
DE CONSUM INDUSTRIAL
metal pentru o tonă de pro-

do-

ți-

mai
fă-
Fi-

22 400 
specii

este 
oa- dimi- 

■ de 
încă 

ca 
in

nu trebuie omis modul de- 
în care au loc depozi- 
gestionarea materiilor prime

or- 
co-

PROLETARI DtN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

INTOTDEÂ&SÂ și hârtie Paîas

CU PARTIDUL

Niculae STOIAN

SPORT

sportului de

CUM SlNT VALORIFICATE
FONDURILE SINDICALE

fi măr- 
profesiu-

fidelității 
partidul 
aplicînd

pentru progresul

salis- 
ceea ce 
tărie s-a

masă
Cu fafa spre cerințele

O NOUĂ

FOTBAL - Etapa a XVI-a a campiona 
tulul national.

vitejilor săi 
care'Se află de 
în primele lui 
Spiritul de sa- 
al nepieritori-

timp în urmă, la sediul 
Central al U.G.S.R., a 
discuție despre eficiența

economic
nu

pus pentru noi
— fost

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XL Nn 8726 Prima ediție Luni 15 martie 1971 4 PAGINI-30 BANI

ESTE NECESAR In județul Suceava

■
.~. a?.-.., „v ...- ' ■' ' '

* $ g'ZW

SĂ SE ACȚIONEZE MAI ENERGIC
PENTRU DIMINUAREA NORMELOR

La recenta consfătuire de lucru a 
activului de partid și a cadrelor de 
bază din Industrie, construcții și tran
sporturi din municipiul București, to
varășă! Nicolae Ceaușescu a subliniat 
din nou importanța care trebuie a- 
cordată in fiecare întreprindere pro
blemelor eficienței activității econo
mice, începînd cu reducerea cheltuie
lilor materiale de producție, a consu
murilor de materii prime, materiale, 
combustibil etc. Avem în acest 
meniu rezerve foarte mari 
s-a arătat la consfătuire șl 
necesar ca toate colectivele de 
meni al muncii să se preocupe per
severent de punerea lor largă în va
loare.

Este o concluzie Ia care s-a ajuns 
și cu prilejul unei analize amănun
țite întreprinse de curind de orga
nele de control din Ministerul Fi
nanțelor și, în cele ce urmează, 
intenționăm să aducem în discuție toc
mai unele din posibilitățile care, valo
rificate, pot duce la micșorarea sub
stanțială a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale. Aborda
rea unei asemenea teme se impune 
in toate unitățile și, mai cu sea
mă, in acele întreprinderi și centrale 
industriale care nu au investigat sufi
cient posibilitățile mari de care dispun 
in acest domeniu. De exemplu, la U- 
zina de radiatoare, băi, echipament 
metalic șl armături din Capitală, la 
cocs metalurgic pentru piese brut 
turnate s-a prevăzut o reîncadrare în 
norma de consum aprobată pe 1971 
cu 26 kg/tonă. După discuții și cal
cule s-a planificat totuși ca, în acest 
an, norma din 1970 să fie majorată cu 
o cantitate de cocs care, la nivelul 
întregii producții din 1971, va duce Ia 
un consum suplimentar de 604 tone. 
La fel, Centrala industrială de ma- 
șinl-unelte a comunicat uneia din 
unitățile sala — Uzina de mecanică 
fină din București — că în acest an, 
la grupa de produse cuțite de strung 
cu plăcuțe și virfuri rotative, con
sumul de metal pentru o tonă de 
produse va fi de 1 346 kilograme, deși 
norma propusă de uzină era cu un 
kilogram mai mică.

Asemenea exemple mai pot fi date. 
Esențial ni se pare să evidențiem că 
în toate uzinele investigate există — 
cum spuneam — rezerve însemnate, 
nu numai pentru ca normele de con
sum planificate pe acest an să fie cel 
puțin egale cu cele realizate anul 
trecut, dar pentru a se obține impor
tante reduceri. Mal intîi, referindu-ne 
la aceeași uzină de mecanică fină a- 
mintită, trebuie spus că, ținînd sea
ma de structura producției planifi-

cate pe 1971, norma reală, corect sta
bilită, nu trebuia să depășească 1,318 
tone de 
duse.

Apoi, 
fectuos 
tarea și 
și materialelor. Anul trecut, în nu-

■ mai trei trimestre, la UREMOAS 
București, de pildă, consumul normat 
de cocs metalurgic a fost depășit cu 
2162 tone. O cantitate aproximativ 
egală s-a irosit și la întreprinderea 
„Feroemail" din Ploiești, iar la uzina 
„înfrățirea" din Oradea — 309 tone 
de cocs metalurgic. Depozitarea aces
tuia în spații necorespunzătoare, di
rect pe pămînt sau chiar în plin cîmp 
și fără supraveghere, așa cum s-a 
constatat în special la uzina oră- 
deană, lipsa de evidență, sau, 
mai mult, aprecierea consumu- ■ 
lui „din ochi", la sfîrșitul lunii, 
folosirea cu totul anormală a cocsu
lui în alte scopuri decit cele produc
tive, bunăoară pentru încălzirea unor 
încăperi — toate aceste deficiențe nu 
puteau duce la alte rezultate. Apoi, 
la depășirea normelor de consum, 
în special la metal, contribuie în 
mod substanțial și procentul ridicat 
de rebuturi, pentru care nu se stabi
lesc întotdeauna răspunderi materia
le în sarcina celor vlnovați de pro
ducerea lor. Ilustrativă ni se pare, în 
această ordine de idei, situația con
statată la Uzina mecanică din Sibiu 
și la Uzina mecanică din Roman, în 
secțiile cărora 43 tone și, respectiv, 
24 tone de piese de metal au fost 
rebutate din cauze precis evidențiate.

Nu este mai puțin adevărat că în 
multe fabrici și uzine normele de 
consum se mențin la plafoane ridi
cate pentru că, pur și simplu, nu se 
urmărește aplicarea măsurilor pre
văzute în scopul reducerii lor. La 
Fabrica de mașini-unelte și agregate 
din București s-au întocmit trei 
planuri de măsuri cuprinzînd in to
tal 48 de obiective, nrin a căror 
transpunere în practică se sconta să 
se obțină o economie de 637 tone 
metal. S-au aplicat ele sau nu ? Ni
meni nu știe, pentru că nimeni nu a 
urmărit dacă măsurile preconizate 
au prins viață sau au rămas pe 
hîrtie.

Cazuri asemănătoare s-au consta
tat și la uzina „înfrățirea" din Ora
dea și în unitățile Centralei indus
triale de materiale de instalații și 
echipament metalic din Capitală. A- 
ceastă centrală nu a urmărit, iar 
unitățile sale componente nu au co
municat modul de aducere la îndepli
nire a măsurilor consemnate în pla-

nuri privind diminuarea normelor 
de consum. Urmarea ? Rezerve prin 
care s-ar fi obținut o economie de 
121 tone metal au rămas tot în faza 
de... simple posibilități. După în
cheierea ultimelor adunări generale 
ale saiariaților. cu care prilej s-au 
completat și programele de măsuri 
tehnico-organizatorice, ar trebui ca 
peste tot să se stabilească răspun
deri și termene precise pentru apli
carea măsurilor preconizate. Din ex
periența de pină acum a unor uzine 
constructoare de mașini, se impune 
ca acele obiective ce privesc <‘' 
nuarea consumurilor specifice 
metal să fie aplicate prioritar 
din primele luni din 1971, pentru 
efectele lor să fie cit mai mari 
cursul anului.

Datorită unor imperfecțiuni 
nind de modul de organizare a evi
dentei — la perpetuarea cărora a 
contribuit și lipsa de control a cen
tralelor respective — nu de puține 
ori întreprinderile analizate de 
ganele noastre specializate au 
municat date nereale privind înde
plinirea normelor de consum. Nu mai 
departe decit în trimestrul al trei
lea din anul trecut. Fabrica 
de mașini-unelte și agregate din 
Capitală, spre exemplu, a raportat 
un consum de metal cu 180 tone 
mic decit cel real.

Referindu-ne strict la analiza 
cută de organele Ministerului 
nanțelor, trebuie să arătăm că unele 
efecte pozitive au și fost obținute in 
practică. Bunăoară, la Uzina de me
canică fină din Capitală, revizuirea 
atentă, plină de răspundere a nor
melor de cor.sum a dus la conclu
zia că necesarul de metal la fabri
cația cuțitelor de strung pentru anul 
1971 poate fi micșorat cu 26 tone. 
Tot la această unitate s-au prevă
zut o seria de măsuri prin care con
sumul de metal din acest an va fi 
redus cu încă 45 de tone. Asemenea 
măsuri judicioase trebuie să se ia, 
însă, în toate uzinele constructoare, 
de mașini, ca și în alte întreprin
deri în care cheltuielile materiala 
au cea mai mare pondere în pre
țul de cost. Există o infinitate de po
sibilități pentru diminuarea normelor 
de consum industrial și ele trebuie 
diri plin valorificate în fiecare uni
tate economică.

Emil CIOFLAN
director 
Gheorghe VASILESCU 
director adjunct
Direcția de control și revizia 
a municipiului București
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în urmă cu cîteva zile a apărut o scurta știre despre 
constituirea, în cadrul Academiei, a unei Comisii pen
tru cultivarea și dezvoltarea limbii române. „E oare 
necesară o asemenea comisie 7", ne-am întrebat, în 
primul moment. Dar, chiar in aceeași zi, un alt coti
dian de mare tira) publica o reclamă a noului hotel 
„București — Intercontinental" prin care cititorii erau 
invitați, printre altele, la „Self-service restaurant", la 
„Snack-bar"... Din acea clipă am început sâ\ privim 
mai atent strada, firmele, afișele și ne-am convins că 
există un anume snobism lingvistic care, dacă ar pro
lifera, ar putea dăuna purității limbii noastre. Am no
tat cîteva exemple.

Pe Calea Victoriei, dansatoarele de la teatrul de re
vistă nu mai sînt fete, sînt „girls" ; o plăcintărie a de
venit peste noapte „Patibar" ; grătarul se numește 
„Rotiserie" ; frigăruile — „broșete". In urmă cu ani, 
din lipsa unei idei mai inspirate a fost adoptat terme
nul „auto-servire". Iată insă că cineva, un inovator 
din rețeaua T.A.P.L. și-a țuguiat buzele și a spus „self- 
service" care înseamnă același lucru, dar e... altceva. 
Dar ce va să zică „snack-bar ?" in țara de origină în
seamnă un local in care se servesc gustări, adică o bo
degă. Chiar dacă are aer condiționat și personal ma
nierat, tot bodegă rămine ! Este oare necesar ca mo
dernizarea unui magazin, aspectul său civilizat să 
ducă la modificarea vocabularului ? Oare clientela e 
atrasă de cuvinte sau de conținutul comerțului ? (Să 
ne amintim de marele succes obținut, inclusiv în fața 
turiștilor și vizitatorilor străini, de un bufet modest 
cu numele neaoș de „Bumbești").

Dar iată că „prețioasele ridicule" apar și intr-un 
centru universitar. O formație instrumentală studen
țească din Iași s-a intitulat „Estudiant... (corect ar fi 
fost, in limba respectivă, „estudiantino" sau „los estu- 
diantes") Intercontinental Quintet" ! In orașul in care 
au scris Eminescu și Creangă, in orașul in care Titu 
Maiorescu s-a ridicat împotriva stricătorilor de limbă, 
asemenea gest — venit din partea unor studenți ! — 
ni se pare o impietate.

N-am vrea să cădem in păcatul — bine intenționat, 
de altfel — al puriștilor de la începutul secolului trecut 
care, opunîndu-se tuturor neologismelor, au încercat 
să înlocuiască cravata cu „gîtlegău" și batista cu „nasu- 
flete" : n-am vrea să propunem la sfîrșitul acestor rin- 
duri înlocuirea cuvintului automobil cu „de sine mer
gător" sau a televizorului cu „departe văzător". Ar fi 
o aberație. Orice limbă găsește, creează sau împrumu
tă cuvintele de care are nevoie. Dar „est modus in 
rebus" — există o măsură in toate, iar limba noastră, 
fidelă caracterului cumpănit și înțelept al poporului 
care a zămislit-o, constituie o superbă pildă de logică 
și echilibru, de puritate și frumusețe ca un „fagure de 
miere". Păsăreștile inovații provenite dintr-o cultură 
de reviste ilustrate șl „cafe-bar" nu pot și nu trebuie 
s-o întineze.

Deloc intimplător, unul din înaintașii scrisului nos
tru lega cultivarea limbii românești de „a patriei 
cinstire" Acesta este idealul fiecăruia dintre noi, atît 
prin faptele noastre cit și prin cuvintele noastre, scrise 
sau rostite.
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PENTRU VIOARA

Cu puțin 
Consiliului 
avut loc o ----------------
fondurilor alocate sportului de că
tre organele sindicale. Analizîndu-se 
structura bugetară, s-a constatat că ea 
nu susține în suficientă măsură înde
plinirea sarcinei principale — acti
vitatea sportivă de masă. Or, con
cepția despre educarea fizică și 
sportivă a tuturor oamenilor muncii, 
parte integrantă a activității sindi
cale — așa după cum e stipulat prin 
lege — trebuie să-și găsească su
portul corespunzător pe plan finan
ciar, trebuie să se oglindească în 
însăși politica de finanțare. Pe de 
altă parte, s-a ajuns la concluzia că 
fondurile alocate sportului de per
formanță sînt puțin rezultative 
fiindcă se risipesc la o puzderie de 
secții și echipe mediocre, fără per
spective. în locul unei concentrări 
firești spre unitățile de performanță 
viabile, asistăm la un efort finan
ciar cu puține rezultate practice. în 
sfîrșit, la capitolul subvenții pentru 
investiții (realizate prin C.N.E.F.S.) 
se semnalează cîteva neajunsuri, 
chiar și unele anomalii, a căror în
lăturare se impune de urgență.

Care a fost structura fondurilor 
alocate sportului în 1970 ? .Sindica
tele au cheltuit în anul care a trecut 
peste 99 milioane de lei cu diferite 
activități pe tărîm sportiv. Pentru 
pregătirea și participarea la compe-

Acțiuni pentru
dezvoltarea

sectorului silvic
SUCEAVA (corespondentul 

Scînteii", Ion Manea). Fondul 
forestier constituie una din prin
cipalele avuții naturale ale ju
dețului Suceava, ocupind 52,6 
la sută din suprafața sa. în 
scopul' dezvoltării fondului fo
restier, silvicultorii suceveni 
depun eforturi susținute. în ul
timul cincinal, de exemplu, au 
fost împădurite peste 
hectare, majoritatea cu 
de rășinoase și în primul rînd 
cu molid și alte specii cum 
sînt larice, duglas verde și pini, 
care în cincinalul trecut s-au ex
tins pe o suprafață de 2 536 hec
tare. S-au extins și speciile re
pede crescătoare pe aproape 
3 000 de hectare. în cincinalul 
pe care l-am început, eforturile 
silvicultorilor din județul Sucea
va sînt îndreptate spre realizarea 
unor lucrări de împădurire ca
litativ superioare pe toate cele 
18 300 ha planificate, din care 
17 000 ha cu specii de rășinoa
se. Este, de reținut că în execu
tarea sarcinilor de plan in do
meniul împăduririlor noul cin
cinal aduce un element nou și 
anume, crearea de culturi sil
vice speciale, cu ciclu scurt de 
producție, cu lemn de dimensi
uni mijlocii necesar dezvoltării 
industriei de celuloză și hîrtie. 
Se prevede ca, pină în anul 
1975, in județul Suceava să fie 
create , culturi speciale pentru 
industria celulozei — în cea 
mai mare parte cu rășinoase -r 
pe 3 000 hectare. De asemenea, 
se prevăd acțiuni concrete pen
tru extinderea in cultură a spe
ciilor de rășinoase și foioase 
repede, crescătoare. în cincinal, 
vor fi realizate circa 2 000 de 
hectare cu culturi de pin, lari
ce, plopi euro-americani și 
salcie selecționată, Sînt măsuri 
bune, dictate de nevoile mereu
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miei naționale, nevoi. care re-: 
clamă noi și noi măsuri pentru 
păstrarea, conservarea și dez
voltarea patrimoniului forestier.

