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CU SENTIMENTUL
DE PROPRIETAR
Șl PRODUCĂTOR

Lanțul cu role va atinge 
anual o lungime de 800 000 
de metri. Un metru de lanț 
are treizeci de elemente. 
Dacă o singură verigă e 
proastă, cind se forează la 
mii de metri adîncime, în
tregul lanț poate să fie 
scos din lucru, compromi- 
țînd instalația și lucrarea 
de foraj. „Iată de ce, sub
liniază secretarul de partid, 
Octavian Mihu, noi am pus 

• în centrul muncii noastre 
cultivarea înaltei răspun
deri față de calitate. Fi
rește, nu în vorbe. Esențial 
rămîne exemplul personal 
al fiecărui comunist.

Șeful secției mecanică 
III, inginerul Mihai Costea, 
care a absolvit facultatea 
în anul 1964, este unul din 
exemplele elocvente ale spi
ritului creator de care este 
animat colectivul uzinei si- 
biene. Inginerul a cunoscut 
această secție încă din tim
pul practicii. I-a plăcut și a* 
revenit aici în primul rînd 
pentru că voia să se inte
greze unui colectiv ajuns la 
maturitate, cu un înalt grad 

' de specializare. Primul său 
gind a fost să introducă un 
flux de cunoștințe teoretice 
noi. Organizația de partid 
i-a acordat deplină încre
dere. i-a sprijinit inițiati
va, După ce a lucrat doi 
ani la proiectarea și tehno
logia lanțurilor cu role, Mi
hai Costea a revenit în sec
ție. Zece produse noi 
urmau să fie asimilate în 
decursul anului trecut ; 
mașini'de găurit, mașini de 
înșurubat, polizoare cu ax 
vertical, mașini ale cărbr 
caracteristici sînt de nivel 
mondial. Noile probleme ri
dicate în legătură cu asimi
larea lor în fabricație au 
fost dezbătute în colective 
largi. Cei trimiși în străină
tate, la specializare, au ex
pus concret tehnologia uzi
nei furnizoare. Existau în u- 
zina din Sibiu și unele solu
ții mai ingenioase. Inginerul 
Costea Ie-a expus, și-a 
dezvoltat propria concepție 
și a pus în dezbatere cele 
două tehnologii posibile. 
Ideile au fost cîntărite, oa
menii au adus o serie de 
propuneri proprii. fiind 
încurajați să le materiali
zeze.

„Această modalitate de 
antrenare a tuturor munci
torilor la perfecționarea 
muncii — ne spune ingine
rul Mihai Costea — întă
rește spiritul de responsa
bilitate și colaborare. Ast
fel, sub impulsul comuniș
tilor, întregul angrenaj al 
democrației economice ac
ționează eficient, se afirmă 
ca o reală forțiț în pro
ducție".

probleme, atribuie membri
lor de partid fie îngrijirea 
mașinilor, fie educația ce
lor mai tineri. Producerea 
și selecționarea propuneri
lor este un gen permanent 
de activitate, care face ca 
muncitorii să participe in
tens și continuu 
cerea secției, să 
părtași la bunul 
neral. Zeci de 
au fost aplicate, 
acesta stimulează inițiati
vele și ambiția.

La atelierul de lanțuri, 
tehnicianul Octavian Mihu, 
secretarul organizației de 
bază 14, continuă ideea de 
mai sus. Dar pentru ca în
tregul colectiv să fie folosit 
la reala lui capacitate, or
ganizația de bază trebuie să 
depună eforturi spre a-i a-

1956, Gheorghe Bălășan a 
pornit cu șaisprezece mem
bri de partid, iar acum în 
secție lucrează peste două 
sute de comuniști Pe a- 
tunci, la început, îndem- 
nîndu-i pe tineri să înve
țe, nu avea satisfacția de 
a se bizui decît pe cîțiva 
dintre ei care absolviseră 
cursurile medii. Acum, co
lectivul numără mulți spe
cialiști. Ion Gligor a fost 
termist, acum este inginer 
proiectant, Ernst Miiller. a 
fost termist și de curînd a 
terminat facultatea de pre
lucrări la cald. Șeful de 
atelier la unelte pneuma
tice, Miron Munteanu, a 
fost lăcătuș, iar azi este 
tehnician. însuși secretarul 
comitetului de partid al 
uzinei, Mihai Găldeanu, a

într-o uzină, raporturile 
calitative ale produselor 
nu sînt stabilite doar cu a- 
jutorul uneltelor de 
surat, ci și cu un 
ment de o factură 
bită, pe care l-aș 
drept sentimentul 
parii plenare la progresul 
întreprinderii. Instinctul 
fineții, sensibilitatea capa
bilă să se exercite alături 
de cele mai perfecționate 
mașini electronice nu se 
dezvoltă decît în ambianța 
severă a lucrului făcut cu 
toată răspunderea.

Gîndindu-mă la acest 
sentiment, am privit imen
sele tronsoane, ieșind cu 
încetineală măreață pe por
țile Sibiului. Din prima 
clipă am aflat că ele se 
îndreaptă spre Lotru, unde 
vor căptuși tunele și ga
lerii de fugă. Alte produse 
ale renumitei uzine sibie- 
ne, „Independența", se în
dreptau în același timp 
spre minele din Maramu
reș, Valea Jiului, Moldova 
sau spre sondele din Bă
răgan.

O gamă foarte variată de 
unelte, pe care le-am ur
mărit cum răsar, în etape, 
la secția a III-a mecanică. 
Am urmărit uneltele pneu
matice pe bancul de probă, 
am cercetat mașinile de 
găurit și mașinile de înșu
rubat, am revăzut aici cio
canele de nituit cazane, 
nave, poduri, vibratoarele 
pentru beton și maiurile 
mecanice pentru drumuri, 
larga gamă de . 
în halele moderne, ca 
cele mai multe din uzinele 
din tară, strungurile cu 
comandă-program, cuptoa
rele pentru tratamentul ter
mic. dispozitivele automa
te de temporizare îți aca
parează atenția cu activi
tățile lor spectaculoase. 
Măiestria șlefuitorilor de 
oțel pare cu totul subordo
nată mașinilor iscusite și 
automate, dar aparența 
este foarte înșelătoare. Or
ganizarea fluxului, contro
lul exigent al tuturor re
perelor, riguroasa lor asam
blare nu pot fi obținute 
decît cu ajutorul acelui 
sentiment al activității de 
precizie, format și educat 
în climatul de înaltă res
ponsabilitate cultivat de 
organizația de partid.

Am discutat despre acest 
lucru cu maistrul Gheorghe 
Bălășan. șeful atelierului 
de tratament termic, al cu
noscutei uzine sibiene „In
dependența". care mi-a ar
gumentat ideea prin efor
turile unui colectiv ajuns 
la maturitate. Membru de 
partid din 1946, secretar al 
organizației de partid din
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La Complexul avicol Titu

Zbor în doi peste obstacole... (Concursul hipic duminical)
Foto : S. Cristian

Luni 12 aprilie 1971
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Un teren fertil
cercetării științifice 
legate de producție
Este unanim recunoscut faptul că 

la competiția economică mondială pot 
lua parte cu succes numai acele în
treprinderi care reușesc să ofere eu 
prioritate și la un înalt nivel calita
tiv sortimentele solicitate, să asimi
leze mai rapid tehnologiile moderne 
de fabricație, să-și asigure integrarea 
în ritmul accelerat al progresului 
științific și tehnic. Sînt condiții a 
căror îndeplinire este strîns legată de 
modul în care se desfășoară activita
tea de cercetare și de proiectare.

Pocnind de la acest imperativ, în 
cadrul Combinatului siderurgic de la 
Galați au fost organizate sectoare 
consacrate cercetării aplicative, che
mate să asigure buna desfășurare a 
acestei cercetări, precum și documen
tația tehnică necesară pentru inves
tiții, îmbunătățiri tehnologice. între
ținerea și reparația agregatelor și 
instalațiilor. Trebuie, cred, subliniat 
faptul că, în mod deosebit, constitui
rea Centralei siderurgice a creat pre
mise pentru 
de cercetare și de proiectare la un 
nivel corespunzător noilor cerințe. 
Astfel, în septembrie 1970, în cadrul 
centralei a luat ființă Centrul de pro
iectare și cercetare metalurgică Ga
lați, a cărui sferă de activitate cu
prinde : efectuarea de cercetări me
talurgice pentru perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, asimilarea de 
produse noi și continua îmbunătățire 
a calității produselor, precum și ela
borarea de documentații pentru lu
crări de investiții, de întrețineri șl 
reparare a agregatelor și instalațiilor, 
pentru lucrări de mică mecanizare, 
inovații și raționalizări, reparații ca
pitale în regie proprie ; un alt grup 
de cercetări privește îmbunătățirea 
funcționării utilajelor, combaterea 
coroziunii instalațiilor și poluării 
aerului și apei.

Ca o problemă deosebit de impor
tantă și de complexă, dat fiind gra
dul de automatizare, diversitatea, ni
velul tehnic ridicat al instalațiilor si 
utilajelor cu care este dotat combi
natul. s-a impus aceea a asigurării 
pieselor de schimb. Scopul imediat 
constă în reducerea efortului valutar, 
prin asimilarea fabricației în țară a 
unei cantități cît mai mari de piese 
de schimb pentru utilajele importate. 
Pînă în prezent, s-a întreprins o 
serie de acțiuni urmărind elaborarea 
documentațiilor necesare asimilării 
producției proprii a nieselor de 
schimb, tipizarea si unificarea unor 
repere, subansamble si chiar utilaje, 

în sfera de cercetări a centrului 
întră și îmbunătățirea unor procese 
tehnologice și utilaje, sau eliminarea 
gituirilor în fluxurile tehnologice.

organizarea activității

Ing. Ion POTOCEANU
director general 

al Centralei siderurgice Galați

direcții în care s-a acționat atît în 
cadrul combinatului, cît și în celelalte 
întreprinderi ale centralei. Aș mai 
aminti fabricarea de noi sortimente 
de tablă plumbuită, studiul viitorului 
profil al laminorului de tablă sub
țire, rezolvarea multor cerințe pri
vind autoutilarea unităților centra
lei etc.

Așa cum, de altfel, probează în
treaga experiență tehnico-științifică 
internațională, existența unui centru 
puternic de cercetare și proiectare pe 
lingă un 
certe în 
legăturii 
ducție și 
blemelor 
teul a preluat integral coordonarea 
tuturor lucrărilor de cercetare efec
tuate în cadrul centralei. în planul 
său pe anul 1971 sînt înscrise un nu
măr important de teme din domenii 
variate : teoria proceselor siderurgi
ce, prelucrarea prin deformare plas
tică — tratamente termice, fabricația 
cilindrilor de laminoare, reducerea 
consumului de metal, de materiale 
refractare și de materii prime, per
fecționarea conducerii și controlului 
proceselor siderurgice etc.

Pentru f> bună desfășurare a acti
vității, consiliul de administrație al 
Centralei siderurgice a acordat cen
trului competențe lărgite în desfășu
rarea activității sale: încheierea con
tractelor de cercetare și proiectare, 
stabilirea și menținerea legăturilor 
directe cu Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și cu alte or
gane de specialitate etc. 
tru a inițiatcolaborărl 
politehnic 
cercetări 
siderurgic 
siderurgic 
grele București și își va dezvolta re
lațiile cu Institutul politehnic Galați 
în probleme de tratamente termice si 
organe de mașini, în scopul îmbună
tățirii caracteristicilor unor produse, 
proiectării 
laje.

Actuala 
centrul ca 
tralei — asigură cointeresarea directă 
a cercetării și proiectării la buna des
fășurare a activității generale de 
producție și, în același timp, parti-

mare combinat are avantaje 
ceea ce privește asigurarea 
directe cu procesul de pro- 
rezolvarea operativă a pro- 
de asistentă tehnică. Cen-

Centrul nos- 
cu Institutul 
Institutul de 

Combinatul 
Combinatul

București,
metalurgice.

Hunedoara,
Reșița, Uzina de mașini

și modernizării unor uti-

formă de organizare — 
unitate componentă a cen-

Rătăcind
prin Iași

Și 
n-a 
nu 

răs-

rli pe șenile : e zona 
industrială...

Urc dealul Cetățuii 
și de pe 
străvechii

M-am întors în lașul 
copilăriei și adolescen
ței mele, am pornit 
hoinar pe străzile atit 
de evocatoare pentru 
mine, pe care le pu
team străbate cîndva 
și cu ochii închiși și 
deodată m-am rătă
cit... Era pe undeva o 
uliță măruntă, cotită ca 
un burlan, cu casele 
intrate una-n alta, cu 
rîndunici sub ștreșini 
și curți plodoase și a- 
cum e un bulevard cu 
patru benzi, copaci 
fragezi și blocuri pas
telate. întreb un tînăr 
de vechea adresă 
ridică din umeri, 
auzit. Milițianul 
cunoaște nici. el 
punsul la întrebare. 
Un binevoitor vîrstnic 
îmi arată cu bastonul 
că acea străduță fusese 
cîndva chiar acolo, dar 
în curmeziș și noul 
cartier a transformat-o 
în amintire. Peste 
drum de vechea Uni
versitate s-a mai ridi
cat o universitate și in 
jurul ei. un orășel nou. 
studențesc. Umblu prm 
Tătărași și nu mă pot 
dumiri pe unde s-o 
apuc. Caut marginea 
poetică a tîrgului. ma
lul cu crînguri al apei, 
unde pe vremea asta 
înfloreau brebeneii și 
sinzîienele și mă tre
zesc intr-o cetate lu
nară cu ziduri uriașa 
învelite în faianță po
licromă, din interiorul 
cărora țîșnesc spre cer 
săgeți tubulare și prin
tre care forfotesc enor
me și bizare mașină-

esplanada 
mînăstiri 

privesc cu uimire și 
tulburare, în aerul fu- 
muriu, orașul acesta 
modern cu clădiri înal
te, albe și suple. în- 
cercînd în zadar să-i 
reconstitui în minte 
harta de odinioară. Mă 
dau in vorbă cu șco
larii care se hîrjonesc 
în iarbă ca iezii. Cum 
vi se pare urbea 7 —

însemnări de 
Valentin 

SILVESTRU

întreb Cum să fie ? 
Normală — răspunde 
un cîrn isteț, adăugind 
expert : cînd s-o mal 
mări, se mai schimbă 
ea. I-auzi 1 Beau o ca
fea nefericită, acră, în
tr-o co'etărie cam so
ioasă. cu un prieten 
din copilărie. După 
cum vezi — zice — 
tramvaiele si ospătarii 
mere tot atît de incct 
ca acum douăzeci de 
ani. iar lonlul e cam 
neprielnic conversației. 
Vino la mine acasă, 
după amiază, să mat 
vorbim. Mi-amintesc 
că stătea într-o fundă
tură prăbușită. Aș ! -- 
rîde — acuma e acolo 
noua clădire a consi
liului popular — și-mi 
dă altă adresă, com
plicată, cu bloc, scară.

etaj, apartament, după 
care, de altminteri, am 
și umblat mai tîrziu o 
jumătate de ceas ca 
s-o găsesc.

Nu mai recunosc 
tîrgul — îi mărturisesc 
seara unui prietenos 
demnitar al județului, 
în timp ce privim fo
rumul vast deschis în
tre admirabilul Teatru 
Național și impunătoa
rea clădire a Mitropo
liei. Peste doi-trei ani 
vei fi și mai încurcat 
— îmi spune — căci 
dincolo de calea fe
rată, apare o nouă a- 
șezare. cit Vasluiul, iar 
aici — și punctează cu 
degetul pe un plan i- 
maginar — ridicăm un 
complex de fabrici ; 
mai încolo facem unt 
muzeu al satului ; din
coace. cum ar veni 
dinspre mîna dreaptă, 
are să fie un parc cu 
alei largi, pe alei sta
tui. iar printre ele 
poate și o fîntînă, dar 
știi ? — fîntînă romană, 
năorasnică. nu un și- 
poțel fcu dulce susur.

în holul noului ho
tel, un italian mă roa
gă să-i arăt pe ghid 
drumul spre „bocideu- 
ca“ lui Creangă. Mă 
uit cu luare aminte pe 
hîrtia colorată, știu 
bine locul, dar drumul 
pînă acolo s-a com
plicat ; mă tem să nu-1 
încurc pe oaspete așa 
că-1 las totuși pe mîna 
gingașă a fetei de la 
..Informații". Dacă 
m-am rătăcit în Iașii 
de azi, eu, cel care-1 
puteam străbate și cu 
ochii închiși...

ciparea nemijlocită a reprezentanților 
centrului in consiliul de administra
ție la conducerea intregii activități.

Considerînd perioada de funcționare 
a Centrului de cercetare și proiectare 
din cadrul Centralei siderurgice Ga
lați ca o etapă de experimentare. a 
indicațiilor date de conducerea de 
partid și de stat, privind integrarea 
activității de cercetare și proiectare 
în cadrul centralelor, rezultatele ob
ținute pînă în prezent confirmă jus
tețea noii concepții organizatorice din 
economia noastră. Prin dezvoltarea 
activității centrului, avem garanția 
că vom putea realiza în termene mai 
scurte elaborarea tehnologiilor de fa
bricație a unor noi mărci de oțeluri 
și reducerea continuă a consumurilor 
specifice, asigu-rînd competitivitatea 
produselor noastre pe piața externă.

TIRGOVIȘTE (Coresponden
tul „Scînteii"). — La com
plexul avicol integrat de carne 
Titu, prevăzut cu nouă ferme, 
incubatoare și abator propriu, 
au intrat în funcțiune primele 
patru ferme care cuprind aproa
pe 700 000 păsări. Dintre aces
tea, 450 000 sînt pui de carne. 
Probele tehnologice din luna 
aprilie a.c. vor da posibilitate 
complexului să livreze săptămî- 
nal de la incubatoare 250 000 de 
pui. Se preconizează ca o lună 
mai tîrziu, în mai. să fie 
expediate pieței primele tone de 
carne de pui produsă la com
binatul avicol integrat Titu.

fost strungar, iar pe par
curs și-a terminat studiile 
superioare, a devenit ingi
ner și vreme de un dece
niu a condus secția a IlI-a.

Secretul acestei
Iuții trebuie căutat în pri
mul rînd în activitatea or
ganizației de partid, care a 
acționat neobosit pentru 
formarea și promovarea a 
numeroase cadre. Totodată, 
de aici au plecat oameni 
calificați la furnalele de la 
Hunedoara, la Combinatul 
petrochimic din Pitești, la 
„Grivița roșie", la multe 
uzine cu cuptoare de tra
tament termic, transplan
ted și întemeind valoroase 
tradiții de muncă.

îi privesc pe oamenii lui 
Bălăsan în reverberațiile 
metalului, apăsînd pe bu
toane. verificînd benzile 
rulante. Fiecare pare să 
tină doar de partea lui de 
utilaj. Si totuși, fiecare 
dintre ei este chemat să 
influențeze bunul mers al 
producției. „Este foarte 
important să căutăm solu
ția cea mai bună împreu
nă, pe tot fluxul ! — îmi 
spune maistrul Bălășan. A- 
ceastă soluție se ivește de
seori pe neașteptate, după 
lungi dezbateri. Colabora
rea strînsă între toți oa
menii din colectiv este o- 
bligatorie".

După patruzeci de ani de 
muncă, din care mai bine 
de jumătate i-a petrecut 
la Sibiu, în aceeași între
prindere. maistrul a căpă
tat unele deprinderi pe care 
le socotește foarte utile. El 
alcătuiește mici colective pe

sigura unitatea. „Unitatea 
este asigurată grație mem
brilor de partid — afirmă 
Octavian Mihu. Repartizați 
în mod omogen, comuniștii 
cunosc nu numai specificul 
diferitelor locuri de muncă, 
ci mai ales specificul acti
vității de pregătire a tine
rilor, absorbiți necontenit și 
instruiți de uzină. Numă
rul netalificaților fiind 
mare, pregătirea lor mul
tilaterală pune probleme 
dificile". Operațiile de serie 
nu sînt prea pretențioase 
și tinerii și le însușesc re
lativ repede. Ei însă trebuie 
să dovedească dragoste de 
meserie, statornicie în pri
mul rînd, spre a se integra 
acestui colectiv fruntaș și 
a putea să urce treptat pe 
scara perfecționărilor suc
cesive. De aceea. încă de la 
angajare. secretarul de 
partid asistă la selecția fă
cută de șeful de atelier, 
observînd atent pe noii an
gajați pentru a putea ur
mări și ajuta la integrarea 
lor optimă.

O dată cu necesitățile fa
bricației a sporit și colecti
vul. iar cifrele sînt elocven
te. în 1955 se construia un 
lanț cu role de 3 000 de 
metri. în 1971 lanțul cu role 
urmează să atingă o lungi
me de 360 000 de metri. în 
1955, secția avea 80 de oa
meni, iar acum sînt 380. Nu 
mai vorbim de dotarea cu 
utilaje modeme, de proce
deele tehnologice noi. La 
sfîrșitul cincinalului, atelie
rul se va extinde într-o 
nouă hală, urmînd să-și du
bleze producția.

SPORT

• RUGBI - Victorie netă a reprezentativei române 
asupra celei italiene • FOTBAL - Meciurile etapei 
a XX-a în divizia A © SCHI - „Cupa federației 

© Alte știri și rezultate sportive în pag. a lll-a
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VERDICTUL
URNELOR

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
sensul existenței și strădaniilor noastre

E cert că omul e o ființă 
orientată spre viitor, dar 
priceperea a ceea ce va fi 
este, în ceea ce este, în 
prezent, iar înțelegerea a- 
cestuia implică neapărat 
cuprinderea trecutului în 
esența lui, în principiul 
său viu, activ și creator. 
Această cunoaștere e sinte
za, iar sinteza este, evi
dent, un mod de cunoaște
re la care nu pot renunța 
nici omul de știință, nici 
acel de litere, nici comuni
tățile. nici indivizii. Aceste 
cinci decenii ce au trecut 
fac să coincidă (și această 
coincidență este efectul ne
cesității) istoria României 
moderne cu înființarea, 
creșterea și victoria Parti
dului Comunist Român, cu 
răsturnarea capitalismului, 
întemeierea, construirea și 
consolidarea socialismului, 
în decurs de două-trei ge
nerații. țara noastră a tre
cut prin numeroase mo
mente patetice și doar u- 
nul dintre ele ar fi fost în
deajuns pentru a umple o 
viață de amintiri. Dacă în 
ultimii ani, 
au renunțat 
lor tensionat și spectacu
los, iar viața 
firească și pe măsura o- 
mului, ritmul de transfor
mare. revoluționează în 
profunzime întregul nostru 
mod de a fi. E neîndoiel
nic că trăim, acum chiar, un 
fenomen de o amploare 
fără precedent și ar fi ridi
col ca, noi, scriitorii, să ne 
închipuim că revoluția teh
nică industrială îi intere
sează numai pe ingineri, 
răminînd neatenți la modi
ficările produse atît 
existența națiunii, cît și a 
fiecărui ins în parte, rămi
nînd să pritocim același 
„etern uman".

Simțim cu toții necesita
tea interioară a sintezei, a 
radiografiei reale a trecu
tului, a cuprinderii esenția-:

evenimentele 
la caracterul

a devenit

în

teribile 
o cre- 

și care, 
este a 
terme-

lizate a unei epoci 
și mărețe, pe care 
dem fără precedent 
dincolo 
noastră, 
nul de 
înțeles, 
pune ] 
templu 
tenței 
înțelegerii noastre.

