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EXERCITAREA FUNCȚIEI
7

CERE COMPETENȚĂ
DAR SI MULTĂ PERSONALITATE

7
înfăptuirea sarcinilor mari și com

plexe stabilite prin noul plan cin
cinal solicită amplificarea neconte
nită a eforturilor pentru perfectiona
rea întregii vieți economice și socia
le, ridicarea la un nivel mereu mai 
înalt a exigentei și responsabilității 
în conducerea, organizarea și desfă
șurarea activității în toate domeniile. 
„Este necesar să ne însușim și ști
ința conducerii societății, pentru că 
și aceasta a devenit o știință, o spe
cialitate" — a subliniat tovarășul 
Ni.colae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Apar, astfel, ca 
îndatoriri de primă importanță, îm
bunătățirea metodelor și stilului 
de muncă în toate compartimen
tele societății, realizarea unei concor
danțe depline între obiectivele ac
tuale ale construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate și me
todologia prin care acestea se mate
rializează. Pornind de la aceste ce
rințe deosebit de importante. care 
presupun, în esență, ridicarea nivelu
lui calitativ al activității, comitetul 
județean de partid este preocupat 
să-și perfecționeze propria muncă și, 
în același timp, să imprime, pretutin
deni, la toate cadrele de conducere 
din economia și viața social-cultu- 
rală a județului, un spirit viu, di
namic, în rezolvarea sarcinilor ce le 
revin. Căci exigentele muncii sint 
astăzi de asemenea natură, incit fără 
a. se renunța lat vechile metode și 
procedee și fără a se introduce un 
stil nou, o practică nouă de condu
cere, un contact strîns, eficient cu 
viața, cu producția, cu unitățile de 
jos. nu va putea fi înfăptuit uriașul 
program ce ne stă în fată.

Există, în unitățile economice din 
județ puternice organizații de partid, 
un mare număr de cadre cu expe
riență. specialiști valoroși ; au luat 
ființă și s-au „rodat", în anii din 
urmă, diverse organisme de condu
cere colectivă — comitete de direc
ție în întreprinderi, consilii de ad
ministrație în cadrul centralelor 
grupurilor de întreprinderi etc. 
deosebire, ne preocupă în prezent 
modul în care funcționează aceste or
ganisme. în care sînt conduse unită
țile economice, măsura în care cei 
investiți cu asemenea răspunderi își 
însușesc arta și știința conducerii.

Pentru ca stilul de muncă să fie 
eficient este necesar ca fiecare in 
specialitatea Iui să se preocupe de 
tot ce e nou, modern, iar această 
specializare este condiționată, la 
rîndul său, de delimitarea precisă a 
atribuțiilor fiecăruia.

Căutăm ca acest principiu să devină 
metoda fundamentală de muncă a 
fiecărui organ sau a fiecărei organi
zații. de partid. Sintem preocupați 
ca, de la membrii biroului comitetu-

Gheorghe ROȘU 
prim-secretar al Comitetului județean 

Bacău al P.C.R.

și 
Cu

Iui județean de partid pînă la birou
rile organizațiilor de bază, să Intro
ducem practica stabilirii unor înda
toriri precise și a unui control con
cret asupra modului în care aces
tea sînt îndeplinite. Așa a fost po
sibilă o mai amplă participare a co
muniștilor la diferite acțiuni menite 
a stimula inițiativele, a depista re
surse, de perfecționare.

Existența unei experiențe, a unor 
rezultate bune în domeniul crește
rii simțului de răspundere se înveci
nează însă, nu de puține ori. cu per
sistenta metodelor învechite, depă
șite, în exercitarea actului de condu
cere economică, a căror înlăturare o 
considerăm o îndatorire de prim or
din a organelor și organizațiilor de 
partid. Dintre acestea amintim. îna
inte de toate, tendințele manifestate 
pe alocuri de a înlocui conducerea 
directă, in cunoștință de cauză, prin 
practica dirijării „de Ia distantă", 
birocratice. Deși se găsea in mij
locul fabricilor de care răspundea, 
conducerea fastului combinat de in
dustrie alimentară își făcea rar apa
riția in unitățile economice respec
tive. Era „prezentă", insă, priritr-un 
șuvoi de dispoziții scrise, decizii in
terne, instrucțiuni de tot felul, la 
care fabricile trebuiau să dea răs
puns. în felul acesta, sistemul de 
conducere s-a transformat intr-un 
mecanism de circulație a hirtiilor. de 
cele mai multe ori inutile, și a căror 
elaborare dijmuia considerabil tim
pul afectat conducerii și organizării 
producției al unui mare număr de 
specialiști. Analizînd deficiențele de 
aici, am constatat și un alt fapt : in
vazia de hîrtii era însoțită de igno
rarea necesității stabilirii atribuțiilor 
în colectivele de conducere, atit la 
nivelul combinatului, cit și in uni
tățile subordonate.

Actul de conducere a economiei 
presupune o strinsă legătură între 
felul in care este stabilit perimetrul 
de răspunderi și capacitatea de de
cizie, insăși posibilitatea deciziei. 
Este de' prisos să spunem că viața 
a demonstrat că nu se pot adopta 
deciziile cele mal bune atunci cînd 
toate cadrele de conducere se ocupă 
de toate problemele, știut fiind că 
în realitate un om nu are posibilitate 
să aprofundeze decit un domeniu sau 
altul. Anul acesta, comitetul jude
țean de partid a organizat, de exem
plu. discuții aparte în legătură cu

unele întreprinderi a căror ac
tivitate s-a desfășurat, în 1970, 
sinuos. Ce concluzii am desprins pri
vind întreprinderea de industrie lo
cală Moinești. care, în prima jumă
tate a anului trecut, avea multe \uni- 
tăți restanțiere la îndeplinirea planu
lui ? Nu fuseseră analizate în ședin
țele comitetului de direcție aceste 
unități ? Dimpotrivă. Se poate vorbi 
chiar de un plus de analize și chiar 
de îndrumare. Dar pe cît de lipsite 
de hotărîri limpezi, eficiente, au 
fost analizele din comitetul de di
recție, pe atît de vagi au fost în
drumările. Cauza ? Toată lumea știa 
ctte ceva despre sursa neajunsurilor, 
dar nimeni nu a aprofundat realită
țile dintr-o unitate sau alta și, ca 
urmare, posibilitatea deciziei a fost 
restrînsă.

Cînd vorbim despre necesitatea de 
a conduce științific, de a preciza

(Continuare în pag. a III-a)
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LA C.T.E. ROGOJELU

30 de ore
pentru

3 sutimi

— Expoziția pentru 
care artiștii întregii țări 
se pregătesc — ne-a răs
puns maestrul Ciucurencu 
la o primă întrebare — 
va mobiliza importante 
forțe creatoare din do
menii foarte diverse. Și 
nu mă îndoiesc că ea 
va reuni lucrări care, cu 
siguranță, vor fi mențio
nate într-o viitoare isto
rie a artei românești 
destinată acestei perioa
de. Vorbind acum încă 
o dată despre grija, des
pre sprijinul perma
nent pe care partidul 
și statul nostru îl a- 
cordă artiștilor, aș repeta 
lucruri binecunoscute de 
toată lumea. Sint însă 
lucruri de care noi. artiș
tii generațiilor mai vîrst- 
nice. care am lucrat în pe
rioada „dintre cele două 
războaie", ne dăm cel mai 
bine seama. Iată de ce mi 
se pare că cel mai impor
tant este să fim la înăl
țime, să prezentăm lu
crări care prin 
lor să răspundă 
cu care sîntem 
rați, atenției cu 
tem ajutați,
prezint la această 
confruntare de forte 
tistice. care va fi expozi
ția din primăvara aceasta, 
două lucrări. Prima dintre 
ele pentru care am și ter
minat schițele pregătitoa
re, se va numi „13 Decem
brie 1918“. Va fi o lucrare 
inspirată de tragicele e- 
venimente petrecute în 
Piața Teatrului National. 
Această lucrare va expri
ma forța, maturitatea cla
sei muncitoare in anii pre
mergători înființării par
tidului. Lupta oamenilor 
pentru o viață mai bună, 
pentru progres. pentru 
prosperitatea țării, chiar 
într-o formă mai puțin 
organizată. materializată 
în grevele anului 1918, 
este de o extremă impor
tanță pentru toate reali
zările de prestigiu la care 
am ajuns ulterior. Cea de 
a doua 
subiect 
multă 
portret

Doresc, de asemenea, ca 
în acest an. care este cel 
de-al 50-lea al înființării 
P.C.R., să deschid o nouă 
expoziție personală. Chiar 
dacă vernisajul va avea 
loc în toamna acestui an, 
expoziția pentru care mă

pregătesc de pe acum, o 
doresc un modest omagiu 
pe care să-l aduc marii 
sărbători a poporului.

— In ce raport se află 
aspirațiile sociale ale li
nei epoci cu 
mărturisite sau 
ale creației ?

scopurile 
implicate

Cred că un artist a- 
devărat este implicit un 
participant la viața oa
menilor, un factor de mo
bilizare a conștiințelor.

aceste înalte 
nu-și pot afla 
pare adecvată 
tră plastică numără 
destule lucrări ale căror 
intenții, lăudabile desigur, 
nu reușesc să depășească 
zona unui ilustrativ des
tul de superficial. Iată 
de ce cred că sincerita
tea, sentimentul de ade
ziune față de tema tratată, 
trebuie asociate măies
triei. unui meșteșug sigur. 
Mă refer la acest mește-

de milimetru
Tg. JIU (corespondentul „Scin- 

teii“ M. Dumitrescu). Șantierul 
centralei termoelectrice Rogoje- 
lu, județul Gorj, a intrat, o dată 
cu acest început de primăvară, 
în etapa hotărîtoare a montaju
lui. Circa 100 tone de echipa
mente electrice sint asamblate 
zilnic, montorii depunind efor
turi susținute pentru scurtarea 
termenelor prevăzute în grafice. 
La 24 martie, după 30 de ore 
de muncă neîntreruptă, echipa 
condusă de Gheorghe Mir a ra
portat terminarea centrării liniei 
de arbore a celor trei rotoare ale 
turbinei nr. 1. Pentru a înțelege 
mai exact această realizare, se 
impun cîteva precizări : cele trei 
rotoare așezate cap la cap și for
mate din cîteva mii de piese, 
avînd o greutate totală de 56 
tone, trebuie să fie centrate si
multan cu cilindrii și lagărele de 
susținere cu atîta precizie, îneît 
toleranța să fie de sub 3 sutimi 
de mm. Imediat după încheierea 
„recepției", montorii maistrului 
Ilie Dobre, „veteranul" de la 
Porțile de Fier, abia sosit din 
Tr. Severin, au început montarea 
tuturor ansamblelor superioare 
ale cilindrilor, urmind ca peste 
cîteva zile să înceapă betonarea 
— ultimul „suport" al turbinei 
nr. 1.
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lucrare, al cărei 
mă preocupă de 
vreme, va fi un 
al Anei Ipătescu.

de Mobilizare
a CMștmțel&r
Interviu cu Alexandru CIUCURENCU

Istoria artei, istoria cul
turii în general, demons
trează, în momentele 
mari ale existentei spiri
tuale, un acord perfect al 
conștiinței societății cu 
produsele artistice. Arta 
devenea în asemenea mo
mente nu numai o moda
litate specifică de afir
mare a unor credințe este
tice. dar și a unor idea
luri sociale. Creații apar- 
ținînd tuturor domeniilor 
artistice (plastic, muzical, 
literar etc.) au însoțit e- 
venimentele mari ale is
toriei noastre. Nutrită de 
gindurile și idealurile epo
cii, conștiința cetățeneas
că a creatorilor își are 
rolul ei foarte important. 
Nu însă și suficient. Ne
susținute de un meșteșug 
bine însușit, de o expri
mare artistică adecvată.

@ TENIS DE MASA,
Campionatele mon
diale de la Nagoya
au început
@ FOTBAL. Rezultate
și cronici telegrafice 
din diviziile A și B
0 NATAȚIE. „Con
cursul recordma-
niîor“
® RUGBI. Derbiul
Dinamo-Grivița Roșie
Alte știri sportive 
din țară și de peste 
hotare în pag. a Rl-a

șug și în calitatea mea 
de profesor la Institutul 
de arte plastice. Inspi
rația este foarte bună, 
dar dacă nu știi să orga
nizezi suprafața pe care 
lucrezi, dacă echilibrul 
compozițional lasă de do
rit, efectul scontat este 
compromis.

— In aceste condiții, 
care este eficiența este
tică, psihologică a operei 
de artă ?

— Arta din totdeauna 
și de pretutindeni a avut 
și are tendința să cuprin
dă cit mai complex exis
tenta umană in toate ma
nifestările ei. Sociologii 
și psihologii au studiat 
și arătat rolul extrem de 
important al artei, dato
ria ei de a crea un mediu 
cit mai prielnic dezvoltă-

Poate că unii dintre dumneavoastră își mai amintesc 
despre procesul cu „brinza lui Aragea", proces consem
nat în coloanele ziarului nostru. Eram în sală cînd unul 
dintre martori a relatat, sub prestare de jurămint, că 
nu e așa cum spune Araqea — despre o împrejurare — 
ci altfel ; evident, mai nefavorabil lui Aragea. Jurase 
să spună adevărul și îl spunea. In spatele meu, o voce 
îl caracteriza pe martor : „Ce om rău !“. Adică tre
buia să fie sperjur. Ar fi fost un om bun...

O altă intîmplare : un gestionar de la un magazin cu 
autoservire observă un client strecurînd sub palton o 
sticlă cu băutură. II oprește și cheamă un milițian. 
Subofițerul pleacă împreună cu hoțul. Un ins către

PROTEJAȚI Șl PROTECTORI,
PICĂTURĂ DE CERNEALA INCULPAȚI Șl IMPLICAȚI

rii sentimentului estetic. 
Cred că nu se poate vorbi 
cu adevărat despre efici
enta estetică fără să a- 
mintim de accesibilitate, 
de comunicabilitate, de 
relația cu publicul pentru 
care de fapt lucrăm. E 
limpede pentru toată lu
mea că nu poate dăinui 
o pictură sau o sculptură 
care nu comunică nimic, 
care nu reușește să înno
bileze gînduri și senti
mente. să deschidă largi 
punți spre viitor.

— Cu prilejul recentei 
dv. expoziții deschise la 
Paris, criticul de artă J. 
Lassaigne, președintele 
A.I.C.A., scria : „Arta lui 
Alexandru Ciucurencu re
prezintă pentru mine în
truchiparea unor cali
tăți specific românești in 
formă modernă"... Aceas
tă îmbinare, această sin
teză a tradiției și moder
nității caracterizează lu
crări dintre cele mai re
prezentative ale artei ro
mânești. In ce constă e- 
chilibrul specific al a- 
cestor doi termeni ?

— Tradiția românească 
de artă se află excepțio
nal materializată în fol
clor. Țesăturile. pictura 
pe sticlă, ciopliturile popu
lare sint unice și de ne
egalat. Simplitatea, echili
brul și armonia culorilor, 
meșteșugul solid moștenit 
de-a lungul a generații 
întregi dau nu numai ca
litatea artistică a acestor 
realizări ale spiritului ro
mânesc. dar. in mod ciu
dat. și caracterul lor foar
te modern. Desigur pic
tura românească dintre 
cele două războaie, lu
crările unor Petrașcu sau 
Pallady. au realizat la 
timpul și cu mijloacele 
lor legătura cu aceste tra
diții ale artei românești. 
Astăzi însă lucrurile se 
cer înțelese mai în adîn- 
cime, în structura lor cea 
mai intimă. Lecția de ex
tremă simplitate, de echi
libru și armonie, pe care 
o cuprinde arta populară 
românească, este un pre
țios îndemn, un posibil 
punct de pornire spre rea- 
lizări de cea mai înaltă 
modernitate, spre 
zări care să • 
timpul socialist <

> reali- 
exprime 
al tării.