0 (corespondentul 
Gheorghe Cîrstea). 

mecanică Mușcel, una
PITEȘTI

Scînteii",
Uzina
din cele mai vechi întreprinderi 
din județul Argeș, se află 
tr-un continuu proces de 
nerire. După cum se știe, 
se fabrică autoturismele 
mânești de teren, a căror 
ducție, datorită solicitărilor tot 
mai mari, atît la export, cit și 
pe piața internă, va fi mult ex
tinsă. în acest scop, statul a alo
cat pentru dezvoltarea uzinei 
din Cîmpulung Mușcel impor
tante fonduri de investiții., în 
prezent, în plină construcție se 
află halele de tratament ter
mic. motor, forjă, montaj ge
neral, presaj, vopsitorie și scu- 
lărie. Peste cîteva luni aici se 
va începe construcția a două 
hale noi, pentru fabricarea mo
toarelor și pentru finisaj.

tiții oficiale a sportivilor „de per
formantă" s-au cheltuit in jur de 30 
milioane de lei. O sumă aproximativ 
egală a fost afectată reparațiilor și 
amenajărilor de baze sportive ca și 
întrecerilor cu caracter local, adică 
totalității activităților de masă. Alte

DESTINATE MIȘCĂRII 
SPORTIVE

30 milioane de lei au fost virate la 
C.N.E.F.S., drept subvenții pentru 
investiții. Din această sumă s-au 
construit obiective destinate, aproa
pe în exclusivitate, sportului de per
formanță.

De la prima analiză se poate vedea 
necesitatea revizuirii raportului in
tre aceste trei mari capitole. Fără a 
se abdica de la obligațiile în pri
vința sportului de performanță și a 
dotării lui materiale, s-a considerat 
în cadrul discuțiilor că efortul ti-

Sectorul furnale de la Combinaiul siderurgic Galați

La Fabrica de celuloză

■ A aduna sub acest 
titlu cîteva gînduri a- 
șezate într-o matcă 
statornică, dîndu-le o 
expresie cotidiană, nu 
e deloc ușor, căci 
trebuie să ne ajutăm 
de cuvinte acolo unde 
numai sentimentele 
sînt suverane și pe 
deplin capabile să ex
teriorizeze o trăire. 
Opțiunea noastră față 
de tot ce devine in țară 
se comunică în primul 
rînd prin ceea ce fa
cem pentru mai binele 
acestui popor, aflat In 
veacul său de aur.

Alături de mai toți 
tovarășii mei, indi
ferent de vocația 
lor profesională, fac 
parte dintr-o gene
rație care încă din 
fragedă tinerețe nu 
a fost una a con
templației solitare, 
a reveriei inactive, 
ci a intrat în via
ță pe poarta prin
cipală, avîntîndu-se 
în viitoarea mari
lor prefaceri înnoi
toare, acolo unde 
cursul ei era mai 
.învîrțejit. Mă.gîn- 
desc de altfel, de 
multe ori că ar me
rita să încerc o da
tă a reuni într-o 
patetică mărturie a 
acestei generații cele 
mai scumpe gînduri 
ale generației mele. 
Multe voci s-ar uni în 
acest oratoriu al des
tinului unei generații 
care în fața vieții n-a 
trebuit să joace rolul 
dilematicului Hamlet. 
A fi sau a nu fi pre
zent ;n această clo
cotitoare prefacere 
socială fără egal — iată 
o întrebare care 
s-a i 
pentru că am 
fii de singe ai acestor 
timpuri. Am optat cu 
toții pentru a fi.

Tocmai faptul că de 
la început am consi
derat că aparținem 
trup și suflet acestei 
epoci, că opțiunea 
noastră fundamentală 
nu poate fl alta decit 
devotarea față de 
idealurile ei socialiste 
atît de intim însufle
țite nouă de către 
partidul comuniștilor, 
ne-a dat în permanen
ță puterea nemărgini
tă de a crede în tot ce 
se va realiza, atunci 
cînd fiecare părticică 
din această vastă ope
ră nu era decit o fru-

moașă și romantică 
aspirație, cel mult un 
reper dintr-un plan.

Opțiunea noastră fun
damentală este un 
„da" solemn, un legă- 
mînt al cărui unic for 
e conștiința noastră și 
legămîntul în fața ei 
devine cu adevărat 
viabil numai in mă
sura în care ea însăși 
se simte învestită cu 
toate prerogativele e- 
pocii, întrunind res
ponsabilitățile social» 
cele mai înalte.

Legămîntul acesta 
este' pentru noi toți și 
pentru fiecare în parte

GLORI OSUL 
SEMICENTENAR

vital, sine qua non, 
întocmai ca metabo
lismul pentru existen
ță. A nu fi părtași, 
implicați, răspunzători 
la toate aceste mira
cole ce se săvîrșesc, 
dăruindu-ne tot ce a- 
vem mai bun, mai in
teligent, mai plin de 
puterea creației; în
seamnă a nu respira 
social, a ne condamna 
la o vegetare meschi
nă, lașă, subumană in 
ultimă instanță. Or, 
conștiința pe care 
ne-am format-o In a- 
cești ani, conștiința 
participării reprezintă 
una din marile noastre 
izbînzi. Puterea de 
convingere pe care o 
au azi acțiunile parti
dului își are sorgintea 
în marile bătălii de 
clasă purtate ieri, cu 
prețul jertfelor celor 
mai buni fii ai săi, cu 
cheltuirea tinereții și 
energiilor revoluționa
re ale 
bărbați 
decenii 
rînduri.
crificiu __ ..._____
lor eroi comuniști in 
fața plutoanelor de e-

xecuție și a schingiui
rilor din temnițe nu 
s-a dezmințit o clipă 
în bărbăția, înțelep
ciunea și capacitatea 
de a conduce pe care 
le arată zi de zi parti
dul nostru în făurirea 
armonioasă și dreapiă 
a societății socialiste 
românești.

Opțiunea noastră fun
damentală, care-și gă
sește acoperire coti
diană în fapte se 
cheamă, de aceea, pa
triotism, iar patriotis
mul totdeauna nedes
părțit în unitatea sa 
comunistă fermă de 

internaționalism, es
te expresia cea mai 
înaltă a .........""
cu care 
nostru, . 
consecvent și crea
tor Învățăturile co
munismului, slujeș
te idealurile majo
re ale poporului. A 
fi patriot astăzi în
seamnă a fi totdea
una în gînd și faptă 
împreună cu parti
dul, a-țl oontopi 
ființa în lucrarea

■ diurnă a poporului 
asupra Iui însușL, a 
strădaniei lui de a 
fi tot mai fericit, 
de a-și vedea țara 
tot mai sus, înălța

tă în demnitate și glo
rie.

Apropiata sărbători
re a partidului este 
o sărbătoare a în
tregului popor, a ro
mânilor. maghiarilor, 
germanilor, a tuturor 
celor ce locuiesc pe 
pămîntul patriei. E o 
împlinire de istorie și 
de destine, o sărbăto
rire în for a marilor 
izbînzi pe care le-am 
cucerit, dar și o so
lemnitate interioară a 
fiecăruia, aureolată de 
inexprimabila 
facție că tot 
am crezut cu 
împlinit.

Care poate 
turisirea și 
nea de credință a poe- 
tului-cetățean decit a- 
cea poezie care expri
mă rațiunea sa de a 
fi : „Eu sînt poetul lu
crurilor categorice / Ca 
munții-n cerul clar de 
după ploaie, / Poet al 
zilelor care devin is
torice / Chiar de la 
prima ceasului bătaie".

SECȚIE
PRODUCE

CONSTANȚA (corespondcn- 
I „Scînteii", Radu Apostol). 
La Fabrica de celuloză și tur

tle Palas-Constanța a început să 
producă o nouă secție pentru 
innobilarea hîrtiei și cartoane
lor — prima de acest fel din 
țară. Zilele trecute au fost puse 
aici în funcțiune ultimele uti
laje tehnologice pentru tipă
rirea hîrtiei în mai multe cu
lori. După tipărire, hirtia este 
înnobilată cu mai multe stra
turi de copolimeri.

Prin intrarea în funcțiune a 
noii secții, la întreaga sa capa
citate, Fabrica de celuloză și 
hîrtie Palas-Constanța va livra 
anual 5 500 tone hîrtie și car
toane tipărite și înnobilate în 
diferite sortimente destinate li
niilor de ambalare automată a 
produselor în industria alimen
tară. De pe acum, numeroși 
beneficiari au solicitat fabricii 
constănțene livrarea de produse 
ale noii secții.

nanciar al sindicatelor trebuie să 
se îndrepte cu fața spre înzestrarea 
masei largi a saiariaților din între
prinderi și instituții cu cele tre
buincioase practicării sistematice a 
mișcării fizice șl sporturilor, spre 
amenajarea, cu precădere, în marile 
zone industriale a unor complexe 
recreativ-sportive cuprinzătoare, ief
tine, realizate prin acțiunea concen
trică a sindicatelor, a U.T.C., a tu
turor organizațiilor și instituțiilor in
teresate.

în cele ce urmează, redăm succint 
problemele principale care s-au dis
cutat la fiecare dintre cele trei mari 
capitole de cheltuieli, menționate 
mai sus.

Prin Legea Sportului, ii revine 
Uniunii Generale a Sindicatelor în
datorirea de a asigura mijloacele 
materiale necesare activității asocia
țiilor și cluburilor sportive din în
treprinderi și instituții, Aceste aso
ciații și cluburi — aproape 2 000 Ia 
număr și cuprinzînd peste 4 200 de 
secții afiliate la federații — au, din 
punct de vedere cifric, o situație 
predominantă în sportul nostru. Lor 
le revine o pondere deosebită, mai 
ales, in cadrul jocurilor practicate 
pe echipe — 1 368 de formații in

Valeriu MIRONESCU

(Continuare in pag. a III-a)

ATLETISM - Competiția de la Sofia 
pentru titlurile europene pe teren 
acoperit

SCHI - întrecerile republicane în pro* 
bele alpine

BASCHET - Derbiul feminin Politeh* 
nica-I.E.F.S. a corespuns aștep
tărilor

Alte știri și rezultate sportive în pagi
na a III-o.
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La Tunis s-au încheiat recent lu
crările primei conferințe la nivel mi
nisterial a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Africa (C.E.A.), din care fac 
parte 41 de state. Dezbaterile s-au 
axat asupra problemelor evoluției e- 
conomiei continentului, de care de
pinde, în bună măsură, construirea 
noii vieți la care aspiră popoarele 
africane. După cum se știe, procla
marea independenței politice nu a 
însemnat, implicit, rezolvarea mari
lor probleme moștenite din perioada 
dominației străine, ci doar începutul 
unei noi lupte, la fel de grele, pentru 
lichidarea consecințelor subdezvol
tării economice.

în acest sens, in cadrul conferinței 
au fost evocate un șir de date sem
nificative. S-a relevat că economia 
africană evoluează încă intr-un ritm 
destul de lent, lipsa de fonduri și 
penuria de cadre constituind două din 
motivele fundamentale care explică 
această situație. Rezervele monetare 
ale țărilor africane erau, în 1968, de 
1,8 miliarde de dolari, cu 400 milioane 
mai puțin decit rezervele unei sin
gure țări vest-europene — Belgia. 
Cit privește cadrele, Congo (K), o 
țară de 76 de ori mai mare decit 
fosta metropolă, avea în momentul 
proclamării independenței doar 20 de 
persoane cu studii superioare. Cu 
toate progresele înregistrate intre 
timp în domeniul invățămîntului, a- 
ceastă țară nu reușește încă să-și asi
gure nevoile de cadre. Iar Congo nu 
este singurul exemplu.

Analiza evoluției ritmului de creș
tere a produsului național brut al 
țărilor africane relevă că în perioada 
1965—1968 s-a înregistrat un anumit 
regres față de prima jumătate a de
ceniului trecut. Pe baza calculelor, 
specialiștii estimează că în actualul 
ritm de creștere a produsului națio
nal brut, Africa ar avea nevoie de... 
două secole și jumătate pentru a a- 
tinge nivelul prezent de dezvoltare a 
Europei occidentale.

Tinereii state africane depun efor
turi deosebite pentru a accelera li
chidarea răminerilor în urmă. Sta
tisticile relevă în acest sens unele 
incontestabile succese in sectorul in
dustrial, deși mai rămîn foarte 
multe de făcut în acest domeniu. 
Ritmul anual în creșterea industriei 
extractive a fost de 13 la sută în ul
timul deceniu. Resurse minerale ne
exploatate in epoca colonială au 
început să fie puse în valoare : fos
fați în Senegal și Togo, uraniu în 
Niger, Africa Centrală și Gabon ; 
Mauritania a devenit o mare produ
cătoare de minereu de fier, Guineea 
— de alumină, Libia, Algeria și Ni
geria — de petrol. în efortul de a 
prelucra „aurul negru", s-au construit 
numeroase rafinării, ca de exemplu 
în Algeria, Maroc, Coasta de Fildeș, 
Nigeria. Trecîndu-se în revistă capi
tolul productivitate, s-a scos în re
lief, și cu prilejul conferinței amin
tite, că în industria chimică și pe
trolieră, cu un grad de prelucrară

Augustin BUMBAC

(Continuare în pag. a IV-a) 'sas
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actualitatea culturală
S C E N

• TEATRUL NAȚIONAL 
DIN CRAIOVA a prezen
tat recent un specta
col omagial cu piesa 
„Zodia Taurului" de Mih- 
nea Gheorghiu, piesă în 
premieră pe țară. Din dis
tribuție fac parte : Vaieriu 
Dogaru. Victor Fuiorea, 
Dan Werner, Lucian Alba- 
nezu, Nicolae Radu, Vasile 
Cosma, Remus Mărgineanu 
și alții. Regia spectacolului 
este semnată de Vlad Mu
gur, iar scenografia de 
către Florica Mălureanu.

Cu această premieră, 
Naționalul craiovean conti
nuă acțiunile dedicate se
micentenarului Partidului 
Comunist Român și aniver
sării a 150 de ani de la 
mișcarea revoluționară con
dusă de Tudor Vladimires- 
cu. (Corespondentul „Scin
teii").

e TEATRUL MAGHIAR 
DE STAT DIN CLUJ a 
avut recent premiera pie
sei lui Katona Joszef, 
„Bank Ban".

o în cinstea gloriosului 
semicentenar al partidului, 
duminică, TEATRUL DE 
NORD DIN SATU MARE, 
secția română, a prezentat 
în premieră, spectacolul 
cu piesa lui Radu Bădilă, 
„Patru oameni fără nume", 
inspirat din lupta partidu- 

x lui în anii ilegalității.
In semn de omagiu șl 

prețuire aduse vechilor ac
tiviști ai partidului, la 
premiera spectacolului au 
participat ca invitați de o- 
noare membri de partid din 
ilegalitate din orașul și 
județul Satu Mare.

Spectacolul, care s-a bu
curat de un succes deose
bit, este pus în scenă de 
Ion Deloreanu șl are în 
distribuție pe actorii Nico
lae Popeneciu, Violeta Ber- 
biuc, Ion Haiduc, Costin 
Popescu, Ion Podoleanu și 
Ion Tifor. Scenografia : 
Delia Ioaniu. (Corespon
dentul „Scinteii").