Sinteza unei epoci care 
pentru unii are cinci dece
nii, pentru alții trei, pen
tru cei tineri, abia unul, 
trebuie să fie, desigur, ope
ra unor istorici, 
a unor sociologi, 
a unor 
miști 
aceste 
nici noi, 
cu toții, nu 
ști 
prea 
ce a 
țial.

de orice, 
. Căci dacă 

eternitate are un 
noi nu putem de- 

pe lespedea acestui 
decît mărturia exis- 
acestei epoci, și a

ajuns în plină 
Astăzi, avem 
necesară pen-

aceasta am 
literatură, 
perspectiva 
tru o privire limpede și 
acută asupra unui trecut 
adesea dramatic. Astăzi, 
viitorul e destul de limpe
de ca să privim furtunile 
de odinioară — în primul 
rînd, cei ce le-au trăit, fi- 

cu calm. Fiindcă 
mod de a

rește
sinteza e și un
fi. al prozei, al romanului 
mai ales, și al dramatur
giei. Romanul 
exista fără

nu poate 
acele sinteze

econo- 
și - fără 

opere — 
ceilalți, 

vom 
desprinde 

bine 
fost 
necesar 

temeinic în 
tejul atîtor 
nimente ce 
succedat și _______

într-o jumătate de secol 
atît de densă în istorie și 
spectaculară sociologic, is
toricul și sociologul au cu- 
vîntul cel mai greu, dacă 
nu rămîn în sfera genera
lizărilor anemice, genera
toare de plictis. Dar dacă 
istoria nu s-a făcut tot
deauna pentru oameni, ea 
s-a făcut totdeauna cu oa
meni. Mai mult ca oricind, 
istoria a năvălit în biogra
fia indivizilor care au tre
buit, și nu o singură dată, 
să opteze cu onoarea, li
bertatea și chiar viața lor. 
Secolul nostril nici nu de- 
vepise bine adolescent și 
le-a demonstrat indivizilor 
că armata nu-i privește 
numai pe ofițeri, iar poli
tica, numai pe un grup de 
persoane specializate. Iată 
de ce a dori să desparți în 
acest veac viața indivizilor 
de istorie și de politică e 
o naivitate stupidă. Și cu

ceea 
esen- 

și I 
vîr- | 
eve- 
s-au 

înfruntat. ce au fost și sînt coloane
le prozei noastre : „Ion" 
și „Răscoala", „Bietul Ioa- 
nide", „Desculț" și „Pădu- 

. rea nebună", cele două vo
lume din „Moromeții" etc. 
Nu mă refer, aici, la o mo
dalitate literară anumită, 
fiecare scriitor își descope
ră expresia adecvată ope
rei pe care o scrie, ci la 
acea capacitate de. a des
coperi ceea ce a fost ca
racteristic vital, pentru o 
anume epocă, pentm o ca
tegorie largă de oameni, 
ceea ce a condus societa
tea înainte, oferindu-i ace
le valori pentru care meri
tă să trăiești și, la nevoie, 
să mori. în acest sens, al 
sintezei generoase a valo
rii umane, am numit ro
manele respective : mode
le. Istoria și-a făcut sim
țită prezența în modul spe
cific al epocii noastre, în 
cărți mai vechi și mai noi.

Nu am amintit nici pe de
parte toate prozele cu 
caracter social, cu o vădită 
preocupare pentru înțelege
rea epocii noastre în ceea 
ce are ea esențial. Pe de 
altă parte, nu e în intenția 
mea de a micșora valoarea 
artistică a unor proze, mai 
ales analitice. în care isto
ricul și socialul apar în 
alte tonalități și nuanțe ; 
mai ales că atitudinea so- 
cial-politică nu e un dezi
derat etic, ci rezultatul ne

cesar și implicit 
al viziunii artis
tului.

Nu fetișizez 
formele, știu că 
bogăția unei li
teraturi nu poate 
consta în mono
tonia expresivă, 
că proza noastră 
nu e reprezen
tată numai 
Sadoveanu și 
breanu. ci și 
și Urmuz 
de a nu 

raporturile 
dacă

de 
Re

de 
(cu 

răs-
Holban 
condiția 
turna raporturile reale), 
fiindcă dacă primul a 
sintetizat o civilizație, iar 
al doilea o epocă, cei
lalți doi au deschis două 
viziuni complementare și 
inedite. Sinteza fără anali
ză nu e posibilă și afir- 
mînd necesitatea romanu- 
lui-sinteză nu ne propu
nem a diminua alte posi
bilități de expresie. Roma- 
nul-sinteză . și cel analitic 
sînt complementare în ca
drul aceleiași epoci și chiar 
a unei unice epoci. Dar. 
nu e mai puțin adevărat 
că avem datoria de a afir
ma dreptul la existență a 
romanului de largă și ge
neroasă cuprindere, de în
țelegere a unei epoci, între 
toate, pasionante. Romanul- 
frescă nu trebuie să fie 
hagiografie maniheistă, de
sigur, lumea nu e realizată

i 
numai în alb și negru ; dar, 
a pune semn schimbat, ca 
un robot, nu înseamnă a 
depăși schematismul 
fi complex, ci a 
un alt schematism, 
de sărac și vulgar, 
despre aceste cinci 
sau numai despre 
țiune din epoca respectivă, 
înseamnă. în primul rînd, 
a percepe mișcarea istoriei 
și sensul ei. Ceea ce era o 
ipoteză acum cincizeci sau 
patruzeci de ani, ceea ce 
putea apare criptic acum 
treizeci este, din perspec
tiva actuală, o certitudine : 
o întreagă orînduire tică
loasă în fundamentul ei — 
capitalismul — a fost răs
turnată ; cel mai teribil as
pect al ei, fascismul, a fost 
sfărîmat și aceasta s-a 
realizat prin luptă, iar lup
ta maselor a fost inițiată 
de Partidul Comunist Ro
mân și condusă de comu
niști. S-a ridicat o nouă so
cietate, dreaptă în temeiu
rile ei, lichidînd exploata
rea. Societatea noastră nu 
e perfectă, dar se perfec
ționează în ’sensul viitoru
lui, al istoriei. Construirea 
și desăvîrșirea socialismu
lui este opera poporului și 
ea a putut fi realizată sub 
îndrumarea Partidului Co
munist Român, a 
niștilor. Acesta este 
general al mișcării 
a României și orice 
literară 
să țină 
rînd, de 
mătate 
comuniștilor a fost și este 
principiul viu. activ și crea
tor al înălțării 
principiul ce a 
sens existenței 
niilor noastre.

și a 
executa 
tot atit 
A scrie 
decenii, 
o frac-

comu- 
sensul 

înainte 
sinteză 
trebuie 
primul

adevărată 
seama, în 
el. în această ju
de secol, partidul

României, 
dat și dă 
și străda-

Paul GEORGESCU

Rezultatele scrutinului de la înce
putul săptămînii trecute continuă să 
se afle în centrul dezbaterilor poli
tice chiliene și, cu siguranță, vor 
constitui încă multă vreme obiectul 
principal al discuțiilor și' comenta
riilor. Importanța „celor mai po
litice alegeri municipale din 
toria 
tul că ele s-au soldat cu un 
piu verdict popular asupra primelor 
cinci luni ale activității guvernului 
Salvador Allende. După alegerile pre
zidențiale din 4 septembrie 1970, cercu
rile oligarhice au susținut că forțele 
„Unității Populare" ar avea doar spri
jinul unei „minorități" și că victoria 
lor ar fi fost un fel de „accident", pro
dus al unei diviziuni în rîndurile ad
versarilor. Acum, verdictul popular 
vine să spulbere cu forța implacabilă 
a cifrelor această versiune falsă pe 
care au încercat s-o acrediteze oligar
hia și alte cercuri interesate. Obți- 
nînd 50,86 la sută din voturile vala
bil exprimate, Unitatea Populară se 
transformă în forță a majorității ab-

chiliană" rezidă în
is- 

fap- 
am-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA SANTIAGO DE 

CHILE, V. OROS

solute. Semnificativă e nu numai creș
terea în ansamblu a suportului Uni
tății Populare, ci și sporurile însem
nate înregistrate de principalele par
tide care o compun. în afară de 
Partidul Radical, care a suferit o di
minuare a numărului de voturi în 
raport cu alegerile municipale pre
cedente și cu ultimele alegeri parla
mentare (în principal din cauza scin
dării rîndurilor sale), toate celelalte 
partide ale Unității Populare, în pri
mul rînd socialiștii și comuniștii, 
și-au sporit în mod expresiv procen
tajul voturilor. în aceeași proporție 
au pierdut teren partidele opozițio
niste, care acum laolaltă alcătuiesc 
minoritatea. Explicația strălucitei 
victorii a guvernului Unității Popu
lare este simplă : niciodată în isto
ria politică chiliană nu a existat un 
guvern care, acționînd realmente în 
interesul maselor largi ale poporului, 
să-și îndeplinească cu atîta riguro
zitate promisiunile făcute în cursul 
campaniei pentru alegerile preziden
țiale. Acest lucru nu putea trece ne
observat de clasa muncitoare, de ță
rănime. de poporul chilian în an
samblul său.

întrebarea ce se ridică acum este 
cum se vor reflecta rezultatele recen
telor alegeri asupra vieții poli
tice în viitorul apropiat. Obser
vatorii de aici prevăd o posibilă res
tructurare a democrației-creștine, 
în rîndurile căreia aripa de dreap
ta va avea tot mai multe dificultăți în 
încercarea de a . stăvili curentul de o-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Un parc secular

muzicii românești
5

Organizată sub aus
piciile Uniunii Com
pozitorilor; în sălile 
de concerte ale Filar
monicii bucureștene, 
actuala serie de mani
festări dedicate valo
rilor semnificative ale 
creației noastre mu
zicale contemporane 
are meritul de a fi re
unit, în cadrul uneia 
și aceleiași importante 
acțiuni, forțe interpre
tative dintre cele mai 
diferite, aflate în mo
mente distincte ale 
devenirii lor artistice. 
Alături de proeminen
te personalități sau 
formații bucureștene 
de prestigiu, am pu
tut urmări evoluția cu 
totul remarcabilă a ce
lor mai tineri muzi- 
cieni-interpreți aflați 
în pragul afirmării lor 
în viața muzicală. 
Este o inițiativă sa
lutară, menită a inte
gra aceluiași flux di
namic al activității 
forțelor noastre artis
tice generații de mu
zicieni animați de 
ideea atît de nobilă a 
promovării creației 
românești, începînd 
cu lucrările lui George 
Enescu și pînă la cele 
ale compozitorilor de 
astăzi.

Se poate aprecia ast
fel că recentul Concert 
de muzică românească 
— primul în seria ac
tualelor manifestări — 
organizat de Uniunea 
Compozitorilor, cu par
ticiparea tinerilor pia
niști de la Liceul de 
muzică nr. 2 din Bucu
rești, a demonstrat, o 
dată cu prețioasele 
disponibilități muzi
cale ale unor merituoși 
interpret! încă elevi, 
o justă înțelegere a fe
nomenului componistic 
românesc actual..

La Filarmonică, atit 
seara de muzică de 
cameră, susținută de

cvartetul „Pro Arte", 
cît și concertul simfo
nic condus de dirijorul 
Erich Bergel, avîndu-1 
ca protagonist pe pia
nistul Valentin Gheor
ghiu, s-au axat pe 
prezentarea valorilor 
componistice deja cu
noscute, unele cuprin
zînd pagini antologice 
ale creației românești, 
cum sînt lucrările lui 
George Enescu și Paul 
Constantinescu, de e- 
xemplu. întregul pro
gram al celor două 
concerte (incluzînd 
singură primă audiție, 
și aceea de loc semni
ficativă) a surprins, 
însă cu totul parțial, 
pulsul activității crea
toare muzicale a zile
lor noastre ; mă refer 
în special la seara de 
cvartete destul de 
monoton orientată în 
privința alcătuirii pro
gramului. Lucrarea 
lui Pascal Bentoiu, 
Cvartetul op. 3 în mi 
major, desemnează, în 
creația 
lui, o 
rioară __________
printr-o metodică pre
lucrare — grație unei 
solide tehnici de cvar
tet bine puse la punct 
— a melosului nostru 
popular. O viziune fol
clorică similară — de 
această dată mai puțin 
autentică, însă lumi
noasă, exuberantă, 
chiar sensibil contura
tă (partea mediană 
lentă) — o întîlnim și 
în paginile Cvartet
ului de Radu PaladI. 
Etalînd o concepție 
creatoare diferită, 
Wilhelm Berger s-a 

. arătat în Cvarte
tul nr. 5 — ca și în 
creațiile sale anterioa
re înscrise unei evo
luții consecvente, uni
tare — animat de a- 
celașl elan construc
tiv, susținut de o gene
rozitate, de o căldură

compozitoru- 
etapă ante- 
caracterizată

a expresiei de natură 
eminamente romanti
că. Desigur, un merit 
cu totul aparte în pre
zentarea acestor lu
crări revine cvartetu
lui de coarde „Pro Ar
te", format din violo
niștii Varujan Cozî- 
ghian și Avy Abramo- 
vici, violonistul Geor
ge Popovici și Alfons 
Capitanovici la violon
cel, muzicieni care au 
realizat o apropiere a- 
tentă, lucidă, față de 
textul muzical al lu- 

o ’ crărilor interpretate.
Concertul simfonic 

al orchestrei FILAR
MONICII BUCUREȘ
TENE, cuprinzînd, de 
asemenea, creații ro
mânești, s-a desfășurat 
sub bagheta dirijoru
lui Erich Bergel, per
sonalitate artistică ce 
se regăsește — cu un 
remarcabil echilibru 
interior — în lucrări 
de facturi și stiluri di
ferite ; mă Veter la 
savuroasa Suită pentru 
orchestră „Codex Ca- 
joni", compusă de 
Doru Popovici pe te
me valahe vechi din 
sec. XVIII, sau la cele
bra „eroică" enescia- 
nă, Simfonia I, în mi 
bemol major, domina
tă de acei lirism în
seninat ce înnobilează 
patosul romantic al 
marilor afirmări pemarilor afirmări 
care le distingem în
tr-o anume parte a 
creației compozitoru
lui. în cadrul aceluiași 
Îirogram, pianistul Va- 
entin Gheorghiu a in

terpretat, cu vibranta 
strălucire și claritate, 
partitura Concert-ului 
pentru pian și orches
tră de Paul Constan
tinescu, moment me
morabil în evoluția 
genului concertant la 
noi.

Dumitru AVAKIAN

• TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE” ne invită la premie
ra piesei lui D. R. Popescu „Pisica 
în noaptea Anului Nou", in regia lui 
Horea Popescu. Scenografia : Elena 
Pătrășcanu-Veakls. în distribuție : 
Irina Răchițeanu, Colea Răutu, 
Ileana Stana Ionescu, Valeria Se- 
ciu, Victor Rebengiuc, Mihai Fotino, 
Victor Moldovan, Draga Olteanu, Ca- 
tița Ispas, Traian Stănescu și Ale
xandru Drăgan (marți 13 aprilie, la 
Sala „Studio").
• TEATRUL „C. I. NOTTARA" a- 

nunță premiera noii piese a lui Ho- 
ria Lovinescu „Omul care..." Regia: 
George Rafael. Decoruri: Traian Ni- 
țescu. Costume: Lidia Radian. Mu
zica de scenă: Al. Hrisanlde. în dis
tribuție : Ion Dichiseanu, George 
Constantin, Val Săndulescu, Marga 
Barbu, Dorin Varga, Const. JBrezea- 
nu, 
Ion 
hai

Sandu Sticlaru, Anda Caropol, 
Punea, Mircea Anghelescu, Mi- 
Heroveanu.

• TEATRUL T. V. dedică cea de 
a doua emisiune a ciclului „Momen
te din istoria teatrului" — prefațat 
de scriitorul Mihnea Gheorghiu — 
primelor manifestări cu caracter 
teatral de pe teritoriul țării noastre. 
Emisiunea „Jocuri țărănești cu 
măști" va face o incursiune în u- 
nele din cele mai vechi obiceiuri 
păstrate pînă azi și care atestă exis
tența și continuitatea unor elemen
te de spectacol teatral în zona car- 
pato-dunăreană (marți. 13 aprilie).

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ a prezentat recent pre
miera pe țară a piesei „Totul în 
grădină" de Ed. Albce.

a-• TEATRUL RADIOFONIC 
nunță două premiere :

— „Din zori pînă-n amurg", scena
riu radiofonic de Lucia Demetrius. 
Regia: Titel Constantinescu (dumini
că).

— „întîlnîri", scenariu radiofonic 
de Horia Lovinescu. Regia: C. Mo- 
ruzan (luni).

Vom mai putea asculta la radio, în 
cursul acestei săptămîni, alte trei e- 
misiuni de teatru. Este vorba despre 
„Secvențe dintr-o biografie" de Si- 
donia Drăgușanu (marți), „lancu la 
Hălmagiu" de Paul Everac (miercuri) 
și „Stăpînul apelor” de Constantin 
Pastor (vineri).

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SF. GHEORGHE a prezentat re
cent premiera piesei „Hamlet" de 
Shakespeare, în regia lui Volgyesi 
Andrăs. în rolurile principale au a- 
părut Peterffy Lajos, Ferenczy

Premiere
muzicala

• Evenimentul acestei săptămtni : 
recitalul extraordinar al celebrului 
violoncelist sovietic Daniil Șafran 
(miercuri 14, ora 20, la Ateneul Ro
mân) și concertul în care acest dis
tins muzioian va fi solist (vineri 16, 
sîmbătă 17, ora 20. la Ateneul Român).

• Ne reîntllnim în această săptă- 
mînă cu o lucrare a tînărului com
pozitor Lucian Mețianu : orchestra 
de studio a Radioteleviziunii dirija
tă de Liviu Ionescu va interpreta în 
primă audiție „Elogiu", joi 15, ora 
20, la Studioul din str. Nuferilor.

Semnificațiile

unei expoziții

Alături de filmul românesc ZES
TREA DOMNIȚEI RALU, realizat 
de regizorul Dinu Cocea după un 
scenariu de Eugen Barbu și Mihai 
Opriș (continuare a serialului în
ceput cu filmul „Haiducii Iui Șapte- 

' cai"), care rulează de ieri pe ecra
nele noastre, săptămîna aceasta sînt 
programate alte trei premiere cine
matografice :

• BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID — producție a studiou
rilor americane în regia lui George 
Roy Hill : western considerat ca un 
produs deosebit al genului (premiul 
Oscar, 1969) și interpretat de Paul 
Newman, Robert Redford, Katharine 
Ross.
• Filmul sovietic POIENILE RO

ȘII — producție a studioului „Mol
dova—Film" în regia lui Emil Lo- 
teanu ; un film cu virtuți de poem 
despre dragoste, datorie, prietenie, 
în distribuție : Svetlana Toma (am 
văzut-o, nu de mult, in „Cadavrul 
viu"), Viktor Voinicescu, Grigori 
Grigoriu, Viktor Ciutak.

• DOAR UN TEI.EFON — pro
ducție a studiourilor mă’ghiâreț îh 
regia lui Frigyes Mamcserov ; 
medie satirică de actualitate, 
distribuție 1__________ .
menționăm pe actorii Ruttkay Sva, 
Drahota Andrea, Venczel Vera, Gă- 
bor Miklos.

co- 
cu o 

promițătoare din care

Csongor, Dukăsz Anna și Mărton 
Erzsebet.

• TEATRUL DE NORD. SECȚIA 
ROMANA DIN SATU MARE a pre
zentat (sîmbătă 10 aprilie) premiera 
piesei „Duelul" de Alexandre Du- 
mas-tatăl, în traducerea și adapta
rea Erastiei Sever. Regia spectaco
lului aparține artistului emerit Sep- 
timiu Sever, care face parte și din 
distribuție, alături de actorii Marian 
Georgescu, Petre Moraru, Violeta 
Berbiuc, Viorica Suciu, Anca Pan- 
drea, Romeo Mușețeanu, Rodica Mu- 
șețeanu, Costin Popescu și alții. Sce
nografia: Liviu Ciulei, artist emerit.

Trei medalii
pentru cineaștii 
amatori români

• • y

între 1 și 3 aprilie s-a desfășurat 
la Praga festivalul anual INTER- 
JiAMERA, organizat de Uniunea in
ternațională a cineaștilor amatori, 
întîlnirea cineaștilor din numeroase 
țări ale lumii a constituit un nou 
prilej de cunoaștere reciprocă, de 
confruntare a unor idei și modalități 
originale de a reflecta realitatea în
conjurătoare prin intermediul celei 
de a șaptea arte.

De-a lungul celor trei zile de con
curs, participanții din Uniunea So
vietică, Polonia, Belgia, Italia, R.D.G., 
R. F. a Germaniei, Austria, România. 
Cehoslovacia etc. au proiectat pe 
ecranul sălii de competiție scurt-me- 
traje documentare, artistice, de re
portaj. turistice, de animație, experi
mentale, repreZentînd cele mai bune 
producții din ultimul an ale cinea- 
matorilor din fiecare țară. în această 
prestigioasă trecere în revistă, ci
neaștii români au înregistrat un 
succes deosebit : toate cele trei pe- 

. licule trimise la Praga au primit în 
final medalii. Dintre filmele noastre 
cele mai multe aprecieri le-a întru
nit „Explozia", realizat de cineclubul 
Casei de cultură din Huși. Filmul, 
inspirat din glorioasele tradiții de 
luptă ale comuniștilor, a fost conce
put de cineaști ca un omagiu adus 
apropiatului semicentenar al partidu
lui. Celelalte două pelicule, aplaudate 
și ele cu căldură, sînt : „Obiceiuri 
bănățene" — film color al cineclubu- 
lui Casei creației populare din ju
dețul Timiș,' în colaborare cu cine
clubul Casei de cultură din Sînnico- 
lau ^lare — și „Berzele",, veritabil 
poem cinematografic, încărcat, de li
rism și poezie, semnat de membrii 
cineclubUlui din Sfintu Gheorghe.

Succesul cineaștilor români a avut 
darul de a spori interesul specialiș
tilor față de mișcarea cineamatorilor 
din țara noastră, destul de puțin cu
noscută pînă acum peste hotare.

Filme de scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei

pe cale de dispariție

CURIER
JUDEȚEAN

Date despre exis
tenta izvoarelor carbo- 
gazoase de la Lipova 
există încă de acum 
cinci sute de ani. As
tăzi apa minerală de 
aici este cunoscută și 
apreciată de consuma
torii din întreaga țară, 
situindu-se — prin ca
litatea ei — pe al trei
lea loc, după Bor sec 
și Vatra Dornei. Trata
mentele care se fac la 
Băile Lipova redau a- 
nual, de asemenea, să
nătatea multor oa
meni.

Pavilioanele acestor 
băi sint așezate în 
mijlocul unui parc na
tural. ce se întinde pe 
aproape 10 hectare 
străjuite de o pădure 
de stejari seculari. Mi
nunatul parc, creat de 
mina atîtor generații, 
constituie podoaba cea 
mai de preț a Băilor 
Lipova. Dar iată că 
tocmai această nepre
țuită podoabă a stați
unii este supusă în

prezent unui grav pro
ces de distrugere. Sute 
de exemplare din fal
nicii stejari și molizi 
cad pradă, în fiecare 
an, unei mlaștini ce își 
întinde necruțătoare 
tentaculele în parcul 
stațiunii. In partea de 
nord și de sud a re
zervației nu se mai 
poate circula decit cu 
barca printre trun
chiurile de copaci pră
bușiți. Ce se întîmplă 
aici ? De-a lungul !a- 
turei de vest a stați
unii. curge poate de 
secole valea Siștarovă- 
țului. Apele sale cară 
fără încetare nămolul 
provenit din eroziu
nile dealurilor din îm
prejurimi. Nemaifiind 
curățată de vreme în
delungată. albia s-a 
înălțat treptat, ajun- 
gînd în prezent la ni
velul parcului, inun- 
dîndu-1 parțial.

Apariția fenomenu
lui de inundație nu 
este întîmplătoare :

ani de-a rindul consi
liul popular orășenesc 
a permis unor cetățeni 
să produc* cărămidă 
pe malul văii. Aceștia, 
necontrolați de nimeni, 
au ridicat baraje în 
albia văii, oprind 
scurgerea apei. S-a 
permis, de asemenea, 
tăierea sălciilor pen
tru lemne de foc. o 
parte din resturi fiind 
aruncate în albie și, în 
mod inevitabil, impot- 
molind-o.

Deși fenomenul îm
potmolirii văii Sișta- 
rovățului este obser
vat de ani de zile — 
măsurile necesare re
dresării situației în- 
tîrzie să fie luate. Nu 
este oare cazul ca, 
pentru menținerea po
tențialului turistic și 
medical al acestei sta
țiuni, să se manifeste 
mai mult spirit gospo
dăresc 7

DÎMBOVIȚA

Expoziție de 

invenții și inovații
Clubul petroliștilor din Tîr- 

goviște găzduiește o interesantă 
expoziție, de invenții și inovații 
realizate în întreprinderile și 
instituțiile județului Dîmbovița. 
La loc de frunte se situează 
invențiile și inovațiile realizate 
la Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, Exploatarea minieră 
Șotînga. „Steaua electrică" 
Fieni. schela Titu și întreprin
derea textilă „Bucegi" Pucioasa. 
Eficiența economică a invenții
lor și inovațiilor aplicate în 
1970 în județul Dîmbovița de
pășește suma de 15 milioane lei.

VÎLQEA
Petre TODUȚĂ

Apel la constructorii
craioveni

în ultimii doi ani. 
în cartierul Valea Ro
șie din Craiova au fost 
date în folosință 58 de 
blocuri cu aproape 
3 000 de 
un punct 
centrale 
cartier și 
strucții social-edilita- 
re. în planul de siste
matizare a cartierului 
se prevede ca, pînă în 
1972, cînd vor fi termi
nate lucrările de con
strucție, să se mai ri
dice aproape 1 000 de 
apartamente, un com
plex comercial, un ofi
ciu poștal, o farmacie, 
o librărie etc. „Toate 
ar fi fost bune — ne 
scrie un grup de cetă
țeni. din partea comi
tetului asociației de lo
catari de la 
termică nr. 
Roșie — dacă 
darii orașului 
gindit șl la căile 
acces în noul cartier.

cu 
apartamente, 
comercial. -1 
termice de 

alte con-

centrala 
4 Valea 

gospo- 
s-ar fi 

de

Cind plouă, nu poți a- 
junge acasă decit în 
cizme de cauciuc".