Marina PREUTU

Uzina de autoturisme Pitești 
într-o nouă etapă de dezvoltare
PITEȘTI. — (Co

respondentul „Scîn- 
teii", Gh. Cîrstca). La 
sfîrșitul anului 1972, 
în uzina de autoturis
me de la Pitești ur
mează să se realizeze 
cu piese proprii 40 000 
limuzine „Dacia". în 
acest scop, în cadrul

întreprinderii au loc 
în prezent importante 
lucrări de construcții 
și montaje, aparținînd 
celei de-a treia etape 
de integrare a autotu
rismului românesc. A- 
nul acesta ■sj.nt prevă
zute a fi date în func

țiune aici, cu șase luni 
mai devreme, secțiile 
de montaj mecanic, 
uzinaj motor și de 
presaj. Se află, de 
asemenea. în con
strucție o forjă, o ma- 
trițerie și o turnătorie 
de aluminiu.

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI

AL XXIV-LEA AL P.C.U.S.

MOSCOVA D E AZ
o sinteză a infăptairilor 

popoarelor soviete

gestionar :■ „Ce trebuia să chemi miliția ? O sa meargă 
la-nchisoare. Ești un om rău !“ (In paranteză : mi-a 
plăcut răspunsul gestionarului : „Dacă plătești sticla, 
57 de lei, pot să-l mai opresc pe milițian. Dai banii ?“ 
Omul bun a mormăit ceva și n-a știut cum să plece 
mai repede).

Doi oameni răi. Și mai sînt atiția 1 Ce ne facem, sti
mați cititori, cit milițienii care iau permisele de circu
lație celor ce conduc in stare de ebrietate, cu judecă
torii care dau cite 20—25 de ani de închisoare crimi
nalilor, cu părinții care-și pedepsesc odraslele pentru 
vinile făptuite ? Cu normatorii care nu pun de la ei, cu 
ziariștii care dau in vileag fărădelegile cite unuia, cu 
controlorii de la C.F.R. care nu-i lasă pe călători să 
meargă fără bilet ? Nu vă vine să credeți, poate, dar 
pentru toate categoriile enumerate se găsesc unii care 
îi taxează de răi. Ei sint, chipurile, buni.

Cine sint acești „buni“ și ce vor ei ? In ultimă in
stanță, „bunii" sint ocrotitorii celor autentic răi. Pen
tru că acestora le folosește atitudinea de toleranță, de 
îngăduință ; ei sint primii favorizați de confuzia ge
nerată prin taxarea unor oameni corecți, intransigenți, 
cinstiți ca răi. „Bunii" sint mediul nutritiv pe care se 
dezvoltă tarele morale.

Cum de sint posibile asemenea ciudățenii ? Mărtu
risesc că aricit mi-aș bate capul nu pricep. Cîteva ex
plicații au căzut la proba confruntării cu exemplele. 
Nu-mi rămîne decit să cred că este vorba de o confuzie 
de planuri morale, de aplicarea greșită a unor norme 
dintr-o parte într-alta. Zic eu...

George-Radu CHIROVICI

„Nu-i prost cel care mă- 
nîncă 7 piini, ci acela ca- 
re-i dă", spune — pe bună 
dreptate — înțelepciunea 
populară sancționînd astfel 
obtuzitatea și nechibzuinta 
cu care unii creează altora 
condiții de pricopseală. Din 
cuprinsul rîndurilor care 
urmează se va vedea că ve
chea zicală își confirmă 
încă o dată veridicitatea.

Constantin Șovu își avea 
„pîinile" lui in deverul ma
gazinului „Electrotehnica" 
din Caransebeș, unde fuse
se înscăunat — la finele a- 
nului 1967 — ca șef de uni
tate. Descurcăreț și plin de 
„idei", nutrea ambiția să a- 
jungă un „as" al comerțu
lui. Aproape nu era zi fără 
să rostuiască pe seama uni
tății vreo tranzacție cît 
mai mănoasă pentru el și 
„colaboratori". Inventare, 
evidența gestiunii? Fleacuri! 
A.vea metodele lui de a-și 
crea plusuri substanțiale : 
mărfuri de proveniență ili
cită, în valoare de sute de 
mii de lei, introduse în 
gestiunea magazinului.

— Eu însumi am cerut să 
mi se facă inventarul. Eram

convins că se adunaseră 
plusuri mari în gestiune și 
voiam să le sustrag.

Am consemnat această 
confesiune plină de cinism, 
în cabinetul procurorului 
șef al orașului. „Domnu’ 
Puiu", cum i se spunea în

de control și revizie ale Mi
nisterului Finanțelor — o 
pagubă evaluată la 1 113 642) 
lei ! Aproape jumătate din 
valoarea stocului de marfă 
al magazinului pe un an în
treg, sustrasă în decurs de 
numai doi ani ! „Om de

Din nou despre
verificarea gestiunilor

„lumea" lui. dă acum ex
plicații... E de părere că a 
greșit, probabil, față de lege: 
față de oameni nu. fiindcă 
el n-a refuzat pe nimeni... 
Din cînd în cînd. trage cu 
ochiul la dosarele de pe 
masă. Sint doldora de dovezi 
contra lui. Cu participarea 
casierei Anica Dragovei și 
a vînzătoarei Livia Drago- 
mir, Șovu a produs — după 
cum au constatat organele

acțiune", „domnu’ Puiu“ nu 
mai avea mult și transfor
ma magazinul într-o feudă 
proprie. N-a reușit fiindcă 
a comis o „greșeală" : a 
fost, cum susține el, de 
bună credință.

— Dacă aș fi știut că am 
minusuri, puteam să înscriu 
în listele de inventar can
tități mai mari, pînă aco- 
peream lipsa. Ce, parcă, re- 
vizoarea știa să deosebeas-

că o piesă de motoretă de 
una de automobil, care costă 
de 5 ori mai mult ? Ea în
scria valoarea mărfurilor pe 
care i le dictam eu, așa că 
era foarte ușor s-o „duc" 1 

Așadar, o primă condiție 
favorizantă: ne întîlnim,

■ din nou, cu o veche racilă 
a sistemului de verificare 
a gestiunilor — inventare 
însăilate, făcute doar de 
dragul de a fi făcute ! Nu 
mai departe decît în cazul 
lui Șovu, revizoarea Sabina 
Radulescu l-a scos cu un 
plus de aproape 14 000 lei, 
cînd exista la cea mai su
mară analiză un minus de 
300 000 Iei, escamotat prin' 
falsificarea soldului mărfu
rilor intrate. Ea doar scria 
ce-i dic’a Șovu. cum era 
să „vadă"?

— în foarte multe din a- 
ceste verificări — remarca

Dinu POPESCU 
loan GROZAV 
director al Direcției 
teritoriale de control 
și revizie Timișoara

(Continuare în pag. a H-a)

Uniunea Sovietică se află în pre
ziua unui eveniment de primordială 
însemnătate în viața popoarelor ei — 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., 
ale cărui lucrări încep la Moscova, 
în ziua de 30 martie.

Perioada premergătoare acestui e- 
veniment s-a caracterizat printr-un 
avint deosebit al oamenilor sovie
tici in activitatea creatoare dedica
tă operei de construire a comunis
mului. întîmpinat cu însuflețire de 
muncitori, colhoznici, intelectuali, de 
celelalte categorii ale populației 
U.R.S.S., proiectul de Directive ale 
Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. 
privind dezvollarea economiei națio
nale în anii 1971—1975 a suscitat o 
amplă dezbatere în congresele parti
delor comuniste din republicile so
vietice, in conferințele de partid re
gionale și orășenești, în adunările co
muniștilor și ale tuturor oamenilor 
muncii, bucurîndu-se de adeziunea 
largă a opiniei publice din Uniunea 
Sovietică.

în îniîmpinarea congresului, în re
publicile și regiunile de pe întreg 
cuprinsul U.R.S.S., în toate orașele 
și satele țării, ca rezultat al mun
cii pline de abnegație desfășurate do 
oamenii sovietici, au fost obținute 
importante realizări în creșterea for
țelor de producție, în dezvolte’-ea ști
inței și tehnicii, a culturii, in toate 
domeniile vieții sociale.

Deosebit de elocvente în acest sens 
sînt succesele dobîndite pe cele mai 
diverse planuri de oamenii muncii 
din Moscova.

Un bogat și divers tablou al înfăp
tuirilor cu care capitala Uniunii So
vietice a întîmpinat marele eveniment 
din viața popoarelor U.R.S.S. — con
gresul P.C.U.S. — iată ce reprezintă 
pavilionul amenajat recent în acest 
scop în cadrul Expoziției Realizărilor 
Economiei Naționale din Moscova. 
Străbătîndu-1, ni s-au perindat prin 
fața privirilor exponate, imagini, gra
fice, care sugerează expresiv succe
sele obținute în producția de bunuri 
materiale și spirituale, amplele efor
turi depuse pentru satisfacerea în tot 
mai mare măsură a nevoilor celor

peste șapte milioane de locuitori ai 
orașului.

De la bun început întîlnim pe pa
nouri date semnificative privind 
aportul industriei moscovite la creș
terea generală a economiei sovietice: 
producția din întreprinderile orașu
lui a sporit. în anii cincinalului abia 
încheiat, cu aproape 40 la sută față 
de 32 la sută cit fusese prevăzut ini
țial. S-au realizat peste plan 34 de 
linii industriale automate și semi
automate în valoare de 75 milioane 
ruble, aparate și mijloace de auto
matizare în valoare de 66 milioane 
ruble, numeroase. produse ale in
dustriei bunurilor de consum etc. 
Semnificativ apare faptul că, aproa
pe in întregime, aceste sporuri de 
producție au fost obținute pe seama 
creșterii productivității muncii.

Găsim la tot pasul expresii 
sugestive ale creației tehnice 
care întruchipează în realitatea 
industrială curentă, ultimele cu
ceriri ale științei moderne. în acest 
context merită amintite realizările 
tehnicii electronice și cuantice, cum 
ar fi. de exemplu, instalația cu la
ser „Cuant-9“, care poate străpunge 
materiale de duritatea diamantului 
cu o putere de 20 de ori mai mare 
decît a instalațiilor obișnuite, micros
copul elipsometric cu laser pentru 
examinarea structurii și grosimii pe
liculelor semiconductoare, genera
torul cuantic optic pentru dizolva
rea coloranților organici etc. Sint 
expuse, totodată, blocuri de memo
rie pentru mașini electronice de cal
cul cu scheme integrale : un cub cu 
laturile de un centimetru, conține 
între 30 și 100 de elemente, un întreg 
nod integral. Volumul calculatoare
lor se micșorează astfel de două 
sute de ori. greutatea de o sută de 
ori. ia-.' viteza se mărește de zece ori. 
E o adevărată izbîndă a microminia- 
turizării, la nivelul performantelor 
similare pe tărîm mondial.

O sală întreagă este consacrată ma- 
șinilor-unelte și instalațiilor moder-

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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SCENA
• TEATRUL DE STAT „VALEA 

JIULUI" Petroșani a prezentat re
cent două premiere pe țară. Este 
vorba de piesa „Spargere la miezul 
nopții" de MIROSLAV MITROVICI 
— scriitor din R.S.F. Iugoslavia. Re
gia spectacolului este semnată de 
Călin Florian, iar scenografia de Au
rel Florea. în distribuție : Dumitru 
Drăcea, Marcel Popa, Paulina Co- 
dreanu, Claudia Popescu, Nicolae 
Nicolae.

Cea de-a doua premieră a fost co
media Iul MARIN IORDA : „Haplea, 
Neață și Nătăfleață la circ". Dintre 
interpret! amintim pe Ștefania Don- 
ca, Nicolae Gheorghe, Ștefan Ilie, 
Mircea Pînișoară, Lucia Lucan, Cor
vin Alexe. Regia : Marcel Șoma. 
Scenografia : Aurel Florea.

• La TEATRUL DE STAT DIN 
ARAD a fost pusă în scenă în pre
mieră pe țară piesa — document 
„DILUVIUL" de VASILE NICORO- 
VICI, care evocă momentele grele 
din mai 1970, din timpul inundațiilor. 
Două dintre secvențele spectacolului 
aduc în prim plan eroismul locuito
rilor orașului Arad care au reușit să 
salveze orașul de năvala apelor. 
Spectacolul întrunește participarea 
întregului colectiv al teatrului, dis
tribuția cuprinzînd aproape 50 inter- 
preți; Regia este semnată de Dan 
Alexandrescu, iar scenografia de 
Sever Frențiu.

• Colectivul TEATRULUI DE 
STĂT DIN PLOIEȘTI (avîndu-1 în 
reprezentație pe artistul poporului 
Marcel Anghelescu) a prezentat în 
premieră pe țară lucrarea dramatică 
„OMUL CARE..." de HORIA LOVI- 
NESCU. Regia este semnată de Emil 
Mândrie, iar decorurile de Ștefan 
Hablinschi. Costumele aparțin Mioa
rei Buiescu.

• Pe scena TEATRULUI DE 
NORD DIN SATU-MARE (secția 
maghiară) a avut loc premiera pie
sei : „CASA FESTIVITĂȚILOR" a- 
parținînd dramaturgului clujean 
KĂNYĂDI SANDOR. Regia aparți
ne lui Kovacs Ferenc, iar scenografia 
lui Vasile Paulovics. în distribuție : 
Zsoldos Arpad, Nyiredi Piroska, 
Bartis Ildiko, Csiki Andras și alții.

• O nouă premieră a anunțat de 
curînd și TEATRUL DE STAT DIN 
TG. MUREȘ : piesa „înainte de po
top" de NAGY ISTVAN.

• Actorii TEATRULUI DE STAT 
DIN BACĂU au prezentat sîmbătă 
în premieră cunoscuta comedie a lui 
MIRCEA ȘTEFĂNESCU „CAPRI
CIILE NOROCULUI" în regia lui 
I. G. Rusu. în distribuție : Constan
tin Coșa, Lory Cambos, Doina Ia- 
cob, Iuky Botoșescu și Mircea Io- 
nescu.

Manifestări în cinstea 
semicentenarului partidului

• BACĂU (corespondentul 
„Scînteii" Gh. Baltă). La casa 
de cultură din Bacău a avut 
loc de curînd o înlîlnire a pu
blicului localnic iubitor de lite
ratură cu un grup de poeți, 
prozatori și critici literari. Ac
țiunea. organizată de Uniunea 
scriitorilor, în colaborare cu re
dacția revistei de cultură „A- 
teneu", se înscrie în rîndul ma
nifestărilor consacrate apropia
tei sărbătoriri a semicentena
rului partidului. Sute de mun
citori, elevi și studenți, oameni 
de artă și cultură din orașul lui 
Bacovia, au aplaudat pe scri
itorii ZAHARIA STANCU, pre
ședintele Uniunii scriitorilor din 
țara noastră, EUGEN JEBE- 
LEANU, GEORGE MACOVES- 
CU, ANA BLANDIANA, NI- 
CHTTA STĂNESCU, CONSTAN
TIN CHIRIȚĂ și alții care au 
citit fragmente din operele lor 
dedicate marelui eveniment de 
la 8 mai.

PITEȘTI. — Timp de o săp- 
tămină, Piteștiul a găzduit cea

de a doua ediție a festivalului 
„PRIMĂVARA PITEȘTEANĂ", 
manifestare consacrată ca o 
trecere anuală în revistă a po
tențialului cultural artistic fi 
sportiv al municipiului.

Ediția din acest an s-a ca
racterizat printr-o bogată gamă 
de manifestări, ilustrînd varie
tatea mijloacelor cultural-edu
cative care pot răspunde inte
resului public. Astfel, progra
mul festivalului a inclus întîl- 
niri cu activiști locali de par
tid, evocări ale tradițiilor cul
turale șl științifice ale Argeșu
lui, recitaluri de versuri, spec
tacole de muzică și poezie, pre
miere teatrale, simpozioane ci
nematografice, spectacole ale 
formațiilor artistice de amatori, 
concursuri „Cine știe cîștigă".

Prin amploarea participării, 
prin reușita sa „Primăvara pi- 
teșteană" s-a înscris ca un fier
binte omagiu adus apropiatei 
sărbători, gloriosul «emicente- 
nar al partidului.

ACTUALITATEA MUZICALA

Concertul ansamblului 
folcloric „Reda" din R.A.U.

