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Pe șantierul naval din Turnu-Severin

Germaniei, Gustav Heinemann, și 
doamna Heinemann vor face o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
Roinâniâ. în perioada 17—19 mai 
1971.

factor care 
mai mult 
la omolo-

Succese deosebite 
au înregistrat și con
structorii centralei ter
moelectrice de la Ro-

altfel oa- 
bune in- 
in imposi-

unor relații defectuoa
se cu unele organisme 
ale administrației de 
stat, fapte care au a- 
tras justificate critici. 
Consider că apropiata 
noastră Conferință va 
trebui să analizeze 
profund, sincer și o- 
biectiv aceste situații. 
Căci, în cadrul uriașu-

probleme doar în... prin
cipiu. Atunci, cine se _o- 
cupă cu lansarea pe piață 
a noutăților ? Am aflat că 
un centru de creație.

Iată-ne la locul indicat. 
Centrul e de fapt o grupă, 
de ingineri, de 
meni cu foarte 
tenții, dar puși

ficultate și complexitate a temelor 
și posibilitățile de aprovizionare cu 
materiale și piese. în raport cu a- 
ceste condiții, o cercetare durează în 
prezent aproximativ 3 ani. timp des
tul de mare. în care se parcurg eta
pele- studiu tehnico-economic. studiu 
de laborator, model experimental, 
prototip și omologare prototip. Faza 
hotărîtoare o constituie studiul de 
laborator, la încheierea căruia se 
conturează parametrii, costul pro
dusului. necesarul de materiale și 
piese și alte elemente. De a- 
bia după încheierea studiului de la
borator se pot întocmi fișele de im
port pentru piese și materiale, pînă 

cărora, prin actuala 
medie încă 2 ani. 
materialele din 
ce cercetarea s-a 
în prototip s-au 

introdus alte piese și materiale decît 
cele ce figurau în necesarul inițial. 
Ca să putem acoperi nevoile Interne 
și să ieșim în competiție pe piața ex
ternă, e necesar deci „să mărim pa
sul".

stituie lipsa cataloagelor produselor 
fabricate in țară. Adesea sîntem mai 
bine informați asupra produselor fir
melor străine...

— Ce propuneți pentru depă
șirea in timp util a acestor im
pedimente ?

— N-aș vrea să fiu greșit înțeles. 
Adevărul este că am obținut unele 
succese de necontestat, mai ales dacă 
avem în vedere faptul că în dome
niul electronicii profesionale se rea
lizase destul de puțin înainte de în
ființarea institutului. Dar dacă dorim 
ca această ramură importantă a in
dustriei noastre, care este electronica, 
să-și aducă din plin contribuția la 
procesul de modernizare a producției, 
e clar că mai sînt multe de făcut.

în primul rînd, aprovizionarea cu 
materiale și piese profesionale de 
calitate. De asemenea, socotesc că 
sint necesare acte normative și me
todologii care să asigure cadrul și 
condițiile potrivite unei 'cercetări e- 
ficiente asupra unor produse, care 
trebuie să ajungă în cel mai scurt 
timp în competiție.

Colectivul institutului își va a- 
duce o contribuție sporită la realiza
rea sarcinilor complexe trasate de 
conducerea de partid și de stat pen
tru ramura industriei electronice In 
cincinalul 1971—1975.

Convorbire consemnată de 
irig. Traian SAVA

La Invitația președintelui Consi
liului de Stat gl Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, Elena Ceaușescu. 
președintele Republicii Federale a

— Acest ritm este determinat d< 
doi factori importanți : gradul de di-

Tn expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970 se sublinia necesi
tatea imperioasă ca toate compartimentele industriei electronice să se dezvolte 
Intr-un ritm rapid, în noul cincinal. Cum contribuie Institutul de cerce
tări și proiectări pentru electronică și tehnică de calcul la îndeplinirea acestei 
sarcini ? Pentru a răspunde la o asemenea întrebare am purtat o convorbire 
cti ing. VALERIU CEOCEONICA, directorul Institutului de cercetări și pro- 

,(ciclări pentru electronică și tehnică de calcul.

Iată, foarte pe scurt, ri
tualul omologării produse
lor noi (în unele sectoare 
respectivul ritual a decedat 
de mult) : dacă un produ
cător, indiferent care — 
în cazul nostru, centrul de 
creație — realizează un 
sortiment nou, trebuie în- 
tr-o primă etapă să-i sta-

zarne. 
varză 
gume, 
noâșe. 
iarnă,

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate 
și succes în îndeplinirea înaltelor responsabilități cu care ați fost în
vestit de eroicul dumneavoastră popor. Urăm poporului frate vietnamez 
să obțină noi succese, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, în opera de construire a socialismului, în lupta împotriva a- 
gresiunii imperialiste americane, pentru înfăptuirea idealurilor de liber
tate, independență și unificare a patriei.

Reafirmînd și cu acest prilej solidaritatea internaționalistă a po
porului român cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, ne exprimăm 
convingerea că prietenia și colaborarea frățească româno-vietnameză 
se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul 

forțelor antiimperiâliste, al cauzei pro-

eazanulul nr. 1, con
stituit din două cor- 

prezent, se 
intens la

- urbanistice 
țară.
lucrurile cu 
simț 
nu

Puncte de vedere 
anticipînd Con
ferința Uniunii 
Arhitecților din 

România
puri. In 
lucrează 
betonarea fundației de 
rezistență a clădirii 
principale.

Colectivul șantieru
lui este mobilizat pen
tru a preda în func
țiune cazanul nr. 1 cu 
toate anexele 
pale pentru 
cu șase luni 
de termenul 
in graficul. coordona-

bilească rețeta, modul de 
întrebuințare și să obțină 
prețul informativ de la 
serviciul prețuri. Apoi se 
fac in colectivele producă
torului așa-zisele degustări 
de tatonare. Dacă trece de 
această degustare, produ
sul e prezentat la omolo
gare. Comisia (dacă se în
trunește) este formată din 
reprezentanți ai producă
torilor, comerțului, organe-, 
lor sanitare și ai Comite
tului de Stat pentru Pre
țuri. De fapt, aici ce se 
face ? Tot o degustare. în 
plus, produsului nou i se 
stabilește și prețul. Inter
vine însă și un 
poate complica 
lucrurile ; dacă

JUDEȚUL 
MUREȘ

urmă 
sem- 
altor

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI POPULAR 
REVOLUȚIONAR MONGOL

Arhitecțll din Ro
mânia își desfășoară 
activitatea In nume
roase institute și orga
nizații de proiectare 
din diferite sectoare 
ale economiei națio
nale, în organele ad
ministrației locale, pe 
șantiere și în învăță- 
mîntul de diverse gra
de. Uniunea Arhitec
ților, organizație ob
ștească de creație, nu
mără circa 2 000 mem
bri, reprezentînd cam 
trei pătrimi din nu
mărul total al arhitec
ților din țara noastră. 
Prin activitatea sa 
multilaterală, U. A. a 
contribuit, alături de 
organele de stat, la 
mobilizarea arhitecți
lor în vederea realiză
rii importantelor o- 
biective ale anilor de 
mărețe realizări care 
au caracterizat cinci
nalul trecut. Prin sti
mularea gîndirii crea
toare, a schimbului de 
idei și de experiență, 
prin acțiuni de infor
mare și orientare a 
activității profesiona
le. ea a sprijinit dez
voltarea activității ar
hitectural 
la noi în

Privind 
un real 
pundere, 
să deprindem activi
tatea 
tre, 
timă

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea Partidului Popular 

Revoluționar Mongol, Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
adresează Comitetului Central al partidului dv., tuturor comuniștilor și 
poporului frate mongol, calde felicitări și cele mai bune urări.

Comuniștii, întregul popor român se bucură sincer de prefacerile 
Înnoitoare înfăptuite, după victoria revoluției populare, de oamenii 
muncii din Republica Populară Mongolă, de succesele importante do- 
bîndite în dezvoltarea economiei socialiste, învățămîntului, științei și 
culturii. Aceste succese sînt indisolubil legate de activitatea desfășurată 
de Partidul Popular Revoluționar Mongol de-a lungul celor 50 de ani de 
existență în fruntea maselor populare, pentru transformarea revoluțio
nară a societății, pentru făurirea orînduirii socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare to
vărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revo
luționar Mongol, dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Mongolă se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, a respectării independen
ței și egalității în drepturi, întrajutorării tovărășești și stimei reciproce, 
în interesul popoarelor român și mongol, al unității țărilor socialiste, al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Cu ocazia acestui jubileu, vă urăm din inimă dumneavoastră, dragi 
tovarăși, Partidului Popular Revoluționar Mongol și tuturor oamenilor 
muncii noi și mari succese în opera de construire a socialismului, în 
activitatea consacrată progresului patriei dumneavoastră.

— Care socotiți că sînt cau
zele care îngreunează obținerea 
unor rezultate corespunzătoare 
in termene mai scurte ?

— Am să. mă refer, desigur, la cele 
mai importante. In primul rînd, acti
vitatea de cercetare suferă din cauza 
nivelului tehnologic scăzut din indus
tria noastră electronică. Mă refer la 
lipsa elementelor semiconductoare cp 
siliciu, a circuitelor integrate, a cir
cuitelor multistrat, a pieselor pasive 
profesionale, in general, la sortimen
tul restrîns de laminate neferoase și 
în special de aluminiu, de profile u- 
șoare, la confuzia în folosirea pro
duselor chimice mai noi, a adezivi
lor.

Pe de altă parte, dotarea insufi
cientă cu aparatură și utilaje a sec
țiilor institutului ne obligă să execu
tăm cea mai mare parte a lucrărilor 
noastre în colaborare cu alte unități, 
ceea ce. evident, lungește și scum
pește cercetarea, fără să avem ga
ranția obținerii calității necesare. în 
final. De altfel, nici nu avem încă 
un local propriu. în prezent fiind 
împrăștiați în șase puncte din în
treaga Capitală.

In fine, dar nu tn ultimul rînd. o 
sursă importantă de întîrzieri o con-

că 
oferite au 
îndoielnic,

oilitate de a cunoaște gus
turile cetățenilor din toate 
județele, de a „revoluțio
na" efectiv industria con
servelor Ei lucrează Insă 
cît pot și au realizat în 
ultimii doi ani o sumă de 
produse. Ne defilează prin 
fața ochilor conserve care 
— bizar ! — n-au văzut 
niciodată... „lumina raftu
lui" : țelină cu carne de 
vită, lahnie de cartofi cu 

. musaca de vinete, 
călită, creme de le- 

. de mazăre, rădăci- 
. fasole, zacusca de 

, ghiveci de Dobro- 
gea. Apoi : borș cu carne 
de vită, supă de tomate cu 
orez, de tomate cu zarza
vat, supă de paste făinoase,

Uniunii 
în această ul- 

perioadă de e- 
xistența unor lacune 
în domeniul arhitec
turii și urbanismului, 
a unor lipsuri în acti
vitatea arhitecților. a

mc 
titate
1,4 ori pe cea înregis
trată in 
Rezultate- 
toare au Înregistrat 
și montorii. în cele 11 
luni ce s-au scurs de 
la data cînd au sosit pe 
acest mare șantier al 
țării, ei au asamblat 
8 500 tone de utilaje și 
agregate, din care 7 700 
tone la agregatul ter- 
moenergetic nr. 1, care 
urmează să furnizeze 
energie electrică în a- 
cest an

BRAILA (corespon
dentul „Scînteii"). Pe 
șantierul termocentra
lei de Ia Brăila-Chiș- 
cani lucrările se des
fășoară în ritm in
tens. S-a terminat 
pilotajul la funda
țiile clădirii principa
le (sala de mașini și 
sala de cazane) afe
rentă primului grup 
de 200 megawați, la 
care s-au folosit 1 400 
piloți beton precom- 
primat. S-au bătut, de 
asemenea, piloții afe- 
renți fundației primei 
turbine de 200 mega
wați și este terminată 
în întregime fundația

Cînd în locul milioanelor de consumatori

vinari. Ei au reușit să 
pună în operă, de la 
începutul lunii februa
rie. aproape 11000 

de betoane, can- 
ce întrece de

conserve pe care le-am tn- 
tîlnit vreodată. Salata de 
legume „București", pasta 
(aperitiv) de vinete și cea 
de gogoșari — de pildă -- 
sînt veritabile delicii.

— Ni se pare absurd să 
țineți aci, fără nici un rost, 
toate bunătățile acestea. E 
munca dv. de ani de zile I

Ne-a răspuns șefa gru
pei de cercetători :

— Dar noi nu dorim să 
le ținem aici. Doar nu 
le-am creat pentru noi, ci 
pentru public Produsele 
respective nu sînt insă o- 
mologate.

— De ce nu sînt omolo
gate ?

— N-a apucat să se în
trunească comisia.

— Tovarășe director, am dori 
tă vă referiți, mai intii, la 
principalele rezultate obținute 
pînă acum și la direcțiile spre 
care-și îndreaptă atenția colec
tivul institutului.

— Institutul a luat ființă în 
cu patru ani, atunci cînd s-au 
nat „actele de naștere" și ale 
unități de profil, punîndu-se astfel 
bazele dezvoltării producției de apa
ratură electronică la noi în țară. Sar
cina noastră de început era de a ela
bora documentații de construcție, 
prototipuri și tehnologii pentru indus
tria electronică. Ne-am. concentrat e- 
forturile asupra primelor tipuri de a- 
parate menite să constituie baza pro
ducției de început a două fabrici spe
cializate în acest domeniu, intrate de 
curind in funcțiune. Astfel, au fost 
elaborate tehnologii de fabricație pen
tru voltmetre și frecvenlometre nu
merice, relee tranzistorizate de pro
tecție a rețelelor miniere la defect 
de izolație, aparatură electronică de 
măsurat mărimi neelectrice, surse 
stabilizate, generatoare industriale, 
ferite și altele. Numai în cursul anu
lui 1970 au fost „atacate" 62 de teme, 
dintre care 21 au fost finalizate în 
prototipuri, restul urmînd a fi ter
minate în următorii ani. Cu alte cu
vinte, în actualul stadiu de dezvol
tare. Institutul nostru poate furniza 
producției un număr de peste două
zeci de documentații anual.

în ceea ce privește direcțiile prin
cipale de orientare, socotim că un 
accent deosebit trebuie pus pe spo
rirea eficientei cercetării, pe îmbu
nătățirea parametrilor aparatelor, așa 
incit în anii care urmează să putem 
oferi la export aparatură electronică 
profesională și ferite. în realizarea 
acestui deziderat, un obiectiv impor
tant este cel al elaborării prototipu
rilor la nivel superior, folosind so
luții constructive mai adecvate, ne- 
omițînd criteriul estetic, deoarece a- 
ceste elemente condiționează calita
tea și implicit competitivitatea apa
ratelor fabricate. Acordăm, totodată, 
o deosebită atenție problemei repro- 
ductibilitătii și uzinării aparatelor.

— Cum apreciați ritmul în 
care se desfășoară activitatea de 
cercetare ?

de mazăre, suc de 
de carote, de mere

Amabile, gazdele 
pregătit pe loc 
gustare.

Ni s-a părut 
dintre produsele 
un gust cam 
dar în același timp am gă
sit și cele mai apetisante

„N-ai decît să închizi 
ochii și poți rememora re
lativ ușor majoritatea con
servelor de legume pe 
care le găsești curent Ia 
„Alimentara". în general, 
produse clasice : mazăre- 
boahe, fasole, roșii, vi
nete... Sînt firește necesare 
în gospodărie, e bine că 
se produc, dar idealul ar 
fi să găsim in magazine o 
gamă mult mai largă de 
legume conservate, să poți 
realiza din ele rapid un 
meniu complet, să te poți 
aproviziona cu ușurință 
pentru voiaj, pentru ex
cursie ș.a.m.d. Nu credem 
că din bogăția legumelor 
și fructelor pe care Ie pro
duc grădinile și livezile 
țării noastre uu se pot rea
liza sortimente de conser
ve mai multe, de calitate 
mai bună. Dv. ce credeți ?" 
Rîndurile pe care le-ați ci
tit sînt reproduse dintr-o 
scrisoare semnată de un 
grup de cititori ai 1 
nostru, salariați la 
„Semănătoarea".

Este adevărat că 
mentul legumelor și 
telor conservate este încă 
restrîns. Dar și în acest 
sector, ca in toate celelal
te, au fost realizate, tetuși, 
o sumă de produse noi. 
Față de 1960, de pildă, nu
mărul sortimentelor s-a 
dublat. Firește, chiar tn 
aceste condiții. încetineala 
cu care apar sortimente 
noi în industria conserve
lor e pe drept cuvînt cri
ticabilă. Prin urmare — de 
ce apar atit de greu nou
tățile in acest sector ? O 
scurtă convorbire, pe care 

avut-o cu șefa pro- 
de la fabrica ..Flo- 
București. a arun- 
prim fascicul de 
asupra situației in 

. Am aflat cu stu- 
că oamenii care 

i de ani de zile di- 
fabrici. cei mai ca- 
și mai îndreptățiți 

creeze noi produse.