O asemenea situa
ție critică ar fi fost 
evitată dacă construc
țiile ar fi fost începute 
și terminate pe etape 
și concomitent cu alei
le de acces. Cum s-a 
procedat însă ? Din cei 
aproape 4 000 metri de 
alei interioare, prevă- 
zuți în proiect, au fost 
asfaltați, pînă la 1 fe
bruarie a.c., numai 
circa 1 600 m. Cu avi
zul celor in drept, con
structorul a început lu
crările pe un front 
larg, risipind puncte 
de lucru pe întreg șan
tierul. Din motive bi
necunoscute (dar nu și 
binecuvintate), con
structorul „a uitat" 
să-și creeze căi proprii 
de acces, folosind pe 
cele destinate cetățeni
lor. Bineînțeles, con
structorul a obținut O

economie de fonduri 
dar căile de acces 
din cartier s-au de
teriorat și ' blocat cu 
noroaie. Reparația lor 
ar costa acum mai 
mult decit... economia 
inițială.

Tovarășul ing. Ion 
Botofei, vicepreședinte 
al comitetului executiv 
al Consiliului popu
lar Craiova, ne afirmă 
că situația este cunos
cută și apreciată a fi 
destul de gravă. „Nci 
am indicat constructo
rului să facă periodic 
curățenie. Dar acesta 
nu respectă indicația". 
De ce nu apelează co
mitetul executiv la 
puterea legii, care pre
vede sancțiuni ?i pen
tru constructorii ea- 
re-șf încalcă obliga
țiile ?

Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînteii"

Mi ni fermă 
școlară

în satul Popești, comuna Mă
ciuca. elevii claselor V—VIII au 
organizat o minifermă. Alegîn- 
du-și din rindul pionierilor 
fruntași la învățătură „consiliul 
de conducere", cu funcțiuni si
milare celui din cooperativa 
agricolă de producție, membrii 
minifcrmei au luat spre îngri
jire de la C.A.P. o suprafață de 
2 hectare cu porumb, 0,50 ha 
cu vie și 0.25 ha cu pomi. Sub 
îndrutnarea cadrelor didactice și 
a specialiștilor din C.A.P., elevii 
execută toate lucrările necesare, 
aplicind în practică cunoștințele 
din orele de curs.

COVASNA

Expoziția «Dramaturgia româneas
că în anii socialismului pe scenele 
Teatrului „Bulandra" în imagini» 
(deschisă în holul sălii din Bd. Schitu 
Măgureanu) se înscrie în suita mul
tiplelor manifestări închinate sărbă
toririi semicentenarului partidului. 
Memoria peliculei fotografice imor
talizează secvențe ale celor mai sem
nificative premiere și spectacole cu 
piese din dramaturgia românească 
originală care au văzut lumina ram
pei în ultimul sfert de veac pe sce
nele acestui teatru. Fotografiile, a- 
ceste „file din albumul inimii", cum 
inspirat le numea directorul acestui 
teatru, actorul și regizorul Liviu 
Ciulei, cu prilejul inaugurării expo
ziției, refac aidoma unui roman un 

' itinerar spiritual în imagini, un tra
iect al devenirii dramaturgiei româ
nești în anii socialismului, de la pie
sele romantic-vizionare ale începutu
lui — pînă la cele mai desăvîrșite 
creații dramatice ale actualității. 
„Arcul de Triumf", „Sfîntul Mitică 
Blajinu", „Fii cuminte, Cristofor" de 
Aurel Baranga, „Lumina de la ulmi" 
de Horia Lovinescu, „Trei gene
rații". „Vlaicu și feciorii lui*. „Va
dul Nou", „Cumpăna" de Lucia De
metrius, „Contrapuncte" de ~ 
Everac, „Gluga pe ochi" de 
Naghiu, alături de prestigioase piese 
ale înaintașilor ca : „Take, lanke și 
Cadîr", „D-ale carnavalului". „Răz- 
van și Vidra" au prilejuit roluri ma
gistral interpretate de Lucia Sturdza- 
Bulandra. Jules Câzaban, Ștefan 
Ciubotărașu, Clody Bertoia.

I. ADAM

Expoziții
• începînd de miercuri, 14* apri

lie, Galeriile de , artă „AMFORA" 
vor prezenta expoziția de grafică 
Dragoș Morărescu.

• Vernisajul expoziției de pictură 
Ligia Macovei va avea loc joi, 15 a- 
prilie, la Galeriile de artă „ORI
ZONT".

• Tot joi, 15 aprilie, se va deschi
de în sălile ATENEULUI TINERE
TULUI (Aleea Alexandru) o expo
ziție colectivă care va reuni lucrări 
de pictură sețnnate de 
nait și Elisabeta Ursu 
realizată de Magdalena

★
La Galeriile de artă 

săli ale liceului „Decebaî 
șui Deva s-a deschis expoziția in
terjudețeană de artizanat organizată 
de Consiliul județean al organizației 

' " _ ,1 ’____ 1__ L/ școlar
sub auspicjile Consiliului 

al Organizației Pionierilor, 
și școlari din șase județe 
— Alba, Cluj, Gorj, Caraș- 
Bihor și Hunedoara, expun

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" ȘI „ANIMAFILM"
Moșilor: Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în județul Ialomița; La- 
romet: Vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu în județul Prahova; Pa
tria: Victor Eftimiu își amintește; 
Capitol: Ceramica de Cucuteni; Fes
tival: Al 5-lea festival și concurs 
internațional „George Enescu"; Gri- 
vița: Cuprul; înfrățirea: Orizont
științific nr. 2/971; Buzești: Aduna
rea generală a salariaților uzinei 
„23 August" — București; Dacia: 
Răspundem la întrebare; Lira: Rit
muri cardiace; Drumul Sării: Mu
zeul de artă al Academiei; Feren-

(12—18 aprilie)
tari: în 
Orizont 
Muzeul __  __ ,
ta Zamfirei; Munca: Bun sosit; Fla
căra : Al 9-lea Congres U.T.C. ; Vi- 
tan: Astă-seară mă fac praf; Rahova: 
Fata din Far West; Progresul: Ori
zont științific nr. 
Ultima întoarcere; 
tembrie la Pontul 
Terom.

oraș la București; Pacea: 
științific nr. 1/971; Crîngași: 
Pompierilor; Viitorul: Nun-

2/971; Floreasca: 
Luceafărul: Sep- 
Euxin; Victoria:

r
*

*

tv

Paul 
Iosif

Horațiu Pa
și ceramică 
Chelsoi.

și în două 
1“ din ora-

Pionierilor și Inspectoratul 
județean 
Național 
Pionieri 
ale țării 
Severin, 
aici o variată gamă de lucrări.

w
în orașu) Cehu Silvaniei (Sălaj) a 

fost deschisă o expoziție de pictură, 
grafică și artă aplicată. Fâcînd par
te din larga gamă a manifestărilor 
închinate aniversării partidului, ex
poziția cuprinde cele mai semnifi
cative lucrări ale pictorilor, sculpto
rilor și graficienilor amatori din 
Sălaj.

Orchestra „București11
la Timișoara

cînd aflam 
al orchestrei

A trecut un an de 
despre primul concert 
camerale conduse de violonistul de 
reputație internațională Ion Voicu. Re
centul concert timișorean al formației 
(într-o sală de 1 200 locuri, deve
nită neîncăpătoare) avea .ă confir
me soliditatea inițiativei. Formată 
din instrumentiști de un desăvîrșit 
profesionalism, intre aceștiâ conceri- 
maistrul Radu Zvorișteanu și șeful 
de partidă Aurel Niculescu), orches
tra s-a sudat muzical și sufletește. 
Numai astfel a fost posibil ca melo
manii timișoreni să asculte un Ha- 
endel cu accente de profunzime 
bach-iană și o simfonie mozart-iană 
în care puritatea cristalină a sono
rității și rafinamentul expresiv au

rare culturi stilis-
orchestrei, 
orchestra 

familiare
, violo- 

îi pro- 
dirijori- 
prilejul 

muzician

făcut proba unei 
tioe.

Conducătorului 
nistul Ion Voicu, 
cură satisfacțiile
lor de profesie și, în plus, 
formării veritabilului 
complex. înconjurat de un mănunchi 
valoros, fixind orchestrei un anu
mit profil de tinută, virtuosul Ion 
Voicu se transfigurează în contactul 
cu marea muzică, abordîrid concerte 
pentru vioară de Vivaldi, Bach sau 
Mozart.

Orchestra de cameră „București" 
are toate datele pentru a se număra 
printre numele reprezentative ale 
muzicii pe plan internațional.

Silviu GAVRILA

Complex balneo
climateric pentru

f V ••

țarann 
cooperatori

La 7 kilometri de comuna 
Turla, într-un' peisaj pitoresc, 
au început pregătirile pentru 
construcția unui complex bal- 
neo-climateric, alcătuit din vile, 
băi. un bazin cu apă în aer li
ber. cantină, club. Finanțarea 
construcției va fi asigurată 
de cooperativele agricole de 
producție din județ, beneficiare
le noului complex, fie cu bani, 
fie cu prestarea unor munci sau 
aprovizionarea cu materiale de 
construcții.

19.15 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, în 50 de evocări.
20.15 Film serial : „Cavalerul Fur

tună".
21,05 „Ocolul țării în 8 luni" — 

emislune-concurs realizată In 
colaborare cu Biroul de tu
rism pentru tineret al C.C. al 
U.T.C. In etapa a 2-a se vor 
întrece echipele reprezenta
tive ale județelor Covasna și 
Timiș. Transmisiune de la 
Timișoara.

22.15 Un ctntec de demult... Diver
tisment muzical cu Ana Măn- 
doiu, Petre Guști și 
Predescu.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Telesport.

I

*

* 
I

TULCEA

Expoziție 
filatelică

La Casa de cultură a sindi
catelor din Tulcea a fost des
chisă expoziția filatelică națio
nală a pionierilor și școlarilor 
„Tulcea 1971". Expoziția cuprin
de colecții colective și indivi
duale de timbre, .literatură fi
latelică pentru tineret, reviste 
de specialitate. Cu acest prilej 
a fost organizat și simpozionul 
„Filatelia și educația", reunind 
reprezentanți din aproape toate 
județele țării ai Asociației fila- 
teliștilor din România, cadre 
didactice, elevi.’

18,00 Deschiderea emisiunii. Ecra
nul — emisiune de informa
ție șl critică cinematografică. 
Din cuprins : • Pe platourile 
de la Buftea ; • Premiere 
cinematografice ; • Caleido
scop cultural.

18,20 Dialog instrumental cu Mar
cel Budală (acordeon) și Toni 
Iordache (țambal).

18,40 Revista economică TV.
19,10 Publicitate.

ALE ____________
ALTE ȚĂRI :
secole de artă în Slo-

STUDIOURILOR

Pe

pe

foileton de Ni cută TĂNASE

crezi

suma

poți desfluiera ?... 
Suma rămâne su-

n-a 
zile

ai 
fi

18 917 au 
la 6 563?
și o litră

Aso- 
plă-

pretindea 
lei.
să

— Și?
— I.D.G.B.-ul a lăsat la 

6 563 de lei.
— De la 

coborît suma 
Nu le-a cerut 
de țuică pentru aldămaș ? 
Că au făcut tîrgul ?

— Nu, pentru că nu se 
bea în timpul producției... 
Dar cea mai frumoasă a-

Vimis 
1970 ; 
suma 
ciația 
tească.

— De ce ?
— I s-a părut că 

e prea mare.

și canalul. Ce 
I.D.G.B., I.D.E.B. 
l.C.A.B.-ul ?

— Te întreb i 
dumneata dacă 
douăsprezece litere 
cu puncte între ele

întreb eu, trebuie 
trebuie să învețe 

I.D.G.B.-ul și

Șos Ștefan cel Mare nr. 
15 s-a trezit cu o somație. 
Erau invitați să plătească 
l.D.G.B.-ului o restanță 
de 12 000. Asociația s-a 
tocmit cu I.D.G.B.-ul fi 
suma a fost redusă de la 
12000 la 3 700 lei.

— Unde are sediul 
l.D.G.B.-ul ăsta ? Pe o ta
rabă în Obor ?

— Nu. Au sediu serios.
— Dacă nu e în O- 

bor... o întreprindere de 
stat să se tocmească n-am 
auzit.

— Dacă sistemul de ta
xare e depăfit ? Cînd vot 
trece la fluierat, nu por 
mai merge tocmeli. La A- 
sociația locatarilor din A- 
leea Circului I.D.G.B.-ul a 

adresa 20281/21.09 
prin care 
de 18917 
a refuzat

— Contoarele depășite ? 
Exemple I

— Blocul din B-dul 
Magheru 9 îl știi ?

— In fiecare zi trec 
lîngă el.

— La acest imobil 
intervenit de ani de
nici o schimbare. Cu toa
te astea, consumul de gaze 
crește fără să i se pună

PRODUCȚII 
DIN

Unirea: 12
vacia — R.S. Cehoslovacă; Cosmos: 
La ora 12 — R.S. Cehoslovacă.

— Dumneata știi ce în
seamnă I.D.G.B. ?

— Și un pian fără coa
dă știe ce înseamnă. E în
treprinderea care se ocu
pă cu distribuirea gazelor.

— Și cum să învețe să 
fluiere o întreprindere ?

— Pe degete, ori liber... 
Dar I.D.E.B. știi ce în
seamnă ?

— Și marțea știu ce în
seamnă I.D.E.B.-ul. Se o- 
cupă cu electricitatea.

— Dar I.C.A.B. ?
— Pe dinafară știu. Apa 

cu 
cu

eu
aceste 

i mari 
’! tre

buie sau nu trebuie să în
vețe să fluiere.

— Literele să fluiere ?
—■ La sfîrșit de lună, ori 

de trimestru îți bate 
l.D.G.B.-ul la ușă, îi des
chizi, intră la tine, con
stată cît ești de „cald" fi 
în funcție de tempera
tură îți fluieră suma pe 
care trebuie s-o achiți 
pentru consumul de gaze.

— I.D.E.B.-ul ?
— Vine și el. Vede cit 

efti de „luminat", îți flu
ieră suma, te duci fi o 
achiți...

I.C.A.B.-ul după ce-ți 
fluieră consumul de apă?-. 
Pentru constatarea consu
murilor de apă, gaze, elec
tricitate au fost inventate 
contoarele. Ce-mi vii dum
neata mie cu...

— Depăfite I Nu mai 
dau rezultate. Fluieratul 
are perspectivă.

1
drojdie de bere. Și încă 
cum crește. Să luăm niș
te luni și ani-etalon. In 

‘ octombrie 1966 s-au con
sumat 12 420 m.c. In oc
tombrie 1967 — 30 280 
m.c. ; octombrie 1968 — 
33 845 m.c.; octombrie 
1969 — 55 474 m.c. ; ca 
în ianuarie 1970 să ajungă 
156 240 m.c. Repet, la 
imobil n-a intervenit nici 
o schimbare.

—• Și crezi dumneata că 
fluieratul va îmbunătăți 
sistemul de...

i— In nici un caz nu vor 
fi diferențe așa de mari. 
Asociația locatarilor din

facere a făcut-o Asociația 
blocurilor din str. Amur
gului, care administrează 
un număr de peste 1 500 de 
apartamente. Dumnealor 
le-a sosit factura nr 79771 
970 prin care li se cerea 
să achite 102 887,40 lei.

— 102 887,40 lei?
— Exact !... Asociația 

locatarilor a angajat un 
om care a avut cai...

— Care a avut cai ? Ce 
fel de cai ?

— Cai. Adică un om 
care se ocupa cu -cumpă
rarea și vînzarea cailor. 
Mai bine zis, geambaș. Un 
om care știe să se toc-

mească. S-a dus omul care 
nu . . .___  _ ,.
I.D.G.B. ft cit ai bate din 
trei palme a redus suma 
la 4 592 de lei.

— De la 102 887,40 lei 
la 4 592 lei ? Zău dacă 
pot înțelege sistemul ăsta.. 
Se fac tîrguieli la între
prinderi de stat ? Pe 
vînt dacă înțeleg.

— Ca să înțelegi 
ceva, îți trebuie studii 
speciale. ' Or, dacă nu, să fi 
lost în trecutul mai înde
părtat vînzător de pepeni 
pe tăiete.

Dar să-ți mai spun una, 
dacă nu două. Restauran
tul „Pescarul" plătea cu
rent electric cam 7—8 000 
lei pe trimestru. In -’70 s-a 
defectat contoarul și 
ultimul trimestru a 
tit 23 740,50 lei.

— A plătit fără să se 
tocmească ?

— Sînt în curs... La blo
cul O.D. 2 din Drumul 
Taberei l.C.A.B.-ul a fac
turat pe o lună a anului 
trecut 16 165 lei. Asocia
ția locatarilor s-a jurat că 
n-a consumat chiar atîta 
apă. I.C.A.B.-ul 
îi le-a scăzut 
vreo 3 585 lei.

— Dumneata 
fluieratul o să...

— Contoarele.- sistemul 
oatișal fi celelalte sisteme 
de taxare se mai defec
tează. Dacă fluieri o sumă, 
o mai 
Aleluia, 
mă.

D-aia 
sau nu 
să fluiere I.D.G.B.-ul fi 
celelalte opt inițiale de 
mai sus ?

mai acea cai la CONSTANȚA

Telefon direct 
de pe plajă

Pentru apropiatul sezon esti
val, la Constanța se instalează 
în prezent o nouă centrală te
lefonică automată cu încă 3 000 
linii. Prevăzută a fi pusă în 
funcțiune la începutul sezonu
lui. noua centrală automată va 
permite instalarea de posturi 
telefonice pe noi trasee ale va
canței la mare : stațiunile 
„Olimp", „Saturn", tabăra de 
copii Năvodari și, bineînțeles, 
Constanța. O noutate de ulti
mă oră : la Mamaia se va des
chide primul oficiu poștal di
rect pe plajă.

IALOMIȚA

i-a crezut 
din sumă

Instalație 
de centralizare 
electrodinamică

în stația C.F.R. Slobozia 
Veche a intrat in exploatare o 
nouă instalație de centralizare 
electrodinamică. Aceasta duce 
la sporirea capacității de ex
ploatare a stației, iar executarea 
comenzilor de intrare, ieșire sau 
trecere a unui tren prin sta
ție se va face automatizat de 
la un pupitru de comandă.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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Un teren fertil
cercetării științifice
legate de producție
Este unanim recunoscut faptul că 

la competiția economică mondială pot 
lua parte cu succes numai acele în
treprinderi care reușesc să ofere eu 
prioritate și la un înalt nivel calita
tiv sortimentele solicitate, să asimi
leze mai rapid tehnologiile moderne 
de fabricație, să-și asigure integrarea 
in ritmul accelerat al progresului 
științific și tehnic. Sînt condiții a 
căror îndeplinire este strîns legată de 
modul în care se desfășoară activita
tea de cercetare și de proiectare.

Pocnind de la acest imperativ. în 
cadrul Combinatului siderurgic de la 
Galați au fost organizate sectoare 
consacrate cercetării aplicative, che
mate să asigure buna desfășurare a 
acestei cercetări, precum și documen
tația tehnică necesară pentru inves
tiții, îmbunătățiri tehnologice. între
ținerea și reparația agregatelor și 
instalațiilor. Trebuie, cred, subliniat 
faptul că. în mod deosebit, constitui
rea Centralei siderurgice a creat pre
mise pentru organizarea activității 
de cercetare și de proiectare la un 
nivel corespunzător noilor cerințe. 
Astfel, în septembrie 1970, în cadrul 
centralei a luat ființă Centrul de pro
iectare și cercetare metalurgică Ga
lați, a cărui sferă de activitate cu
prinde : efectuarea de cercetări me
talurgice pentru perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, asimilarea de 
produse noi și continua îmbunătățire 
a calității produselor, precum și ela
borarea de documentații pentru lu
crări de investiții, de întrețineri șl 
reparare a agregatelor și instalațiilor, 
pentru lucrări de mică mecanizare, 
Inovații și raționalizări, reparații ca
pitale în regie proprie ; un alt grup 
de cercetări privește îmbunătățirea 
funcționării utilajelor, combaterea 
coroziunii instalațiilor și poluării 
aerului și apei.

Ca o problemă deosebit de impor
tantă și de complexă, dat fiind gra
dul de automatizare, diversitatea, ni
velul tehnic ridicat al instalațiilor și 
utilajelor cu care este dotat combi
natul. s-a impus aceea a asigurării 
pieselor de schimb. Scopul imediat 
constă în reducerea efortului valutar, 
prin asimilarea fabricației în țară a 
unei cantități cit mai mari de piese 
de schimb pentru utilajele importate. 
Pînă în prezent, s-a întreprins o 
serie de acțiuni urmărind elaborarea 
documentațiilor necesare asimilării 
producției proprii a pieselor de 
schimb, tipizarea și unificarea unor 
repere, subansamble si chiar utilaje.

în sfera de cercetări a centrului 
Intră și îmbunătățirea unor procese 
tehnologice și utilaje, sau eliminarea 
gîtuiriior în fluxurile tehnologice.

Ing. Ion POTOCEANU
director general 

al Centralei siderurgice Galafi

direcții In care s-a acționat atît în 
cadrul combinatului, cit și în celelalte 
întreprinderi ale centralei. Aș mai 
aminti fabricarea de noi sortimente 
de tablă plumbuită, studiul viitorului 
profil al laminorului de tablă sub
țire, rezolvarea multor cerințe pri
vind autoutilarea unităților centra
lei etc.

Așa cum, de altfel, probează în
treaga experiență tehnico-științifică 
internațională, existența unui centru 
puternic de cercetare și proiectare pe 
lingă un 
certe in 
legăturii 
ducție și 
blenielor 
teul a preluat integral coordonarea 
tuturor lucrărilor de cercetare efec
tuate în cadrul centralei. în planul 
său pe anul 1971 sînt înscrise un nu
măr important de teme din domenii 
variate : teoria proceselor siderurgi
ce, prelucrarea prin deformare plas
tică — tratamente termice, fabricația 
cilindrilor de laminoare, reducerea 
consumului de metal, de materiale 
refractare șl de materii prime, per
fecționarea conducerii și controlului 
proceselor siderurgice etc.

Pentru o bună desfășurare a acti- 
-vității, consiliul de administrație al 
Centralei siderurgice a acordat cen
trului competențe lărgite in desfășu
rarea activității sale: încheierea con
tractelor de cercetare și proiectare, 
stabilirea și menținerea legăturilor 
directe cu Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și _cu alte or
gane de specialitate etc. 
tru a iniția t_ colaborări 
politehnic 
cercetări 
siderurgic 
siderurgic 
grele București și își va dezvolta re
lațiile cu Institutul politehnic Galați 
în probleme de tratamente termice și 
organe de mașini. în scopul îmbună
tățirii caracteristicilor unor produse, 
proiectării și modernizării unor uti
laje.

Actuala formă de organizare — 
centrul ca unitate componentă a cen
tralei — asigură cointeresarea directă 
a cercetării și proiectării la buna des
fășurare a activității generale de 
producție și, in același timp, parti-

mare combinat are avantaje 
ceea ce privește asigurarea 
directe cu procesul de pro- 
rezolvarea operativă a pro- 
de asistentă tehnică. Cen-

Centrul nos- 
cu Institutul 
Institutul de 

Combinatul 
Combinatul

București,
metalurgice, 

Hunedoara,
Reșița, Uzina de mașini

Rătăcind
prin Iași
M-am întors în lașul 

copilăriei și adolescen
tei mele, am pornit 
hoinar pe străzile atit 
de evocatoare pentru 
mine, pe care le pu
team străbate cîndva 
și cu ochii Închiși și 
deodată m-am rătă
cit... Era pe undeva o 
uliță măruntă, cotită ca 
un burlan, cu casele 
intrate una-n alta, cu 
rindunici sub ștreșini 
și curți plodoașe și a- 
cum e un bulevard cu 
patru benzi, copaci 
fragezi și blocuri pas
telate. întreb un tinăr 
de vechea adresă și 
ridică din umeri, n-a 
auzit. Milițianul nu 
cunoaște nici el răs
punsul la întrebare. 
Un binevoitor vîrstnic 
îmi arată cu bastonul 
că acea străduță fusese 
cîndva chiar acolo, dar 
In curmeziș și noul 
cartier a transformat-o 
in amintire. Pesto 
drum de vechea Uni
versitate s-a mai ridi
cat o universitate și in 
iurul ei, un orășel nou, 
studențesc. Umblu prin 
Tătărași și nu mă pot 
dumiri pe unde s-o 
apuc. Caut marginea 
poetică a tîrgului. ma
lul cu crînguri al apei, 
unde pe vremea asta 
înfloreau brebeneii și 
sinzîienele și mă tre
zesc intr-o cetate lu
nară cu ziduri uriașo 
învelite în faianță po
licromă, din interiorul 
cărora țîșnesc spre cer 
săgeți tubulare și prin
tre care forfotesc enor
me și bizare mașină-

rii pe șenile : e zona 
industrială...