• Ieri seară la Sala 
Palatului a avut loc 
concertul Ansamblului 
folcloric „Reda" din 
Republica Arabă Uni
tă. Condus de coregra
ful șl primul dansator 
Mahmud Reda, ansam
blul a prezentat în cu
lori vii, variate, fol-

• Astă-seară la Sala 
Palatului (ora 17, ora 
20) concertează Lionel 
Hampton și orchestra 
sa.

e Cvartetul „CON
TEMPORAN" concer
tează miercuri 31 mar
tie, ora 20, lă Sala Stu
dio a Ateneului Ro
mân. Programul este 
alcătuit din lucrări de 
compozitori români : 
Florica Dimitriu, A- 
drian Rațiu, Dan Con- 
stantinescu, Doru Po- 
povici, Carmen,' .Pe.țra- 
Basâcopol, Mihai Mol
dovan, Felicia Doncea- 
tiu, Mansi Barberis.

clorul egiptean. Prin 
mijlocirea dansurilor 
orientale, spectatorii 
români au putut cu
noaște o parte din o- 
biceiurile și tradițiile 
poporului egiptean, 
momente specifice din 
viața acestei țări. Dan
surile Faridei Falimi a-
★ ★
• Concertul de joî al 

orchestrei Radiotelevi- 
ziunii are la pupitru 
pe dirijorul sovietic 
Maxim Șostakovici. în 
program ; Concertul 
pentru pian și orches
tră nr. 1 de Brahms, 
Simfonia a IV-a de 
Ceaikovski și o tălmă
cire a „Uverturii de 
concert" de George E- 
nescu.

• Vineri 2, sîmbătă 
3 aprilie, ora 20, la A- 
teneul Român, o bine
venită feîntiîhire cu 
dirijorul francez Jean 
Martinon. în primă

companiate de „Naay", 
„Kanun", sau „Tabla" 
— instrumente popu
lare egiptene — muzi
ca lui Aii Ismail — au 
fost o adevărată îneîn- 
tare pentru cei ce au 
urmărit spectacolul, a- 
supra căruia vom re
veni.

audiție Simfonia nr. 
4 „înălțimi" de Mar
tinon, alături de Suita 
de balet „Dardanus" 
de Rameau, și Simfo
nia a III-a în do mi
nor op. 78 de Saint- 
Saens.

• Duminică 4 apri
lie, ora 11, la ATE
NEUL ROMAN, corul 
liceului „Mihai Vitea
zul", dirijat de Vale
ria Nica Chiriță, în
chină aniversării par
tidului un concert' al- 
cătuit din lucrări ro
mânești.

Concert coral
„D. G. Kiriac-Gh. Ciicu"
Colectiv artistic de

osebit de înzestrat, a- 
preciat în țară ca și 
peste hotare (sărbăto
rit recent Ia împli
nirea a două decenii 
de rodnică activitate). 
Corul Filarmonicii 
„George Enescu" ne-a 
prilejuit de curind la 
Ateneu audierea unui 
reușit concert ă cap- 
pelia, incluzînd în pro
gram un mănunchi de 
lucrări aparținînd în 
exclusivitate compozi
torilor precursori Di- 
mitrie G. Kiriac și 
Gheorghe Cucu. Ideea 
organizării unui astfel 
de concert este salu
tară. Sugerăm perpe
tuarea și a altor ma
nifestări similare, a- 
jungîndu-se treptat 
pînă la includerea în 
repertoriu a corurilor 
semnate de cei mai ti
neri compozitori con
temporani ai genului, 
cu atît mai mult cu 
cît, așa cum s-a vă
zut, publicul, deși for
mat în bună măsură 
din tineret, s-a dove
dit deosebit de recep
tiv. aplaudînd cu en
tuziasm o izbutită

seară de muzică co
rală.

Ca și cu alte nume
roase ocazii. Corul 
Filarmonicii „George 
Enescu", condus cu o 
gestică deosebit de su
gestivă, însuflețire și 
competentă de Vasile 
Pântea, a reliefat și 
de această dată certe 
calități vocale, omo
genitate în cadrul 
partidelor și a între
gului ansamblu, plas
ticitate în frazare și 
dictie clară în redarea 
multora dintre coru
rile celor doi înaintași.

■ Din lucrările lui 
D.G. Kiriac am ascul
tat Cintăm libertatea, 
melodie vibrantă în 
care versurile poetu
lui G. Coșbuc, găsin- 
du-și o tălmăcire mu
zicală elevată, au stră
bătut deceniile și ge
nerațiile. Cintecul mi
resei, Să cintăm doi
na, Am umblat pădu
rile, S-a dus cucul, 
Hi, hai murgule. Re
vedere, Morarul ș.a., 
partituri de puternică 
inspirație folclorică ce 
se înscriu la loc de 
cinste în tezaurul cul

turii muzicale româ
nești.

Un interesant dialog 
între vocile de femei 
și bărbătești a oferit 
interpretarea lucrări
lor Coroană de viși
nei, Marioară și Ce
tina de Gh. Cucu. De 
asemenea, corul Mînia 
a prilejuit sopranei 
Aurelia Diaconu și 
basului Florian Du
mitrescu, etalarea unor 
evidente calități so
listice. Din creația a- 
celuiași compozitor au 
mai fost interpretate 
Frunză verde cimbri
șor, Orație de nuntă, 
Cîntec de dor și Fru
mosul vine pe apă, 
partituri melodioase, 
impregnate de vitali
tate și robustețe, cu o 
sevă folclorică absor
bită din pămintul na
tal al creatorului lor.

Fără îndoială — du
pă cum ne declara și 
compozitorul Ioan D. 
Chirescu — această 
manifestare se înscrie 
ca o reușită demnă de 
renumele formației 
corale a Filarmonicii 
bucureștene.
Constantin RAZVAN

Premiere cinematografice
• Haiducii Iui Șaptecaî — produc

ție a studioului București, în regia lui 
DINU COCEA, după scenariul lui 
EUGEN BARBU și MIHAI OPRIȘ. 
în distribuție : Florin Piersic, Marga 
Barbu, Colea Rău tu, Toma Caragiu, 
Jean Constantin, Florin Șcărlătescu, 
Nicolae Gărdescu etc. Imaginea: 
George Voicu. Muzica : Mircea Is- 
tote.

9 Adio, Granada ! — film muzical

italian, avîndu-1 ca protagonist pe 
cunoscutul cîntăneț de muzică ușoară 
Claudio Villa. Regia aparține lui Ma
rino Firolani, iar muzica lui Giancarlo 
Chiaranello.

• O duminică în familie — produc
ție a studiourilor cehoslovace în re
gia lui Jaroslav Papousek. Dintre in- 
terpreți amintim pe : Iosef Sebarek. 
Maria Motlova, Helena Ruzickova, 
Peter și Matej Forman.

FILME DE SCURT METRAJ
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" ȘI „ANIMAFILM" :

Pacea — Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Prahova ; Cos
mos Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județele Brașov și Si
biu ; Rahova Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Ialo
mița ; Luceafărul Septembrie la 
Pontul Euxin ; Festival Cuprul; Vic
toria Fata din Far-West ; Lumina 
Orizont științific nr. 2/1971; Grivija 
Muzeul de artă al Academiei ; înfră
țirea In oraș la București ; Buzcști 
Neglijența se plătește ; Lira Orizont 
științific nr. 1/1971; Drumul Sării De
fect ; Ferentari Puii în primejdie ; 
Giulești Tîrgul internațional Bucu
rești ; Crîngași Bun sosit ; Volga 
Ovoidul ; Bucegi Al IX-lea Congres 
U.T.C. ; Aurora Adunarea generală a 
Balariaților uzinei „23 August"-

București ; Miorița Nunta Zamfirei ; 
Munca La început a fost atomul ; 
Tomis Răspundem la întrebare ; Arta 
Ritmuri cardiace ; Progresul Ajuta- 
ți-i pe bătrini ; Laromet Astă-seară 
mă fac praf ; Timpuri Noi (după 
amiază). Pictorul Ion Țuculescu, 
Dialog cu sculptura, Cîntecele Re
nașterii, Un dans în Munții Codru
lui, Cintece in lemn.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚĂRI
Viitorul Bătrîn și tinăr -+• R. D. 

Germană ; Unirea Diavolul în bise
rică — R. P. Bulgaria ; Moșilor Alfa 
— Omega — Elveția ; Flacăra La 
ora 12 — R. S. Cehoslovacă ; Vitan 
Stimați femeile — R. D. Germană ; 
Clubul Uzinelor „Republica" 12 se
cole de artă în Slovacia — R. S. 
Cehoslovacă.

DE PE LiNGĂ C.C, AL P.C.R.

„Teatral și cultura**
TIMIȘOARA (corespondentul 

„Scînteii", Cezar Ioana). — Șirul spec
tacolelor, prezentate în cadrul zilelor 
dramaturgiei originale care se desfă
șoară în centrul Timișoara, s-a îm
pletit în acest an cu manifestările 
prilejuite de sesiunea de comunicări 
„Teatrul și cultura", organizată de 
Comitetul județean Timișoara pentru 
cultură și artă. Dedicată sărbătoririi 
semicentenarului partidului se înscrie 
ca o contribuție prețioasă , la cunoaș
terea fenomenului teatral actual și a 
perspectivelor dramaturgiei și artei 
interpretative românești. Referatele 
și comunicările prezentate au abordat 
o tematică variată (locul dramaturgiei 
românești în coordonatele contempo
raneității, mijloace de expresie ale 
spectacolului teatral, locul și rolul 
teatrelor și creației dramatice în lim
bile naționalităților conlocuitoare in 
contextul dramaturgiei noastre socia
liste etc.).

Reputați animatori ai vieții teatra
le românești, critici de teatru, dra
maturgi au adus la cea de-a treia 
ediție a acestei valoroase inițiative 
puncte de vedere demne de interes, 
privind dramaturgia românească, 
perspectivele dezvoltării ei.

ZILELE FILMULUI ITAUAN
1 •..între. 39 martie și 2 aprilie în .Ca- 3 
pitală vor avea loc „ZILELE FILMU- 
LUI ITALIAN". Cu aoeșt prilej vor ' 
'putea fijyăjute următpM^ei pelicule : i

— Metelltf, după cuhoscuilul roman 
al lui Vasoo Pratolini. Regia : Mario 
Bolognini, cu Ottavia PicolL

-*• Val de căldură, cu Jane Seberg 
în rolul principal. Regia : Nelo Risi.

— Corbari de Valentino Orsini, cu 
Giuliano Gemma.

— Copilăria, vocația și primele ex
periențe ale lui Giacomo Casanova — 
venețianul. în rolul titular Leonard 
Whiting. Regia : Luigi Comencini.
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18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul.

18,30 „Pe deal pe la Comățel" — 
emisiune de muzică populară 
Revista economică TV. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară • A- 
genda politică de Ion Măr- 
gineanu.
50 de ani, în 50 de evocări — 
Anul 1935. Adunarea de la 
Țebea.
Film artistic : „Martorul
principal" — ecranizare după 
nuvela lui Cehov — „Babele". 
Premieră pe țară.
Ocolul țării în opt luni. Emi
siune realizată în colaborare 
cu Biroul de turism pentru 
tineret al C.C. al U.T.C. Par
ticipă echipele reprezentative 
ale județelor Dîmbovița șl 
Dolj (etapa a Il-a).

22,20 Muzică ușoară cu Glgl Mar
ga, Sile Dinicu, Ion Calis- 
trache, Bebe Prisada.

22,40 Telejurnalul de noapte • 
a Sport.

23,00 închiderea emisiunii.
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EXPOZIȚII
• Vernisajul Expoziției de gra

vură finlandeză, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, va avea loc marți 30 martie in 
sala Ateneului Român (str. Franklin 
1-3).

• Continuînd • prețioasă inițiati
vă — aceea de â reuni în foaierele 
lor lucrări de artă plastică — trei 
bine cunoscute teatre bucureștene 
prezintă în aceste zile noi expoziții : 
— ION BITZAN a deschis în holul 
Teatrului de comedie o expoziție de 
grafică.

— LETIȚIA OPRIȘAN expune lu
crări de pictură și grafică în holul 
Teatrului Mic.

— Lucrările studenților Institutului 
de arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu“. clasa de artă monumentală con
dusă de Petre Achițene, pot fi vă
zute în foaierul TEATRULUI „GIU
LEȘTI".

(Urmare din pag. I)
procurorul-șef al Procura
turii județului, Traian Lo- 
ghin — se constată superfi
cialitate și necompetență. 
Sînt promovați în funcția 
de revizor-contabil începă
tori lipsiți de pregătirea și 
experiența necesară și fără 
cunoștințe temeinice din : 
specificul profilului unității 
respective. Forurile compe-. 
tente ar trebui să analizeze 
problema încadrării revizo
rilor, pentru ca unitățile să 
nu fie silite să angajeze ps' 
cine o fi, numai ca să aibă 
revizor, și să-și îndeplineas
că formal planul de verifi
cări, fiindcă nu numărul lor, 
ci calitatea verificărilor, te
meinicia lor, contează în 
primul rind.

Modul în care se făcea 
„inventarul" n-a fost însă 
singurul element care a fa
vorizat afacerile lui Șovu. 
Oferind „servicii" și „avan
taje" în stînga și în dreap
ta, el și-a asigurat înalta 
protecție a șefilor săi din 
O.C.L. din Caransebeș : i 
s-a admis — cu bună știin
ță — o formă nelegală de 
ținere a evidenței gestiunii, 
creșterea vertiginoasă și 
nejustificată a stocului de 
marfă și alte privilegii. A- 
cum. urmează să dea cu to
ții socoteală : complici, tăi- 
nuitori, favorizatori — o în
treagă rețea a necinstei s-a 
prăbușit !

Nici prejudiciul — aproa
pe 95 000 lei — de la bufe
tul „km 14“ de pe Valea 
Cernei nu s-a produs întîm- 
plător. Mandatarul Constan
tin Cocină a fost în mod di
rect protejat de N. Coșei și 
I. Steanță, președinte și, 
respectiv, contabil-șef la 
cooperativa de consum Me- 
hadia, de care aparținea a- 
mintitul bufet.

Numai la 2 luni de la an
gajare, Cocină oferea celor 
80 de invitați la revelionul 
organizat la bufet o petre
cere fastuoasă, completată 
din belșug cu șampanie, ca
douri, distracții etc. Au ur

Se împlinesc 20 de ani de la înfiin
țarea Institutului de Studii Istorice 
și Social-Politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. încă de la început, institutul 
s-a înscris ca un for științific, ideo
logic, de propagandă al Partidului 
Comunist Român, în etapa marilor 
eforturi creatoare ale maselor mun
citoare pentru așezarea bazelor con
strucției socialiste în țara noastră.

Din martie 1951 activitatea institu
tului s-a desfășurat sub directa con
ducere a partidului, ea vizînd con
tinua amplificare a cercetărilor isto
riei mișcării muncitorești, astfel îneît 
aceasta să devină parte integrantă a 
procesului de educație, de pregătire 
științifică, politică, ideologică șl cul
turală a făuritorilor societății socia
liste.

Din 1955 a apărut revista trimes
trială ,„Analele Institutului de istoria 
a partidului" (din 1969 „Analele de 
istorie") care au publicat, în decursul 
anilor, lucrări de istorie a mișcării 
muncitorești, evocări ale unor figuri 
de militanți revoluționari, pagini 
despre istoria mișcării sindicale, din 
istoria tineretului revoluționar, des
pre alianța clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare.

Documentele publicate în ultimii 
ani, între care seria volumelor do 
presă muncitorească șl socialistă și 
documente din istoria mișcării mun

citorești din România au stat la 
baza elaborării unor monografii im
portante, privind istoria mișcării 
muncitorești, revoluționare din țara 
noastră, a Partidului Comunist Ro
mân.

Principalele monografii elaborate 
de institut în acești ani sint : Revo
luția de la 1848, Răscoala țăranilor 
din 1907, Unirea din 1918, Greva 
generală din 1920, crearea Partidului 
Comunist Roman, luptele muncitori
mii din 1933, insurecția din august 
1944, Revoluția populară din 1944— 
1947.

Au fost elaborate lucrări, în cadrul 
unor culegeri și pentru sesiuni știin
țifice, despre viața și opera lui Karl 
Marx, Friedrich Engels, Vladimir 
Ilici Lenin, despre activitatea Inter
naționalei I, despre Comuna din Pa
ris, Revoluția rusă și răscoala potem- 
kiniștilor din 1905, Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, solidarita
tea și prietenia poporului român cu 
popoarele Uniunii Sovietice, Revolu
ția proletară din Ungaria anului 1919, 
participarea românilor la războiul 
civil din Spania și, mai tirziu, în anii 
războiului, .la Rezistența franceză, 
despre luptele armatelor române, 
alături de armatele Uniunii Sovietice, 
pentru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei.

