a anun
țat că își va preciza atitudinea de 
indată ce organizația ilegală își va 
face cunoscute condițiile pentru eli
berarea ambasadorului britanic.

ne,

Demonstrație de protest împotriva prezenței bazelor militare americane pe 
teritoriul țârii și amplasării de noi armamente la aceste baze, desfășu

rată recent la Fussa City, în apropierea capitalei nipone

Turned asiatic ai premierului IHteadt
Un test al politicii britanice fajă de R.S.A

Și

RAWALPINDI 10 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ținută la 
Rawalpindi, în cursul vizitei oficiale 
întreprinse în Pakistan, premierul 
britanic Edward Heath a declarat că 
relațiile dintre Marea Britanie 
țara gazdă sînt „destul de bune".

Referindu-se la intenția Angliei de 
a vinde arme Africii de Sud, Heath 
a dezmințit știrile potrivit cărora ar 
fi fost luată deja o hotărîre in aceas
tă privință.

întrebat despre viitorul Common- 
wealthului, avînd în vedere conflic
tele din cadrul său și nemulțumirile 
provocate de intenția Marii Britanii 
de a vinde arme regimului rasist de 
la Pretoria, premierul britanic a ară
tat că „fiecare membru are răspun
derea hotărîrilor sale proprii", men- 
ționind că „Commonwealthul nu este 
o asociație de oameni care gîndesc la 
fel".

DELHI 10 (Agerpres). — Sîmbătă, 
în cadrul turneului pe care îl între
prinde în unele țări ale Common- 
wealthului, primul ministru 
a sosit într-o vizită oficială 
zile la Delhi. La aeroport, 
Heath a fost întîmpinat de 
ministru, Indira Gandhi. în alocuțiu
nile rostite pe aeroport, cei doi pre
mieri și-au exprimat speranța că a- 
ceastă vizită va contribui la dezvolta
rea relațiilor dintre Marea Britanie și 
India.

Prezența premierului britanic la 
Delhi a făcut obiectul unor manifes
tații la care au participat sute de stu- 
denți africani și indieni în semn de 
protest împotriva intenției guvernu
lui Marii Britanii de a livra arme 
regimului rasist din Republica Sud- 
Africană.

britanic 
de trei 
Edward 
primul

Istoria patriei sale — împlinirea unui sfert de veac de cînd Adunarea 
constituantă, creată in urma alegerilor din 1945, a proclamat Republica 
Populară Albania.

De-a lungul anilor care s-au scurs de atunci, ani de adinei prefa
ceri înnoitoare și de muncă rodnică în toate domeniile de activitate, po
porul albanez, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, a dobindit 
succese de seamă in dezvoltarea economiei și culturii, în opera de fău
rire a societății noi, socialiste. Jubileul R. P. Albania, care are loc in 
pragul unui nou deceniu, la răscrucea dintre două etape de dezvoltare a 
țării, marcate de încheierea celui de-al patrulea plan cincinal (1966— 
1970) și începutul celui de-al cincilea (1971—19751, constituie un prilej 
de trecere in revistă a acestor realizări, de conturare a perspectivelor 
pe care ele le deschid.

AMMAN. — Abdallah Salah, mi
nistrul iordanian al afacerilor exter
ne, a primit simbătă pe ambasadorii 
țărilor arabe acreditați la Amman și 
i-a informat asupra poziției guvernu
lui în legătură cu evenimentele care 
au loc în Iordania. într-un comuni
cat oficial publicat la Amman se pre
cizează că Abdallah Salah le-a remis 
un memorandum în care este expli
cată situația din Iordania.

Pe de altă parte, secretariatul Co
mitetului Central ai Organizației pen
tru Eliberarea; Palestinei a convocat 
pe ambasadorii țărilor arabe pentru 
a le explica evoluția ultimelor eve
nimente din Iordania.

★
CAIRO. — Președintele 

Anwar Sadat, a transmis 
seara mesaje tuturor șefilor
arabe care au participat la conferința 
la nivel înalt de la Cairo, ținută, in 
septembrie anul trecut. Anwar Sadat 
invită pe toți șefii de state arabe să 
trimită de urgență delegați la Amman 
pentru a examina situația creată ca 
urmară ;r noilor incidente armate din 
Iordania; '....