Urc dealul Cetățuii 
și de pe 
străvechii 
privesc cu uimire

esplanada 
mînăstiri 

,_______  J Si
tulburare, în aerul fu- 
muriu, crașul acesta 
modern cu clădiri înal
te, albe și suple. în- 
cercînd în zadar să-i 
reconstitui în minte 
harta de odinioară. Mă 
dau în vorbă cu șco
larii care se hîrjonesc 
In iarbă ca Iezii. Cum 
vi se pare urbea ? —

însemnări de 
Valentin 

SILVESTRU

Intreb. Cum să fie T 
Normală — răspunde 
un cirn isteț, adăugind 
expert : cînd - s-o mai 
mări, se mai schimbă 
ea. I-auzi I Beau o ca
fea nefericită, acră, în
tr-o cofetărie cam so
ioasă. cu un prieten 
din copilărie. După 
cum vezi — zice — 
tramvaiele și ospătarii 
merg tot atît de încet 
ca acum douăzeci de 
ani, iar localul e cam 
neprielnic conversației. 
Vino la mine acasă, 
dună amiază, să mai 
vorbim. Mi-amintesc 
că stătea Intr-o fundă
tură prăbușită. Aș ! — 
rîde — acuma e acolo 
noua clădire a consi
liului popular — și-mi 
dă altă adresă, com
plicată. cu bloc, scară.

etaj, apartament, după 
care, de altminteri, am 
Și umblat mai tîrziu o 
jumătate de ceas ca 
s-o găsesc.

Nu mai recunosc 
ttrgul — îi mărturisesc 
seara unui prietenos 
demnitar al județului. 
In timp ce privim fo
rumul vast deschis in
tre admirabilul Teatru 
Național și impunătoa
rea clădire a Mitropo
liei. Peste doi-trei ani 
vei fi și mai încurcat 
— îmi spune — căci 
dincolo de calea fe
rată, apare o nouă a- 
șezare. cît Vasluiul, iar 
aici — și punctează cu 
degetul pe un pian i- 
maginar — ridicăm un 
complex de fabrici ; 
mai încolo facem uni 
muzeu al satului ; din
coace, cum ar veni 
dinspre mina dreaptă, 
are să fie un parc eu 
alei largi, pe alei sta
tui. iar printre ele 
poate și o fîntînă, dar 
știi ? — fîntînă romană, 
năprasnică, nu un și- 
poțel cu dulce susur.

în holul noului ho
tel, un italian mă roa
gă să-i arăt pe ghid 
drumul spre „bocideu- 
ca“ Iui Creangă. Mă 
uit cu luare aminte pe 
hîrtia colorată, știu 
bine locul, dar drumul 
pînă acolo s-a com
plicat ; mă tem să nu-1 
încurc oe onsoetn v’. 
că-l las totuși pe mina 
gingașă a fetei de la 
„Informații". Dacă 
m-am rătăcit în Iașii 
de azi, eu, cel care-1 
puteam străbate si cu 
ochii închiși...

ciparea nemijlocită a reprezentanților 
centrului în consiliul de administra
ție la conducerea întregii activități.

Considerind perioada de funcționare 
a Centrului de cercetare și proiectare 
din cadrul Centralei siderurgice Ga
lați ca o etapă de experimentare a 
indicațiilor date de conducerea de 
partid și .de stat, privind integrarea 
activității de cercetare și proiectare 
în cadrul centralelor, rezultatele ob
ținute pînă în prezent confirmă jus
tețea noii concepții organizatorice din 
economia noastră. Pcin dezvoltarea 
activității centrului, avem garanția 
că vom putea realiza în termene mai 
scurte elaborarea tehnologiilor de fa
bricație a unor noi mărci de oțeluri 
și reducerea continuă a consumurilor 
specifice, asigucînd competitivitatea 
produselor noastre pe piața externă.
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La Complexul avicol Titu

Primele
ferme

au intrat
in producție

TÎRGOVIȘTE (Coresponden
tul „Scînteii"). — La com
plexul avicol integrat de carne 
Titu, prevăzut cu nouă ferme, 
incubatoare și abator propriu, 
au intrat în funcțiune primele 
patru ferme care cuprind aproa
pe 700 000 păsări. Dintre aces
tea, 450 000 sînt pui de came. 
Probele tehnologice din luna 
aprilie a.c. vor da posibilitate 
complexului să livreze săptămî- 
nal de la incubatoare 250 000 de 
pui. Se preconizează ca o lună 
mai tîrziu, în mai, să fid 
expediate pieței primele tone de 
carne de pui produsă la com
binatul avicol integrat Titu.

CU SENTIMENTUL
DE PROPRIETAR
Șl PRODUCĂTOR

5
*

*

*

*

*

I

Zbor în doi peste obstacole... (Concursul hipic duminical)
Foto : S. Cristian
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într-o uzină, raporturile 
calitative ale produselor 
nu sînt stabilite doar cu a- 
jutorul uneltelor de mă
surat, ci și cu un senti
ment de o factură deose
bită, pe care l-aș defini 
drept sentimentul partici
pării plenare la progresul 
întreprinderii. Instinctul 
fineții, sensibilitatea capa
bilă să se exercite alături 
de cele mai perfecționate 
mașini electronice nu se 
dezvoltă decît în ambianța 
severă a lucrului făcut cu 
toată răspunderea.

Gîndindu-mă la acest 
sentiment, am privit imen
sele tronsoane, ieșind cu 
încetineală măreață pe por
țile Sibiului. Din prima 
clipă am aflat că ele se 
îndreaptă spre Lotru, unde 
vor căptuși tunete și ga
lerii de fugă. Alte produse 
ale renumitei uzine sibie- 
ne, „Independența", se în
dreptau ‘ în același timp 
spre minele din Maramu
reș, Valea Jiului, Moldova 
sau spre sondele din Bă
răgan.

O gamă foarte variată de 
unelte, pe care le-am ur
mărit cum răsar, în etape, 
la secția a III-a mecanică. 
Am urmărit uneltele pneu
matice pe bancul de probă, 
am cercetat mașinile de 
găurit și mașinile de înșu
rubat, am revăzut aici cio
canele de’ nituit cazane, 
nave, poduri, vibratoarele 
pentru beton și maiurile 
mecariice pentru drumuri, 
larga gamă de polizoare. 
în halele moderne, ca în 
cele mai multe din uzinele 
din țară, strungurile cu 
comandă-program, cuptoa
rele pentru tratamentul ter
mic, dispozitivele automa
te de temporizare îți aca
parează atenția cu activi
tățile lor spectaculoase. 
Măiestria șlefuitorilor de 
oțel pare cu totul subordo
nată mașinilor iscusite și 
automate, dar aparența 
este foarte înșelătoare. Or
ganizarea fluxului, contro
lul exigent al tuturor re
perelor, riguroasa lor asam
blare nu pot fi obținute 
decît cu ajutorul acelui 
sentiment al activității de 
precizie, format și educat 
în climatul de inaltă res
ponsabilitate cultivat da 
organizația de partid.

Am discutat despre acest 
lucru cu maistrul Gheorghe 
Bălășan, șeful atelierului 
de tratament termic, al cu
noscutei uzine sibiene „In
dependența", care mi-a ar
gumentat ideea. prin efor
turile unui colectiv ajuns 
la maturitate. Membru de 
partid din 1946, secretar al 
organizației de partid din

1956, Gheorghe Bălășan a 
pornit cu șaisprezece mem
bri de partid, iar acum în 
secție lucrează peste două 
sute de comuniști Pe a- 
tunci, la început. îndem- 
nîndu-i pe tineri să înve
țe, nu avea satisfacția de 
a se bizui decît pe cîțiva 
dintre ei care absolviseră 
cursurile medii. Acum, co
lectivul numără mulți spe
cialiști. Ion Gligor a fost 
termist, acum este inginer 
proiectant, Ernst Miiller, a 
fost termist și de curînd a 
terminat facultatea de pre
lucrări la cald. Șeful de 
atelier la unelte pneuma
tice, Miron Munteanu, a 
fost lăcătuș, iar azi este 
tehnician. însuși secretarul 
comitetului de partid al 
uzinei, Mihai Găldeanu, a

probleme, atribuie membri
lor de partid fie îngrijirea 
mașinilor, fie educația ce
lor mai tineri. Producerea 
și selecționarea propuneri
lor este un gen permanent 
de activitate, care face ca 
muncitorii să participe In
tens și continuu 
cerea secției, să 
părtași la bunul 
neral. Zeci de 
au fost aplicate, 
acesta stimulează inițiati
vele și ambiția.

La atelierul de lanțuri, 
tehnicianul Octavian Mihu, 
secretarul organizației de 
bază 14, continuă ideea de 
mai sus. Dar pentru ca în
tregul colectiv să fie folosit 
la reala lui capacitate, or
ganizația de bază trebuie să 
depună eforturi spre a-i a-

Reportaj de Traian FILIP

fost strungar, iar pe par
curs și-a terminat studiile 
superioare, a devenit ingi
ner și vreme de un dece
niu a condus secția a IlI-a.

Secretul acestei evo
luții trebuie căutat în pri
mul rînd în activitatea or
ganizației de partid, care a 
acționat neobosit pentru 
formarea și promovarea a 
numeroase cadre. Totodată, 
de aici au plecat oameni 
calificați la furnalele de la 
Hunedoara, la Combinatul 
petrochimic din Pitești, la 
„Grivița roșie", la multe 
uzine cu cuptoare de tra
tament termic, transplan- 
tind și întemeind valoroase 
tradiții de muncă.

îi privesc pe oamenii lui 
Bălășan în reverberațiile 
metalului, apăsînd pe bu
toane, verificînd benzile 
rulante. Fiecare pare să 
țjnă doar de partea lui de 
utilaj. Și totuși, fiecare 
dintre ei este chemat să 
influențeze bunul mers al 
producției. /„Este foarte 
important să căutăm solu
ția cea mal bună împreu
nă, pe tot fluxul ! — îmi 
spune maistrul Bălășan. A- 
ceastă soluție se ivește de
seori pe neașteptate, după 
lungi dezbateri. Colabora
rea strînsă între toți oa
menii din colectiv este o- 
bligatorie".

După patruzeci de ani de 
muncă, din care mai bine 
de jumătate i-a petrecut 
la Sibiu, în aceeași între
prindere, maistrul a căpă
tat unele deprinderi pe care 
le socotește foarte utile. El 
alcătuiește mici colective pe

SPORT

la condu
se simtă 
mers ge- 
propuneri 
iar lucrul

sigura unitatea. „Unitatea 
este asigurată grație mem
brilor de partid — afirmă 
Octavian Mihu. Repartizați 
în mod omogen, comuniștii 
cunosc nu numai specificul 
diferitelor locuri de muncă, 
ci mai ales specificul acti
vității de pregătire a tine
rilor, absorbiți necontenit și 
instruiți de uzină. Numă
rul necalificaților fiind 
mare, pregătirea lor mul
tilaterală pune probleme 
dificile". Operațiile de serie 
nu sînt prea pretențioase 
și tinerii și Ie însușesc re
lativ repede. Ei însă trebuie 
să dovedească dragoste de 
meserie, statornicie în pri
mul rînd, spre a se integra 
acestui colectiv fruntaș și 
a putea să urce treptat pe 
scara perfecționărilor suc
cesive. De aceea, încă de la 
angajare. secretarul de 
partid asistă la selecția fă
cută de șeful de atelier, 
observînd atent pe noii an
gajați pentru a putea ur
mări și ajuta la integrarea 
lor optimă.

O dată cu necesitățile fa
bricației a sporit și colecti
vul, Iar cifrele sînt elocven
te. în 1955 se construia un 
lanț cu role de 3 000 de 
metri. în 1971 lanțul cu role 
urmează să atingă o lungi
me de 360 000 de metri. în 
1955, secția avea 80 de oa
meni, iar acum sînt 380. Nu 
mai vorbim de dotarea cu 
utilaje moderne, de proce
deele tehnologice noi. La 
sfîrșitul cincinalului, atelie
rul se va extinde într-o 
nouă hală, urmlnd să-și du
bleze producția.

• RUGBI - Victorie neta a reprezentativei române 
asupra celei italiene ® FOTBAL - Meciurile etapei 
a XX-a în divizia A ® SCHI - „Cupa federației" 

® Alte știri șl rezultate sportive în pag. a lll-a

***

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
sensul

E cert că omul e o ființă 
orientată spre viitor, dar 
priceperea a ceea ce va fi 
este, în ceea ce este, în 
prezent, iar înțelegerea a- 
cestuia implică neapărat 
cuprinderea trecutului in 
esența lui, în principiul 
său viu, activ și creator. 
Această cunoaștere e sinte
za, iar sinteza este, evi
dent, un mod de cunoaște
re la care nu pot renunța 
nici omul de știință, nici 
acel de litere, nici comuni
tățile. nici indivizii. Aceste 
cinci decenii ce au trecut 
fac să coincidă (și această 
coincidență este efectul ne
cesității) istoria României 
moderne cu înființarea, 
creșterea și victoria Parti
dului Comunist Român, cu 
răsturnarea capitalismului, 
întemeierea, construirea și 
consolidarea socialismului. 
In decurs de două-trei ge
nerații, țara noastră a tre
cut prin numeroase mo
mente patetice și doar u- 
nul dintre ele ar’ fi fost în
deajuns pentru a umple o 
viață de amintiri. Dacă în 
ultimii ani, evenimentele 
au renunțat ■ la caracterul 
lor tensionat și spectacu
los, iar viața a devenit 
firească și pe măsura o- 
mului, ritmul de transfor
mare, revoluționează în 
profunzime întregul nostru 
mod de a fi. E neîndoiel
nic că trăim, acum chiar, un 
fenomen de o amploare 
fără precedent și ar fi ridi
col ca, noi, scriitorii, să ne 
închipuim că revoluția teh
nică industrială îi intere
sează numai pe ingineri, 
răminînd neatenți la modi
ficările produse atît în 
existența națiunii, cît și a 
fiecărui ins în parte, rămî- 
nînd să pritocim același 
„etern uman".

Simțim cu toții necesita
tea interioară a sintezei, a 
radiografiei reale a trecu
tului, a cuprinderii esenția-

existenței și strădaniilor
V

lizate a unei epoci teribile 
și mărețe, pe care o cre
dem fără precedent și care, 
dincolo 
noastră, 
nul de 
înțeles, 
pune i 
templu 
tenței 
înțelegerii noastre.

Sinteza unei epoci care 
pentru unii are cinci dece
nii. pentru alții trei, pen
tru cei tineri, abia unul, 
trebuie să fie, desigur, ope
ra unor istorici, 
a unor sociologi, 
a unor econo
miști și - fără 
aceste opere — 
nici noi, ceilalți, 
cu toții, nu 
ști 
prea 
ce a 
țial.

de orice, este a 
. Căci dacă terme- 

eternitate are un 
noi nu putem de- 

pe lespedea acestui 
decît mărturia exis- 
acestei epoci, și a

vom 
desprinde 

ceea 
esen- 

necesar și 
temeinic în 
tejul atîtor 
nimente ce 
succedat și _______

într-o jumătate de secol 
atît de densă în istorie și 
spectaculară sociologi^ is
toricul și sociologul au cu- 
vîntul cel mai greu, dacă 
nu rămîn în sfera genera
lizărilor anemice, genera
toare de plictis. Dar dacă 
istoria nu s-a făcut tot
deauna pentru oameni, ea 
s-a făcut totdeauna cu oa
meni. Mai mult ca oricînd 
istoria a năvălit in biogra
fia indivizilor care .au tre
buit, și nu o 'singură dată, 
să opteze cu onoarea, li
bertatea și chiar viața lor. 
Secolul nostru aici nu de
venise bine adolescent și 
le-a demonstrat indivizilor 
că armata nu-i privește 
numai pe ofițeri, iar poli
tica, numai pe un grup de 
persoane specializate. Iată 
de ce a dori să desparți în 
acest veac viața indivizilor 
de istorie și de politică e 
o naivitate stupidă. Și cu

noastre
aceasta am ajuns în plină 
literatură.
perspectiva necesară pen
tru o privire limpede și 
acută asupra unui trecut 
adesea dramatic. Astăzi, 
viitorul e destul de limpe
de ca să privim furtunile 
de odinioară — în primul 
rînd, cei ce le-au trăit, fi
rește — cu calm. Fiindcă 
sinteza e și un mod de a 
fi al prozei, al romanului 
mai ales, și al dramatur
giei.
exista fără

Astăzi, avem

nu poateRomanul
acele sinteze

| GLOrPosul semicentenarvîr- 
pve- 
s-au 

înfruntat. ce au fost și sînt coloane
le prozei noastre : „Ion" 
și „Răscoala", „Bietul Ioa- 
nide", „Desculț" și „Pădu
rea nebună", cele două vo
lume din „Moromeții" etc. 
Nu mă refer, aici, la o mo
dalitate literară anumită, 
fiecare scriitor își descope
ră expresia adecvată ope
rei pe care o scrie, ci la 
acea capacitate de a des
coperi ceea ce a fost ca
racteristic vital, pentru o 
anume epocă, pentru o ca
tegorie largă de oameni, 
ceea ce a condus societa
tea înainte, oferindu-i ace
le valori pentru care meri
tă să trăiești și, la nevoie, 
să mori. în acest sens, al 
sintezei generoase a valo
rii umane, am numit ro
manele respective : mode
le. Istoria și-a făcut sim
țită prezența în modul spe
cific al epocii noastre, în 
cărți mai vechi și mai noi.

Nu am amintit nici pe de
parte toate prozele cu 
caracter social, cu o vădită 
preocupare pentru înțelege
rea epocii noastre în ceea 
ce are ea esențial. Pe de 
altă parte, nu e în intenția 
mea de a micșoră valoarea 
artistică a unor proze, mai 
ales analitice, în care isto
ricul și socialul apar în 
alte tonalități și nuanțe ; 
mai ales că atitudinea so- 
cial-politică nu e un dezi
derat etic, ci rezultatul ne

cesar și implicit 
al viziunii artis
tului.

Nu fetișizez 
formele, știu că 
bogăția unei li
teraturi nu poate 
consta în mono
tonia expresivă, 
că proza noastră 
nu e reprezen
tată numai 
Sadoveanu și 
breanu, ci și 
și Urmuz 
de a nu 

raporturile 
dacă

de 
Re

de 
(cu 

răs-
Holban 
condiția 
turna raporturile reale), 
fiindcă dacă primul a 
sintetizat o civilizație, iar 
al doilea o epocă, cei
lalți doi au deschis două 
viziuni complementare și 
inedite. Sinteza fără anali
ză nu e posibilă -și afir- 
mînd necesitatea romanu- 
lui-sinteză nu ne propu
nem a diminua alte posi
bilități de expresie. Roma- 
nul-sinteză și cel analitic 
sînt complementare în ca
drul aceleiași epoci și chiar 
a unei unice epoci. Dar. 
nu e mai puțin adevărat 
că avem datoria de a afir
ma dreptul la existență a 
romanului de largă și ge
neroasă cuprindere, de în
țelegere a unei epoci, Intre 
toate, pasionante. Romanul- 
frescă nu trebuie să fie 
hagiografie maniheistă, de
sigur, lumea nu c realizată

numai în alb și negru ; dar, 
a pune semn schimbat, ca 
un robot, 
depăși schematismul 
fi complex, ci a 
un alt schematism, 
de sărac și vulgar, 
despre aceste cinci 
sau numai despre 
țiune din epoca respectivă, 
înseamnă. în primul rînd,, 
a percepe mișcarea istoriei 
și sensul ei. Ceea ce era o 
ipoteză acum cincizeci sau 
patruzeci de ani, ceea ce 
putea apare criptic acum 
treizeci este, din perspec
tiva actuală, o certitudine : 
o întreagă orînduire tică
loasă în fundamentul el — 
capitalismul — a fost răs
turnată ; cel mai teribil as
pect al ei. fascismul, a fost 

' sfărîmat și aceasta s-a 
realizat prin luptă, iar lup
ta maselor a fost inițiată 
de Partidul Comunist Ro
mân și condusă de comu
niști. S-a ridicat o nouă so
cietate. dreaptă în temeiu
rile ei, lichidînd exploata
rea. Societatea noastră nu 
e perfectă, dar se perfec
ționează în sensul viitoru
lui, al istoriei. Construirea 
și desăvîrșirea socialismu
lui este opera poporului și 
ea a putut ti realizată sub 
îndrumarea Partidului Co
munist Român, a comu
niștilor. Acesta este sensul 
general al mișcării 
a României și orice 
literară 
să țină 
rînd, de 
mătate
comuniștilor a fost și este 
principiul viu, activ și crea
tor al înălțării 
principiul ce a 
sens existenței 
niilor noastre.

nu înseamnă a 
și a 

executa 
tot atît 
A scrie 
decenii, 
o frac-

înainte 
sinteză 
trebuie 
primul

adevărată 
seama, în 
el. In această ju
de secol, partidul

României 
dat și dă 
și străda-

Paul GEORGESCU

Lanțul cu role va atinge 
anual o. lungime de 800 000 
de metri. Un metru de lanț 
are treizeci de elemente. 
Dacă o singură verigă e 
proastă, cînd se forează la 
mii de metri adîncime, în
tregul lanț poate să fie 
scos din lucru, compromi- 
țînd instalația și lucrarea 
de foraj. „Iată de ce, sub
liniază secretarul de partid, 
Octavian Mihu, noi am pus 
în centrul muncii noastre 
cultivarea înaltei răspun
deri față de calitate. Fi
rește. nu în vorbe. Esențial 
rămine exemplul personal 
al fiecărui comunist.

Șeful secției mecanică 
III, inginerul Mihai Costea, 
care a absolvit facultatea 
în anul 1964, este unul din 
exemplele elocvente ale spi
ritului creator de care este 
animat colectivul uzinei si- 
biene. Inginerul a cunoscut 
această secție incă din tim
pul practicii. I-a plăcut și a 
revenit aici în primul rînd 
pentru că voia să se inte
greze unui colectiv ajuns la 
maturitate, cu un * 
de specializare. Primul său , 
gind a fost să introducă un 
flux de cunoștințe teoretice 
noi. Organizația de partid 
i-a acordat deplină încre
dere, i-a sprijinit inițiati
va. După ce a lucrat doi 
anî la proiectarea și tehno
logia lanțurilor cu role, Mi
hai Costea a revenit în sec
ție. Zece produse noi 
urmau să fie asimilate în 
decursul anului trecut ; 
mașini de găurit, mașini de 
înșurubat, polizoare cu ax 
vertical, mașini ale căror 
caracteristici sînt de nivel 
mondial. Noile probleme ri
dicate în legătură cu asimi
larea lor în fabricație au 
fost dezbătute în colective 
largi. Cei trimiși în străină
tate, la specializare, au ex
pus concret tehnologia uzi
nei furnizoare. Existau in u- 
zina din Sibiu și unele solu
ții mai ingenioase. Inginerul 
Costea le-a expus, șf-a 
dezvoltat propria concepție 
și a pus în dezbatere cele 
două tehnologii posibile. 
Ideile au fost cîntărite, oa
menii au adus o serie de 
propuneri proprii. fiind 
încurajați să le materiali
zeze.