■ /

lui proces de edificare 
a societății socialiste, 
activitatea arhitecților 
reprezintă nu numai 
o intervenție profe
sională în rezolvarea 
diverselor probleme 
puse de viață, ci și o 
mare răspundere so
cială.

Prin caracterul său 
de organizație ob
ștească. Uniunea Ar
hitecților poate și tre
buie să devină o iri- 
hună a schimbului de 
iilei și experiență, un 
centru de difuzare a 
concepțiilor înaintate, 
un for de exprimare 
sintetică a opiniei 
profesionale a arhi
tecților. Ea trebuie să 
devină un factor activ, 
viu, să aibă un rol

mal important- și di
rect în viața -----
profesională, 
țiile date în 
privințe de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
întîlnirea din iunie 
1970 cu reprezentanții 
Uniunii, arată clar că 
această organizație tre
buie să-și facă simțită 
prezența în toate do
meniile care privesc 
activitatea arhitecți
lor. Iar aceste do
menii sint foarte nu
meroase, pentru că, 
de fapt, ele însumează 
o sferă largă de acti
vități, conlucrînd la 
conturarea și 
rea cadrului 
de viață a 
noastre.
atenție deosebită mo
dului în care este or
ganizată activitatea 
profesională, ar trebui 
găsite soluții pentru 
înlăturarea formalis
mului și birocrației în 
munca noastră ; o- 
rientarea' principală a 
eforturilor spre asigu
rarea unei eficiențe 
mereu sporite a pro
iectelor și studiilor ce 
stau la baza concreti
zării marilor investiții 
necesare dezvoltării 
economiei noastre na
ționale ar fi de maxi
mă însemnătate.

Evoluția tehnico- 
științifică pe de o par
te, volumul mare de 
construcții 
lor rapid de realizare

— Mîine seară vom asculta 
semnalul de deschidere al celei 
de-a 4-a ediții a Festivalului și 
Concursului Internațional „Cer
bul de Aur". Nu l-am uitat pe

am 
ducției 1 
ra“ din 
cat un 
lumină 
discuție, 
pefacție 
lucrează 
rect în I 
pabili 
să 
combinații culinare de tot 
felul, se ocupă de aceste

Jean Claude-Pascal și șansone- 
tele sale, ritmurile Ritei Pavo- 
ne, intonațiile vibrante ale Ewei 
Demarczyk... Ținem minte rit
mul viu al competițiilor. Ca pre
ședinte al actualei ediții și ca 
vicepreședinte al Comitetului de 
radio și televiziune, credem că 
sînteți în măsură a ne spune 
prin ce va duce ea la consoli
darea tradiției de pînă acum...

— Festivalul și concursul de 
teatru sau muzică constituie una 
din realitățile artei moderne. 
Confruntare și întrecere, afirma
rea a ceea ce este nou și a ceea 
ce Și-a dovedit perenitatea, a- 
ceastă formă de manifestare spi
rituală reprezintă, in fond, o ex
presie a artei de for, menită să 
întrunească adeziunea unui pu
blic numeros căruia i se adresează 
cu o patetică dăruire. La „Cerbul 
de aur", seară de seară, specta
tori și telespectatori se vor simți 
solidari cu emoțiile, vor trece 
prin aceleași încercări cu concu
rența, așteptind glasul final al 
crainicului cu aceeași înfrigurare 
ca și ei. Totul, de la melodia 
concurentului care pășește încă 
neliniștit și poate stîngaci pe 
scenă, pînă la recitalul vedetei 
încărcată de gloria recunoașteri
lor internaționale, se va desfă
șura sub semnul acestui transfer 
afectiv, sub semnul acestei 
bucurii pe care cintecul adevărat 
o propagă. Din această perspec
tivă a fost și este conceput „Cer
bul de aur“. Cliemind la această 
întrecere tineri ucenici ai ciutu
lui din continentul nostru (trei
zeci și unu de concurenți și-au 
anunțat pînă acum prezența), 
„Cerbul de aur" va configura o 
adevărată geografie artistică eu
ropeană. Vom avea materializată 
acea imagine a lui Herder „Gla
surile popoarelor in cintec". 
„Cerbul de aur" devenind astfel 
una din reverberațiile năzuinței 
românești de astăzi — aceea de 
a propaga ideea înțelegerii între 
popoare, de a contribui prin artă 
la apropierea intre oameni, la 
consolidarea acelor punți de cu
noaștere reciprocă intre cei ce 
trăiesc pe acest continent. Fap
tul că mesagerii acestei idei 
sint, in primul rind, tinerii, fap
tul că de la un an la altul noi 
țări iși trimit reprezentanții la 
acest concurs, faptul că pentru 
multe radioteleviziuni străine 
selecția concurenților a devenit 
o preocupare reprezintă o con-

președintele Juriului si al Comitetului de organizare al Concursului 
și Festivalului Internațional „Cerbul de Aur"

gare uneia dintre părți — 
deci, unul sau cîțiva oa
meni, care pot greși și ei 
în materie de gust sau 
miros — nu-i place, con
serva respectivă intră în 
imperiul vetoului și merge 
înapoi la producător pen
tru retușare. Pe urmă vine 
din nou Ia comisie — tre- 
cînd, firește, iar prin toate 
canoanele inițiale. La ce 
bun atîta risipă de timp ? 
Mai ales că mirosul sau 
gustul membrilor din co
misia mixtă și... bueureș- 
teană nu se potrivesc în
totdeauna preferințelor ar
delenilor, bănățenilor sau 
moldovenilor.

Inutilitatea actualei for
me de omologare mai reie
se și din următorul fapt 
paradoxal : cei de ia ' cen
tru, care omologhează pro
dusele, n-au nici o legătu
ră cu contractarea, iar cei 
din județe, care le contrac
tează, nu participă la omo
logare. Se trezesc la con
tractări cu niște produse de 
care habar n-au ! Poate 
că tocmai de aceea s-a 
căutat și s-a găsit o cale 
mai lesnicioasă și mai co
rectă de lansare pe piață a 
noutăților : s-a dat posibi
litatea producătorilor să 
stabilească prețul produsu
lui și să obțină avizele ne
cesare și pe plan local 
(județean sau interjude- 
țean). E mai convenabilă a- 
ceastă metodă, dar ea nu se 
prea folosește. Producăto
rii preferă, în virtutea 
inerției, coada care se for
mează la omologarea cen
trală. E o tevatură inuti
lă. Mai ales, că formalități
le pentru scoaterea „acte
lor de naștere" ale produ
selor noi au putut fi nu 
numai teoretic, ci și prac
tic simplificate. Multe în
treprinderi („Dîmbovița",

pa C) din Olanda

© VOLEI: Penicilina-lași spre un nou titlu

• ALTE ȘTIRI SPORTIVE DIN ȚARĂ Șl DE PESTE HO 
TARE — în pag. a lll-a.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Vietnam
HANOI
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întrecerile republicane ale ar
tiștilor amatori. închinate semi
centenarului partidului sint în 
plină desfășurare. Acum, la în
cheierea fazelor de masă ale di
verselor concursuri artistice, o 
succintă retrospectivă evidenția
ză interesul cu totul deosebit al 
publicului, precum și participarea 
numeroasă și entuziastă a inter- 
preților amatori. Astfel, Ia con
cursul deschis formațiilor muzi
cale și coregrafice de la orașe 
și sate, intitulat „Omagiu parti
dului" au participat în etapele 
de pînă acum circa 8 500 de for
mații corale, orchestrale, de dan
suri, fanfare, ansambluri folclo
rice etc., însumînd peste 200 000 
de artiști amatori. Festivalul de 
teatru „I. L. Caragiale" a reunit 
pe scenele caselor de cultură, 
cluburilor și căminelor culturalo 
5 000 de colective de teatru și 
teatru folcloric, montaje literare 
și recitaluri de poezie, recitatori 
ca și alți interpreți individuali. 
Mai mult ca la edițiile anteri
oare, cu prilejul acestui concurs 
omagial, au fost aduse in fața 
publicului numeroase lucrări din 
dramaturgia clasică românească 
și universală, ca și cele mai reu
șite lucrări ale autorilor noștri 
contemporani, dedicate celor 50 
de ani de luptă și realizări ale 
partidului. Trebuie amintite și 
întrecerea republicană a brigă-

zilor artistice de agitație, caro 
a antrenat aproape 3 800 de for
mații cu 40 000 de artiști ama
tori ; și al II-lea festival națio
nal al cineaștilor amatori unde, 
pînă în prezent, la faza de pre- 
selecție, au putut fi vizionate 
peste 200 de filme de toate ge
nurile, din toate județele țării , 
și a Vl-a expoziție bienală a 
artiștilor plastici amatori.

La manifestările de pînă a- 
cum, pe scenele concursului au 
urcat și numeroși reprezentanți 
al artei naționalităților conlocui
toare din țara noastră. în jude
țele Bihor, Timiș, Mureș, Sibiu, 
Covasna, Harghita, Satu-Mare 
etc, formații maghiare, germane, 
sîrbe au adus, alături de forma
țiile românești, mesajul înflăcă
rat al artei lor,

în prezent, cele mai bune e- 
chipe artistice se pregătesc pen
tru întrecerile finale care — fapt 
inedit și semnificativ — se vor 
desfășura pe zone, în diverse 
centre de județ, pentru a da po
sibilitatea undi cit mai mare 
număr de spectatori să aplaude 
talentul amatorilor.

Concursurile se vor încheia la 
începutul lunii mai, ca un fier
binte omagiu adus partidului, 
printr-un grandios spectacol în 
Capitală, la care iși vor da con
cursul cele mai bune formații 
premiate.

„începutul" — producție a 
studiourilor „Lenfilm",. în regia 
Iui. Gleb Panfilov. O poveste în 
desfășurarea căreia eroina prin
cipală (o excelentă creație a ac
triței Inna Ciurikova) are reve
lația plenară a vieții, dincolo de 
aparenta banalitate a traiului în 
orășelul de provincie și singură
tatea care-i învăluise existența. 
Critica a făcut o primire deose
bit de călduroasă acestui film, 
situindu-1 în fruntea realizări
lor din anul trecut ale cinemato
grafiei sovietice.

Mexic’70 '— producție brita
nică. Documentar in culori con
sacrat campionatului mondial 
de fotbal.

Trandafiri roșii pentru Ange
lica — coproducție franco- ita- 
lo-spaniolă, în regia lui Steno, 
după Alexandre Dumas. Filmul 
nu este o continuare a pelicule
lor din seria „Angelica" — al 
căror succes comercial îl vi
zează totuși prin titlu, prin ge
nul abordat și prin factura aven
turilor care se desfășoară în 
preajma Revoluției Franceze. în 
fruntea distribuției : Jacques 
Perrin.

de cameră
din Tg. Mureș

Cronica zilei
■tsncsmcKasnisaB

trativ al Conferinței mondiale a ener
giei.

La sosire, In Gara de Nord, erau 
prezenți adjuncți ai ministrului, pre
cum și A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București și 
membri ai ambasadei.

★
Membrii unor delegații de tineret 

de peste hotare, participante la cel 
de-al IX-lea Congres al U.T.C., care 
au făcut timp de citeva zile o călă
torie prin mat multe centre din țară, 
au vizitat duminică Mînăstlrea Cozia, 
unul din cele mai remarcabile mo
numente Istorice medievale româ
nești.

In aceeași zi, în drum spre Bucu
rești, oaspeții au vizitat stațiuni de 
odihnă de pe Valea Oltului.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări . a Armatei populare naționale a 
Republicii Democrate Germane, mi
nistrul forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, general co
lonel Ion Ioniță, a adresat o telegra
mă de felicitare ministrului apărării 
naționale a Republicii Democrate 
Germane, general de armată Heinz 
Hoffman.

★
Duminică dimineață s-a Înapoiat 

de la Moscova delegația Comitetului 
Național Român pentru Conferința 
mondială a energiei, condusă de Oc
tavian Groza, ministrul energiei elec
trice, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv internațional al Conferinței 
mondiale, președintele Comitetului 
Național, care a participat la reuniu
nea de lucru a Comitetului adminis-

EXPOZIȚII

CURIER

BUZĂU

ZALĂU (corespondentul „Scîn- 
teii", Vasile Rusu). Continuînd o 
veche și valoroasă tradiție, ce
naclurile literare existente în 
multe din localitățile județului 
Sălaj își manifestă din plin rolul 

■ de susținător și ferment al vieții 
culturale locale. O dovadă in 
acest sens o constituie recenta 
selecție de creații literare, inti
tulată „Arpegii11, omagiu apro
piatei sărbători a semicentenaru

lui partidului, prima apariție de 
acest gen din județ. Volumul, 
de o reușită ținută grafică, reu
nește lucrările de versuri și 
proză ale celor mai cunoscuți 
creatori amatori din această par
te a țării. Printre cei care sem
nează amintim pe Nicolae Ve- 
reș, Viorel Varga, Ioan Noja, Ist
van Gittay, Sandor Korosy, loan 
Abrudan.

• Organizată de comitetul jude
țean pentru cultură și artă, în co
laborare cu Uniunea Artiștilor Plas
tici, la BUZĂU a avut, loc de curind 
vernisajul Expoziției de grafică și 
sculptură Florin Menzopol și Nicolae 
Roșu.

• La Galeriile de artă SIMEZA 
(Bd. Magheru 20) s-a deschis ieri 
o expoziție de pictură, în cadrul că
reia expun Marta Antonescu și Theo
dor Moraru.

Astă seară, ora 20, la Sala mică a 
Palatului va concerta ansamblul mu
reșan. Este vorba despre orchestra 
care acum doi ani, cu ocazia debutu
lui său bucureștean, a binemeritat a- 
precierile elogioase ale presei. „O 
reală surpriză a însemnat primul 
concert al Orchestrei de cameră a 
Filarmonicii din Tîrgu-Mureș — sc 
scria atunci în „Scînteia" — impre- 
sionînd prin acuratețea tehnică și ma
turitatea stilistică". In cotidianul „E- 
liire" cronica „Un succes moral re
marcabil" sublinia execuția exempla
ră a Simfoniei în Sol major de Haydn 
— un model de recreare stilistică au
tentică a opusului clasic. Concertul 
a însemnat o prezentare excelentă a 
unui colectiv remarcabil.

Spre deosebire de majoritatea an
samblurilor omologe, mureșenii re
nunță la aportul dirijorului. Orches
tra de cameră din Tîrgu-Mureș are la 
activul ei numeroase succese repur
tate cu ocazia turneelor din țară și a 
concertelor date pentru toate cate
goriile de auditori din orașul-sediti. 
Pretutindeni a popularizat, pe lingă 
operele lui Corelli, Vivaldi, Hăndel 
și Bach și muzica zilelor noastre. 
Creațiile lui Britten, Bartdk, Stra- 
winski, Toduță, Remus Georgescu 
s-au bucurat de reale succese în in
terpretarea acestui ansamblu. In pro
gram figurează cele Cinci piese pen
tru orchestră de coarde de Hinde
mith, o lucrare în primă audiție, 
scrisă pentru această orchestră de 
către Boldizsâr Csiky, intitulată 
„Cîntece de vitejie", „Anotimpurile" 
de Vivaldi, Concerto grosso în sol 
minor de Corelli — solist Ștefan 
Ruha.

Conservele de legume 
fac coadă la... omologare

(Urmare din pag. I)
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„CERBUL DE AUR"
(Urmare din pag. I)
firmare a aprecierii de eare se 
bucură concepția și ținuta festi
valului.

— Propunînd un „act de cul
tură" și nu criterii superficiale 
de lansări vremelnice, fiecare 
ediție de pînă acum a pledat 
pentru artă și valoare. Ce ne 
oferă în acest sens actuala edi
ție ?

— Fără îndoială, la baza sa 
nu stau intențiile lansărilor zgo
motoase, obținute prin efecte 
publicitare ce au drept țintă 
scopuri comerciale exterioare 
culturii, ci criteriile artei ade
vărate. De aceea și invitarea 
vedetelor nu a avut un caracter 
întimplător, nu a urmărit să șo
cheze prin extravaganță, prin 
alegerea unor stele de „ultimă 
oră". E adevărat, de aici ar pu
tea rezulta un anume clasicism 
structural. Da, clasicism, dacă 
prin clasicism înțelegem sensul 
echilibrului, al nobilei aspira
ții spre armonie morală și 
artistică, spre discreția expre
siei, spre frumusețe autentică. 
Dar nu.a fost și nu va fi înțeles 
ca o manifestare osificată, ca un 
muzeu al acestei arte, ci ca o 
antologie a ei. Sau mai precis, ca 
să folosesc expresia unui critic 
— o „antologie vie" a ei. ,

— Orice festival își definește 
personalițatea prin consecvența 
cu care urmărește o idee. Care 
este leit-motlvul apropiatului 
festival ?

