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Sîntem încă datori sarcinii în industria
de a stimula, de a dezvolta județului Galați

in fapte

INIȚIATIVA Șl RĂSPUNDEREA
IN GESTIUNEA

TRIMESTRU
ÎNCHEIAT

UNITĂȚILOR PRODUCTIVE
CU SUCCES

Noul cincinal reprezintă o etapă 
deosebit de importantă pe drumul 
progresului și prosperității României, 
cu obiective complexe care marchea
ză accentuarea laturilor calitative 
ale întregii noastre dezvoltări econo
mice, ridicarea ei la un nivel supe
rior. Este o etapă care — așa cum s-a 
subliniat și la recenta consfătuire de 
lucru a activului de partid și a ca
drelor de bază din industrie, con
strucții și transporturi din municipiul 
București — solicită din partea fiecă
rei organizații de partid, a fiecărui co
munist, inițiativă, răspundere. înalta 
conștiință a indatoririi de a munci 
neobosit, de a mobiliza pretutindeni 
colectivele de muncă ’la o activitate 
exemplară, consacrată înfăptuirii o- 
biectivelor cincinalului. Pe bună 
dreptate sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Dezvoltarea economiei 
noastre a ajuns la un asemenea 
stadiu incit dacă nu vom face ca fie
care să simtă răspunderea și să ac
ționeze pentru a soluționa proble
mele nu vom reuși să mergem îna
inte. Nu trebuie să ne propunem ca 
de la centru să dăm tipare pentru 
tot ceea ce trebuie să se facă în uni
tățile de bază pe plan local. Trebuie 
să veghem asupra respectării legilor 
generale, dar să lăsăm maximum de 
inițiativă in găsirea formelor și mo
dalităților de rezolvare a sarcinilor. 
Dacă vom dori să reglementăm de 
sus, de la centru, prin inștruoțiuni 
și circulare, fiecare mișcare a direc
torului, a salariaților, cu siguranță 
nu vom reuși, insă in mod cert vom 
încătușa răspunderea și inițiativa".

Această indicație ridică în fața noas
tră îndatorirea de a perfecționa meto
dele și stilul de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid în condu
cerea economiei, de a face să creas
că rolul lor in toate domeniile de 
activitate, de a milita pentru instau
rarea în unități a unor modalități și 
metode de lucru vii, dinamice, care 
să învestească actul de conducere cu 
atributele competenței și, implicit, 
ale răspunderii personale și colec
tive.

Experiența confirmă că între nive
lul de competență și spiritul de iniția
tivă există o strinsă legătură, că acolo 
unde problemele specifice domeniu
lui respectiv sînt cunoscute în pro
funzimea lor, sint, aș zice, stăpinite 
temeinic, apar și idei novatoare, efi
ciente, menite să faciliteze mersul 
înainte al colectivității in cauză. în 
lumina acestor criterii, comitetul ju
dețean de partid orientează astfel 
?ctivitatea organismelor de conduce
re din economie, incit să acționeze 
de sine stătător și cu un înalt spirit 
de răspundere în exercitarea atribu
țiilor lor. Progresele înregistrate pe a- 
ceșt plan, al competenței, prin coop
tarea >n comitetele de direcție a 
unor specialiști cu o înaltă calificare.

Adalbert CRIȘAN 
prim-secretar al Comitetului județean 

Bistrița-Nâsâud al P.C.R.

muncitori și maiștri cu bogată 
experiență practică, prin întărirea și 
creșterea rolului organismelor colec
tive de conducere, atragerea largă a 
oamenilor 
conducere, 
sibilitatea 
partid de 
tlvității economice 
țională a capacităților de producție, a 
forței de muncă, îmbunătățirea cali
tății produselor etc.), s-au oglindit 
in apariția unor inițiative valoroase, 
cu repercusiuni importante în viața 
colectivului. La începutul anului tre
cut, spre exemplu, C.E.I.L. Bistrița 
nu-și realiza sarcina de creștere a 
productivității muncii. Comitetul ju
dețean de partid a hotărît să deter
mine remedierea acestei stări de lu
cruri prin stimularea inițiativei și 
spiritului de răspundere ale organiza
țiilor de partid, ale tuturor salariați- 
lor de aici. Colective de specialiști au 
studiat cauzele neîndeplinirii sarci
nilor la acest indicator, s-au. investi
gat resursele neutilizate, s-au stabi
lit măsuri pentru folosirea lor, nume
roși salariați venind cu propuneri 
valoroase în acest sens, astfel că ma
terializarea măsurilor prevăzute in 
planul de acțiune elaborat a făcut po
sibil ca, pînă la sfîrșitul anului, sar
cina de creștere a productivității mun
cii pe combinat să se realizeze in 
proporție de circa 102 la sută.

Marea forță a conștiinței socialiste, 
a inițiativei maselor s-a reliefat preg
nant în condițiile grele create de ca
lamitățile naturale din primăvara 
anului trecut, cînd cea mai mare 
parte din economia forestieră a ju
dețului a fost grav afectată, distru- 
gîndu-se drumuri, avariindu-se fabrici 
etc. Eforturile eroice ale salariaților 
din acest sector, in frunte cu comuniș
tii, ajutorul prompt primit din partea 
altor unități economice s-au soldat cu 
repunerea în funcțiune, în mai pu
țin de 15 zile, a celor patru fabrici 
de cherestea, iar în aproape două 
luni întreaga rețea de drumuri a fost 
refăcută.

Care este nota dominantă a aces
tei experiențe ? Conștiința că, înves
tit de colectiv cu obligații deosebite, 
ești dator să manifești inițiativă, să 
gîndești, să cauți, să declanșezi, la 
rîndu-ți, inițiative, gîndire, spirit in
ventiv. De aceea, extinzînd acest 
spirit nou de a conduce activitatea 
economică, atenția noastră este în
dreptată către eliminarea unor men-
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talități învechite care frinează iniția
tiva și răspunderea. Există incă, des
tul de frecvent, la unele conduceri de 
unități economice, obiceiul ca — a- 
tunci cind se ivesc dificultăți — să 
apeleze la organele de partid, să aș
tepte ca acestea să le rezolve sarci
nile. Este procedeul folosit în dome
niul relațiilor cu diferiți furnizori, al 
obținerii de vagoane de la C.F.R. etc, 
de întreprinderea de construcții- 
montaj, Șantierul de explorare mi
nieră Rodna ș.a., pentru care, dese
ori, comisia economică a comitetului 
județean de partid s-a transformat 
într-un fel de „dispecer" chemat să 
înlăture dificultățile în care «e îm
potmolesc aceste unități economice 
datorită lipsei de inițiativă a con
ducerilor lor. Evident, persistența u- 
nor astfel de neajunsuri reflectă, în 
ultimă instanță, și lacune ale muncii 
noastre, relevă necesitatea ca toate 
cadrele din economie să-și indenli- 
nească integral atribuțiile cu care au 
fost învestite.

Absența inițiativei, a spiritului de 
răspundere în îndeplinirea atribuți
ilor Încredințate are variate 
plieații și socotim că este 
datoria noastră, a comitetului ju
dețean de partid, să le studiem cau
zele, spre a le înlătura la timp. Des
tul de âes întâlnite sînt manifestările 
de tărăgănare a îndeplinirii unor 
sarcini mai grele, cauzate de tendin
ța unor cadre de conducere de a nu 
se „angaja", pe motiv că „nu se pot 
prevedea consecințele" ș.a.m.d. între
prinderea comercială de stat Bistrița, 
spre exemplu, reclamă lipsa unor 
spații comerciale adecvate, dar tără
gănează tocmai îndeplinirea unui de
ziderat care vizează direct rezolvarea 
acestei probleme : reprofilarea rebe
lei de alimentație publică, operațiu
ne care cere, desigur, mai multă ini
țiativă, gîndire. Defectuos, anevoie, 
se desfășoară și diversificarea servi
ciilor către populație, atit la coope
rația meșteșugărească, cît și la între
prinderea de gospodărie comunala.

în toate aceste cazuri, desigur, lip
sa de inițiativă este „argumentată" și 
— de ce să n-o spunem ? — uneori 
„argumentele" reușesc să convingă 
forurile de resort și chiar organele 
de partid insuficient de exigente în 
îndrumarea și controlul activității 
conducerilor anumitor unități econo
mice. Același „stil" de lucru rutinier 
întîlnim la întreprinderea de pa
nificație Bistrița, care nu se ocupă 
în suficientă măsură de lărgirea sor
timentelor de produse oferite consu
matorilor. de utilizarea rațională a 
capacităților de producție existente 
și a forței de muncă.

Dacă vorbim despre inițiativă, nu 
putem să nu ne referim, implicit, la

GALAȚI (corespondentul 
„Scînteii" Savin Stelian). — 51,7 
milioane lei la producția globală, 
116,3 milioane lei la producția 
marfă vîndută și încasată — 
atît reprezintă depășirea sarci
nilor de plan la acești doi indi
catori de către întreprinderile 
industriale de stat din județul 
Galați. Totodată, industria ju
dețului și-a realizat sarcinile 
planului de livrări la export în 
proporție de 100,7 la sută.

Concretizate în unități fizice 
aceste depășiri reprezintă în
semnate cantități de produse li
vrate in plus economiei națio
nale de către industria gălă- 
țeană : 17 901 tone fontă, 5 677
tone oțel, din care 5 459 tone oțel 
aliat, 4 224 tone laminate finite 
pline, 116 tone tablă zincată, 
2 668 metri cubi prefabricate d’n 
beton. 14 000 metri pătrați țesă
turi, 27 000 kg fire bumbac, 3 693 
hl lapte și produse lactate, 130 
tone de conserve, 160 tone de 
ulei și altele.

Ieri, pe șantierul național al tineretului de la Lo
tru, într-un cadru festiv, a avut loc sărbătorirea unui 
an de activitate rodnică. Au fost de față tovarășii 
Dan Marțian, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C., mi
nistru pentru problemele de tineret, Mihai Toartă, 
secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., 
Iosif Walter, secretar al C.C. al U.T.C., Nicolae 
Dincules&i, prim-secretar al Comitetului județean 
Vîlcea al U.T.C., Ion Bolnavu, secretar al comite
tului de partid de hidrocentrală, Gheorghe Cocoș, 
directorul general al hidrocentralei, alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid. Tovarășul Petre 
Gras, comandantul șantierului național al tinere
tului, a trecui în revistă succesele înregistrate de 
cei peste 1300 de brigadieri. Alături de veterani, 
care cu ani în urmă făceau să răsune Valea Jiului, 
a Salvei și a Vișeului, alături de cei care au durat 
la Bicaz și Argeș două mari obiective hidroener
getice, tinerii brigadieri ai Lotrului au participat 
la executarea unor lucrări de mare anvergură ale 
hidrocentralei, așa cum sînt : străpungerea tronsoa
nelor Mănăileasa-Rudăreasa, Haneș-țjoasa, subtra- 
versarea Rudăreasa, devierea rîului Latorița, darea 
spre betonare cu 35 de zile mai devreme a batiului 
turbinei nr. 1, depunerea în baraj a peste 700 000 
metri cubi arocamente. împreună cu muncitorii 
secției auto-ateliere, tinerii au confecționat prin 
forțe proprii un număr însemnat dfe utilaje concepu
te de colectivul de proiectare al grupului de șan
tiere. Printre acestea se numără 6 benzi transpor
toare, 30 de pompe pentru spritz-beton, 3 instalații 
de betonare semimecanizate, un cofraj glisant pen
tru betonarea puțurilor, o instalație pentru produs 
nisip și multe, multe altele.

Pentru aceste realizări înscrise în șirul de succese 
ale constructorilor marii hidrocentrale, pentru con
tinuarea uneia din cele mai semnificative tradiții ale 
tinerilor din țara noastră, aceea a participării 
active, entuziaste la construirea marilor obiective 
economice ale țării, șantierului i s-a inmînat de 
către tovarășul Dan Marțian, primul secretar al 
C.C. al U.T.C., diploma de onoare a C.C. al U.T.C. 
Brigadierilor fruntași li s-au inmînat diplome de 
onoare ale Comitetului județean Vîlcea al U.T.C., 
precum și prem’i excepționale din partea grupului 
de șantiere I.C.H. Voineasa. în telegrama adresată

transformată
Energia tinereții

Oameni și mașini pe șantierul hidrocentralei de la
Lotru

Foto : Vasile RANGA

cu acest prilej COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., PERSONAL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, se arată că tinerii șantierului național 
de pe Lotru au chemat la întrecere toate șantierele 
naționale ale tineretului din țară, angajîndu-se să 
contribuie în anul 1971 la obținerea unei producții 
suplimentare la construcții-montaj de 60,2 milioane 
lei, să depună în baraj peste plan 40 000 metri cubi 
umpluturi, să contribuie la creșterea productivității 
muncii cu 15,9 la sută și a indicelui tehnic de folosi
re a utilajelor cu 50 la sută față de realizările anului 
trecut, să reducă consumul specific la materiala 
față de devize cu 500 tone ciment, 200 tone metal, 
300 metri cubi material lemnos, să-și aducă contri
buția din plin în așa fel incit în cinstea semicen
tenarului partidului galeria de fugă să fie stră
punsă spre centrala subterană.

Petre DOBRESCU
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a III-aJ
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FOTBAL — După etapa a XlX-a, Rapid 
clasamentul diviziei A. Dinamo învinsă de Pro* 
greșul I

VOLEI - Echipa Steaua, virtuală campioană națională 
RUGBI - Pregăliri als iotului român înaintea meciului 

cu formația Italiei
SCRIMĂ - Trofeul Gemini
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de mina
seȘoferul instituției noastre peste citeva săptămini 

pensionează. Se pregătește cu simplitate și demnitate 
pentru această despărțire : a făcut ordine în garaj, a 
efectuat revizia mașinii, i-a schimbat piesele uzate, a 
recepționat pneurile noi, iar deunăzi mi-a prezentat și 
tinărul pe care-l recomandă in locul său.

Pentru mine despărțirea e mal complicată. Român de 
prin părțile Sibiului — în ciuda numelui său de rezo
nanță ungurească —, Kemendi Alexandru este de pa
truzeci de ani șofer de editură. în acest timp au stal 
alături de el, în mașini de diferite tipuri, Mihail Sado- 
veanu, Liviu Rcbreanu, Dimitrie Guști, Al. Rosetti, 
apoi pe rind cei cinci directori ai fostei E.S.P.L.A. și 
ai Editurii pentru literatură.

Nu există, cred, scriitor român, de la Arghezi pînă

PICĂTURĂ DE CERNEALA
la Marin Sorescu, pe care să nu-l fi dus cu mașina sa 
undeva, căruia să nu-i fi dus manuscrisul sau cartea 
în mașina pe care o șofa. De anul trecut lucrez îm
preună cu tovarășul Kemendi, veteranul sistemului 
editorial, prezent și la înființarea noii edituri Krite- 
rion. Ca unul din cei mai vechi membri de partid 
ai colectivului nostru de muncă, „nea Alexandru" ne 
este exemplu de disciplină, de devotament, de omenie.

Sînt, cum am spus, tulburat, frămîntat de un qtnd. 
Cum să-i string mina la despărțire, ca in această strin- 
gere de mină să simtă gratitudinea lui Rebreanu, care 
odinioară i-a dat permis de intrare permanent la Tea
trul Național; recunoștința profesorului Guști, cu care 
a străbătut sute ți sute de kilometri pe drumuri pră
fuite de țară ; simpatia academicianului Rosetti. despre 
care îmi povestește mereu cu atita dragoste. Ce să fac, 
cum să-i transmit mulțumirea sutelor și sutelor de 
scriitori, a miilor și miilor de cărți ?