(Agerpreș)

O nouă societate
culturala

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior, 

Cornel Burtică, a plecat duminică 
dimineața în Elveția, unde, la invi
tația consilierului federal, Ernest 
Brugger, șeful Departamentului E- 
oonomiei Publice, va face o vizită. în 
continuare, ministrul român va în
treprinde o vizită în Iran la invitația 
ministrului economiei acestei țări, 
H. Ansari.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
a fost condus de adjuncți ai minis
trului, precum și de Alfred William 
Rappard, ambasadorul Elveției, și 
Sa'degh Sadrieh, ambasadorul Iranu
lui la București.

mat apoi numeroase chefuri 
cu știrea și aprobarea ace
luiași președinte, căruia Co
cină nu uita să-i ofere cu
venitele „atenții" de ordinul 
miilor de lei, provenite din 
gestiune. Nu o cronică a 
chiolhanurilor intenționăm 
să facem aici ; pentru fap
tele lor,, atît președintele cît 

: și contabilul: vor răspunde 
solidar, cu protejatul man
datar. Stăruim însă asupra 
lor fiindcă, abdicînd de la 
îndatoririle de serviciu, lg-

norînd legea, cei doi î-au 
creat hoțului condiții priel
nice furtului, permițîndu-i 
să se aprovizioneze cu măr
furi peste plafonul garan
ției. Degeaba au serpnalat 
acest lucru organele de con
trol, degeaba a fost găsită în 
februarie 1969 o lipsă de a- 
proape 15 000 lei ; președin
tele și contabilul, abuzînd 
de funcțiile lor, au acoperit 
totul și Cocină a rămas ne
clintit !

Nicolae Spătaru rîvnea de 
mult la postul de gestionar 
remizier la bufetul „Hercu
les" din Herculane. Nu pu
tea însă fi angajat întrucît 
avea antecedente penale 
(de-abia ispășise de cîteva 
luni o condamnare). După 
tratative bine „puse la 
punct" a găsit insă „solu
ția": pe postul respectiv a 
fost angajată soția. Fără 
măcar să se încheie cuveni
tul contract de remiză, di
rectorul filialei hoteluri, 
restaurante și turism din 
Herculane, Eugen Dăescu, 
printr-o angajare simulată, 
eluda legea și-i dădea lui 
Spătaru șanșa să-și agoni

în comuna Domnești din ju
dețul Argeș a fost creată o nouă 
societate culturală — a 4-a de 
acest fel din județ. Ea poartă 
numele cărturarului Luca Paul 
— un neobosit animator al vie
ții culturale și artistice de pe 
aceste meleaguri.

La adunarea festivă care a 
avut loc cu acest prilej au vor
bit numeroși cetățeni, care au 
relevat profunda semnificație a 
acestui eveniment în viața spi
rituală a localnicilor. In înche
ierea adunării' festive tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, a adresat 
calde felicitări locuitorilor co
munei pentru inițiativa lor, 
urîndu-le. totodată, succes de
plin în activitatea viitoare des
fășurată in cadrul societății 
culturale.

MARAMUREȘ;-

Duminică dimineața a plecat la 
Paris, pentru a participa la cel de-al 
treilea Colocviu româno-francez pe 
tema „Eficiența economică" o dele
gație de economiști, condusă de prof, 
univ. dr. Mihail Levente, directorul 
Institutului de cercetări economice 
al Academiei de științe sociale și 
politice.

Printre persoanele oficiale erau 
prezenți Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpreș)

sească și el „pîinile" lui. 
Ce a urmat ? Infracto
rul s-a instalat stăpîn abso
lut și, împreună cu Petru 
Pușchiță, gestionar la depo
zitul central de alimente și 
băuturi, în numai cîteva 
luni au delapidat peste 
200 000 Iei !

— A fost un escroc, ne-a 
indus pe toți în eroare — 
Încearcă acum directorul 
Dăescu o jalnică justificare 
(n.a.: „uită" însă cu cit zel 
l-a protejat el însuși). De

fiecare dată ne punea în 
fața faptului împlinit și tre
buia să-i dăm crezare.

I s-a reamintit directoru
lui cu amnezii că i-au fost 
date mai multe dispoziții a- 
tît de către forul tutelar, cît 
și de către direcția terito
rială de control și revizie 
Timișoara, în sensul înlo
cuirii lui Spătaru. De ce nu 
s-a conformat ? De ce n-au 
fost verificate inventarele 
făcute celor doi și nu s-au 
încheiat la vreme contrac
tele de remiză ?

— Contracte de remiză 
n-au fost încheiate nici cu 
alții ; consideram suficiente 
actele încheiate la primirea 
mărfii...

Dacă însuși directorul con
sidera că se pot încredința 
fără risc gestiuni de sute de 
mii de lei pe baza unor sim
ple facturi sau bonuri, vă 
închipuiți ce gindeau despre 
aceasta profitorii.

în fiecare din cele trei in
fracțiuni, producerea pagu
belor a fost favorizată in
tr-un fel sau altul de oblă
duirea celor care prin func
țiile lor erau obligați să fie

primii la datorie pentru a- 
sigurarea integrității patri
moniului socialist. Elemen
te necinstite, puse pe căpă
tuială rapidă, au fost pro
tejate în fel și chip de că
tre mai marii lor. „Am avut 
asigurări de la M. Sebes- 
tyen, șeful serviciului co- 
mercial-industrial și de la 
merceologul Negri că-mi vor 
trimite ca revizor un om de 
încredere" — preciza Șovu 
îrttr-uria din declarații. To
lerarea unor activități în 
vădită contradicție cu nor
mele obligatorii de comerț, 
omiterea luării unor măsuri 
și alte „nevinovate scăpări" 
ale organelor de conducere, 
au fost folosite din plin de 
cei care se aflau sub „înal
ta" lor protecție. Dar nu nu-' 
mai atît ! întreaga suită a 
celor întîmplate a scos la 
iveală o bizară mentalitate, 
conform căreia pentru unii 
din cei investiți cu funcții 
de conducere legea ar îi 
devenit facultativă și o pot 
ocoli și încălca după bunul 
lor plac. Angajări făcute cu 
încălcarea legii, permiterea 
depășirii plafonului de 
marfă ori ținerea unei evi
dențe gestionare improviza
te sînt numai cîteva din 
încălcările flagrante ale dis
pozițiilor legale. Impunerea 
la plată alături de vinovați 
a celor care, în virtutea 
funcțiilor lor, au sfidat le
gea, ni se pare o măsură 
binevenită. Credem însă că 
n-ar fi deloc rău să li se a- 
mintească celor în cauză că 
în Codul penal există și 
niște prevederi care se 
cheamă abuz în serviciu 
contra intereselor obștești 
și neglijență în serviciu. Să 
știe astfel că funcția obligă 
la cunoașterea și respecta
rea legilor, nicidecum nu 
deschide drumul arbitrariu- 
lui și abuzului. Legile țării 
sînt aceleași pentru toți, iar 
respectarea lor constituie o , 
obligație — înscrisă în în
săși Constituția țării — da 
la care nu se poate eschiva 
nimeni.

Stelute
pentru fruntași
Fruntașii în întrecerea socia

listă au înscris an de an su<A 
cese de prestigiu în cartea de 
muncă a unităților economice 
din județul Maramureș. Pentru 
merite deosebite în producție, 
unui număr de 13 983 de mun
citori, ingineri, tehnicieni și 
maiștri li s-a conferit insigna 
de fruntași în întrecerea socia
listă pe anul 1970. Totodată au 
fost decernate diplome de frun
tași unor echipe, brigăzi, sec
toare, șantiere. De asemenea, 
numele a 976 salariați au fost 
înscrise în cărțile de onoare ale 
întreprinderilor în care lucrează.

PRAHOVA

Anvelope 
romanești pentru 

autoturismele 
„Dacia"

Uzina „Victoria" din Florești 
a inclus în producția curentă 
trei tipuri de anvelope cu car
casă radială pentru autoturis
mele românești „Dacia". Noile 
anvelope, confecționate dintr-o 

-■ compoziție superioară. asigură 
o mai mare rezistență la rulaj, 
în acest an. colectivul uzinei va 
realiza alte 5 tipuri de anve
lope cu carcasă radială. care își 
vor găsi o largă utilizare atît pe 
piața internă cît și la export.

MUREȘ
Acțiuni 

antizgomot
Un colectiv de specialiști a 

studiat, în ultimii ani. pe baza 
unor măsuri sistematice făcute 
în diferite puncte ale orașului 
Tg. Mureș, sursele de zgomot ci
tadin, a întocmit o hartă și a 
propus măsuri concrete pentru 
mărirea gradului de liniște în 
Tg. Mureș. Printre acestea, se 
numără crearea unor eșapamente 
silențioase pentru autobuze, in
terzicerea semnalizării acustice 
în întreprinderi, uzine și pe dru
murile feroviare, noi procedee 
de aprovizionare pe timpul nop
ții etc. Această acțiune antizgo
mot se bucură de un larg spri
jin din partea locuitorilor din 
Tg. Mureș.

în județul Ialomița 
producerea legumelor 
timpurii se realizează 
în patru asociații inter- 
cooperatiste cu o su
prafață de 40 hectare 
solarii. Concomitent cu 
preocuparea pentru a- 
sigurarea unor răsaduri 
de bună calitate, în 
momentul de față, pe 
aceste terenuri, se exe
cută lucrări de refacere 
și consolidare a solarii
lor construite anul tre
cut.

în momentul de față, 
la asociațiile intercoo- 
peratiste Ceacu, Sără- 
țeni, Roseți și Ciochina 
stadiul pregătirilor în 
vederea plantării diferă 
mult de la o unitate la 
alta. Bunăoară, la aso
ciația intercooperatistă 
din Sărățeni lucrările 
de consolidare și aco
perire a solariilor sînt 
avansate. Au fost plan
tați stîlpii de dolie, s-au 
montat riglele și para
lel cu pregătirea tere
nului. echipe speciale 
au acoperit cu folii de 
polietilenă aproape 
două treimi din supra
fața de 7,5 hectare a so
larului. „Datorită asi
gurării din timp a ma
terialelor de construcții 
am reușit să plantăm 
pînă acum 4 000 m p de 
tomate în solar încălzit 
și 8 000 m p în cel ne

încălzit — ne relatează 
șeful fermei, ing. Petre 
Dumitru. Există certi
tudinea că încă din pri
ma săptămină a lunii 
aprilie va fi plantată 
întreaga suprafață, iar

slabei preocupări a coo
perativelor asociate în 
realizarea programului 
de amenajare a solarii
lor, lucrările de conso
lidare sînt mult întîr- 
ziate. Dm cele 10 hec

„Cauza acestor răml- 
neri în urmă o consti
tuie lipsa a 60 mc de 
material lemnos și a 
stîlpilor de dolie" — 
este de părere in
ginerul Viorel Negres-

SOLARII PENTRU
LUNA LUI CUPTOR

De ce întîrzie unele lucrări in cooperative 

agricole din județul Ialomița

la 15 mai vom recolta 
primele cantități de 
roșii".

Cu totul altfel se pre
zintă însă situația la a- 
sociația intercooperatis
tă Roseți. Din cauza 
ritmului de execuție 
nesatisfăcător și a in
suficienței brațelor de 
muncă, consecința or
ganizării defectuoase șl

tare solar, 2 hectare 
mai sînt și acum „cimp 
liber", iar pe restul su- 
rafeței nu s-a terminat 
montarea stîlpilor și a 
riglelor pe care urmea
ză să se aplice foliile de 
polietilenă. Perdeaua 
de protecție împotriva 
vînturilor predominan
te, indicată în proiect 
n-a fost încă executată.

cu, șeful fermei. Dar 
nu-i maj puțin a- 
devărat că, dacă exista 
mai multă preocupare 
din partea consiliului 
asociației o bună parte 
din aceste materiale 
care sînt așteptate să 
sosească de la Piatra 
Neamț s-ar fi putut 
procura fără prea multă 
bătaie de cap pe plan

local. Aici au inter
venit insă alte piedici. 
Banca agricolă n-a des
chis nici acum finanța
rea pentru că „asociația 
n-a predat la timp do
cumentația". în aceste 
condiții este limpede că 
dacă nu se vor concen
tra toate forțele pentru 
grăbirea ritmului de 
lucru, producția în so
lar va fi afectată serios.

Situația se repetă, în 
bună măsură, și la a- 
sociația intercooperatis
tă din Ciochina, unde 
din lipsa doliilor s-au 
acoperit numai 2,5 hec
tare de solar, iar tere
nul n-a fost pregătit 
pentru plantarea răsa
durilor. La solarul de 
la Ceacu lucrările sînt 
mai avansate. Dar și 
aici n-au fost respecta
te termenele din gra
fice : „La 15 martie 
nu aveam cherestea 
pentru rigle, deși în 
grafice începerea lucră
rilor de acoperire a so
larului era prevăzut la 
1 martie" — ne spune 
tov. Florian Oancea, se
cretarul comitetului de 
patrid din comuna Cea
cu. Cu toate acestea, 
mobilizînd toate forțe
le, am reușit să acope
rim pînă acum 5 000 
mp de solar". Dar, din 
cauza lipsei de mate
rial șl a forței de mun

că, n-au construit, așa 
cum era prevăzut in 
proiect, perdele de pro
tecție, iar riglele de 
fixare a polietilenei e- 
rau subdimensionate. 
Din această cauză, vîn- 
tul, care a bătut zilele 
trecute, a smuls foliile 
de polietilenă, lucrarea 
trebuie grabnic refăcu
tă, întrucît răsadul a 
început să pălească. 
Aceste deficiențe sînt 
în mare parte urmare 
a faptului că lipsind a- 
sistența tehnică califi
cată în persoana unui 
inginer sau maistru 
constructor, lucrările 
de consolidare au ră
mas în ultimă instan
ță, exclusiv în sarcina 
șefului de fermă, care 
nu are pregătirea nece
sară. în aceste condiții, 
șeful de fermă este ne
voit să suplinească ac
tivitatea constructoru
lui, făcînd și oficiul 
de... diriginte de șan
tier, ceea ce, firește, îi 
răpește din timpul ce 
trebuie consacrat cultu
rilor de care răspunde.

Se impun măsuri 
urgente, pentru a grăbi 
construcția solariilor, 
singura modalitate de 
a produce la timpul 
optim tomatele, de a 
realiza veniturile plani
ficate.

Lucian CIUBOTARU

Un nou cartier 
cu 35 000 

locuitori
A început construcția prime

lor blocuri de locuințe din zona 
„Bulevardul Cetății" — locul 
unde va prinde contur cel mai 
mare și mai modern cartier al 
orașului de pe Bega. Aici se vor 
construi 10 000 apartamente, în 
care vor locui 35 000 cetățeni. 
Cartierul va avea mari com
plexe comerciale, mai multe 
școli, creșe, grădinițe și alte e- 
dificii social-culturale.

Pasaj subteran
La bariera de unde începe 

drumul național nr. 22 (Brăila- 
Lacul Sărat), a început cons
trucția unui pasaj subteran, 
care va evita calea ferată. Circu
lația pe acest drum era mult în
greunată. din cauza staționări
lor îndelungi, așteptîndu-se tre
cerea trenurilor. în curînd, ma
șinile vor avea cale liberă pe o 
șosea cu 4 benzi asfaltate, iar 
trenurile vor circula fără res
tricții pe cele 3 linii ale podu
lui metalic.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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Un singur gol

$7 la Bacău...
Pentru „pronosportișii", me

ciul de la Bacău, dintre echipa 
locală, aflată pe locul 10 (cu 15 
puncte) și C.F.R. Timișoara, co
dașa clasamentului (cu numai 
9 puncte) n-a constituit... o pro
blemă : un singur ciștigător po
sibil — S.C. Bacău, deci „solist" 
1. Era intr-adevăr puțin pro
babil sd se înregistreze vreo sur
priză, cu toate că timișorenii 
s-au lansat impetuos in acest 
retur de campionat (După cum 
se știe, ei au făcut mai intii un 
egal la Craiova, apoi au între
cut, pe terenul din Timișoara, pe 
Politehnica Iași, pentru ca, acum 
patru zile, în optimile de finală 
ale „Cupei României", să treacă
— deși numai pe baza... tinereții
— de rapidiști, lideri ai clasa
mentului la ora începerii me
ciului de ieri).