Agenția M.E.N. anunță, totodată, că 
președintele Anwar Sadat a cerut 
ambasadorului R.A.U. la Londra să 
solicite o întrevedere regelui Hussein 
al Iordaniei, care se află internat în- 
tr-o clinică din capitala Marii Brita
nii, pentru a-i exprima neliniștea 
conducătorilor egipteni privind si
tuația din Iordania.

★
BEIRUT. — Primul ministru al Li

banului, Saeb Salam, a adresat sîm
bătă premierului ■ iordanian, Wasfi 
Tall, și liderului mișcării palestine
ne, Yasser Arafat, mesaje în care le 
cere să ia măsuri urgente pentru „a 
se pune capăt luptelor dintre forțele 
palestinene și trupele iordaniene". 
Saeb Salam subliniază în mesajele

Orientul Apropiat, 
egida mediatorului 

Jarring.
★

CAIRO. - Bahi 
dintele Comitetului 
fost primit sîmbătă 
R.A.U., Anwar 
miercuri la Cairo 
șefului statuii ' 
asupra activității desfășurate de co
mitet în vederea normalizării situa
ției din Iordania. Tot sîmbătă, Bahi 
Ladgham a avut o serie de convor
biri cu ambasadorul Iordaniei și cu 
reprezentantul Organizației de Elibe
rare a Palestinei la Cairo în legătu
ră cu deteriorarea situației din Ior
dania.

laii. 
râi"*

Ladgham, preșe- 
Superior Arab, a 

de președintele., 
Sadat. El a «osii 

a prezenta 
“ un‘ raport

★
AMMAN. — Corespondentul agen

ției M.E.N. de la Amman relatează 
că, sîmbătă, generalul Abdel Halim 
Hilmi, șeful grupului de observatori 
militari ai Comitetului interarab de 
control, a avut întrevederi cu primul 
ministru al Iordaniei, Wasfi Tall, și 
cu membri ai conducerii mișcării pa- 
lestinene.

PROGNOZE PENTRU
1971 In economia

VEST GERMANĂ
Institutele economice de sondaj 

ale pieței vest-germane au anun
țat pentru anul 1971 o restrîngere a 
activității industriale a R.F.G., dato
rate urcării considerabile a costurilor 
de producție. în mod deosebit se pre
văd a-și restrînge producția sectoare
le construcțiilor metalice, de automo
bile, industriile electrotehnică și chi
mică. Din punct de vedere economic, 
1971 va fi pentru R.F.G. anul cel mai 
greu după recesiunea din 1967 — a 
declarat prof. Norbert Kloten, pre
ședintele comisiei consultative a gu- 

' vernului, intr-un interviu acordat 
rețelei de radioteleviziune Sudwest- 
funk. Cunoscutul expert vest-german 
a subliniat că membrii comisiei nu 
au putut face încă recomandări gu
vernului „deoarece cursa dintre pre
țuri și salarii continuă să favorizeze 
tendințele inflaționiste și prin conse
cință stabilitatea mărcii vest-ger
mane".

Venind să confirme declarația sa, 
presa vest-germană din primele zile 
ale noului an publică declarații ale 
unor cunoscuți economiști care anun
ță că în primul trimestru al anului 
1971 ritmul de majorare a prețurilor 
va fi de aproximativ 3,5 la sută, a- 
lectind in primul rînd sectorul bunu
rilor de primă necesitate. într-o de
clarație făcută presei, Heinrich von 
Brunn, președintele Federației in
dustriale de automobile din R.F.G., 
arătînd că exportul vest-german de 
automobile va fi anul acesta în re
gres față de anul trecut, ă subliniat 
că „industria de automobile nu va 
mal putea constitui, ca în 1967 (ulti
mul an al perioadei de recesiune), o 
supapă sigură pentru economia vest- 
germană".