E o grijă copleșitoare pentru mine, fiindcă, vai, în 
munca, în goana cotidiană mă surprind adesea că am 
uitat să string cu recunoștință mina — pînă și in nu
mele umilei mele persoane — aceluia ce-ar fi meritat.

Domokos GEZA

Pentru ca cerul
să fie senin

ACTUALITATEA
CULTURALĂ
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Ciclism pe aleile dintre blocurile cartierului Titan (Start în „Circuitul 
Voința")

Alte șîiil ?l rozu’îaia sportive în pagina a Hl-a 
ziarului
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deasupra întregii
Europe

Interviu cu Alain RAVENNE
secretarul mișcării franceze pentru securitatea și independența Europei

Ideea necesității de a se frece Ia faza pregătirii concrete a Conferinței 
gcneral-europcne se bucură de un ecou pozitiv în rîndurile cercurilor largi ale 
opiniei publice franceze. în interviul de mai jos, dl. Alain Ravenne, secreta
rul mișcării franceze pentru securitatea și independența Europei, organizație 
neguvernamentală care întrunește personalități politice, economice, științifice 
și culturale de cele mai diferite convingeri, își expune punctul de vedere cu 
privire la unele aspecte ale problemei conferinței europene.

PLASA FALSIFICĂRILOR
NU POATE DURA PREA

într-o zi din luna sep
tembrie, a anului 1969, cetă
țeanul loan Zupcău din co
muna Alexandru Vlahuță, 
județul Vaslui, se prezintă 
la miliția municipiului Bîr- 
lad. Pe scurt, motivul neli
niștii sale :

— Prin 1968, l-am cunos
cut pe Octavian Alexandres- 
cu din Bîrlad, pensionar. 
Din vorbă în vorbă, i-am 
spus că aș vrea să capăt o 
pensie, dar nu știu ce acte 
îmi trebuie, cîți ani îmi pot 
fi luați în seamă, ce drep
turi am...

Oct. Alexandrescu i-a 
șoptit că îi mai trebuie ciți- 
va ani de vechime, dar că 
totul... se poate aranja. I. 
Zupcău a lăsat actele pe 
care le avea în mîinile si
gure ale lui O.A., căruia i-a 
dat și un avans (600 de lei) 
pentru „aranjament". Și s-a 
aranjat. La dosarul de pen
sionare al cetățeanului I.Z. 
a apărut o salvatoare ade
verință care atesta că soli-

i

la Ocolul 
fostul ju- 
atîția ani

citantul a lucrat 
silvic Florești din 
deț Tutova exact 
cit era nevoie pentru împli
nirea timpului legal necesar 
pensionării.

— Or, eu n-am lucrat la 
Ocolul silvic Florești nici o

una, de alta, nu știu cum 
am ajuns la pensie. Iftimie 
m-a întrebat dacă am anii 
pentru pensionare. I-am zis 
că nu. Atunci, el m-a asi
gurat că poate să-mi pro
cure o adeverință de vechi
me1 în cîmpul muncii, pen-

Anchetă socială

zi, ceea ce înseamnă că ade
verința e falsă... — a mai 
adăugat I.Z. la miliție. în 
termeni tehnici, autodenunț.

— Am fost trimis ca de
legat al C.A.P.-ului să vînd 
legume pe piața din Bîrlad 
— declară cetățeanul Spiru 
Chiper, din satul Bălășești, 
județul Galați. în piață l-am 
întîlnit pe consăteanul meu 
loan Iftimie, stabilit de ciți- 
va ani în comuna Grivita, 
de lingă Bîrlad. Vorbind de

tru atîția ani cîți îmi tre
buie...

Conform înțelegerii, Spiru 
Chiper a revenit peste cî- 
teva zile în Bîrlad. Iftimie 
i-a dat actul rîvnit — cu 
număr de înregistrare, cu 
antet, parafă și semnătu
rile de rigoare — in care se 
arăta' că „tov. Chiper N. 
Spiru, născut în anul 1902 
în comuna Bălășești, județul 
Tutova, 
pădurar

a fost încadrat ca 
la acest ocol (tot

MULT /

Florești — n.n.) de la 1 mar
tie 1.948 și pînă la 30 noiem
brie 1959, cînd a plecat de 
la noi fiind postul restruc
turat". Numai că Ocolul sil
vic Florești al fostei Direcții 
silvice județene Tutova s-a 
desființat încă din 1948 !

S. Chiper a trimis dosarul 
pentru pensionare pe adresa 
Oficiului de pensii din Ga
lați. Asta se întimpla în vara 
anului 1968 ; și așa s-a vă
zut cu o vechime în cîmpul 
muncii de 10 ani și cu o 
pensie lunară de 350 lei. în- 
cepînd cu 1 august 1968. 
Prejudiciul pînă la data a- 
nulării falsului dosar : 6 300 
lei.

...Sînț doar două exemple 
din cele peste 50 de . false 
„vechimi în cîmpul muncii" 
procurate de o bandă de fal
sificatori ce a operat în ju
dețul Vaslui. Sistemul func- .

— Mișcarea dv. își propune 
stimularea in mediul intelectua
lității franceze a unui climat cit 
mai favorabil, mai activ și mai 
eficient în vederea convocării 
conferinței 
consacrate 
borării. Cum înțelegeți dv. ra
țiunea și scopul acestei confe
rințe ?

— în lumea contemporană se ridi
că o serie de probleme fundamentale 
care privesc umanitatea în întregimea 
ei, dincolo de deosebirile existente. 
Epoca noastră poate oferi calea u.nei 
largi înțelegeri prin mijlocirea dialo
gului, ca unică metodă rațională și 
indispensabilă între statele, între po
poarele și oamenii din cele mai dife
rite țări și continente, cu scopul de 
a se găsi și a se oferi în comun un 
răspuns problemelor care se ridică, 
pe planul asigurării păcii și colabo
rării internaționale. în acest sens aș 
vrea să subliniez cît de capital mi se 
pare rolul pe care Europa îl are de 
jucat, cel puțin în două direcții esen
țiale : mai întîi, în măsura în care 
continentul nostru va reuși să-și rea
lizeze propria securitate, el poate 
contribui în chip decisiv la soluțio
narea pașnică a conflictelor actuale 
din lume și la instaurarea unui cli
mat 
pace 
alte 
sura 
ca un continent al păcii și securității, 
ar deveni un puternic factor de echi
libru în lume, un factor de destin
dere, puțind, fără îndoială, contribui,

general europene 
securității și cola-

internațional de cooperare, de 
și nu ' 

cuvinte,
în care s-ar putea .reconstitui

de tensiune. Cu 
Europa, în mă-

cu eficacitate, la crearea unui nou 
climat internațional. Pe de altă par
te, ne apare clar faptul că umanita
tea nu-și va găsi răspunsurile ne
cesare la problemele care o frămîntă, 
și care, în fond, sînt problemele ci
vilizației contemporane, decît în mă
sura în care o Europă a securității 
va fi capabilă să-și 
lorile în jurul cărora 
construiască o societate 
ceptibilă de a integra 
științifice fără ca pentru asta să re
nunțe la om, ci tocmai pentru a le 
pune în slujba omului. Nu este vor
ba ca Europa să renunțe la ea însăși, 
sau să se izoleze în ea însăși, ci 
să-și întărească legăturile cu popoare
le de pe celelalte continente pentru 
a le oferi aportul său și a obține din 
acest dialog rațiunea unui factor de 
destindere generală. Tocmai de aceea 
trebuie să recunoaștem cît de mare 
ne este responsabilitatea ca europeni. 
Și, în măsura în care ne vom re
găsi alături, ca europeni, indiferent 
dacă este vorba d.espre Estul sau des
pre Vestul continentului nostru, să 
contribuim ca lumea să poată fi sal
vată de pericolele care o amenință 
astăzi.

— Cum vedeți căile de pregă
tire a acestei conferințe pentru 
asigurarea unei eficiențe ma
xime ?

— Mișcarea 
totdeauna că 
peană este 
constituie o etapă importantă in edi1-

— ..... -............. ...... .......—
(Continuare în pag. a IV-a)

afirme va- 
va putea să 
umană sus- 
descoperirile

noastră a susținut în- 
o conferință paneuro- 
absolut necesară și ea

Tovarășului GILBERTO VIEIRA
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Columbia

Vasile IANCU

(Continuare în pag. a II-a)

BOGOTA
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere vă adresăm un cald salut tovărășesc și vă transmitem sincere urări > 
de viață îndelungată și succese în activitatea consacrată cauzei progre
sului social, independenței naționale, democrației și păcii în lume.

Cu acest prilej dorim să reafirmăm voința noastră de a extinde, 
și în viitor, relațiile prietenești dintre cele două partide, în folosul po
poarelor și țărilor noastre, al unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL i

AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMAN
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actualitatea culturală
Manifestări dedicate

semicentenarului partidului
AGENDĂ MUZICALĂ Dan lordăchescu

La Galerilte de «răă din Bacău a 
avut loe dutnMră vernisajul expozi
ției jubiliare „50 de ani de Ia crearea 
P.C.R.". Inmănunchind peste 100 de 
lucrări de pictură, grafică, sculptură, 
monotipie ceramică — opere ale ar
tiștilor plastici din județele Bacău și 
Botoșani oare fac parte din cena
clul „Nicu Enea" — expoziția se im
pună ca o manifestare de prestigiu 
închinată semicentenarului partidului. 
Atrag atenția in mod deosebit com
pozițiile inspirate din lupta comuniș
tilor în ilegalitate, unitatea și forța 
poporului sub conducerea partidului, 
realizate de pictorii Ilie Boca, Con
stantin Doroftei, Teodor Valenciuc și 
Gheorghe Mocanu, lucrările artistei 
Valentina Popescu-Sull, intitulate su
gestiv „Treptele biruinței" și „Geo
metrii agrare", precum și afișul con
sacrat semicentenarului semnat de 
prof. Constantin Ciosu.

★
PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn

teii", Constantin Căpraru). — Ieri, la

Palatul culturii din Sinaia, a început 
finala întrecerii formațiilor de teatru 
de amatori ale caselor de cultură din 
întreaga țară, care se desfășoară în 
cinstea aniversării semicentenarului 
partidului nostru. S-au prezentat la 
start 18 formații teatrale din Bucu
rești, Prahova, Dîmbovița, Argeș, 
Craiova, Olt, Teleorman, Ilfov. Prima 
s-a prezentat pe scena concursului 
formația Casei de cultură din Oltenița, 
cu un interesant montaj literar-ar- 
tistic inspirat din viața și lupta co
muniștilor.

Din caietul-program al manifestă
rilor celor patru zile de întrecere se 
observă orientarea echipelor de tea
tru de amatori spre piese din dra
maturgia originală contemporană 
care pun în dezbatere probleme ale 
zilelor noastre. Astfel, vor fi prezen
tate lucrări aparținind lui Paul E- 
verac, Titus Popovici, Nicolae Tăutu, 
Marin Sorescu și altor dramaturgi 
contemporani.

„Popas în Țara Oașului
„Popas în Țara Oașului" este titlul 

expoziției de fotografii pe care Ic
nită Gh. Andron o prezintă publi
cului bucureștean în holul Universi
tății populare (Sala Dalles — b-dnl 
Nicolae Bălcescu nr. 18). Trăind și 
lucrind printre oșeni, fotograful săt- 
mărean are nu numai privilegiul cu
noașterii directe, 
pe acela al ' 
gini inedite 
ipostaza sa 
bil și lucid, 
fotografiat 
și parcă nebăgat în seamă de nimeni 
pentru a înregistra neobosit locuri și 
oameni, pentru a le surprinde contu
rul distinct, personalitatea. Peregri
nările documentare ale reporterului, 
solicitat să înregistreze dinamica 
locurilor și a oamenilor, sînt continuu 
dublate de curiozitatea artistului care 
are capacitatea de a readuce pe re
tină imagini pline de o fabuloasă 
încărcătură materială.

Fotografii ca „Demnitate străbună", 
„împletitul miresii", „Sfetnicii lui 
Decebal", „Prezenți în istorie", „Ur
mașii lui Coresi", „Festivalul Sîmbra 
oilor", „Răbojelul", „Vînător din Car
teze" — pentru a cita cîteva din fo-

, nemijlocite, ci și 
descoperirii unor ima- 
care pun in evidență 
de martor atent, mo- 

Obiectivul aparatului de 
se plimbă nestingherit

•u
I

tografiile expuse, sint martori și cro
nicari ai vieții desfășurate în Țara 
Oașului. Ele reliefează fie elocvența 
simplă a unui gest apropiat și fami
liar, fie dramatice manifestări de sen
timente. Cu o excelentă știință a de
taliului, fotograful știe să se opreas
că asupra elementelor definitorii, ca- 
racterizante pentru viața cotidiană 
sau cea de sărbătoare, știe să-i des
compună cu minuție elementele com
ponente, lăsînd pe spectatori să ob
serve, să găsească sau să opereze 
relația dintre elementele pe care le 
prezintă dispersat. Și, intr-adevăr, 
privind în ansamblul ei expoziția, 
uimitoare e unitatea de ton care stră
bate imagine după imagine, recom- 
punînd o atmosferă extrem de omo
genă și de particulară. Este un ton 
de o puternică specificitate, desco
perit în realitățile de fiecare zi. Dar 
nu numai atit. întorcîndu-se spre 
acest mediu, al cărui ritm de viață îl 
surprinde cu atîta veridicitate, fixîn- 
du-și atenția asupra unor relații o- 
menești de strictă actualitate, fttniță 
Gh. Andron se adresează direct re
ceptivității contemporane.

• Sala Studio a Ateneului Român 
găzduiește in aceasta seară un con
cert de muzică contemporană pre
zentat de soprana Stcliana Calos, 
clarinetistul Valeriu Bărbuceanu și 
pianistul Sever Tipei.

• Un concert ne muzică româ
nească este organizat tot în această 
seară la Uniunea compozitorilor cu 
colaborarea Liceului de muzică nr. 2 
din București.

• Marți 6, ora 20, la Sala Studio a 
Ateneului Român se pot asculta in 
interpretarea tinărului pianist Ana- 
tol Dub, piese de Liszt, Albeniz, Cor
nel Țăranu, iar la aceeași oră, or
chestra simfonică a Radioteleviziu- 
nii va prezenta la Studioul de con
certe din str. Nuferilor un concert, 
avindu-1 ca solist pe Valentin Gheor
ghiu.

• Ludovic Baci, la pupitrul orches
trei Studio a Radioteleviziunii, va 
prilejui, joi 8, ora 20, la sala Radio
televiziunii prima audiție a Simfo
niei a IV-a de școală, de George 
Enescu.
• Cvartetul „Pro arte" prezintă 

miercuri 7, ora 20, la Sala mică a Pa
latului lucrări de Bentoiu, Berger, 
Paladi.

• Dirijorul Erich Bergel, în com
pania orchestrei Filarmonice, vineri 
9, simbătă 10, va oferi un concert la 
Ateneul Român. în program lucrări 
românești semnate de Doru Popovici,

" paul Constantinescu,Codex Caioni, 
George Enescu.

• Menționăm 
sa concertul 
Sala Studio a 
prian Porumbescu" de către fanfara 
Liceului de cultură generală nr. 1 
din

pentru semnificația 
susținut simbătă, in 
Conservatorului ,.Ci-

Marina PREUTU

FESTIVALUL „PRIMĂVARĂ STUDENȚEASCĂ"■ I.V I ■ ■ HUVl, ,,--------------
CLUJ (corespondentul „Scînteii", 

Alexandru Mureșan). — La Cluj s-a 
deschis tradiționalul festival „Pri
măvara studențească".