Ceea ce aveam să înțelegem 
din declarația dată înainte de 
meci de către antrenorul cefe
riștilor — declarație făcută pu
blică de crainicul televiziunii, 
In timpul transmisiei partidei 
pe „micul ecran" — era doar 
faptul că echipa de pe Bega 
s-ar mulțumi la Bacău șl 
cu un rezultat egal. Desfășu
rarea meciului ne-a confirmat in 
mare măsură intențiile defensi
ve ale echipei lui Macri. Fotba
liștii moldoveni, acasă fiind, pe 
terenul care i-a avantajat de 
atîtea ori, au trecut — cum era 
și firesc și de altfel le stătea la 
indeinină — la o ofensivă con
tinuă. Practic, în prima repriză 
s-a jucat la o singură poartă, la 
cea apărată de tinărul Corec.

Comportarea portarului timi
șorean se cuvine s-o evidențiem, 
chiar dacă el a primit un gol 
(singurul, de altfel) cu care e- 
chipa sa a pierdut partida. Corec 
nu are în nici un caz pe con
știință acest gol; mingea a a- 
juns în plasă datorită „preciziei 
matematice", am zice, cu care a 
șutat, de la circa 20 m, mijloca
șul băcăuan Duțan. Mingea s-a 
strecurat incredibil printre pi
cioarele numeroșilor jucători ce 
se aflau in acel moment ' 
șuter și portar, 
marcat in min. 52.

Combatantele de ieri de pe 
stadionul din Bacău au furnizat 
cîteva faze de atracție, ce au 
stirnit ropote de aplauze în tri- 

^biine. Momente de tensiune-am 
înregistrat, spre exemplu, in 
minutul 28, cînd șutul excepțio
nal al lui Duțan (autorul golu
lui) a fost apărat, nu mai puțin 
magistral, de portarul timișore
nilor. Două minute mai tîrziu, 
portarul băcăuan, Ghiță, are oca
zia de a-și demonstra marea ex
periență, calmul său impertur
babil cînd, fără a avea ajutorul 
nici unui coechipier, rămlne să 
se dueleze cu Bojin, ce se în
drepta decis spre poartă cu 
mingea la picior. Totul părea 
pierdut pentru echipa gazdă, dar 
Ghiță apără. Poate că rezultatul 
meciului ar fi fost altul dacă 
Bojin nimerea ținta, în acel mo
ment tabela de marcaj arătind 
scorul de 0—0 !

După golul înscris, tn circum
stanțele ce le-am arătat mai sus, 
băcăuanii se mai potolesc; a- 
tacurile lor sint ceva mai inde
cise, către finalul jocului lipsind 
cu desăvîrșire. In partea ultimă 
a partidei, echipa ceferistă în
cearcă să egaleze, Echipa gazdă 
insă se apără bine, chiar destul 
de ușor, datorită faptului că 
înaintașii timișoreni, în graba 
lor, își îngreunează ei înșiși sar
cina, fie pășind imprecis, fie șu
tind cu întirziere sau fără a- 
dresă.

Implicațiile acestui rezultat : 
băcăuanii rămîn la mijlocul cla
samentului, timișorenii stau și 
ei pe loc, în coada plutonului, - 
pierzînd serios din puținele șan
se ce le mai au de a se salva...

I. DUMITRIU

intre
Golul a fost

de pe

CRONICI

TELEGRAFICE
• POLITEHNICA IAȘI—DINAMO 0—0. Derbiul etapei a avut as

pectul oricărui meci de campionat : gazdele atacă, oaspeții se apără ți, 
din cînd în cînd, contraatacă. în partea a doua a meciului, ieșenii au 
ocazii de gol, dar dinamoviștii se apără bine, acceptînd, deliberat, să 
stea pe poziții retrase.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—FARUL 3—1 (1—1). Au marcat: 
Oblemenco (min- 35 și 80), Strîmbeanu (min. 55), respectiv Tufan (min. 
45). Craiovenii deschid scorul, prin intervenția cu capul a lui Oblemenco, 
dar nu trec nici zece minute și constănțenli egalează. Centrarea lui Kallo 
este fructificată precis de Tufan. Joc mult mai dinamic în cea 
repriză, cînd craiovenii își asigură victoria în mod destul de

de masă au început
• Primul nostru meci pe

NAGOYA (cores
pondență specială). — 
în sala „Aichi" din 
orașul japonez Nago
ya a început cea de-a 
31-a ediție a campiona
telor mondiale de te
nis de masă, la care 
participă sportivi și 
sportive din 51 de țări, 
printre care și Româ
nia.

Festivitatea de des
chidere 
telor a 
amiază, la ora 17 (ora 
locală), după care au 
continuat meciurile

a campiona- 
avut loc după

3-0 cu Noua

echipe (la feminin) i 

Zeelandă

din cadrul 
tur al turneului pe e- 
chipe. Primele par
tide însă s-au desfă
șurat in cursul dimi
neții, de la ora 11.30. 
Selecționata României, 
alcătuită din Maria A- 
lexandru și Eleonora 
Mihalca-Vlaicov, a de
butat cu o victorie u- 
șoară (3—0), în fața 
formației Noii Zeelan- 
de. Iată și alte cîteva 
rezultate din progra
mul de dimineață : 
feminin : R. P. Chine
ză—Ghana 3—0. Fran-

primului ța—S.U.A. 3-1, R.F.G. 
—Nepal 3—0, U.R.S.S. 
—India 3—0 ; mascu
lin : Japonia—Austra
lia 5—0, Danemarca— 
Mexic 5—0, Ungaria— 
Columbia 5—0, Iran- 
Ghana 5—0. Turneul 
feminin pe echipe re
unește 29 de țări, iar 
cel masculin 41 de 
țări.

întrecerile pe echipe 
vor dura pină în ziua 
de 1 aprilie. Pe 2 a- 
prilie este zi de odih
nă. Probele individua
le încep la 3 aprilie.

Grivița roșie
a ciștigat

derbiul
cu Dinamo

FUNCȚIEI
DE CONDUCERE

i

*

*
i

*

(Urmare din pag. I)

atribuțiile, nu considerăm că aceasta 
se referă doar la viața internă a 
unei întreprinderi sau a alteia. Deo
potrivă de valabil este acest princi
piu de muncă pe întreaga filieră a 
unui sector de activitate. Plutirea în 
vag, elaborarea unor sarcini cu ca
racter general facilitează „pasarea" 
răspunderii 
celălalt. Este 
de exemplu, 
instalației de 
lui — de la 
petrochimie din Borzești 
termen de punere în funcțiune a fost 
depășit cu aproximativ trei luni. 
Lipsa de coordonare între proiectant 
și beneficiar a îngreunat depistarea 
unor greșeli de proiectare sau a 
unor soluții constructive eficiente 
etc. Neexistînd responsabilități bine 
definite nici de o parte, nici de cea
laltă. munca s-a desfășurat anevoios, 
iar cauza neajunsurilor a fost pusă 
cînd pe seama unora, cînd p« sea
ma celorlalți.

Este lesne de Înțeles că 
conducere a economiei, 
fără precizarea strictă a 
lor, creează cîmp propice 
răspundere, tendinței unor cadre de 
conducere de a nu se angaja perso
nal, ceea ce atrage prejudicii unită
ților economice respective. Deși exis
tă o lege a contractelor economice, 
pe alocuri nu se acționează in lumina 
prevederilor ei. Cu zece zile 
înainte de sfîrșitul anului 1970, în
treprinderi ca Uzina metalurgică 
Bacău, Combinatul textil Buhuși. Sa
lina Tirgu-Ocna contractaseră mai 
puțin de un sfert din producția 
marfă planificată pentru trimestrul I 
al anului 1971. Evident, aici mentali
tatea „să nu ne angajăm" sau „dacă 
nu putem respecta obligațiile... 7“ s-a 
făcut în bună măsură simțită și, dacă 
nu se intervenea la timp, toate aces
te! ar fi avut repercusiuni asupra ac
tivității întreprinderilor respective. 
Comitetul județean de partid a com
bătut deseori tendințele unor condu
cători de întreprinderi care, pentru 
a-și crea „un trai mai liniștit", nu-și 
asumă anumite răspunderi. O aseme
nea tendință, viu criticată într-o ple
nară a comitetului județean de partid, 
s-a manifestat în legătură cu tărăgă
narea aplicării prevederilor legale pri
vind premierea salariaților pentru 
realizarea economiilor de materiale. 
Invocînd „lipsa de instrucțiuni", „ne
cunoașterea exactă a cantităților e- 
conomisite" etc. — scuze Jn spatele 
cărora se ascundea, de fapt, fuga de 
răspundere — multe conduceri de 
întreprinderi n-au atribuit premiile 
care, legal, se cuveneau unor oameni 
merituoși. Abia în urma intervenției 
comitetului județean de partid, lu
crurile au intrat pe făgașul lor nor
mal. Acest exemplu denotă că va 
trebui să mai depunem multe stră
danii pentru înlăturarea mentalității 
înrădăcinate la anumite conduceri 
de unități economice de a înlocui ini
țiativa proprie, responsabilă, prin 
„acoperirea" cu tot felul de apro
bări și instrucțiuni care Să justifice 
pasivitatea, neangajarea.

Desigur, trebuie să privim angaja
rea, inițiativa în strinsă legătură cu 
competența investită în ele. Cu alte 
cuvinte, nu este suficient ca un ca
dru de conducere să aibă inițiative, 
trebuie ca acestea să fie utile, opor
tune. Fiindcă, în dese cazuri, in a- 
numite întreprinderi unde munca s-a 
desfășurat anevoios, n-au lipsit indi
cațiile și inițiativele, însă unele din 
acestea s-au dovedit eronate. Mai 
mult, cînd s-a încercat stabilirea 
răspunderii pentru o indicație gre
șită, autorul a fost... neidentificabil, 
deoarece indicațiile veneau, cum 
s-ar spune, din toate părțile.

Străduindu-ne să 
munca de partid din 
mărim ca un obiectiv 
fie creșterea exigenței 
niștii investiți cu îndatoriri de con
ducere, a răspunderii acestora față do 
măsurile pe care Ie determină. Soco
tim că este absolut necesar ca, î» 
mod direct, conducătorul unei uni - 
tăți economice să fie tras la răspun
dere dacă muncește defectuos, ma
nifestă pasivitate ele. Este optica in 
care comitetele de partid din județ 
abordează, tot. mai mult, activitatea 
conducerilor de unități economice.

în lumina obiectivelor îmbunătă
țirii stilului și metodelor de condu
cere a economiei, comitetul județean 
de partid este preocupat de a aju
ta organizațiile de partid să întărească 
controlul asupra cadrelor de con
ducere, să stimuleze la fie
care simțul răspunderii pen
tru munca încredințată, inițiativa, 
perseverența, să le ajute să-și dez
volte capacitatea de decizie. Âm re
luat, de aceea, acțiunile de anul tre
cut — „Ecotehnica" — axate pe pro
bleme și metode noi de muncă, am 
întreprins o largă instruire a secre
tarilor comitetelor de partid și loc
țiitorilor acestora prin prisma ce
rințelor actuale din economie și via
ța social-culturală, precum și studii 
intr-un număr de întreprinderi, uni
tăți agricole cu privire la modul în 
care se elaborează și se îndeplinesc 
deciziile în activitatea economică. 
Scopul tuturor acestor preocupări 
este să angajăm din plin cadrele de 
conducere, fiecare comunist, fiecare 
om al muncii în efortul general de 
înfăptuire a sarcinilor anului 1971, 
să obținem astfel, din primul an al 
noului cincinal, rezultata tot mai 
mari.

de la un partener la 
ceea ce s-a intîmplat, 
cu prilejul construirii 

fabricare a Pinetoxu- 
Grupul industrial de 

al cărei

Ieri la prînz, pe stadionul Di
namo din Capitală, Campionatul 
diviziei naționale A de rugbi a 
cunoscut un moment „fierbinte" 
al desfășurării sale. S-au întâl
nit în meci derbi Grivița roșie 
și Dinamo, două dintre aspiran
tele la supremație în acest 
sport. O victorie dinamovistă ar 
fi însemnat o regrupare foarte 
strînsă în fruntea clasamentu
lui ; un succes grivițean îi pu
nea pe aceștia pe o pistă favo
rabilă în cursa spre titlu. (Gri
vița roșie ocupa locul întîi cu 
35 de puncte, iar Dinamo locul 
3 cu 34, la egalitate cu Steaua, 
dar cu un esaveraj mai slab de- 
cît aceștia din urmă).

Jocul a purtat amprenta spe
cifică întîlnirilor cu o asemenea 
miză. Dinamoviștii încep în 
trombă, cu atacuri pe înaintare 
și pe trei-sferturi, in timp ce 
Grivița roșie, parcă ușor timo
rată, închide jocul, preferind 
grămezile deschise și loviturile 
in tușă. După primul sfert de 
oră, grivițenii echilibrează situa
ția și încet, încet își impun tac
tica, în timp ce atacurile dina- 
moviștiior scad în intensitate. 
Finalul reprizei li găsește pe cei 
de la Grivița roșie aproape da 
buturile partenerilor lor și, după 
o șarjă rapidă, Oblemenco în
scrie dintr-o lovitură de picior 
căzută. Nu au însă timp să se 
bucure, căci o „zvîcnire" dina
movistă și Mihai Niculescu, cu 
o foarte frumoasă lovitură de 
picior căzută, egalează. Astfel, 
repriza se încheie cu scorul de 
3—3.

La reluare, tensiunea jocului 
crește. Contactele între adver
sari sint din ce în ce mai vio
lente. Arbitrul Renă Chiriac 
este nevoit să cheme căpitanii 
celor două echipe la ordine. 
Grivița roșie atacă mai decis și 
înscrie pină la sfîrșitul jocului 
de încă două ori, prin Țibuleac 
(lovitură liberă) și din nou O- 
blemenco (lovitură de picior că
zută).

Așadar, scor final 9—3 pentru 
Grivița roșie. A fost o victorie 
a tacticii și ambiției de luptă. 
S-au remarcat, în mod deosebit, 
Oblemenco și Țibuleac de la 
Grivița roșie, Mihai Niculescu 
și Niea de la Dinamo.

români ți polonezi

de-a doua

• STEAGUL ROȘU BRAȘOV—PROGRESUL 1—3 (0—3). Au mar
cat : Matei (min. 7 și 36 — din 11 m), Raksl (min. 42), respectiv Flo- 
rescu (min. 85). Nimănui nu i-a venit să creadă ce se petrece pe teren ; 
echipa Progresul, „renăscută" parcă, domină insistent și înscrie 3 go
luri, prin
evoluat sub orice critică. Ea a redus scorul tîrziu, către final, fără a 
schimba cu nimic impresia lăsată.

„CONCURSUL RECORDMANILOR
„cei mai bătrini" dintre jucătorii ei. Formația brașoveană •

Performanțe de valoare în întrecerile dintre înotătorii

22 și 71).• STEAUA—JIUL 2—0 (1—0). A marcat: Tătara (min.
Un meci în care steliștii au jucat destul de bine impunîndu-se prin cîteva 
acțiuni combinative de spectaculozitate, finalizate de Tătaru. Cu acesta 
două goluri înscrise, el a trecut în fruntea clasamentului golgeterilor. 
Faza din care a rezultat cel de-al doilea gol de Ieri a fost îndelung 
aplaudată, meritul fiind însă un numai al lui Tătaru, ci și al lui Pantea 
care a centrat excepțional.

• U.T.A.—UNIVERSITATEA CLUJ 0—0. Este foarte greu de făcut 
vreo remarcă în legătură cu acest meci. Clujenii au vrut un rezultat egal 
și l-au obținut. Arădanii nu au putut să-și ia revanșa, deși nu se poate 
spune că nu s-au străduit s-o facă.

• C.F.R, CLUJ—F.C. ARGEȘ 2—2 (0—1). Autorii golurilor : Jercan 
(min. 16) ți Dobrln (min. 46) pentru oaspeți ; Țegean (min. 80) și Burlacu 
(min. 88) pentru gazde. După un început furtunos al clujenilor (Cojocaru 
a tras în min. 5 în bară), argeșenii au preluat singuri ostilitățile și... con
ducerea. Primul gol i-a descumpănit pe clujeni. Al doilea — realizat de 
Dobrin, după o cursă începută la centru ți după cîteva driblinguri de 
maestru — l-a adus pe ceferiști la un pas de K.O. Cu numai zece minute 
înainte de încheierea partidei, echipa gazdă are o puternică șl nebănuită 
revenire. Golul egalizator s-a marcat la un corner ca oricare altul; inter
venția fundașului Burlacu, cu capul, s-a dovedit însă extrem de Inspirată.