„Această modalitate de 
antrenare a tuturor munci
torilor la perfecționarea 
muncii — ne spune ingine
rul Mihai Costea — întă
rește spiritul de responsa
bilitate și colaborare. Ast
fel, sub impulsul comuniș
tilor, întregul angrenaj ai 
democratici economice ac
ționează eficient, se afirmă 
ca o reală forță în pro
ducție".

v aji____
înalt grad

I

VERDICTUL
URNELOR

Rezultatele scrutinului de la înce
putul săptămînii trecute continuă să 
se afle în centrul dezbaterilor poli
tice chiliene și, cu siguranță, vor 
constitui încă multă vreme obiectul 
principal al discuțiilor și comenta
riilor. Importanța „celor mai 
litice alegeri municipale din 
toria chiliană" rezidă 
tul că ele s-au soldat cu un am
plu verdict popular asupra primelor 
cinci luni ale activității guvernului 
Salvador Allende. După alegerile pre
zidențiale din 4 septembrie 1970, cercu
rile oligarhice au susținut că forțele 
„Unității Populare" ar avea doar spri
jinul unei „minorități" și că victoria 
lor ar fi fost un fel de „accident", pro
dus al unei diviziuni în rîndurile ad
versarilor. Acum, verdictul popular 
vine să spulbere cu forța implacabilă 
a cifrelor această versiune falsă pe 
care au încercat s-o acrediteze oligar
hia și alte cercuri interesate. Obți- 
nind 50,86 la sută din voturile vala
bil exprimate. Unitatea Populară se 
transformă în forță a majorității ab-

po- 
is- 

în fap-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA SANTIAGO DE 

CHILE, V. OROS

solute. Semnificativă e nu numai creș
terea în ansamblu a suportului Uni
tății Populare, ci și sporurile însem
nate înregistrate de principalele par
tide care o compun. In afară de 
Partidul Radical, care a suferit o di
minuare a numărului de voturi în 
raport cu alegerile municipale pre
cedente și cu ultimele alegeri parla
mentare (în principal din cauza scin
dării rîndurilor sale), toate celelalte 
partide ale Unității Populare, în pri
mul rînd socialiștii și comuniștii, 
și-au sporit în mod expresiv procen
tajul voturilor. în aceeași proporție 
au pierdut teren partidele opozițio
niste, care acum laolaltă alcătuiesc 
minoritatea. Explicația strălucitei 
victorii a guvernului Unității Popu
lare este simplă : niciodată în isto
ria politică chiliană nu a existat un 
guvern care, acționind realmente în 
interesul maselor largi ale poporului, 
să-și îndeplinească cu atîta riguro
zitate promisiunile făcute în cursul 
campaniei pentru alegerile preziden
țiale. Acest lucru nu putea trece ne
observat de clasa muncitoare, de ță
rănime, de poporul chilian în an
samblul său.

întrebarea ce se ridică acum este 
cum se vor reflecta rezultatele recen
telor alegeri asupra vieții poli
tice în viitorul apropiat. Obser
vatorii de aici prevăd o posibilă res
tructurare a democrației-creștine, 
în rîndurile căreia aripa de dreap
ta va avea tot mai multe dificultăți în 
încercarea de a stăvili curentul de o-

(Continuare în pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
Săptămîna

muzicii românești
5

Organizată sub aus
piciile Uniunii Com
pozitorilor,. în sălile 
de concerte ale Filar
monicii bucureștene, 
actuala serie de mani
festări dedicate valo
rilor semnificative ale 
creației noastre mu
zicale contemporane 
are meritul de a fi re
unit, în cadrul uneia 
și aceleiași importante 
acțiuni, forțe interpre
tative dintre cele mai 
diferite, aflate în mo
mente distincte ale 
devenirii lor artistice. 
Alături de proeminen
te personalități sau 
formații bucureștene 
de prestigiu, am pu
tut urmări evoluția cu 
totul remarcabilă a ce
lor mai tineri muzi- 
cieni-interpreți aflați 
în pragul afirmării lor 
în viața muzicală. 
Este o inițiativă sa
lutară, menită a inte
gra aceluiași flux di
namic al activității 
forțelor noastre artis
tice generații de mu
zicieni animați de 
ideea atît de nobilă a 
promovării creației 
românești, începînd 
cu lucrările lui George 
Enescu și pînă la cele 
ale compozitorilor de 
astăzi.

Se poate aprecia ast
fel că recentul Concert 
de muzică românească 
— primul în seria ac
tualelor manifestări — 
organizat de Uniunea 
Compozitorilor, cu par
ticiparea tinerilor pia
niști de la Liceul de 
muzică nr. 2 din Bucu
rești, a demonstrat, o 
dată cu prețioasele 
disponibilități muzi
cale ale unor merituoși 
interpreți încă elevi, 
o justă înțelegere a fe
nomenului componistic 
românesc actual.

La Filarmonică, 
seara de muzică 
cameră, susținută

cvartetul „Pro Arte", 
cit și concertul simfo
nic condus de dirijorul 
Erich Bergel, avîndu-1 
ca protagonist pe pia
nistul Valentin Gheor
ghiu, s-au axat pe 
prezentarea valorilor 
componistice deja cu
noscute, unele cuprin
zînd pagini antologice 
ale creației românești, 
cum sînt lucrările lui 
George Enescu și Paul 
Constantinescu, de e- 
xemplu. întregul pro
gram al celor două 
concerte (incluzînd o 
singură primă audiție, 
și aceea de loc semni
ficativă) a surprins, 
însă cu totul parțial, 
pulsul activității crea
toare muzicale a zile
lor noastre ; mă refer 
în special la seara de 
cvartete destul de 
monoton orientată în 
privința alcătuirii pro
gramului. Lucrarea 
lui Pascal Bentoiu, 
Cvartetul op. 3 în mi 
major, desemnează, în 
creația 
lui, o 
rioară __________
printr-o metodică pre
lucrare — grație unei 
solide tehnici de cvar
tet bine puse la punct 
— a melosului nostru 
popular. O viziune fol
clorică similară — de 
această dată mai puțin 
autentică, Insă lumi
noasă, exuberantă, 
chiar sensibil contura
tă (partea mediană 
lentă) — o întîlnim și 
în paginile Cvartet
ului de Radu Paladi. 
Etalînd o concepție 
creatoare diferită, 
Wilhelm Berger s-a 
arătat in Cvarte
tul nr. 5 — ca și în 
creațiile sale anterioa
re înscrise unei evo
luții consecvente, uni
tare — animat de a- 
ceiașl elan construc
tiv, susținut de o gene
rozitate, de o căldură

compozitoru- 
etapă auto
caracterizată

a expresiei de natură 
eminamente romanti
că. Desigur, un merit 
cu totul aparte în pre
zentarea acestor lu
crări revine cvartetu
lui de coarde „Pro Ar
te", format din violo
niștii Varujan Cozi- 
ghian și Avy Abramo- 
vici, violonistul Geor
ge Popovici și Aîfons 
Capitanovici la violon
cel, muzicieni care au 
realizat o apropiere a- 
tentă,, lucidă, față de 
textul muzical al lu
crărilor interpretate.

Concertul simfonic 
al Orchestrei FILAR
MONICII BUCUREȘ
TENE, cuprinzînd, de 
asemenea, creații ro
mânești, s-a desfășurat 
sub bagheta dirijoru
lui EricJ" —1----
sonalitate 
se regăsește — cu un 
remarcabil echilibru 
interior — în lucrări 
de facturi și stiluri di
ferite ; mă refer la 
savuroasa Suită pentru 
orchestră „Codex Ca- 
joni", compusă de 
Doru Popovici pe te
me valahe vechi din 
sec. XVIII, sau la cele
bra „eroică" enescia- 
nă, Simfonia I, in mi 
bemol major, domina
tă de acei lirism în
seninat ce înnobilează 
patosul romantic a) 
marilor afirmări pe 
care le distingem în- 
tr-o anume parte a 
creației compozitoru
lui. în cadrul aceluiași 
program, pianistul Va
lentin Gheorghiu a in
terpretat, cu vibranta 
strălucire și claritate, 
partitura Concert-ului 
pentru pian și orches
tră de Paul Constan
tinescu, moment me
morabil în evoluția 
genului concertant la 
noi.

igheta din 
ch BSrgel. per- 
ite artistică ce

atit
de 
de Dumitru AVAKIAN

muzicală
• Evenimentul acestei săptămîni : 

recitalul extraordinar al celebrului 
violoncelist sovietic Daniil Șafran 
(miercuri 14, ora 20, la Ateneul Ro
mân) și concertul în care acest dis
tins muzician va fi solist (vineri 16, 
sîmbătă 17, ora 20, la Ateneul Român).

• Ne reîntîlnim în această săptă- 
mînă cu o lucrare a tînărului com
pozitor Lucian Mețianu : orchestra 
de studio a Radioteleviziunii dirija
tă de Liviu Ionescu va interpreta în 
primă audiție „Elogiu", joi 15, ora 
20, la Studioul din str. Nuferilor.

Semnificațiile

unei expoziții
Expoziția «Dramaturgia româneas

că in anii socialismului pe scenele 
Teatrului „Bulandra" în imagini» 
(deschisă in holul sălii din Bd. Schitu 
Măgureanu) se înscrie in suita mul
tiplelor manifestări inchinate sărbă
toririi semicentenarului partidului. 
Memoria peliculei fotografice imor
talizează secvențe ale celor mai sem
nificative premiere și spectacole cu 
piese din dramaturgia românească 
originală care au văzut lumina ram
pei în ultimul sfert de veac pe sce
nele acestui teatru. Fotografiile, a- 
ceste „file din albumul inimii", cum 
inspirat le numea directorul acestui 
teatru, actorul și regizorul Liviu 
Ciulei, cu prilejul inaugurării expo
ziției, refac aidoma unui roman un 
itinerar spiritual în imagini, un tra
iect al devenirii dramaturgiei româ
nești in anii socialismului, de la pie
sele romantic-vizionare ale începutu
lui — pînă la cele mai desăvirșite 
creații dramatice ale actualității 
„Arcul de Triumf", „Sfîntul Mitică 
Blajinu", „Fii cuminte, Cristofor" de 
Aurel Baranga, „Lumina de la ulmi" 
de Horia Lovinescu, „Trei gene
rații", „Vlaicu și feciorii lui", „Va
dul Nou", „Cumpăna" de Lucia De
metrius, „Contrapuncte" de Paul 
Everac, „Gluga pe ochi" de Iosif 
Naghiu, alături de prestigioase piese 
ale înaintașilor ca : „Take, Ianke și 
Cadîr", „D-ale carnavalului". „Răz- 
van și Vidra" au prilejuit roluri ma
gistral interpretate de Lucia Sturdza- 
Bulandra, Jules Cazaban, Ștefan 
Ciubotărașu, Clody Bertoia.

I. ADAM

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE CURIER
SCENA

• TEATRUL 
CARAGIALE" 
ra piesei lui D. R. Popescu „Pisica 
in noaptea Anului Nou", in regia lui 
Horea Popescu. Scenografia : Elena 
Pâtrășcanu-Veakis. In distribuție : 
Irina Răchițeanu, Colea Răutu, 
Ileana Stana Ionescu, Valeria Se- 
oiu, Victor Rebengiuc, Mihai Fotino, 
Victor Moldovan, Draga Olteanu, Ca- 
tița Ispas, Traian Stănescu și Ale
xandru Drăgan (marți 13 aprilie, la 
Sala „Studio").

NAȚIONAL „I. L. 
ne invită la prernie-

Csongor, Dukăsi Anna si Marton 
Erzsebet.

Un parc secular
pe cale de dispariție JUDEȚEAN

• TEATRUL ,,C. I. NOTTARA" a- 
nunță premiera noii piese a lui Ho
ria Lovinescu „Omul care-.." Regia: 
George Rafael. Decoruri: Traian Ni- 
țescu. Costume: Lidia Radian. Mu
zica de scenă: Al. Hrisanide. în dis
tribuție : Ion Dichiseanu, George 
Constantin, Val Săndulescu, Marga 
Barbu, Dorin Varga, Const. Brezea- 
nu, Sandu Sticlaru, Anda Caropol, 
Ion Punea, Mircea Anghelescu, Mi-

• TEATRUL DE NORD. SECȚIA 
ROMANA DIN SATU MARE a pre
zentat (sîmbătă 10 aprilie) premiera 
piesei „Duelul" de Alexandre Du- 
mas-tatel, în traducerea și adapta
rea Erastiei Sever. Regia spectaco
lului aparține artistului emerit Sep- 
timiu Sever, care face parte și din 
distribuție, alături de actorii Marian 
Georgescu, Petre Moraru, Violeta 
Berbiuc, Viorica Suciu, Anca Pan- 
drea, Romeo Mușețeanu, Rodica Mu- 
șețeânu, Costin Popescu și alții. Sce
nografia: Liviu Ciulei, artist emerit.

hai Heroveanu. Trei medalii
• TEATRUL T. V. dedică cea de 

a doua emisiune a ciclului „Momen
te din istoria teatrului" — prefațat 
de scriitorul Mihnea Gheorghiu — 
primelor manifestări cu caracter 
teatral de pe teritoriul țării noastre. 
Emisiunea .Jocuri țărănești cu 
măști" va face o incursiune în u- 
nele din cele mai vechi obiceiuri 
păstrate pînă azi și care atestă exis
tența și continuitatea unor elemen
te de spectacol teatral în zona car- 
pato-dunăreană (marți, 13 aprilie).

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ a prezentat recent pre
miera pe țară a piesei „Totul în 
grădină" de Ed. Albee.

a-• TEATRUL RADIOFONIC 
nunță două premiere :

— „Din zori pînă-n amurg", scena
riu radiofonic de Lucia Demetrius. 
Regia: Titel Constantinescu (dumini
că).

— ..Tntîlniri". scenariu radiofonic 
de Horia Lovinescu. Regia: C. Mo- 
ruzan (luni).

Vom mai putea asculta la radio, în 
cursul acestei săptămîni, alte trei e- 
misiuni de teatru. Este vorba desprd 
„Secvențe dintr-o biografie" de Si- 
donia Drăgușanu (marți), „Iancu la 
Hăîmagiu" de Paul Everac (miercuri) 
și „Stăpinul apelor" de Constantin 
Pastor (vineri).

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SF. GHEORGHE a prezentat re
cent premiera piesei „Hamlet" de 
Shakespeare, în regia lui Volgyesi 
Andrâs. în rolurile principale au a- 
părut Peterffy Lajos, Ferenczy

Premiere 
cinematografice

Alături de filmul românesc ZES
TREA DOMNITEI RALU, realizat 
de regizorul Dinu Cocea după un 
scenariu de Eugen Barbu și Mihai 
Opriș (continuare a serialului în
ceput cu filmul „Haiducii lui Șapte- 
cai“), care rulează de ieri pe ecra
nele noastre, săptămîna aceasta sînt 
programate alte trei premiere cine
matografice :
• BUTCH CASSIDY ȘI SUN

DANCE KID — producție a studiou
rilor americane în regia lui George 
Roy Hill ; western considerat ca un 
produs deosebit al genului (premiul 
Oscar, 1969) și interpretat de Paul 
Newman, Robert Redford, Katharine 
Ross.
• Filmul sovietic POIENILE RO

ȘII — producție a studioului „Mol
dova—Film" în regia lui Emil Lo- 
teanu ; un film cu virtuți de poem 
despre dragoste, datorie, prietenie, 
în distribuție : Svetlana Toma (am 
văzut-o, nu de mult, in „Cadavrul 
viu"), Viktor Voinicescu, Grigori 
Grigoriu, Viktor Ciutak.

• DOAR UN TELEfON - 
ducție a studiourilor maghiare, 
regia lui Frigyes Mamcserov ; 
medie satirică de actualitate, cu o 
distribuție promițătoare din care 
menționăm pe actorii Ruttkay lăva, 
Drahota Andrea, Venczel Vera, Ga
bor Miklos."

pro-
in 

co-

Expoziții
• Incepind de miercuri, 14 apri

lie, Galeriile de artă „AMFORA" 
vor prezenta expoziția de grafică 
Dragoș Morărescu.
• Vernisajul expoziției de pictură 

Ligia Macovei va avea loc joi, 15 a- 
prilie, la Galeriile de artă „ORI
ZONT".

• Tot joi, 15 aprilie, se va deschi
de în sălile ATENEULUI TINERE
TULUI (Aleea Alexandru) o expo
ziție colectivă care va reuni lucrări 
de pictură semnate de “ “ “
nait și Elisabeta Ursu 
realizată de Magdalena

★
La Galeriile de artă . 

săli ale liceului „Decebal" din ora
șul Deva s-a deschis expoziția in
terjudețeană de artizanat organizată 
de Consiliul județean al organizației 
Pionierilor și Inspectoratul 
județean 
Național 
Pionieri 
aie țării 
Severin, 
aici o variată gamă de lucrări.

★
în orașul Cehu Silvaniei (Sălaj) a 

fost deschisă o expoziție de pictură, 
grafică și artă aplicată. Făcînd par
te din larga gamă a manifestărilor 
închinate aniversării partidului, ex
poziția cuprinde cele mai semnifi
cative lucrări ale pictorilor, sculpto
rilor și graficienilor amatori din 
Sălaj.

Horațiu Pa
și ceramică 
Chelsoi.

și în două

Școlar 
sub auspiciile Consiliului 

al Organizației Pionierilor, 
și școlari din șase județe 
— Alba, Cluj, Gorj, Caraș- 
Bihor și Hunedoara, expun

Orchestra „București11
la Timișoara

A trecut un an de cînd aflam 
despre primul concert al orchestrei 
camerale conduse de violonistul de 
reputație internațională Ion Voicu. Re
centul '•oncert timișorean al formației 
(într-o sală de 1 200 locuri, deve
nită neîncăpătoare) avea -ă confir
me soliditatea inițiativei. Formată 
din Instrumentiști de un desăvîrșit 
profesionalism, intre aceștia conceri- 
maistrul Radu Zvorișteanu și șeful 
de partidă Aurel Niculescu), orches
tra s-a sudat muzical și sufletește. 
Numai astfel a fost posibil ca melo
manii timișoreni să asculte un Ha- 
endel cu accente de profunzime 
bach-iană și o simfonie mozart-iană 
în care puritatea cristalină a sono
rității și rafinamentul expresiv au

rare culturi stilis-făcut proba unei 
tioe.

Conducătorului 
nistul Ion Voicu. 
cură satisfacțiile 
lor de profesie și, în plus, 
formării veritabilului .. .
complex. înconjurat de un mănunchi 
valoros, fixînd orchestrei un an\i- 
mit profil de tinută, virtuosul Ion 
Voicu se transfigurează în contactul 
cu marea muzică, abordind concerte 
pentru vioară de Vivaldi, Bach sau 
Mozart.

Orchestra de cameră „București" 
are toate datele pentru a se număra 
printre numele reprezentative ale 
muzicii pe plan Internațional.

Silviu GAVRILA

violo-orchestrei, 
orchestra îi pro- 

familiare dirijori- 
prilejul 

muzician

■ ■pentru cineaștii 
amatori români

între 1 și 3 aprilie s-a desfășurat 
la Praga festivalul anual INTER- 
KAMERA, organizat de Uniunea in
ternațională a cineaștilor amatori, 
întîlnirea cineaștilor din numeroase 
țări ale lumii a constituit un nou 
prilej de cunoaștere reciprocă, de 
confruntare a unor idei și modalități 
originale de a reflecta realitatea în
conjurătoare prin intermediul celei 
de a șaptea arte.

De-a lungul celor trei zile de con
curs, participanții din Uniunea So
vietică, Polonia, Belgia, Italia, R.D.G., 
R. F. a Germaniei, Austria, România, 
Cehoslovacia etc. au proiectat pe 
ecranul sălii de competiție scurt-me- 
traje documentare, artistice, de re
portaj, turistice, de animație, experi
mentale, reprezentînd cele mai bune 
producții din ultimul an ale cinea- 
matorilor din fiecare țară. în această 
prestigioasă trecere în revistă, ci
neaștii români au înregistrat un 
succes deosebit : toate cele trei pe
licule trimise la Praga au primit în 
final medalii. Dintre filmele noastre 
cele mai multe aprecieri le-a întru
nit „Explozia", realizat de cineclubul 
Casei de cultură din Huși. Filmul, 
inspirat din glorioasele tradiții de 
luptă ale comuniștilor, a fost conce
put de cineaști ca un omagiu adus 
apropiatului semicentenar al partidu
lui. Celelalte două pelicule, aplaudate 
și ele cu căldură, sînt : „Obiceiuri 
bănățene" — film color al cinedubu- 
lui Casei creației populare din ju
dețul Timiș, în colaborare cu cine
clubul Casei de cultură din Sînnico- 
lau Mare — și „Berzele", veritabil 
poem cinematografic, încărcat de li
rism și poezie, semnat de membrii 
cineclubului din Sfîntu Gheorghe.

Succesul cineaștilor români a avut 
darul de a spori interesul specialiș
tilor față de mișcarea cineamatorilor 
din țara noastră, destul de puțin cu
noscută pînă acum peste hotare.

Date despre exis
tența izvoarelor carbo- 
gazoase de la Lipova 
există încă de acum 
cinci sute de ani. As
tăzi apa minerală de 
aici este cunoscută și 
apreciată de consuma
torii din întreaga țară, 
situindu-se — prin ca
litatea ei — pe al trei
lea loc, după Borsec 
și Vatra Dornei. Trata
mentele care se fac la 
Băile Lipova redau a- 
nual, de asemenea, să
nătatea multor oa
meni.

Pavilioanele acestor 
băi sînt așezate în 
mijlocul unui parc na
tural. ce se întinde pe 
aproape 10 hectare 
străjuite de o pădure 
de stejari seculari. Mi
nunatul parc, creat de 
mina atîtor generații, 
constituie podoaba cea 
mai de- preț a Băilor 
Lipova. Dar iată că 
tocmai această nepre
țuită podoabă a stați
unii este supusă în

prezent unui grav pro
ces de distrugere. Sute 
de exemplare din fal
nicii stejari și molizi 
cad pradă, în fiecare 
an, unei mlaștini ce își 
întinde necruțătoare 
tentaculele în parcul 
stațiunii. în partea de 
nord și de sud a re
zervației nu se mai 
poate circula decit cu 
barca printre trun
chiurile de copaci pră
bușiți. Ce se intimplă 
aici ? De-a lungul la- 
turei de vest a stați
unii, curge poate de 
secole valea Siștarovă- 
țului. Apele sale cară 
fără încetare nămolul 
provenit din eroziu
nile dealurilor din îm
prejurimi. Nemalfiind 
curățată de vreme în
delungată, albia s-a 
înălțat treptat, ajun-, 
gînd în prezent la ni
velul parcului, inun- 
dindu-1 parțial.

Apariția fenomenu
lui de inundație nu 
este țntîmplătoare :

ani de-a rîndul consi
liul popular orășenesc 
a permis unor cetățeni 
să producă cărămidă 
pe mâlul văii. Aceștia, 
necontrolați de nimeni, 
au ridicat baraje in 
albia văii, oprind 
scurgerea apei. S-a 
permis, de asemenea, 
tăierea sălciilor pen
tru lemne de foc, o 
parte din resturi fiind 
aruncate în albie și, în 
mod inevitabil. împot
molind-o.

Deși fenomenul îm
potmolirii văii Sișta- 
rovățului este obser
vat de ani de zile — 
măsurile necesare re
dresării situației în- 
tîrzie să fie luate. Nu 
este oare cazul
pentru menținerea po
tențialului turistic 
medical al acestei sta
țiuni, să se manifeste 
mai mult spirit gospor 
dăresc ?/ M JB

Petre TODUȚĂ

DÎMBOVIȚA

ca,

și

Expoziție de 

invenții și inovații
Clubul petroliștilor din Tir- 

govlște găzduiește’ o interesantă 
expoziție de invenții și inovații 
realizate in întreprinderile și 
instituțiile județului Dîmbovița. 
La loc de frunte se situează 
invențiile și inovațiile realizate 
la Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, Exploatarea minieră 
Șotînga, „Steaua electrică" f 
Fieni, schela Titu și întreprin
derea textilă „Bucegi" Pucioasa. 
Eficiența economică a invenții
lor și inovațiilor aplicate în 
1970 în județul Dîmbovița de
pășește suma de 15 milioane lei. '

ViLCEA

Apel la constructorii
craioveni

în ultimii doi 
în cartierul Valea 
șie din Craiova au 
date în folosință 58 de 
blocuri cu aproape 
3 000 de apartamente, 
un punct comercial, 4 
centrale termice de 
cartier și alte con
strucții social-edilita- 
re. în planul, de siste
matizare a cartierului 
se prevede ca, pînă in 
1972, cînd vor fi termi
nate lucrările de con
strucție, să se mai ri
dice aproape 1 000 de 
apartamente, un com
plex comercial, un ofi
ciu poștal, o farmacie, 
o librărie etc. „Toate 
ar fi fost bune — ne 
scrie un grup de cetă
țeni, din partea comi
tetului asociației de lo
catari de la
termică nr. 4 Valea 
Roșie — dacă gospo
darii orașului 
gîndit și la căile 
acces în noul

ani, 
Ro- 
fost

centrala

s-ar fi 
de 

cartier.

Cînd plouă, nu poți a- 
junge acasă decit în 
cizme de cauciuc".

O asemenea situa
ție critică ar fi fost 
evitată dacă construc
țiile ar fi fost începute 
și terminate pe etape 
și concomitent cu alei
le de acces. Cum s-a 
procedat însă ? Din cei 
aproape 4 000 metri de 
alei interioare, prevă- 
zuți în proiect, au fost 
asfaltați, pînă la 1 fe
bruarie a.c., numai 
circa 1 600 m. Cu avi
zul celor în drept, con-. 
structorul a început lu
crările pe un front 
larg, risipind puncte 
de lucru pe întreg șan
tierul. Din motive bi
necunoscute (dar nu și 
binecuvîntate), con
structorul „a uitat" 
să-ți creeze căi proprii 
de acces, folosind pe 
cele destinate cetățeni
lor. Bineînțeles, con
structorul a obținut o

economie de fonduri 
dar căile de acces 
din cartier s-au de
teriorat și blocat cu 
noroaie. Reparația lor 
ar costa acum mai 
mult decit... economia 
inițială.