• TEATRUL DE STAT 
DIN SIBIU va prezenta 
joi, 18 martie, premiera 
„Vremea liliacului" („Timp 
și adevăr") de Eugenia Bu- 
suloceanu. Regia : Petre 
Sava Băleanu. Scenografia : 
Doina Levința. în distri
buție : Mircea Hîndoreanu, 
Nicu Niculescu, Vaieriu 
Paraschiv, D. Bitang, Li
liana Lupan, Manuela Ma- 
rinescu-Codrat, Geraldina

Basarab, Viorel Branea, 
Radu Basarab și alții.

o Colectivul secției ro
mâne a TEATRULUI DE 
STAT DIN TG. MUREȘ a 
prezentat. în premieră pe 
țară, piesa „Regele minci
noșilor" de Jovan Sterija 
Popovicl. 1 Spectacol vesel, 
cu cîntece, muzică și balet, 
din a cărui distribuție fac 
parte, printre alții, Mela
nia Ursu de la Teatrul Na
țional din Cluj, Alexandru 
Făgărășan, Constantin Să- 
săreanu, Vasile Vasiliu, 
Ion Fiscuteanu, Mariana 
Stere, Mircea Chirvăsuță 
etc., poartă semnătura unui 
apreciat om de teatru iu
goslav. regizorul Radoslav 
Lazici, ajutat de Mi
lan Asiei (Iugoslavia) 
și Leonid Rebeja care 
au compus muzica de 
scenă, Radmila Radojevici 
(Iugoslavia) și Gydrgy Sza- 
kăcs, autorii costumelor,

Gabor Szer, autorul unor 
aranjamente muzicale, co
repetitor și dirijor, Ferenc 
Kelemen, maistru coregraf.

Spectacolul, realizat în 
cadrul contractului de co
laborare dintre Teatrul de 
stat din Tg. Mureș și Tea
trul național din Subotița, 
este regizat de regizorul 
sîrb Radoslav Lavici.

• TEATRUL DE STAT 
DIN GALAȚI a prezentat 
recent, premiera „Comedie 
cu olteni" de Gheorghe 
Vlad. Regia : Ion Dinescu. 
Scenografia : Olimpia Da
mian.

In distribuție : Iorgu Vi- 
foreanu. Ștefania Gorunea- 
nu, Stela Popescu Temelie, 
Leni Ștefănescu, Viorel Po
pescu, Marcela Stoica, Pe
tre Cursaru și alții.

• TEATRUL DE STAT 
DIN ORADEA a prezentat 
nu demult, premiera piesei

Uleie driimeturgiei 
originale

O dată cu faza zonală a concursului de creație și 
interpretare teatrală, încep „Zilele dramaturgiei o- 
riginale", manifestare închinată semicentenarului 
partidului.

Zilele dramaturgiei originale vor prilejui o tre
cere în revistă a celor mai valoroase spectacole cu 
creațiile dramatice cele mai recente închinate de 
dramaturgi evenimentului pe care-1 sărbătorește 
întreaga țară și inspirate din tradițiile revoluțio
nare ale poporului român și ale partidului comunist, 
din lupta pentru eliberare socială și națională, din 
procesul de transformare revoluționară a societă
ții. a conștiinței oamenilor, pe drumul făuririi și 
desăvîrșirii operei de construcție socialistă.

Faza zonală se va desfășura în patru centre — 
patru orașe ale țării care vor găzdui teatrele din 
regiunile apropiate lor și anume în TIMIȘOARA, 
IAȘI, CLUJ și CRAIOVA.

Semnalul deschiderii zilelor dramaturgiei române 
va fi dat la Cluj, pe data de 18 martie.

Șase teatre ale țării — Teatrul Național din Cluj, 
Teatrul Maghiar de stat din Cluj, Teatrul de stat 
din Turda, Teatrul de stat din Tg. Mureș (cu ambe
le secții). Teatrul maghiar din Sf. Gheorghe și 
teatrul dramatic din Baia Mare — vor prezenta de-a 
lungul a opt zile, între 18—26 martie, un număr de 
opt spectacole cu șapte piese ale creației originale. 
Aceste piese vor fi „Pisica în noaptea Anului Nou" 
de D.R. Popescu. „Camera de alături" de Paul 
Everac. „Patru oameni fără nume" de Radu Bădilă, 
„înainte de potop" de Nagy Istvan. „Avram Iancu" 
de Al. Voitin, „Lovitura" de Sergiu Fărcășan și 
„Asta-1 ciudat" de Miron Radu Paraschivescu.

A
lui I. L. Caragiale : „O 
noapte furtunoasă".

Regia : Mihai Raicu. Sce
nografia : Maria Hațeganu- 
Birea. Muzica (în specta
col s-au introdus cuplete 
muzicale) : Mihai Vasiles- 
cu. în distribuție : Octa
vian Uleu, Marcel Segăr- 
ceanu, Ion Mîinea, Grig 
Dristaru, Olimpia Mîinea, 
Anca Miere Chirilă, Gheor
ghe Stana, Gina Nicolae, 
Doina loja, Grig Schitcu, 
Ion Martin și alții.

• Teatrul Laborator al 
studenților din București 
— anunță premiera specta
colului în limba engleză, 
„Spoon Rîver" de Edgar 
Lee Masters. Regia și a- 
daptarea : Adrian Velicu 
(marți, 16 martie, ora 21).

• La Teatrul TV
Vom putea urmări mîine 

marți 17 martie, premiera 
Studioului de televiziune 
cu „Titanic Vals" de Tu
dor Mușatescu. Regia : Ho
rea Popescu. Scenografia : 
Virgil Miloia. Montajul : 
Marga Niță. în distribuție : 
Radu Beligan, Angela Cos-- 
tache, Ileana Stana Iones- 
qu, Melania Cîrje, Ilinca 
Tomoroveanu. Florian Pi
tiș, Ion Lucian, Alexandru 
Drăgan, Mircea Constanti- 
nescu, Viotor Moldovan și 
alții.
MOMENTE DIN DRA
MATURGIA PATRIOTICA 

ROMÂNEASCĂ
Acesta este titlul ciclu

lui de emisiuni de teatru 
inițiat de către Teatrul ra
diofonic cu începere de 
săptâmîna viitoare, ciclu 
prefațat de către criticul 
Ion Dodu Bălan.

Prin intermediul acestei 
Inițiative închinate semi
centenarului partidului vom 
putea asculta o succesiune 
de opere dramatice româ
nești de inspirație patrioti
că, cu înalte valori esteti
ce, instructive și educative.

Pentru început — trilo
gia istorică a lui Barbu 
Ștefănescu Delavrancea : 
Apus de soare (azi), „Vi
forul" (miercuri) și „Lucea
fărul" (vineri).

Vor urma piese de V. 
Alecsandri, B. P. Hașdeu, 
Al. Davila, Nicolae Iorga, 
Lucian Blaga, Mihail Sor
bul, Camil Petrescu, A. 
Baranga, H. Lovinescu, 
Paul Everac și alții.

Telegrame adresate
C.C. al P.C.R., tovarășului
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18,00 Deschiderea emisiunii. Sce
na șl ecranul • Implicațiile actua
lității în dramaturgie • In memo- 
rlam : Iosif Vulcan — întemeieto
rul teatrului românesc dm Tran
silvania o Filme documentare de
dicate aniversării P.C.R. 18,30 Re
vista economică TV ® După adu
narea generală a salarlaților 
• Autocontrolul în acțiune Ia 
„Electroaparataj" o Receptivitate 
Ia nou. 19,15 Publicitate. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnalul de sea
ră o Agenda politică de Ion Măr
gineanu. 20,00 50 DE ANI IN 50 DE 
EVOCĂRI. O emisiune de evocare 
a anilor de lupte, acțiuni șl reali
zări ale Partidului Comunist Ro
mân, a anilor intrați în istoria 
României ca o perioadă plină de 
glorie. In flecare zi vor fi pre
zentate evenimente din istoria ac
tivității de o jumătate de secol, 
dusă de partid pentru libertate șl 
o viață mal bună a poporului ro
mân. Vechi activiști al mișcării 
muncitorești din România — dele
gați la primul Congres al parti
dului, partlclpanți la marile bătă
lii de clasă, intelectuali de seamă 
care au militat în rîndurlle parti
dului, constructorii de azi al țării, 
vor relata evenimentele la care au 
luat parte : documente, fotografii 
pe pelicule de arhivă, din care 
multe inedite, vor întregi imagi
nea epocii pe care cele 50 de emi
siuni o vor prezenta în acest ciclu 
consacrat gloriosului semicente
nar. Azi — Anul 1921. 20,10 Roma
nele Iui Maurlac : „Sfîrșltul nop
ții" (II). 20,55 In întîmplnarea
semicentenarului P.C.R. „Ocolul 
țării în 8 luni". Emlslune-concurs 
realizată în colaborare cu Biroul 
de turism pentru tineret al C.C. 
al U.T.C. Etapa a Il-a. Participă 
echipele reprezentative din jude
țul Brăila șl din municipiul Bucu
rești. Transmisiune de la Brăila. 
22,05 Program de muzică ușoară. 
22,35 Telejurnalul de noapte. 22,45 
Telesport. 23,00 închiderea emi
siunii.
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EXPOZIȚIA DURER
Declarat „Anul Diirer" — 1971 mar

chează 500 de ani de la nașterea 
marelui maestru al Renașterii ger
mane. Numeroaselor expoziții oma
giale organizate în întreagă lume i se 
alătură cea recent deschisă în sălile 
Ateneului (str. Franklin 1—3).

Profund impregnat de spirituali
tatea evului mediu, căutîndu-și dru
mul între tradițiile gotice și noul 
ideal propagat de arta italiană a 
Renașterii, străduindu-se toată viața 
să concilieze într-o sinteză supe
rioară aceste învățături contradicto
rii — Albrecht Diirer aparține din 
punctul de vedere al istoriei artei 
unei epoci de tranziție. Elementele 
de biografie pe care cațalogul expo
ziției le furnizează sînt însoțite de 
reproduceri după „Autoportretul", 
realizat în 1484, Portretul tatălui 
(1486), al mamei (1514), al soției sale 
Agnes (1495), sau al primului său 
maestru, 
Dar mai 
altul din 
Albrecht 
reunește 
melor artei italiene cu căutarea dra
matică a expresiei, cu exaltarea

Michael Wolgemut (1516). 
importantă decît unul sau 
elementele biografiei lui 
Diirer este opera sa care 
noblețea și amploarea for-

— Sala „G. Enescu" a Conserva
torului bucureștean găzduiește in a- 
ceastă seară un Concert de muzică 
românească veche (sec. XVI — 
XVIII) și contemporană în interpre
tarea formației instrumentale 
duse de 
sopranei

— Tot 
Român, 
„George
Vasile Pîntea prezintă un 
din lucrările lui D. G. Kiriac și Gh. 
Cucu.

— Vineri 19, sîmbătă 20, ora 20, la 
Ateneul Român, melomanii îl 
asculta pe tînărul 
Eschenbach (R. F. 
același concert își 
Marth^ Kessler.

con- 
Sever Tipci, cu participarea 
Steliana Calos.

în această seară, la Ateneul 
corul Filarmonicii de Stat 
Enescu" sub conducerea lui 

program

pot 
pianist Cristoph 
a Germaniei). în 
va da concursul

FILME DE SCURT METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

(15—21 martie)
Producții ale studiourilor „Al. Sahia 

și „Animafilm" :
Moșilor : Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în județul Prahova ; Pro
gresul : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Ialomița ; Crîn- 
gași : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Brașov și Si
biu ; Central : Nunta Zamfirei ; Tim
puri Noi : (după amiază) 15.III. Pro
gram de filme documentare româ
nești de scurt-metraj în premieră : 
— Emoții, Cerul meu — muzica, Vir
tuoșii, Cei trei B. După amieze enes- 
ciene ; 16.III—21.III (după amiază) : 
Emoții. Cerul meu — muzica. Sem
nul bradului. Orizont științific nr. 2 
/971 ; Excelsior : Răspundem la în
trebare ; Grivița : Nunta Zamfirei ; 
Buzești : Orizont științific nr. 1/1971 ; 
Unirea : Ultima țigară : Lira : în oraș 
Ia București . Ferentari : 15—17.III. 
Orizont științific nr. 12/970 : Ciu
lești : Ajutați-i pe bătrîni ; Pacea : 
12—17.III., Flori pentru Mihaela;

18—21.III. După 40 de ani ; Me
lodia : Adunarea generală a sala- 
riaților uzinei „23 August" — 
București ; Floreasca : Ritmuri car
diace ; Gloria : Muzeul de artă al 
Academiei ; Aurora : Ovoidul ; Mun
ca : Tîrgul internațional București ; 
Cosmos : Unde se joacă copilul 
dv. 1 ; Flacăra : Bun sosit ; Arta : 
Astă-seară mă fac praf : Modern : 
Răspundem la Întrebare ; Rahova : 
La început a fost atomul ; Laromel : 
Puii în primejdie.

Producții ale studiourilor din alte 
țări :

înfrățirea : Reportaj din lumea co
morilor — U.R.S.S. ; Dacia : Defect ; 
Drumul Sării : Bătrîn și tinăr — R. P. 
Ungară ; Ferentari : 18—21 III Stimați 
femeile — R. D. Germană ; Viitorul : 
La ora 12 — R. S. Cehoslovacă ; Vi- 
tan : 12 secole de artă în Slovacia — 
R. S. Cehoslovacă.

Vjeții interioare specifice artei ger
mane. Caracterul fundamental al 
artei sale rămîne respectul pentru 
natură ; credința că frumusețea, 
răspîndită în fiecare obiect al natu
rii trebuie redată oamenilor prin in
termediul artei.

Acuitatea viziunii, zbuciumul pen
tru descifrarea și mai buna cunoaș
tere a realității, dar mai ales deose
bite calități de gravor și desenator, 
pot fi urmărite în cele cîteva repro
duceri după gravuri pe lemn sau 
aramă.

Faptul că în acea epocă Niimber- 
gul era unul din cele mai însemnate 
centre ale umanismului, dezvoltarea 
artelor, relațiile lui Diirer cu oame
nii mari ai timpului său sînt de
monstrate de numeroase documente. 
Am adăuga acestei scurte prezentări 
planșele care ilustrează dezvoltarea 
pînă în zilele noastre a tipografiei, 
turnătoriei, mecanicii fine, industriei 
grele, a jucăriilor cunoscute în toată 
lumea. Expoziția este un omagiu a- 
dus unuia dintre primii și cei mai 

. importanți reprezentanți ai Renaște
rii germane.

Lucrări concertante 
românești pentru vioară

Literatura contemporană a viorii 
s-a îmbogățit în ultima vreme cu 
lucrări românești de o indiscutabilă 
valoare, lucrări cărora interpreți de 
prestigiu — ca Stefan Gheorghiu și 
Varujan Cozighian în compania celor 
două colective simfonice bucureștene. 
ai Filarmonicii de Stat „G. Enescu" 
și al Radioteleviziunîi — Ie găsesc, 
cu meritorie strădanie dublată de 
conștiință profesională, echivalențe 
sonore remarcabile. Salutară rămîne. 
de asemenea, inițiativa introducerii 
treptate, a acestor creații în circuitul 
valorilor internaționale, prin antre
narea — în această operă de valori
ficare interpretativă — a unor șefi 
de orchestră de renume, prezenți re
cent pe scenele noastre de concert, 
cum sînt dirijorul american Law
rence Foster și dirijorul spaniol Enri
que Garcia Asensio.

Concertul pentru două viori și or
chestră de Wilhelm Berger se inte
grează organic unei orientări urmate 
de compozitor cu admirabilă consec
vență, orientare ce vizează reactua
lizarea — cu un nou sens expresiv, 
cu un veritabil entuziasm constructiv 
— a unor modalități și principii de 
creație specifice, în cea mai mare 
parte, barocului muzical ; sînt prin
cipii de o largă cuprindere în virtu
tea cărora realizările mai noi de lim
baj apar integrate firesc acestei va
loroase tradiții. Dar, mai presus de 
toate. în decursul celor patru părți 
ale concertului — organizat în sensul 
principiilor sonatei preclasice expuse 
pe fundal simfonic — Berger reali
zează o semnificativă umanizare a 
complexității formale a lucrării, a 
cărei factură preponderent polifonă 
a fost redată cu reală virtuozitate de 
către cei doi soliști, violoniștii Ștefan 
Gheorghiu și Varujan Cozighian. a- 
lături de orchestra filarmonicii 
bucureștene.