— De la Charles Trenet, vete
ran în plină vigoare al cintecu- 
lui, pînă la unul din „idolii" ti
neretului de astăzi, Sergio En- 
drigo, personalități care au im
pus stiluri deosebite, aflate m 
plină expansiune artistică a ca
rierei lor — și aș numi pe Enrico 
Macias, Alain Barriers, Lola Io- 
vanovici, O. C. Smith, Dalida, 
Massiel, care și-au cîștigat o 
reală notorietate mondială — 
toți sînt purtătorii ideii de fru
mos tocmai ca exponenți ai cîn- 
tecului bogat în substanță uma
nă, ai cîntecului înțeles ca o 
bucurie a inimii și a gîndului, ai 
cîntecului străbătut de ideea ge
nerozității și a plenitudinii spi
rituale. Vedetele le-am enume
rat mai sus și nu mai au nevoie 
de recomandații suplimentare. 
Concurența vor fi și ei de o ca
litate superioară, avind la activul 
lor o bogată discografie ; ei au 
susținut recitaluri in mari săli 
ale lumii, sub auspicii extrem de 
exigente. Competiția se anunță 
foarte strînsă, la nivel superior, 
de aceea și selecția concurenților 
români a fost extrem de ri
guroasă. Un consiliu artistic, sub 
președinția maestrului Ion Du
mitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, — consiliu care 
a avut in componența sa com
pozitori, critici muzicali, oameni

de artă, profesori — a procedat 
la repetate examinări ale celor 
îndreptățiți, alegind ca re
prezentante ale noastre pe Cori
na Chiriac, Ruxandra Ghiață,. 
Cătălina Marinescu,, pregătite, in. 
studiourile radig-TV .sub condu?, 
cerea profesorului Jean Banes- 
cu. Urmind tradiția festivaluri
lor de piuă acum, consiliul ar
tistic a considerat necesară pre
zența a trei din laureatele de 
anul trecut Thereze Steinmetz, 
Angela Similea, Doina Spătaru 
in trei microrecitdluri care vor 
avea loc sîmbătă seara, tn reci
tal (marți seara) va apărea și 
Doina Badea.

— Știm că a intrat în preocu
pările organizatorilor componen
ța juriului, invitarea unor muzi
cieni cunoscuți.

— Intr-adevăr, juriul . este 
compus din specialiști (și aș 
vrea să insist asupra acestui 
fapt, deoarece el reprezintă o 
noutate a acestui concurs) ; com
pozitori, muzicologi, regizori, 
doctori in muzică, personalități 
reprezentative cu îndelungă și 
recunoscută activitate pe acest 
tărîm deținînd posturi impor
tante la marile radioteleviziuni 
europene, de numele lor legîn- 
du-se realizări deosebite pe a- 
cest tărim. Deci, iată, tot atît&a 
motive de „îngrijorare" creatoar e 
pentru cei ce se vor prezenta 
la rampă. Concurența vor avea 
de înfruntat rigorile unui exa
men exigent de specialitate, care 
va ține seama de cele trei com
ponente ce dau valoare cinte- 
cului : text, melodie și interpre
tare. Acestea sint, bineînțeles, in 
linii mari ideile festivalului și 
concursului „Cerbul de aur" care, 

. prin consecvența criteriilor sale 
artistice, prin modul in care 
urmărește promovarea muzicii 
adevărate, își sporește necontenit 
creditul șl aria audienței, Aș mai 
adăuga că televiziunea va trans
mite integral concursul și festi
valul, că radioul va prezenta in 
direct pe programul l recita
lurile, iar in zilele deschiderii 
și închiderii întreaga festivitate, 
tar in fiecare zi, 
mul I, la orele 
na înfățișa timp 
de oră selecțiunl 
concursului care 
o zi înainte. Numeroase televi
ziuni străine vor prelua în di
rect manifestările festivalului.

Și cu acestea nu ne rămine 
decit să urăm bun venit oaspe
ților noștri, concurenților succes, 
iar pe telespectatori să-i asigu
răm că realizatorii radiotelevi- 
ziunii care acum sînt în faza re
petițiilor tehnice, dorind să țină 
seama de sugestiile făcute la 
precedentele ediții, vor face toa
te eforturile pentru a asigura 
transmisii de cea mai bună cali
tate artistică.

tot pe progra- 
17,30, radioul 
de o jumătate 
din programul 
a avut loc cu
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Scenâ din spectacolul cu piesa „Pisica în noaptea Anului Nou" de D. R. Po
pescu, în interpretarea artiștilor Teatrului Național din Cluj

SCENA
« TEATRUL NAȚIONAL DIN TI

MIȘOARA a prezentat ieri premiera 
cu „ălockinpott" de Peter Weiss..Re
gia : Anca Ovanez.

gia lui Nae Cosmescu și scenogra
fia lui A. Ivăneanu-Damaschin.

GHIOCEII TEATRULUI

t V
18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 

șl ecranul • Cartea de tea
tru. Participă : loan Masoff, 
P.adu Popescu, Natalia Stan- 
cu. Prezintă : Liliana Moldo
van • 13 filme documentare 
despre Delta Dunării. Dialog 
cu Dona Barta, Ladislau 
Karda a Filme pe micul 
ecran în luna martie. Prezin
tă : Octavian Sava.

18,30 Muzică populară. Virtuozitate 
la patru țambale cu Stela 
Marinescu Cluciu, Ion Cluclu. 
Bob Stănescu. Dirijor : Pa- 
raschlv Oprea,

18,50 Telesport. Avancronică la 
returul campionatului națio-

nâl de fotbal. Prezintă Cris
tian Topescu.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară « A- 

genda politică de Ion Mărgl- 
neanu.

20,00 ROMANIA ’71. AZI — JU
DEȚUL TIMIȘ.

20.30 Romanele lui Maurlac : „The- 
rese Desqueyroux" (II).

21,25 In Intîmplnarea semicentena
rului P.C.R. „Ocolul țării în 
8 luni" — emisiune realizată 
în colaborare cu Biroul de 
turism pentru tineret al C«C.. 
al U.T.C. La prima emisiune 
a celei de-a Il-a etape se 
întrec reprezentativele Suce
vei șl Galaților. Prezentator : 
Mlhal Florea. Transmisiune 
de la Galați.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

• TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" prezintă premiera 
„Play Strindberg" de Fr. Diirren- 
matt. Regia și scenografia : Liviu 
Ciulei. în distribuție : Clody Bertoia, 
Liviu Ciulei, Victor Rebengiuc, Pe
tre Gheorghiu.

• TEATRUL „C. I. NOTTARA" 
anunță ultima sa premieră cu 
„Schimbul" de Paul Claudel. Regia: 
Ion Olteanu. Scenografia : arh. 
Theodora Dinulescu. în distribuție : 
Liliana Tomescu, Gilda Marinescu, 
Val Săndulescu, Ștefan Iordache.

• TEATRUL GIULEȘTI invită 
spectatorii la premiera „Freddy" 
de R. Thomas. Regia : Geta Vlad. 
Scenografia : Eugenia Bassa Crîș- 
maru. In distribuție : Theodora Ma- 
zanitis Fugaru, Șt. Mîhăilescu Brăila, 
Dan Tufaru.

6 TEATRUL DE STAT DIN Tllt- 
GU-MUREȘ - SECȚIA ROMANĂ - 
a prezentat cu citeva zile in urmă 
premiera spectacolului cu piesa „Pi
sica in noaptea Anului Nou" — de 
D. R. Popescu.

TEATRUL DRAMATIC DIN BAIA 
MARE a prezentat, recent, a cincea 
premieră din actuala stagiune : piesa 
„Rouă și tutun" de Mircea Radu 
Iacoban. Regia : Marius Popescu ; 
scenografia — Giulio Tincu. Distri
buția — Larisa Stase Mureșan. Du
mitru Drăgan, Tănase Cazimir, 
Gheorghe Lazarovici, Vasile Prisă- 
caru, Ion Uță, Aprilina Dimitriu. 
Ștefan Petruca, (coresp. Scînteii).
• TEATRUL „MIHAI EMINESCU"

DIN BOTOȘANI va prezenta la 
sfîrșitul acestei săptămîni premiera 
„Să nu-ți faci prăvălie cu scară" de 
Eugen Barbu. Regia : Eugen Traian 
Bordușanu. Scenografia : Elena Buz- 

. dugan. Interpreți : Silvia Brădescu.
Al. Anghelescu, Mircea Gheorghiu. 
Despina Prisăcaru, V. Andronescu 
Vasile Hașiganu și alții.

• TEATRUL DE STAT „VALEA 
JIULUI" DIN PETROȘANI a pre
zentat ieri, in premieră pe țară, piesa 
„Timp și adevăr" de Eugenia Busu- 
ioceanu. Regia : Călin Florian. Sce
nografia : Vasile Buz. Interpreți • 
Nicolae Nicolae. Dumitru Drăcea. 
Iulian Voicu. Mihai Clita, Ruxandra 
Petru, Paulina Codreanu, Andreea 
Petrescu. MirCea Zabalon, Vaier 
Donca, Claudia Pooescu. Vasile’Du- 
țu. Marcel Popa și alții. '

Spectacolul este dedicat aniversă
rii semicentenarului partidului.

• între acțiunile inițiate in cins
tea semicentenarului P.C.R.. TEA
TRUL „A. DAVILA" DIN PITEȘTI 
și-a propus realizarea unui ciclu de 
recitaluri de poezie prezentate bilu
nar. în acest sens, duminică 28 fe
bruarie 1971, a avut loc recitalul de
dicat poetului Tudor Arghezi, în re-

alDin inițiativa Centrului român 
Asociației internaționale a teatrelor 
pentru copii și tineret (A.S.S.I.T.E.J.) 
și a Consiliului municipal al pionie
rilor s-a înființat recent la Teatrul 
„Ion Creangă" clubul „Ghioceii tea
trului". Acest club, își propune să 
inițieze copiii în probleme de teatru 
și să formeze o pepinieră de mici 
agtori, care să sprijine viața artis
tică, spectacolele teatrului pentru 
copii și tineret.

PROBLEME ACTUALE ALE 
ISTORIEI TEATRULUI ROMANESC 

MODERN ȘI CONTEMPORAN
Sub egida Academiei de științe so

ciale și politice și a Institutului de 
istoria artei se va desfășura în zi
lele de 2—3 martie 1071 sesiunea de 
comunicări „Probleme ale istoriei 
teatrului romanesc modern și con
temporan1'.

//
Regizorul bulgar Vîlo 

Radev este cunoscut pu
blicului nostru ca autor al 
unor pelicule remarcabi
le : „Hoțul de piersici" și 
„Țar și general". Noua 
realizare, „îngerii negri" 
poartă amprenta persona
lității sale și întrunește 
calități care i-au adus 
premiul II la Festivalul 
de la Karlovy Vary,’ in 
1970. Eroii acestui film 
sînt tineri. Ei sînt la vîrs- 
ta viselor cutezătoare, a 
elanurilor romantice, a 
primei iubiri. Imaginile 
introductive ale filmului 
surprind tinerețea lor in 
rîsetele ce însoțesc un ve
sel joc „de-a baba oarba". 
Ar putea fi o plăcută zi 
de vacanță Sau’ un mo
ment de popas , intr-o re
confortantă excursie du- 

. minicală in munți. Exu
beranța celor șase prieteni 
— băieți și fete — și poe
zia peisajului, sugerează 
parcă chemarea irezistibi
lă a vieții. Dar e vorba 
despre o aparență înșelă
toare. Despre o explozie 
de optimism menită să 
sublinieze, prin contrast, 
tragismul unei povestiri 
cinematografice ai cărei 
eroi își jertfesc tinerețea, 
și visele, și iubirile în-

Fabrica de produse lactate din Bucu
rești, Fabrica de confecții ș.a.m.d.) 
scot noutățile pe piață mult mai ușor. 
După ce creează produsul și obțin 
avizele necesare, în loc să-l așeze 
frumos la coadă pentru omologare, îl 
„rodează", sondează cu el piața, fie 
în propriile magazine de desfacere, 
fie în expoziții cu vînzare. Dacă se 
dovedește că produsul are „priză" la 
public, este fabricat în continuare ; 
dacă nu — se renunță la el. într-un 
cuvint, se poate spune că omologa
rea, acceptarea produsului pe piață 
o fac chiar cumpărătorii.

Este o metodă foarte avantajoasă 
și pentru producători, și pentru cetă
țeni. Consultarea cu publicul trebuie 
extinsă însă mult, pe plan local, în 
toate județele și in toate domeniile. 
E necesar să se organizeze mai multe 
expoziții, magazine de prezentare, de 
„sondaj", să li se facă» reclamă serioa
să. Dacă cetățenii sint invitați să 
participe Ia parada modei, și e foarte 
bine, cu atît mai mult e necesar să 
li se ceară părerea asupra calității 
produselor alimentare, de uz curent. 
Pentru că aceste produse sint făcute 
să-i satisfacă pe ei, pe cetățeni, nu 
numai pe membrii comisiei mixte de 
omologare.

Să revenim însă la conserve. Mare 
parte din produsele noi, găsite la 
centrul de creație, au actele pentru 
omologare Întocmite, unele — pare 
de necrezut — chiar de un an de 
zile, dar comisia... degustătorilor 
„centrali* întirzie, cum am văzut, să 
se întrunească. Cine e de vină ? Im
posibil de stabilit. Membrii comisiei 
sint mereu alții. S-ar putea crede 
că vina o poartă chiar centrul de 
creație. în actualele condiții, el ar fi 
putut să obțină avizele pe plan lo
cal, apoi să prezinte noile sorti
mente organizațiilor comerciale lo
cale (cum se face efectiv in foarte 
multe sectoare) și să spună : „A-
ceasta e marfa și acesta e prețul". 
Simplu.

Am întrebat pe șefa grupului de 
creație : „De ce, In loc să așteptați 
cu anii întrunirea comisiei de omo
logare, nu vă duceți cu marfa di
rect la ’ organizațiile comerciale ?" 
Am aflat că in unele cazuri (puține 
la număr, ce e drept) chiar așa s-a 
și întimplat. Ciudat însă — organi
zațiile comerciale au refuzat nou
tățile. Iată-ne deci la beneficiar :

— De ce vă mulțumiți doar cu 
achiziția conservelor „clasice" ?

întrebarea am pus-o mai multof 
funcționari de la I.C.R.A. — Cel mai 
mare achizitor de mărfuri alimen
tare din țară. Răspunsul ? N-am pri
mit nici un răspuns. Nimeni dintre 
funcționarii prezenți la contractare 
nu-și mai amintea de noutățile cen
trului de creație ! Această ciudată 
amnezie ni s-a părut neverosimilă. 
Doar în atîtea rînduri organizațiile 
comerciale, și în primul rînd 
I.C.R.A., au „teoretizat" problemele 
fondului de marfă, plîngindu-se că 
sărăcia sortimentelor se datorește 
producătorului — el, comerțul, fiind, 
dimpotrivă, interesat să-și împros
păteze mereu rafturile, să ofere con
tinuu produse noi pe piață. Dar se

pare că teoria e una, iar în practică 
„teoreticienii" nu-și mai amintesc 
nici măcar produsele noi oferite de 
industrie. Dacă efectiv iși amintesc 
sau nu, e greu de precizat Dar, în 
mod cert, o mulțime de sortimente 
noi au fost respinse de comerț la 
contractare, de teamă că nu vor 
prinde pe piață. Ulterior însă, pro
dusele respective „au prins" de mi
nune în expoziții. Exemplu conclu
dent : o serie de supe concentrate 
au primit „botezul omologării" cu 
trei ani în urmă. I.C.R.A. însă, de 
teamă, nu le-a contractat. Respecti
vele produse se vînd, totuși, ca 
pîinea caldă, în magazinele de pre
zentare ale industriei... Este o do
vadă că teama de nou n-are justifi
care. Prezenta stare de lucruri este 
în contratimp cu cerințele diversifi
cării, cu noua lege a contractelor, 
cu actualele indicații ale forurilor 
superioare, care nu îngrădesc, ci dau 
mină liberă producătorilor și comer- 
cianților să diversifice producția, Să 
satisfacă pe cit posibil cerințele pu
blicului. Noile 'relații de strînsă co
laborare, statornicite între producă
tor și comerț, intre aceștia și pu
blic, nu au fost insă bine înțelese. 
Se mai patinează încă pe ' vechile 
urme lăsate de producția și desfa
cerea șablon. în cazul nostru, intre 
fabrici ar trebui să există o verita
bilă competiție în realizarea unor 
produse noi, de bună calitate $1 ief
tine. La rîndul ei. in loc să ocoleas
că noutățile, I.C.R.A. ar trebui, dim
potrivă, să le caute și să le promo
veze cu curaj, pentru asortarea și 
primenirea rafturilor din magazine, 
pentru satisfacția publicului.