La actualul festival, care va dura 
pînă în 14 aprilie, vor fi prezentate 
18 titluri de piese de teatru, vor evo
lua 6 formații de muzică ușoară și 
4 folclorice, 2 coruri, numeroase 
creații literare, muzicale, de. artă 
plastică, film, foto etc. Sint aștep
tați și invitați de peste hotare. 
Formația „Centerini Romagnoli" din 
Lugo di Ravenna care va prezenta 
un spectacol folcloric. Conservatorul

_ _ ,
din Weimar-R.D.G. în interpretarea 
cadrelor didactice va prezenta un 
recital de orgă și altul de muzică 
de cameră. Un concert al orchestrei 
de cameră a Universității din' Erlan
gen — R.D.G. va reține atenția audi
torilor acestui gen de, muzică. Cele

■ mai' bune creații' Vor' fi premiate. 
Centrul universitar Cluj acordă 
premii în valoare ’W' 20 000 lei. la 
care se adaugă și premiile rectori
lor și cel al revistei Institutului po
litehnic pentru cea mai valoroasă 
creație originală studențească.

OMAGIU POETULUI
SIBIU (corespondentul „Scînteii" 

Nicolae Brujan). —Printre manifestă
rile culturale organizate duminică in 
numeroase localități din județul Si
biu, cu prilejul sărbătoririi a 90 de 
ani de la nașterea poetului Octavian 
Goga, s-au impus ca deosebite cele 
din comuna Rășinari, locul de naște
re a poetului. După întîlnirea din 
cursul dimineții, în casa in care s-a 
născut poetul, a numeroși rășinăreni 
cu reprezentanți ai vieții culturale 
din județ și invitați din țară, un nu-

OCTAVIAN GOGA
meros public a fost prezent în fața 
căminului cultural la festivitatea 
dezvelirii bustului poetului. Autorul 
lucrării este sculptorul Nicolae Cri- 
șan.

O mare serbare populară, la care 
și-au dat concursul formații de ar
tiști amatori din comună și actori ai 
Teatrului de stat 
cheiat această zi 
memoriei poetului 
Goga.

din Sibiu, a in- 
dedicată cinstirii 
patriot Octavian

Tulcea.

O

In

NOUA SOCIETATE
DE CULTURĂ

în comuna Radomirești, județul 
Olt, a fost constituită duminică pri
ma societate culturală din acest ju
deț.

Organizată pe bază de statut pro
priu, aprobat de adunarea generală 
a cetățenilor, societatea se va auto- 
finanța din fondurile realizate prin 
cotizații și venituri obținute din ma
nifestări cultural-artistice.

Societatea poartă numele poetului 
Ion Minulescu, care a trăit și creat 
pe meleagurile oltene o bună parte 
din viața sa.

La adunarea de constituire nume
roși vorbitori au relevat semnifica
ția evenimentului pentru viața cul
turală a localităților comunei.

într-o atmosferă însuflețitoara cei 
prezenți au adoptat o telegramă, a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune 
între altele : „Uniți prin aceleași 
idealuri, ginduri și sentimente, prin 
munca noastră comună, rodnic înfră
țită, . tineri și vîrstnici, înscriși . in 
sosșȘtatșa culturală., ne angajăm, .in 
fața partidului, in fața dumneavoas
tră, - mult <■ iubite tovarășe; • Nifoiab 
Ceaușescu, că vom consacra întreaga 
noastră capacitate, elanul și puterea 
de muncă înfăptuirii mărețului pro
gram de înflorire a României socia
liste, pentru ca poporul român să se 
înalțe tot mai demn intre popoarele 
lumii".- (Agerpres,

ia „Scala"

din Milano

Cu cîteva săptămîni în urmă, după 
audiția operei „Puritanii" de Bellini, 
Walter Ricci scria în „Corierre del 
Teatro" că in sfîrșit ascultă un exce
lent bariton,, un muzician desăvirșit. 
Dan lordăchescu, împreună cu Lu
ciano Pavarotti și Mirella Freni, sub 
bagheta tinărului dirijor Riccardo 
Muți, a realizat premiera operei lui 
Bellini la „Scala" din Milano. A fă
cut parte și din cea de a doua dis
tribuție alături de Carlo del Bosco, 
Luciano Saldari și Maria Luisa 
Cioni, de data asta avind ca dirijor 
pe Nino Verchi. A fost debutul cu
noscutului și apreciatului cintăreț 
român la „Scala" din Milano, și. în 
același timp, un succes pe care mu
zica românească îl notează cu min- 
drie in paginile sale.

Unii baritoni înclinați spre roman
tism, spre melodicitate, abordează 
Verdi și rămîn credincioși maestru
lui italian. Smt puțini insă cei ale 
căror voci știu să cînte și o pagină 
mozartiană. Și mai puțini la nu
măr sint baritonii cu voci robuste 
care abordează Wagner, de exemplu. 
Dan lordăchescu, după cum afirma 
Walter Ricci, este „muzicianul com
plet. este cîntărețul muzician care 
poate cînta în cheia verdiană, poate 
face un „Bal mascat" de mare clasă, 
poate să te înfioare în claritatea 
abordării lui Mozart, il înțelege pe 
Wagner". Fie că este vorba de „Don 
Juan", fie că este .,Othello" sau 
„Tannhăuser" pop admira claritatea 
stilului și nucleul de note centrale 
impozante, exprimate vocal cu inteli
gență și autoritate.

Publicul „Scalei" din Milano este 
deosebit de exigent. Tradiția nu se 
dezminte. Ariile, duetele, fiecare in
tervenție, chiar și secundară, sînt as
cultate cu competență, se fac spon
tan comparații, aprecieri. Pentru Dan 
lordăchescu interpretarea rolului 
dificil al lordului Richard Forth din 
„Puritanii" a fost convingătoare. I 
s-a încredințat și al doilea specta
col, este solicitat pe aceeași scenă și 
in stagiunea viitoare. Cronica din 
„La notte" ii admira siguranța și 
competența, iar „Corierre del Tea
tro" afirma că artistul ,.a cîntat vră
jind publicul", văzînd în Dan Ior- 
dăchescu și „un expresiv și drama
tic Don Juan, un ideal Figaro"... S-a 
recunoscut în baritonul Dan Iordă- 
chescu „un caz excepțional în cultu
ra cîntecului" pe care publicul îl 
îmbrățișează fără nici o rezervă. In 
săptămina în care solistul român 
debuta la „Scala", posturile de radio 
italiene transmiteau în primă audiție 
opera „Julius Cezar" de Haendel, 
cu Dan lordăchescu în rolul titular, 
țPj .tylargherjța Rinaldi # Bianca Mă
ria' Casoni, sub bagheta lui Lorin 
Maazel.. Muzicieni italieni, critici,' 
compozitori, cîntăreți au adăugat ex
celentelor impresii pe care le-a lăsat 
lordăchescu în „Puritanii", elogiile u- 
nei impecabile interpretări a capodo
perei lui Haendel.

Smaranda OȚEANU

Premiere cinematografice

SCENA

• Zestrea domniței Ralu, o nouă 
producție a studiourilor românești, 
din noua serie a „Haiducilor", întîm- 
pinată cu interes de spectatori. Sce
nariul : Eugen Barbu, Mihai Opriș. 
Regia : 
Piersic și Marga Barbu. Imaginea : 
George Voicu. Muzica : Mircea 
trate.

Căpitanul Korda, producție a stu
diourilor cehoslovace, după romanul 
scriitoarei Maria Kubătovă, care se

Dinu Cocea. Cu : Florin
Is-

adresează tinerilor spectatori. Regia ; 
Josef Pinkava. în distribuție : Mi
chal Vavrusâ, Vladimir Brabec, Mi- 
lene Dvorskâ.

Trec zilele, producție Jadran-Film 
Zagreb. Scenariul 
Nadzic. Cu : Mea 
Dobricanîn, Janez 
este o meditație 
sensurilor vieții, âsupra curgerii ne
întrerupte a vremii, realizată prin- 
tr-o suită de simboluri.

și regia : Fadil 
Vidovic, Dragutin 
Hocavar. Filmul 
profundă asupra

E de vină benzina
sau organizarea ?

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

• TEATRUL MIC anunță 
ra spectacolului „Timp și 
de Eugenia Busuioceanu — 
dintre cele două spectacole 
de către colectivul teatrului in cin
stea semicentenarului partidului. Re
gia : Ion Cojar. Scenografia : St. Ha- 
blinski. Costume : Gabriela Nazarie. 
în distribuție : Ion Marinescu, Con
stantin Codrescu, V. Gheorghiu, Ta
tiana Iekel, Mihai Dogaru, Magda 
Popovici, Ion Ciprian, N. Ifrim, Ma
ria Munteanu (miercuri 7 aprilie, o- 
rele 20).
• TEATRUL TV prezintă, în pre

mieră, „Alibi pentru eternitate", sce
nariu pentru televiziune de Dan Tăr- 
chilă. Regia : Ion Barna. Scenografia: 
Teodora Dinulescu. în distribuție : 
Gh. Cozorici, Ileana Predescu. Ion 
Marinescu, Aurora Șotrooa, Anda Ca- 
ropQl, C. Rauțchi.
• TEATRUL EVREIESC DE STAT 

va prezenta în cinstea semicentena
rului partidului premiera piesei „Oa
meni care tac" de AI. Voi tin. Regia: 
George Teodorescu, Scenografia : So
rin Haber. în distribuție : Abram 
Naimark, Beatrice Abramovici, Ru- 
chale Heller Schapira. Sedy GlUck, 
Mano Rippel, Samuel Fischler, A- 
drian Lupu, Carol Marcovici, Beno 
Poplicker. Ozy Segaly.

• TEATRUL MUNICIPAL „MA
RIA FILOTTI" DIN BRĂILA pre
zintă sitpbătă, 3 aprili» <c„ ora 17,30,

premie- 
adevăr" 

primul 
realizate

EXPOZIȚII
de• Marți, 6 aprilie, la Muzeul 

artă âl Republicii Socialiste Româ
nia, va avea loc deschiderea EXPO
ZIȚIEI DE GRAFICA (1910—1930) 
din R.D. GERMANA.

• Marți, 6 aprilie, Ia Galeriile de 
artă „Apollo" va avea loc vernisajul 
expoziției colective de pictură, struc
turi spațiale și grafică semnată de 
VINCENȚIU GRIGORESCU, GHEOR
GHE PÎRJOL și LADISLAU FESZT.

• Larisa Stiopul expune, începînd 
de vineri. 9 aprilie, lucrări da 
tură în foaierul Teatrului de 
medie.

• Dedicată semicentenarului 
dului Comunist Român, cea 
34-a expoziție de sculptură Ion 
s-a deschis recent m sala „Forum1 
a filialei din. Arad a Uniunii artiști
lor plastici.

Expoziția de scenografie VICTOR 
CREȚULESCU și ceramică ȘTEFAN 
BlLCIU poate fi vizitată la Gale
riile de artă „Galateea".

pic-
Co-

Parti
de-a 

Toian

în premieră pe țâră, în cinstea ani
versării semicentenarului partidu
lui, piesa „Epoleții invizibili", de 
Silvia Andreescu și Theodor Mă- 
nescu. Regia : Yannis Veakis ; 
Ilustrația muzicală : Lucian Ionescu ; 
Interpret : Petre Simionescu, Ton 
Roxin, Eugenia Eftimie, Tanti Ne- 
goiescu. Mariana Cercel, Gheorghe 
Moldovan, Nae Nicolae. Nicolae Ivă- 
ne.scu, Viorel Brîngaș, Anghel Dac, 
Mircea Valentin, Sabin V. Pop, Dorel 
Mihăilescu, Dumitru Dobrin, Carmen 
Roxin și alții (corespondentul „Scîn
teii").
• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 

din Botoșani a prezentat simbătă 3 
aprilie 1971 în premieră pe țară spec
tacolul cu piesa „VERONICA MI- 
CLE" de Claudia Millian-Minutescu. 
Regia artistică : Zoe Anghel Stanca 
(asistent de regie : Doru Buzea). Sce
nografia : arh. Vladimir Popov și 
Diana Ioan. în distribuție : Ana Vlă- 
descu Aron, Sorin George-Zavulo- 
vici, Igor Haucă, Dumitru Petrescu, 
Smaranda Petrescu, Ștefan Pană, 
Doina Alexe-Popescu, Dorin Brădes- 
cu. Geta Iliescu, Doru Buzea, Ion

. Plăeșanu.
• Ieri. 4 aprilie, TEATRUL „A. 

DAVILA" DIN PITEȘTI a prezentat 
în Sala Palatului comedia muzicală 
„Acceleratul 402", de N. Stroe, V. Va- 
silache și Șt. Cristodulo. Spectacolul, 
prefațat de maestrul emerit al artei 
Mihai Zirra, a fost dedicat memoriei 
neuitatului V Vasilache.

IAȘI (corespondentul „Scînteii" 
Manole Corcaci). Pe scena Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" din Iași 
a avut loc o nouă premieră teatrală 
din actuala stagiune. Este vorba de 
comedia „Ce înseamnă să fîi onest" 
de OSCAR WILDE pusă in scenă de 
regizorul emerit Dan Nasta. Sceno
grafia este semnată de George Do- 
roșenco. Din distribuție fac parte : 
Anny Braesky, artistă emerită. ~ 
nelia Gheorghiu, Cornelia 
Domnița Mărculescu, Sergiu Țudose, 
Cornel Constantiniu, Saul 
Valeriu Bobu, Gelu Zaharia.

o Sala „Astra" din Sibiu va găz
dui în cursul zilei de azi o întilnire 
a revistei „TEATRUL" cu cititorii. 
Discuțiile care se vor desfășura cu 
acest prilej vor beneficia de partici
parea unor prestigioși oameni de tea
tru — colaboratori ai revistei. Vof 
fi prezenți, la Sibiu, scriitorii Hori» 
Lovinescu, Paul Anghel, Iosif Na- 
ghiu, criticii Radu Popescu și Va
lerin Ripeanu. regizorul Luci*® Glur- 
chescu, actorii Stela Popescu și Flo
rin Piersic.

Cu prilejul acestei întilniri actorii 
teatrului aibiaa vor susține un recital 
de poezie.

LA BlRLAD A FOST INAUGURATA

Noua Casă de cultură a sindicatelor
La Bîrlad a fost inaugurată noua 

casă de cultură a sindicatelor. Lă
cașul dispune de o sală de specta
cole, o sală de conferințe și o bi
bliotecă, ce va pune la dispoziția ci
titorilor peste 30 090 de volume. La 
festivitate a participat tovarășul 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Vas
lui, președintele consiliului popular 
județean.

în cadrul casei de cultură

(Urmare din pag. I)

iși vor

desfășura activitatea un ansamblu 
de estradă, echipe de dansuri popu
lare și o trupă de teatru de păpuși. 
Aici se vor crea, de asemenea, con
diții pentru o stagiune permanentă a 
teatrului de amatori.

Cu ocazia inaugurării casei de cul
tură a fost prezentat un bogat pro
gram artistic. A fost deschisă, de a- 
semenea, o expoziție a cenaclului ds 
artă plastică — cenaclu constituit cu 
acest prilej. (Agerpres).

falsificatorilor

Cor- 
Hincu,

Taișler,

ționa astfel : Ion Iftimie re
cruta clienții, Octavian Ale
xandrescu (de notat : fost 
șef de birou la Oficiul de 
pensii Bîrlad) concepea a- 
deverințele, uneori și cere
rile de pensionare, iar al 
treilea, Vasile Lupvșor, pen
sionar și el (domiciliat în 
comuna Grivița, județul 
Vaslui), dădea formă finită 
actelor, dactilografiindu-le, 
parafindu-le etc. Adeverin
țele purtau parafele rotunde 
ale uneia din cele trei uni
tăți : fie Ministerul Silvicul
turii — Direcția silvică ju
dețeană — ocolul silvic 
Florești. fie Sfatul popular 
al regiunii Bîrlad — secția 
sănătate (unități care s-au 
desființat în 1948, respectiv, 
în 19">6)l fie Direcția regio- 

Iași — Șantier 
de drumuri și

„lucrarea"
complici reușea de minune.