Sprijinitor permanent al creației 
românești, interpret avizat al aces
teia, l-am regăsit pe Ștefan Gheor
ghiu — de această dată în compania 
Orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii — interpretînd dificila parti
tură a concertului pentru vioară și 
orchestră de Pascal Bentoiu. Lucra
rea desemnează — în importantă mă
sură — drumul unei «evoluții unitare 
a creației compozitorului. creație 
deschisă permanenței îmbogățiri a 
sensurilor grație unei stăruitoare in
vestigări a unor extinse zone de ex
presie. Dominant rămîne în această 
lucrare aspectul dramatic niciodată ■ 
dezmințit și, în egală măsură, echi- H 
librul expresiv de o elevată ținută | 
interioară.

Remarcăm că. în Interpretarea a- 
cestor lucrări, cei doi șefi de or
chestră. oaspeți ai filarmonicii și ai 
Radioteleviziunîi, au etalat mai mult 
decît o conștiincioasă și grijulie 
parcurgere a partiturii, și anume un 
dinamism constructiv întotdeauna 
coordonator al expresiei — la Law
rence Foster, o muncă pasionată de 
cizelare a amănuntelor, de fasonare 
a formelor sonore intr-un, spirit de 

' superioară colaborare și conștienti
zare'a ansamblului — Ia Enrique 
Garcia Asensio.

Dumitru AVAKIAN

ĂL VI-LEA FESTIVAL 
BIENAL DE TEATRU 
J. L. CARAGIALE1*

Marina PREUTU

EXPOZIȚII
• Ieri, în sălile Dalles s-a deschis 

expoziția trienală de scenografie.
• Sînt anunțate pentru această 

săplămină vernisajele ;
— expoziția de grup Margareta Ste- 

rian, Fred Micoș, Constantin Bu
lat, care prezintă lucrări de pic
tură, panouri decorative, gravură 
și ceramică la Galeriile Apollo — 
marți 16 martie.

— expoziția de pictură Vasile Gheor
ghe Bud, în sala C.C.A., joi 18 
martie.
expoziția LETIȚIA OPRIȘAN în 
holul TEATRULUI MIC, vineri 
19 martie.

Premiere
cinematografice

Renegata — producție a televiziunii 
din R. D. Germană, în regia lui 
Wolfgang Luderer. Este ecranizarea 
romanului omonim al lui Theodor 
Fontane, aducînd în prim plan dra
ma unei existențe strivite de con
vențiile și rigiditatea societății pru
sace. Cu Angelica Domrose, Horst 
Schiilze.

Secretul din Santa Vittoria — pro
ducție americană, în regia Iui Stan
ley Kramer. Acțiunea solidară a lo
cuitorilor unui mic sat din Italia in 
timpul retragerii trupelor naziste la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial. în distribuție : Anthony 
Quinn, Anna Magnani, Hardy Kru
ger.

Los Tarantos — producție spa
niolă, în regia lui Rovira Beleta. 
Rivalitatea dintre două familii de
termină sfîrșitul tragic al unei po
vești de dragoste Cu Margarita Lo
zano, Daniel Martin ș.a.

Nicolae Ceaușescu
Recenta plenară a COMITETULUI 

MUNICIPAL SIBIU AL P.C.R., care 
a analizat activitatea desfășurată în 
anul 1970, a adoptat o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se spune, 
printre altele :

Vizita pe care ați făcut-o, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în mu
nicipiul Sibiu în primele zile ale a- 
cestui an, analizele și discuțiile cu 
muncitorii și cu specialiștii, conclu
ziile ce s-au desprins, precum și in
dicațiile cuprinse- în recentele docu
mente de partid și de stat au con
stituit pentru toate colectivele de 
muncă îndemnuri, sarcini concrete 
de a reflecta mai profund la desco
perirea și valorificarea superioară a 
resurselor materiale și umane de care 
dispunem. Ca urmare, au fost iden
tificate noi posibilități de dezvolta
re a industriei constructoare de ma
șini, care vor asigura obținerea, in 
actualul cincinal, a unei producții su
plimentare în valoare de aproape 800 
milioane lei.

înfrățiți în muncă, pătrunși de un 
adine sentiment patriotic, în dorința 
de a contribui într-o măsură și mai 
mare la creșterea potențialului eco
nomic ai patriei noastre socialiste, 
punînd accentul pe sporirea pro
ductivității muncit și îmbunătățirea 
calității produselor, oamenii muncii 
din municipiul Sibiu, români, ger
mani, maghiari, în frunte cu comu
niștii, se angajează să realizeze peste 
prevederile planului pe anul în curs 
o producție marfă în valoare de 
53 000 000 lei concretizată prin : 500
mc cherestea rășinoase, confecții tex
tile în valoare de 2,1 milioane lei, 
5 000 perechi încălțăminte. 20 000 
bucăți articole de marochinărie, 
5 500 mp covoare și alte produse și 
să economisească 450 tone metal, 504 
mc material lemnos, 50 tone ciment 
și 1100 tone combustibil convențio
nal. Vom realiza beneficii peste plan 
în valoare de 11,5 milioane lei.

în ziua de 12 martie a avut loc 
la PIATRA NEAMȚ plenara COMI
TETULUI MUNICIPAL DE PAR
TID, care a stabilit măsuri 
concrete și eficiente pentru înfăp

tuirea și depășirea sarcinilor planu
lui economic pe anul 1971. pentru ob
ținerea unor rezultate care să asi
gure înfăptuirea mărețului program 
aprobat de Congresul al X-lea al 
partidului.

într-o telegramă adresată cu 
acest prilej C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu. se spune 
intre altele :

Documentele plenarei din 10—11 fe
bruarie a.c., tezele și ooncluziile de 
înaltă valoare teoretică și în
semnătate practică ce se des
prind în expunerile dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. constituie 
pentru organizația municipală, pentru 
toți oamenii muncii din Piatra Neamț 
un prețios îndreptar și un puternic 
imbold în muncă. Răspunzînd cu en
tuziasm sarcinilor trasate de condu
cerea partidului, puternic mobilizați 
de apropierea gloriosului semicente
nar al partidului, participanții la ple
nară. exprimînd opinia comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, se an
gajează să depășească planul anual 
industrial cu 100 milioane lei, din 
care 28 milioane lei pînă la 8 mai 
a.c., să obțină o producție marfă su
plimentară în valoare de 72 milioane 
lei, din care 17 milioane lei pînă la 
8 mai a.c., 16,4 milioane lei economii, 
prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție, și 22,4 milioane lei beneficii 
suplimentare. Se vor pune în func
țiune cu 60 zile înainte de termen 
secția de hîrtie pergaminată de la 
fabrica „Reconstrucția", și cu 15 zile 
— turnătoria de aluminiu de la între
prinderea mecanică „Ceahlău".

Participanții la plenară, se spune 
în încheiere, asigură Comitetul Cen
tral al partidului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Ceaușescu. că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
în frunte cu comuniștii, vor depune 
toate eforturile, vor pune în valoare 
capacitatea, energia și hărnicia de 
care dispun pentru a da viață pla
nurilor elaborate de partid și gu
vern. pentru îndeplinirea întocmai 
a indicațiilor date, întîmpinînd cu 
noi și importante succese semicente
narul Partidului Comunist Român, 
contribuind astfel la înflorirea și 
propășirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

VIZITELE DELEGAȚIEI GUVERNULUI 
REVOLUȚIONAR PROVIZORIUA

AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

PRAHOVA

Expoziția 
„Proiecția muncii 

1971"
în sala de marmură a Pala

tului culturii din Ploiești, s-a 
deschis o interesantă și instruc
tivă expoziție : .Protecția mun
cii—1971". Sînt expuse o serie 
de aparate, dispozitive, instala
ții, materiale pentru protecție, 
precum și grafice și panouri 
despre tehnica securității mun
cii. Un grafic relevă faptul că 
în Prahova fondurile pentru 
protecția muncii s-au dublat în 
ultimii cinci ani de zile. în ca
drul expoziției, pentru vizita
tori, se vor prezenta filme do
cumentare cu exemple și fapte 
culese din unitățile județului, 
vor avea loc discuții, simpozi
oane, expuneri.

Reciclarea 
controlorilor 

tehnici de calitate
în municipiul Rm. Vilcea, au 

început primele cursuri de 
reciclare pentru șefii com
partimentelor controlului teh
nic de calitate și inginerii în
sărcinați să răspundă de cali
tatea produselor în unitățile e- 
conomice din județ. Cursanții 
vor lua partețsăptămînal la dez
baterea unor probleme legate de 
calculul probabilităților, con
trolul sistematic al calității, de 
tehnologiile moderne etc.

„Verfix" -

Sîmbătă și duminică, la Vatra Dor- â 
nei s-au desfășurat întrecerile fazei g 
finale a celui de-al “6-lea Festival | 
bienal de teatru „Ion Luca Cara- H 
giale", manifestare artistică dedicată H 
gloriosului jubileu al partidului. în- H 
trecerile au reunit formațiile repre
zentative ale artiștilor amatori din 
județele Bacău, Neamț, Vaslui, Iași 
și Suceava. Manifestarea a început 
cu piesa „Prevederea" de Horia Lo
vinescu, în interpretarea actorilor a- 
matori din Bîrlad. Spectacolele de la 
Vatra Dornei au inclus lucrări din 
dramaturgia clasică românească, pre
cum și piese ale unor autori con
temporani, inspirate din viața și 
munca poporului român în anii so
cialismului.

Delegația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, condusă de ministrul aface
rilor externe, doamna Nguyen Thi 
Binh, care se află în țara noastră la 
invitația guvernului român, a făcut 
duminică dimineața o vizită la Pa
latul pionierilor din Capitală. Dele
gația a fost întîmpinată de Elena Po- 
parad, vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor din 
Republica Socialistă România, de alți 
reprezentanți ai acestei organizații.

Pionierii aflați în Palat au primit 
cu multă căldură pe oaspeți, urîn- 
du-le un prietenesc „Bun sosit !“. Ei 
au rugat pe doamna Nguyen Thi 
Binh să transmită copiilor din Re
publica Vietnamului de Sud, tinere
tului și întregului popor salutul lor 
pionieresc, mult succes în muncă, 
în viață, în lupta împotriva agresiu
nii imperialiste a S.U.A. Doamna 
Nguyen Thi Binh a mulțumit pen
tru salutul transmis, arătind, tot
odată, că alături de copiii vietnamezi 
sînt prietenii lor din întreaga lume.

A fost vizitată, apoi, expoziția 
„Expediția cutezătorilor" care conține 
obiecte colecționate de pionieri din 
diferite regiuni ale țării, precum și 
ateliere unde pionierii desfășoară ac
tivitate practică. Copiii din cercurile 
de muzică, de balet și de dansuri au 
prezentat oaspeților scurte programe.

în aceeași dimineață, delegația 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a 
făcut o vizită la Consiliul Național

al Femeilor din Republica Socialistă 
România. Președinta consiliului, Su- 
zana Gâdea, a transmis delegației, în 
numele acestei organizații, sentimen
tele de profundă solidaritate ale fe
meilor din țara noastră, ale întregului 
popor român față de lupta populației 
sud-vietnameze pentru libertate și 
independență națională. Oaspeților 
le-au fost prezentate activitatea pe 
care consiliul o desfășoară, acțiunile 
pe care le organizează pentru spri
jinirea luptei eroice a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii impe
rialiste.

în continuare, delegația a avut o 
întîlnire la Comitetul Național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez. Prof. Tudor îonescu, preșe
dintele comitetului, a înfățișat oas
peților acțiunile inițiate de comitet 
în sprijinirea luptei eroice a poporu
lui vietnamez împotriva agresiunii 
imperialiste a S.U.A., pentru respec
tarea dreptului său sacru de a-și 
hotărî singur destinele.

în numele delegației, al poporului 
din Vietnamul de Sud, doamna 
Nguyen Thi a mulțumit pentru sen
timentele frățești de solidaritate ale 
poporului român, pentru sprijinul a- 
cordat, subliniind că acesta este foarte 
important pentru obținerea victoriei 
finale de către poporul vietnamez.

în timpul vizitelor prin Capitală, 
delegația a fost însoțită de George 
Macovescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

El, e mai mic decît ea 
cu 20 de ani, 10 luni, 26 
de zile, 9 ore și foarte 
puține secunde. Tot el s-a 
născut în Porumbacul de 
Sus-Sibiu, spre deosebire 
de ea care avind pile a 
reușit să se nască pe stra
da Popa Nan, din Bucu
rești.

El — Ion Grancea. 4
Ea — Ștefana Stănescu.
Lui îi plac semințele de 

dovleac mai mult, mult 
mai mult decit munca, 
iubește toți sfinții din ca
lendar și strapontina ca
lendarului, are anteceden
te penale, nu suflă in 
iaurt și peste cîteva săp- 
tâmîni va împlini frumoa
sa vîrstă de 26 de ani... 
intr-o închisoare.

Ei îi plac semințele de 
floarea-soarelui și „Clanul 
sicilienilor" mai mult de
cît munca, are și ea ante
cedente penale și dacă se 
năștea inaintea lui Iuda 
Iscarioteanu nu-l vindea 
pe lsus numai cu treizeci 
de arginți ci cu o sumă...

— Cam cu cit il vin- 
deai Ștefano ?

— Cu cîteva inii. Dar 
Iuda a stricat prețul.

Deși mai tinăr decît ea 
cu 20 de ani, totuși se 
antrena în această discu
ție, extrem de păcătoasă.

— Pe Sf. Gheorghe ai fi 
în stare să-l vinzi ? Zise 
el străfulgerat de-o idee 
drăcească.

— De ce nu ?
— Dar pe Sf. Ilie ?
— Și pe el.

— Dar pe S. Spiridon?
— Cu cîteva sute l-aș 

vinde și pe el, că-i nu
mai... adjunct de sfint.

— Sînt bune și cîteva 
sute. Te angajezi ?

— Unde să mă angajez ?
— Te angajezi să vinzi 

sfinții ? Iți fac eu rost de 
sfinți, am un plan colo
sal.

— Ce plan ?
— Eu ți-aduc sfinții șt 

tu...

— De unde mi-i aduci ?
— Dacă ți-am spus că 

am un plan grozav... Știi 
că nu mă laud. Hai să 
cumpărăm niște baticuri. 
Deocamdată o să cumpă
răm doar 50.

— Cincizeci de baticuri ? 
Pentru ce ?

— Ai să vezi. Sfîntul și 
baticul.

Și dracu’ i-a trimis du-

sîntem magi, ci pictori. 
Trebuie să pictăm o bise
rică șl avem nevoie de 
modele. Parohia noastră, 
știți...

— Ce modele ?
— N-aveți niște icoane 

pictate pe lemn, ori pe 
sticlă ?

— Ba am una, pe lemn.
— Vreți s-o aduceți s-o 

vedem ?

ARGINTII...
PĂCATULUI

Foiloton de Nicuță TĂNASE

pă sfinți pe cei doi ia 
Brăila. De ce-au ales toc
mai Brăila, nu se știe și 
nu se va ști in becii ve
cilor.

Ștefana, cu un batic 
nou pe cap, iar Grancea, 
cu o față pocăită, dar 
spărgînd semințe de do-
vleac între dinți, au luat
municipiul casă cu casă.

— Bună ziua coană
mare.

— Bună ziua oameni
buni. Pe cine căutați ?

— Pe Mesia I Pe Hris- 
tos... Și Sf. Gheorghe e 
bun, dacă dăm de el.