Este poate cazul să tragem și noi 
linie dedesubt și să facem numără
toarea barierelor care stau in calea 
apariției pe piață a sortimentelor noi 
de conserve : 1) în loc ca laboratoa
rele zecilor de fabrici să fie ele în
sele focare de căutări, experimentări, 
rampe de lansare a noutăților, cu 
diversificarea se ocupă doar un la
borator central ; 2) ceea ce reali
zează, totuși, acest laborator, zace 
cu lunile și cu ahii în sertare, pen
tru că druniui spre rafturi -e închis 
de bariera omologărilor ; 3) între fi- 
nitățile producătoare și cele comer
ciale nu s-a creat încă acea sudură 
de interese comune, înțelegerea de 
a se informa reciproc, de a colabora 
strins în producție și desfacere.

Evident, toate aceste circumstan
țe nu au fost de natură să încura
jeze și să faciliteze crearea de noi 
sbrtimente pentru primenirea raftu
rilor. Am pus fraza la timpul trecut 
pentru că noile condiții în Care se 
lucrează în prezent în industria de 
conserve au creat posibilități mai 
bune de manifestare a inițiativei fa
bricilor. Centrala de producție, va
lorificare și industrializare a legu
melor și fructelor va trebui, totuși, 
să analizeze temeinic cauzele care 
frînează încă realizarea și apariția 
noilor sortimente pe piață și să le 
înlăture neîntîrziat. Merită, de ase
menea, utilizată și îmbunătățită ex
periența altor sectoare, trebuie în
cercat totul ‘ pentru atingerea. scopu
lui cunoscut : satisfacerea cerințelor 
actuale ale populației.

„Informatehnica 

f71"

Aflată la a doua ediție, „Infor
matehnica ’71“-Buzău, organiza
tă de consiliul județean al sindi
catelor, in colaborare cu cabine
tul județean pentru organizarea 
producției ți a muncii, progra
mează numeroase manifestări de 
propagandă tehnică : simpozioa
ne, colocvii, schimburi de expe
riență, concursuri pe meserii, 
dezbateri. Prin aceste acțiuni se 
urmărește sporirea contribuției 
colectivelor la realizarea anga
jamentelor luate in cinstea săr
bătoririi semicentenarului parti
dului, îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an ți 
creșterea măiestriei profesionale 
a salartaților.

Cartier

de locuințe 

in construcție

în municipiul Arad au început 
lucrările de construcție a unui 
nou cartier de locuințe. Ampla
sat in zona de nord-vest a ora
șului, pe Calea Aurel Vlaicu, 
noul ansamblu edilitar va cu
prinde, în faza finală, 10 000 de 
apartamente. Pe șantier se lu
crează intens. Au fost săpate 
fundațiile, se toarnă betoanele 
pentru blocurile care vor fi date 
in folosință tn cursul acestui an, 
unele din ele conturîndu-și de 
pe acum primele niveluri.

<• NEAMȚ

Autogara 

moderna

în municipiul Piatra Neamț 
s-a dat in exploatare o nouă ți 
modernă autogară pentru trans
portul călătorilor. Avind o ar
hitectură specifică orașelor mon
tane — amintim numai execu
tarea pereților exteriori in cu
loarea pietrei naturale — clădi
rea este dotată cu toate încă
perile și serviciile necesare. De 
pe peroane pot pleca simultan 
15 autobuze. Autogara asigură 
un flux de 10 000 călători pe zi 
pe traseele din județele Neamț, 
lăți. Suceava. Bacău.

TELEORMAN

>-

L

Un nou spița! județean
VASLUI (corespondentul 

„Scînteii" Vasile Iancu). în a- 
cest oraș a început construcția 
unui spital județean. Spitalul 
va avea o capacitate de 700 
de paturi. Moderna clădire, cu 
parter și 6 etaje, amplasată pe 
o suprafață de aproape 3 000 
metri pătrați, va avea un corp 
de spitalizare cu o lungime de 
83 metri și o lățime de 16 me
tri, precum și un alt corp, de

ECRAN

ÎNGERII
tr-un foarte serios și ne
cruțător joc cu moartea. 

Inspirat de’ memoriile 
lui Mitka Grabatceva a- 
părute sub titlul „în nu
mele poporului", filmul 
evocă anii ocupației hitle- 
riste a Bulgariei, ani în 
care, dezvoltînd tradițiile 
revoluționare, patriotice, 
partidul comunist a orga
nizat lupta de rezistență 
a poporului împotriva te
rorii fasciste. Cei ' șase 
tineri eroi ai . filmului, 
luptători revoluționari, au 
o misiune deosebit de pe
riculoasă : aceea de a e- 
xecuta, conform deciziilor 
statului major al Armatei 
de eliberare națională, 
sentințe capitale pronun
țate împotriva unor duș
mani ai patriei lor. Con
ducători fasciști, invete- 
rați inamici ai poporului, 
sint lichidați „in numele 

' poporului" — iar episoa
dele respective demons
trează știința, regizorului 
de a crea tensiune în des
fășurarea unei acțiuni 
pigmentate de urmăriri 
dramatice, de ieșiri spec
taculoase din situații in 
care totul părea pierdut. 
Se poate chiar afirma că 
in ce privește subiectul 
propriu-zis, . aceste ele-

for-
41,2

diagnostic și tratament, de 
mă pătrată, cu latura de 
metri. Noul spital va dispune 
de o centrală termică proprie 
și o centrală de oxigen, 
construirea noului 
folosesc elemente 
și cofraje metalice, 
gură lucrărilor un 
Termenul de dare ___ ,„
a spitalului județean din Vaslui 
este stabilit pentru august 1972.

La 
obiectiv se 
prefabricate 
ceea ce asi- 
ritm intens, 
în folosință
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I
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NEGRI"

„Teleormanul" 

in casă noua

în primăvara anului 1968, la 
20 februarie, pe străzile orașe
lor Alexandria, Tr. Măgurele, 
Roșiorii de Vede și Zimnicea, 
ca și în comunele județului Te
leorman, vinzătorii- de ziare și 
factorii poștali anunțau, nu fă
ră mindrie : „Azi a apărut pri
mul număr al ziarului „Teleor
manul". Dar ziarul era tipărit 
la București.

începînd de sîmbătă, 20 fe
bruarie 1971, deci la trei ani 
după apariția primului număr 
al „Teleormanului", la Ale
xandria a fost dată în func
țiune o tipografie județeană. 
Astfel, la al 930-lea număr, zia
rul „Teleormanul" apare „in ca
să nouă", in condiții grafice șl 
de o calitate tipografică pe mă
sura tehnicii actuale a tipogra
fiei.

mente l-au preocupat pe 
regizorul și scenaristul 
Vîlo Radev mai mult de
cit reconstituirea în pro
funzime a împrejurărilor 
evocate, a realităților re
zistenței antifasciste. Du
pă propria sa mărturisire, 
autorul filmului a fost, în 
primul rînd, interesat de 
psihologia personajelor — 
firi ieșite din comun, a- 

• flate in condiții excepțio
nale. Și, intr-adevăr, pre- 
zentînd micul grup de ti
neri al cărui liant ii con
stituie intransigența revo
luționară, filmul contu
rează individualități dis
tincte, sesizează, adeseori 
cu subtilitate, reacțiile ca
re — in momente hotărî- 
toare — îi definesc pe 
eroii povestirii cinemato
grafice. Momentele dra
matice alternează cu al
tele în care romantismul 
vîrstei este surprins emo
ționant, și poate că a- 
ceastă latură a evocării — 
consacrată raporturilor 
dintre personaje, tinereții 
lor pure, generoase și care 
îi facg deopotrivă neîn- 
fricați și vulnerabili — 
este cea mai împlinită din 
punct de vedere artistic 
și, deci, cea mai convin
gătoare.

în ce privește acțiunea, 
este de remarcat că regi
zorul — dorind să-și ca
racterizeze eroii prin pris
ma unor situații extreme 
— supralicitează uneori, 
cu riscul de a ajunge Ia 
episoade neverosimile (de 
citeva ori personajele fil
mului se salvează, mira
culos, din fața unor ad
versari prezentați pe e- 
cran mult mai puțin abili 
și periculoși decit au fost 
în realitate). Și, din a- 
ceeași pricină, chiar acti
vitatea tinerilor pierde 
cumva din gravitate (și 
din semnificațiile inten
ționate de autor), execu
tarea sentințelor capitale 
devenind uneori parcă uh 
joc, o întrecere în înfrun
tarea primejdiei,, a mor- 
ții. Sînt inegalități com
pensate, în mare măsură, 
de calitatea jocului acto
ricesc, de autenticitatea 
acestor tineri întruchipat! 
de actorii Ștefan Danai- 
lov, Doroteea Tonceva, 
Violeta Ghindeva, Dobri- 
na Stankova, Iosif Sur- 
chadjiev și Marin Mla- 
denov.

«SATU MARE^

D. COSTIN

Inovatori Iaureați

Pentru stimularea, in conti
nuare a activității de invenții și 
inovații, în județul Satu-Mare 
consiliul județean al sindicatelor 
a instituit și acordat titluri, di
plome și premii celor mai buni, 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Au fost acordate titlurile : „In
ventatorul cu cele mai valoroase 
creații tehnice" — Ștefan Ka- 
meny, tehnician la centrul de 
cercetări și proiectări pentru u- 
tilaje miniere ; „Inovatorul cu 
cele mai eficiente inovații" — Lu
dovic Vajda, Mircea Tat, Ștefan 
Kovacs, Ludovic Kineses de la 
C.E.I.L. Satu-Mare ; „Inovatorul 
cu cele mai multe inovații pro
puse șl aplicate" — Aurel Pe
trie, maistru la Fabrica de ma
șini casnice și Mihai Pop de la 
uzina „Unio" ; „Inovatorul cu 
cele mai valoroase propuneri de 
inovații" — Irina Dragoș, teh
nician la fabrica de confecții 
„Mondiala" etc.

DE LA CORESPONDENȚII 
• „SCÎNTEII"
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Campionatele mondiale 
de hochei pe gheată (grupa C) 
® ECHIPA NOASTRĂ A ÎNCEPUT BINE: DUPĂ 7—1 CU 
FRANȚA, 6—1 CU DANEMARCA © ASTĂ-SEARĂ, MECIUL 

CU UNGARIA
Chiar dacă tn organizarea campio

natului — poate fără voia gazdelor 
— sint destul de numeroase greutăți, 
In special în ce privește distanța din
tre orașele unde sint programate me
ciurile (și vineri, și simbătă, hocheiș- 
tii noștri, de pildă, s-au întors — de 
la Utrecht și respectiv Rotterdam — 
Ia Eindhoven, unde locuiesc, mult 
după miezul nopții), echipa noastră 
manifestă un optimism deosebit, ne- 
resimțind parcă oboseala coroborată 
a jocurilor și a acestor lungi voia
juri fortuite. După un scor nesperat 
cu Franța (7—1), dar — din cite se 
spune — neevidențiind intrutotul su
perioritatea netă dovedită pe teren, 
hocheiștii români au întrecut și re
prezentativa Danemarcei, de aseme
nea la o diferență concludentă : 6—1. 
Golurile în acest meci le-au marcat : 
Huțanu (2), Pană, Fodorea, Bașa și 
Gheorghiu — cite unul. Interesant 
apare faptul că și în prima partidă, 
și în cea de-a doua, după 20 de mi
nute de joc — scorul era alb (0—0), 
de abia în următoarele două reprize

FOTBAL

A doua victorie

SCHI

Primii campioni ai anului

a Petrolului in Algeria

ALGER (prin telex). — Echipa plo- 
leșteană Petrolul a susținut la Mosta- 
ganem (port la Marea Mediterană, in 
apropiere de Oran) al doilea meci din 
turneul ce-1 face în Algeria. Pe sta
dionul „Ben Slimane", pe o vreme 
frumoasă, de veritabil sfîrșit de mai, 
a intilnit formația E. S. Mostaganem, 
din categoria secundă, dar care reu
șește adesea performanțe superioare 
clasificării sale : în ultimii, ani a fost 
de două ori finalistă în „Cupa Al
geriei".

Pentru fotbaliștii petroliști și în 
acest meci greul nu l-a constituit 
valoarea în sine a adversarilor, ci 
terenul, foarte dur și acoperit cu 
praf. Partida s-a încheiat — ca și la 
Tizi Ouzou — cu victoria ploieșteni- 
lor ; de data aceasta însă la numai 
un gol diferență : 2—1 (1—1). Scorul 
l-a deschis Grozeă (min. 20). Gazdele 
au egalat după 15 minute, prin Khei- 
rat. Petrolul a înscris golul victoriei 
în min. 87, prin Mocanu.

Marți, turneul se încheie la Alger ; 
este probabil ca adversara echipei 
noastre să fie selecționata de tineret 
■ Algeriei.

RAPID — ODRA 3-2

Pe stadionul Giulești din Capitală, 
ieri după-amiază Rapid a jucat un 
meci amical cu formația Odra Opole 
din categoria B a campionatului po
lonez. Bucureștenii au învins cu sco
rul de 3—2 (2—1), golurile lor fiind 
înscrise de Apostol (2) și Neagu — 
din 11 metri.

Foto : Gh. VințilăIeri dimineață, la inaugurarea sezonului oiclist. Prima competiție „Cupa municipiului București

HANDBAL

Meciurile preliminare pentru

La Basel (Elveția) a avut loc ieri 
tragerea la sorți a meciurilor preli
minare pentru campionatul mondial 
feminin de handbal, programat să se 
desfășoare în luna decembrie, în O- 
landa. Iată aceste meciuri : România- 
U.R.S.S., R.F.G.-Suedia, Cehoslova- 
cia-R.D. Germană, Danemarca-Bul- 
garia, Norvegia-Polonia. Calificate 
din oficiu pentru turneul final : Un
garia, Iugoslavia (clasate pe primele

TENIS DE MASĂ

Trei succese românești in Anglia

Rubricile de sport ale ziarelor en
gleze remarcă succesul deosebit ob
ținut de sportivele noastre la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei, desfășurate la 
Brighton. După un joc excelent, 
Maria Alexandru a cîștigat proba de 
simplu femei, învingind-o în finală 
cu 3—0 (21—11, 21—11, 21—12) pe 
vest-germana Diana Scholer. în se
mifinale, sportiva noastră eliminase 
CU 3—0 pe Agnes Simon (R.F.G.). A 

hocheiștii noștri reușind să-și asigure 
victoria.

Preferința lor .pentru ofensivă, 
pentru șuturile la poartă, o ilus
trează, între altele, faptul — subli
niat și de corespondentul agenției 
France Presse — că portarul danez 
Ben Hansen a fost pur și simplu a- 
sediat. Acesta insă, după ce parase 
cam 70 de șuturi extrem de puterni
ce în prima jumătate de oră, a fost 
nevoit să cedeze și scorul a luat pro
porții.

Ieri, o binemeritată zi de odihnă 
pentru toate echipele. Astăzi și mîi- 
ne,' din nou la drum... și pe gheață. 
Pentru echipa noastră, meciul de 
astă-seară se anunță deosebit de 'difi
cil, de rezultatul lui depinzind poate 
chiar ciștigarea grupei și implicit 
promovarea in grupa B. Este vorba 
de partida cu selecționata Ungariei, 
pretendentă, de asemenea, la șefia 
clasamentului grupei C. Echipa ma
ghiară a obținut pînă acum două vic
torii, cea cu Anglia însă, la limită 
(7—6). Alte rezultate : Franța — Bel
gia 18—1 ; Bulgaria — Olanda 7—0.

POIANA BRAȘOV (prin telefon, 
de la B. Radu). — După nenumărate 
ezitări, iarna s-a instalat, în sfîrșit, 
cu autoritate pe pirtiile de schi. în- 
cepind de vineri și pină duminică, 
fondiștii (in Poiana Ruia) și săritorii 
(pe trambulina din Poiana Brașov) 
și-au disputat titlurile de campioni. 
Primii au -intrat în concurs „marato- 
niștii" schiului, in cadrul celor mai 
grele probe : 30 km bărbați și 10 km 
fete. întrecerea fetelor a consemnat 
și prima surpriză de proporții. Cu
noscuta noastră fondistă Marcela 
Leampă a pierdut titlul, după ani de 
dominare autoritară, în fața tinerei 
Rodica Clinei (Tractorul Brașov), ca
re s-a remarcat nu numai printr-o 
rezistență mai mare, dar și printr-un 
finiș demn de toată lauda. La băieți, 
lupta pentru primul loc s-a dat în 
„familie" — intre fondiștii de la 
A.S.A. Brașov. Dintre aceștia s-a de
tașat net Nicolae Sfetea.