Aimer — Miclauș — Kokay (8:13,9 In 
ștafeta 4 x 200 m liber).

în întrecerile din primele două 
zile, aproape toate probele au avut o 
desfășurare pasionantă, învingă
torii fiind uneori cu greu stabiliți la 
sosire, atingerea bazinului făcîndu-

Meciul amical dintrs Înotătorii 
români și polonezi — pe care l-a 
găzduit, timp de trei zile, bazinul 
olimpic din parcul sportiv „23 August" 
— a oferit numeroase satisfacții (și 
cam în aceeași măsură) atît concu- 
renților și antrenorilor lor, cit și 
spectațorilor aflați în preajma bazi- se de către fruntași cam in aceeași
nuluj. După ce în prima zi realiza-^, fșacțiune de secundă. în afara noi- 

i—< —-• ___—■ «—.xr-ih—lor recordmani’ amintiți. mai . sus, 
. ,ș-au remarcat brasișții Teodorescii și 

. Hempel (primul a ciștigat proba de 
200 m în 2’36,0), ca și A. Șopte- 
reanu (învingător în proba de 100 m 
bras cu timpul de 70,6).

Din rîndul înotătorilor polonezi am 
reținut comportarea deosebită a lui 
Z. Pacelt (nou recordman al Polo
niei la 400 m mixt, cu 4:52,2), ca și a 
lui J. Czaplicki (învingător scontat 
la 100 m delfin — 61.3).

*

Pavel DUMITRESCU

Rezultate
AUTOMOBILISM

i

VIITOAREETAPA

trecînd la timp 
control. O probă 
decisivă pentru configu- 
a clasamentului — a 
cursul dimineții de ieri

I. C.F.R. Pașcani — Flacăra
4—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț

toate 
orară 
pe la 

de în-

• S.C. BACĂU—CF.R. TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A marcat: Duțan 
(min. 52).

„Raliul Bucureștiului"
in divizia B

• RAPID—PETROLUL 1—0 (1—0). A marcat: Neagu (min. 36) 
acest meci a avut lcc sîmbătă.

Cicliștii noștri in Turul Algeriei

DIN LUMEA LARG

La concursul

celor 5 na-
1971 s-a în-

clasa 250 
italianul 
o medie

va alege cei 
lua startul în

de asemenea, studenta 
Ghia la fete și Mircea 
la juniori, ambii de la

Davis), 
tenismanii

timpul de

după prima zi 
australieni cu 
Hsu 6—1, 6—2, 

6—2, 6—4, 6—2.

de Vale"

CAIRO. _ înotătorul

1 seră trei noi recorduri, .înotătorii’noș-. lor recordmani ’ amintiți. mai . sus, 
. tai au,continuat „asaltul" și în .ziua, ’
■ a doua — doborînd de această dată 

încă patru. Noile recorduri româ
nești și autorii lor sint, in ordinea 
disputării probelor : M. Slavic (55

■ sec. la 100 m liber), E. Aimer (4:17,9
la 400 m liber), Gh Lupu (63,1 la 100
m spate), M. Hohoiu (2:19,6 la 200
m spate), E. Aimer (4:56,3 la 400 m 
mixt), Gh. Lupu (2:20,6 la 200 m 
spate — rec. de Juniori). Slavic —

munca de 
practicată 

îndatoriri- 
fugii de

CLASAMENTUL
Dinamo 18 9 6 3 31—14 24
Rapid 18 8 8 2 21—11 24
U.T.A. 18 10 2 6 27—17 22
Petrolul 18 9 3 6 22—19 21
Politehnica 18 8 4 6 30—24 20
Steaua 18 7 6 5 25—21 20
„U‘‘ Craiova 18 8 4 6 16—15 20
Steagul roșu 18 8 4 6 14—14 20
Farul 18 8 4 6 27—28 20
S. C. Bacău 18 8 1 9 24—23 17
F. C. Argeș 18 5 6 1 22—26 16
„U“ Cluj 18 6 3 9 17—20 15
C.F.R. Cluj 18 6 3 9 23—32 15
Jiul 18 6 1 11 16—24 13
Progresul 18 4 4 10 14—22 12
C.F.R. Tiin. 18 4 1 13 11—30 9

Dinamo București—Progresul, 
Rapid—Steaua. Universitatea

Cluj—Politehnica, C.F.R. Timi
șoara—Steagul roșu, Farul Cons
tanța—C.F.R. Cluj. F.C. Argeș 
Pitești—Sport Club Bacău, Pe
trolul Ploiești—U.T.A., Jiul Pe
troșani—Universitatea Craiova.

Golul lui Neagu, din meciul Rapid — Petrolul

Seria 
Moreni
— S. N. Oltenița 1—0 ; Portul Con
stanța — A.S.A. Tg. Mureș 2—2 ; Po
iana Cîmpina — Știința Bacău 3—2 ; 
Metalul Tirgoviște — Politehnica Ga
lați 3—1 ; Metalul București — Du
nărea Giurgiu 2—0 ; Progresul Brăila
— Metrom Brașov 0—0 ;. F. C. Ga
lați — Sportul studențesc București 
2—1.

în clasament, după 18 etape, același 
lider : A.S.A. Tg. Mureș (26 p.). Ur
mează Progresul Brăila, Sportul stu
dențesc și Ceahlăul Piatra Neamț cu 
cite 22 puncte.

Seria a Il-a. Politehnica Timișoara
— Electroputere Craiova 1—1 ; Cor- 
vinul Hunedoara — Olimpia Oradea
4— 1 ; Gaz metan Mediaș — C.S.M. 
Reșița 0—0 ; C.F.R. Arad — Metalur
gistul Cugir 1—0 ; Crișul Oradea — 
Vagonul Arad 3—0 ; Olimpia Satu- 
Mare — Gloria Bistrița 3—0 ; Mine
rul Anina — C.S.M. Sibiu 2—0 ; Mi
nerul Baia Mare — U. M, Timișoara
5— 1.

După 18 etape, conduce Crișul Ora
dea (27 p.). Pe locul doi — Politeh
nica Timișoara (25 p.).

BELGRAD. Meciurile disputate 
in cea de-a doua zi a turneului in
ternațional de polo pe apă de la 
Belgrad s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Iugoslavia—Bulgaria 
12—3 ; Italia—România 5—4. în cla
sament conduce echipa Iugoslaviei.

GENEVA. Campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa A) a 
continuat la Geneva cu disputarea 
primelor meciuri ale returului. Iată 
rezultatele : U.R.S.S. — R. F. a Ger
maniei 12—2 (1—1, 7—0, 4—1) ; Ceho
slovacia — S.U.A. 5—I) (0—0, 3—0, 
2—0). în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 11 puncte, urmată de Suedia 7 
puncte, Cehoslovacia 7 puncte. Fin
landa 5 puncte, R. F. a Germaniei 
2 puncte, S.U.A. 2 puncte.

Desfășurată pe traseul Djid- 
jelli—Bougie (96 km), etapa a 
11-a a Turului ciclist al Alge
riei a fost cîștigată de nigeria
nul Tahar Zaaf, cronometrat cu 
timpul de 2h 17’. în același timp 
cu învingătorul au sosit și ci
cliștii români Tudor Vasile (lo
cul 6) și Nicolae Ciumeti (lo
cul 9).

înaintea ultimei etape — care 
de fa,pt a avut loc ieri, dar re
zultatele nu ne-au parvenit 
pină la închiderea ediției — în 
clasamentul general _ individual 
continuă să conducă polonezul 
Krzeszowiec, urmat la 24 de se
cunde de Skosîrev (U.R.S.S.), la 
2’40” de Trișcin (U.R.S.S.). Vasile 
Selejan se află pe locul 6, la 
5’24” de lider.

PRAGA. — Un lot de unsprezece 
cicliști au fost selecționați în echipa 
Cehoslovaciei, care se pregătește 
pentru cea de-a 24-a ediție a tradi
ționalei întreceri : „Cursa Păcii", ce 
se va desfășura anul acesta între 6 
și 21 mai pe ruta Varșovia—Berlin— 
Praga. Din lot fac parte Holik. Mai- 
nus. Konecny, Matousek, Zelenka, 
Zeman, Vlczek, Vavra, Labus. Hla- 
dik, Moravec. Rutierii cehoslovaci se 
vor pregăti în Italia pină la 25 apri- 
Ee, după care antrenorul K. Gatiapki

Eficienta tot mai insistentelor soli
citări din partea automobiliștilor 
sportivi de a se organiza concursuri 
deschise, concursuri „open", ca să 
le spunem astfel — la care să poată 
lua startul și consacrații, și începăto
rii în ale „artei volanului" — începe, 
pare-se să se observe. Prin comisia 
sa de specialitate, mai direct spus 
prin filiale. A.C.R.-ul a promis să 
se ocupe și de această latură a ac
tivității sale, răspunzînd sugestiilor 
sosite din partea multora din cei 
27 000 de membri ce-i are. In acest 
an, începutul l-a făcut filiala 
A.C.R.-Brașov.

Sîmbătă și duminică, în organi
zarea filialei A.C.R. a Capitalei, s-a 
desfășurat „Raliul Bucureștiului", 
contînd și ca etapă în campionatul 
național de raliuri pe 1971.

Startul începătorilor s-a dat sîm
bătă după amiază, sosirea acestora 
înregistrîndu-se către miezul nopții, 
după ce automobiliștii respectivi (in
tre care și un echipaj feminin !) au 
străbătut un traseu de circa 400 km, 
pe ruta București-Pitești-Cîmpulung 
Muscel-Rucăr-Bran-Brașov - Ploiești -

Buftea-București. Cursa consacrațl- 
lor (25 de echipaje) — cursă de la 
care n-au lipsit automobiliști cunos
cut!, ca Aurel Puiu-C. Pescaru. FI. 
Popescu-Dan Rădulescu, Ionescu 
Cristea-P. Vezeanu etc. — s-a dispu
tat pe un traseu cu o lungime aproa
pe dublă (pe același itinerar, 
însă cu „repetarea" unor por
țiuni). Start — simbătă, ora 18,30. 
Sosirea — duminică, ora 7.

De-a lungul șoselelor, departaja
rea nu s-a putut face, mai 
echipajele respectînd media 
stabilită și 
punctele de 
deminare — 
rația finală 
avut loc în 
în piața Banu Manta.

Rezultate tehnice : începători : 
Nic. Bonjug — D. Rusu (Fiat 
306,4 p ; 2. M.i Grigorescu — I. Butoi 
(Dacia 1 100 S) 306,6 p ; 3. V. Crișan — 
Gh. Goancă (Dacia 1100 S) 319,6 p. ; 
avansați : I. Drăgoi — Oct. Rizescu 
(Dacia 1100 S) 1760,9 p ; 2. Frații Gh. 
și I. Anton (Dacia 1 100 S) 1775,8 p. ; 
3. D. Novac — C. Brînduș (Dacia 
1 100 S) 1808,7 p.

Cupa „Stîna H

i

d

i

STINA DE VALE. (Prin tele
fon, de la Popa Iosif). Pe pîrtiile 
din apropierea acestei frumoa
se stațiuni montane din Apu
seni s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul celei de-a doua ediții 
a cupei „Stîna de Vale" la schi, 
organizată de Institutul pedago
gic de trei ani din Oradea. Au 
participat schiori valoroși din 
șase cluburi și asociații sportive. 
Starea zăpezii a fost excepționa
lă, iar organizarea, și ea dintre 
cele mai bune.

Dintre cîștigătorii de la fond 
merită a fi amintiți Vasile Papuc 
(Dinamo-Brașov) — locul 1 la 10 
km seniori, Adriana Barabaș 
(Tractorul-Brașov), cîștigătoarea 
probei de 5 km senioare, precum 
și juniorul Vasile Rucăreanu 
(Dinamo-Brașov), clasat pe pri
mul loc la proba de 5 km. în 
probele de slalom, desfășurate 
pe pîrtia Muncei, la o altitudine 
de 1411 m, cei mai buni s-au 
dovedit a fi Gheorghe Vulpe, 
Nicolae Ghimbășan și Paul Ivă- 
nescu (toți de la Dinamo-Bra- 
șov). O comportare bună au 
avut-o, 
Aurelia 
Vintilă 
Institutul pedagogic-Oradea.

îmbunătățim 
economie, ur
al acesteia să 
față de comu-

șapte sportivi ca vor 
„Cursa Păcii".

TUNIS. — Continulndu-și tur
neul în țările Africii de Nord, echipa 
masculină de handbal Lokomotiv 
Praga a întîlnit reprezentativa Tu
nisiei. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 20—8.

BRUXELLES. _ R. Clayes, di
rectorul firmei care patrona echipa 
campionului mondial de ciclism Jean 
Pierre Monsere (decedat. în condiții 
tragice în cursul unei curse cicliste), 
a hotărît crearea unui fond „J.P. 
Monsere" și a depunerii unei plăci 
comemorative In locul unde s-a pro
dus accidentul. în folosul familiei 
Monsere se va desfășura și o re
uniune cidistă internațională, pro
gramată în orașul Gând.

LONDRA. - Cea de’a U7’a e’ 
diție a cursei de canotaj academic 
intre echipajele de „8 plus 1“ ale 
universităților Cambridge și Oxford 
s-a disputat pe Tamisa și a revenit 
studenților de la Cambridge, care 
conduc cu scorul de 65—51, una din 
întreceri (cea din anul 1877), termi- 
nindu-se „la egalitate".

HONG K0NG. - In mecM
Australia—Hong Kong (zona asiati-

că a Cupei 
conduc
2—0 : Dibley—Louis 
6—1 ; Cooper—Tsui

NEW YORK.
de natație de la Ames (S.U.A.), des
fășurat în bazin mic, spaniolul San
tiago Esteva a obținut o suprinzătoa- 
re victorie în proba de 100 yarzi 
spate cu performanța de 51”7/10. El 
i-a învins pe specialiștii americani ai 
probei Mike Stamm, (cronometrat 
in același timp), Steve Doyle (52”l/10) 
și Mitch Ivey (52”2/10). In cursa de 
400 yarzi mixt americanul Garry 
Hall a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială cu 
3’58”3/10.

Giacomo Agostini (Italia), care 
concurat pe o motocicletă „M.V. Au
gusta". El a parcurs 29 de ture 
(92,800 km) în 44’30”. realizînd o me
die orară de 125,001 km. La 
cmc a terminat învingător 
Parlotti (pe „Yamaha"), cu 
orară de 119,808 km.

egiptean 
Ossama Rashad a ciștigat maratonul 
nautic desfășurat pe Nil. El a acope
rit distanța de 30 km în 7 h 14’ 49”, 
fiind urmat de compatriotul său 
Hani Hemat (7h 33’ 53”). La start au 
fost prezenți 31 de sportivi, repre- 
zentînd 13 țări.

r-
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PARIS. “ Turneul 
țiuni la rugbi — ediția 
cheiat cu victoria echipei Țării Gali
lor care, în ultimul meci al compe
tiției (disputat pe stadionul Co- 
lombes din Paris. în fața a 60 000 
spectatori) a învins selecționata 
Franței cu scorul de 9—5. De subli
niat că la pauză conduceau francezii 
(cu 5—3).

ROMA. _ Numeroși spectatori 
au urmărit pe circuitul de la Rimini 
întrecerile unui mare concurs inter
național de motociclism. Conform 
pronosticurilor, la clasa 350 cmc vic
toria a revenit campionului mondial

RIGA. _ La Riga a început un 
mare concurs internațional de na
tație (in bazin de 25 m) la care parti
cipă sportivi din mai multe țări eu
ropene. precum și din S.U.A. și Ja
ponia. în prima zi au fost înregis
trate cîteva rezultate excelente. în 
proba feminină de 100 m fluture, 
Karen Noe a stabilit un nou re
cord american (pentru bazin mic) 
cu timpul de 1’05”, iar în cursa de 
100 m bras femei, cunoscuta record
mană Alla Grebennikova a realizat 
un nou record unional cu perfor
manța de l’13”9/10. Proba masculină 
de 100 m fluture a revenit sportivu
lui japonez Komazaki Yasihuro cro
nometrat in 57”5/10.