— Așa tineri și...
— Nu, coană mare, nu

Ion Grancea, iubind toți 
sfinții de pe calendar fără 
deosebire de nimb și a- 
vind antecedente penale, 
dar cunoscînd la icoane, 
zise :

— Coană mare e tocmai 
ce ne trebuie nouă... Vezi 
Ștefana, cu ce balaur au
tentic se luptă Sf. Gheor
ghe ? Și calul e cal de 
sfint nu de cowboi, cum 
voiau „ăia să-l facă“... 
Coană mare, aveți o ca 
meră ? O cameră mobi
lată, pe care să ne-o pu
neți la dispoziție pentru 
citeva zile ?

— Nu mai vreți icoana, 
v-ați răzgîndit ? Vreți a- 
cum cameră mobilată ?

Pentru ce vă trebuie ca
meră ?

— Vrem să venim cu 
unelte să o copiem. Cere 
timp copierea unei icoane. 
Poate că în zilele cit o 
să lucrăm la copiere, să 
ne și gătiți. Și dacă s-ar 
putea să scoateți și covo
rul...

— Care covor să-l scot? 
De ce ?

— O să lucrăm cu vop
sele și ar fi păcat să vă 
pătăm covorul. O să mai 
vină vreo patru inși, poate 
chiar cinci. Tot pictori. 
Și pentru ei ar trebui să 
gătiți,

— Maică, nu vreți să 
luați icoana să o copiat i 
la dv. acasă ?

— Ar fi minunat dacă... 
Coană mare, să nu care 
cumva ță... Noi... Vă lă
săm o sută de lei. Ște- 
fano, lasă și baticul ăla.

— Lasă maică...
— Coană mare, vreun 

Hristos răstignit, dar tot 
pe lemn, nu știți pe un
deva ?

— Are vecina, dar... eu 
nu vorbesc cu ea. Dar 
Hristos nu este răstignit, 
ci iși duce crucea, pe Gol- 
gota.

— Bun I Bun și ăsta. II 
pictăm pe peretele din 
dreapta bisericii. Ar fi 
colosal. Muntele Golgota, 
așa, în perspectivă. Unde 
stă ? Chiar aici ! Mulțu
mesc coană mare, să nu 
fiți îngrijorată. Sf. Gheor
ghe a ajuns pe mîini 
bune.

Și cu acest sistem, ori 
poate și cu altul și mai 
ingenios, cei doi Iscario- 
teni-juniorl, pe numele 
lor Ion Grancea și Ștefania 
Stănescu, au venit din 
Brăila la Consignația din 
București cu 44 de sfinți, 
pictați pe 44 de icoane de 
lemn. Și cei 44 de sfinți 
au fost... vînduți pe ar- 
ginții păcatului.

D-aia vă zic eu vouă, 
fiilor, păziți-vă sfinții 1

examinator... 
electronic

Profesorii Centrului școlar de 
industrie alimentară din Sibiu 
au acum la dispoziție un mijloc 
modern de verificare simultană 
a cunoștințelor elevilor, precum 
și a modului în, . care întreaga 
clasă și-a însușit lecția expusă. 
Este vorba de un laborator de
numit „Verfix" pentru verifica
rea și fixarea cunoștințelor ele
vilor — cu 36 de locuri, dotat cu 
aparate de proiecție și relee au
tomate. La numai cîteva secun
de după ce profesorul adresează, 
prin intermediul unui ecran spe
cial, o întrebare, două sau mai 
multe aparate pot colecta toațe 
răspunsurile — bune sau rele — 
date de fiecare elev în parte.

Viziru - 
un nou cartier 

de locuințe
Amplasat în partea de sud a 

Brăilei, noul cartier de locuințe 
Viziru I va fi alcătuit din 41 de 
blocuri cu patru etaje și un 
bloc turn cu nouă etaje — ce 
vor avea peste 4 000 de aparta
mente. Acest cartier se va ex
tinde în viitorii ani, cînd va fi 
populat, în final, de 15 000 lo
cuitori. El va fi dotat și cu nu
meroase obiective social-cultu- 
rale : o școală generală, un li
ceu, creșă-grădiniță, dispensar, 
club, cinematograf, un complex 
de ateliere meșteșugărești, oficiu 
poștal, complex comercial.

Izvor termal 
cu efect curativ

Lucrările de foraj efectuate 
în împrejurimile comunei Bo- 
ghiș au avut ca rezultat desco
perirea mai multor fire de apă 
termală. Unul dintre cele mai 
mari izvoare, situat la o adîn- 
cime de 700 metri, posedă o apă 
caldă de aproape 40 grade, cu 
un debit de 20 litri pe secundă. 
Primele constatări atestă că a- 
pele acestui izvor au un efect 
curativ deosebit

Cotidianul
județean 

in casă nouă 
începînd cu numărul 920, zia

rul „Viața Buzăului" se tipărește 
la Buzău. Aici a fost inaugurată 
noua tipografie, unitate poligra
fică modernă, de o deosebită 
importanță pentru viața cultu
rală a județului. în orașul cu 
o veche tradiție în meșteșugul 
tipăriturilor (aici au existat încă 
din secolul al XVI-lea școli de 
dieci și grămătici), noua unitate 
poligrafică dispune de utilaje 
moderne Dentru tipărirea ziaru
lui și a altor publicații.

(DS LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII")
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Primul punct înscris in retur (Rapid—„U" Cluj, autor Neagu) și... luptă vană, fără goluri (Steouo—Farul 0—0)

A REÎNCEPUT campionatul...

CEI MAI BUNI SLALOMIST! Al ANUIUI
POIANA BRAȘOV (prin telefon 

de Ia B. Radu). — Campionatele 
naționale pentru probele alpine, 
consumate la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni pe piftiile din Poiana Brașov, 
au întrunit sufragiile unanime ale 
specialiștilor și numeroșilor specta
tori care le-au urmărit, atit prin 
disputele pasionante pe care le-au 
furnizat, cit și prin organizarea ce 
s-a dovedit a fi dintre cele mai 
bune, M-a impresionat în mod deo
sebit faptul că fiecare din cele trei 
probe — slalomul uriaș, slalomul 
special și coborîrea — au dat naștere 
unor întreceri spectaculoase, în care 
lupta pentru titlul de campion a 
fost, deschisă întregului grup de 
schiori din plutonul fruntaș. Și, deși 
campionii de anul trecut au reușit 
în cea mai mare parte a lor să-și 
înscrie iarăși numele în clasamentul 
primelor locuri, s-a văzut clar, mai 
ales în proba de coborîre, că le-au 
apărut noi rivali. puternici.

Ciștigătorii primelor două probe 
— slalomul uriaș și special — atit 
la fete, cît și la băieți, au fost, oare
cum. așteptați : Dan Cristea (Diha- 
mo-Brașov) și Ioana Belu (A.S.A. 
Brașov). Dan Cristea este, orice s-ar 
spune, cel mai bun slalomist al nos
tru. cel mai constant, cîștigătorul 
majorității concursurilor actualului 
sezon. Urmăritorii săi. au făcut efor
turi serioase să-,1 întreacă (colegul 
său de club, Gheorghe Vulpe, a ciști-

gat o manșă la slalomul uriaș). Vulpe 
a trebuit să se mulțumească cu locul 
II la „uriaș", iar Dorin Munteanu, cu 
același loc la „special". în ce o pri
vește pe Ioana Be.lu, ea a .reușit un 
rezultat meritoriu, intreeînd-o pe 
principala pretendentă la titlu : Iu- 
diht TdniȘri (I.E.F.S.). O notă bună 
pentru reprezentanții Politehnicii 
brașovene — Gizela Mores și Nicolae 
Crețoi, câștigători a trei și, respectiv, 
a unei medalii de bronz.

Dacă astfel s-au prezentat lucru
rile la cele două probe de slalom, in 
schimb, cea mai dificilă și cea mai 
spectaculoasă probă din familia 
schiului alpin — coborîrea — a adus 
după sine și cele mai mari surprize. 
Desfășurarea acestei probe a fost cu 
atît mai așteptată, cu cit era cunos
cut că din cauza' lipsei de zăpadă 
majoritatea schiorilor noștri nu au 
efectuat nici o cursă de coborîre in 
actualul sezon. Făcînd o coborîre 
dintre cele mai frumoase, tînărul 
Constantin Văidcanu l-a întrecut, 
într-o cursă de o rară frumusețe, 
desfășurată pe pirtia Lupului, pe 
campionul de anul trecut, Dorin 
Munteanu. La fete, medalia a reve
nit Danielei Munteanu, pe care do
rim să o'vedem mereu într-o formă 
atit de bună, nu numai la campiona
tele naționale, ci și la celelalte con
cursuri și întreceri la care parti
cipă.

ÎN SALA FLOREASCA
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steaua - Farul 0-0 Oe fapt nimic nou în jocul bucureștenilor
După-amiaza era frumoasă — zi 

de primăvară — galeriile in formă — 
îndeosebi suporterii echipei bucu- 
reștene, mai „sonori" decît cei ai 
constănțenilor. Doar echipele (Steaua 
și Farul), jocul și arbitrul (Sever 
Mureșan) au fost sub plafonul dorin
țelor noastre.

Este drept, Steaua a început partida 
cu atacuri violente la poarta Farului 
și, în primele zece minute, Ștefănescu 
și Pantea au fost în bune poziții de a 
marca. Primind lupta, oaspeții au con
traatacat la rîndul lor și în min. 11 
Caraman a fost la un pas de a înscrie, 
reușind o foarte frumoasă lovitură de 
cap. Două minute mai tîrziu, Farul a 
avut o ocazie și mai bună prin Kallo. 
Coman— noul portar al . Stelei,.— a .- 
avut în această fază o intervenție sal
vatoare, care singură i-a justificat 
transferul. Singură zicem și pentru că, 
pînă la sfîrșitul partidei, înaintașii oas
peților nu ne-au mai oferit practic nici 
un prilej de a vedea cum se prezintă 
acum fostul portar al echipei națio
nale.

De altfel, după aceste prime zece 
minute, în care partida a fost mai 
curată, mai aproape, de ceea ce voiam 
să vedem într-o întîlnire Steaua-Farul, 
au urmat perioade întregi de joc încîl- 
cit, presărat cu numeroase erori per
sonale și colective, cu neregularități, 
suite de faulturi mai mult sau mai pu
țin grosolane, un fel de confuzie gene
rală.

La această primă, revedere cu 
Steaua (după pauza dintre tur și re
tur), am constatat că echipa bucu- 
reșteană a rămas aproximativ în ace
lași stadiu în care se afla în toamnă. 
Redistribuirea rolurilor în formație 
(Cristache, fundaș stingă, Vigu, mijlo
caș stingă, Ștefănescu, vîrf de atac,

Coman, portar ele.), nu a a- 
vut darul să ducă și la clarifi
carea ideii de joc. Este adevărat, in 
noua formulă, liniile de fundași și 
mijlocași au cîștigat in forță și oare
cum An siguranță, dar echipa in an
samblu n-a căpătat funcționalitatea 
așteptată. Forța fizică a liniei funda
șilor plus aportul în apărare al lui 
Vigu explică faptul că Steaua n-a 
primit gol în acest meci. Dar, în 
momentul în care echipa intră în po
sesia balonului lucrurile se schimbă 
fundamental : Vigu nu-și joacă încă 
exact rolul în procesul de construcție' 
a acțiunilor ofensive, iar Dumitriu 
III, ca de obicei, nu știe nici ce vrea, 
nici cum să .realizeze, ceea ce are in
tenția . să facă. încă O dată., spunem : 
păcat și pentru Steaua și pentru Du
mitriu III ! Greu de înțeles obstinația 
cu care antrenorii Stelei îl mențin pe 
teren, în ciuda tuturor evidențelor ! 
Dereglările din linia de mijloc influ
ențează desfășurarea întregului joc de 
atac al formației : acțiunile n-au lo
gică, purtîndu-se mai mult după in
spirația celui la care a ajuns, Ia un 
moment dat, balonul. Față în față cu 
o apărare dură și oportună în inter
venții, cum este cea a Farului,, este 
normal ca șansele de gol. puține cile 
sint, să nu aibă prea mulți sorți • de 
reușită. în minutul 70 (de Ce atit de 
tîrziu ?) locul lui Marcu a fost luat 
de Iordănescu. Ștefănescu s-a retras 
între mijlocași și Iordănescu — mai 
subtil — a legat jocul ; gazdele au 
avut o perioadă de claritate în ac
țiuni, amenințînd periculos poarta lui 
Ștefănescu (Farul). Iordănescu putea 
să înscrie de două ori, Ștefănescu o 
dată, Tătaru a avut și el posibilitatea 
să înscrie. Dar, apărarea Farului n-a 
cedat, forțînd adesea litera regulamen

tului, chiar sub ochii arbitrului Sever 
Mureșan.

Am scris mai mult despre echipa 
bucureșteană pentru că ea a dat tonul 
în această întîlnire, Farul — deși mai 
organizată, mai închegată în ansam
blu — s-a mulțumit să răspundă 
inițiativelor partenerilor de dispută. 
Atît de discutata linie de înaintași 
constănțeană s-a pierdut la mijlocul 
terenului, nereușind decît citeva 
contraatacuri, unele, este adevărat, 
periculoase (Caraman, min. 21, de 
pildă).

înainte de a încheia, să arătăm că 
o „contribuție" la slaba calitate a
p
IV 
fi 

" ți

artidei a avut-o și arbitrul Sever 
(ureșan, care a fluierat mult, cu și 
iră rost, uneori chiar în contradic-. 
e cu litera' regulamentului.

Valentin PAUNESCU

CLASAMENT
1. Dinamo 16 8 5 3 27—11 21
2. Rapid 16 6 8 2 ÎS—11 20
3. Steagul roșu 16 8 4 4 13—10 20
4. U.T.A. 16 9 1 6 25—16 1!)
5. Politehnica Iași 16 8 3 5 29—22 19
6. Petrolul 16 8 3 5 20—18 19
7. Farul 16 7 4 5 25—25 18
8. Universitatea

Craiova 16 7 4 5 13—13 18
9. Steaua 16 5 6 5 21—21 16

10. Sport Club
Bacău 16 7 1 8 23—21 15

11. Universitatea
Cluj 16 6 2 8 17—18 14

12. C.F.R. Cluj 16 6 2 8 21—26 11
13. Jiul Petroșani 16 6 1 9 16—20 13
14. F. C. Argeș 16 4 5 7 19—24 13
15. Progresul 16 3 4 9 10—19 10
16. C.F.R.

Timișoara 16 3 1 12 9—28 7
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CRONICI TELEGRAFICE
U.T.A.—JIUL 2—1 (1—0). Pentru U.T.A. au în

scris Axente și Dumitrescu, iar pentru echipa din 
Petroșani, Ion Constantin. Au fost eliminați de pe 
teren Broșovschi (U.T.A.) min. 61 și Dodu (Jiul) 
min 33, ambii pentru joc brutal.

UNIVERSITATEA CRAIOVA—C.F.R. TIMIȘOARA 
1—1 (0—1). Au înscris ; pentru C.F.R., Floareș, iar 
pentru craioveni, Obleinenco la o lovitură indirectă 
executată de Ivan.

STEAGUL ROȘU—F.C. ARGEȘ 3—0 (2—0). Au
torii golurilor : Dumitriu II. Cada'r și Balint.

POLITEHNICA IAȘI—PETROLUL 3—0 (0—0).
Golurile ieșenilor au fost înscrise de Alecu, Mol- 
doveanu și Lupulescu. De remarcat că Ciupitu de 
la Petrolul a ratat, in minutul 88 al partidei, o 
lovitură de la 11 metri.

C.F.Rv CLUJ—PROGRESUL 1—V< (L-0): Clujenii- 
au învins prin golul, marcat de Sorin Bretan, în 
ultimul minut al primei reprize.

SPORT CLUB BACĂU—DINAMO 1—1 (0—0). Au 
înscris Băluță pentru băcăoani, și Haidu, pentru 
bucureșteni.

STEAUA—FARUL 0-0.
RAPID—„U“ CLUJ I—0 (1—0). Partida s-a dispu

tat sîmbătă. Rapidiștii au învins prin golul înscris 
de Neagu.