Zăpada proaspătă și puțin alune- 
CQa.să a influențat rezultatele obți
nute de săritorii de la trambulină, 
întrecerea însă plăcînd numeroși
lor spectatori. Chiar după prima să
ritură s-a văzut clar că. Gheorghe 
Gîrneț (A.S.A. Brașov) va reprezen
ta un pericol potențial pentru cam
pionul de anul trecut. Dumitru Lupu 
(Dinamo Brașov). La a doua săritură 
el a intîrziat însă la „bătaie" și ast
fel Dumitru Lupu a reintrat din nou 
în posesia titlului de campion.

★
Schiorii alpini au participat sim

bătă și duminică la „Cupa orașului 
Sinaia", ultima verificare înaintea 
Balcaniadei (la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, în Iugoslavia). Concursul a 
fost extrem de dificil, temperatura 
foarte scăzută (minus 17 grade), pre
cum și zăpada grea și vîntul punînd 
Ia grea încercare pe schiori. Acesta 
a și fost motivul pentru care slâlo-

două locuri la mondialele preceden
te), Olanda (ca țară organizatoare) și 
Japonia (reprezentantă a continentu
lui asiatic).

România Norvegia 10-9
Continuîndu-și turneul în țările 

scandinave, selecționata masculină 
de handbal a României — din rindul 
căreia lipsesc o serie de titulari (în
tre ei Gruia, Gațu, Goran, Birtolom 
etc.) — a intilnit la Elverum repre
zentativa Norvegiei. Victoria a re
venit handbaliștilor români cu sco
rul de 10—9 (5—6).

doua victorie a fost obținută la pro
ba de dublu femei, în finala căreia 
Maria Alexandru și Eleonora Mihal- 
ca au întrecut cu 3—1 (15—21, 21—13, 
21—15, 21—18) cuplul J. Shirley (An
glia), B. Kishazi (Ungaria). La du
blu mixt, Maria Alexandru în cuplu 
cu iugoslavul Alexander Stipancici 
a dispus în finală cu 3—0 (21—15, 
21—18, 21—13) de cuplul Karenzax 
Mathews, Dennis Neale (Anglia).

Voleibalistele din lași

Atac clujean, ripostă craioveanâ (fază din meciul „U" Cluj — „U" Craiova)

Ieri a luat sfîrșit, în sala Floreasca, 
prima din cele două etape-turneu ală 
campionatului național feminin de 
volei. Spre deosebire de campionatul 
treout, problema ciștigătoarei este, 
practic, de pe acum rezolvată. For
mația ieșeană Penicilina, neînvinsă 
și, evident, cea mai constantă și o- 
mogenă, deși prezentindu-se (poate 1) 
mai slab ca altădată, nu poate scăpa 
titlul. ' 

mul special s-a desfășurat la o oră 
neobișnuită (16). Pentru prima dată 
in acest sezon am remarcat victoria 
clară a Danielei Munteanu (A.S.A.). 
clasată înaintea Elenei Neagoe (Ca- 
raimanul Bușteni) și a Ioanei Belu 
(A.S.A.). La băieți, în urma acciden
tării, în manșa a doua, a specialis
tului nr. 1 al probei, Dan Cristea 
(Dinamo Brașov), victoria a revenit 
colegului său de club Gheorghe Vulpe.

Așa cum ne-am așteptat, mai stă- 
pin pe sine și mai atent, Dorin Mun
teanu (A.S.Â.) a terminat detașat 
slalomul uriaș. O comportare meri
torie au avut-o și Nicolae Crețoi 
(Politehnica Brașov), clasat pe locul 
II, și învingătorul de la special, 
Gheorghe Vulpe, venit pe poziția a 
treia.

TENIS

Mare surpriza 
în turneul 

de la Macon (S.U. A.)
• Năstase în iinală

Seria duelurilor Clark Graebner— 
Ilie Năstase, în circuitul turneelor 
„indoor" din S.U.A., a fost întrerup
tă la Macon, unde finala probei de 
simplu bărbați se va disputa între 
Ilie Năstase și iugoslavul Zeiiko 
Franulovici. In timp ce Ilie Năstase 
l-a învins în semifinale cu 4—6, 
6—2, 6—0 pe chilianul Jaime Fillol, 
americanul a pierdut cu 2—6. 1—6 
partida cu Franulovici.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• PATINAJ. — Austriaca Beatrix 

Schuba este noua campioană mon
dială la patinaj artistic. Deși evo
luția sa în programul de figuri li
bere nu i-a entuziasmat pe cei 
10 000 de spectatori prezenți în Pa
latul sporturilor din Lyon, ea și-a 
păstrat primul loc datorită avansu
lui apreciabil acumulat după exerci
țiile obligatorii. Schuba a fost si
tuată doar pe locul opt la figurile 
libere, in care a excelat americana 
Janet Lynn, notată de două ori cu 
punctajul maxim. Iată clasamentul 
primelor șase : 1. — Beatrix Schuba 
(Austria) 2 753 puncte ; 2. — Julie 
Holmes (S.U.A.) 2 697,3 puncte ; 3. — 
Karen Magnussen (Canada) 2 697,7 
puncte ; 4. — Janet Lynn (S.U.A.) 
2 680 puncte; 5. — Rita Trapanese 
(Italia) 2 623,6 puncte ; 6. — Sonia 
Morgenstern (R.D.G.) ■ 2 606,6 puncte

• ATLETISM. - Cu prilejul cam
pionatelor de atletism pe teren aco
perit ale R.F. a Germaniei (întrece
rile se desfășoară la Kiel), cunoscuta 
recordmană Heide Rosendahl a .sta
bilit cea mai bună performanță mon
dială de sală in proba de săritură in 
lungime : 6,68 m. Cu un rezultat ex
celent s-a încheiat și cursa feminina 
de 800 m, cîștigată de Hildegard 
Falck : 2’03”3/10 (cea mai bună per
formanță mondială pe teren acoperit).

• HANDBAL. — Primul meci 
pentru semifinalele „Cupei campio

Urmăritoarele sale, Dinamo și Ra
pid, prezentind garnituri improvizate 
și fără rezerve, își vor disputa in 
continuare locul... secund. Ambele au 
„reușit" să furnizeze cele mai mari 
surprize din ultimii ani, prima pier- 
zind categoric la Farul (1—3), iar cea 
de-a doua, la I.E.F.S. (0—3), în par
tide de nivel mediocru, în care jucă
toarele fostelor echipe campioane ui
taseră parcă și... regulamentul de joc. 
De altfel, întregul turneu s-a desfă
șurat la o scăzută cotă valorică, în
vingătoarele datorîndu-și succesul în 
general unui plus de vitalitate și 
uneori experienței, nicidecum pregă
tirii tehnice.

O revelație a constituit-o totuși 
Farul (antrenor I. Cristian), echipă 
tînără, în formare, cu principii tac
tice moderne, care a reușit la Bucu
rești numai victorii și mai poate 
oferi surprize pe terenul propriu. 
S-au înregistrat însă supărătoare 
fluctuații de evoluție in jocul tutu
ror formațiilor, caracteristice ale lip
sei de valoare, de pregătire și de 
maturitate in joc. Astfel, I.E.F.S., în- 
vingătoarea Rapidului, a pierdut la... 
Ceahlăul, care a fost învinsă de fe
roviare (?!). Toate acestea au re
amintit, neplăcut, publicului spectator 
(poate și antrenorilor, conducerii fe
derației) că voleiul feminin trece 
printr-o prelungită și'acută criză va
lorică. Cît timp ne vom mai mărgini 
doar la constatări și declarații...

Următoarea (și ultima) etapă-tu'rneu 
are loc, incepînd de joi, la Constan
ța. înaintea acestor jocuri, în clasa
ment conduce Penicilina (34 p.), ur
mată de Dinamo și Rapid. Alte re
zultate : ,.U" Craiova—„U“ Cluj :
3—2 ; Farul—Ceahlăul 3—0 ; Penici- 
lina-C.P.B. 3—2 ; I.E.F.S.-C.S.M.
Sibiu 3—1

I. DĂNESCU

ATLETISM

Noi recorduri 
la „Cupa de cristal"

în ziua a doua a concursului in
ternațional de atletism „Cupa de 
cristal", ce se desfășoară în sala 
din parcul „23 August", cîțiva spor
tivi români au realizat unele per
formanțe remarcabile. în primul 
rînd situăm rezultatul lui Dinu 
Piștalu la săritura cu prăjina, 
probă repetată ieri în scopul unei 
tentative de record. Măsura aceasta 
s-a dovedit inspirată. Piștalu, care 
sîmbătă stabilise un nou record pe 
teren acoperit, cu 5,05 m, a sărit 
duminică după-amiază 5,12 m, un 
nou record, mai valoros decît cel 
în aer liber (5,10 m și aparținînd 
aceluiași atlet).

La 60 m garduri — probă ce a 
revenit sovieticului Demus (în 7” 
7/10) — alergătorul nostru Se- 
bastien a întrecut vechiul re
cord de sală al‘lui Perța (7,8 sec), 
realizînd 7,7 secunde. Proba de să
ritură în lungime a fost cîștigată 
de proaspătul rapidist Valentin 
Jurcă cu 7,80 m. Pe locul secund — 
maghiarul Kalocsai (7,65 m). La 
aruncarea greutății, Adrian Ga- 
gea a realizat un rezultat de 
18,03 m, cu mulți centimetri 
superior propriului său record 
de sală (17,40 m), și chiar ce
lui în aer liber ; totuși, noul re
cord este încă departe de cifra 18,50 
m, stabilită ca normă prealabilă 
pentru participarea la apropiatele 
campionate europene de la Sofia.

nilor europeni" la handbal masculin 
între formația vest-germană V.F.L. 
Gummersbach și echipa portugheză 
Sporting a revenit oaspeților cu 
scorul de 25—17 (11—10). Virtual ca
lificată, echipa V.F.L. Gummbers- 
bach va întilni în finală formația 
Steaua București, care a eliminat pe 
Partizan Bielovar, Finala va avea 
loc la 4 aprilie.

• FOTBAL. — La Budapesta s-a 
disputat meciul internațional amical 
dintre echipa locală M.T.K. și for
mația Dinamo Kiev. Victoria a re
venit fotbaliștilor sovietici cu scorul 
de 3—0 (2—0)

• tn turneul internațional (e- 
chipe de juniori) de la Așhabad, 
echipa Finlandei a terminat Ia ega
litate cu reprezentativa Cehoslova
ciei Tot cu un rezultat de egalitate 
(0—0) s-a încheiat și partida dintre 
formația locală Stroitel și selecțio
nata R.D Germane

• TENIS DE MASA. — Federația 
iugoslavă de specialitate a definitivat 
lotul de sportivi care va participa 
la apropiatele campionate mondiale 
de tenis de masă de la Nagoya (Ja
ponia). La această competiție Iu
goslavia va concura numai la între
cerile masculine cu o echipă alcă
tuită din 5 jucători: Korpa, Surbek, 
Stipancici, Karakasevici și Cordas.

Se știe ce rol însemnat au clubu
rile in ansamblul vieții noastre spor
tive. Ele constituie celulele vii. clo
cotitoare. în care se desfășoară pa
sionantul proces al plămădirii per
formantei. In secțiile clubului se des
fășoară migăloasa muncă de depis
tare a elementelor talentate, instru
irea și integrarea lor în program de 
pregătire (uneori de mare duritate) 
impus de participarea la competiții 
cu caracter intern sau internațional. 
Și noi avem în Capitală sau în tară 
cluburi cu secții puternice, unde are 
loc o activitate susținută, bazată pe 
cele mai noi cuceriri ale teoriei și 
practicii sportului modern, cluburi 
unde sportivii — sub îndrumarea u- 
nor antrenori competenți — se pre
gătesc cu interes și conștiinciozitate, 
infruntînd rigorile din ce în ce mai 
aspre ale antrenamentelor necesare 
obținerii performanței înalte. Prin 
aceasta se explică, de altfel, șl nu
meroasele succese de prestigiu ale 
sportului românesc, atît la Jocurile 
Olimpice, cît si la diferite campio
nate mondiale sau europene.

Recent, în cluburile sportive au a- 
vut loc adurfările în care a fost ana
lizată activitatea din ultimii ani si 
au fost desemnate noile organe de 
conducere. Adunările au prilejuit, în 
general, analize severe, țintind asi
gurarea unei maxime exigențe in des
fășurarea procesului instructiv-edu- 
cativ, a creșterii eficienței activității 
tehnicienilor și sportivilor din secții. 
Astfel, a reieșit că,' alături de rezul
tatele meritorii obținute, persistă incă 
in activitatea secțiilor practici ana
cronice. îngăduință față de abaterile 
de la normele științifice de pregăti
re, de la conduita sportivă și cetă
țenească.

Unul dintre aspectele relevate de 
majoritatea adunărilor constă în 
faptul că nu sînt puține cluburile în 
care au existat și mai există secții 
care de ani de zile consumă fără să 
producă nimic sau mai nimic. „în 
primul rînd — se spune, de exemplu, 
în darea de seamă prezentată în adu
narea clubului Petrolul Ploiești — 
trebuie să arătăm că unele secții, cum 
sînt cele de box, lupte, tir și volei, 
n-au mai obținut de mult rezultate 
care să Ie justifice prezenta in ca
dru! unui club de performanță (n.n.- 
la aceste secții jfuncționează 7 an
trenori). Aceeași apreciere poate fi 
făcută, și în legătură cu secțiile de 
volei. . atletism sau baschet de la 
Progresul București, dar aici instru
mentul autocriticii n-a mai fost la 
fel de ascuțit, conducerea clubului 
âlegind formule mai îngăduitoare : 
„secția de volei este cea care poate 
a înregistrat cel mai scăzut randa
ment și a creat probleme la sfîrșitul

DIN LUMEA LARGĂ
■ Fotbaliștii profesioniști din Mexic 

s-au organizat intr-un sindicat 
care numără in prezent 400 de mem

bri. Președintele sindicatului fotba
liștilor a fost numit Antonio Moța, 
cu ani in urmă portarul echipei na
ționale. Membrii acestui sindicat, care 
reprezintă 18 echipe de club, vor le
gifera in scurt timp contractele sem
nate cu respectivele cluburi și vor 
discuta problemă 'viitoarelor trahsfe- '.liUwVri1.: XÂ'C'. . -—■— .-.ț;

B Celebrul fotbalist suedez Kurt 
Hamrin, în virstă de 38 de ani, 

și-a încheiat cariera de jucător la clu
bul A.C. Milan. El a devenit antreno
rul echipei F.C. Neapole. In cursul e- 
voluției sale ca jucător în prima ligă a 
campionatului italian, Hamrin a în
scris 190 de goluri. In clasamentul 
celor mai buni golgeteri italieni, 
Ilamrin a ocupat locul patru, după 
Piola (274 goluri), Nordhal (225) și 
Meazza (218).

HDin cele 36 recorduri mondiale de 
haltere, 17 aparțin sportivilor so
vietici. Celelalte recorduri sînt deți

nute de halterofili din Japonia, Un
garia, Iran, Polonia, Finlanda, Suedia, 
Bulgaria.

BUn accident mortal fără precedent 
s-a produs în cadrul unei com
petiții de haltere, lâ Cairo. Said Shaa- 

ban, campionul R.A.U. la categoria 
mijlocie, încercînd să ridice o greu
tate de 140 kg, s-a dezechilibrat și nu 
a mai putut evita haltera, care i-a

REDUCERE DE PREȚURI LA OUĂ LISTA

După cum informează Ministerul 
Comerțului Interior, incepînd de luni 
1 martie intră în vigoare noile pre
țuri la ouă pentru sezonul de primă
vară, prețuri care sînt reduse cu 0,30 
lei la bucată.