Dulcețuri 
cu însușiri multiple

Gemul, dulceața și compotul 
își merită prețuirea consumato
rilor, datorită însușirilor lor 
nutriționale și-chiar... terapeu
tice. Aceste produse ale indus
triei alimentare sint fabricate 
din fructe proaspete, aromate, 
cu un bogat conținut de vita
mine. Dulceața, de exemplu, 
conține zahăr în proporție de 
72 la sută, ceea ce-i conferă o 
valoare calorică și energetică 
ridicată. Și gemul de fructe 
conține zahăr în procent de 
67 la sută. După cum se știe, 
gemul de caise, cireșe, căpșuni, 
piersici, gutui, prune, pere sau 
struguri este folosit de gospo
dine în prepararea diverselor 
deserturi. De asemenea, compo
tul de caise, cireșe, piersici sau 
gutui poate constitui un desert 
plăcut, bogat în vitamine, fiind, 
în același timp, un produs hră
nitor și ușor asimilabil pentru 
copii, bătrini și adulți.

A



viața internațională
Acțiuni ofensive 

ale forțelor patriotice
VIETNAMUL DE SUD CAMBODGIĂ

agențiile de preșă transmit:

SAIGON 28 (Agerpres), — Dumi
nică, forțele patriotice din Vietna
mul de sud au bombardat din nou 
baza americano-saigoneză de la Khe 
Sanh. Un purtător de cuvînt al co
mandamentului trupelor S.U.A. a re
cunoscut că „presiunea puternică" a 
forfelor F.N.E. a determinat ca mili
tarii americani să inceapă evacuarea 
de Ia baza Khe Sanh. Cu o zi inainto 
a fost demontată și pista aeriană 
instalată la începutul lunii februarie. 
Agenția U.P.I. transmite că la ope
rațiunile de evacuare participă eli
coptere și avioane grele de transport 
de tip „C-130".

Unitățile Frontului Național de 
Eliberare au supus, totodată, unor pu
ternice atacuri pozițiile din apropie
rea frontierei cu Laosul și zone si
tuate Ia nord de baza Khe Sanh.

Mike Mansfield: „SîOgUrUl 1110(1 8 PUfîe CSpăt

războiului este de a ne retrage din Vietnam"
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Liderul majorității democrate din 
Senatul S.U.A., MIKE MANSFIELD, 
a criticat sîmbătă, într-o conferință 
de presă, politica Administrației în 
Asia de sud-est. Respingînd argu
mentele aduse de reprezentanții gu
vernului pentru a justifica interven
ția în Laos, senatorul a declarat că 
„indiferent din ce punct de vedere 
ai privi-o, aceasta marchează o lăr
gire a războiului și o extindere a 
conflictului". El a arătat că este clar 
— contrar afirmațiilor Administrației 
—• că intervenția din Laos a eșuat, 
iar retragerea unităților saigoneze a 
fost, în comparație cu planurile a- 
nunțate inițial, „prematură și neaș
teptată". Mansfield a pus, de ase
menea, la îndoială declarațiile ofi
ciale, potrivit cărora, principalul o- 
biectiv al invaziei ar fi fost realizat, 
arătind că există „o foarte mare po
sibilitate" ca poziția corpului expe- 
diționar american și a aliaților 
S.U.A. din războiul indochinez să fie 
„slăbită".

Referindu-se la atitudinea opiniei 
publice americane, Mansfield a de

Știri contradictorii in legătură 
cu situația din Pakistanul de est

Agențiile de presă anunță că în mai multe localități 
ar avea loc în prezent lupte violente

CARACI 28 (Agerpres). — Știrile 
privind evoluția evenimentelor din 
Pakistanul de est continuă să fie 
contradictorii. Postul de radio din 
Caraci anunța în cursul dimineții că 
armata pakistaneză a preluat con
trolul complet la Dacca și în alte lo
calități și că activitatea ar fi revenit 
la normal. în orașul Dacca, capitala 
Pakistanului de est, s-a difuzat un 
comunicat către populație cerindu-i 
să nu părăsească locuințele, legea 
marțială fiind menținută în vigoare.

Pe de altă parte, postul de radio 
„Vocea Bangla Desh" afirmă că 
forțele conduse de Mujibur Rah

MOSCOVA DE AZI
(Urmare din pag. I) 

ne de prelucrare a metalului care își 
etalează virtuțile tehnice în fața vi
zitatorilor. Remarcăm noul strung 
universal de înaltă precizie^ realizat 
de cunoscuta uzină moscovită „Kraș- 
nîi Proletarii", instalația electrochi- 
mică pentru gravări in metal creată 
de Institutul experimental al con
strucției de mașini, semiautomatul de 
copiat, cu un original sistem de au
toreglare fabricat de uzina „Ordjoni- 
kidze" etc. Din. loc în loc ghizi 
competenți explică celor curioși — 
și aceștia sint în număr mare — 
calitățile și avantajele feluritelor 
idealizări tehnice, recurgind adesea Ia 
demonstrații elocvente ale modului 
de funcționare a mașinilor.

Curiozitatea vizitatorilor este sus
citată și de noile tipuri de televi
zoare. In chip firesc, o mare parte 
dintre cei de față sint atrași de de
monstrațiile de televiziune în culori 
cu noile modele de televizoare „Ru
bin", care receptează programul trans
mis potrivit sistemului „Secam".

Nu mai puțini sint cei ce se adună 
In jurul unui exponat cu o semni
ficație aparte : este automobilul 
„Moskvici—412“, care a luat parte 
anul trecut la raliul Londra—Mexi
co, pe o distanță de 25 000 de kilo
metri, ocupînd locul al doilea în a- 
ceastă prestigioasă competiție inter
națională. Nu e ceea ce se numește 
un „exemplar de expoziție", nu are 
strălucirea obiectului abia ieșit de pe 
banda de fabricație ; dimpotrivă, se 
văd pe el zgîrieturi, apare evident, 
din zeci de amănunte, efortul încor
dat la care a fost supus, însă valoa
rea sa de etalon al rezistenței — și, 
implicit, semnificația sa publicitară 
— sint frapante. Uzina de automo
bile „Komsomolul leninist", care fa
brică „Moskvici“-urile, se prezintă 
la interferența cincinalelor cu un bo
gat bilanț de realizări, între care cea 
mai pregnantă se concretizează în
tr-o singură cifră : în numai cîțiva 
ani, pe aceleași spații productive, co
lectivul de aici a izbutit să cuadru-

PNOM PENH 28 (Agerpres). ■— 
Lupte violente au continuat să se 
desfășoare în cursul nopții de sîm- 
bătă și duminică între forțele cam
bodgiene de rezistență populară, 
care au ocupat o serie de poziții im
portante pe șoseaua nr. 4, și trupele 
regimului Lon Noi. Pnom Penh-ul 
continuă să fie izolat în urma între
ruperii circulației pe această impor
tanță arteră strategică care asigură 
legătura cu portul Kompong Som, 
unde se află principala rafinărie din 
țară. Agențiile de presă informează, 
de asemenea, că în apropierea capi
talei cambodgiene se semnalează pu
ternice angajamente, mai ales în zona 
localității Prek Taong, la 13 kilometri 
distanță de Pnom Penh. Lupte pu
ternice se semnalează, totodată și 
în regiunea denumită „Ciocul de 
papagal", din apropierea frontierei 
cu Vietnamul de sud, unde forțele 
patriotice khmere au atacat pozițiile 
deținute de trupele agresoare saigo- 
neze.

clarat că „nu există nici o îndoială 
că aventura laoțiană a intensificat 
sentimentele de frustrare provocate 
de război in Statele Unite și dorința 
majorității americanilor de a vedea 
războiul încheiat". Senatorul s-a pro
nunțat pentru retragerea tuturor tru
pelor americane din Vietnam, susți- 
nînd că planurile Administrației de 
a menține pe o perioadă nelimitată 
o așa-zisă forță reziduală de 50 000— 
60 000 de militari nu reprezintă o 
cale de a pune capăt războiului. 
„Singurul mod de a pune capăt răz
boiului este de a ne retrage din 
Vietnam", a conchis Mansfield.

La rîndul său, Clark Clifford, fos
tul ministru al apărării în timpul 
Administrației Johnson, a declarat 
că politica guvernului S.U.A. în In
dochina nu duce decît la „un război 
permanent". El a făcut această de
clarație în fața studenților de la U- 
niversitatea Washington din St. 
Louis, statul Missouri. Clifford a 
cerut ca Administrația să stabilească 
imediat o dată pentru retragerea tu
turor trupelor americane din Viet
nam.

man, liderul Ligii Awami. controlea
ză cea mai mare parte a teritoriu
lui Pakistanului de est. Intr-un dis
curs rostit de Rahman se face apel 
către populație „de a se organiza și 
a duce o luptă clandestină" împotri
va forțelor guvernamentale. El a a- 
vertizat că cei care „colaborează cu 
inamicul" vor fi judecați de „tribu
nale populare".

După cum informează agențiile de 
presă, lupte violente ar avea loc în 
prezent în localitățile Camilla, Dau- 
latpur și khulana, unde trupele gu
vernamentale au angajat tancurile 
și aviația.

pleze producția, ridieînd-o la circa 
100 000 de automobile pe an.

Sint înfățișate, de asemenea, reali
zările industriei ușoare și alimenta
re, vastul program de construcții în
făptuit pentru moscoviți in decursul 
anilor 1966—1970. In acest răstimp au 
primit locuințe noi 1 700 000 de locui
tori ai marelui oraș, ceea ce înseamnă 
că aproximativ fiecare al patrulea 
moscovit s-a mutat în casă nouă. In 
afară de cele 600 000 de apartamente, 
s-au mai construit 172 de școli, un nu
măr de grădinițe și creșe pentru 
108 000 locuri, 115 policlinici și dispen
sare, s-au creat spații spitalicești pen
tru 10 600 de paturi. Nu mai, puțin 
demnă de interes este și atenția acor
dată extinderii rețelei de deservire: în 
acești cinci ani s-au înființat 1875 
unități de alimentație publică, pre
cum și 1 443 unități ale cooperației 
meșteșugărești și ale industriei lo
cale.

Pe același plan, al grijii pentru 
problemele vieții cotidiene a celor ce 
muncesc, se situează și dezvoltarea 
transportului în comun : liniile de 
metrou, bunăoară, au fost lungite cu 
peste 28 de kilometri, extinzindu-se 
în noi cartiere ale orașului. Semnifi
cativ tot pe planul înlesnirii comu
nicațiilor ni se pare și faptul că, în 
anii ultimului cincinal, la Moscova 
numărul posturilor telefonice s-a du
blat.

Firește, nu se poate uita 
că Moscova e un important centru al 
învățămîntului, științei, culturii. Din 
rîndurile populației, peste 2 milioane 
de oameni — fiecare al treilea locui
tor al orașului — sînt cuprinși în fe
lurite forme de învățămînt. în anii 
cincinalului 1966—1970 instituțiile 
moscovite de invățămînt superior, 
precum și cele medii tehnice, au pre
gătit un puternic contingent de spe
cialiști — peste 630 000 — ale căror 
energii tinere, înalt calificate, s-au 
revărsat în fluxul de energii ale po
porului sovietic.

Desigur, există domenii în care ci
frele ca atare nu spun mare luciu, 
dar totuși nu se poate să nu te im

ORIENTUL APROPIAT
® Incidentele din orașul iordanian Irbid

® Vizita ministrului de externe al R.A.U. în Italia

AMMAN 28 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că în orașul 
Irbid, situat la 80 km de capitala 
Iordaniei, s-au înregistrat noi inci
dente între trupele iordaniene șl 
grupurile de rezistență palestinene. 
Un purtător de cuvînt al Ministerului 
iordanian de Interne a anunțat sîm
bătă seara că numărul total al vic
timelor în rîndul trupelor guverna
mentale se ridică la 8 morți și 20 de 
răniți, iar 10 civili au fost uciși sau 
răniți. Purtătorul de cuvînt a afir
mat că liniștea a fost restabilită în 
oraș. Cu toate acestea, după cum in
formează agențiile de presă, starea 
de urgență decretată vineri la Irbid 
nu a fost încă oficial ridicată.

In același timp, un comunicat al 
Comandamentului general al forțelor 
armate palestinene, difuzat sîmbătă 
seara la Beirut, informa că Ia Irbid 
continuă luptele, trupele guverna
mentale folosind artileria împotriva 
unor cartiere controlate de fedaini. 
Orașul, se. arată în comunicat, este 
complet izolat — toate căile de ac
ces sint blocate de trupele iordanie
ne, iar legăturile telefonice sint în

R- F- G- Vii nemulțumiri 

față de politica agrară a C.E.E. 
® Un interviu al lui S. Mansholt primit cu serioase

BONN 28. — Cores
pondentul Agerpres, 
Mircea Moarcăș, trans
mite : Intr-un interviu 
publicat de ziarul vest- 
german „Stuttgartner 
Zeitung", vicepreședin
tele Comisiei Pieței co
mune, Sico Mansholt, 
autorul mult controver
satului plan de moder
nizare a agriculturii din 
țările membre ale 
C.E.E., a declarat că 
„va trebui să se aștepte 
încă cel puțin zece ani 
înainte de a se ajunge 
la o situație satisfăcă
toare in agricultura ță
rilor comunitare". Ex- 
primindu-și amărăciu
nea pentru faptul că 
planul său are un ecou 
extrem de nefavorabil 
în rîndul agricultorilor 
din cele șase țări, el a 

rezerve

învinuit federațiile na
ționale ale fermierilor 
de a nu fi explicat a- 
gricultorilor politica 
Pieței comune.

Interviul lui Mansholt 
a fost primit cu serioa
se rezerve în R. F. a 
Germaniei. Intr-un co
mentariu transmis de 
televiziunea vest-ger- 

■mană, s-a afirmat prin
tre altele : Declarațiile 
domnului Mansholt vm 
să ateste că el nu a re
ținut factorul esențial 
care, a determinat ca 
Bruxellesul să devină 
arena unor manifestații 
fără precedent. Dacă 
domnul Mansholt și toți 
cei apropiați lui nu vor 
trage concluziile cores
punzătoare, Bruxellesul 
va constitui doar o re
petiție generală.

Cum vede ziarul vest-german „Die Welt“ situația producătorilor agri
coli din țările membre ale Pieței comune

presioneze o cifră scrisă cu litere 
înalte pe un panou : în acești cinci 
ani, institutele de cercetare din Mos
cova au rezolvat nu mai puțin de 
8 000 de probleme de investigație 
fundamentală și aplicativă, dintre 
care unele cu eficiente economice 
spectaculoase.

Expoziția „Moscova în întîmpina- 
rea Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S." reunește, în sălile sale, o 
grăitoare sinteză a contribuției capi
talei Uniunii Sovietice la opera de 
construire a comunismului. Nu întîm- 
plător în perioada pe care o reflectă 
expoziția, Moscovei i-a fost decernat
— ca o meritată încununare a efor
turilor depuse de locuitorii ei
— ordinul „Revoluția din Octom
brie". Iar tot ceea ce se desfășoară 
aici în fața privirilor vizitatorului, 
întregul film al celor cinci ani din 
biografia creatoare a marelui oraș, -se 
constituie pină la urmă într-o impre
sie viguroasă nu numai de bilanț al 
înfăptuirilor încheiate, dar și de plat
formă de lansare pentru realizările 
noului cincinal, ale cărui perspective 
vor fi statornicite de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S.

★
Oamenii muncii din România, care 

sînt legați prin sentimente de prie
tenie trainică de oamenii sovietici, 
au urmărit cu bucurie și viu inte
res realizările dobindite de harnicii 
constructori ai comunismului in 
cinstea congresului P.C.U.S. — în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
a științei și tehnicii, în ridicarea ni
velului de trai, material și cultural, 
al maselor.

în ajunul deschiderii celui de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S., co
muniștii și toți oamenii muncii din 
țara noastră adresează participanți- 
ior la lucrările acestui înalt for sin
cere urări de succes, transmit tuturor 
popoarelor U.R.S.S. urări de mari și 
importante victorii în activitatea de
dicată înfloririi continue a patriei 
lor pe calea comunismului, în lupta 
pentru cauza păcii și progresului in 
lume. 

trerupte. Autoritățile, afirmă comu
nicatul, au procedat la operarea unor 
arestări masive în rîndul refugiați- 
lor palestineni.