Stăm de vorbă cu cițiva 
„pensionari".

— Ați fost vreodată sala
riatul ocolului silvic Flo
rești ? — îl întrebăm ’ pe 
Mihai Stoica, pensionar din 
Lălești, județul Vaslui, unul 
din „beneficiarii" adeverin
țelor false.

— Nu... Dar domnul Ale-

nală C.F.R. 
construcții 
poduri.

Trinitatea 
opera în județele Vaslui și 
Galați (mai ales în satul de 
baștină al lui I. Iftimie — 
Bălășești). „Victimele" erau 
ori niște ignoranți — ceea ce 
nu-i scutește de culpă — ori 
niște oameni lacomi. 200— 
300 lei în plus la pensia cu
venită, s-au gîndit mulți 
dintre cei din urmă, nu stri- . 
că. Așa că, pe acest fond al 
necinstei sau al ignoranței,

falsificatorilor
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ultimii ani, plat
forma industrială a 
Slatinei a cunoscut o 
puternică dezvoltare. 
Alături de Uzina de 
aluminiu, intrată în 
funcțiune în 1965, în 
perioada 1966—1970 
s-au construit și dat in 
folosință Uzina de pre
lucrare a aluminiului 
și Fabrica de produse 
cărbunoase.

Cum era și firesc, 
toate aceste obiective 
au fost amplasate în 
afara centrului civic al 
orașului. Creșterea 
populației orașului, a 
numărului de salariați 
a pus probleme noi 
transportu’ui în co
mun. Față de anal tre
cut a fost suplimentat 
și numărul de autobu
ze. S-ar putea crede că 
— din acest punct de 
vedere — totul e in re
gulă. Realitatea este 
însă alta.

In stațiile autobuze
lor I.G.O.-Slatina și pe 
liniile cele mai solici-

tate există o mare a- 
glomerație la primele 
ore ale dimineții. Prin
cipala cauză ? Autobu
zele de pe liniile 3 si 
4, care deservesc Uzi
na de aluminiu, șantie
rul I.S.C.M. și Între
prinderea de morărit și 
panificație 
ta graficul 
tie stabilit 
de intrarea .. 
salariaților din schimb. 
Am constatat pnntr-un 
sondaj repetat cîteva 
zile de-a rindul că nu
mărul autobuzelor pre
zente pe trasee este 
mai mic decit cel sta
bilit de întreprinderea 
de gospodărie orășe
nească. Tovarășul Ma
rin Ruscu, șeful servi
ciului administrativ la 
Uzina de aluminiu, a- 
rată că datorită neres- 
pectării graficului de 
circulație al autobuze
lor, zilnic se înregis
trează intirzieri de zeci 
și zeci de ore-om. De 
ce nu se respectă gra-

nu respec- 
de circula- 
in funcție 

și ieșirea

ficul orar ? Tovarășul 
Valeriu Uălășoiu, șeful 
serviciului transport al 
I.G.O.-Slatina, pune a- 
ceasta nerespectare pe 
scama cotelor reduse 
de benzină. Poate fi și 
aceasta o cauză. Dar ea 
ar avea ca efect stațio
narea unor vehicule, 
nicidecum intirzierea 
lor cu cite un sfert de 
oră sau chiar mai mult.

lntlrzierile înregis
trate in întreprinderile 
orașului din cauza de
ficiențelor de transport 
ating proporții îngrijo
rătoare. Solicităm o a- 
naliză atentă a acestei 
probleme din partea 
consiliului popular 
orășenesc, forul tutelar 
al I.G.O., întrucît din 
discuția avută la con
ducerea respectivei u- 
nități nu a rezultat 
nici o garanție că se va 
pune ordine in această 
problemă.

Emilian ROUĂ

SATU MARE

Ascensiune cu
Cind am urcat in te

lefericul cu cabină, 
care leagă Brașovul de 
Timpa, ne-am spus : 
„Iată, in sfîrșit, s-a fă
cut o treabă bună. Ori
cine poate face o as
censiune rapidă și plii- 
cută"; Intr-adevăr, In 
mai puțin de 2 minute 
telecabina — o adevă
rată „navă aeriană" cu 
40 de locuri — ajunge 
in vîrful muntelui. Că
lătorie confortabilă, 
peisaj încintător ! Dar 
cînd ajung la destinn- 
ție-, turiștii sint nevoiți 
pur și simplu să se 
calce pe picioare pen
tru a găsi un locșor de 
unde să privească pa
norama Țării Birsei, 
deoarece la capătul te
lefericului nu s-au fă-

■ ■■ regrete
cut nici an fel ele ame
najări sau dotări ; nu 
există un punct comer
cial, o braserie, o caba
nă și nici măcar o 
platformă de pe care 
turiștii să poată privi 
Inî voie panorama ora
șului, peisajul. Să nu 
se fi gîndit proiectanții 
la toate aceste accesorii 
obligatorii pentru un 
asemenea loc de popas, 
deservit de un telefe
ric ? Nici vorbă, ase
menea dotări au fost 
prevăzute dar, pe par
curs, beneficiarul — 
Ministerul Turismului 
— a mutat fondurile la 
alte lucrări.

Desigur, este bine ca 
fondurile destinate 
construcțiilor turistice 
să fie folosite cu cit

mai mult spirit gospo
dăresc. Dar dacă s-a 
construit un teleferic, 
nu s-a făcut — credem 
— numai pentru a 
servi la „cărăușia" tu
riștilor pe munte. O 
asemenea concepție 
despre amenajările tu
ristice ar fi și simplis
tă și neeficientă. To
tuși, telefericul func
ționează de aproape un 
an, iar aici, pe Timpa, 
nu există, deocamdată, 
nici măcar spatii co
merciale simple, atit 
de necesare intr-un loc 
de popas. Cu alte cu
vinte, vrind nevrind, 
turistul este invitat 
să-și zică : „venit, vă
zut. plecat". Și pleacă, 
evident, cu regrete...

C. P.

Ă
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Cabinet pentru 
inventatori 
și inovatori

Din inițiativa biroului Comi
tetului județean de partid Satu- 
Mare a luat ființă cabinetul 
pentru inventatori, inovatori și 
raționalizatori. Cabinetul pune la 
dispoziția inovatorilor din județ 
o bogată bibliotecă tehnică și 
reviste de specialitate din țară 
și din străinătate, oferind zilnic 
asistență tehnică și consultații 
pentru a grăbi aplicarea opera
tivă în producție a creațiilor 
tehnice originale.

PRAHOVA

Prima promoție 
a Institutului 
de petrol

Eveniment deosebit In viața 
tînărului centru. universitar al 
țării — Ploiești : repartizarea In 
producție a absolvenților primei 
promoții a Institutului de petrol 
— subingineri ai facultății de 
electromecanică petrolieră. Prin 
fața comisiei de repartizare a 
trecut și Vasile Dumitrescu, șe
ful promoției. înainte de a de
veni student; proaspătul subln- 
giner a lucrat 12 ani in produc
ție ca muncitor și maistru. „Mă 
întorc acum din nou în uzină, 
cu o pregătire superioară, cu un 
orizont mai larg", a spus el. Rind 
pe rînd, trec prin fața comisiei 
și ceilalți subingineri, primin- 
du-și posturile la unități indus
triale din Ploiești, Craiova, Pi
tești, Moinești, Mediaș.

MUREȘ

DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ
Simbătă a avut loc, la Alba Iulia, 

plenară Consiliului județean al oa
menilor muncii' de naționalitate ma
ghiară. Au participat numeroși invl-' 
tați din intreprinderi și instituții, se
cretari ai comitetelor județene, oră
șenești și comunale de partid, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești.

în informarea prezentată de pre
ședintele consiliului, Alexandru Szabo, 
a fost subliniată contribuția oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
la înfăptuirea sarcinilor economice 
și social-culturale prevăzute in pla
nul de dezvoltare a județului, în 
condițiile, adincirii și perfecționării 
continue a democrației socialiste din 
țara noastră, care oferă tuturor ce
tățenilor, indiferent de naționalitate, 
posibilități nelimitate de a parti
cipa la întreaga viață politică și 
socială a țării. S-a subliniat că în 
județul Alba 207 cetățeni de națio
nalitate maghiară sint deputați în 
consiliile populare, numeroși alții 
sint activiști de partid, de sindicat 
și ai U.T.C., ocupă funcții de con
ducere în întreprinderi și instituții, 
în cooperativele agricole de produc
ție.

Numeroși participanți la dezba
teri și-au exprimat satisfacția față 
de condițiile tot mai bune de muncă 
și de viață asigurate și garantate 
prin legile statului nostru tuturor 
cetățenilor patriei, de orice naționa
litate. în cuvintul lor. profesorii 
Alexandru Mezeî. director la Liceul 
agricol din Ciumbrud, și Elisabeta 
farosevici, de la liceul „Betlen Ga
bor" din Aiud, Ioan Szekely, inspec
tor școlar județean, au arătat că 
rezolvarea în țara noastră a proble
mei naționale, în spiritul marxism- 
leninismului. se reflectă pregnant 
șl în domeniul Învățământului. în 
acest județ funcționează 33 de școli 
și secții cu limba de predare ma
ghiară, frecventate de peste 
elevi, care se bucură de cele 
bune condiții de învățămint in limba 
maternă. Adresind cuvinte de mul
țumire Partidului Comunist

— M-am gîndit — ne spu
ne un alt bătrin. cu o mină 
senină — că anii de muncă 
prestați în C.A.P. contează 
ca vechime pentru pensio
nare. Alexandrescu mi-a în
tocmit dosarul, iar cînd am 
primit pensia acasă m-am 
gîndit...

— Ati lucrat la ocolul sil
vic Florești ?

Omul tace. Senin.

3 000 
mai

Român

pentru grija ce o poartă oamenilor 
muncii de toate naționalitățile din 
țara noastră, țăranul cooperator Ște
fan Horvath din Mirăslău, Ștefan 
Gali, muncitor brutar în comuna 
Teiuș au subliniat transformările 
înnoitoare înfăptuite în anii con
strucției socialiste în localitățile din 
județ.

Pe baza propunerilor făcute de 
participanții la dezbateri, plenara a 
adoptat un plan de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității consiliului 
județean. De asemenea, au fost coop
tați noi membri.

In cadrul plenarei a luat cuvintul 
tovarășul George Homoștean, prim- 
secretar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean.

în incheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptat textul unei telegrame a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune 
printre altele : Desfășurîndu-și lucră
rile în preajma glorioasei aniversări 
a semicentenarului partidului nostru, 
plenara Consiliului județean Alba al 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară își exprimă totala adeziune 
la expunerea secretarului general al 
partidului la plenara Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară, ținută recent în Capitala pa
triei noastre,

Lucrările plenarei noastre, ce s-au 
desfășurat sub semnul deplinei ega
lități ce ne sint asigurate prin Con
stituția țării și politica de zi cu zi 
a partidului, au evidențiat condițiile 
optime de care dispunem pentru par
ticiparea la întreaga viață social- 
politică a țării, la dezvoltarea și fun
damentarea hotărîrilor care vizează 
toate domeniile de activitate. Că
lăuziți de Partidul Comunist Român, 
uniți în marea familie a României 
socialiste, ne angajăm să ne conju
găm eforturile cu ale tuturor oame
nilor muncii de pe aceste meleaguri, 
cu ale întregului popor, pentru asi
gurarea prosperității națiunii noastre 
socialists, a căminelor în care trăim.

Sistematizarea 
municipiului 
Tg. Mureș

în prezența reprezentanților 
crjanelor județene și municipale 
de partid și de stat, ai întreprin
derilor și Instituțiilor s-a dis
cutat schița de sistematizare și 
planul de ridicare a nivelului 
edilitar-gospodăresc al munici
piului Tîrgu-Mureș in perioada 
1971—1975, Numeroase planșe, 
hărți, fotografii, machete și gra
fice prezintă noile cartiere de 
locuințe ale orașului, rețelele de 
circulație, viitoarele construcții 
școlare, de cultură, sănătate și 
comerciale. S-au discutat și a- 
probat, de asemenea, propune
rile privind dezvoltarea platfor
melor industrials sud-est (Cb" 
runca) și sud-vest (strada 
Gheorghe Doja).

HUNEDOARA

Pentru minerii 
din Valea Jiului

în primul trimestru al aces
tui an 159 de mineri din Valea 
Jiului s-au mutat în aparta
mente noi construite din fondu
rile statului. La Uricani s-a dat 
In folosință o casă de cultură a 
sindicatelor, cu sală de specta
cole, bibliotecă, sală de lectură 
etc, iar în cartierul „Aeroport" 
din Petroșani s-a deschis o nouă 
cantină pentru minerii exploată
rii Livezeni.

SIBIU

pensie creșteau 
din bătătură ?

loanele de 
în salcîmii .. ______

In baza falselor adeverin
țe s-au plătit din punga sta
tului 154 392 de lei. Vinile 
smt limpezi ; dar, dincolo de 
culpele de netăgăduit se mai 
ridică și întrebări cu privire 
la climatul care a permis 
infracțiunea : cum de nu au 
sesizat funcționarii de la Di
recția pentru probleme de

PLASA FALSIFICĂRILOR
xandrescu m-a asigurat că 
totul e in regulă, că n-o să 
se intîmple nimic... Mi-a fă
cut rost de-o adeverință 
pentru doi ani cit îmi mai 
trebuie pînă la 25...

— Ce sumă trebuie să res
tituit! statului ? — ne adre
săm unui om de peste 60 de 
ani — Ion Dorofte.

— 9 720 lei. I-am dat lui 
Iftimie 500 de Iei. Dacă 

, știam că e falsă (adeverința 
— n.n.) i-o dădeam în cap... 
(Se pare că dosarul de pen
sionare pentru I. Dorofte, ca 
,și în alte cazuri, a fost fă
cut fără să fie văzut de so
licitant).

Cînd naivitatea, cind in
conștiența — dar, de cele 
mai multe ori ambele strins 
legate de cupiditate — au 
adus în fața justiției un nu
măr de oameni aflați Ia vîr- 
sta senectuții. In loc ca tre
cerea anilor să le fi conferit 
mai multă înțelepciune, in 
loc să fie azi stimați pentru 
cinste și comportare irepro
șabilă, ei au căzut în plasa 
întinsă de cei trei infractori 
și au devenit complicii lor. 
„Se cheamă că n-am furat 
de la nimeni" — spunea 
unul dintre ei — de parcă 
banii picau din cer sau ta-

muncă și ocrotiri sociale — 
Vaslui, timp de mai bine de 
3 ani, că peste 50 de adeve
rințe erau false, că erau „e- 
libcrate" de mereu aceleași 
unități menționate, din care 
două se desființaseră 1 Sint 
prezentate respectivei direc
ții, într-un timp relativ 
scurt, nu mai puțin de 19 
adeverințe eliberate, chipu
rile, de ocolul silvic Florești, 
desființat, spuneam, în 1948; 
iar „actele" de la' unitatea 
silvică citată 
unii beneficiari ai

• au „lucrat" chiar 
anul 1959. Nu era 
ria funcționarilor

atestau că 
vechimii 
pînă i n 

de dato- 
Direcției

pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale să deschi
dă bine ochii asupra actelor 
și autenticității acestora ? 
Nu a mirat pe nimeni brusca 
avalanșă de acte de la Flo
rești ? Nu a șocat oare pe 
nimeni că, de pildă, multe 
adeverințe cu antetul și 
ștampila „Sfatul popular al 
regiunii Birlad — secția să

nătate" nu aveau parafa 
medicului șef, că semnă
turile indescifrabile erau 
așternute pe hirtie fără 
să se vadă și numele dacti
lografiat al celui... „indesci
frabil" ? Și mai sînt și alte 
asemenea amănunte bătă
toare la ochi.