DIVIZIA B
SERIA I :

dimineață de baschet

Campionatele europene 
de atletism în sală

Sofia. în ziua a doua a cărn
ii . clor europene de atletism în 
săU. s-au obținut iarăși performanțe 
de valoare deosebită. Astfel, la să
ritura în lungime-bărbați, Hans 
Baumgartner (R.F.G.). a cîștigat titlul 
cu 8,12 m ! Pe locul secund s-a cla
sat sportivul sovietic Ter Ovanesian 
(7,91 m), următorii fiind atleții ro
mâni Vasile Sărucan (7,88) și Valen
tin Jurcă (7,72). în proba de sări
tură în înălțime femei, primul loc a 
fost cucerit de Milada Karbanova 
(Cehoslovacia) cu 1,80 m. Același re
zultat l-a obținut și Vera Gavrilova

(U.R.S.S.). Pe locul al treilea, cu 
1,78 m, s-a situat Cornelia Popescu. 
Alergarea de 60 m garduri femei a 
revenit conform așteptărilor lui Ka
rin Balzer (R.D.G.) — 8,1 sec. Va
leria Bufanu s-a clasat abia pe locul 
al VI-lea cu 8,9 sec. La 800 m băr
bați, victoria a revenit lui Evghenie 
Arjanov cu 1 min. 48,7. O luptă de 
excelentă calitate s-a dat în proba 
de triplusalt între Saneev (U.R.S.S.) 
și campionul nostru Carol Corbu. 
Ambii au sărit exact 16,83 m ! Ti
tlul a revenit lui Saneev, cu o or
dine de sărituri mai bună. •

ETAPA VIITOARE (21 MARTIE)

Petrolul Ploiești — Sport Club Bacău (0—5) ; 
Progresul — U.T. Arad (0—2) ; F.C. Argeș — Uni
versitatea Craiova (0—1) ; Dinamo București — 
C.F.R. Cluj (1—0) ; Farul—St. Roșu (0—2) ; Jiul Pe
troșani — Rapid (0—1) ; Universitatea Cluj — 
Steaua București (1—3) ; C.F.R. Timișoara — Po
litehnica (0—1).

în paranteze, rezultatele din tur.

(Urmare din pag. I)

A.S.A. Tg. Mureș-F.C. Galați .3—2 ; Portul- 
Sportul Studențesc 2—1 ; .Progresul. Brăila-Ceah- 
lăul Piatra Neamț 1—0 : Metalul Tîrgoviște-C.F.R. 
Pașcani 3—1 ; Poiana Cîmpina-Dunărea Giurgiu 
3—1 ; Flacăra Moreni-Știința Bacău 0—1 ; Metalul 
București -S.N. Oltenița 1—0 : Politehnica Galați- 
Metrom-Brașov 1—0.

în clasament conduce A.S.A., cu 24 de puncte, 
urmată de Sportul. Studențesc cu 20 de puncte.

SERIA A II-A :
Crișul-C.S.M. Reșița 2—1 ; Politehnica Timișoara- 

Metalurgistul Cugir 2—0 ; Corvintil-U.M. Timișoara 
0—0 ; C.S.M. Sibiu-Olimpia Oradea 2—0 ; Olimpia 
Satu Mare-Minerul Baia, Mare 2—1 ; Minerul A- 
nina-Vagonul Arad 5—1 ; Gaz metan-Electroputere 
Craiova 1—0 ; C.F.R. Arad-Gloria. Bistrița 0—0.

în clasament conduce Crișul, cu 23 de puncte, 
urmată de Politehnica Timișoara cu 22 de puncte.

Din toate
ȘAH : „Memorialul 

Capablanca"

Cea de-a opta ediție a Turneului 
internațional de șah „Memorialul Ca- 
pablanca" s-a încheiat la Havana cu 
victoria marelui maestru Vlastimil 
Hort care a totalizat 11,5-puncte din 
15 posibile. El a fost urmat de Ghel- 
ler (U.R.S.S.) — 10,5 puncte, Tringov 
(Bulgaria) — 10 puncte, Donner (O- 
landa) 9,5 puncte. Șahistul român 
Octav Troianescu a ocupat locul 12 
cu 6 puncte.

HOCHEI : Campionatul 
mondial (grupa B)

în cea de-a opta etapă a Campio
natului mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) au fost înregistrate rezul
tatele : Elveția — R. D. Germană 
3—1 (2—0, 0—1 1—0) ; Polonia — 
Iugoslavia 4—0 (1—0. 0—0. 3—0) ;
Austria — Italia 6—0 (1—0. 1—0.

sporturile
4—0) ; Norvegia — Japonia 10—6 
(5—1, 0—3, 5—2). în clasament con
duce Elveția cu 11 puncte, urmată de 
Polonia — 9 puncte. R. D. Germană 
— 8 puncte. Norvegia — 8 puncte, 
Japonia — 5 puncte. Iugoslavia — 
3 puncte, Austria — 2 puncte. Ita
lia — 2 • puncte.

BOX : Echipa daneză 
pentru întrecerea 
de la București

Federația daneză de box a stabi
lit echipa care va întîlni la 20 mar
tie la București reprezentativa 
României. în ordinea celor 11 cate
gorii au fost selecționați următorii 
pugiliști : Henning Nissen, Jens 
Erik Groth, John Christiansen, Jens 
H. Olesen, Poul Erik Nielsen,' Erik 
Sivebok, Poul Moesby, Finn Thom
sen, Wagn Norgaard, Ralf Jensen, 
Flemming Jensen. Toți componenții 
echipei Danemarcei sint campioni ai 
țării.

RUGBI - Steaua iși menține poziția de lider
Ieri a reînceput și campionatul de 

rugbi cu disputarea etapei a XlI-a. 
S-au înregistrat următoarele rezulta
te : Grivița Roșie-Politehnica Iași 
33—(j (3—0) ; Steaua-Agronomia Cluj 
44—12 (18—6) ; „U“ Timișoara-Cons- 
tructorul București 3—3 (0—3) ;

C.S.M. Sibiu-Dinamo București 3—6 
(3—6) ; Farul-Rulmentul Bîrlad 17—3 
(11—0) ; Știința Petroșani — Rapid 
București 9—8 (0—8).

în clasamentul general, continuă să 
conducă Steaua cu 33 puncte, urmată 
de Grivița Roșie 32 puncte și Dinamo 
— 31 puncte.

sistemele competiționale oficiale ale 
anului 1970.

S-a pus întrebarea : care este 
eficiența cheltuirii unor fonduri în
semnate, există o corelare normală 
intre „cost" și „calitate", de pildă, 
la toate jocurile sportive, la toate 
echipele înscrise în activitatea com- 
petițională oficială ? Răspunsul sin
cer, fără ocolișuri, este următorul : 
se manifestă o flagrantă dispropor
ție între gradul costisitor al efortu
rilor financiare și rezultatele spor
tive proprîu-zise, acestea situîndu-se, 
în majoritatea cazurilor, la niveluri 
submediocre. S-a apreciat că extin
derea, dincolo de necesități și con
diții, a numărului _de secții. în loc 
să stimuleze performanța, alimen
tează continuu mediocritatea și, con
comitent, provoacă dispersarea și iro
sirea mijloacelor financiare.

Sindicatele cheltuiesc anual aproa
pe două milioane de lei pentru 24 de 
echipe de handbal din divizia B, 
sume asemănătoare pentru numeroa
se echipe de volei, rugbi, baschet, 
hochei, din categorii inferioare. Dar 
cum se justifică aceste cheltuieli pe 
planul calității și al rezultatelor ? 
Sigur, din rîndurile formațiilor pa
tronate de organizațiile sindicale 
provin mulți sportivi fruntași. to
tuși, nu se poate accepta limitarea 
rolului acestor echipe la acela de 
simple pepiniere ale altor cluburi.

Sindicatele dau penjtru secțiile de 
box aproximativ două milioane și 
jumătate de lei anual. Rezultatele 
din sezonul trecut — trei campioni 
naționali — sînt mult mai mici decît 
acelea obținute de alte cluburi cu 
ajutorul a numai citeva sute de mii 
de lei.

O atenție specială s-a acordat 
cheltuielilor destinate echipelor de 
fotbal din întregul sistem competi- 
țional. Sindicatele tutelează astăzi 
cinci echipe din ,.A“, 24 din ,.B", 114 
din „C“ (din totalul de 128 !) și 468 
din campionatele județene. în discu

ții s-a apreciat că această „inflație" 
de echipe nu este utilă pe nici un 
plan. Calitatea majorității formațiilor 
din divizia! „C“ — cost mediu, pe 
echipă, 130’000 de lei, iar, în tctal, 
aproape 15 milioane lei ! — a fost 
considerată mediocră și submediocră, 
în loc să predomine creșterea și pro
movarea talentelor, se observă un 
„flux invers", de elemente plafonate 
care-și găsesc refugiul în echipele 
din „C“. Pînă la urmă, nici ca interes 
public multe formații din această 
categorie nu^și justifică existența, 
ele fiind incapabile uneori să-și a- 
copere din încasări chiar cheltuielile 
minime pentru arbitraj.

erau sărăcăcioase și prost întreținu
te. în 1968, 1969 și 1970 au fost alo
cate aproximativ 25 milioane de lei 
anual pentru reparații și amenajări 
cu caracter sportiv. în Cei trei ani 
s-au reparat și dezvoltat peste B0O 
de baze,, numărul celor noi amena
jate fiind de 251. Totuși, folosirea 
fondurilor în acest domeniu n-a fost 
orientată cit mai ferm, așa după cui» 
era normal, cu fața spre practicant’! 
sportului, nu spre spectatori, tribune 
și alte construcții pretențioase. Ac
centul n-a căzut cu perseverență pe 
amenajarea a numeroase baze Sim
ple, puțin costisitoare, la care apor
tul local și munca benevolă au un

Ieri dimineață, sala Floreasca ar fi 
trebuit să fie înțesată de spectatori, 
iubitori de baschet, acest joc al ele
ganței și al tehnicii rafinate. Evo
luau trei echipe pretendente la țitlul 
de campioană a țării (Politehnica. 
I.E.F.S.. Rapid), în care activează 
majoritatea jucătoarelor noastre 
fruntașe ; se întîlneau în meci di
rect și, probabil, decisiv pentru pri
mul loc în ierarhia baschetului nos
tru feminin, actuala deținătoare a 
trofeului (Politehnica) cu studentele 
de la I.E.F.S. (singurele care au ob
ținut o victorie în fața Politehnicii) 
și care, în cazul că ar fi învins din 
nou, relansau campionatul pe orbita 
unui mai mare interes.

Dar, duminică sala Floreasca a 
fost săracă în spectatori. Nu și In 
baschet de calitate. Cei prezenți, 
doar citeva sute, au fost martorii 
unor dispute pasionante pentru ivic
torie.- '

Considerat derbi al etapei, meciul 
Politehnica — I.E.F.S. și-a meritat 
titulatura. Pornind puternic din start, 
Politehnica realizează citeva acțiuni 
spectaculoase, încheiate cu puncte. 
Jucătoarele I.E.F.S.-ului încearcă 
să-și impună jocul sub panou, unde 
beneficiază de serviciile unor jucă
toare cu o medie de înălțime supe
rioară campioanelor. Reușesc, astfel, 
să se apropie în-minutul 11 la patru 
puncte (17—13). Au urmat minute de 
întrecere îndîrjită, în care fetele de 
la I.E.F.S. au căutat să înfrîngâ re
zistența nu numai fizică dar și psihi
că a partenerelor lor de întrecere. 
Aveau însă in față jucătoare cu ex
periență, pricepute în ale jocului pe 
contraatac și mai ales cu o apărare 
care le-a decimat adversarelor puțin 
cite puțin elanul. Astfel, la pău^ă. 
campioanele dețin deja un avantaj 
destul de substanțial (30—22).

în repriza a doua, jucătoarele de 
la Politehnica își întrec adversarele în 
duelurile directe și înscriu spectacu
los punct după punct. Sfîrșitul me
ciului le găsește pe campioane în su
perioritate de joc și de rezultat pe ta
bela de marcaj. Scor final : 76—61. 
Au ieșit în evidență Taflan, Szaba- 
dos, Ciocan și Demetrescu, de la Po
litehnica (au înscris împreună 56 de 
puncte), Tlta și Salco .de la I.E.F.S. 
în urma acestei victorii, Politehnica 
are mari șanse de a cuceri din nou 
titlul de campioană a țării.

în deschiderea meciului Politehni

ca-I.E.F.S. s-a desfășurat partida Ra- 
pid-Mureșul. , Au învins jucătoarele 
de la Rapid eu scorul de 70—57 
(40—23).

Petre DUMITRU

Szabodos (Politehnica), una dintre 
cele mai bune jucătoare ale echipei 

campioane

B ® dl H 8 01ci o » a a ■ ■

purtat discuții privind folosirea celor 
30 milioane de lei pe care sindicatele 
le-au acordat anual, pînă în 1970, 
C.N.E.F.S.-ului drept subvenții pen
tru investiții la construirea de baze 
sportive. Din acești bani s-au. făcut 
și se construiesc în continuare, sta
dioane mari, săli de sport, unele cu 
mii de locuri, patinoare artificiale, 
bazine și altele. în legătură cu a- 
ceasta, se nasc citeva nepotriviri 
care generează neajunsuri și chiar 
stări de inechitate Spre pildă, toate 
bazele care se construiesc cu banii 
sindicatelor devin, o dată terminate, 
proprietatea C.N.E.F.S. sau a orga
nelor sale teritoriale, iar cluburila

Cu fața spre cerințele sportului de masa
Pentru a se curma în timpul cel 

mai scurt starea de dispersare a fon
durilor, s-a propus o restructurare a 
acestora in sensul concentrării lor 
spic unitățile sportive care și-au do
vedit viabilitatea și se bucură de 
sprijinul masiv al salariaților din în
treprinderile și instituțiile respec
tive. Se are in vedere ca secțiile d • 
performanță din asociațiile și clu
burile tutelate de către organele sin
dicale, să concure la locuri de frunte 
in campionatele interne și să tindă, 
treptat, fiecare, spic standardul in
ternațional.

★
Asociațiile și cluburile din Între

prinderi și instituții dispun de 2 344 
țje baze sportive felurite^în momen
tul apariției Legii Sportului (decem
brie 1967), majoritatea acestor baze

rol important, iar contribuția cen
trală se limitează la contravaloarea 
unor materiale ce nu pot fi procu
rate pe plan local. Pe viitot, se in
tenționează ca să se utilizeze cît mai 
rațional fondurile disponibile pentru 
amenajări sportive, multe, simple și 
relativ ieftine, servind direct masei 
salariaților din întreprinderi și insti
tuții. E necesar ca pe lingă 
uzine, să . apară și asemenea 
..uzine de sănătate", cum sînt com
plexele destinate recreerii prin sport 
a muncitorilor, și funcționarilor, a fa
miliilor acestora, zilnic, în orele 
libere, și la sfîrșitul săptămînii de 
muncă, ..uzine" a căror „producție" 
are o influență atît de binefăcătoare 
asupra producției propriu-zise.

în aceeași ordine de idei «-au

și asociațiile sportive- sindicale plă
tesc chirii mari pentru antrenamen
te și competiții, chirii care grevează 
simțitor, an de an, bugetele respec
tive. Firesc este ca o parte dintre ba
zele a căror construcție a fost finan
țată prin subvenția U.G.S.R. să lie 
trecute in proprietatea sindicatelor, a 
cluburilor și asociațiilor sportive sin
dicale. Să poată fi folosite convena
bil, și, din punct de vedere financiar, 
de către sportivii din întreprinderi și 
instituții, să se justifice astfel sub
vențiile importante provenite din 
cotizațiile la sindicate date de către 
salariați.