Tovarășul ing. Ion 
Botofei, vicepreședinte 
al comitetului executiv 
al Consiliului popu
lar Craiova, ne afirmă 
că situația este cunos
cută și apreciată a fi 
destul de gravă. „Noi 
am indicat constructo
rului să facă periodic 
curățenie. Dar acesta 
nu respectă indicația". 
De ce nu apelează co
mitetul executiv la 
puterea legii, care pre
vede sancțiuni și pen
tru constructorii ca- 
re-și încalcă obliga
țiile ?

Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînteii*

Mi ni fermă 
școlară

în satul Popești, comuna Mă
ciuca. elevii claselor V—VIII au 
organizat o minifermă. Alegin- 
du-și din rîndul pionierilor 
fruntași la învățătură „consiliul 
de conducere", cu funcțiuni si
milare celui din cooperativa 
agricolă de producție, membrii 
minifermei au luat spre îngri
jire de la C.A.P. o suprafață de 
2 hectare cu porumb, 0,50 ha 
cu vie și 0,25 ha cu pomi. Sub 
îndrumarea cadrelor didactice și 
a specialiștilor din C.A.P., elevii 
execută toate lucrările necesare, 
aplicind în practică cunoștințele 
din orele de curs.

COVASNA

Filme de scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei

(12—18 aprilie)
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

„AL. SAHIA" ȘI „ANIMAFILM"
Moșilor: Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în județul Ialomița; La- 
romet: Vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu în județul Prahova; Pa
tria: Victor Eftimiu își amintește; 
Capitol: Ceramica de Cucuteni; Fes
tival: Al 5-lea festival și concurs 
internațional „George Enescu";' Gri- 
vița: Cuprul; înfrățirea: Orizont 
științific nr. 2/971; Buzești: Aduna
rea generală a salariaților uzinei 
„23 August" — București; Dacia: 
Răspundem Ia întrebare; Lira: Rit
muri cardiace; Drumul Sării: Mu
zeul de artă al Academiei; Feren-

tari: în oraș la București; Pacea: 
Orizont științific nr. 1/971; Cringași: 
Muzeul Pompierilor; Viitorul: Nun
ta Zamfirei; .Munca: Bun sosit; Fla
căra : Al 9-lea Congres U.T.C. ; VI- 
tan: Astă-seară mă fac praf; Rahova: 
Fata din Far West; Progresul: Ori
zont științific nr. 
Ultima întoarcere: 
tembrie la Pontul 
Terom.

2/971; Floreasca: 
Luceafărul: Sep- 
Euxin; Victoria:

*

*

*

t V

Complex balneo
climateric pentru

f V ••

tarannJl

cooperatori
La 7 kilometri de comuna 

Turia, într-un peisaj pitoresc, 
au început pregătirile pentru 
Construcția ,Unui complex bal- 
beo-climateric, alcătuit din vile, 
băi. un bazin cu apă în aer li
ber, cantină, club. Finanțarea 
construcției va fi asigurată 
de cooperativele agricole de 
producție din județ, beneficiare
le noului complex, fie cu baiii, 
fie cu prestarea unor munci sau 
aprovizionarea cu materiale de 
construcții.

19.15 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, în 50 de evocări.
20.15 Film serial : ,,Cavalerul Fur

tună".
21,05 „Ocolul țării în 8 luni" — 

emisiune-concurs realizată în 
colaborare cu Biroul de tu
rism pentru tineret al C.C. al 
U.T.C. în etapa a 2-a se vor 
întrece echipele reprezenta
tive ale județelor Covasna și 
Timiș. Transmisiune de la 
Timișoara.

22.15 Un cîntec de demult... Diver
tisment muzical cu Ana Măn- 
ddiu, Petre Guști și Mișu 
Predescu.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Telesport.

TULCEA

Expoziție 
filatelică

La Casa de cultură a sindi
catelor din Tulcea a fost des
chisă expoziția filatelică națio
nală a pionierilor și școlarilor 
„Tulcea 1971". Expoziția cuprin
de colecții colective și indivi
duale de timbre, literatură fi
latelică pentru tineret, reviste 
de specialitate. Cu acest prilej 
a fost organizat și simpozionul 
„Filatelia și educația", reunind 
reprezentanți din aproape toate 
județele țării ai Asociației fila- 
teliștilor din România, cadre 
didactice, elevi.

18,00 Deschiderea emisiunii. Ecra
nul — emisiune de informa
ție și critică cinematografică. 
Din cuprins : • Pe platourile 
de la Buftea ; • Premiere 
cinematografice ; • Caleido
scop cultural.

18,20 Dialog instrumental cu 
cel Budală (acordeon) și 
Iordache (țambal).

18,40 Revista economică TV.
19,10 Publicitate.

Mar- 
Toni

1ALE ____ „________
ALTE TARI:
secole de artă în Slo-

STUDIOURILOR

cu

pe

pretindea 
lei.
să

— Și?
— l.D.G.B.-ul a lăsat la 

6 563- de lei.
— De la 18917 au 

coborît suma la 6 563 ? 
Nu le-a cerut și o litră 
de țuică pentru aldămaș ? 
Că au făcut tîrgul ?

— Nu, pentru că nu se 
bea în timpul producției... 
Dar cea mai frumoasă a-

Șos Ștefan cel Mare nr. 
15 s-a trezit cu o somație. 
Erau invitați să plătească 
l.D.G.B.-ului o restanță 
de 12 000. Asociația s-a 
tocmit cu l.D.G.B.-ul și 
suma a fost redusă de la 
12 000 la 3 700 lei.

— Unde are sediul 
l.D.G.B.-ul ăsta ? Pe o ta
rabă în Obor ?

adresa 20 281/21. 09 
prin care 
de 18 917
a refuzat

Contoarele depășite ? 
Exemple!

— Blocul din B-dul 
Magheru 9 îl știi ?

— In fiecare zi trec pe 
lingă el.

— La acest imobil n-a 
Intervenit de ani de zile 
nici o schimbare. Cu toa
te astea, consumul de gaze 
crește fără să i se pună .

PRODUCȚII 
DIN

Unirea: 12 _ ____  _____
vacia — R.S. Cehoslovacă; Cosmos: 
La ora 12 — R.S. Cehoslovacă.

— Dumneata știi ce în
seamnă l.D.G.B. ?

— Și un pian fără coa
dă știe ce înseamnă. E în
treprinderea care se ocu
pă cu distribuirea gazelor.

— Și cum Să învețe să 
fluiere o întreprindere ?

— Pe degete, ori liber... 
Dar I.D.E.B. știi ce în
seamnă ?

— Și marțea știu ce în
seamnă I.D.E.B.-ul. Se o- 
cupă cu electricitatea.

— Dar l.C.A.B. ?
— Pe dinafară știu. Apa 

și canalul. Ce ai 
l.D.G.B., I.D.E.B. și cu
l.C.A.B.-ul ?

— Te întreb eu 
dumneata dacă aceste 
douăsprezece litere mari 
cu puncte între ele tre
buie sau nu trebuie să în
vețe să fluiere.

— Literele să fluiere ?
— La sfîrșit de lună, ori 

de trimestru iți bate 
l.D.G.B.-ul la ușă, îi des
chizi, intră la tine, con
stată cit ești de „cald" și 
în funcție de tempera
tură îți fluieră suma pe 
care trebuie s-o achiți 
pentru consumul de gaze.

— I.D.E.B.-ul?
— Vine și el. Vede cit 

ești de „luminat", îți flu
ieră suma, te duci și o 
achiți...

l.C.A.B.-ul după ce-ți 
fluieră consumul de apă?-. 
Pentru constatarea consu
murilor de apă, gaze, elec
tricitate au fost inventate 
contoarele. Ce-mi vii dum
neata mie cu...

, — Depășite! Nu mai 
dau rezultate. Fluieratul 
are perspectivă.

\foileton de Nicuță TÂNASE

drojdie de bere. Și încă 
cum crește. Să luăm niș
te luni și ani-etalon. In 
octombrie 1966 s-au con
sumat 12 420 m.c. In oc
tombrie 1967 — 30 280 
m.c. ; octombrie 1968 — 
33 845 m.c. ; octombrie 
1969 — 55 474 m.c.; ca 
în ianuarie 1970 să ajungă 
156 240 m.c. Repet, la 
imobil n-a intervenit nici 
o schimbare.

— Și crezi dumneata că 
fluieratul va îmbunătăți 
sistemul de...

— In nici un caz nu vor 
fi diferențe așa de mari. 
Asociația locatarilor din

— Nu. Au sediu serios.
— Dacă nu e în O- 

bor... o întreprindere de 
stat să se tocmească n-am 
auzit.

— Dacă sistemul de ta
xare e depășit ? Cînd vor 
trece la fluierat, nu vor 
mai merge tocmeli. La A- 
socicția locatarilor din A- 
leea Circului l.D.G.B.-ul a 
t'bnis 
1970 
suma 
ciația 
leased.

— De ce ?
— I s-a părut că 

e prea mare.

facere a făcut-o Asociația 
blocurilor din str. Amur
gului, care administrează 
un număr de peste 1 500 de 
apartamente. Dumnealor 
le-a sosit factura nr 79771 
970 prin care li se cerea 
să achite 102 887,40 lei.

— 102 887,40 lei ?
— Exact !... Asociația 

locatarilor a angajat un 
om care a avut cai...

— Care a avut cai ? Ce 
fel de cai ?

— Cai. Adică un om 
care se ocupa cu cumpă
rarea și vînzarea cailor. 
Mai bine zis, geambaș. Un 
om care știe să se toc-

rnească. S-a dus omul care 
nu mai avea cai la 
l.D.G.B. și cit ai bate din 
trei palme a redus suma 
la 4 592 de lei.

— De la 102 887,40 lei 
la 4 592 lei ? Zău dacă 
pot înțelege sistemul ăsta... 
Se fac tîrguieli la între
prinderi de stat ? Pe cu- 
vînt dacă înțeleg.

— Ca să înțelegi așa 
ceva, îți trebuie studii 
speciale. Or, dacă nu, să fi 
fost în trecutul mai înde
părtat vînzător de pepeni 
pe tăiete.

Dar să-ți mai spun una, 
dacă nu două. Restauran
tul „Pescarul" plătea cu
rent electric cam 7—8 000 
lei pe trimestru. In '70 s-a 
defectat contoarul și pe 
ultimul trimestru a plă
tit 23 740,50 lei.

— A plătit fără să se 
tocmească ?

— Sînt în curs... La blo
cul O.D. 2 din Drumul 
Taberei l.C.A.B.-ul a fac
turat pe o lună a anului 
trecut 16 165 lei. Asocia
ția locatarilor s-a furat că 
n-a consumat chiar atita 
apă. I.C.A.B.-ul i-a crezut 
și le-a scăzut 
vreo 3 585 lei.

— Dumneata 
fluieratul o să...

— Contoarele, sistemul 
oaușal și celelalte sisteme 
de taxare se mai defec
tează. Dacă fluieri o sumă, 
o mai poți desfluiera ?... 
Aleluia. Suma rămîne su
mă.

D-aia întreb eu, trebuie 
sau nu trebuie să învețe 
să fluiere l.D.G.B.-ul și 
celelalte opt inițiale de 
mai sus ?

Aso- 
plă-

Crezi că

suma

CONSTANȚA

Telefon direct 
de pe plajă

Pentru apropiatul sezon esti
val, la Constanța se instalează 
in prezent o nouă centrală te
lefonică automată cu incă 3 000 
linii. Prevăzută a fi pusă . în 
funcțiune la începutul sezonu
lui. noua centrală automată va 
permite instalarea de posturi 
telefonice pe noi trasee ale va
canței la mare : stațiunile 
„Olimp", „Saturn", tabăra de 
copiț Năvodari și, bineînțeles, 
Constanța. O noutate de ulti
mă oră : la Mamaia se va des
chide primul oficiu poștal di
rect pe plajă.

IALOMIȚA

Instalație 
de centralizare 
electrodinamică

în stația C.F.R. Slobozia 
Veche a intrat in exploatare o 
nouă instalație de centralizare 
electrodinamică. "Aceasta duce 
la sporirea capacității de ex
ploatare a stației, iar executarea 
comenzilor de intrare, ieșire sau 
trecere a unui tren prin sta
ție se va face automatizat de 
la un pupitru de comandă.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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ÎN „CUPA NAȚIUNILOR-F.I.R.A."
FINALISTII

1

Victorie netă CAMPIONATULUI

și joc aplaudat:
NAȚIONAL DE BOX

9

România-ltalia 32-6
Multe speranțe și-au 

pus iubitorii rugbiului 
m această tinără echi
pă națională- chemată 
să înfrunte reprezen
tativa Italiei 
meci oficial 
pentru „Cupa 
nilor — F.l.R.A." Mul
te speranțe, dar și des
tule rezerve au mani
festat și cei mai multi 
dintre specialiști ; pe 
de o parte pentru că o 
serie de jucători îm- 
brăcau pentru prima 
dată tricoul național, 
iar pe de altă parte 
pentru că judecata va
lorii „tricolorilor" tre
buia să se facă prin 

. prisma exigenței ce o 
presupune de fapt me
ciul de tradiție, exa
menul de fine de an 
al rugbiului nostru — 
meciul cu Franța. Da
că rugbiștii ‘tricolori 
au obținut victoria (și 
la un scor net : 32—6), 
confirmind pronosticu
rile, jocul lor, poate 
chiar alcătuirea echi
pei, lasă încă unele 
semne de întrebare...

Garnitura ce am a- 
liniat-o ieri pe stadio
nul „Dinamo" (in fața 
a circa 10 000 de spec
tatori !) s-a evidențiat 
prin numele și mai a- 
les prin calitatea jocu
lui unor rugbiști de 
clasa lui Radu De
mian, Dragomirescu. 
Rășoanu, Drăgulescu, 
Șerban. Ea a contat, 
de asemenea, pe vite
za, debordantă uneori, 
a celor două aripi (Su
ciu și Teleașă), pe 
precizia șuturilor lui 
Nica și Durbac ; în fi
ne, dar nu în mai mi
că măsură, pe dărui
rea, pe spiritul de sa
crificiu, pe inepuizabi- 
lele resurse fizice do
vedite de Baciu, Onu- 
țiu, Atanasiu. Pop, 
Bărgăunaș, Nlcolescu. 
Nominalizarea aceas
ta a prezentat de fapt 
cititorului întreaga 
noastră echipă, căci — 
nu este nici o exage
rare ! — victoria rea
lizată ieri este rodul 
muncii tuturor, inclu
siv al celor dol_ antre
nori 
viei

în .
lor, partida cu Italia 
n-a fost de fel ușoară; 
se presupunea — și 
gazetarii italieni au 
scris mult despre a- 
ceasta — că înfringe- 
rea suferită de „squa- 
dra azzurra", la Na
poli, din partea echi
pei Marocului a croat 
rugbiștilor peninsulari 
un sentiment de infe
rioritate, greu. dacă 
nu impasibil de trecut 
tocmai acum, la Bucu
rești, in fața selecțio
natei României.

înitr-un 
contînd 
Națiu-

de lot — Teofilo- 
și Cosmănescu. 
ciuda aparenț'e-

Noul antrenor al 
albaștrilor, Geremia, a 
alcătuit o echipă care, 
in scurtul interval de 
timp ce a trecut de la 
„capotarea" în 
marocanilor, să 
aibă în primul rînd 
probleme de omogeni
zare ; antrenor la clu
bul Petrarca din Pa
dova, el a titularizat 
10 din jucătorii forma
ției sale. Cit privtește 
pregătirea fizică, ambi
ția rugbiștilor oaspeți, 
cei ce au urmărit ieri 
meciul din tribune sau 
în fața televizoarelor 
au putut face remar
cile corespunzătoare.

Scorul a fost deschis 
după numai 3 minute ; 
fundașul Durbac are o 
bună idee cind, deși la 
centrul terenului. în
cearcă un dropgol cu 
direcția buturilor ita
liene. Șutul său puter
nic și precis face ca 
balonul să treacă prin
tre bare și 3—0 pentru 
România. Jocul în gră
madă arată o anumită 
superioritate pentru 
oaspeți ; lucru expli
cabil prin diferența de 
greutate dintre cele 
două înaintări, „pache
tul" italian cintărind 
cu peste o sută de ki
lograme ! Fazele la 
tușă, ca și in cimp, 
cînd balonul este pur
tat la mină, sini do
minate de rugbiștii 
noștri. O frumoasă ac
țiune, în min. 14, a lui 
Suciu, este finalizata, 
după un schimb de 
pase cu Niea, de căpi
tanul echipei, Demian. 
Transformă Durbac, 
8—0 pentru România. 
Cele cîteva ocazii ce 
le au italienii de a re
duce scorul; sînt irosite 
de fundașul Lazzarini, 
prea puțin sigur în 
executarea loviturilor 
de pedeapsă de care a 
beneficiat. Jocul este 
din ce în ce mai ani
mat, italienii necedind 
lupta, iar românii con- 
tinuind să-și susțină 
șansele în aceeași ma
nieră. Pe tabela de 
marcaj se produc pînă 
la pauză încă două 
schimbări ; aripa stin
gă a echipei Italiei, 
Michelon, reduce sco
rul la 8—3 prin reușita 
transformării unei lo
vituri de pedeapsă, 
pentru ca apoi, după o 
cursă excelentă, Te- 
leașă să reușească o 
incercare.

Dominam net și după 
pauză, condiția fizică 
spunîndu-și, evident, 
cuvîntul. Atacurile prin 
linia de trei sferturi se 
repetă deseori, tendința 
de a înscrie adoptînd-o 
și înaintașii. Cele 21 
de puncte înscrise 
echipa noastră au 
autori pe Suciu

fața
nu

Teleașă (6). Rașca n u 
(3) și Durbac 
Același Michelon 
șește 3 puncte 
din lovitură de 
deapsă) scorul 
fiind 32—6.

Punctul forte al echi
pei noastre a fost, cum 
se sconta de altfel, 
înaintarea, acel pachet 
de. opt jucători (în ma
rea lor majoritate 
înalt i, bine făcuți, cu 
destulă experiență 
competițională.’ Dirijo
rul lor, de fapt al în
tregii echipe — Radu 
Demian — a știut în
totdeauna să dea. „in
trările" la timp, să 
grupeze jucătorii in 
jurul balonului sau, 
după caz, să deschidă 
jocul. Se presupunea 
că legătura între com
partimente nu va fi a- 
sigurată prea bine de 
perechea de mijlocași 
Bărgăunaș—Nicolescii, 
primul mai ales ne- 
fiind rodat la nivelul 
exigențelor unui veri
tabil „deschizător* 
talie
Spre meritul lor, cei 
doi „rugbiști de legă
tură" (cu excepția 
cîtorva stîngăcii ale 
lui Nlcolescu) au co
respuns. astfel că îij 
ansamblu jocul între
gii noastre formații 
n-a avut de suferit.

O dată cu jocul in 
sine — aplaudat de 
public și de specialiști 
•— ne-a plăcut și 
arbitrajul frantezulu.i 
Michel Dubernet,

(6). 
reu- 
(tot 
pe

linul

Sîmbătă noaptea, o dată cu dis
putarea ultimelor gale la Turnu 
Severin și Timișoara, s-a înche
iat faza pe zone a campionatu
lui național de box. Din relată
rile corespondenților „Semteii" 
— Stelian Savin, Radu Apostol, 
Constantin Căpraru, Gheorghe 
Baltă, Nicolae Brujan. Deaki 
Lorand, Cezar Ioana și Anghel 
Ion — rezultă că la finalele ce
lor 11 categorii vor lupta pentru 
titlurile respective următorii bo
xeri :

SE.MIMUSCA : M. Lumezeanu, 
Șt. Băiatu, Kerim Seidali, A. Mi
hai. P. Ganea, Șt. Boboc, C. 
Buhara.

MUSCĂ : C. Gruiescu, A. Co- 
jan, A. Dumbravă, V. Ivan, 
Ciucă, Tr. Cerchia, C. Pop. 
Cordbș.

COCOȘ : A. Moraru. Odwiisi 
T.< A. Dumitrescu. P. Pîrvu, O. 
Anderco, V. Ivanovici, I. Lun- 
gte N.* Manea.

O. Amăzăroaie, 
M. _Dumițrașcu,

Pomet-

Excepția unui meci urît. Progresul — Farul 0—0. Fază de spectacol în care 
trei tineri talentați s-au ridicat peste ceilalți jucători în disputa aeriană 
pentru minge : portarul Constantin (Farul) și atacanții bucureșteni Dudu

Georgescu și Năstase Foto : M. Cioc

PLENARELE CONSILIILOR 
JUDEȚENE ALE SINDICATELOR

Scorul era încă alb...
Foto : S. Cristian

»

0—1 (0—1). Me-

Hodo-

lon DUMITRIU

36 prin fundașul 
este avertizat de 
în min. 54, prin

Pușcaș, 
C. Ho-

A.

•“ de
internațională.

REZULTATE TEHNICE

VIITOARE
aprilie)

Progresul

București — Politehnica Iași 
Club Bacău — C.F.R. Cluj 
Constanta — Dinamo Bucu-

PANA :
Nedelcea,
Anghelescu,. M. Toni, G. 
cu, V. Iliescu, N. Gîju.

SEMIUȘOARĂ : Gh. 
A. Simion, A. Ciochină, 
duț, C. Bumb, M. Păunită, 
Iliescu. V. Antoniu.

UȘOARA : E. Samson, C. Cu* 
(ov, Gh. Bădoi, N. Paraschiv, 
Mathe L.. A. Iacob. Gh. Roșea, 
P. Dobrescu.

SEMIMIJLOCIE : St. Voicu, 
Gh. Ene, V. Filip, N. Ispas, V. 
Siiberman. O. Ghițâ, I. 
șan. C. Melinte.

MIJLOCIE MICA : D 
cea. V. Tirb. T. Nicolt.e. 
heleanu. Gyorffy I., Kerim 
gip. I. Covaci, N. Moț.

MIJLOCIE : V. Deșliu, I. 
teanu, A. Năstac, A. Tărîlă, 
Petrea. C. Colocaru, H. Stumph, 
Gh. Chivăr.

SEMIGREA : M. Florea, D. 
Bucur. V. Pîrvu. P. Co.iocaru, I. 
Monea. P. Cîmpeanu, I. Siliște, 
M. Constantinescu.

GREA : I. Sănătescu. I. Alexe, 
D. Zelinca. Gh. Oprea, M. Vă- 
cariu, Al. Prohor, 1. Dascălu. I. 
Anghel.

După cum se poate constata, 
toți campionii anului 1970 au 
trecut pragul întrecerilor zonale 
și vor fi prezenti în finale.

Mihal- 
M.

• PROGRESUL—FARUL 0—0 (meci disputat sîmbătă).
• DINAMO—C.F.R. TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Deși au dominat 

net, dinamoviștii deschid scorul de-abia în min. 
Cheran. După numai cîteva minute, Dumitrache 
arbitru pentru joc brutal. Scorul se majorează 
golul lui Sălceanu.

• STEAGUL ROȘU—UNIVERSITATEA CLUJ 
ciul s-a disputat la Odorheiul Secuiesc, terenul brașovenilor fiind 
suspendat pentru o etapă. Prima repriză, desfășurată sub o ușoară 
dominare a clujenilor revine acestora prin golul marcat de Anca.

• U.T.A.—RAPID 1—1 (1—0). în min. 11, Dan a făcut henț 
în apropierea careului propriu. A executat Axente, pe lingă zid, 
spre Broșovschi, care a șutat puternic în colțul lung, învingîndu-1 
pe Răducanu. Acest gol este primul primit de portarul rapidist în 
returul actualului campionat. Bucureștenii egalează la începutul 
reprizei secunde, prin Neagu (min. 51), care a preluat o centrare 
de la Petreanu.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—PETROLUL 1—1 (0—1). Me
ciul a avut loc la Slatina, stadionul craiovenilor fiind suspendat 
pentru două etape. După ce portarul ploieștehilor. Mihai Ionescu, «r 
salvat două goluri ci și făcute, echipa sa este totuși aceea care 
deschide scorul prin Ciupitu (min. 33). Craiovenii egalează prin 
Ivan (min. 50).

• POLITEHNICA—F.C. ARGF.Ș 2—0 (2—0). Gazdele au domi
nat copios. înscriind chiar în min. 4 (prin Moldoveanu) și majo- 
rînd scorul în min. 34 (prin Cuperman).