Comisia consultativă pentru pro
blemele economice a guvernului fe
deral a lansat un apel către sindi
cate, cerindu-le ca pentru anul 1971 
să-și „ajusteze revendicările salaria- 
ților. ținind seamă de noua situație 
economică existentă". Guvernul fede
ral se va întruni în ziua de 18 ia
nuarie, sub președinția cancelarului 
Brandt, pentru a lua in discuție noile 
evoluții din economie

M. MOARCĂȘ
Bcnn, 10.

agențiile de presa transmit:
jESES

Edward Gierek, prim-secre-
tar al C.C. al p.iyi.IJiP.,,» i-a primit 
pe membrii conducerii Academiei de 
științe poloneze. Primul secretar al 
partidului 'și'reprezentanții Acade
miei, relatează agenția P.A.P., au 
făcut un schimb de păreri asupra 
posibilităților de participare, pe sca
ră largă, a științei poloneze la ela
borarea prognozelor privind dezvol
tarea țării. Edward Gierek a prezen
tat apoi conducerii Academiei pro
blemele cărora partidul le acordă în 
prezent o uriașă însemnătate. Con
ducerea partidului, a subliniat el, 
intenționează să cunoască în mod 
sistematic părerea oamenilor de ști
ință în problemele esențiale ale eco
nomiei, culturii și vieții publice.

Eforturi pentru rezolva
rea problemei cipriote. Cu 
prilejul unei conferințe de presă ti

nute la Atena, Christos Xantopoulos 
Palamas, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al' Gre-, 
ciei, a relevat că atît guvernul de la 
Atena cit și cele de la Ankara . și 
Nicosia depun eforturi sincere pentru 1 
soluționarea problemei cipriote. El 
a arătat că, deși între părțile inte
resate există divergențe substan
țiale, se remarcă dorința comună de 
a le înlătura. Referindu-se la recen
tele întrevederi pe care le-a avut la 
Atena cu liter Turkmen, ambasadorul 
Turciei, Xantopoulos Palamas a men
ționat că acestea au avut ca scop un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme de interes comun, și în spe
cial asupra situației din Cipru.

la 5 la sută. într-o declarație a Mir 
nisterului de Finanțe se precizează 
căaheastă măsură „se înscrii! în ca
drul politicii economice promovate 
în ultimele luni și urmărește să asi
gure sistemului bancar, -și în’ conse
cință economiei, resursele financiare 
necesare pentru impulsionarea inves
tițiilor".

Ministrul de externe al 
UllStriei, Rudolf Kirchschlăger, 
urmează să sosească la 13 ianuarie 
în capitala Poloniei, într-o vizită o- 
ficială la invitația omologului său po
lonez, Stefan Jedrychowski — infor
mează agenția P.A.P.

Preocuparea constantă pentru 
promovarea politicii de industriali
zare socialistă s-a materializat în 
acești ani prin crearea unei puter
nice ramuri energetice, făurirea și 
dezvoltarea unei industrii extracti
ve și de prelucrare a variatelor re
surse naturale ale țării. Pe aceas
tă bază s-a dezvoltat o economie 
diversificată, s-a consolidat și am
plificat producția industrială și agri
colă, s-au obținut progrese de seamă 
în domeniul învățămîntului și cul
turii.

Albania, care în 1938 avea un 
singur obiectiv energetic — hidro
centrala de la Vilhkuqi, dispune în 
prezent de capacități de producție 
a energiei electrice de 52 de ori 
superioare. în octombrie 1970, cu 13 
luni mai devreme decit era prevă
zut, in Albania a fost înfăptuită 
electrificarea integrală a așezărilor 
țării. Planurile de viitor referitoa
re la dezvoltarea sectorului ener
getic prevăd valorificarea potenția
lului rîurilor Drin și Viosa — prin
cipalele rezerve hidroenergetice ala 
țării.

Progresul înregistrat de industria 
extractivă a țării se exprimă 
cantitățile 
scoase din adîncuri. în prezent se 
extrag 1,3 milioane tone petrol a- 
nual. de 62 de ori 
nereu de crom decît în perioada 
antebelică și de 162 ori mai mult 
cărbune. A sporit și extracția de 
cupru, fier, nichel, urmînd să în
ceapă exploatarea și a altor bo
gății ale subsolului albanez — fos
fați, asbest, argilă, căolină, mar
mură etc. Au fost create h‘6i 
ramuri de producție — industriile 
siderurgică și chimică, de rafina
re a petrolului, industria maselor 
plastice, a cauciucului și hîrtiei.

Dezvoltarea industriei, ca și a •- 
conomiei în ansamblu, a trezit la 
viață numeroase localități, a dus 
la apariția unor noi orașe și sate,

soorite de
în

minereuri

mai mult mi-

ca și la dezvoltarea rapidă a re
țelei de drumuri și comunicații.