De altfel, Însăși orientarea inves
tițiilor în construirea de baze spor
tive necesită unele reajustări, urmă- 
rindu-se înfăptuirea posibilităților ca

masa salariaților să beneficieze di
rect de pe urma unora dintre noile 
construcții. Aceasta presupune insti
tuirea unei reglementări precise, 
acordul comun, prealabil, între 
organele de conducere ale organiza
țiilor și instituțiilor interesate, cu 
privire la natura fiecărui nou obiec
tiv de construcție și a fondurilor 
care-i sint destinate. Nu este rațio
nal, nici echitabil, ca și în viitor in
vestițiile să fie dirijate spre baze re
zervate, , in med aproape exclusiv, 
performanței. în , aceeași ordine 
de idei, interpretarea după care Le
gea Sportului face din C.N.E.F.S. 
„unic" titular de investiții în mate
rie de construcții sportive, nu cores
punde Înseși prevederilor legale. La 
capitolul II, secțiunea I. articolul 3, 
paragraful' k, se scrie limpede despre 
atribuțiile in acest domeniu alo 
C.N.E.F.S. : „întocmește, ca titular 
de investiții, planul propriu de dez
voltare a bazei materiale. împreună 
cu alte organe și organizații centrale 
de'stat și obștești care au atribuții 
în domeniul educației fizice și spor
tului, elaborează planul general de 
dezvoltare a bazei materiale a acti
vității sportive (n.n. Nu numai pen
tru sportul de performanță 1) ; acor
dă asistență tehnică de specialitate 
în construirea bazelor sportive reali
zate tic alte organe și organizații de 
stat Și obștești"; (sublinierea ne a- 
parține).

Uniunea Generală. a Sindicatelor, 
care prin lege se ocupă și răspunde 
de educarea fizică și sportivă a mi
lioane de^salariați, se simte obli
gată să supravegheze cu grijă maxi
mă modul în care se utilizează acea 
parte a fondurilor proprii destinate 
investițiilor în construcții de baze 
sportive. Titulare de investiții in 
amplul domeniu al construcțiilor so- 
cial-culturăle. sindicatele se conside
ră datoare să orienteze investirea 
fondurilor proprii in baze sportive 
de directă utilitate pentru salariat,i, 
cu precădere pentru cei din marile 
Întreprinderi și instituții.
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PARIS 14 (Agerpres). — Aproape 
29 de milioane de alegători francezi 
s-au prezentat duminică în fata ur
nelor în vederea desemnării celor 
468 000 de consilieri municipali. în 
cele 37 700 de circumscripții sint în
scriși aproximativ un milion de can
didați.

Alegerile constituie primul test im
portant asupra politicii naționale, 
după cele prezidențiale din iunie 
1969. Observatorii politici din capi
tala Franței apreciază că evenimen
tul va permite o oarecare polarizare 
a voturilor în jurul celor două im
portante grupări politice : pe de o 
parte, partidele majorității — U.D.R., 
republicanii independenți și centriștii 
guvernamentali — pe de altă parte, 
formațiile de stingă, reprezentate, în 
special, de partidul comunist și par
tidul socialist.

CONGRESULUI
ÎS! CONSOLIDEAZĂ 

MAJORITATEA
DELHI 14 (Agerpres). — Noile re

zultate parțiale 'transmise de Comisia 
centrală ‘electorală duminică arată că, 
pînă acum, Congresul Național In
dian a obținut 344 din cele 521 de 
mandate ale Camerei Populare a par
lamentului, consolidîndu-și astfel ma
joritatea.

unei grave 
politice

Componența 
noului guvern 

norvegian
OSLO 14 (Agerpres). — Liderul 

Partidului muncitoresc din Norvegia, 
Trygve Bratteli, însărcinat de regele 
Olav al V-lea să formeze noul gu
vern al țării, a anunțat componența 
echipei ministeriale pe care o pre
zidează. Ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Andreas Cappe- 
len, Iar ministru al apărării — Jakob 
Fostervoll. Portofoliul finanțelor a 
fost preluat de Ragnar Christiansen, 
iar conducerea Ministerului Comer
țului de Per Kleppe. Pe lista nou
lui cabinet figurează, de asemenea, 
ai ti 11 miniștri.

Constituirea guvernului prezidat 
de Bratteli a pus capăt crizei poli
tice declanșate la 2 martie, ca ur
mare a demisiei echipei ministeriale 
conduse de Per Borten, care era for
mată dintr-o alianță a centriștilor, 
liberalilor, conservatorilor și creștin- 
democraților. Totodată, formarea 
noului guvern marchează revenirea 
la putere a socialiștilor, după aproa
pe 6 ani de opoziție.

Demonstrare la Canberra, împotrivaDemonstrație la Canberra, împotriva escaladării agresiunii îrf Indochina 
și a participării trupelor australiene la operațiunile agresive din Vietna
mul de sud. După cum se știe, tocmai această participare a fost unul din 

factorii principali care au dus Ia recenta demisie a guvernului Gorton

PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA
/ 

Forțele patriotice își intensifică

acțiunile ofensive

'Azi începe 
a patra rundă 
a convorbirilor

BOGOTA 14 (Agerpres). — în 
Columbia a izbucnit o gravă criză 
politică generată de neînțelegerile 
dintre guvern și partidele politice de 
opoziție cu privire la măsurile ce se 
impun pențru normalizarea situației 
interne.

După cum s-a mai anunțat, .peste 
900 000 de muncitori din principalele 
centre industriale ale tării au de
clarat o grevă generală de protest 
față de costul ridicat al vieții și a 
politicii social-economice a guvernu
lui. în semn de solidaritate cu gre
viștii. studenții universităților co
lumbiene au boicotat cursurile. In 
orașele Bogota, Caii și Medellin au 
avut loc ciocniri între poliție și siu- 
denți, soldate cu 15 morți și 50 de 
răniți. încercind să facă față situa
ției, președintele Misael Pastrana

Borrero a declarat starea de ur
gență.

Exprimîndu-și dezacordul față de 
hotărîrea prezidențială, fostul pre
ședinte Carlos Lleras Restrepo, lider 
al Partidului liberal, a declarat că 
partidul său va retrage sprijinul 
acordat guvernului.

Pe de altă parte, situația se men
ține încordată în centrele universi
tare. La Bogota a fost convocată o 
adunare generală a studenților care 
va analiza măsurile ce se impun 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor. Federația columbiană a cadre
lor didactice a lansat, în același 
timp, un apel la grevă, deoarece 
ministrul educației, Luis Carlos Sar
miento, nu a dat curs pînă acum 
promisiunilor privind reforma învă- 
țămîntului superior.

S. A. L. T.
VENEZUELA

SAIGON 14 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au' 
atacat din nou, în ultimele 48 de 
ore, o importantă bază de artilerie 
americană, amplasată la 15 kilometri 
vest de Khe Sanh, în zona Platouri- 
lor înalte. Potrivit informațiilor 
transmise de agențiile de presă, în 
sectorul Khe Sanh se află principa
lele poziții logistice americano-sai- 
goneze pentru sprijinirea trupelor

turcia : Consultările
președintelui Cevdet Sunay

regimului Thieu-Ky care participă 
la operațiunea „Lam Son 719“ pe 
teritoriul Laosului.

Agenția „Eliberarea" relatează că 
In ultimele săptămini, detașamentele 
patriofilor și-au intensificat atacu
rile asupra fortificațiilor deținute de 
trupele inamice.

în zona septentrională' a Vietna
mului de sud, potrivit unui bilanț 
difuzat de această agenție, forțele 
armate populare de eliberare care 
acționează in sectorul Khe Sanh și 
în provincia Kontum din această 
zonă au scos din luptă în prima 
săptămină a lunii martie peste 1 000 
de militari din rindul trupelor ame- 
ricano-saigoncze, au distrus zeci de 
blindate ale inamicului și au capturat 
o importantă cantitate de armament.

VIENA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
Azi va începe în capitala Austriei 
cea de-a patra rundă a convorbiri
lor sovieto-americane privind limi
tarea înarmărilor strategice — 
SALT. Cele două delegații sînt 
conduse, ca și la precedentele run
de, de Vladimir Simionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Gerard Smith, directorul 
Agenției S.U.A. pentru dezarmare și 
controlul înarmărilor.,

După cum se știe, negocierile 
SALT, începute în noiembrie 1969 
la Helsinki, au fost continuate în 
aprilie—august 1970 la Viena și re
luate între 2 noiembrie și 17 decem
brie anul trecut în capitala finlan
deză.

Satisfacție in legătură cu proiectul
unor noi naționalizări

14 (Agerpres). — A- 
către președintele Ra- 
a intenției de a națio-

CARACAS 
nunțarea de 
fael Caldera 
naliza industria și resursele de gaze 
naturale ale Venezuelei a fost pri
mită cu satisfacție de opinia publică 
din această tară. Majoritatea presei 
consideră proiectul de lege ce va fi 
depus în Congres în acest sens, drept 
o „acțiune istorică" care va da o 
lovitură grea firmelor petroliere 
străine care de ani de zile urmăreau 
concesionarea resurselor de gaze ale 
Venezuelei.

Noua acțiune a guvernului vene- 
zuelean constituie cea de-a treia 
lovitură dată în mai 9puțin de trei 
luni intereselor străine în Vene
zuela. Prima măsură împotriva fir
melor străine a constituit-o sporirea 
cu 8 la sută a impozitelor pe veni
turile realizate de societățile petro
liere, care a fost urmată de o creștere 
a prețurilor țițeiului exploatat de 
aceleași firme. Aceste măsuri se 
apreciază că vor aduce statului un 
venit adițional de 670 milioane do
lari pe an.

LEIPZIG (De la 
nostru Șt. Deju). 
României la actuala 
lui de primăvară de 
meroasele și variatele produse ex
puse de întreprinderile românești se 
bucură de un larg interes din par
tea specialiștilor prezenti aici. Ei au 
cuvinte de frumoasă apreciere pen
tru elementele de automatizare, a- 
parate ale industriei electrotehnice, 
aparate de măsurat și de control, 
rulmenți, produse ale industriei de 
construcții, motoare Diesel, compre- 
soare.’ tractoare etc. „Creșterea ra
pidă a construcțiilor de mașini, a 
electrotehnicii și electronicii și a in
dustriei chimice în R. D. Germană 
și Republica Socialistă România fa
cilitează o lărgire a colaborării in 
schimbul de mărfuri, în specializare 
și cooperare și în domeniul tehnico- 
științific", se apreciază în Buletinul 
de presă al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.

Sîmbătă. directorul pavilionului ro
mânesc, din cadrul Tirgului de la 
Leipzig, Remus Brad, a făcut la Cen
trul de presă o expunere în legă
tură cu produsele românești prezen
tate la actuala ediție a tîrgului, pre
cum și cu privire la dinamica dez
voltării relațiilor comerciale dintre 
Republica Socialistă România și R. D. 
Germană.

MUNCHEN

agențiile de presă transmit

ANKARA 14 (Agerpres>. —■ Pre
ședintele Republicii Turcia, ..Cevdet 

. Sunay, a analizat sîmbătă cu șefii for
țelor armate perspectiva formării 
unui nou guvern, în urma demisiei 
cabinetului condus de premierul Su
leyman Demirel. Au participat gene
ralii Mendun Tagmac, șeful Statului 
Major general, Faruk Gurler, coman
dantul forțelor terestre, Muhsin Ba- 
tur, comandantul forțelor aeriene, 
Cemalettin Eken, comandantul poli
ției, și amiralul Felal Eyceoglu, co-

mandantul forțelor navale. Nu au fost 
făcute declarații privind rezultatul 
consultărilor avute la palatul prezi
dențial.

Agențiile de presă informează că 
Partidul Dreptății, din care a fost 
alcătuit guvernul demisionar, a anun
țat că nu-și va face cunoscută pozi
ția privind participarea Ia o nouă 
formație guvernamentală și menține
rea prezenței în parlament decît in 
urma consultărilor cu președintele 
Cevdet Sunay.

ORIENTUL APROPIAT

Intensă activitate diplomatică
Ultimele evoluții ale situației din 

Orientul Apropiat continuă să rețină 
atenția cercurilor politice din țările 
respective, constituind obiectul unei 
intense activități diplomatice.

în capitala Siriei va avea loc la 20 
martie o consfătuire a reprezentan
ților țărilor semnatare a Cartei de la 
Tripoli în baza căreia a fost insti
tuită Federația R.A.U.-Sudan-Libia- 
Siria, a anunțat ministrul sirian al 
afacerilor externe. Participanții la 
această consfătuire vor examina si
tuația din Orientul Apropiat, ca ur
mare a refuzului Israelului de a eva
cua trupele sale din teritoriile arabe 
ocupate.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, astăzi la Cairo, ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., Mah
moud Riad, va face o expunere în 
fața Comisiei pentru problemele ex-

terne a Adunării Naționale cu pri
vire la ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Apropiat.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Central al Or
ganizației pentru eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a părăsit sîm
bătă Beirutul, plecînd spre Damasc, 
în timpul vizitei sale în Liban, lide
rul palestinean a avut ■ convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului libanez. 
De asemenea, el s-a întîlnit cu con
ducători ai organizațiilor 
nene din Liban, pe care i-a infor
mat despre rezultatul recentelor sale 
convorbiri cu conducătorii arabi. Cu 
acest prilej, au fost examinate mo
dalitățile de aplicare a rezoluțiilor 
adoptate de Consiliul național pa
lestinean la ultima sa sesiune de la 
Cairo.

palesti-

(Urmare din pag. I)

mai redus, se obțin beneficii
mai accentuate. Această situa
ție își are primejdiile ei, eco
nomia africană riscînd să rămînă, 
în continuare, axată mai mult pe 
extracția materiilor prime. Conștiente 
de aceste pericole, țările africane fac 
eforturi însemnate pentru diversifi
carea și rentabilizarea economiei, 
pentru crearea unui sector industrial 
dezvoltat. Este edificator în acest 
sens faptul că, In ultimii ani, pe harta 
continentului au apărut un șir de 
șantiere pentru construirea unor o- 
biective din ramuri industriale 
tehnicitate ridicată. în Algeria și 
R.A.U. au fost date în exploatare 
primele uzine siderurgice din Africa. 
Se dezvoltă și industria textilă.* în 
ultimii ani au fost puse în funcțiune 
fabrici textile în Congo (B), Tanza
nia, Dahomei, Volta Superioară.

Fluviile africane dispun de un po
tențial hidroelectric de peste 200 000 
MW, adică 36 la sută din rezervele 
mondiale. Numeroase țări și-au o- 
rientat proiectele lor în direcția va
lorificării acestei imense bogății. Nu 
de mult, a fost dat în exploatare 
marele complex de la Assuan, din 
R.A.U. Construcții similare au fost 
ridicate la Akossombo, în Ghana. Sînt 
în curs de realizare mari hidrocentrale 
la Inga, în Congo (K), Kinguăle, în 
Gabon, Kafue, în Zambia^ și altele.

O atenție deosebită se acordă con
strucției de drumuri, factor vital pen
tru dezvoltarea economiei. în prezent, 
pe continent nu există decît 75 000 
km cale ferată. Extinderea rețelei fe
roviare ie impune astfel ca o nece- 
litate de prim ordin. Se împlinește,

în curînd, un an de la începerea 
construcției căii ferate Tanzam, lun
gă de 1 700 km, care va lega Zambia 
de portul Dar-es-Salaam ; Volta Su
perioară va prelungi calea ferată de 
la Ouagadougou pină la minele de 
mangan de la Tambao. Dar, așa cum 
s-a relevat la conferința de la Tunis, 
mai există însă țări ca Nigerul și 
Ciadul care n-au nici un kilometru 
de cale ferată, deși suprafața lor este 
de patru ori mai mare decît cea a 
Franței.

cu
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Forțele laoțiene de rezistență popu
lară mențin o puternică presiune a- 
supra pozițiilor definute de trupele 
saigoneze care au invadat teritoriul 
Laosului în împrejurimile orașului 
Tchepone. După ce efectivele militare 
ale regimului Thieu-Ky au fost ne
voite să evaejieze două baze de arti
lerie de care dispuneau în acest sec
tor, patrioții au lansat noi atacuri 
asupra fortificațiilor trupelor inami
ce aflate la sud-vest de Tchepone. 
Potrivit relatărilor corespondenților 
agențiilor de presă, elicoptere ameri
cane au intervenit în sprijinul uni
tăților militare saigoneze.