C.F.R. CLUJ—JIUL (0—0). Gazdele au dominat, dar nu au fruc
tificat nimic.

• S.C. BACĂU—STEAUA 0—2 (0—0). Băcăoanii au avui, ini
țiativa, însă apărarea bttcureștenilor a fost la post. Oaspeții au 
contraatacat uneori periculos. La începutul reprizei secunde, tînărul 
stelist Marcu. după ce a driblat patru adversari și pe portarul 
Ghițâ, a înscris in poarta goală (min. 49). Al doilea gol a fost 
marcat de Tătaru (min. 83).

*

ț

$
*

*

CLASAMENT
Dinamo 20 10 6 4 34—16 26
Rapid 20 8 10 2 22—12 26
U.T.A. 20 10 1 6 29—19 24
Steaua 20 8 7 5 27—21 23
Petrolul 20 9 5 6 24—21 23
Farul 20 9 5 6 29—28 23
Politehnica 20 9 4 7 32—26 22
U. Craiova 20 8 5 7 17—17 21
Steagul roșu 20 8 5 7 14—15 21
U. Cluj 20 8 3 9 20—20 19
F.C. Argeș 20 6 6 8 26—29 18
S. C. Bacău 20 8 1 11 25—29 17
Jiul 20 7 2 11 17—24 16
C.F.R. Cluj 20 6 4 10 23—34 16
Progresul 20 5 5 10 16—23 15
C.F.R. Tini. 20 4 2 14 11—32 1(1

ETAPA

F.C. Argeș Pitești
București

C.F.R. Timișoara — Jiul Petroșani 
Rapid 
Sport
Farul 

rești
Universitatea Cluj — Petrolul Plo

iești
Steaua București — U.T. Arad
St. roșu Brașov — Universitatea 

Craiova

între 6 și 10 aprilie au avut loc 
plenarele lărgite ale consiliilor ju
dețene ale sindicatelor.

La plenare au participat și au 
luat cuvîntul membrii Biroului, a’i 
Comitetului Executiv și ai Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului IJerma- 
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.. a 
participat la plenarele din județele 
Hunedoara și Caraș-Severin.

La lucrările plenarelor, au luat 
parte, de asemenea, prim-secretari și 
secretari ai comitetelor județene ale 
P.C.R., președinții sindicatelor și 
cadre de conducere tehnico-econo- 
mice din întreprinderi și instituții.

în cadrul plenarelor, au fost dez
bătute documentele adoptate de re
centul Congres al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România și au 
fost stabilite măsuri concrete pentru 
transpunerea cit mai operativă în 
viață a acestor hotăriri de impor
tanță majoră pentru activitatea de 
viitor a sindicatelor.

în mod unanim, participanții la 
plenare au exprimat prolundul ata
șament al membrilor sindicatelor 
față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, ex
presia cea mai înalță a intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii, 
ale întregului popor, reafirmînd ho- 
tărîrea lor fermă de a participa in
tens, tot mai eficient, la înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R. in vederea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

în expunerile prezentate de pre
ședinții consiliilor județene ale sin
dicatelor și m discuții s-a subliniat 
importanța deosebită a cu.vîntărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite 
la Plenara C.C. al P.C.R. din februa
rie a.c. și la Congresul U.G.S.R., do
cumente care deschid noi perspective 
activității sindicale din țara noastră.

Participanții la plenare au apre
ciat în unanimitate documentele 
Congresului U.G.S.R., Rezoluția și 
statutele adoptate, care stabilesc cu 
claritate locul, rolul, cit și atribuțiile 
sindicatelor în înfăptuirea politicii 
partidului.

Prezenta la plenare a președinților 
de sindicate, a numeroși oameni ai 
muncii care lucrează nemijlocit. in 
producție, a ridicat eficiența lucră
rilor. dovedindu-se, încă o dată, cit 
de valoroasă este indicația partidu
lui ca sindicatele să așeze la baza 
activității lor practica consultării 
permanente a celor chemați să con
tribuie direct la realizarea rolului și 
atribuțiilor ce revin sindicatelor in 
societatea noastră.

Plenarele au analizat problemele 
de fond ale activității sindicatelor m 
domeniul economic și social-cultu
ral. au conturat modalitățile speci
fice prin care organele și organiza
țiile sindicale pot deveni participan
te active la bunul mers al muncii 
din fabrici, uzine și unități agri
cole.

în discuții s-a evidențiat existența 
a numeroase metode și inițiative va
loroase, eficiente, care conduc la ob
ținerea unor rezultate superioare 
prevederilor de plan, vizind direct 
creșterea producției-și productivității 
mitacii, îmbunătățirea calității pro
duselor, organizarea științifică a pro
ducției, întărirea disciplinei și res
ponsabilității în muncă, perfecționa
rea pregătirii profesionale, introdu
cerea progresului tehnic, cerîndu-se 
organelor teritoriale să treacă, con
form noilor lor atribuții stabilite 
prin statut, la extinderea și genera
lizarea lor imediată.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea participării intense a repre
zentanților sindicatelor și ai sala- 
riaților la activitatea organelor de 
conducere colectivă a întreprinderi
lor și organizațiilor economice, pe 
baza lărgirii consultării maselor de 
oameni ai muncii și a permanentei 
ridicări a competenței lor economice 
și profesionale.

Plenarele au acordat o atenție 
deosebită modului în care sindica
tele trebuie să se ocupe, în spiritul 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a prevederilor Rezo
luției Congresului, de problemele 
sociale, de îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și deservire socială.

Un loc important în cadrul dez
baterilor l-au ocupat. problemele 
muncii cultural-educative de masă 
și sportive, cerîndu-se ca organele 
teritoriale și sindicatele să pună un 
accent stăruitor pe acele acțiuni 
care contribuie la dezvoltarea con
științei maselor, la formarea unor 
înalte trăsături morale, corespunză
toare principiilor eticii clasei mun

citoare, ale Partidului Comunist Ro
mân ; în acest sens, ele trebuie să 
colaboreze cit mai strins cu organi
zațiile Uniunii Tineretului Comunist.

In spiritul exigențelor actuale, 
participanții la plenare au făcut ob
servații critice asupra stărilor de 
lucruri care au condus la frînarea 
inițiativei în muncă, la lipsa de 
perseverență, la apariția în munca 
unor organe sindicale a unor prac
tici formale ți sterile. Pronunțîn- 
du-se pentru lichidarea unor astfel 
de neajunsuri, plenarele au subli
niat necesitatea promovării, în în
treaga muncă sindicală, a unui stil 
dinamic, creator și eficient, a unor 
metode care să permită organelor 
teritoriale o mai strinsă și directă 
legătură cu sindicatele, precum și a 
rezolvării operative a problemelor 
din întreprinderi, inlățurîndu-se sis
temul de legătură prin referate și 
hirtii.

întreaga desfășurare a plenarelor 
a constituit o ilustrare grăitoare a 
hotăririi unanime a celor prezenți de 
a aplica în viață indicațiile date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu privire 
la lărgirea, in înțelesul cșl mai au
tentic al cuvintului, a autonomiei 
sindicatelor, care trebuie să-și con
ceapă și să-și desfășoare munca po
trivit condițiilor specifice fiecărei u- 
nități. în acest sens, participanții la 
plenare au stăruit asupra definirii 
concrete a sarcinilor ce revin sindi
catelor din fiecare întreprindere ?i 
instituție. Ei au dezbătut, totodată, 
in lumina atribuțiilor ce revin orga
nelor teritoriale prin statut — pe li
nia autonomiei sindicatelor și dez
voltării democrației muncitorești și 
sindicale — sarcinile imediate și de 
perspectivă ale acestora.

în vederea asigurării cadrului op
tim manifestării deplinei democrații 
in activitatea sindicatelor, plenarele 
au procedat, pe baga prevederilor din. 
statutul consiliilor teritoriale ale sin
dicatelor. la îmbunătățirea compo
nenței birourilor executive. în sensul 
lărgirii acestora cu un număr mai 
mare de cadre care-și desfășoară ac
tivitatea nemijlocit în producție, a 
reprezentării mai bune a tuturor ra
murilor principale de activitate ale 
sindicatelor din județ. De asemenea, 
au fost aleși vicepreședinții consi
liilor județene ale sindicatelor, din. 
nudul cadrelor care muncesc nemij
locit in producție. Toi pe baza pre
vederilor statutului consiliilor teri
toriale, plenarele au ales colective 
care se vor ocupa, pînă la viitoarele 
alegeri, de verificarea activității fi- 
nșnciar-gospodărească a sindicatelor, 
de modul cum aint rezolvate scriso
rile. cererile, propunerile și sesizările 
oamenilor muncii.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenare au «- 
doptăt telegrame adresate Comite
tului Central a| P.C.R.. personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se exprimă sentimentele de dragoste 
Fierbinte ale oamenilor muncii — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități — organizați în sindi
cate. față de Partidul Comunist Ro
mân, față de secretarul general al 
partidului. în telegrame sint expri
mate aprobarea deplina față de poli- 
1 icg internă și externă a partidului 
și statului, hotărî rea neclintită a oa- 
tnenilor muncii de a obține noi si 
importante succese în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor luate în 
cinstea gloriosului semicentenar al 
partidului, de a înfăptui în mod e- 
xemplar sarcinile ce le revin pe a- 
cest an și pe întregul cincinal, adu- 
eindu-și, astfel, o contribuție sub
stanțială la înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste.

Participanții la plenare — se relevă 
in telegrame — au dat o înaltă apre
ciere grijii manifestate de conduce
rea partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. față de îmbună
tățirea continuă a activității sindica
telor.

în telegrame se subliniază că sin
dicatele. toți oamenii muncii — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități — vor depune toate e- 
forturile pentru a spori contribuția 
lor la Întreaga activitate economică 
și social-culturală a țării, aceasta 
constituind mărturia cea. mai fidelă 
a sentimentelor de dragoate și înaltă 
prețuire față de conducătorul încercai 
al întregii noastre națiuni — Partidul 
Comunist Român, care de jumătate 
de șecol ține sus steagul de luptă al 
clasei muncitoare, al întregului po- 
por, conducîndu-1 eu înțelepciune pe 
drumul de biruinți. pe calea lumi
noasă a socialismului, a ridicării pa
triei pe culmi tot mai înalte de pro
gres. bunăstare și civilizație.

(Agerpres)
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schi „CUPA FEDERAȚIEI"
— un reușit concurs internațional

SINAIA (prin telefon). — Ultimul 
act al sezonului de schi s-a consumat 
sîmbătă și duminică, pe pîrtiile din 
Bucegi, o dată cu desfășurarea celei 
de-a XlV-a ediții a „Cupei federa
ției". Actuala ediție a cupei a reunit 
la startul întrecerilor schiori din 
Austria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Bulgaria și România. Printre aceștia 
s-au aflat sportivul cehoslovac Mi- 
loslav Pazout, campion mondial uni
versitar și recomandat de un exce
lent punctaj F.I.S., austriecii Iosef 
Pechtl și Norbert Wendner, clasați 
pe primele locuri la campionatele na
ționale ale țării lor. precum și cei 
mai buni slalomiști ai noștri, Dan 
Ggistea, Gheorghe Vulpe și Virgil 
Brenci.

De la început, trebuie să spunem 
că întrecerile — atît cele de slalom 
special cit și cele de la „uriaș" — au 
impresionat prin disputele pasionante 
care au precedat decernarea premii
lor. Spre deosebire de majoritatea 
concursurilor anterioare, condițiile de 
concurs au fost, de această dată, 
foarte dificile. Slalomul uriaș a fost 
așezat pe o distanță record, iar cele 
două manșe de „special" au avut un 
număr sporit de porți și cu un grad 
de dificultate mărit. Vremea bună 
Însorită a transformat însă zăpada 
într-un fel de cocă în care schiurile 
au fost greu de controlat și condus, 
în acest context. îndemînarea. cura
jul, și nu in ultimul rind cunoștin
țele tehnice, au avut un cuvînt greu 
de spus.

Firește, eram interesați, !n primul 
rînd, în a urmări comportarea spor
tivilor noștri, în a consemna cu ce, 
rezultate vor încheia ei acest sezon' 
contradictoriu din care zăpada a lip
sit timp de aproape două luni. Spre

marea noastră satisfacție, ih prima 
zi. la slalomul special, am putut fi 
martorii unei victorii obținute de 
schiorii noștri în fața unor sportivi 
bine cotati pe plan european. Dan 
Cristea, imbatabilul nostru slalomist, 
clasat pe locul I, a făcut două manșe 
excelente care au stîrnit admirația 
pînă și a antrenorilor străini. El a 
fost urmat, la cîteva zecimi de se
cundă, de Virgil Brenci, Dintre oas
peți, cea mai bună comportare a a- 
vut-o cehoslovacul Miloslav Pazout, 
clasat pe locul al treilea.

Nu în același fel insă s-au petrecut 
lucrurile la slalom uriaș. Nefiind o- 
bișnuiți cu miza marilor concursuri 
internaționale — în actualul sezon ei 
au participat doar la puține aseme
nea intreceri — schiorii noștri au fost 
net depășiți de siguranța, tehnica și 
vioiciunea concurenților oaspeți. Aus
triecii Iosef Peechtl și Norbert Wend
ner. sosiți pe primele două locuri, au 
impresionat nu numai prin experien
ța de concurs, dar și prin excelentele 
lor calități tehnice. Dintre reprezen
tanții noștri, cel mai bun loc l-a ob
ținut Cristea (clasat pe locul IV după 
cehoslovacul Miroslav Socor).

întrecerea fetelor, la care au par
ticipat doar concurente românce, a 
revenit, in ambele zile. Toanei Belu, 
(A.S.A. Brașov), proaspăta noastră 
campioană națională.

Cred că principalul învățămint al 
acestui reușit concurs international 
este acela de a obișnui pe schiorii 
noștri fruntași cu greutatea marilor 
întreceri, de a extinde pregătirea lor, 
axind-o mai mult pe slalomul uriaș, 
specialitate care determină, în ultimă 
instanță, rezultate bune Ia toate pro
bele alpine.

B. RADU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Handbal: ECHIPA DE TINE* 
RET A ROMÂNIEI A CUCERIT 
„CUPA LATIN0-MAGHRE- 

BIANĂ"
Cea de a patra ediție a competiției 

internaționale masculine de handbal 
„Cupa latino-maghrebianâ", rezer
vată echipelor de tineret, a luat sfir- 
șit la Casablanca cu victoria selec
ționatei României. In ultimul meci, 
handbaliștii români au învfns cu sco
rul de 10—6 (8—3) echipa Franței, 
terminind pe primul loc al clasamen
tului cu 8 puncte. Echipa Franței o- 
cupă locul 2 — 5 puncte, urmată de 
Portugalia — 5 puncte, Spania — 2 
puncte și Maroc — 0 puncte.

într-un alt joc din ultima zi a tur
neului : Portugalia-Maroc 16—12 
(7—5).

POLO: TURNEUL DE LA 
ROTTERDAM

Rezultate înregistrate în turneul in
ternațional de polo pe apă (rezervat 
echipelor de juniori) de la Rotter
dam : R.F. a Germaniei-Franța 10—3 
(3—1, 3—0. 3—1. 1—1) ; Spania-Iugo- 
slavia 4—3 (1—0, 0—1, 1—1. 2—1) ;
Italia-Olanda 4—2 (0—0. 1—1, 2—0,
1-1).

NATAȚIE : REZULTATE REMAR
CABILE LA CAMPIONATELE 

S.U.A.

Cu prilfejul campionatelor de nata- 
tie ale S.U.A., 'care se desfășoară in 
bazin de 25 m la Pullman (Washing
ton), cunoscutul recordman Garv 
Hall a stabilit cea mai bună perfor
mantă mondială in proba de 200 yarzi 
fluture cu timpul de l’48”4/10. Pe lo
cul secund s-a clasat Mike Burton — 
l’50”2/10. Proba similară feminină a

revenit înotătoarei Alice Jones cro
nometrată în 2’04”. Proba masculină 
de 200 yarzi bras a fost cîștigată de 
Brian Job cu timpul de 2’04”. Sue
dezul Gunnar Larsson a ocupat locul 
șase cu 2’09”2/10. Foarte disputată a 
fost cursa de 100 yarzi spate masculin 
în care pe primul loc s-a clasat Mike 
Stamm cu 51”5/10. urmat de spanio
lul Santiago Esteva — 51”8/10.

AUTOMOBILISM : RALIUL 
LAȘULUI

Raliul automobilistic al lașului, 
desfășurat pe distanța de 800 de km 
la categoria avansaților, a fost cîști- 
gat de echipajul bucureștean Doru 
Stanciu-Jean Gubăuceanu, pe o ma
șină R8-Gordini. Locul 2 a fost ocu
pat tot de un echipaj bucureștean 
format din C. Brînduș și D. Novac. 
La clasa începătorilor pe primul loc 
a terminat echipajul M. Sturza-G. 
Rizescu (București). Pe echipe a cîș- 
tigat formația Student Arhitect Club- 
București.

SCRIMA : CAMPIONATELE 
MONDIALE PENTRU TINERET

La South Bend (Indiana) au început 
campionatele mondiale de scrimă re
zervate sportivilor sub 20 de ani. 
Prima probă, cea de floretă băieți, a 
revenit francezului Bruno Boseherio 
cu 5 victorii, urmat de Eduardo 
Berndkopdt (Italia) — 4 victorii, To
mas Bach. (R.F.G.) — 3 victorii, Fre
deric Pietruska (Franța) — 2 victo
rii, Mathias Beer (R.F.G.) — 2 vic
torii și Alexandr Romankov 
(U.R.S.S.) — 0 victorii.

în turneul final Bruno Boscherie 
(19 ani, elev al maestrului Revenu, 
la sala din Melun) a învins cu 5—3 
pe Pietruska. cu 5—1 pe Berndkopdt, 
cu 5—2 pe Bach, cu 5—4 pe Roman
kov și cu 5—3 pe Beer.

DIVIZIA B
SERIA I

Dunărea Giurgiu — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0.

A.S. Armata Tg. Mureș — S.N. Ol
tenița 7—0.

Flacăra Moreni — Metalul Tîrgo- 
viște 0—0.

C.F.R. Pașcani — Metrom Brașov 
.2—0.

Metalul București — F.C. Galați 
2-0.

Portul Constanța — Poiana Cîmpi- 
na 6—1.

Progresul Brăila — Sportul studen
țesc 0—0.

Politehnica Galați — Știința Ba
cău 3—0.

în clasament conduce A.S. ARMA
TA TG. MUREȘ, cu 30 de puncte, 
urmată de Progresul Brăila și Spor
tul studențesc care au acumulat cite 
25 de puncte.

SERIA A ll-A

U.M. Timișoara — Minerul Anina 
3—0.

C.S.M. Reșița — Politehnica Timi
șoara 0—0.

Gloria Bistrila — Electroputere 
Craiova 4—1.

Metalurgistul Cugir — Crișul Ora
dea 2—0.

Olimpia Oradea — Minerul Baia 
Mare 3—0.

Vagonul Arad — Olimpia Satu 
Mare 2—0.

C.S.M. Sibiu - C.F.R. Arad 3—0.
Coryinul Hunedoara — Gaz Metan 

Mediaș 1—0.
în clasament conduce CRIȘUL O- 

RADEA, cu 29 de puncte, urmată de 
Politehnica Timișoara cu 27 de 
puncte.

Sesiune științifică consacrată 
semicentenarului partidului

Duminică la amiază au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a XlV-a sesiuni 
științifice a Institutului politehnic din 
București, consacrată sărbătoririi se
micentenarului Partidului Comunist 
Român.

Cuvintul inaugural a fost rostit de 
prof. dr. docent George Bărănescu, 
membru corespondent al Academiei, 
rectorul institutului. Prima comuni
care din cadrul sesiunii, intitulată 
„Politica Partidului Comunist Român 
în domeniul dezvoltării științei", a 
fost susținută în ședință plenară de 
prof. dr. ing. Valter Roman, membru 
al Academiei de Științe Sociale și 
Politice.

în ședințele pe secții au fost pre
zentate aproximativ 660 de lucrări.

în încheierea sesiunii, participanții 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu :

Profund convinși de însemnătatea 
orientării date de partidul și statul 
nostru învățămîntului și cercetării 
științifice — se spune în telegramă — 
noi, cadrele didactice, studenții, toți 
cei ce activează în Institutul poli

tehnic din București, ne exprimăm 
devotamentul nețărmurit pentru po
litica înțeleaptă a partidului de ridi
care a României socialiste pe o 
treaptă superioară de dezvoltare, de 
asigurare a bunăstării și fericirii în
tregului popor.

îndrumările prețioase primite cu 
ocazia prezenței dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, în mijlocul 
profesorilor și studenților din politeh
nică, măsurile luate pentru perfec
ționarea conținutului învățămîntului 
.și legarea tot mai strinsă a acestuia 
cu activitatea practică, pentru imbu- 
nătățirea bazei materiale de studiu și 
cercetare, ne angajează să depunem 
eforturi susținute în educarea pro
fesională și cetățenească a generații
lor de ingineri.

Totodată, ne vom strădui ca cerce
tarea noastră științifică să devină mai 
eficiență prin creșterea contribuției la 
soluționarea problemelor tehnico-ști- 
ințifice actuale și de perspectivă ale 
producției, prin abordarea unor pro
bleme menite să sporească aportul 
țârii noastre la patrimoniul științei.

(Agerpres)
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PLECAREA MINISTRULUI DE INTERNE Al R. E A GERMANIEI
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul de interne al Repu
blicii Federale a Germaniei, H. D. 
Genscher, care, la invitația ministru
lui afacerilor interne. Cornel Onescu, 
ne-a vizitat țara.

In țara noastră oaspetele a vizitat 
Capitala, orașele Brașov și Constan
ța, stațiuni turistice de pe litoral și 
Valea Prahovei.

La Brașov, dl. H. D. Genscher s-a 
întîlnit cu ministrul turismului, Ion 
Cosma, cu care a avut o întrevedere 
cordială.

în cinstea oaspetelui, au oferit di
neuri Cornel Onescu și ambasadorul 
Republicii Federale « Germaniei la 
București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost condus de Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor interne, 
adjuncți ai ministrului și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Interne.

Au fost de față Erich Strătling. 
ambasadorul Republicii Federale * 
Germaniei lâ București, și membri 
ai ambasadei, (Agerpres)
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vut Ioc noi „ciocniri" cu unități ale 
F.N.E., în cursul cărora „forțele re
gionale" angajate într-o „operațiune 
de curățire" au suferit pierderi.

★
HANOI. — Teritoriul Republicii 

Democrate Vietnam oontinuă să fie 
ținta unor acte agresive întreprinse 
de militarii americani, a declarat un 
purtător de cuvînt al M.A.E., al aces
tei țări. Relevînd fapte petrecute în 
perioada 5—9 aprilie, purtătorul de 
cuvînt a menționat, între altele, bom
bardarea de către aviația și artileria 
americane a localităților Hîong Lap 
și Vinson, situate în partea de nord 
a zonei demilitarizate.

SAIGON 11 (Agerpres). — în a- 
propierea bazei militare nr. 6, si
tuată la 20 km de punctul de întâl
nire al frontierelor Vietnamului de 
sud. Cambodgiei și Laosului, s-au 
desfășurat lupte puternice între uni
tățile Frontului Național de Eliberare 
și trupele saigoneze. Agenția Reuter 
precizează că această bază a fost su
pusă de către patrioți, în ultimele 
zile, unui adevărat asediu. Bombar
dierele americane B-52 au intervenit 
în sprijinul forțelor saigljneze anga
jate în această luptă.

Un purtător de cuvînt militar de la 
Saigon a precizat, pe de altă parte, 
că în Delta fluviului Mekong au a-

CAMBODGIA

Cel de-al V-lea Congres 
al Asociației internaționale 
de medicină con»®3* proble
mei ocrotirii sănătății copiilor a avut 
loc la Havana. Participanții s-au 
pronunțat pentru primirea Republi
cii Democrate Germane ca membră 
a acestei organizații.

Negocierile privind re
zolvarea contenciosului an- 
glO-libian Pr*vitor 'a livrarea de 
armament englez acestei țări, in 
baza sumei avansate înainte de 1969 
de regele Idris al Libiei, vor lua 
sfîrșit prin semnarea, în aceste zile,\ 
a unui contract privind furnizarea 
unor tipuri de armament. în valoare 
de aproximativ 60 milioane lire ster
line, informează ziarul „Sunday Ti
mes".

Atacuri ale forțelor de rezistență 
populară in apropiere de Pnom Penh

PNOM PENH 11 (Agerpres). — în 
ultimele 48 de ore, forțele de rezis
tență populară cambodgiene au bom
bardat de mai multe ori, cu mortiere 
și rachete, pozițiile trupelor regimu
lui Lon Noi, amplasate la circa 90 
de kilometri sud-vest de capitală, pe 
șoseaua națională nr. 4. Un purtător 
de cuvînt al regimului de la Pnom 
Penh a anunțat că forțele de rezis
tență populară au atacat in cursul 
nopții de vineri spre simbătă o altă 
poziție a trupelor regimului Lon Noi, 
situată la numai 7 km de capitală.