Agricultura socialistă a Albaniei 
a ținut continuu pasul cu dezvol
tarea industriei. Lucrările de nor
malizare a cursului apelor, de de
frișări, irigații, terasările efectuate 
în zone muntoase, desecările de te
renuri mlăștinoase au contribuit la 
creșterea sistematică a suprafețelor 
arabile și a producției vegetale și 
animale.

Albania anilor socialise nilul se 
mindrește și cu noile sale construc
ții social-culturale. în prezent, nu 
există sat albanez fără școală (in 
1938 majoritatea populației țării nu 
știa să scrie și să citească) ; a fost 
creat un larg sistem de instruire la 
toate nivelurile, astfel că fiecare al 
3-lea locuitor este cuprins într-o 
formă sau alta de învățămînt. A 
crescut concomitent numărul tea
trelor și cinematografelor, al ca
selor de cultură, bibliotecilor, clu
burilor muncitorești. A sporit volu
mul construcțiilor de locuințe.

Oamenii muncii din țara noas
tră urmăresc cu interes și adîncă 
simpatie eforturile constructive ale 
poporului prieten albanez, se bu
cură sincer de succesele sale în 
edificarea socialismului. între po
poarele și țările noastre s-au dez
voltat relații de prietenie, stimă 
reciprocă și de cooperare fructuoa
să, bazate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismu
lui, ale independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc — 
spre binele ambelor noastre popoare, 
în folosul cauzei socialismului și 
păcii.

De ziua celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării R. P. Albania, po
porul român transmite poporului 
albanez călduroase felicitări și 
urări de noi succese în construirea 
socialismului și înflorirea patriei 
sale.

Gabriela BONDOC

Președintele Republicii 
Guineea Ahmed Seku Ture, a ho- 
tărît să renunțe la dreptul său de a 
acorda grațieri privind soarta merce
narilor arestați în cursul atacului ar
mat împotriva Guineei de la 22 no
iembrie anul trecut, a anunțat Postul 
de radno „Vocea revoluției". Hotărî- 
rea a fost luată înaintea începerii 
dezbaterilor in această problemă în 
cadrul Adunării Naționale, organiza
țiilor Partidului Democrat din Gui
neea. partid de guvernămînt, organi
zațiilor de tineret, sindicate și statu
lui major al armatei.

Cel de-al XILJea Congres 
noîîonaî al Partidului Libe
ral italian și'a încePut lucrările 
la Roma în prezența a 557 de dele
gați. Dezbaterile au fost deschise de 
Giovanni Malagodi, secretarul politic 
al P.L.I., care a prezentat, totodată, 
raportul la congres.

Anglia in preajma introducerii sistemului monetar zecimal

pe scena

Banca Centrală a Italiei 
a anunțat reducerea taxei de scont, 
cu începere de luni, de la 5,5 la sută

BOLIVIA

rinta omenirii ca ea să serveas
că exclusiv omului, progresului 
Științific.

Tendințe semnificative
9

LA PAZ 10 (Agerpres). — Ideea 
creării unui front al „Unității Popu
lare" ca cel realizat în Chile în pers
pectiva viitoarelor alegeri preziden
țiale din Bolivia este serios luată în 
considerare de către liderii unor par
tide și formațiuni politice boliviene, 
relevă agenția de presă „Fides". O 
asemenea coaliție s-ar contura între 
Mișcarea naționalistă revoluționară 
(M.R.N.), Partidul democrat-creștin, 
Falanga socialistă boliviană și o gru
pare a partidului fostului președinte

Cui servește 
știința ?

Estenssoco. Potrivit agenției 
„Fides", lideri ai acestor partide au 
declarat că, deși este prematur să se 
vorbească despre planurile electorale, 
o asemenea eventualitate nu trebuie 
exclusă. Oricum, data alegerilor ge
nerale, promise de președintele bo
livian Juan Jose Torres, va fi sta
bilită în cea de-a 2-a jumătate a anu
lui, după ce vor fi adoptate o nouă 
lege electorală și un document cu 
privire la funcționarea partidelor po
litice.

Sub auspictile UNESCO, a 
fost inaugurată la Belgrad pri
ma ediție a Festivalului inter
național al filmului. Această 
manifestare a celei de-a 7-a arte 
este dedicată aniversării a 75 de 
ani de la începuturile cinemato
grafiei. Vor fi prezentate filme 
premiate la marile festivaluri 
internaționale din ultimii doi 
ani.