Trei inși fără nici un 
scrupul au atras în plasa 
infracțiunii oameni cu părul 
cărunt, minați, la rîndul lor, 
de inconștientă sau de do-' 
rința de-a avea mai mult 
decit cuvenitele drepturi le
gale. Și unii și alții au răs
puns în fața legii — fiecare 
în felul lui : loan Iftimie și 
Vasile Lupușor au fost con
damnați la 7 ani închisoare 
iar Oct. Alexandrescu la 4 ; 
o parte dintre „pensionari" 
au fost condamnați și obli
gați să restituie sumele 
frustrate. Dar ceea ce nici 
unii dintre ei nu ne-au pu
tut explica este ușurința cu 
care cei în drept și datori 
să sesizeze asemenea nere
guli au stat nepăsători trei 
ani.

Expoziție de... 
satiră și umor

Un instrument eficient de sti
mulare și lichidare operativă a 
lipsurilor în muncă, folosit de 
multe intreprinderi și instituții 
din județul Sibiu, îl constituie 
gazetele satirice. Cele mai bune 
dintre acestea, printre care cele 
de la Uzinele „Balanța“-Siblu, 
„Automecanica"-Mediaș. fabri
cile „Libertatea" și „13 Decem
brie" din Sibiu etc., fac obiec
tul unei expoziții cu caracter 
de concurs deschisă în Sibiu. în 
aceeași expoziție sint prezentate 
lucrări ale caricaturiștilor Otto 
Hudak din Mediaș și Rudi 
Schmuckle din Sibiu.

TIMIȘ''

Aprilie — Juna 
muncii voluntar^ 
patriotice"

Tinerii muncitori, cooperatori, 
mecanizatori, elevi și studenți 
din județul Timiș au hotărit să 
declare luna aprilie „lună a 
muncii voluntâr-patriotice". Ei 
s-au angajat să presteze in a- 
ceastă lună un milion ore mun
că la înfrumusețarea localități
lor, să sape 15 090 mc pămtnt pe 
șantierele intercooperatiste dc 
desecări, să colecteze 1 500 tone 
de metal și 150 tone deșeuri de( 
hirtie, să strîngă 5 000 kg' plante 
medicinale și să planteze 50 ha 
de păduri, precum și 30 000 de 
pomi ornamentali.
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FOTBAL: După etapa a XlX-a

Rapid lider in clasamentul 
diviziei A

REZULTATE TEHNICE
• BUCUREȘTI : Rapid — 

BtTaua 0—0 (disputat simbătă); 
Progresul — Dinamo 2—1 (1—1). 
Au marcat : Năstase (min. 22) 
și Beldeanu (min. 70) ; respec- 
t , Dumitrache (min. 15).

> PLOIEȘTI : Petrolul — 
U.T.A. 1—1 (0—0). Au marcat : 
Ciucu (min. 65) ; respectiv Pe
tes cu (min. 86).
• CLUJ : Universitatea — 

Politehnica 2—0 (0—0). Au mar
cat : D. Munteanu (min. 46) și 
Adam (min. 71).
• PETROȘANI : Jiul — Uni

versitatea Craiova 1—0 (0—0).
A marcat : Ion Constantin 
(min. 74).
• PITEȘTI : F. C. Argeș — 

8. C. Baoău 4—1 (3—0). Marca
tori : Jercan (min. 4). Prepur- 
gel (min. 30), M. Popescu (min. 
31), Radu (min. 491 ; respectiv, 
Ene Daniel (min. 74).

• TIMIȘOARA : C.F.R. —
Steagul roșu 0—0.

O CONSTANTA : Farul — 
C.F.R. Cluj 2—0 (0—0). A mar
cat : Tufan (min. 47 și 69).

SURPRIZA ETAPEI: Dinamoviștii învinși
9 I

pe teren propriu

CLASAMENTUL
Rapid 19 89 2 21-11 25
Dinamo 19 9 6 4 32-16 24
U.T.A. 1910 3 6 28-18 23
Petrolul 19 94 6 23-20 22
Farul 19 94 6 29-28 22
Steaua 19 77 5 25-21 21
Steagul roșu 19 85 614-14 21
Politehnica 19 84 7 30-26 20
U. Craiova 19 84 7 16-16 20
F. C. Argeș 19 66 7 26-27 18
U. Cluj 19 73 9 19-20 17
S. C. Bacău 19 8110 25-27 17
Jiul 19 7 11117-24 15
C.F.R. Cluj 1» 6 3 10 23-34 15
Progresul 19 5 4 10 16-23 14
C.F.R. Tim. 19 4 2 13 11-30 10

DIVIZIA B
Seria I : Politehnica Galați — 

Metalul București 3—0 ; Metrom 
Brașov — Dunărea Giurgiu 
0—2 (!) ; Sportul Studențesc — 
Poiana Cimpina 1—0 ; S. N. Ol
tenița — Progresul Brăila 0—1 ; 
Știința Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0 ; A. S. Armata — 
C.F.R. Pașcani 3—0 ; Flacăra 
Moreni — F. C. Galați 0—0 ; 
Metalul Tirgoviște — Portul 
Constanta 1—0. In clasament 
conduce A.S.A. Tg. Mureș cu 
28 p, urmată de Progresul 
Brăila — 24 p și Sportul Stu
dențesc — 24 p.

Seria a Il-a : C.F.R. Arad — 
Vagonul Arad 1—2 ; Minerul 
Anina — Gloria Bistrița 0—0 ; 
Olimpia Satu-Mare — Corvinul 
Hunedoara 3—2 ; Gaz Metan 
Mediaș — Minerul Bala Mare 
3—2 ; Politehnica Timișoara — 
U. M. Timișoara 0—0 (!) ; 
C.S.M. Sibiu — Metalurgistul 
Cugir 3—0 ; Electroputere Cra
iova — C.S.M. Reșița 2—1 ; Cri- 
șul Oradea — Olimpia Oradea 
3—1. în clasament conduce Cri- 
șul Oradea cu 29 p. urmată de 
Politehnica Timișoara — 26 p 
și C.S.M. Sibiu — 24 p.

Etapa aceasta, a 19-a, începută 
pentru echipele bucureștene simbătă 
după-amiază p.e stadionul „Republi
cii" (cu acel meci Rapid—Steaua, 
soldat cu un „semisucces" al celor 
două forn^ții, dar cu un impresio
nant... succes de casă al organizato
rilor), a continuat ieri la amiază pe 
stadionul din șos. Ștefan cel Mare, 
cu nu mai puțin atractiva partidă 
dintre Dinamo și Progresul. Este 
adevărat, era vorba acum de echipe 
cu poziții diametral opuse în clasa
ment, dar cu aceleași speranțe și 
ambiții in obținerea victoriei !

Dinamo și Progresul au arătat ieri 
că vor numai și numai victoria. Dar 
în timp ce dinamoviștii — datorită 
qvidentelor lor calități individuale, 
ca și omogenității formației, din care 
nu puteau să lipsească Dumitrache, 
Dinu, Radu Nunweillar, portarul 
Constantinescu — au jucat la început 
calm, „unsprezecele" Progresului fă
cea eforturi vizibile pentru a menține 
echilibrul sau pentru a ataca, uneori 
peste puterile ce i le cunoșteam. Năs- 
tase, spre exemplu, la cei numai 17 
ani ai săi, își supralicita parcă talen
tul, dovedindu-se a fi la înălțimea ex
perienței Iul Raksi ; acesta, în ciuda 
vîrstei aproape duble, demonstra a- 
ceeași ambiție și energie ca și „mîn- 
zul" din formația sa.

Inițiativa în joc aparține mai în- 
tîi dinamoviștilor, care, după cîteva 
mari ocazii, (cea mai mare în min. 
10 — Sălceanu, de la numai 6 metri, 
șutează afară), deschid, în sfirșit, 
scorul. Radu Nunweiller face o cursă 
prelungă pe aripa dreaptă, centrînd 
in extremis. însă cu destulă precizie, 
pînă la Dumitrache, aflat spre par
tea cealaltă a careului. Dumitrache 
reia cu capul, mingea oprindu-se în 
plasă. Min. 15 : Dinamo—Progresul 
1—0. Deruta „albaștrilor" durează 
doar cîteva momente, dar putea să 
le fie fatală, întrucît n-a lipsit mult 
ca șutul lui Radu Nunweiller (din 
min. 16) să nimerească din nou în 

• poarta lui Manta. „înviorată" parcă 
de— neșansa dinamoviștilor, echipa 
Progresul lege la atac cu mal multă 
convingere, cu un efectiv ceva mal 
mare decît fină atunci. Năstase are 
o bună poziție în min. 18, dar reia 
defectuos peste poartă. Progresul

perseverează (Dinamo consideră pro
babil aceasta ca „un foc de paie" !) 
și iată că, la o fază calmă în apa
rentă. se egalează. Năstase și Nun
weiller III urmăresc, cot la cot, o 
minge bine centrată de pe extrema 
dreaptă. Dinamovistul intervine pri
mul și putea respinge ușor mingea, 
dar... luftează, astfel că Năstase, — 
în mod normal fără vreo șansă la 
faza respectivă — se trezește cu 
mingea la picior și, firesc, șutează. 
Gol ! Min. 22 : Dinamo—Progresul 
1—1. Scorul nu se modifică pînă la 
pauză, cu toate că ocaziile de gol nu 
au lipsit. Oricum însă, egalitatea de 
pe tabela de marcaj avea să reflec
teze just raportul de forțe existent 
pe teren în pcimele 45 de minute.

Minute de jar, de mari emoții 
pentru Progresul imediat după pau- 
ză. Dinamoviștii atacă, atacă mereu. 
La o acțiune personală, Dinu, șu
tează puternic și cu destulă precizie. 
Mingea însă lovește bara. Nervozi
tatea începe să-l domine pe jucători, 
în special pe dinamoviști. Faulturile 
sînt tot mai dese. (De ce o fi tras 
Dumitrache cu mingea în Raksi, 
trintit la pămint de un dinamo- 
vist ?) Comițînd un fault în apro
pierea careului, Deleanu nu avea de 
unde ști ce deznodămînt va avea 
intervenția sa dură Ia un atac a! 
adversarului... Raksi execută lovitura 
liberă înalt, peste toți apărătorii 
dinamoviști, masați, evident, în fața 
lui Constantinescu. Undeva retras, 
se^afla insă Beldeanu, venit special 
în ofensivă. Cum-necum, mijlocașul 
Progresului primește mingea la pi
cior. Singur fiind, nu ezită și șu
tează imparabil. Min. 70 : Progre
sul—Dinamo 2—1.

Acesta avea să fie și scorul final. 
Un rezultat surpriză, dar trebuie 
spus că jucătorii Progresului au me
ritat pe deplin victoria. Momentele 
de mare pericol trăite de ei In ulti
mele minute ale partidei (portarul 
Manta a plătit cu prețul unui auto- 
accident intervenția extraordinară la 
o minge» care putea să între foarte 
ușor în plasă) i-a arătat ca avînd 
serioase1 rezerve, puțind face față 
chiar și celor mal dezlănțuite 
atacuri.

Ion DUMITRIU

FRUNTAȘELE 
VOLEIULUI 
MASCULIN 

IN DRUM... DE LA 
SIBIU LA BRAȘOV

Campionatul masculin de volei, in
trat în ultima sa parte (turneul final, 
la care participă echipele bucureștene 
Steaua, Dinamo, Rapid și Politehnica 
Galati, clasate în această ordine la 
încheierea etapelor precedente), se 
impune atenției generale printr-o 
excelentă comportare a tuturor aces
tor formații. Publicul spectator din 
Sibiu — unde a fost programat turul 
acestui turneu-epilog — a rămas în- 
cîntat de voleiul spectaculos, de pa
sionantele dispute ale formațiilor 
noastre fruntașe. Există explicația că 
frumusețea meciurilor de volei de la 
Sibiu se datorează lipsei de miză, 
Steaua — care deține de fapt titlul
— nemaiavind nici o emoție în pri
vința păstrării poziției de cam
pioană și în acest an. Așa cum 
s-au petrecut lucrurile în tot timpul 
campionatului, precum și acum, la 
Sibiu, celelalte trei formații par să-și 
considere încheiate și între ele con
turile, mulțumindu-se cu locurile ce 
le ocupă la această oră : 2. — Di
namo ; 3. — Rapid ; 4. — Politehnica.

Ceva rezerve cu privire la „mulțu- 
mirea“ voleibaliștilor gălățeni există 
totuși ; mai ales după ce i-au Învins, 
oarecum neașteptat, pe rapidiști, 
mult mai categoric decit înseamnă în 
volei o victorie cu 3—1. Avînd un 
blocaj de „zile mari", echipa de la 
Dunăre a rezistat impecabil forței ti
nerilor trăgători ai Rapidului. în atac, 
„politehniștii" s-au impus net, așa 
cum df altfel arată (chiar dacă nu
mai parțial) scorurile seturilor cîști- 
gate : 15—9, 15—5, 15—3. Formația
bucureșteană a avut un cuvint de 
spus doar în primul set, ce i-a re
venit cam greu (15—11) și numai 
după o greșală de arbitraj comisă in
tr-un „moment psihologic"...

în ce-i privește, rapidiștil au în
ceput'bine și meciul cu Steaua. Dar 
eforturile, într-adevăr impresionante, 
ce le-au depus pentru a-i surprinde 
pe campioni, aveau să fie resimțite 
de întreaga echipă în seturile urmă
toare.

Este indiscutabil că în meciurile 
de la Sibiu, — și nu știm de ce nu 
s-ar întimpla Ia fel și în partidele 
returului : astăzi, miine și poimiinc, 
la Brașov — Steaua s-a comportat 
deosebit, chiar dacă replica celor trei 
adversare a fost mult mai mare decit 
în precedentele etape ale campiona
tului. în derbiul cu Dinamo, steliștii 
au pierdut primul set la mare luptă 
(16—14), pentru ca apoi să spulbere 
orice speranțe ale dinamoviștilor, al 
căror joc nu se poate spune că nu s-a 
îmbunătățit. în această ordine de 
idei, este de subliniat că meciul Di- 
namo-Rapid (ciștigat de prima echi
pă cu 3—1) a întrunit sufragiile una
nime ale spectatorilor, ca și ale spe
cialiștilor.

Ieri, echipele și oficialii s-au mutat 
la Brașov. Am fost informați că ama
torii de volei din orașul de sub Timpa
— avizați de frumusețea voleiului 
văzut de «ibieni — și-au procurat din 
vreme Bilete de intrare pentru me
ciurile de nstdzi: Steaua-Politehnica, 
Dinamo-Rapid.