RESPONSABILITATEA ARHITECTULUI
(Urmare din pag. I) 
pe de alta, imensul 
angrenaj uman și ma
terial angajat în acest 
proces pun in discu
ție însăși ’ menirea 
actuală a arhitectu
lui. Procesul orga
nizării spațiului este 
astăzi un act colec
tiv de largă co
laborare cu diverși 
specialiști in domenii 
multiple și variate. In 
compunerea elemente
lor intr-un ansamblu 
armonios, în transfor
marea datelor func
ționale intr-un act de 
cultură materială și 
spirituală, arhitectul 
are o mare răspun
dere. Pentru a putea 
îndeplini acest rol 
complex este necesar, 
după mine, ca în for
mația arhitecților să 
intervină schimbări 
substanțiale. Printr-o 
pregătire cit mai 
completă și multilate
rală, ei trebuie să-și 
Însușească priceperea 
sintezelor pluridisci
plinare, o viziune de 
ansamblu. în același 
timp, varietatea pro
blemelor puse profe
siunii noastre și evo
luția lor rapidă re
aduc tn discuție, cu 
toată greutatea, nece
sitatea unor speciali
sed : pregătirea ac
tuală generală, cu In
cursiuni in toate do
meniile specifice, ar 
trebui să cedeze locul 
unei aprofundări în 
ramurile principale — 

sistematizare, arhitec
tură generală, arhitec
tură de interior — 
printr-o orientare di
ferențiată în ultimii 
ani de studiu. Cred că 
Uniunea Arhitecților 
poate aduce un sprijin 
deosebit în acest , pro
ces.

Ținînd seama de 
multitudinea proble
melor urgente pe care 
le au de rezolvat ma
joritatea organizațiilor 
de proiectare, ii revi
ne U.A. sarcina stu
dierii unor probleme 
de perspectivă, speci
fice țării noastre in 
domeniul sistematiză
rii și arhitecturii. Este 
vorba de anumite pro
bleme majore, de o- 
rientare generală, în 
domeniile importante 
ale profesiunii. De 
altfel, socot că insti
tuțiile care organizea
ză și îndrumă activi
tatea ar putea recurge 
in mai mare măsură 
la sprijinul Uniunii 
Arhitecților, înaintea 
definitivării unor
puncte de vedere și a 
adoptării unor măsuri 
cu aplicare in dome
niul arhitecturii.

Este necesară dez
voltarea criticii de ar
hitectură și, măi ales, 
așezarea ei pe baze 
științifice, atit pe plan 
funcțional cît și eco
nomic. Abordarea pro
blemelor de estetică 
arhitecturală ar trebui 
să se facă de pe po
ziții principial noi ; 
modificările importan

campionatului 1.969/1970, avînd două 
echipe retrogradate — fete și băieți. 
Echipa do fete, se spune. în conti
nuare. în darea de seamă, antrenată 
de Gh. Rindașu, a avut o participare 
modestă in divizia A (divizie, men
ționăm noi. a cărei „modestie" la 
rindu-i nu poate fi pusă la îndoială). 
Fără valori individuale cu o medie 
do vîrstă relativ mare, cu slabe ca
lificative la disciplină... etc., etc.". 
Iată o adevărată mostră de cum nu 
trebuie să fie o echipă. Dar. din pă
cate. „portretul" secției de volei de 
la Progresul București se potrivește 
și altor atitea secții de atletism, vo
lei. baschet, tir ș.a. de la alte Unități

ÎNSEMNĂRI pe marginea 
ACTIVITĂȚII UNOR CLUBURI 

SPORTIVE

sportive de performanță, secții care 
ființează de ani de zile cu antrenori 
cu normă întreagă, dar „l'ără valori 
individuale cu medie de vîrstă re
lativ mare" etc., etc.

Constatările de acest fel nu sînt 
noi. Le-am mai intilnit și cu ani în 
urmă, dar fenomenul continuă să 
persiste, avind una dintre cauze în 
dorința de a fi menținut cu orice 
preț un anumit număr de secții, nu
măr de secții care justifică cel mult 
schema de funcțiuni a personalului 
tehnico-administrativ a clubului res
pectiv. Și nu sînt puține cazurile cînd 
fondul de salarii dintr-un club este 
aproape egal cu cel destinat activi
tății sportive propriu .zise. Iată de ce. 
credem,' că este necesar ca organele., 
sportive teritoriale sau forurile tu
telare, ale cluburilor respective să ia 
în discuție situația acestor secții, o- 
portunitatea existenței lor în cadrul 
unor cluburi de performanță, pentru 
a propune eventuala lor transferare 
în sectorul sportului de mase.

Punînd in discuție valoarea activi
tății din secții. întîlnim un evantai 
de defecțiuni. Ne vom opri, însă, cu 
precădere asupra unei probleme de 
organizare, cu implicații directe in 
procesul de instruire. în activitatea 
clubului în ansamblu : inexistenta, 
in numeroase cazuri, a oricărei le
gături între antrenorul seniorilor și 
ccl al juniorilor. Fiecare lucrează pe 
cont propriu, ceea ce face ca ade
sea, juniorul promovat (dacă se în- 

fracturat șira spinării, cauzîndu-i 
moartea.

■ Comitetul de organizare' a „Săp- 
tăminii preolimpice" de la Sappo

ro a anunțat oficial că întrecerile au 
fost urmărite de 175 874 spectatori. 
Un purtător de cuvînt a declarat re
prezentanților presei internaționale că 
numărul spectatorilor care vor urmări 

. Joctirild Olimpice , de iarnă, progra
mate anul viitor la. Sapporo, va fi 
de 6 ori mai mare.

B Patru stațiuni de sporturi de iar
nă din R. F. a Germaniei — 

Berchtesgaden, Inzell, Ruhpolding și 
Reit im Winkl — și-au depus candi
datura de a organiza Jocurile Olim
pice din 1978. M. Miiller, consilierul 
acestui land, a declarat că aceste lo
calități, situate una de alta la maxi
mum 60 km, posedă toate instalațiile 
necesare.

■ La Atena au avut loc lucrările 
comitetului Jocurilor Meditera

neene. Printre altele, s-au luat o se
rie de măsuri organizatorice privind 
viitoarea ediție a acestei competiții, 
care va avea loc, după cum se știe, 
între 6 și 17 octombrie anul acesta Ia 
Izmir (Turcia). Organizatorii sportivi 
din Turcia au arătat că pista de atle
tism-va cuprinde 8 culoare și că ea 
va fi acoperită cu tartan. De aseme
nea, s-a anunțat că tenisul a fost in
trodus în programul demonstrativ al 
competiției.

Totodată, în urma unui ordin al mi
nistrului, au fost luate măsuri pentru 
asigurarea unei aprovizionări abun
dente cu ouă a rețelei comerciale din 
întreaga țară.

te produse in aprecie
rea frumosului, în 
concepția soluționări
lor plastice, cer ca 
îmbinarea frumosului 
cu utilul să se facă pe 
baza datelor furnizate 
de tehnologia și știin
ța actuală. Trebuie să 
ne preocupăm astăzi de 
o personalizare mai 
expresivă ă valențelor 
mediului în care se 
desfășoară procesul de 
edificare, de integra
rea scării umane în 
acest mediu, de afir
marea tradițiilor și de 
modalitățile prezenței 
lor în contemporanei
tate, intr-un acord 
deplin între om și 
mijloacele sale mate
riale.

Ținind seama de 
diversitatea proble
melor ce se pun 'astăzi 
profesiunii de arhitect 
și de importanța lor, 
aș aprecia că actua
lele forme de activi
tate ale Uniunii Arhi
tecților hu mai cores
pund intrutotul cerin
țelor vieții noastre con
temporane. Pentru ca 
obiectivele enunțate 
anterior — și încă 
multe altele, care vor 
apărea, desigur, în 
cadrul lucrărilor con
ferinței — să-și poată 
găsi o concretizare 
tn activitatea uniunii, 
este necesar ca a- 
ceasta să devină un 
organism activ, capa
bil să transpună în 
viață numeroasele sar
cini ce-i stau în față 
în perioada următoare. 

tîmplă așa ceva !) la echipa întiia a 
aceluiași club să aibă nevoie de un 
adevărat proces de adaptare li noile 
metode de lucru, 14 noile exigențe. 
Aceeași stare de lucruri — prăpa
stia „tehnică" între juniori și seniori
— a dat naștere uneia dintre cele 
mai acute probleme din mișcarea 
noastră sportivă : așa-zisa muncă do 
perspectivă. în zeci, poate că sute 
de secții, din cele mai diferite ra
muri sportive și în cele mai diferite 
cluburi, cu veleități, (Steaua. Dina
mo, Rapid. Petrolul, U.T.A etc.) sau 
fără (Progresul. Crișul. Politehnica 
Timișoara ș.a.) găsești tot atîția an
trenori (sau mai multi) care lucrea
ză „în perspectivă" dar din mina că
rora n-a ieșit nimic. „La adăpostul 
perspectivei și al pregătirii fără o- 
biective de performanță mai con
crete — sublinia MAXIMILIAN PÂN
DELE, președintele clubului Steaua
— mulți antrenori își petrec anii în- 
tr-o muncă sterilă, de cele mai multe 
ori uitați de colegii lor de la seniori, 
în viitor vom fi foarte exigenți cu 
acești antrenori pentru că de prea 
mulți ani le-am creat condiții, am 
așteptat roade, dar ci nu au dat ni
mic sau prea puțin".

Despre „munca în perspectivă" s-a 
vorbit și se vorbește necontenit și 
la Progresul București, dar „roadele" 
ei s-au concretizat în. cele cinci e- 
chipe retrogradate intr-un scurt răs
timp.

Nu vom face acum, aici, o teorie 
a necesității desfășurării unei acti
vități în perspectivă. In sport, ca și 
în orice alt domeniu — dar cu atit 
mai mult în sportul de performanță 
care cere mereu reînnoirea cadrelor
— menținerea pe pozițiile cîștigate, 
obținerea altora mai avansate, pre
supun o muncă eșalonată pe ani de 
zile, planificată cu rigurozitate ; ști
ind ce și cum îți propui să realizezi. 
Perspectiva presupune un țel pe care 
trebuie să-l atingi intr-un timp pro
pus, mai ales că în sport vîrstă sta
bilește punctul terminus al perspec
tivei : ajuns în pragul senioratului, 
tinărul în pregătire trebuie să dea 
măsura talentului său. roadele acti
vității pe care a desfășurat-o în 
timpul junioratului.

„Acest efort fără finalitate, așa- 
zisa muncă în perspectivă fără re
zultate finale — sublinia IOAN 
KUNST-GHERMANESCU, secretar al 
C.N.E.F.S., la adunarea clubului Pro
gresul — care își are originea în lipsa 
de exigență a noastră, a tuturor, este 
modul concret de exprimare a de
magogiei în sport".

Dacă vom pune în evidenta și alte 
defecțiuni ale procesului de instru
ire din secții — discutate în dezba
teri — vom vedea că ele sînt cau
zele care generează lacunele pre
zente în evoluția selecționatelor noa- 
tre in întilnirile internaționale : ne- 
folosirea unor criterii științifice mo
derne în alcătuirea programelor de 
antrenament, efectuîndu-se îndeobște 
o activitate de rutină, cu metode cu
noscute de pe vremea cind antre
norii înșiși erau sportivi ; lucrul „la 
general", tinerii execută același 
program ca și sportivii mai vîrstnici, 
volum și intensitate, antrenamente 
sub norma internațională ș.a.

Iată, deci, cît de scurt este drumul 
de la secția de club .pînă la lotul re
prezentativ. de ce carențele semna
lat^ ,în „evoluția, unei selecționate nu 

. ppt' fi remQdiâte' de Ja o partițlă 

. la alta, de ce criticii#' care privesc 
defecțiunile de ordin fizic, tehnic 
sau tactic ivite în jocul unei echipe 
reprezentative nu au totdeauna efica
citate.

Presa de specialitate a urmărit. în 
general, cu atenție desfășurarea adu
nărilor din cluburi, subliniind utili
tatea „întoarcerii cu fața spre clu
buri", orientare pe care o practică 
în prezent unele federații. Dar această 
orientare este necesar să vizeze nu 
cluburile în ansamblu, ci secțiile, 
măsurile concrete ce trebuie luate 
atit în ce privește fondul de elemente 
aflat în pregătire, cit și suprastruc
tura tehnico-administrativă. Pe de 
altă parte, ar fi in interesul dezvol
tării activității de performanță ca dis
cuțiile privind secțiile din cluburi să 
continue cu aceeași intensitate, în- 
dreptînd reflectoarele criticii pînă 
în cele mai prăfuite cotloane pentru 
a fi scoasă la lumină și aruncată pes
te bord toată această lume care ve
getează „în perspectivă".

V. PAUNESCU

DE CÎȘTIGUR!

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 28 FEBRUARIE
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1 79279 03 100 000 100 000
1 69855 13 75 000 75 000
1 50656 05 50 000 50 000
i 78881 28 25 000 25 000
î 69029 04 10 000 10 000
i 06690 16 5 000
1 72074 31 5 000 10 000

■■
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80 561 13 2 000
80 702 19 2 000 320 000
80 595 22 1 000
80 455 05 1 000
80 963 19 ■ 1 000
80 646 28 1 000 320 000

800 96 38 800
800 12 40 800
800 35 11 800 1 920 000

2887 | TOTAL : 2 830 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei Obligațiunile de 100 
lei. 50 lei și 25 lei primesc */* 
respectiv */8 din ciștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.
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Ritmurile intense ale dezvoltării economice

Noi capacități de producție intrate în funcțiune la Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tîrgu Mureș

Volumul total al investițiilor: 7,251 MILIARDE LEI

OBIECTIVE NOI
LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 

AZOTOASE TG. MUREȘ : 
® Fabrica de azotat de amoniu,
• Fabrica de amoniac, 
® Fabrica de acid azotic,

LA COMBINATUL CHIMIC TÎRNĂ
VENI :
• Cuptorul nr. 5 de carbid,
® Instalația de bicarbonat de sodiu,
• Instalația pentru fabricarea oxidu

lui de zinc,
® Un cuptor Dressier la secția faian- 

ță-gresie.
LA COMPLEXUL DE INDUSTRIALI

ZARE A LEMNULUI REGHIN : 
® Fabrica de placi aglomerate din 

lemn,
© Fabrica de instrumente muzicale, 
® Fabrica de produse lactate Luduș,
• Fabrica âe conserve Mureșeni,
• Capacități noi la Combinatul de fa

ianță și sticlă Sighișoara,
® Centrul de depozitare și condițio

nare a vinului Tîrgu-Mureș.

DEZVOLTĂRI

Producția globală industrială pe un locuitor a crescut 

cu 96,8 LA SUTĂ

SI MODERNIZĂRI
9

@ Centrala termoelectrică Luduș 
extins cu 500 mw, iar centrala termo- 
electrică Fîntînele, cu 100 MW-

• La Fabrica de geamuri Tîrnăveni 
s-au pus în funcțiune secția, de geam tras și 
secția de geam laminat.

© O nouă secție de cărămizi la pQbriCU de 
cărămizi și țigle Mureșeni.

® capacități noi la întreprinderea de uti
laje pentru industria ușoară Țg. 
Mureș.

© Au mai fost dezvoltate și modernizate : între
prinderea „6 Martie", Fabrica de 
confecții „Tîrnava" și întreprinde
rea „Hicovala", toate din Sighi
șoara, întreprinderea „Metaloteh- 
nica" și Fabrica de pielărie și mă
nuși, ambele din Tg. Mureș.

'V/<-

CREȘTEREA PRODUCȚIEI ÎN PRINCIPALELE RAMURI 
ALE INDUSTRIEI JUDEȚULUI :

— energia electrică, de 2,02

— industria chimică, de 2,56

— industria lemnului, de 1,42

— construcția de mașini, de 2,55

— industria confecțiilor, de 2,40 ori

— industria sticlei, porțelanului și faianței, de 
1S67 ori.

DINAMICA 
PRODUCȚIEI 
GLOBALE 
INDUSTRIALE

Energia electrică produsă în centralele termice 

ale județului este de 6,6 OH mOB HISTO 
decît întreaga cantitate de energie electrică reali
zată în România în anul 1938.

Centrala termoelectrică de la Luduș

&

■ .'A

- • • • ■ • - ■ ?-■

Kî'i■■

AGRICULTURA • it'.i

® Agricultura județului Mureș a beneficiat de peste 1,2 MILIARDE 
LEI investiții, iar din fondurile proprii ale cooperativelor agricole 

de producție s-au investit aproape 250 MILIOANE LEI.

MECANIZARE sfeclei de zahăr, 95 la sută 

lucrările la semănatul porumbului.
IRIGAȚII9

w.

NOI PRODUSE

INDUSTRIALE
Mașini de calcul electromecanice, 

războaie automate de țesut, mașini de 
cusut și surfiiat, mașini de tricotat, de 
bobinat, de dublat, vibratoare tip be
ton, radiatoare tip cămin.

® Pe ogoarele județului se utilizează 

3 005 tractoare fizice șl 320 
semănători tip „SPC-6"

• Suprafața agricolă ce revine la 

tractor fizic este de 81,5 ha 

(față de 106,1 ha în 1965).