Cinematografia românească va 
fi reprezentată de filmul „Ca
narul și viforul" al regizorului 
Manole Marcus, după un sce
nariu de loan Grigorescu.

Iirandaiiile din statul bra
zilian Parana. Peste 30 000 
persoane și-au pierdut locuințele ca 
urmare a inundațiilor produse de 
ploile ce cad fără întrerupere de a- 
proape două săptămîni în statul bra
zilian Parana. In localitățile situate 
de-a lungul fluviului Iguacu și în 
orașele Uniao și Rio BranCo do Sol, 
24 de persoane au fost surprinse sub 
dărimăturile caselor prăbușite.

Țările arabe semnatare 
ale Cartei de la Tripoli, pri
vind înființarea unei uniuni cvadri- 
partite R.A.U., Libia, Sudan și Siria 
au hotărît unificarea serviciilor. de 
informații, a declacat sîmbătă Mo
hamed Fayek, ministrul egiptean al 
orientării naționale. Hotărirea a fost 
adoptată la recenta reuniune a mi
niștrilor orientării naționale din ță
rile respective, desfășurată la Da
masc.

Venirea noului an a coincis 
în Marea Britanie cu intensifi
carea campaniei pentru pregă
tirea publicului în vederea tre
cerii la sistemul monetar zeci
mal, prevăzută pentru 15 fe
bruarie 1971. Guvernul britanic a 
alocat echivalentul a 3 milioane 
dolari pentru campan i publi
citară ce se duce sub lozirca 
„obișnuiți-vă să gîndiți în 
male". Și în noul sistem mohe- 
tar unitatea va rămine lira ster
lină, echivalentă cu 2,40 dolari. 
De la 15 februarie ea va fi insă 
subimpărțită în 100 de pence noi 
— pe scurt 100 p — în loc de 
20 shillingi a 12 pence fiecare, 
cum este in prezent. Noile mo
nede au și început să apară, dar 
publicul nu s-a obișnuit cu ele. 
S-au creat multe confuzii care 
se presupune, că vor mai dăinui. 
O problemă foarte dificil de re
zolvat este aceea a automatelor 
acționate pe bază de monede, a 
telefoanelor publice ale că
ror dispozitive vor trebui modi
ficate, operații care se anunță 
foarte costisitoare.

In fotografie : lordul Flske, 
președintele Biroului sistemului 
monetar zecimal, la o conferință 
de presă în fața unui tablou de 
popularizare a noilor monede 
(10 șilingi vechi = 50 pence noi, 
2 șilingi vechi = 10 pence, 
1 șiling vechi 5 pence).

I
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Congres științific la Chicago. 
Trei savanți se perindă la tri
bună pentru a-și prezenta comu
nicările. Al patrulea orator în
scris la cuvînt : Glenn Seaborg, 
președintele Comisiei pentru e- 
nergia atomică. Titlul referatu
lui său : „Știința și administra
ția". De la primele cuvinte, pre
opinentul este întrerupt de vreo 
20 tineri. Unul din ei ia micro
fonul și, cu un deget acuzator 
spre Seaborg. exclamă : „Ați 
devenit instrumentul de susți
nere și expansiune a politicii de 
dominație cu prețul unui număr 
necunoscut de vieți omenești". 
Acest protest — explică tînărul 
— se ridică împotriva „relei 
folosiri a științei" atît de către 
administrație, cît și 
armată și industrie.

Gestul tinerilor 
subliniază concludent 
rea științei contemporane.

„NON 

â i’otani“...

de către
americani 
răspunde- 

ce-

...este titlul unui manifest care 
circulă în Belgia. In el se poate 
citi între altele : „De peste 20 de 
ani, politica externă și militară 
a țării noastre este marcată de 
legăturile noastre cu O.T.A.N. 
(Organizația Tratatului Atlanti
cului de Nord). Intr-o Europă a 
blocurilor, orice criză politică 
duce invariabil la o creștere a 
forțelor armate. Declarațiile mi
nistrului belgian al apărării na
ționale vizează creșterea cheltu
ielilor țărilor europene membre 
ale O.T.A.N. Poporul belgian nu 
poate exercita nici un control 
democratic asupra acestei a- 
lianțe care ridică obstacole în 
fața oricărei diplomații eficace 
de deschidere spre Răsărit. Acum 
O.T.A.N. este dirijată de S.U.A.,

care duce un război nedrept m 
Vietnam".