MUȘCHETARII CONTEMPORANI

Fondare fulgerătoare — tuș I (La Ragione — dreapta — recunoaște rău- 
șifa loviturii lui J. C. Magnan) Foto : Gh. Vințilă

nitiativa si
p p

răspunderea
(Urmare din pag. I)

Fotbal — Juniori

ROMÂNIA-BULGARIA 1-1
Meciul-retur dintre reprezentativele 

de juniori ale României și Bulgariei, 
din cadrul preliminariilor turneului 
U.E.F.A., s-a încheiat la egalitate 1-1 
(0-0). Au marcat în ordine : Sandu 
Mircea și Kostov.

In urma acestui rezultat, echipa 
noastră a pierdut orice șansă de ca
lificare în turneul final U.E.F.A.

Portarii contra centrilor înaintași I Dueluri Coman—Neagu și Râducanu— lordănescu (faze din derbiul Rapid— 
Steaua) Foto : Gh. Vințilă

CUVINTE DESPRE TlNĂRA
GENERAȚIE A SCHIULUI

4

POIANA BRAȘOV (prin telefon). 
— Sfirșitul acestei săptămini a pro
gramat pe pîrtiile din Cristianu 
Mare campionatul național pentru 
probele alpine al juniorilor. Orga
nizarea acestor întreceri a permis 
detașarea citorva concluzii în legă
tură cu modul în care se prezintă 
la ora actuală' viitorii noștri slalo- 
miști.

O primă constatară este îmbucu
rătoare : la startul campionatului 
s-au prezentat în cadrul celor patru 
categorii de concurs (juniori și ju
nioare mici și mari) nu mai puțin 
de 140 de concurenți. In plus, spre 
deosebire de întrecerile seniorilor, 
care s-au bucurat cu mici excepții 
doar de participarea obișnuitelor 
cluburi și asociații de pe Valea Pra
hovei și din Brașov, întrecerile ju
niorilor au reunit copii veniți de La 
cele mai îndepărtate centre de schi 
din țară, printre care Vatra DorncL 
Baia Mare, Reșița, Odorhei. Piatra 
Neamț, Sfintu Gheorghe.

Concursul juniorilor mari, al ace
lor schiori care reprezintă rezerva 
schiului nostru, a evidențiat exis
tenta citorva juniori (Soiu Petre. 
Alexandru Bogdan, Burchi Marian

și alții) cu aptitudini bune pentru 
performanță.

Fără să determine detașarea unuia 
sau altuia dintre juniori ca valori 
autoritare, campionatul național, ca 
și concursurile care l-au precedat in 
acest sezon ne-au arătat astfel 
existența unei garanții „numerice" 
pentru schimbul nostru de mîlne. 
Plutonul fruntaș al juniorilor mari 
a dat dovadă de corectitudine în 
execuție, de o reală dotare pentru 
schi, nu insă și de temperament de 
concurs, fapt explicabil, în parte, 
prin numărul mic de competiții ce 
se organizează la noi In țară, in se
zonul de iarnă.

întrecerea juniorilor mici și a fe
telor s-a caracterizat printr-o parti
cipare foarte eterogenă din punct 
de vedere al valorilor. Un concurs 
de preselecție ar fi condus — după 
părerea specialiștilor — la finale 
mult mai atractive. Mi se pare in
teresant aici de semnalat asaltul ju
niorilor mici din unele centre 
„netradiționale", ca Hunedoara, Baia 
Mare și Reșița. Pentru un viitor 
ceva mai îndepărtat rețin atenția 
antrenorilor numele lui Eva Mezes, 
Dagmar Muller și Degeratu Nuți.

B. RADU

„Trofeul Gaudini"
FLORETIȘTII FRANCEZI

Învingători
Mihai Țiu, cel mai bun scrimer în turneul pe echipe

După patru ani, sala Floreasca din 
Capitală a găzduit din nou întrecerile 
de floretă bărbați pe echipe, din ca
drul „Trofeului Gaudini" — compe
tiție de prestigiu mondial ce se or
ganizează anual în memoria mul
tiplului campion mondial și olimpic, 
italianul Giulio Gaudini, încă din 
1950. Trofeul, după ce a poposit în 
vitrina federației române de scrimă 
timp de doi ani (1969, 1970), își mută 
sediul după, această ediție la Paris, 
în urma victoriei meritate a echipei 
Franței.

Cu excepția echipei sovietice, care 
nu e înscrisă în această competiție, 
la startul întrecerilor din sala Flo
reasca s-au prezentat cele mai pro
eminente figuri ale floretei masculine 
pe plan mondial șl anume reprezen
tativele Ungariei, României, Italiei și 
Franței, ocupantele locurilor II, III, 
IV și V la C.M. de la Ankara, ediția 
1970. întrecerile au constituit un ade
vărat „recital" de floretă bărbați. Și 
nici nu putea fi altfel, cînd din cei 
20 de floretiști, 15 au urcat de nenu
mărate ori pe podiumurile campio
natelor mondiale sau ale J.O., iar 
nume ca Magnan, Revenu, Talvard 
(Franța), Kamuty, Gyarmaty, Szabo 
(Ungaria), Țiu, Haukler, Falb (Româ
nia) sînt cotate ca „flocete" de primă 
mărime în orice competiție de va
loare mondială, Echipa de floretă 
bărbați a României a ocupat în acest 
an locul III, obțihînd o singură vic
torie în fața formației Italiei, cu 
scorul de 10—6, și fiind învinsă de 
Franța cu 6—10 și Ungaria cu 7—9.

Desigur că într-o competiție ca 
aceasta, unde există un echilibru va
loric sensibil egal, victoria putea re
veni oricărei echipe, excepție făcînd

— poate — formația Italiei. Era po
sibilă atunci victoria echipei noastre? 
Privit mai îndeaproape, rezultatul 
floretiștilor noștri putea fl mai bun, 
ei puteau chiar cîștiga, dacă din rîn- 
durile lor n-ar fi lipsit Tănase Mu- 
reșanu. în al doilea rind, din echipa 
României n-au concurat la adevăra
tele lor posibilități decit Țiu și Hauk
ler, care printr-o ofensivă perma
nentă și eficace (primul) și printr-o 
gindire tactică deosebită (al doilea) 
au obținut cite 4 și, respectiv, 3 vic
torii, în meciurile decisive pentru 
primele locuri. Dar aceste victorii 
n-au fost suficiente, fiindcă Falb 
(parțial) și Ardeleanu au pierdut 
asalturi după asalturi...

Dacă pentru floretiștii francezi cu
cerirea trofeului Gaudini a însemnat 
un succes meritat, desigur, pentru 
noi întilnirile pe echipe au prilejuit 
un succes... individual și anume acela 
al lui Tiu, care, in clasamentul ne
oficial ocupă primul loc cu 10 asal
turi cîștigate din 12 disputate. Nu 
este la îndemîna oricui să obțină in
tr-o singură zi victorii asupra lui 
Magnan, Revenu, Noel, Gyarmaty, 
Kamuty 1 Țiu rămîne, în continuare, 
omul nr. 1 al întrecerilor pe echipe.

Avînd în vedere că la acest turneu 
au participat aproape toate formațiile 
pe care Ie vom Intîlnt în lupta pen
tru medalii la C.M. din iulie de la 
Viena, considerăm că o analiză con
cretă a fiecărui trăgător, sinceră, 
deschisă, precum și o privire de fond 
asupra felului în care au evoluat ad
versarii floretiștilor români, pot con
stitui coordonate ale viitorului plan 
de pregătire în vederea campionate
lor mondiale.

Octavian VINTILA

rugbi: Un trial 
cu rezultate 
fructuoase

Ieri la prlnz, pe stadionul Tinere
tului, loturile naționale A și B de 
rugbi s-au întîlnit într-un important 
meci de verificare, în vederea întîl- 
nirii de duminică cu selecționata 
Italiei. Antrenorii au urmărit in pri
mul rînd omogenizarea echipei și 
cristalizarea tacticii de joc, precum 
și găsirea celor mai bune soluții 
pentru posturile rămase în suspen
sie, ca urmare a indisponibilităților 
de ultim moment.

Cu toate că terenul a fost ușor des
fundat de ploaie, selecționai» Iii au 
făcut un joc excelent, cu schimbări 
derutante de direcție a balonului, cu 
multe încercări reușite, deciși pe îna
intare și spectaculoși pe trei sferturi. 
A fost poate cel mai reușit trial din 
ultimii ani, in care s-au putut con
stata cu satisfacție resursele tehnice 
și tactice ale rugbiului nostru. îm
bucurător e și faptul că tinerii che
mați în lot devin tot mai Siguri în 
joc, cu o personalitate bine contu
rată, puse toate acestea în slujba 
echipei.

Deși nu se punea problema scoru
lui, lotul A, în formula cu care va 
începe probabil jocul cu italienii, a 
acumulat multe puncte (scor final : 
44—0). Dar ceea ce trebuie subliniat

e faptul că majoritatea dintre ele 
(33) sint rezultatul acțiunilor de atac 
terminate cu eseuri, dovadă a capa
cității tehnice și fizice a echipei. în
tregul XV, chiar și Rășcanu, a cărui 
validitate era pusă de medici sub 
semnul întrebării, a convins și ne dă 
îndreptățite speranțe pentru jocul cu 
Italia. Antrenorul federal, prof. Al. 
Teofilovici, s-a ațjtat mulțumit de 
jocul selecționabililor, subliniind fap
tul că echipa a ajuns la un stadiu 
de pregătire ce-i permite să facă un 
joc bun duminica viitoare.

După meci, colegiul central de an
trenori (Teofilovici. Cosmănescu, 
Moraru, Titi Ionescu. Paloșanu. Car- 
nabel, Denischi) s-a fixat asupra 
următorului XV : Dr&gulescu, Onu- 
țiu, Baciu — Șcrban, Atanasiu — 
Pop, Demian, Rășcanu — Bărgău- 
naș, Nicolescu — Suciu, Dragomi- 
rescu, Nica, Teleașă — Durbac. Ca 
rezerve au fost desemnați : Dinu, 
Iorgulescu. Țuțuianu. Miclescu, Mi
hai. Simion, Damaschin.

Pavel DUMITRESCU
Echipa Italiei e așteptată să so

sească în Capitală vineri. Meciul va 
fi condus de arbitrul Dubernet 
(Franța).

răspundere, întrucît e vorba de fao 
tori care se condiționează reciproc. 
Inițiativa presupune a-ți asuma o 
răspundere, a gindi lucid, cu exigen
ță, nu a te aventura nepregătit în ne
cunoscut, și tocmai acestei gîndirl 
lucide, exigente i se datorează rezul
tatele pozitive obținute de marea ma
joritate a unităților economice din 
județul nostru. întîlnim încă pe 
alocuri fugă de răspundere, expri
mată prin tendința unor conducători 
de unități economice de „a se acope
ri" cu tot felul de aprobări șl „aco
periri". Se ajunge uneori Ia situații 
absurde, ca aceea semnalată la 
C.A.P. Chiraleș, unde recrutarea 
îngrijitorilor pentru sectorul zo
otehnic se făcea solicitlndu-se „sfa- 
tul“.„ uniunii județene a cooperati
velor agricole de producție sau al di
recției agricole județene.

Nu arareori, asemenea tendințe de 
a fugi de răspundere sînt încurajate 
însă și de diferite unități economice 
cu rol coordonator, foruri de resort, 
ministere etc., care vrlnd să contro» 
leze totul pînă Ia cel mai mic amă
nunt, string unitățile subordonata 
in chinga aprobărilor obligatorii 
pentru orice operațiuni cit de mă
runtă, ceea ce are ca efect Intirzierl 
păgubitoare pentru economia națio
nală. Pentru introducerea utior a» 
parate de măsură și control al 
temperaturilor, Fabrica de sobe 
ceramice Bistrița a solicitat dw 
frobarea Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții, dar nu a 
primit-o timp Îndelungat. Aceeași 
unitate a solicitat aprobarea să utili
zeze argila ce se găsește în cantități 
mari pe plan local șl, cu mici modifi
cări ale procesului tehnologic, ar in- 
locui-o pe cea adusă, cu considerabile 
cheltuieli de transport, tocmai de la 
Medgidia ; dar nu a primit nici un 
răspuns. în acest hățiș al aprobărilor 
inutile se irosește timp și energie, sînt 
înăbușite inițiative valoroase, condu
cerea proceselor economice e îngreu
nată de noianul htrtiilor care circulă 
amețitor : o circulară anulează pe 
alta, o instrucțiune o completează pe 
cealaltă și, In multe cazuri, printre 
atiiea hlrtil, controlul efectiv devine 
inoperant. La uniunea județeană a 
cooperativelor de consum acest abuz 
de instrucțiuni, circulare, informări 
a făcut ca să se scape din 
vedere tocmai un element esen
țial : felul în care sînt distribui
te produsele alimentare în sectoarele 
forestiere, domeniu în care pînă la 
urmă, datorită lipsei de control, au 
apărut defecțiuni, abuzuri, cazuri de 
speculă.

Consolldînd ceea ce am realizat, 
sîntem preocupați să lărgim și să adin- 
cim experiența în îmbunătățirea con
ducerii economiei, în pregătirea ca
drelor, spre a le întări răspunderea, 
a le stimula inițiativa, a-i ajuta să-și 
perfecționeze stilul și metodele de 
muhcă. ÎÂ acest sens, vom continua 
și diversifica schimburile de expe
riență între cadrele de conducere 
din diferite sectoare de activitate — 
metodă folosită cu bune rezultate și 
în anii trecuți — cu comisiile econo
mice ale comitetelor orășenești de 
partid și din marile întreprinderi, pe 
teme privind luarea deciziilor, selec
tarea problemelor în funcție de prio
ritatea lor, folosirea rațională a tutu
ror resurselor umane și materiale. 
Biroul comitetului județean de partid, 
la rlndu-i, va trebui să-și perfecțio
neze munca, să dovedească mai multă 
fermitate și perseverență în pregăti
rea muncitorilor calificați, formarea 
cadrelor necesare activității econo
mice șl sociale și, tn același timp, să 
fie exigent față de cadrele lipsite de 
inițiativă sau cu insuficient simț de 
răspundere. Vom acorda mal multă 
atenție îndrumării organizațiilor de 
partid din economie spre a asigura 
creșterea competenței lor, lărgirea 
ctmpului de manifestare a ini
țiativei, emulației, gindirli crea
toare. Organizațiile de partid nu-șl 
pot cîștiga autoritatea decit p&- 
trunzînd in miezul problemelor, 
acționind pentru rezolvarea co
respunzătoare a acestora și unind in 
acest scop toate forțele. Va spori 
astfel contribuția fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii din județul 
nostru la înfăptuirea prevederilor 
noului cincinal.
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DIN LUMEA LARGĂ
Comentarii după încheierea 

campionatului mondial 
de hochei

Comentînd desfășurarea campiona
tului mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) încheiat simbătă la Gene
va, corespondentul agenției „France 
Presse" notează intre altele : „E* 
chipa U. R. S. S. a cucerit pen
tru a 11-a oară titlul mon
dial (de 9 ori consecutiv), dar de 
data aceasta cu mal multe emoții ca 
de obicei, intr-o competiție marcată 
de surprize și rezultate contradicto
rii. Hocheiștii sovietici își datorează 
succesul unui joc mai bine organizat, 
tehnic și constant bun. Cel mai pu
ternic contracandidat la titlu, forma
ția Cehoslovaciei, (in absenta cana
dienilor) handicapată de un start alb 
(a pierdut meciurile cu S.U.A. și Sue
dia) a revenit puternic spre finiș. 
Totuși, echipa Cehoslovaciei iese din 
acest campionat cu o dublă satisfac
ție : aceea de a fi ciștigat titlul euro
pean și de a fi întrecut .in meciul 
direct oe campioana lumii. Suedia 
obține medalia de bronz, în timp ce 
echipa S U.A.. revelația primelor eta
pe. dar neinspirată și fără suflu in 
continuare, retrogradează in grupa B. 
urmind să evolueze din nou la Bucu
rești. unde vor avea loc anul viitor 
campionatele grupelor B și C.