• Se execută mecanizat: 99
sută din lucrările de pregătire a 

terenului și semănatul griului, 

100 la sută lucrările la semănatul

CHIMIZARE

un

la

Cantitatea de îngrășăminte chimice 

a crescut de la 29 784 tone în 1965, 

'"46129 tone în 1970. La 

fiecare hectar de teren arabil au 

revenit în 1970 cîte 187 kg 
îngrășăminte chimice, față de nu

mai 118 kg în 1965.

Suprafața arabilă amenajată pen

tru irigații a crescut de aproape

3,5 ori

CADRE

în agriculturaJudețului lucrează în 

prezent aproape 800 cadre cu 

pregătire superioară și medie.

EFECTIVELE 
DE ANIMALE 
ÎN I.A.S.
SI C.A.P.

0
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O VIAȚĂ TOT MÂI BUNĂ OAMENILOR MUNCII
r
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^BISTRIȚA

s' •CENTRALE TERMOELECTRICE

COMBINATE (CHIM.-WR. AZOT)

■- FABRICA DE GEAMURI

MATERIALE DE CONSTRUCTI

INDUSTRIA UȘOARAO RUSII- Munți

INDUSTRIA CONSTR.DE MASIN!

INDUSTRIA TEXTILA

COMPLEX MO. FAIANȚA
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Fintinete

[3=^1 DEZVOLTAREA SPITALIZĂRII

BLOCURI DE LOCUINȚE

STAȚIUNI BALNEARE

CABANA - CAMPING

DEZVOLTAREA REȚELEI DE
ALIMENTARE CU APA,CANAL

COMPLEXE COMERCIALE, 
UNIT. DE AIM PUBLICA

Gornesti

onon oonuMm

STINCEN
LUNCA BRADULUI

OMKIIIMHI

HARGHITA

ouuMcme
^=CLUJ

TIRNĂVENI
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SIGHIȘOARA

SIBIU

INDUSTRIA ALIMENTARA

INDUSTRIA LEMNULUI

COMPLEXE AGRO-ZOOTEHNICE

Creșterea potențialului economic al județului a atras după sine 

crearea unui număr important de noi locuri de muncă. Numărul 

salariaților din județ a crescut cu 18535, din care cea mai 

mare parte in industrie. In anul 1970, peste 27

populația ocupată lucra în industrie și construcții, față de 25s9 
în anul 1965.

sută din

® în cincinal, din fondurile statului și cu credite acordate de stat s-au con

struit circa 10 000 apartamente. Populația și-a construit din fonduri 

proprii 9 779 apartamente.

S-au dat în folosință:

— în municipiul Tg.-Mureș 7 027
apartamente;

— în

în

A 
m

— în

Sighișoara 779, 

Reghin J033 

Tîrnâveni 950,

Luduș

— în Sovata 108 apartamente.

IfmumnmD

Din noua arhitectură a municipiului Tîrgu Mureș

ELECTRIFICAREA
satelor

în 1965 erau electrificate 217 locali

tăți rurale, iar în 1970 numărul aces

tora a ajuns la 374 , ceea ce a făcut 

ca gradul de electrificare a satelor să 

atingă 88 la sută. în același interval, 

în mediul rural au fost electrificate 

35400 gospodării.

® în cele 3 institute de învățămînt 
superior din Tîrgu Mureș - de medi
cină și farmacie, pedagogic de 3 ani 
și de teatru - funcționează Q facul

tăți cu 2532 studenți. în noul 

cartier studențesc s-a construit un că
min modern, cu o capacitate de peste 

300 locuri.
® Au fost înființate J licee de spe

cialitate, cu 4232 de elevi. 

S-au deschis 44 de noi grădi

nițe și 417 săli de clasă pen

tru școli generale și licee.
• Cele 357 unități preșcolare de 

limbă română, maghiară și germa
nă sînt încadrate cu 722 educa

toare.

©

© în anii cincinalului au fost construite și amena
jate 314 noi unități comerciale.

@ în 1970, voiumu! desfacerilor de mărfuri, prin 
comerțul socialist, a crescut c 40,8 Ja sută, față 

de 1965.

® FaJă de 1965, în anul 1970 s-au vîndut cu 
3026 mai multe televizoare, cu 1297 mașini 

de spălat, cu 1392 frigidere, cu 578 mașini de 

cusut, cu 919 aspiratoare și alte asemenea măr

furi de folosință îndelungată.

S-au construit și amenajat 27 
cămine culturale.

Numărul abonaților la televiziune 

a crescut de circa 4,5 ori 
Numărul volumelor în biblioteci a 

sporit cu circa 350000. 
La Tg. Mureș se editează în limbile 
română și maghiară următoarele 
ziare și reviste : „STEAUA ROȘIE", 
„VURUS ZASZLO", cotidiene, revis
ta literară „IGÂZ SZ0", revista so- 
cial-culturală „UJ £LET" și o revis
tă medicală de specialitate.

Totalul tirajului, la o singură apa
riție a ziarelor și revistelor, este de 

76665 exemplare, din care 

în limba maghiară 53415 
exemplare.

® Studioul de radio Tg. Mureș emite 
zilnic programe în limbile română 
și maghiară.

® Numai în 1970 fondurile cheltuite

abonați
LA
TELEVIZIUNE în județ pentru asistența sanitară 

se cifrează la peste 208 mili

oane iei.

® S-a dat în funcțiune Policlinica 

nr. 2 din Tg. Mureș, cu circa 

secții șl servicii pentru adulți. Tot 
aici, funcționează o policlinică 
pentru copii cu ^3 cabinete de 

diverse profiluri. Noua unitate sa

nitară poate asigura 2000 
consultații și tratamente pe zi. 

S-au mai dat în folosință :

— o secție de pediatrie la Spitalul 
teritorial Reghin,

— o secție similară la spitalul terito
rial Tîrnâveni,

— o secție de endocrinologie și boli 

de nutriție la Tîrgu-Mureș,

— un spital rural la lernut.

• în 1970, în județul Mureș, la un 

medic reveneau 584 locuitori.

CONSTR.DE


viața internațională
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Noi succese ale forțelor 
patriotice laoțiene

REGELE HUSSEIN:

ÎN CAZUL RETRAGERII TRUPELOR
Eomunicat cu privire Iu vizita CONFERINȚA

@ Ocuparea cartierului general al brigăzii saigo-
neze de parașutiști de pe Colina 31

© Comandantul și ofițerii de stat major 
făcuți prizonieri

O Intensificarea presiunilor asupra unor baze 
inamice din sudul țării

XIENG KUANG 28 (Agerpres). — 
Detașamente ale forțelor patriotice 
laoțiene au pătruns, după lupte crîn- 
cene, în dispozitivele deținute pe co
lina strategică 31 de cea de-a treia 
brigadă saigoneză de parașutiști de 
„elită". Patrioții laoțieni au pus stă- 
pînire pe cartierul general al brigăzii, 
luînd prizonieri pe colonelul coman
dant al unității și pe ofițerii de stat 
major. După cum a informat postul 
de radio al forțelor Pathet Lao, ac
țiunea a fost precedată de nimicirea 
unui batalion și a două din cele trei 
baterii de artilerie ale brigăzii, în 
cursul unor lupte purtate la 10 kilo
metri de localitatea Ban Dong. în 
timpul operației, patrioții laoțieni au 
luat, de asemenea, 120 de prizonieri 
din rindul trupelor saigoneze.

Concomitent, patrioții laoțieni și-au 
intensificat presiunea asupra a două 
baze ale trupelor saigoneze din su
dul Laosului și au continuat atacu
rile împotriva inamicului în regiunea 
colinei 319.

Comandamentul american din Sai

gon a anunțat că forțele patriotice 
laoțiene au doborît sîmbătă un eli
copter de transport de mare capaci
tate și un elicopter de observație, 
aparținînd forțelor aeriene ale S.U.A.

După cum anunță agenția V.N.A., 
purtătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Guvernului Re
gal de Unitate Națională din Cambod- 
gia a dat publicității o declarație în 
care denunță dislocarea de trupe tai- 
landeZe în localitățile laoțiene Sam 
Thong și Long Cheng, arătînd că a- 
ceastă acțiune reprezintă o violare 
a acordurilor de la Geneva din 1962 
cu privire la Laos și o încălcare a 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a acestei țări. Po
porul khmer și Guvernul Regal de 
Unitate Națională, se spune in în
cheierea declarației, condamnă cu 
toată energia această acțiune, cer a- 
plicarea strictă de către Tailanda a 
acordurilor de la Geneva și retrage
rea imediată din Laos a tuturor tru
pelor tailandeze.

împotriva acaparării resurselor

petrolifere ale Vietnamului de sud
O declarație a M.A. E. al R. D. Vietnam

HANOI 28 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat publicității 
o declarație în legătură cu acapara
rea resurselor petroliere ale Vietna
mului de sud de către Statele Unite, 
informează agenția V.N.A.

Așa-zisa lege cu privire la pros
pectarea și exploatarea petrolului, 
promulgată recent de administrația 
saigoneză, deschide larg porțile în 
fața companiilor petroliere străine, în 
cea mai mare parte americane, ofe- 
rindu-le posibilitatea de a prospecta 
și exploata zăcămintele de pe coasta 
Vietnamului de sud. Acest act al Sta

telor Unite, precum și activitatea fe
brilă desfășurată de ele în ultimul 
timp pentru a intra în posesia zăcă
mintelor de țiței și a altor resurse 
minerale dezvăluie intențiile neoco- 
lonialiste ale imperialiștilor americani 
în Asia, se spune în declarație.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam sprijină fără rezerve decla
rația din 24 februarie a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și afirmă suvera
nitatea poporului vietnamez asupra 
tuturor resurselor naturale de pe te
ritoriul țării.

DIN TOATE TERITORIILE ARABE, 

Iordania este dispusă să semneze 

un tratat de pace cu Israelul

LONDRA 28 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat coresponden
tului din Amman al ziarului britanic 
„Observer", regele Hussein al Ior
daniei a declarat că țara sa este gata 
să semneze un tratat de pace cu Is
raelul, dacă acesta își retrage tru
pele din toate teritoriile arabe pe 
care le-a ocupat.

Iordania ar fi, totodată, gata să 
recunoască statul israelian, a spus în 
continuare regele Hussein, care a a- 
dăugat că, după părerea sa, o regle
mentare pașnică in Orientul Apro

piat ar trebui să aibă un caracter 
global.

Suveranul iordanian a afirmat, de 
asemenea, că ar accepta crearea unui 
stat palestinian independent la vest 
de Iordan, dacă palestinienii ar ale
ge această soluție. Referitor la Ie
rusalim, el a arătat că nu s-ar o- 
pune internaționalizării acestuia, da
că măsura s-ar aplica ambelor părți 
ale orașului. De asemenea, regele 
Hussein a afirmat că ar putea ac
cepta „unele modificări minore" ale 
frontierei dintre Iordania și Israel, 
pe o bază reciprocă.

Proiect privind unificarea activității 

tuturor forțelor palestinene
CAIRO 28 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, a prezentat, în cadrul lu
crărilor ședinței Comitetului Central 
al rezistenței palestiniene, care are 
loc la Cairo, un proiect de document 
privind unitatea națională, în vede
rea unificării activității tuturor or
ganizațiilor palestinene.

în proiect se arată că Organizația 
pentru eliberarea Palestinei este or
ganizația care grupează toate forțele 
revoluționare palestiniene. Toate or
ganizațiile de fedaini, toate forțele 
combatante, toate federațiile și toate 
personalitățile combatante pot parti
cipa la unitatea națională, cu con
diția respectării Cartei naționale pa
lestiniene și rezoluțiilor consiliilor 
naționale. Proiectul prevede, de ase
menea, fuzionarea la cel mai înalt 
nivel a organizațiilor palestiniene, 
fiecare din acestea păstrînd însă exis
tența sa administrativă. Consiliul 
național va elabora strategia militară, 
politică și financiară. Se are, de ase
menea, în vedere crearea unui coman

dament care să-și asume răspunde
rea conducerii luptei palestiniene în 
toate domeniile și respectarea strictă 
a hotărîrilor sale.

Mesaj adresat R.A.U. 
de regele Iordaniei

CAIRO 28 (Agerpres). — Ambasa
dorul Iordaniei la Cairo, Hazem 
Nesseba. a revenit în capitala egip
teană cu un mesaj al regelui Hussein 
al Iordaniei către oonducătorii Repu
blicii Arabe Unite, relatează cotidia
nul „Al Ahram". Ambasadorul ior
danian, oare a fost chemat la Amman 
pentru consultări, a declarat, la so
sirea la Cairo,' că „factorii responsa
bili din cele două țări țin neapărat 
să păstreze bunele relații" și a adău
gat că suveranul său va sosi în au
rind în capitala R.A.U. pentru con
vorbiri cu conducătorii egipteni.

lui M. Tepavaț in U. R. S. S. P. C. DIN AUSTRIA

MOSCOVA 28 (Agerpres). — „Re
lațiile și colaborarea "dintre Uniunea 
Sovietică și R.S.F. Iugoslavia, bazate 
pe respectarea suveranității, egalita
tea în drepturi și neamestecul în 
treburile interne, se dezvoltă cu suc
ces", se arată în comunicatul cu pri
vire la vizita pe care Mirko Tepa
vaț, secretarul de stat pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
făcut-o în U.R.S.S. între 23 și 27 fe
bruarie.

Părțile — se arată în comunicat 
— au afirmat că dezvoltarea contac
telor politice și a schimbului de pă
reri la diferite niveluri, precum și în
tărirea legăturilor și colaborării din
tre organizații ale celor două țări, 
vor contribui la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la consolidarea încre
derii și prieteniei dintre U.R.S.S. și 
R.S.F. Iugoslavia. în comunicat este 
apreciată pozitiv colaborarea în • do
meniul culturii și se exprimă satis

facția față de dezvoltarea cu succes 
a relațiilor economice bilaterale.

Uniunea Sovietică și R.S.F. Iugo
slavia — se relevă în comunicat — 
apreciază că organizarea cu succes a 
conferinței general-europene, la care 
vor putea participa, pe bază de ega
litate în drepturi, toate statele eu
ropene, precum și S.U.A. și Canada, 
va contribui la slăbirea încordării în 
Europa, la instaurarea unei atmosfere 
mai bune în relațiile dintre statele 
acestui continent, la crearea unui 
sistem eficace de securitate în Euro
pa, la dezvoltarea colaborării comer- 
cial-economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre țările europene.

★
Secretarul general al C.C. al 

P.C.U.S., Leonid Brejnev, a primit 
sîmbătă pe Mirko Tepavaț, membru 
al Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei — informează agenția TASS.

VIENA 28 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Sîmbătă s-au 
desfășurat la Viena lucrările Confe
rinței Partidului Comunist din Aus
tria, consacrată alegerilor preziden
țiale din 25 aprilie. în Raportul pre
zentat de Franz Muhri, președintele 
P.C.A., se protestează energic împo
triva extinderii războiului în Laos, 
cerîndu-se retragerea tuturor trupe
lor străine din Indochina.

Apreciind pozitiv consimțămintul 
cabinetului austriac pentru o confe
rință a securității europene, P.C.A. 
a cerut guvernului să se pronunțe 
pentru convocarea grabnică a con
ferinței și reușita ei.

Președintele P.C.A. s-a pronunțat 
pentru respingerea oricărei legături 
a Austriei cu Piața comună și pentru 
măsuri eficace Împotriva pătrunde
rii capitalului străin.

agențiile de presa transmit:

Partidul Republican 
Italian s-a retras 

din guvern
ROMA 28 (Agerpres). — Direc

țiunea Partidului Republican Italian 
a dat publicității sîmbătă un comu
nicat în care anunță că își reia li
bertatea de acțiune, ieșind din com
ponența guvernului. Documentul 
menționează că, deși republicanii 
aderă „la formula de centru-stînga" 
și își exprimă „încrederea în gu
vern", ei sînt nemulțumiți de modi
ficările aduse proiectelor de reforme 
aflate în dezbaterea Parlamentului.

Retragerea P.R.I. din guvern nu 
poate constitui un motiv de criză 
guvernamentală, apreciază comuni
catul, precizînd, în același timp, că 
republicanii nu intenționează să 
participe la noi negocieri pentru 
constituirea altui guvern.

După ieșirea republicanilor din 
guvern, actualul cabinet de centru- 
stînga (democrat-creștini, socialiști 
și socialiști democrați) beneficiază 
în Camera Deputaților de o.majori
tate confortabilă de 355 voturi din- 
tr-un total de 630.

TRIPOLI

Acord între 
„cei patru" 
exportatori 
de petrol

BAGDAD 28 (Agerpres). — Saaduff 
Hamadi, ministrul irakian al petro
lului, a declarat sîmbătă că a fost 
realizat un „acord complet" la Tri
poli între cele patru țări exporta
toare de petrol — Libia, Algeria, 
Irak șl Arabia Saudită — în legătură 
cu măsurile care urmează să fie lua
te în cazul cind companiile petro
liere occidentale „nu vor da un răs
puns favorabil" cererilor prezentate.