în concluzie, manifestul chea
mă : „Să ne manifestăm solida
ritatea cu toți pacifiștii care se 
pronunță împotriva O.T.A.N. in 
Franța, Anglia, Norvegia, Dane-, 
marca, Olanda, R.F.G., printr-o 
campanie de sensibilizare a o- 
piniei publice internaționale".

Cine semnează manifestul ? 
„MIȘCAREA CREȘTINA PEN
TRU PACE". Ceea ce eviden
țiază o dată mai mult lărgirea 
forțelor care, pe deasupra deose
birilor de convingeri religioase, 
filozofice, politice, se pronunță 
împotriva divizării Europei în 
blocuri opuse, în favoarea destin
derii, păcii și colaborării în Eu
ropa.

Urare la m
pahar cu vin
Vinul consumat de sărbători a 

readus în actualitate una dintre 
problemele create în comerțul

internațional de existența gru
părilor economice închise. Con
sumatorii din țările Pieței co
mune au trebuit să constate cu 
neplăcere că sticla de „gros 
rouge" — sort preferat de unii 
dintre ei — a început să-i coste 
prea scump. De ce ? Datorită 
măsurilor luate in cadrul Pieței 
comune pentru „protejarea" vi
nurilor dinlăuntrul comunității, 
în virtutea acestor măsuri s-au 
introdus taxe vamale cu carac
ter aproape prohibitiv la sortu
rile similare importate în mod 
tradițional din țări ca Algeria, 
Tunisia. Ceea ce a indispus nu 
numai pe exportatorii de vin 
din aceste țări, dar și pe consu
matorii care s-au aflat la discre
ția prețurilor stabilite de marii 
comercianți din Franța și Italia.

Cu alte cuvinte, in acest se
zon vinul in loc să producă 
„buna dispoziție" tradițională, a 
atras dezagramente. Unii ama
tori de „gros rouge" se tem 
chiar de o „prohibiție"... invo
luntară. Și de aceea ei au ciocnit 
paharele pentru un comerț li
ber, fără restricții și discrimi
nări.

Eclipsele 
doamnei 
Soare..,

— „Sînt născut la... Urmează 
să mă operez la... Va merge bine 
operația ?

După un minut de așteptare, 
vine răspunsul :

— „Data este fericit aleasă. 
Căci Martie, care reprezintă chi
rurgia, va fi în armonie cu Ve
nus. Și veți avea un Jupiter 
excelent : este la trigon cu 
Mercurul dv.“

înțelegeți. cred. că a tost 
zorba de consultația oferită de 
o „CITITOARE ÎN ASTRE". 
Numai că .prezicătoarea" nu 
este camuflată în vreo încăpere 
dosnică de la mahala. „Madame 
Soleil" oficiază, zi de zi. la mi
crofonul postului de '•adio Eu
ropa 1. De 25 de ani. ea profită 
de naivitatea celor dispuși să

creadă ca sănătatea, reușita în 
afaceri sau în căsnicie. într-un 
cuvint destinul, e o chestie de... 
ZODIAC. Puțin importă că 
poate nici una din „prezicerile" 
pe care le-a făcut anul trecut, 
la 8 ianuarie, pentru anul 1970, 
nu s-au adeverit Nici bombar
darea unor capitale, nici asasi
narea unor oameni politici, nici 
atitea alte asemenea „proro
ciri" senzaționale... De altfel n-au 
nimerit-o mai bine nici mafal- 
dele de la publicațiile „Ici-Pa- 
ris". sau „France-Dimanclie" 
care s-au Îndeletnicit cu 
ziceri similare mai 
meniul politic.

Drept care, ziarul 
conchis : „La toate 
do-preziceri se poate adăuga 
ana. care ire toate șansele să 
se realizeze : Poate că nici in 
acest an cei .30 000 de astrologi 
Și Hți negustori de vise din 
Franța nu vor șoma. Dar atunci 
de ce mai «urîdem «uzind 
superstițiile unor Oaulezl 
nufoși sau alte triburi Jiu 
dineul runglei 7“

pre-
ales din do-

„Combat" a 
aceste pseu-

de 
âc-
a-
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