Clasamentul grupei A : 1) U.R.S.S.
— 17 puncte (77 goluri marcate, 24
primite) ; 2) Cehoslovacia — 15
puncte (44—20) ; 3) Suedia — 11 punc
te ; 4) Finlanda — 9 puncte ; 5) R.F. 
a Germaniei — 4 puncte ; 6) S.U.A.
— 4 puncte. în clasamentul golgete- 
rilor primul loc a fost ocupat de Ana
toli Firsov (U.R.S.S.) — 19 puncte, 
urmat de Harlamov — 17 puncte, 
Malțev — 16. Petrov — 11, Lunds- 
troem — 10. Iată și echipa campiona
tului (desemnată prin votul a 286 de 
ziariști sportivi prezenți la Geneva) : 
Holecek (Cehoslovacia)-Suchy (Ce
hoslovacia). Koskela (Finlanda)-Vi- 
kulov. Malțev. Firsov (toți trei 
U.R.S.S.).

Lotul de fotbal 
al Cehoslovaciei 

pentru meciul cu echipa 
Țârii Galilor

Federația de specialitate ceho
slovacă a stabilit Iotul de jucători 
din care va fi alcătuită echipa pen
tru meciul cu selecționata Țării 
Galilor, programat Ia 21 aprilie la 
Swansea în cadrul campionatului 
european de fotbal.

Din Iot fac parte Viktor, Flesar, 
Dobias, Migas. Hrivnak, Hagara, Ta- 
borsky, I’ollak. Kuna, Desiatnik,

F. Vesely, Stratil, Adamec, Jokl, Al
brecht, Capkovic, Vencel, Binovsky, 
Hrdlicka, Danko, Mutkovic și B. Ve
sely.

DISPUTATA LA BUDAPESTA, 
întilnirea internațională amicală de 
handbal dintre echipele masculine 
ale cluburilor Honved Budapesta și 
Dukla Praga s-a încheiat cu scorul 
de 25—20 (12—13) in favoarea spor
tivilor cehoslovaci.

FEDERAȚIA DE HALTERE DIN 
PERU va organiza la Lima, intre 15 
și 26 septembrie, un mare turneu in
ternațional. Au fost invitați să par
ticipe sportivi din 93 de țări, printre 
care S.U.A., U.R.S.S., Ungaria, Româ
nia, Italia. Bulgaria, Suedia etc.

LA CAIRO, in prezența a 45 000 de 
spectatori, s-au intilnit in cadrul 
preliminariilor turneului olimpic de 
fotbal, reprezentativele Tunisiei și 
Republicii Arabe Unite.

Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 2—0 (1—0), dac pentru turul 
următor se califică echipa tunisiană, 
care ciștigase primul meci cu 3—0.

REPREZENTATIVA DE BOX A 
CUBEI și-a continuat turneul în Eu
ropa evoluînd la Viena în compania 
unei selecționate a orașului. Net su
periori, pugiliștii cubanezi au termi
nat învingători cu scorul de 18—0.

Campionatul de fotbal 
al Angliei...

în campionatul englez de fotbal 
continuă să conducă Leeds, care în 
36 de jocuri susținute a realizat 56 de 
puncte. Urmează in clasament Arse
nal — 50 puncte. Wolverhampton — 
45 puncte. Chelsea — 44 puncte. 
Southampton — 41 puncte etc.

Rezultate mai importante înregis
trate în etapa a 36-a : Arsenal—Chel- 
șea 2—0: Leeds—Burnley 4—0: Man
chester City—Everton 3—0 ; New 
Castle—Blackpool 1—0 ; West Ham 
United—Manchester United 2—1.

...șl al R. F. a Germaniei
Echipa Borussia Moenchengladbach 

continuă să fie lideră în campionatul 
vest-german de fotbal, totalizînd 34 
de puncte. Bayern Miinchen se află 
pe locul doi cu același număr de 
puncte, urmată de Eintracht Bruns
wick cu 33 de puncte și Schalke 04. 
de asemenea, cu 33 de puncte. Iată 
cîteva din rezultatele mai Importan
te înregistrate în etapa de ieri : Bo- 
cusSia Moenchengladbach—Werder 
Bremen I—1 ; Hannover—Schalke 01 
3—0 : Hertha—Kickers Offenbach 
3—1: Kaiser Slautern—Bayern MUn- 
chen 2—1.
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18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 

— emisiune de Informație «i 
critică teatrală.

18.30 „Mîndrele" — montaj folclo
ric.

18.50 Revista economică TV. • 
Pentru agenda dv. de lucru... 
Obiectivele economice ale tri
mestrului II • De ce ați 
spus NU î Schimbul de opi
nii In comitetul de di
recție • Promisiuni... Au 
ajuns mostrele Industriei u- 
șoare în producția curentă 7 
• Produse tndustrlale româ
nești la Tirgul de la Leipzig.

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

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 50 de an! tn 50 de evocări. 

Anul 1942.
20,00 Ancheta TV • Medicul Intre 

teorie și practică. Emisiune 
de Manase Kadnev șl Andrei 
Bacalu.

20,50

21,40

Film serial „Cavalerul Fur
tună" (I). Regia filmului Jan- 
nick Andrei. Scenariul Andrâ 
Paul Antoine. în rolurile 
principale : Robert Etche- 
verry, Jacques Baluttn, De
nise Grey.
Steaua fără nume — muzică 
populară.
Telejurnalul de noapte.22.35

22,45 Telesport.
23.00 închiderea emisiunii.



viața internațională
BOLIVIA Vietnamul de sud

Un nou complot
antiguvernamental

dejucat
ide autorități

LA PAZ 4 (Agerpres). — Minis
trul de interne al Boliviei, Jorge 
Gallardo, a anunțat, simbătă. in ca
drul unei conferințe de presă, că 
„grupări politice de extremă dreap
tă" au organizat un nou complot 
împotriva guvernului. Dezvăluirile 
au fost făcute Ia citeva ore de ia 
publicarea de către Mișcarea Națio
nală Revoluționară, partid de opozi
ție condus de fostul președinte 
Victor Paz Estenssoro (actualmente 
in exil), a unui document în care 
se afirmă că „actualul guvern este 
pe punctul de a se prăbuși". In ca
drul conferinței de presă, Gallardo 
a precizat că elementele complo
tiste urmau să declanșeze acțiuni 
militare incepind de luni.

★

După cum anunță o serie de agenții 
de pres£ occidentale, după dejucarea 
complotului, în capitala boliviană au 
fost arestate mai multe persoare. Co- 
mentînd evenimentul, observatorii 
politici subliniază că aceasta este a 
doua tentativă de complot dejucată 
în ultima săptămînă.

PUTERNICE ATACURI 
ALE FORȚELOR 

PATRIOTICE
SAIGON 4 (Agerpres). — In cursul 

nopții de simbătă spre duminică, for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au lansat puternice atacuri asupra 
pozițiilor trupelor americano-saigo- 
neze situate în provinciile celei de-a 
doua regiuni militare — relatează a- 
gențiile de presă.

localitatea Bong 
Binh Dinh, pa • 
unitate a celei

La 30 km sud de 
Son, din provincia 
trioții au atacat o 
de-a 173-a brigăzi aeropurtate ame
ricane. Șapte soldați americani au 
fost uciși, iar alți 23 răniți. în 
aceeași zonă, o altă unitate a divi
ziei amintite a suferit pierderi în 
lupta cu patrioții. Pe de altă parte, 
în provincia Kpntum continuă să 
aibă loc ciocniri violente în apro
pierea bazei saigoneze nr. 6.

★
SAN CLEMENTE. — Președintele 

Richard Nixon a anunțat că va su
praveghea personal procedura de 
revizuire a dosarului locotenentului 
William Calley, condamnat recent 
de un tribunal militar la închisoare 
pe viață, pentru uciderea unui nu
măr de civili sud-vietnamezi în 
cursul masacrului de la Song My. 
Un purtător de cuvînt al Casei Albe 
a precizat că președintele a luat 
această hotărîre ca urmare a „inten
sului interes public și a numeroa
selor întrebări privind modul în 
care acest caz va fi tratat in faza 
sa finală".

Austria — Demonstrație pe străzile Vienei pentru curmarea agresiunii ame
ricane în Vietnam

CERUL SA FIE SENIN
deasupra Întregii europe

„Marșul împotriva repre
siunii" or8anizat in favoarea unor 
reforme sociale și economice de 
Conferința creștină din sud (S.C.L.C.), 
a început simbătă în șase capitale ale 
statelor din sudul S.U.A. Participanții 
la marș urmează să sosească luni la 
New York de unde voc pleca spre 
(Washington.

La Londra 
tratative între 
relații externe al 
deration of British Industry" privind 
schimbul de mă-furi pe 1971. S-a că
zut de acord asupra sporirii volumu
lui schimburilor de mărfuri între 
R.D.G. și Marea Britanie în anul cu
rent.

Președintele Comisiei 
Pieței comune, Franco Maria 
Malfatti, a sosit la New York pentru 
a discuta cu oficialitățile americane o 
serie de probleme privind relațiile 
comerciale dintre Comunitatea Eco
nomică Europeană și Statele Unite.

au avut loc
Serviciul pentru

R.D.G. și „Confe-

Recent, capitala insulelor Filipine, Manila, a fost martora unui incendiu de 
mari proporții izbucnit intr-una din suburbiile sale. In pofida intervenției 
prompte a pompierilor, incendiul nu a putut fi localizat și stins decît după 
șapte ore de indirjită luptă cu focul. Numeroase case au fost inghițite de 

flăcări

După cum s-a anunțat, prima expediție transafricană românească, începută 
anul trecut la 9 decembrie, a ajuns cu succes la Mombasa, punctul terminus 
al itinerarului propus, indreptîndu-se in prezent spre patrie Ia bordul navei 
„București". în fotografie : membrii expediției române, intr-unui din momen

tele importante ale călătoriei : trecerea Ecuatorului
,

agențiile de presă transmit
La Helsinki a fost semnat un 

protocol privind colaborarea culturală 
dintre Finlanda și Cehoslovacia 
anii 1972—1973.

Convorbiri economice 
polono-spaniole. ° delegație 
reprezentînd cercuri economice spa
niole, condusă de Jose Francisco Ota- 
mertdi, vicepreședinte al Consiliului 
general al camerelor de comerț, in
dustrie și navigație din Spania, a fă
cut o vizită în R. P. Polonă, infor
mează agenția P.A.P. Delegația spa
niolă a avut o serie de convorbiri cu 
reprezentanți ai vieții economice po
loneze, Cu acest prilej a fost semnat 
un acord privind crearea în ambele 
țări a unor comitete pentru promo
varea comerțului polono-spaniol.

Ansamblul de cîntece și dan
suri „Alunelul" al Institutului 
Politehnic din București, care 
se află intr-un turneu în Bel • 
gia la invitația Asociației de 
prietenie Belgo-Române a sus
ținut un spectacol în localitatea 
Seraing. La spectacol, care s-a 
bucurat de succes, au participat 
primarul orașului Seraing, 
G. Mathot, secretar național al 
Partidului Socialist Belgian, 
alte oficialități ale orașului și 
un numeros public. Au fost 
prezenți. de asemenea, membri 
ai ambasadei române din Bru
xelles. Tn ultimul timp pe tot cuprinsul Statelor Unite se înmulțesc acțiunile miș

cării pentru drepturile civile. Tn fotografie : aspect de la una din recentele 
manifestații organizate la New York

O VIITOARE
CAPE KENNEDY 4 

(Agerpres). — N.A.S.A. 
a anunțat o nouă „pre
mieră" prevăzută in 
programul navei spa
țiale „Apollo-15“, care 
va fi lansată la 26 iu
lie a.c. David 
comandantul de 
și James Irwin,

Scott, 
bord, 
pilo-

privind

3X

„PREMIERA"
modulului lunar, 
săpa pe suprafața

tul 
vor . . __ . .
Lunii, cu ajutorul u- 
nui perforator, gropi 
cu adîncimi de pină la 
3 metri. Profunzimea 
atinsă de săpături.Ce 
precedente nu depășea 
60 cm. După cum arată 
N.A.S.A., inovația pre-

construcțiaUn acord
unei uzine pentru producerea stibiu- 
lui a fost încheiat între întreprinde
rea cehoslovacă de comerț exterior 
„Skoda Export" și autoritățile boli- 
viene.

Banca Olandei 3 anuntat re
ducerea taxei de scont de la 6 la 
sută, intrată in vigoare la 4 august 
1969, la 5,5 la sută. Noua taxă va fi 
aplicată incepind de la 5 aprilie.

Regele Suediei, Gustav VI 
Adolf, a părăsit Stockhoimul cu des
tinația Roma, pentru o vizită de 
două săptămini în Italia.

Starea sănătății lui Louis 
Armstrong, in^crna^ ia 15 martie 
într-Un spital newyorkez, ca urmare 
a unor tulburări cardiace, a înregis
trat în cu-.'sul Zilei de simbătă o anu
mită ameliorare, dar continuă să fia 
calificată drept „critică". în urmă cu 
o săptămînă. Armstrong a fost supus 
unei traheotomii.

LUNARA
văzută in programul 
lui „Apollo-15“ va per
mite măsurarea tem
peraturii solului lunar 
pină la adincimile a- 
mintite și va contribui 
la o mai bună cunoaș
tere a originii și isto
riei satelitului natural 
al Pămintului.

Canada a lansat un sa
telit artificial31 pâniîntului me- 
nit să studieze ionosfera, cu ajutorul 
unei rachete americane. Satelitul, 
care a fost denumit „Isis", s-a plasat 
pe o orbită de 1 354 km deasupra 
Pămintului, funcționînd normal.

Premiul „Eurovision" din acest 
an, desfășurat la Dublin, a re
venit cintăreței Severine (Mo
naco), care a interpretat melo
dia „Un mal, un arbore, o stra
dă". Pe locurile următoare s-au 
clasat Karina (Spania) și Katja 
Ebstein (R. F. a Germaniei), 
care au prezentat cintecele „In
tr-o lume nouă" și, respectiv, 
„Această lume".

NOTE

„Nu avem
ORIENTUL APROPIAT Pierderi în rindurile nevoie

(Urmare din pag. D

ficarea unei Europe autentice, adică 
a unei Europe care ar permite tutu
ror popoarelor de pe continentul nos
tru să-și rezolve problemele și să sta
bilească între ele legături profunde 
de solidaritate și cooperare. Elimina
rea blocurilor militare care marchea
ză scindarea Europei, este condițio
nată în primul rînd de succesul unei 
astfel de conferințe. De aici nece
sitatea ca țările continentului nos
tru, fără a renunța la legătu
rile de prietenie și colaborare pe 
care le au în Europa sau dincolo de 
continentul nostru, să ducă o politică 
de independență și să dea acestei 
politici importanța de simbol și for
ța unei veritabile inspirații.

Conferința securității europene tre
buie pregătită cu grijă, deoarece ni
mic n-ar fi mai grav decît a vedea 
o astfel de conferință eșuind sau o’o- 
ținind doar niște rezultate derizorii. 
A o pregăti temeinic înseamnă a-i 
crea condițiile politice ale succesului. 
In măsura în care se obțin progrese 
prin destinderea realizată între 
țările de pe continentul nostru, con
vocarea conferinței paneuropene se 
va face nu prin opunerea, prin con
fruntarea dintre blocuri, ci prin par
ticiparea tuturor națiunilor și a sta
telor continentului, fiecare exprimîn- 
du-și liber interesele și concepțiile.