Totodată, agențiile de presă rela
tează că la Tripoli se așteaptă ca 
zilele acestea reprezentanții compa
niilor occidentale să formuleze răs
punsurile lor la cererile de majorare 
a prețurilor la petrol, prezentate de 
delegatul libian, Abdel Salam Jallud, 
desemnat drept reprezentant al ce
lor patru state.

încheierea vizitei in R.A.U. a ministrului 
adjunct de externe al României

CAIRO 28. — Corespondentul A- 
gerpres Constantin Oprică transmi
te : La Cairo au luat sfîrșit sîmbătă 
convorbirile dintre Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al României, și Saal Afra, mi
nistru adjunct al afacerilor externe 
al R.A.U. A participat, Titus Sinu, 
ambasadorul României Ia Cairo, 
în cursul acestor convorbiri, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, cordială, au fost examinate 
probleme referitoare la relațiile ro- 
mâno-egiptene și posibilitatea dezvol
tării lor, precum și probleme interna
ționale de interes comun.

_ în aceeași zi, Petru Burlacu a pă
răsit Cairo, plecînd spre Bagdad. La 
plecare, el a fost condus de Saal 
Afra și de alți reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.A.U.

După încheierea convorbirilor, Saal 
Afra a declarat că „vizita adjunctu
lui ministrului afacerilor externe al 
României a avut un succes deplin. Am 
avut uiț, schimb de vederi intr-o 
atmosferă frățească și cordială. Con
vorbirile noastre au fost foarte im
portante pentru promovarea relații
lor bilaterale în domeniile politic, e- 
conomic și cultural, precum și a co
laborării tehnice și științifice".

Congresul „Pace cu Po
lonia" s'a deschis 13 Frankfurt pe 
Main. La această manifestare parti
cipă aproximativ 900 de oameni po
litici și oameni de știință din gene
rația vîrstnică din R.F.G. și repre
zentanți ai unor organizații de tine
ret, precum și o delegație poloneză, 
condusă de acad. Tadeusz Cesliak. 
Congresul dezbate referate prezen
tate de delegații în probleme actuale 
ale relațiilor dintre R.F.G. și Po
lonia.

Unități navale de coastă 
ale Statelor Unite au reți
nut în apele Golfului Mexic 
patru ambarcațiuni de pes
cuit cubaneze 01149 de pe50ari 
la bord — relatează cotidianul cu
banez „Granma" Citind agențiile 
Associated Press și U.P.I., „Granma" 
arată că, inițial, navele federale ale 
S.U.A. au eliberat trei dintre aceste 
ambarcațiuni. A intervenit, însă, o 
patrulă navală a statului Florida (ale 
cărui autorități nu sînt de acord cu 
limita de 12 mile a apelor teritoriale, 
stabilită de. guvernul federal ameri
can, și reclamă o limită de 100 de 
mile) și, în ciuda opoziției navelor 
federale, a reținut toate ambarca
țiunile. Un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A. a 
declarat că este studiată legalitatea 
acțiunii prin care patrula navală a 
statului Florida a reținut trei din 
cele patru nave de pescuit cubaneze.

Autoritățile spaniole au 
pus din nou sub acuzație 
pe ducesa Medina Sidonia, 
învinuită de „propagandă antiguver
namentală". Medina Sidonia, care 
anul trecut a suferit o condamnare 
de șase luni. închisoare pentru faptul 
că a condus o demonstrație de pro
test a țăranilor, a fost de mai multe 
ori în conflict cu autoritățile tran- 
chiste din cauza criticilor pe care 
le-a formulat la adresa politicii ac
tualului guvern.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene 3 ?u- 
blicat sîmbătă o declarație în legă
tură cu intenția S.U.A. de a efectua, 
la începutul lunii martie, manevre 
militare în Coreea de sud sub denu
mirea codificată „Freedom Vault", 
în declarație se subliniază că aceste 
manevre constituie o încălcare fla
grantă a acordului de armistițiu în 
Coreea și reprezintă o amenințare la 
adresa păcii. Guvernul R.P.D. Co
reene și întregul popor coreean, se 
spune în declarație, condamnă aceste 
noi provocări și cer retragerea neîn- 
tîrziată a tuturor trupelor agresoare 
din Coreea de sud.

în legătură cu noul pro
iect de lege prezentat de guver
nul conservator asupra imigrărilor, 
ziarul „Morning Star" scrie : „Este 
un proiect de lege rasist întrucît pre
vede discriminarea față de imigranții 
de culoare din Commonwealth. El 
nu îmbunătățește relațiile dintre di
feritele comunități, ci le înveni
nează".

Juriul celui de-al 21-lea festi
val de muzică ușoară de la San 
Remo a acordat premiul întîi 
cin tecului „II cuore e uno Zin
garo" („Inima e un țigan"), in
terpretat, pe rind, de Nada șh,de 
Nicola di Bari. Premiul al doilea 
a fost decernat cîntecului „Che 
sara", (Ce se va intimpla") pre
zentat in dublă interpretare (ca, 
de altfel, toate melodiile festi
valului) de cîntărețul orb porto- 
rican Jose Feliciano și de cuar
tetul italian „I ricchi e poveri". 
Cel de-al treilea premiu a reve
nit baladei „4 Marzo 1943" („4 
martie 1943"), cîntată de Lucio 
Dalia și de grupul „Equipe 84".

Primul ministru și minis
trul apărării al Siriei, sene- 
ralul Assad, l-a primit pe Ahmed 
Ben Sauda, deputat în Parlamentul 
marocan, care i-a remis un mesaj 
personal din partea regelui Hassan 
al II-lea al Marocului. Acesta este 
primul contact la un nivel ridicat 
între cele două țări, după ruperea 
relațiilor diplomatice în anul 1965.

Cooperarea economică 
polono-britanică. Intre Uniu* 
nea industrială „Ponar" și întreprin
derea „Metalexport" din Polonia, pe 
de o parte, și cunoscutul concern en
glez „Alfred Herbert Limited", pe de 
alta, a fost semnat un acord de co
laborare pe 10 ani în domeniul pro
ducției de mașini-unelte. Partea po
loneză va produce, după documenta
ție engleză, mașini-unelte, care ur
mează să fie desfăcute ulterior pe 
piața celor două țări sau pe terțe 
piețe. Totodată, acordul prevede co
laborarea in construirea în alte țări 
a unor întreprinderi complete în sec
torul construcțiilor de mașini.

Programul schimburilor 
culturale și științifice pe anul 
1971 dintre Uniunea Sovietică și Ja
ponia a fost semnat sîmbătă la 
Tokio.

Secretarul de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe
al Franței, Jean de Lipkowski, va
sosi la 4 martie la Londră. El va 
discuta cu oficialități britanice unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale : relațiile Est-Vest, situația 
din Orientul Apropiat și din Pe
ninsula Indochina, relațiile franco- 
britanice etc.

în orașul Krems (Austria) s-au deschis

„Zilele culturii românești"

CHILE

Partidul socialist condamnă

Incident tragic 
in campania 

electorală din Franța
PARIS 28 (Agerpres). — Deschi

derea campaniei electorale în vede
rea alegerilor municipale din Fran
ța, programate în zilele de 14 și 21 
martie, a fost marcată, sîmbătă, de 
un incident tragic, soldat cu moartea 
unei persoane și rănirea altor trei. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, mai multe persoane care, în 
suburbia pariziană Putreaux, lipeau 
afișe electorale în favoarea senato
rului socialist Georges Dardel, au 
fost atacate de cîțiva indivizi ră
mași neidentificați. Atacatorii au fă
cut uz de arme de foc. Un militant 
al partidului socialist, Kafed Sala, 
în vîrstă de 30 de ani, a fost ucis, 
în legătură cu acest atentat, comite
tul director al Partidului socialist și 
Partidul Comunist Francez au dat 
publicității declarații de protest.

Venezuela 
îsi reevaluează 

relațiile 
cu companiile 

străine
CARACAS 28 (Agerpres). — în 

Venezuela a fost creat Consiliul na
țional al energiei, organism însărci
nat cu elaborarea unor noi regula
mente care vor defini statutul rela
țiilor dintre statul venezuelean. și 
companiile străine exploatatoare de 
petrol. Consiliul 'este prezidat de mi
nistrul minelor și industriei petro
lului, Hugo Perez la Salvia,

Oficialitățile venezuelene aprecia
ză că resursele suplimentare care vor 
proveni din reevaluarea prețurilor 
în urma tratativelor în problema pre
țului petrolului de la Teheran și 
Tripoli vor asigura statului un venit 
de aproximativ două miliarde boli- 
vari (450 milioane dolari).

manevrele reacțiunii

A luat sfîrșit greva foa- 
jjjgj a celor 177 de deținuți politici 
din Venezuela, declarată recent în 
semn de protest împotriva condițiilor 
inumane de detenție din închisori, 
în fața evidenței probelor privind 
viața .deținuților politici, prezentate 
de o comisie specială a Congresului 
Național al țării, reprezentanți ai 
Ministerului de Interne au promis că 
vor fi îmbunătățite condițiile de e- 
xistență ale celor închiși pentru acti
vitatea lor politică.

VIENA 28 — Cores
pondentul Agerpres 
Petre Stăncescu trans
mite : In vechiul oraș 
Krems s-au deschis 
„Zilele culturii româ
nești". In cadrul aces
tor manifestări a fost 
inaugurată sîmbătă du- 
pă-amiază, in sala sin
dicatelor, expoziția 
„Arta populară și pei
saje din România-'. 
Sînt expuse obiecte de 
ceramică, țesături, in- 
crustații în lemn. Mari

panouri ilustrate pre
zintă frumusețea pei
sajului țării noastre și 
realizări remarcabile 
ale poporului român. 
Partea rezervată publi
cațiilor românești corn-, 
pletează in mod fericit 
expoziția cu volume de 
artă, istorie și literatu
ră, lucrări tehnice, 
multe din ele traduse 
in limba germană.

In cuvintul de des
chidere, ambasadorul 
României la Viena,

Dumitru Aninoiu, a re
levat aportul acestor 
manifestări culturale la 
o mai bună cunoaștere 
și prețuire reciprocă.

Primarul orașului 
Krems, dr. Max Thorn- 
westen, a exprimat sa
tisfacția de a fi gazda 
„Zilelor culturii româ
nești", menționlnd ci 
această manifestare 
constituie o nouă ilus
trare a bunelor relații 
dintre Austria și Ro
mânia.

Azi. peste un milion de muncitori 
britanici vor intra in grevă

LONDRA 28 (Agerpres). — Peste 
un milion de muncitori englezi vor 
declara luni o grevă de 24 de ore în 
semn de protest împotriva inten
țiilor guvernului conservator de a 
promulga o lege antisindicală. Greva 
va paraliza activitatea în întreaga 
Industrie constructoare de automobi
le, precum și în alte ramuri ale e-

conomiei britanice. Se așteaptă, de 
asemenea, ca luni să nu apară nici 
un ziar.

între timp, continuă greva celor 
200 000 de salariați de la serviciile 
poștei și telecomunicațiilor, care a 
intrat în a 6-a săptămînă, și a celor 
40 000 de muncitori de la compania 
constructoare de automobile „Ford".

SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager
pres). — Comisia politică a C.C. al 
Partidului socialist din Chile a dat 
publicității o declarație în care con
damnă intențiile reacțiunii de a 
submina Frontul- Unității Populare. 
Orice încercare a Partidului Națio
nal de dreapta de a submina Unita
tea Populară este condamnată eșe
cului — se subliniază în declarație. 
Frontul forțelor de stingă este în 
prezent mai unit ca oricînd, iar re
lațiile dintre Partidul socialist și ce
lelalte partide care intră în com
ponența acestei alianțe sînt bune, 
ceea ce va face ca forțele de dreap
ta să nu reușească să-și realizeze in
tențiile.

Consiliul național al corporației re
formei agrare din Chile a anunțat 
exproprierea a incă 46 de moșii in 
suprafață de peste 50 000 hectare. în 
cele trei luni care s-au scurs de la

preluarea puterii de către guvernul 
„Unității Populare" au fost expro
priate 193 de moșii in suprafață to
tală de peste 800 000 hectare.

Guvernul chilian a anunțat anula
rea unui contract încheiat cu com
pania nord-americană „Anaconda", 
în baza căruia această societate se 
ocupa de vînzarea in străinătate a 
unei însemnate cantități din produc
ția de cupru a țării. Un purtător de 
cuvînt al guvernului a declarat că 
acest contract, care expiră la 1 a- 
prilie, nu va mai fi reînnoit, iar gu
vernul va Crea o societate proprie 
pentru vînzarea cuprului în străină
tate. De asemenea, Max Nolf, pre
ședintele Corporației chiliene a cu
prului, a anunțat, in cadrul unei 
conferințe de presă, că Chile va 
vinde cupru direct R. P. Chineze și 
nu prin intermediu] pieței metalelor 
de la Londra.

IRLANDA DE NORD

Convocarea de urgență a Consiliului Securității
BELFAST 28 (Agerpres). — Trupele 

britanice din Irlanda de nord au în
ceput sîmbătă percheziții pe scară 
largă în cartierele locuite de popu
lația catolică din Belfast, după ce doi 
polițiști au fost uciși de persoane ră
mase neidentificate. Unitățile militare 
sînt sprijinite de care blindate, care 
au blocat toate căile de acces spre 
aceste cartiere rămase practic izolate. 
Consiliul Securității, organism însăr

cinat cu menținerea ordinei In Ulster, 
a fost convocat intr-o sesiune de ur
gență, ca urmare a recrudescenței 
tulburărilor după două săptămini de 
calm relativ. Primul ministru nord- 
irlandez, James Chichester Clark, 
care se afla la Londra, s-a înapoiat 
Ia Belfast. Un reprezentant al poliției 
a declarat că 11 persoane au fost a- 
restate în urma incidentelor de sim- 
bătă.

POD SUBMARIN

40 36*

BIBLIOTECA
ÎMPRUMUTĂ... JUCĂRII

La Dijon funcționează o bi
bliotecă de împrumut care în 
locul cărților oferă micilor săi 
abonați... jucării. Această insti
tuție pune la dispoziția copiilor 
intre 2 și 14 ani un fond de 600 
obiecte. Este vorba de jucării cu 
valoare educativă, ce reclamă 
Intervenția copiilor, le dezvoltă 
aptitudinile și indeminarea, ofe- 
rindu-le posibilitatea de a-și 
lărgi orizontul cunoștințelor.

Jucăriile sint dispuse in raf
turi unde accesul este liber. Co
piii aleg singuri, după gust și 
inspirație, obiectul dorit, pe 
care trebuie să-l înapoieze in 
decurs de o săptămină. _ Biblio
teca dispune de asistente care 
demonstrează pe loc modul de 
funcționare al jucăriilor. Spre 
marea satisfacție a organizatori
lor, biblioteca jucăriilor — Ju- 
cărioteca — se bucură d< 
mare afluență de ... public.

lungime — două pentru trans
portul rutier, ultimul pentru cel 
feroviar — ancorate la adinci- 
mea amintită. Un asemenea pod 
va lăsa liber accesul vapoarelor 
în strimtoare. De ambele cape
te, podul se va termina prin 
tuneluri subterane, avînd fiecare 
lungimea de 500 m.

Se pare că din toate proiectele 
întocmite pînă acum, această 
variantă prezintă cele mai mul
te avantaje. Părțile componente 
ale podului pot fi transportate

pe apa pină la locul construc
ției și apoi scufundate la adin- 
cimea necesară. îmbinarea tron
soanelor se poate face de la ori
care din capete, sau chiar de la 
mijloc. Durata construcției se 
va reduce în comparație cu cea 
necesitată la construirea unui pod 
aerian. Alt avantaj al proiectului 
constă în faptul că podul sub
marin nu va fi afectat de acțiu
nea vîntului și nici de variațiile 
de temperatură, căci marea este 
un excelent „termostat",

Pentru stabilirea unor comu
nicații directe intre Italia și Si
cilia, un grup de ingineri englezi 
au propus și întocmit proiectul 
unui pod submarin, care va fi 
instalat in strîmtoarea Messina, 
la o adîncime de 50 rh sub ni
velul mării. Podul va fi constituit 
din trei tuburi paralele, de 3 km

Mesager 
al trecutului 

La Londra se va 
scoate la licitație 
acest gigantic ou- 
fosilâ găsit în Ma
dagascar. Experfii 
susțin că el a 
ouat acum un 
libn de ani de 
tre o pasăre 
mult dispărută, 

mită Aepyornis
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