Agenția Reuter informează, ci
tind agenția tunisiană TAP, că o 
delegație a Comitetului suprem arab 
de supraveghere a acordului de în
cetare a focului dintre trupele ior
daniene și comandourile palestine
ne, compusă din trei militari și con
dusă de președintele Comitetului, 
Bagdhy Ladgham, nu a obținut per
misiunea guvernului de la Amman 
de a . se deplasa la Irbid pentru, a 
examina situația la fața locului.

ROMA 28 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, care se află în
tr-o vizită oficială în Italia, a conferit 
simbătă la Roma cu primul ministru 
Emilio Colombo și cu ministrul de ex
terne italian, Aldo Moro. In centrul 
discuțiilor au stat diferite aspecte le
gate de situația din Orientul Apropiat.

In aceeași zi. la Pisa, Mahmud Riad 
s-a întîlnit cu președintele Iugosla
viei, Iosip Broz Tito.

Nemulțumirea față de 
politica agrară comuni
tară și-a găsit expresia 
și în nota oficială dată 
publicității de Federa
ția producătorilor agri
coli vest-germani în 
care se arată că aceștia 
„nu pot fi mulțumiți cu 
compromisul în proble
ma prețurilor pentru 
produsele lor agricole. 
Ar fi fost de dorit ca 
delegația R.F.G. să se fi 
întors de la Bruxelles 
fără să fi subscris la a- 
cest compromis".

în cercurile politice 
de la Bonn, șe conside
ră că nemulțumirile 
profunde ale agriculto
rilor din țările membre 
ale Pieței comune, tra
tate cu superficialitate, 
ar putea constitui. pre
ludiul la o criză politică 
in cadrul C.E.E.

Noi incidente 
la Belfast

BELFAST 28 (Agerpres). — In ca
pitala Irlandei de nord au fost sem
nalate ' noi ciocniri între cato
lici și protestanți. Militarii bri
tanici și forțele polițienești au 
intervenit, pentru a restabili or
dinea. Au fost operate arestări. 
Din Londra se anunță totodată 
că primul ministru britanic, Edward 
Heath, a declarat Ia Edimburg că 
trupele britanice staționate în Irlan
da de nord nu se vor lăsa antrenate 
în acțiuni care ar putea să contribuie 
la deteriorarea relațiilor dintre co
munitățile din Ulster. Pe de altă par
te, Heath a recunoscut că singura 
soluție a rezolvării crizei politice din 
Irlanda de nord constă în înlătura
rea inechității dintre cele două gru
pări confesionale, protestanți și ca
tolici.

Universitatea din Barce
lona a fost închisă dumini
că pe timp nelimitat,dupâ 
o hotă-rîre similară fusese luată sîm
bătă la Facultatea de litere și filo
zofie. Pretextul acestei măsuri il 
Constituie faptul că studenții au de
clarat grevă în semn de protest față 
de arestarea unor colegi sub acuzația 
de a fi desfășurat „activități subver
sive". Pe de altă parte, se anunță că 
un număr de 70 deținuți politici spa
nioli au declarat greva foamei în În
chisoarea Modelo din Barcelona, in 
semn de protest față de tratamentul 
inuman la care sint supuși de con
ducerea penitenciarului.

La Luxemburg a avut loc ° 
reuniune a Consiliului interparlamen
tar consultativ al Beneluxului care 
a examinat timp de mai multe zile 
relațiile actuale dintre Belgia, Olan
da și Luxemburg. La sfîrșitul reu
niunii, a luat cuvintul ministrul afa
cerilor externe al Luxemburgului, 
Gaston Thorn, care s-a ocupat in 
principal de problemele Pieței comu
ne. El a arătat că în privința inte
grării economice vest-europene con
tinuă să existe mari divergențe.

Consiliul regiunii Lazio, 
din Italia, și-a prezentat 
sîmbătă demisia dup& dezba- 
teri-maraton privind realizarea unui 
compromis în vederea numirii con
siliului de conducere a spitalelor din 
regiune. Aceasta este prima criză 
politică din sistemul organelor re
gionale constituite prin legislația 
adoptată în urmă cu nouă luni, pe 
baza coaliției de centru-stinga care 
formează și guvernul central al Ita
liei. Agențiile de presă relatează că 
această criză survine ca urmare, a 
tendințelor manifestate în partidele 
coaliției guvernamentale de a-și de
fini pozițiile în vederea obținerii unor 
rezultate favorabile la alegerile mu
nicipale din iunie a.c.

Greva celor 14 000 de 
lucrători de 1a compania 
„Hir India”3 luat s£ir?it în urma 
unui acord realizat între reprezen
tanții companiei și sindicatului, in 
prezența ministrului muncii, R. K. 
Khadilkar. Timp de două săptămîni, 
cit a durat greva, au fost imobilizate 
la sol peste 70 de aparate care de
serveau, îndeosebi, liniile interne.

Guvernul S.U.A. nu !ntre_ 
prinde în prezent nici o încercare de 
a organiza finanțarea de către firme

® NOTE ® NOTE S NOTE < NOTE

ECONOMIA CANADIANĂ ÎN PLASA 
MONOPOLURILOR S.U.A.

în nici o altă țară din lume ame
ricanii n-au acumulat atita putere e- 
conomică ca în Canada — scrie re
vista vest-germană „DER SPIEGEL", 
publicînd graficul alăturat pe care 
l-a intitulat „Canada — vecinul cum
părat".

Din 1960, precizează revista, con
cernele din S.U.A. au înghițit peste 
1 000 de întreprinderi canadiene. Nu
mai anul trecut, ele au achiziționat 
104 firme din această țară. în con
secință, interesele americane dețin 
acum uzine, mine, rafinării de petrol, 
întreprinderi comerciale, hoteluri a- 
vind o valoare de aproape 45 mili
arde de dolari, față de circa 30 mi
liarde de dolari cit reprezintă, de 
pildă, investițiile S.U.A. în cele șase 
țări membre ale Pieței comune eu
ropene.

Penetrația capitalului este masivă, 
mai ales in ramurile cheie ale eco
nomiei. Astfel, după cum reiese din 
graficul alăturat, cota investițiilor 
S.U.A. în industria de automobile 
este de 95,6 Ta sută; în minele de

fier — 85,8 ; industria de produse din 
cauciuc — 84,0 ; petrochimie — 76,4 ; 
carburanți — 67,1 ; construcțiile de 
mașini — 64,8 ; electrotehnică — 58,1 ; 
chimică — 56,6 ; industria prelucră
toare (în ansamblu) — 42,7 la sută. 
Considerabile sînt și profiturile Ob

particulare a proiectului de construi
re a avionului supersonic american 
de transport S.S.T, respins la începu
tul săptămînii trecute de Senat, a 
declarat adjunctul ministrului trans
porturilor S.U.A., James Beggs. De
clarația lui Beggs a survenit la scurt 
timp după încheierea unei reuniuni 
a membrilor Asociației industriei 
aerospațiale din S.U.A., care a anun
țat că nu va subscrie la o eventuală 
participare în realizarea programului 
S.S.T. cu fonduri particulare.

Speranțele realizării unui 
aCOrd între „Lockheed" și
„Rolls-Royce" au fost spulberate 
aproape in întregime după ce s-a 
anunțat că negocierile purtate la 
Washington au fost din nou suspen
date. La Washington nu s-au făcut 
precizări asupra discuțiilor. Observa
torii consideră, însă, că ele s-au re
ferit la împărțirea costului motoru
lui „R B -211", menit să echipeze air- 
busul american „Tristar", produs de 
„Lockheed". Se știe că escaladarea 
continuă a prețului acestui motor a 
provocat falimentul firmei „Rolls- 
Royce", care încearcă acum să obți
nă din partea companiei americane o 
sporire a contribuției sale la costul 
lui „RB-211",

Reprezentantul britanic 
Ia tratativele pentru adera
rea Marii Britanii la Piața 
COmUnă Geoffrey Rippon, a făcut 
o escală la Paris în drum spre Roma. 
Potrivit observatorilor politici, scurta 
ședere a ministrului britanic în ca
pitala Franței este legată de îngrijo
rările guvernului de la Londra deter
minate de cererea Franței ca la tra
tativele de aderare să fie evocată și 
situația lirei sterline, monedă de re
zervă. Această cerere ar putea să în
greuneze și mai mult negocierile de 
la Bruxelles cu privire la aderare.

Forțele navale americane 
vor începe în curînd, în colaborare cu 
marina britanică, construirea unei 
baze militare pe atolul Diego Gar
da, situat în Oceanul Indian, la circa 
1 700 km sud-vest de India, a anunțat 
un purtător de cuvînt al Pentagonu
lui. Construcția urmează să fie ter
minată în trei ani. Primele unități 
militare americane se află în drum 
spre atolul Diego Garda.

0 operație de transplan
tare a plămîmilui sting de u 
un bărbat de 30 de ani la o femeie 
de 64 de ani a fost efectuată sîmbătă 
la Centrul medical al Universității 

ținute de monopolurile nord-ameri- 
cane. din care numai sumele trans
ferate în S.U.A. se ridică anual la 
peste 1,5 miliarde de dolari.

Paralel cu penetrația în economie, 
infiltrarea are loc și in alte domenii 
ale vieții sociale. Așa, de pildă, trei 
din patru publicații citite în Canada 
provin din S.U.A. Două treimi din 
totalul manualelor școlare sînt re
dactate și tipărite în S.U.A. La sfîr
șitul anului trecut, editura „Ryer
son Press" din Toronto, care are o 
vechime de 140 de ani, a fost înghi
țită de casa newyorkeză „McGraw- 
Hill“. Se pare că aceeași primejdie 
amenință acum marea editură ..Mc
Clelland and Stewart".

Desigur că această situație a deter
minat o profundă îngrijorare în rîn
dul canadienilor. N-au lipsit nici 
semnale de alarmă și nici unele mă
suri practice pentru a pune capăt 
penetrației S.U.A. Recent, profesorul 
de economie politică la Universitatea 
din Toronto, A. Rotstein, a avertizat 
în public că „marile firme ameri
cane absorb, sistematic, industria 
noastră", iar liderul partidului con
servator. Alvin Hamilton, a cerut 
„salvarea Canadei de infiltrația capi
talului și culturii americane". Acum 
cîteva luni, o lege special votată de 
parlament a împiedicat ca cea mai 
mare firmă de uraniu. „Denison Mi
nes Ltd", să fie preluată de concer
nul nord-american „Hudson’s Bay Oil 
and Gas Co". De asemenea, recent, ca 
urmare a valului mereu crescînd de 
proteste împotriva „cancerului e- 
conomic american", după cum se 
exprimă unele ziare canadiene, mi
nistrul de finanțe Edgar J. Benson a 
prezentat planul creării unei puter
nice societăți financiare autohtone 
pe acțiuni — „CANADA DEVELOP
MENT CORPORATION" — care să 
aibă drept țel stăvilirea pătrunderii 
în continuare a S.U.A. în „țara ma
rilor lacuri"., precum și recucerirea 
unor poziții pierdute. Sînt tot atitea 
fapte care prevestesc o ascuțire și 
mai mare a contradicțiilor dintre A- 
merica și vecinul său nordic.

G. D.

Produsele industriei construc
toare de mașini din România, 
devin tot mai cunoscute și apre
ciate dincolo de hotarele țării. 
In fotografie : Tractorul româ
nesc „Universal 650", produs de 
uzinele „Tractorul" din Brașov, 
își demonstrează pe deplin e- 
ficiența pe ogoarele Republicii 
Guineea. Asistența tehnică este 
asigurată de specialiști români 

din Michigan (S.U.A.) de către o 
echipă de chirurgi oondusă de dr. 
Donald Kahn. Starea pacientei, Pau
lina Holland, este bună. Aceasta este 
a doua operație de transplantare a 
unui plămîn efectuată la Centrul me
dical al Universității din Michigan. 
Prima încercare făcută în urmă cu 
un an și jumătate s-a soldat cu 
moartea pacientului la scurt timp 
după operație.

Un grup de indivizi mas- 
cați și înarmați au atacat o mașină 
poștală blindată reușind să fure peste 
456 000 de lire sterline, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Scotland Yard
ului. Acesta este cel mai mare furt 
din Marea Britanie după jefuirea tre
nului poștal din 1963, cînd o bandă 
de hoți și-au însușit peste 2,6 mili
oane lire sterline. Poliția întreprinde 
cercetări masive pentru prinderea 
hoților. Scotland Yard-ul a solicitat, 
totodată, și concursul Interpolului.

DE

SUPERNAVĂ LA POLA
O supernavă cu un deplasa

ment de 265 000 tone va fi cons
truită la șantierul naval „Ulia- 
nik“ din Pola, R.S.F. Iugosla
via, la comanda unei firme sue
deze. Această navă va avea 336 
m lungime, 52 m lățime și 28 
m înălțime. Ea va fi acționată 
de un motor de 20 000 C.P. Este 
al treilea vas de mare capa
citate contractat de Iugoslavia 
cu firme suedeze. Cele trei nave 
vor avea un deplasament total 
de 800 000 tone.

REZERVAȚIE NATURALĂ 
DE URANGUTANI

I „Fondul mondial pentru pro- 
C tejarea naturii" a anunțat cre- 
f area în apropiere de Kuala 
r Lumpur (Malaiezia) a primei 
? rezervații naturale de urangu-
> tani. Această rasă de maimuțe 
f este serios amenințată cu pie- 
e irea din cauza degradării me- 
r diului natural și a braconajului, 
f Se preconizează înființarea u-
> nei rezervații similare și în In- 
t donezia. Pînă de curînd se apre- 
i cia că în regiunile împădurite 
[ din Sumatra, Sabah și Sarawak 
i trăiesc în stare sălbatică aproxi- 
r mativ 5 000 de urangutani. Cer- 
? cetări mai recente au dovedit
> însă că numărul lor scade verti-
> ginos.

UN MILION DE FOTO
GRAFII PE UN TIMBRU

un milion deA înmagazina 
fotografii pe o suprafață de 25 
de milimetri pătrați și a le re
produce în numai cîteva se
cunde, fără a le diminua cali
tatea, este o performanță ce și-o 
propune laboratorul de micro
scopie electronică al firmei Sie
mens din R.F.G. Cu ajutorul 
unui dispozitiv electronic special 
devine teoretic posibil — arată 
specialiștii — ca informațiile fur
nizate de o colecție de 24 volume 
de lexicon să fie înmagazinate 
pe o suprafață de mărimea unui 
timbru poștal, de pe care să poa
tă fi oricînd descifrate.

CERTIFICAT DE STUDII !
LA 72 DE ANI <

Marie Bouchillon, septuage
nară din localitatea Pdrigueux, 
Elveția, a trecut cu succes exa
menele pentru obținerea unui 
certificat de studii primare. 
Nefiind însă prea sigură de for
ma sa fizică, „candidata" a cerut 
o mică favoare — să fie dispen
sată de alergările pe distanța 
de 100 m., prevăzute Ia proba 
sportivă.

CÎND T0N0MATUL
PLÎNGE

O firmă japoneză de automate 
muzicale a introdus recent in 
producție de serie un nou tip 1 
de tonomat destinat barurilor < 
și restaurantelor. Ca aspect nu se < 
deosebește de semenele sale, dar < 
are totuși un „atribut" ce-1 face . 
deosebit de rentabil. Dacă în 
decurs de o jumătate de oră ni- ’ 
meni' nu introduce nici o fisă, * 
aparatul se pune pe un plîns... < 
sfișietor... 1

11 000 DE DOLARI
PENTRU... 22 
DE CUVINTE

Un text de 22 de cuvinte din 
discursul pe care John Fitzge
rald Kennedy l-a rostit în ziua 
instalării sale ca președinte al 
S.U.A. (20 ianuarie 1961) a fost 
achiziționat cu 11 000 de dolari, 
în cursul unei licitații care a 
avut loc recent la New York. 
Manuscrisul respectiv a fost 
scris și semnat de președintele 
Kennedy pe o foaie de hîrtie 
cu antetul Casei Albe. Potrivit 
experților, este vorba de cel mai 
mare preț plătit pentru un ma
nuscris prezidențial, de la Abra
ham Lincoln și pînă astăzi.
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