— Care credeți că va fi efectul 
acestei conferințe asupra întăririi 
cooperării dintre state, asupra 
dezvoltării libere și armonioase 
a fiecărei țări de pe conti
nentul nostru 7

— Ideea conferinței asupra securi
tății europene are o importanță co- 
virșitoare. Țelurile ei nu se pot li
mita numai la stabilirea unul statu- 
quo pașnic în Europa — aceasta ar 
Însemna doar o utilitate restrînsă care 
nu ar putea răspunde plenar aspira
țiilor noastre legitime — conferința 
paneuropeană va trebui să creeze 
bazele reale ale cooperării și înțele
gerii intre toate statele de pe conti
nent, edificarea unui sistem euro
pean care să apropie toate statele, 
toate națiunile, în afirmarea solida
rității lor profunde și în crearea 
condițiilor necesare pentru dezvolta
rea pe toate căile a cooperării eco
nomice, politice, științifice și cultu
rale.

Președintele Ceaușescu a propus 
de mai mult tfmp crearea unui or
ganism permanent de cooperare euro
peană. Acestei propuneri trebuie să

Airbusul „Tristar" va zbura peste un an
NEW YORK 4 (Agerpres). — Firma 

americană „Lockheed" a anunțat că 
va livra primele airbusuri „L-1011 
Tristar" societăților de transporturi 
aeriene in luna aprilie a anului 1972, 
cu cinci luni mai tirziu decît preve
deau contractele. Anunțul a interve
nit după încheierea cu succes a ne
gocierilor cu reprezentanții guvernu- 

1 se acorde toată considerația, ea 
constituind, după părerea noastră, o 
orientare extrem de pozitivă și de 
rodnică pentru viitorul continentului 
european. Faptul că o astfel de pro
punere a fost făcută de către preșe
dintele Ceaușescu, nu ne miră, deoa
rece vigoarea, curajul, inspirația șe
fului statului român și a întregii 
Românii constituie de mai mult timp 
un aspect important al speranțelor 
pe care le putem nutri în fața viito
rului Europei. Cerul continentului 
nostru este astăzi încă străbătut de 
nori.

— Domnule Alain Ravenne, aș 
vrea să vă opriți pe scurt asupra 
acțiunilor mișcării franceze pen
tru securitatea și independența 
Europei, în momentul de față.

— Nouă ni se pare important ca, 
apropiindu-ne de momentul realiză
rii conferinței paneuropene asupra 
securității, trebuie să se prevadă, să 
se pregătească și, pe cit posibil, să 
se realizeze măcar și parțial, eta
pele ulterioare ale dezvoltării des
tinului continentului nostru care nu 
poate fi decît cel al înțelegerii și 
cooperării. Scopul și obiectivele miș
cării noastre constau în impulsionarea 
edificării unei Europe a cooperării 
multilaterale, unite pe baza unei for
mule simbolice și celebre „de la At
lantic pină în Urali", prin aplicarea 
imperativelor destinderii și a exigen
țelor independenței. O Europă capa
bilă să joace în lume un rol activ, 
respectînd deplin independența fie
cărui stat de pe teritoriul ei, în așa 
fel, incit, pluralitatea de ideologii și 
de sisteme care îi formează diversi
tatea să nu mai constitue un factor 
de diviziune și de opoziție ci, 
contră, un factor de înflorire și 
cooperare în lumea întreagă.

în perspectiva aceasta, prietenia și 
cooperarea multilaterală româno- 
franceză pot juca un rol esențial in 
demonstrarea apropierii posibile din
tre toate popoarele continentului nos
tru. Popoarele noastre, care au afi
nități atît de profunde și de durabile, 
sint legate între ele printr-o priete
nie sinceră, firească, trainică și, din 
moment ce guvernele țărilor noastre 
sint gata să colaboreze îndeaproape 
pentru atingerea acestor obiective, 
noi putem face din prietenia ro- 
mâno-franceză un element de rezo
nabilă convingere. /

din 
de

Interviu realizat de 
loan GRIGORESCU

Paris.

lui britanic și firmei „Rolls Royce" 
in vederea continuării construirii mo
torului „RB-lll", menit să echipeze 
airbusul „Tristar". Se știe că viitorul 
acestui airbus a fost pus sub semnul 
întrebării de falimentul răsunător al 
firmei „Rolls Royce", faliment pro
vocat, de altfel, de producerea în con
diții necomerciale a motorului RB-211.

IORDANIANO-PALESTINENE
AMMAN 4 (Agerpres). — Vorbind 

în cadrul unei reuniuni a membrilor 
guvernului și parlamentului, regele 
Hussein al Iordaniei a anunțat că 
intre oficialitățile iordaniene și co
mandourile palestinene au loc con
tacte în vederea unei soluționări a 
actualei crize. El a precizat, potrivit 
agenției Reuter, că intenția guvernu
lui este de a determina organizațiile 
de rezistență să renunțe la a desfă
șura activități militare sau de altă 
natură în Amman. Regele Hussein 
a exprimat speranța că se va putea 
ajunge la o reglementare a conflic
tului fără a se recurge la forță.

Cu toate acestea, Ammanul con
tinuă să cunoască o stare de ten
siune, anunță agenția France Presse. 
în timpul nopții de simbătă spre 
duminită, pe străzile capitalei ior
daniene au fost trase numeroase 
focuri de armă. Mașini ale poliției

CV PRIVIRE LA CONFERINȚA 
ARABA LA NIVEL ÎNALT 

PROPUSA DE R.A.U.
CAIRO. — Marocul a propus ca 

noua conferință la nivel înalt a țări
lor arabe, în legătură cu situația 
din Iordania, să se desfășoare la 
Alger, anunță ziarul „Al Ahram". 
Această propunere, precizează sursa 
citată, a fost transmisă guvernului 
R.A.U. de către ambasadoru, Maro
cului la Cairo Cotidianul egiptean 
nu face nici o altj precizare in le
gătură cu reuniunea șefilot de state 
și de guverne as' țărilo< arabe, con
sacrată examinări: situației dir> lor 
dania, car» trebuia sâ-și deschidă 
lucrările simbătă. 1» Cairo

Libanul a informat guvernul egip
tean că nu va participa la o astfel 
da reuniune in cazul în care ea ar 
grupa numai 7 sau 8 țări, relatează 
agenția France Presse, citind surse 
autorizate din Beirut. Oficialitățile 
libaneze apreciază că la această 
conferință trebuie să participe toți 
sau marea majoritate a membrilor 
Ligii Arabe, și in special Iordania.

După cum s-a anunțat, pină în 
prezent Sudanul, Siria, Libia, Tuni
sia. și Kuweitul și-au exprimat a- 
cordui de a participa la această în- 
tilnire, convocată la inițiativa Repu
blicii Arabe Unite.
PROGRAMUL CABINETULUI 

SIRIAN
DAMASC. — Noul cabinet sirian 

își propune să continue politica gu
vernului precedent, a subliniat pri
mul ministru, Abdel Rahman Khley- 
fawi, intr-o declarație făcută Agen
ției naționale de informații. El a pre
cizat că guvernul său se va conforma 
programului definit de comandamen
tul regional provizoriu al Partidului 
Baas și va urma directivele șefului 
statului, generalul Hafez Assad, pen
tru rare obiectivul fundamental ră- 
mine „eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate". Noul premier sirian a men
ționat că guvernul „va acorda o a- 
tenție deosebită problemelor dezvol
tării economiei țării".

CONTACTE Mafiei americane de baze
pa-și grupe ale armatei regale au 

trulat pe străzile orașului.
Pe de altă parte, Salah Abou Zeid, 

trimis special al regelui Hussein, 
și-a încheiat vizita la Tunis, plecind 
la Alger. El a înmînat premierului 
tunisian, Hedi Nouira, și lui Bahi 
Ladgham, președintele Comitetului 
Superior Arab însărcinat cu supra
vegherea aplicării acordurilor iorda- 
niano-paiestinene, mesaje din partea 
suveranului hașemit în legătură cu 
evoluția recentă a situației din Ior
dania.

ATENȚIE LA MUZICĂ!
Diverse studii efectuate de 

curînd au demonstrat că muzi
ca are cele mai diverse efecte 
asupra sănătății noastre. Astfel, 
experiențele făcute de profeso
rul Ludwig Demling (R.F.G.) pe 
23 de tineri sănătoși, au dove
dit că în timp ce ascultau mu
zică „beat" secreția de suc gas
tric se reducea simțitor, și re- ' 
venea la normal... pe muzică 
de Mozart, ceea ce duce, după 
părerea profesorului, la conclu
zia că muzica „beat" produce 
ulcer. Iată dar, unde pot duce 
excesele în ce privește un anu
mit gen de muzică ușoară. In 
același timp, experiențe efec
tuate la un spital din Nassau, 
au dovedit că ascultarea cînte- 
celor de leagăn în surdină este 
mult mai eficace decît obișnui
tele somnifere. Terapia a fost 
aplicată cu succes pe scară lar
gă în spital. Astfel, s-a dovedit 
științific, eficacitatea bătrînes- 
cului „nani, nani puișor".

TROFEE SPORTIVE
MODERNE

De ani de zile, principalul 
trofeu sportiv este cupa, de di-

A-NEW YORK 4 (Agerpres). — 
genții F.B.I. au arestat pe cunoscutul 
mafiot Joseph Colombo și alți 20 de 
suspecți, sub acuzația că au organizat 
un sindicat care dirija jocurile de 
noroc în New York, violînd legea 
privind controlul crimei organizate 
din 1970. Potrivit prevederilor legii, 
o asemenea acuzație atrage o pe
deapsă de 5 ani Închisoare și 10 000 
de dolari amendă.

Cunoscut a fi unul din șefii Mafiei 
de Brooklyn, Colombo este acuzat, de 
asemenea, de evaziune fiscală și com-

din diverse 
mereu în aceeași 
în prezent, deo- 
sportive și crea- 
problema găsirii

verse mărimi 
materiale, dar 
formă clasică, 
potrivă foruri 
tori și-au pus 
unor forme noi. După îndelun
gate dezbateri în cadrul -cam
pionatelor europene de sici (ju
niori) de la Nesselwang (R.F.G.) 
cupa de argint a fost înlocuită 
pentru prima oară prin aceste 
spirale decorative, realizate din 
plăci de aluminiu în formă de 
skiuri. Reflectarea luminii de 
către lamele de aluminiu dispu
se neuniform creează un per
manent joc de imagini optice.

CUMPĂRAȚI INSECTE 
AURITE!

Bijutierii americani au găsit 
o ingenioasă metodă de a da o 
notă autentică artei lor. Ei fo
losesc tot felul de gîndaci, in
secte și fluturi, pe care îi pie
trifică cu ajutorul unor sub
stanțe chimice, iar apoi îi îm
bracă în foițe de aur. Bijute
riile astfel obținute constituie 
ultima modă în materie de po
doabe.

NU TULBURAȚI 
LINIȘTEA ORAȘULUI
Societatea britanică de com

batere a zgomotului a realizat 
un aparat portabil, extrem de 
ușor de manevrat, care măsoară 
gălăgia. Cu ajutorul lui, orice 
doritor poate stabili dacă trafi
cul rutier și aerian sau petre
cerile vecinilor se încadrează 
sau nu în limitele de zgomot 
admise de lege. Această barie
ră este stabilită la 70 decibeli. 
Dacă zgomotul trece de această 
limită, pe aparat se aprinde un 

plicitate la jefuirea unei mari colec
ții de bijuterii în valoare de 750 000 
de dolari. Se pare, potrivit F.B.I.-ului, 
că acesta ar fi implicat și în traficul 
de stupefiante, sustragerea de măr
furi de pe aeroporturi și alte crime.

Colombo a evitat pină acum să 
cadă în plasa poliției, organizind o 
largă acțiune a americanilor de ori
gină italiană în favoarea drepturilor 
civile. Această activitate l-a ferit o 
bună bucată de vreme de neplăceri 
din partea poliției.

bec roșu, ceea 
există temeiul 
împotriva celor 
niștea orașului.

ce înseamnă că 
unei reclamații 
care tulbură li-

CINCI LUNI DE LUCRU 
PENTRU DESCIFRAREA

UNEI SCRISORI

Oamenii de știință din Lenin
grad au lucrat timp die cinci 
luni de zile la restaurarea unei 
scrisori extrem de deteriorate, 
găsite intr-o sticlă în ghețurile 
arctice. La capătul acestei.acti
vități. arată ziarul „Izvestia", 
răsplata a fost dublă, căci însuși 
mesajul descifrat anunța un 
succes realizat, ce-i drept, acum 
multe decenii. Exploratorul sue
dez Adolphe Erik Nordenskjoeld 
(1833—1901) lăsase cu 93 de ani 
în urmă această scrisoare 
ninsuia Taimir, pentru a-1 
ța pe găsitor de reușita 
diției sale, care a dus la 
perirea insulelor ce îi 
azi numele.
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în pe- 
anun- 
expe- 
desco- 
poartă

strămutate"
Ministrul apărării al Marii 

Britanii a început negocieri cu 
guvernul canadian pentru ob
ținerea dreptului de folosință a 
unor poligoane din vestul Ca
nadei ca baze de antrenament 
pentru trupele blindate ale ar
matei de pe Rin, arată ziarul 
englez „Guardian". Se pare că 
tratativele sint destul de avan-- . 
sate, deoarece reprezentanți a» \ 
acestui minister au traversat 
oceanul pentru a se fixa asupra 
celor mai potrivite baze pentru 
viitoarele exerciții militare. Sint 
vizate poligoanele Shilon din 
provincia Manitoba, Wainwright 
din provincia Saskatchewan și 
un altul din provincia Alberta. 
Perspectiva creării unor baze 
militare britanice in țară — in
tre timp Anglia și-a și mani
festat intenția de a trimite ex
perimental o primă unitate blin
dată în cursul verii, instalațiile 
urmînd a intra in folosință pe 
scară largă incepind din 1972 — 
a determinat reacția energici 
a opiniei publice canadiene, vii 
proteste in rindurile celor mai 
diferite pături ale populației. 
In mod deosebit, a stirnit ne
mulțumire propunerea Marii 
Britanii de a menține in per
manență unități blindate In 
Canada, sub pretextul distanței 
mari existente intre cele două 
țări.

Negocierile anglo-canadiene au 
inceput imediat după închide
rea bazelor britanice din Libia, 
locul de antrenament al trupe
lor blindate de pe Rin. Autori
tățile militare britanice afirmă 
că bazele din R.F. a Germaniei 
sint prea mici. Un alt factor, 
despre care se vorbește mai pu
țin, dar care este cit se poate 
de real îl constituie atitudinea 
populației vest-germane de vă
dită indispoziție, ba chiar ostili
tate față de prezența bazelor 
militare de pe teritoriul țării. 
Este bine cunoscut, de altfel, 
că în toate țările N.A.T.O. pe 
teritoriul cărora se găsesc baze 
militare, se constată o accentua
tă stare de nemulțumire, au loc 
numeroase acțiuni de protest. 
Puternicul curent de opinie îm
potriva bazelor militare, a că
ror prezență contravine inte
reselor păcii și destinderii, con
tribuie la menținerea încordării 
internaționale. o început să în
grijoreze N.A.T.O. lată motive 
in plus care explică intenția 
britaniră de strămutare a ba
zelor. Dar șansele materializării 
acestei intenții apar destul de 
mici tocmai ținînd seama de 
curentu’ amintit, de cererile tot 
mai insistente ale opiniei pu
blice mondiale pentru lichida
rea acestor instrumente ale po
liticii de forță.
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