Ciocniri între detașamentele patrio- 
tilor laoțieni și efectivele militare 
saigoneze au fost semnalate, de 
menea, la 16 km de localitatea 
Bao.

0 delegație de specialiști 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini al României, con
dusă de Nicolae Cocoș, adjunctul 
ministrului, a făcut o vizită in 
R.F. a Germaniei. Delegația ro
mână a purtat convorbiri cu condu
cătorii unor mari firme industriale 
vesț-germane constructoare de ma
șini și ai Uniunii întreprinderilor 
constructoare de mașini din R.F.G. 
Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea colaborării și cooperă
rii tehnico-economice.

ase-
Lao

Partidul Comunist din Ir
landa a dat publicității o 
declarație în care exPrima în
grijorarea in legătură cu creșterea 
ratei șomajului, care a atins șase la 
sută din totalul brațelor de muncă, 
ajungind la cifra de 70 000. în de
clarație se subliniază că una din 
cauzele principale ale creșterii șo
majului în țară o constituie acordul 
anglo-irlandez privind zona comer
țului liber încheiat în 1965, acord 
care implică o primejdie pentru în
treprinderile naționale, întrucît des
chide cale liberă penetrației pe piața

internă a mărfurilor engleze. Din 
momentul semnării sale, importul 
englez în Irlanda aproape s-a du
blat, in timp ce exportul irlandez pe 
piața britanică s-a menținut, prac
tic, la nivelul precedent.

La fllger a fost instalată oficial 
Comisia națională consultativă de 
pe lingă Ministerul algerian al Jus
tiției, însărcinată cu studierea pro
iectelor principalelor coduri de legi 
ale țării. Cu acest prilej, președin
tele Houari Boumediene a subli
niat într-o cuvîntare că „Algeria se 
străduiește să debaraseze anumite 
texte juridice de particularitățile 
colonialiste cele mai flagrante, care 
prejudiciază independența și suve
ranitatea națională".

înfr-un manifest difuzat 
la Lisabona se menti°neaza că 
autoritățile portugheze dețin sub stare 
de arest 25 de studenți de la Univer
sitatea din Coimbra. Autorii mani
festului protestează împotriva 
presiunilor la care sînt 
ultima vreme studenții 
cu vederi progresiste și 
rea colegilor lor.

re- 
supușl în 
portughezi 

cer elibera-

i

Mi-
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nisterul Afacerilor Externe 
R.P.D. Coreene a dat publicității o
declarație care condamnă bombar
damentele aviației americane asupra 
teritoriului R. D. Vietnam și cere 
Statelor Unite să pună capăt ime
diat tuturor acțiunilor care încalcă 
suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam. întregul popor coreean va 
sprijini activ poporul frate vietna
mez in războiul de rezistență împo
triva agresiunii S.U.A.. pentru sal
varea națională — subliniază decla
rația coreeană.

includ introducerea unor culturi cu 
productivitate ridicată, precum și a 
unor metode de cultivare moderne, 
care sint insă in strînsă legătură cu 
problema, rezolvată doar parțial, a 
cadrelor. în ultimii ani, o preocupare 
de prim ordin a constituit-o diversi
ficarea producției agricole, lichidarea 
consecințelor monoculturii (după cum 
se știe, în momentul proclamării in
dependenței, Senegalul era cunoscut 
ca tară a arahidelor, Ghana a arbo
relui de cacao, Zanzibar ca patria

PENTRU PROGRESUL ECONOMIC

Pentru Africa, agricultura rămlne 
un domeniu de primă importanță. 
Potrivit calculelor specialiștilor, pă- 
mîntul Africii ar putea asigura hra
na pentru întreaga populație actua
lă a lumii, dar jumătate din locuito
rii continentului suferă de subaii- 
mentație. Deși 70 la sută din popu
lația activă a continentului este ocu
pată în agricultură, țările africane 
importă anual produse agricole în 
valoare de peste 1,5 miliarde de do
lari. Printre măsurile preconizate in 
vederea remedierii acestei situații, se

cuișoarelor etc.). în acest scop, se in
tensifică producția de cereale și le
gume. Primele rezultate pozitive ale 
acestor eforturi n-au întîrziat să a- 
pară. Un rol important îl joacă crea
rea de cooperative agricole într-o se
rie de state africane, cărora li se pun 
ia dispoziție mijloace moderne de 
producție. Tunisia, Algeria, Kenya, 
Africa Centrală și alte țări au recu
perat, de Ia foștii coloni, întinse su
prafețe de terenuri agricole, care au 
fost date în folosință asociațiilor coo
peratiste.

Suveranitatea economică — factor
esențial al decolonizării

Ministrul de interne al 
Uruguayului, Santiago Brum 
Carbajal, a afirmat că președintele 
Pacheco Areco „va merge pină la ul
timele consecințe cu presiunea asupra 
Congresului, cerind prelungirea mă
surilor excepționale de securitate 
aflate în vigoare de un an". Carbajal 
nu a furnizat detalii asupra tipului 
de presiuni proiectate de guvern, li- 
mitîndu-se să afirme că „după se
chestrarea procurorului general, Guido 
Berro Oribe, au devenit mai necesare 
ca niciodată măsurile excepționale 
pentru combaterea terorismului din 
tară".

Cel de-al 133-lea avion 
„Sîarfighter-F 104 G", aparți- 
nînd forțelor aeriene vest-germane. 
s-a prăbușit pe Insula Sardinia, în 
apropierea bazei NATO de la Deci- 
momannu. Potrivit agenției Associa 
ted Press, recentul accident este cel 
de-al patrulea, intr-un interval de 
numai 9 zile.

H. Jukobson, director al 
Centrului GfîTT și UNCTAD 
de la Geneva, și*a încheiat vizita 
de trei zile în Iugoslavia. Invitat la 
Belgrad de Camera Economică Fe
derală și de Institutul pentru co
merț exterior al Iugoslaviei, el a 
purtat convorbiri cu privire la cola
borarea dintre Centrul GATT și or
ganismele iugoslave corespunzătoare.

BONN 14. — Corespondentul Ager
pres, Mircea Moarcăș, transmite : 
După cum s-a mai anunțat, pavilio
nul românesc al Tîrgului internațio
nal de arte și meserii de la Miinc’ic:. 
a fost vizitat de Karl Schiller, mi
nistrul economiei al R. F. a Germa
niei. Cu acest prilej, ministrul fede
ral a declarat : „Mă bucur să constat 
că și în domeniul artelor și mese
riilor România dispune de o bază pu
ternică de export, care realizează o 
producție variată calitativ și de mult 
bun-gust. Transmit felicitări pentru 
aceste realizări și pentru maniera de 
prezentare pe care România a reali
zat-o aici, amenajînd acest minunat 
și atrăgător pavilion".

LONDRA 14 (Agerpres). — Săptă- 
mîna care a trecut a fost considerată 
cu deosebire sumbră în Marea Bri- 

. tanie, în ce privește situația socială, 
'unde a fost anunțată creșterea nu
mărului șomerilor cu încă 19 000. A- 
ceștia provin din sectoare diverse, 
cum ar fi aeronautica, presa, indus
tria oțelului, hîrtiei. Numărul celor 
rămași fără lucru în ultimul timp a 
făcut astfel ca cifra record a șome
rilor din Marea Britanie din perioada 
postbelică să depășească 766 000 de 
persoane apte de muncă.

Pe de altă parte, cei 50 000 de mun
citori de la uzinele Ford și-au anun
țat hotărîrea fermă de a nu relua lu
crul pină nu le vor fi satisfăcute re
vendicările. Sub amenințarea unei 
situații similare se află în prezent un 
alt uriaș al industriei de automobile 
din această țară, British Leyland.

Un articol din ziarul „l'Unitâ"
ROMA 14 (Agerpres). — Ziarul 

„l’Unitâ" a publicat, sub semnătura 
lui Giancarlo Pajetta, un editorial 
referitor la situația petrolului alge- 
rian după încheierea acordului de Ia 
Teheran între țările membre ale 
O.P.E.C. Relevînd că „ceea ce s-a în- 
tîmplat în Algeria merită să fie 
menționat", autorul amintește despre

Experiența dovedește că economia 
africană, în ansamblul ei, are nevoie 
de o serie de restructurări pentru a 
putea intra în epoca modernă. între 
acestea, în primul rînd, se situează 
întărirea rolului statului ca o pirghie 
importantă pentru asigurarea inde
pendentei economice. în Algeria, de 
pildă, peste 80 la sută^jdin întreaga 
industrie a țării se află sub controlul 
statului. Guineea, Zambia, Tanzania, 
cele două Congouri, Somalia, Libia, 
Sudan și multe alte state au adoptat 
o serie de măsuri asemănătoare. Unul 
dintre rezultatele imediate ale întări
rii sectorului de stat în economie îl 
constituie sporirea fondurilor de acu
mulare, deci posibilități crescînde de 
folosire a acestora în scopul dezvol
tării economice.

Așa cum a reieșit și din dezbaterile 
, conferinței de la Tunis, edificarea u- 

nei economii africane puternice și 
independente este un proces înde
lungat și complex. Eforturile tinere
lor state africane pentru înfăptuirea 
acestui deziderat se realizează prin 
luptă activă împotriva politicii și 
practicilor neocolonialismului, întîm- 
pină încă numeroase greutăți, ge
nerate de politica monopolurilor occi
dentale, care urmăresc să-și mențină 
privilegiile de odinioară, să-și redo- 
bîndească vechile poziții. întreaga 
evoluție a evenimentelor de pe con
tinentul african demonstrează însă 
că tinerele ștate africane, bizuin- 
du-se pe ajutorul țărilor socialiste, 
sînt ferm hotăfîte să-și apere drep
tul lor sacru’ de a dispune în mod 
suveran de bogățiile naționale, pen
tru împlinirea aspirațiilor lor de pro
gres și bunăstare.

naționalizarea producției de gaze na
turale, a mijloacelor de ' 
produselor petroliere și 
rea tuturor companiilor 
întreprinderi mixte, în 
algerian va deține 51 la 
acțiuni. Algeria a declarat că va fur
niza și pe viitor petrol Franței și va 
continua politica de colaborare pe 
baza respectării suveranității și a in
tereselor reciproce, scrie „l’Unitâ", 
arătind apoi că „problema petrolului 
nu înseamnă astăzi sporirea taxei 
fiscale ori a costului petrolului brut 
sau, cel puțin, nu înseamnă numai 
acest lucru". Aici, subliniază autorul, 
se află punctul cel mai înalt al bă
tăliei pentru a ieși de sub dominația 
economică străină, pentru a stabili că 
„fără suveranitatea economică deco
lonizarea ar rămîne numai un simu
lacru de independență formală".

„Fără să închidă calea unei colabo
rări între țări cu regimuri sociale di
ferite și cu niveluri economice dife
rite, Algeria a adoptat cu fermitate 
o serie de hotărîri, scrie autorul, ar
ticolului. Politica investițiilor pentru 
industrializare, pentru dezvoltarea a- 
griculturii, a infrastructurii și pentru 
calificarea pe plan cultural este con
diționată de utilizarea în interesul 
țării a tuturor bogățiilor naționale și, 
în primul rînd, a resurselor petro
lifere".

în continuare, Pajetta scrie că „li
mitele integrărilor economice, ale ra
porturilor de colaborare între econo
miile complimentare sînt reprezenta
te astăzi, în primul rînd, de con
știința pe care o are fiecare popor că 
trebuie să-și afirme și să-și apere 
propria sa suveranitate. Politica mo
nopolurilor internaționale nu poate fi 
o politică de colaborare internațio
nală".

„în această situație, Italia nu are 
decît să obțină avantaje de pe urma 
unei extinderi mai mari a raportu
rilor politice și economice. Acum 
sînt necesare inițiative și curaj pen
tru a promova sau, cel puțin, pentru 
a favoriza o politică de tratative di
recte între țările consumatoare și cele 
producătoare. Iar dacă cineva trebuie 
să plătească un preț, să începem prin 
amputarea profitului monopolist", — 
conchide autorul.

transport, a 
transforma- 
franceze în 
care statul 
sută dintre

ULTRASUNETELE
Șl SUDURA FRACTURILOR

O instalație pentru tratamentul 
fracturilor și sudarea oaselor cu a- 
jutorul ultrasunetului a fost creată 
de un grup de ingineri sovietici. 
Ea constă dintr-un generator de 
care sînt legați ghizi de unde. în 
procesul tratamentului, chirurgul a- 
propie de locul fracturii, acoperit 
în prealabil cu un strat de masă 
plastică lichidă, un ghid în al 
cărui miner este montat un 
convertizor electromagnetic. Ghidul 
are proprietatea de a produce vi
brații și este prevăzut cu o placă 
pentru sudarea țesuturilor. Prin su
dură se formează o punte de masă 
plastică care leagă solid osul în lo
cul fracturii și care, cu vremea, se 
resoarbe. Cu ajutorul acestei insta
lații s-au efectuat pină acum apro
ximativ 40 intervenții chirurgicale.

terioară". Așa începe prospectul u- 
nui exponat din cadrul „Salonului 
construcțiilor" de Ia Essen (R.F.G.). 
Este vorba, după cum relatează zia
rul vest-german „Die Zeit", de in
venția studentului Ernst Miihl care 
a construit dintr-un carton gudro
nat special un fel de igloo cu mai 
multe fațete în care lumina intră 
prin ușă. Construcția în formă de 
cupolă are un diametru de op1 
metri, o înălțime de cinci metri și 
i se prezice o largă aplicare turisti
că în chip de căsuță de vacanță.

MINCIUNA N-A FOST 
INVENTATĂ DE OM

NUTREȚ DIN HÎRTIE

$tiați cine sint cei mai mari con
sumatori de ziare ? Profesorul a- 
merican . David Dinius susține că 
vacile. O vacă poate digera la pro
priu 80 de pagini de ziare pe zi și 
le savurează in mod deosebit dacă 
sint amestecate cu melasă, săruri și 
vitamine. Deși „nutrețul" propus de 
zoologul de la Centrul de cercetări 
agrare nu a fost încă omologat ofi
cial, experiențele care au avut loc 
par a confirma că stomacul vacilor 
transformă perfect materialul fibres 
al hirtiei de ziar în hidrocarburi.

Diverse experiențe efectuate pe 
animale în cadrul institutului Max 
Plank arată că animalele obișnuiesc 
să se înșele unele pe altele. Astfel, 
în cursul unor îndelungate obser
vații, s-a constatat că păsările scot 
în timp ce mănîncă anumite sunete 
de alarmă care, în mod normal, a- 
nuntă apropierea unui dușman. în 
cele mai multe cazuri, păsările 
„prevenite" se îndepărtează, iar dea 
care a lansat „avertismentul" se 
poate înfrupta în voie.

NU-L MAI CHEAMĂ 
SHILLING

DUPĂ FOLOSIRE, 
ÎMPACHETAȚI CASA !

„După utilizare puteți să împa
chetați casa intr-un geamantan și 
să o păstrați pină la o folosire ul-

în ziua In care Anglia a trecut la 
sistemul monetar zecimal, David 
Shilling, un londonez în virstă de 
22 de ani, a cerut să-i fie schimbat 
numele. Motivul era clar. Shil- 
ling-ul ieșise din uz. Și pentru ca 
să nu mai aibă vreodată în viață 
surpriza demonetizării numelui, 
David s-a hotărît să recurgă la cifre. 
Ca atare, noul său nume este 276 
care indică data sa de naștere (27 
iunie). Prietenii au început însă să-i 
spună, pe scurt, 2.
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