în prezent, lupte violente se desfă
șoară de-a lungul șoselei naționale 
nr. 7, în provincia Kompong Cham 
și în regiunea strategică denumită 
„Ciocul de papagal". Simbătă, între 
patrioți și trupele saigoneze a avut 
loc o ciocnire care a durat șapte ore. 
La o oră după sfîrșitul acestei bătă
lii, luptele au fost reluate la 8 km 
nord-vest de Chrum. Deasupra re
giunii strategice „Ciocul de papagal" 
elicopterele de luptă americane au 
atacat un grup de patrioți cambod- 
gieni.

Pentru a protesta împo
triva atentatului a cărui 
victimă a fost ambasadorul 
Iugoslaviei 'a Stockholm,, viadi- 
mir Rolovici, simbătă după-amiază 
a avut loc în centrul capitalei siie- 
deze o „manifestație a tăcerii" la 
care au participat peste 500 de ce
tățeni iugoslavi aflați în Suedia.

ț

Demonstrație a muncitorilor portuari din Genova (Italia) în sprijinul reven
dicărilor lor economice și sociale. Ca urmare a grevei care a însoțit demon

strațiile, opt nave au rămas blocate la dane

R. D. VIETNAM

R. F. a Germaniei a hotă- 
rît să participe la construi
rea conductei petroliere 
Suez-Alexandria cu suma d8 
40 milioane de dolari — anunță a- 
genția M.E.N. Costul construcției a- 
cestei conducte este evaluat la 183 
milioane dolari. Pînă acum și-au a- 
nunțat participarea la finanțarea 
proiectului amintit Franța, Marea 
Britanie, Italia, Spania, Belgia, Ku
weit, Arabia Saudită și cîteva com
panii petroliere.

La Santiago de Chile s-a deschis „Adunarea națio
nală a ziariștilor progresiști" 13 care participă peste 300 de dele
gați ai lucrătorilor de presă din întreaga țară, miniștri, precum și reprezen
tanți ai partidelor și organizațiilor politice ale forțelor blocului de stingă 
chilian. Luînd cuvîntul la dezbateri, președintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, a subliniat rolul ziariștilor în propagarea adevărului asupra măsuri
lor întreprinse sau aflate în curs de aplicare, precum și în demascarea 
uneltirilor cercurilor reacționare interne și din afară, care nu văd cu ochi 
buni actuala cale de dezvoltare a țării.

Zece ani de la primul
zbor al omului

în Cosmos

ALEGERI PENTRU ADUNAREA NAȚIONALA 
ȘI ORGANELE LOCALE DE STAT

HANOI 11 (Agerpres). — în Repu
blica Democrată Vietnam am avut loc 
ieri alegeri pentru Adunarea Națio
nală, precum și pentru organele lo
cale ale puterii de stat. Evenimentul

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare,Janos 
Peter, va face în curind o vizită ofi
cială în Italia, la invitația ministrului 
de externe al acestei țări, Aldo Moro 
— anunță agenția M.T.I.

AZI SE DESCHIDE
—.............-------------- -- ,

alegerii de noi deputați a fost întîm- 
pinat pretutindeni în țară de către 
oamenii muncii vietnamezi cu obți
nerea de noi succese în toate dome
niile de activitate.

A încetat din viață șeful 
Curții militare din Iran,gene- 
ralul Ziaddin Farsiou, la patru zile 
de la atentatul comis împotriva sa 
de un grup de teroriști. După cum 
s-a mai anunțat, Farsiou fusese ră
nit grav miercurea trecută de per
soane rămase încă neidentificate. 
Guvernul iranian a instituit un pre
miu pentru orice informație menită 
să ducă la descoperirea celor nouă 

■teroriști.

Inițierea unei anchete 
globale privind activitățile 
F.B.I. (Biroul Federal de Investi
gații), pentru, a se clarifica acuzațiile 
formulate împotriva acestuia de a fi 
organizat o serie de acțiuni de spio
naj, a fost sugerată Congresului de 
către adjunctul ministrului justiției 

. al S.U.A., Richard Kleindienst. Lua
rea de poziție a lui Kleindienst in
tervine după acuzațiile formulate de 
liderul majorității democrate din Ca
mera Reprezentanților, Hale Boggs, 
care a afirmat că F.B.I.-ul i-a inter
ceptat convorbirile telefonice și a ex
tins acest procedeu și la alți congres
meni.

Radioteleviziunea alge
riană a încbe'at un contract cu o 
societate engleză pentru furnizarea 
și instalarea în orașul Oran a unei 
stații complete de televiziune și a 
unui studio radio. Echiparea centru
lui de la Oran permite realizarea

planului de unificare a rețelelor ra
dio și televiziune din întreaga Alge- 
rie. Cele două stații vor intra în 
funcțiune în cursul acestui an.

Populația America Latine 
numără peste 50 milioane 
de analfabeți, 8 declarat Valde- 
mar Cortes Carabantes, director al 
centrului latino-american pentru pre
gătirea de specialiști. El a subliniat 
că neștiința de carte constituie una 
dintre cele mai serioase lacune în 
calea luptei pentru dezvoltare pe 
continent.

Șase persoane au fost 
UCiSe de avalanșe in re
giunile de munte ale Austriei, unde 
iși petreceau vacanța. Patru turiști 
francezi au pierit în Tirolul austriac 
și doi schiori austrieci in apropiere 
de Kaprun.

Etna amenință...

CAIRO 11 (Agerpres). — Președinții Republicii Arabe Unite, Siriei, 
Libiei și Sudanului se vor reuni luni la Cairo — anunță agenția M.E.N. 
Cele patru țări sînt membre ale Cartei de la Tripoli, semnată în urmă 
cu doi ani, care prevede dezvoltarea relațiilor de cooperare în dome
niile militar, politic și economic.

Nu a fost dat publicității nici un 
comunicat referitor la problemele 
care vor fi dezbătute în cursul a- 
cestei conferințe la nivel înalt a ce
lor patru state.

Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
anunță că președintele R.A.U., An
war Sadat, a conferit simbătă cu 
premierul Mahmud Fawzi și cu mi
niștrii apărării, de interne și al afa
cerilor externe, cu care a examinat

evoluția ultimelor evenimente poli
tice și militare din Orientul Apro
piat. Ministrul afacerilor externe, 
Mahmud Riad, relatează agenția 
M.E.N., l-a informat pe președinte 
despre rezultatele convorbirilor sale 
cu oficialitățile din Italia, Franța, 
Grecia și Iran, ocazionate de recen
tul turneu întreprins in țările res
pective.

»» Iranul susține poziția R.A.U. in soluționarea
crizei din Orientul Apropiat"

— declară șahinșahul Mohammed Reza Pahlavi
TEHERAN 11 (Agerpres). — într-o 

convorbire avută cu un grup de zia
riști egipteni, anunță agenția M.E.N., 
șahul Iranului, Mohammed Reza 
Pahlavi, a declarat că guvernul său 
susține poziția R.A.U. in soluționarea 
crizei din Orientul Apropiat. Suvera
nul Iranului a declarat că singura 
rezolvare a acestei crize constă în 
aplicarea Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

în declarația făcută coresponden
ților de presă egipteni, șahul Iranului 
a relevat că l-a invitat pe Anwar 
Sadat să întreprindă o vizită oficială 
în Iran la festivitățile prilejuite de 
împlinirea a 2 500 de ani de la crea
rea statului persan.

Vorbind despre relațiile Iranului

cu Irakul și Siria, șahul a precizat că 
nimic nu împiedică reluarea relații
lor diplomatice cu aceste două țări 
la nivel de ambasadori. Abordînd 
problema relațiilor țării sale cu emi
ratele din Golful Persic, șahul Ira
nului a precizat că dorește întreți
nerea bunelor relații cu fiecare din
tre aceste țări.

Mesaj adresat
de regele Iordaniei

Conferinței de la Cairo
AMMAN 11 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a adresat sîm- 
bătă un mesaj conferinței celor nouă 
reprezentanți ai șefilor de state care 
s-a deschis în capitala R.A.U. — a 
anunțat postul de radio Amman. în 
mesaj, suveranul hașemit subliniază 
că Iordania sprijină și va acorda a- 
jutor și pe viitor mișcării de rezis
tență palestinene. „Atașamentul nos
tru față de lupta rezistenței palesti
nene nu are limite" — se arată în 
mesaj. Regele Hussein a declarat, 
totodată, că refuză să ducă orice tra
tative cind este vorba despre „secu
ritatea patriei, unitatea națională, 
respectarea legilor, demnitatea na
țională, securitatea cetățeanului sl 
respectul față de forțele sale armate".

Referindu-se la acțiunea de me
diere întreprinsă de Siria în vederea 
soluționării divergențelor dintre auto
ritățile de la Amman și forțele pa
lestinene, suveranul hașemit a arătat 
că această inițiativă a avut un eoou 
deosebit de favorabil in Iordania.

't
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Sosirea la Pekin a delegației 
de tenis de masă a S. U. A.

(Agerpres). — Agenția 
anunță că la 10 aprilie 
tenis de masă a State- 
condusă de Graham 

președintele Asociației 
masă a S.U.A., a sosit

PEKIN 11 
China Nouă 
delegația de 
lor Unite, 
Steenhoven, 
de tenis de___ I .......... .
la Pekin pentru o vizită prietenească 
în China, după ce a luat parte la 
cel de-al 31-lea campionat mondial 
de tenis de masă de la Nagoya-Ja
ponia. Din delegație fac parte J. 
Rufford Harrison, președinte al Co
mitetului internațional al Asociației 
de tenis de masă ă S.U.A., Tim 
Boggan, vicepreședinte al Asociației, 
George Buben, care a participat la 
Congresul Federației internaționale de 
tenis de masă, precum și membrii 
echipei americane, însoțiți de cores
pondentul de presă Dick Miles.

La primirea delegației pe aeroport 
erau prezenți membri ai Federației 
sporturilor din China și membri ai 
Asociației pentru prietenia cu țările 
străine : Li Men-hua, U Siao-ta, Țo 
Au-sien, Ling Cing și In Țo-cen, 
precum și antrenorii și membri ai 
echipei de tenis de masă a R.P. 
Chineze.

După ce s-au fotografiat împreu
nă, jucătorii chinezi și americani au 
avut o convorbire călduroasă și 
prietenească in cursul căreia jucătorii 
chinezi le-au urat bun venit oaspe
ților, arătând că popoarele și spor-

tivii Chinei și ai Statelor Unite sînt 
prieteni. Membrii delegației de tenis 
de masă a Statelor Unite au decla
rat că sînt doritori să viziteze China 
și sînt foarte fericiți că se găsesc la 
Pekin, exprimînd mulțumirile lor 
pentru acest prilej gazdelor chineze.

★
WASHINGTON. — Purtătorii de 

cuvînt ai Casei Albe și Departa
mentului de Stat, comentînd accep
tarea de către echipa americană de 
tenis de masă a invitației de a 
merge în China, au arătat că guvernul 
S.U.A. privește favorabil această vi
zită. Ronald Ziegler, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, a ținut totodată 
să remarce că această vizită este 
particulară, fără „nici o implicare 
oficială a guvernului S.U.A.". La 
Departamentul de Stat, Charles Bray 
a arătat că vizita constituie „un e- 
veniment favorabil", adăugind că 
S.U.A. vor privi, de asemenea, favo
rabil orice vizită reciprocă efectuată 
de sportivii chinezi.

★
Agenția China Nouă informează, 

de asemenea, că o delegație de te- 
nismani canadieni, condusă de Mar
garet Walden, secretar general al 
Asociației canadiene de tenis de 
masă, a sosit la Pekin, într-o vizită 
de prietenie în R.P. Chineză.

De mai multe zile, vulcanul 
Etna a inceput să erupă. Masa 
de lavă amenință să se reverse 
pe suprafețe tot mai întinse. Co
loanele de lavă — scrie A.F.P. 
— au ajuns deja la cota 2 300 
m, distrugind instalațiile telefe
ricului. Cunoscutul vulcanolog 
Haroun Tazieff, care a sosit aici 
pentru a studia fenomenul, a 
declarat că această erupție a 
vulcanului Etna este cea mai. 
spectaculoasă după 1949 și că ea 
ar putea continua încă vreo ci- 
teva luni. După aprecierile ex- 
perților, incepind de luni, mo
mentul declanșării erupției, vul
canul Etna a azvirlit o cantitate 
de aproximativ 40 milioane me
tri cubi de lavă.

Suspendarea 
negocierilor 

franco-algeriene
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12 aprilie 1961... Ac
celerată de forța co
losală a celor 20 de 
milioane cai-putere, 
pentru prima oară în 
istoria omenirii, nava 
cosmică „VostoK" pla
sa un pămintean pe o 
orbită circumterestră. 
Numele acestui locui
tor al Terrei ce deve
nea și primul cetățean 
al Universului, al omu
lui care a putut admi
ra pentru întâia oară 
în istorie „de sus“ 
strania frumusețe a 
planetei noastre în
conjurată de aureola 
ei albastră, era Iurii 
Gagarin. Pentru a 
marca acest eveniment 
epocal, în evoluția 
umanității spre pro
gres, ziua de 12 apri
lie a fost proclamată 
în U.R.S.S. „ZIUA 
COSMONAUTICII".

A trecut de atunci 
un deceniu în care s-au 
obținut noi și mari 
victorii în explorarea 
tainelor Cosmosului, 
iar numeroși alți pă- 
mînteni au evoluat în 
spațiile extraterestre, 
sondîndu-le tot mai în 
profunzime. Au debar
cat pe Lună primii 
mesageri ai Pămîntu
lui, zborul navei 
„Apollo-ll“ înscriin- 
du-se ca altă piatră de 
hotar în istoria cos
monauticii și a lumii. 
Dar performanța pri
mului om care s-a 
avîntat spre înălțimi
— performanță a ma
rilor realizări ale știin
ței și tehnicii sovietice
— care a deschis „por
țile spre Univers", a 
rămas adine întipărită 
în mintea locuitorilor 
globului nostru.

încercînd să schițezi 
în cîteva rînduri noile 
victorii repurtate pe 
acest plan de U.R.S.S. 
în ultimii zece ani, în 
minte îți vin' un șic de 
evenimente de răsunet 
ca : zborul de o zi al 
lui Gherman Titov, 
prima caravană cos
mică alcătuită din na
vele „Vostok-3“ și 
„Vostok-4“. pilotate de 
Andrian Nikolaev si 
Pavel Popovici, care a 
înconjurat Pămîntul 
timp de trei zile, re- 
zolvînd numeroase pro
bleme de navigație 
cosmică, zborul în grup 
al Valentinei Tereș- 
kova — prima femeie 
cosmonaut — și al lui 
Valerii Bîkovski. nava 
..Voshod" care a avut 
la bord un întreg echi
paj : pe Vladimir Ko
marov. Konstantin 
Feoktistov si Boris 
Egorov, ieșirea lui 
Alexei Leonov în spa
țiul cosmic deschis...

înălțîndu-se dincolo

de limitele Terrei, oa
menii și-au lărgit ne
măsurat orizontul, 
și-au îmbogățit cunoș
tințele asupra Uni
versului. în prezent 
zeci de sputnici evo
luează pe orbite în ju
rul Pămîntului, trans- 
mițînd regulat date 
despre cîmpul magne
tic, ionosferă, radiația 
corpustfulară a Soare
lui, radiațiile Roentgen 
și ultraviolete, influ
ența factorilor zborului 
cosmic asupra struc
turilor biologice, com
portarea în Cosmos a 
diferitelor aparate și 
mecanisme etc. Nu
mărul sputnicilor din 
seria „Cosmos" a tre
cut de 400.

Primele experimente

' CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

DE LA S. PODINA

de cuplare automată 
pe o orbită circumte
restră a unor sateliți 
din această serie, zbo
rurile navelor „So- 
iuz-2“ și „Soiuz-3“, în 
cursul cărora s-au ela
borat procesele și sis
temele conducerii ma
nuale a navelor cos
mice, manevrarea și 
apropierea lor, au con
stituit etape pregăti
toare ale realizării, în 
ianuarie 1969, a primei 
stații orbitale experi
mentale cu trecerea 
cosmonauților dintr-o 
navă în cealaltă prin 
spațiul cosmic deschis. 
Alți pași în această 
direcție au însemnat 
zborul în grup al na
velor „Soiuz-6“, „So- 
iuz-7“ și „Soiuz-8“ din 
octombrie 1969, in 
cursul căruia s-au 
efectuat primele expe
riențe de sudură în 
Cosmos, s-a acumulat 
o prețioasă experiență 
în domeniul navigației 
autonome și, in sfîrșit; 
zborul record, în ce 
privește durata (424 
de ore), din vara anu
lui trecut, pe care l-au 
Întreprins, la bordul 
navei „Soiuz-9“, An
drian Nicolaev și Vitalii 
Sevastianov, apropiind 
mult ziua creării pri
mei stații orbitale cu 
program permanent de 
cercetare.

în cadrul realizărilor 
cosmonauticii sovieti
ce din ultimul deceniu, 
se înscriu, de aseme
nea, cercetările efec
tuate asupra Lunii și 
a celor mai apropiate 
planete din sistemul 
solar. Izbînzi de seamă 
pot fi considerate zbo
rurile stațiilor automa-

te „Luna-16“, care a 
adus pe Pămînt sol 
lunar, și „Luna-17“, 
care a depus pe supra
fața Lunii primul la
borator lunar autopro
pulsat, demonstrin- 
du-și cu prisosință ca
pacitatea de a studia, 
fiind manevrat de la 
distanță, proprietățile 
fizico-mecanice ale în
velișului lunar. Sa- 
vanții sovietici au re
zolvat cu succes pro
blema menținerii ca
pacității de funcționa
re a lunamobilului în 
timpul nopții selenare; 
acesta „s-a trezit" zi
lele trecute pentru a 
șasea oară, continuîn- 
du-și programul de 
lucru.

Pe de altă pacte, zbo
rul stațiilor din seria 
„Venus" a lărgit cunoș
tințele despre miste
rioasa noastră vecină 
cosmică. „Venus-7" a 
ooborit, în decembrie 
anul trecut, pe supra
fața Luceafărului di
mineții, unde a func
ționat timp de 20 de 
minute ip condițiile 
unei presiuni și tem
peraturi cu totul ex
cepționale.

Iurii Gagarin și con
structorul principal al 
primelor nave cosmice 
sovietice — Serghei 
Koroliov — nu mai sînt 
în viață, dar măreața 
operă ai cărei pionieri 
au fost este continua
tă, și amplificată, pe 
tot mal multe planuri. 
Directivele celui de-al 
9-lea cincinal, adopta
te zilele trecute de 
Congresul al XXIV-lea 
al P.C.U.S., prevăd 
continuarea intensă a 
activității științifice și 
practice în vederea cu
ceririi și folosirii spa
țiului cosmic.

Alături de U.R.S.S. 
și de S.U.A., au pă
șit în ultima vreme în 
era cosmică și alte 
state, ca R. P. Chineză; 
Franța, Anglia, Italia.. 
Japonia, Canada. Exis
tă posibilități largi de 
colaborare a savanților 
și cercetătorilor din 
diferite țări ale lumii 
in explorarea Cosmo
sului. în interesul pro
gresului științei, al 
înțelegerii și priete
niei între popoare.

In pragul celui de-al 
doilea deceniu al epo
cii zborurilor cosmice 
ale omului se poate 
afirma cu toată certi
tudinea că în viitorul 
apropiat vom fi mar
torii unor noi înfăp
tuiri ale omului în ex
plorarea spațiului cos
mic, menite să exerci
te o influentă tot mai 
pozitivă asupra vieții 
sale pe Pămînt.

VERDICTUL URNELOR
(Urmare din pag. I) iar socialiștii nu intenționează să-șl 

sporească reprezentarea in funcție de 
creșterea sufragiilor alegătorilor.

în măsura în care opoziția nu 
va ține seama de voința populară, 
guvernul dispune de un mijloc con
stituțional la care poate recurge in 
caz de gravă neconcordanță între 
puterea executivă și cea legislativă : 
convocarea de noi alegeri parlamen
tare. Președintele Allende și-a ex
primat însă speranța că viitoarele 
proiecte ale guvernului vor putea fi 
aprobate menținîndu-se actualul ca
dru instituțional. Un indiciu conclu
dent în acest sens l-a constituit dez
baterea din Camera Deputaților pe 
marginea proiectului de lege înain
tat de guvern privind modificarea 
constituției țării, pentru a permite 
naționalizarea cuprului și a celorlal
te bogății naționale de bază. în con
formitate cu textul proiectului, apro
bat j°i cu 91 de voturi (contra 12) 
constituția chiliană va proclama 
„dreptul de a naționaliza bogățiile de 
bază, atunci cind interesele comuni
tății naționale o cer, rezervindu-se 
statului controlul exclusiv asupra re
surselor naturale". Statul deține con
trolul absolut, exclusiv, inalienabil, 
imprescriptibil asupra »tuturor mine
lor, nisipurilor metalifere, zăcămin
telor de sare, cărbune, țiței etc. Ast
fel, pentru prima oară cuvîntul „na
ționalizare" urmează să fie încorpo
rat intr-un text constituțional. Subli
niind semnificația acestei legi, repre
zentantul partidului comunist, Orlan
do Millas, a declarat : „Este un act 
de importanță istorică. Azi, în acest 
for, majoritatea covîrșitoare a decis 
să se includă în legea fundamentală 
a țării conceptul patriotic și revolu
ționar de naționalizare. Acest acord 
amplu arată atitudinea guvernului 
popular, care, prin intermediul dia
logului, prin eforturile de conjugare 
a voințelor, a dat acestei reforme 
un amplu suport național".

Chile trăiește momente de mare 
semnificație istorică. Suflă pe a- 
ceste meleaguri vîntul proaspăt al 
libertății autentice, poporul ocupă 
treptat locul ce i se cuvine în con
ducerea propriilor destine, bogățiile 
țării, mijloacele de producție înce
tează să mai fie monopolul unei cas
te privilegiate, fiind puse în servi
ciul întregii națiuni. Rezultatele a- 
legerilor municipale adaugă o nouă 
confirmare viabilității căii noi pe 
care a pășit această țară dintre Anzi 
și Pacific.

pinie favorabil programului Unității 
Populare. Pe de altă parte, din Parti
dul Național au pornit de acum a- 
peluri către grupul conservator din 
sinul democrației creștine în sensul 
de a forma un „front comun" al 
dreptei. Concret, acest front vizează 
cadrul parlamentar, dar și alte fo
ruri de reprezentare publică. Funcția 
de „frînare" pe care dreapta a tins să 
și-o atribuie în cadrul parlamentului 
a fost respinsă de majoritatea abso
lută a corpului electoral, care, prin 
votul masiv acordat partidelor Uni
tății Populare, iși exprimă implicit 
dorința ca guvernul să ducă mai 
departe, fără rezerve, transformările 
structurale prevăzute în programul 
său. De subliniat că rezultatele ale
gerilor nu vor modifica cu nimic co
relația de forțe în cadrul Unității 
Populare. Astfel, președintele Allen
de a ținut să sublinieze că in nici un 
caz nu va scădea numărul locurilor 
deținute in guvern de Partidul radi
cal, ca urmare a pierderii de voturi,

ALGER 11 (Agerpres). — Ne
gocierile algeriano-franceze, în
cepute in urmă cu două săptă- 
mini, au fost suspendate, fără a 
se ajunge la nici un rezultat — 
anunță agenția algeriană de 
presă.

Propunerile algeriene în vederea 
apropierii punctelor de vedere asu
pra mai multor probleme divergente 
existente între Paris și Alger nu au 
fost luate în considerare de partea 
franceză — relatează A.F.P. Aceeași 
agenție 
Alger a 
general 
francez, 
vernului francez, 
simplă pauză în cadrul convorbirilor, 
ci un rezultat al respingerii de către 
partea franceză a propunerilor avan
sate de delegația algeriană.

dacă ar trebui să reluați viața 
de la capăt pusă de reporterii 
care au vizitat-o, Gliceria a răs
puns fără să pregete : „Aș in- 
văța să citesc !“.

• DE PRETUTINDENI •’ DE PRETUTINDENI •

Plantă inedită
O plantă care a încolțit din se- 

mințe ce datează de aproape un 
mileniu a fost expusă în cadrul 
unei expoziții de arheologie din 
Polonia.

Semințele au fost găsite de o 
expediție arheologică intr-un ci
mitir vechi, situat aproape de 
satul Maslovice, intr-un mor- 
mint foarte bine conservat. Ele 
seamănă cu semințele de muștar, 
dar sint mult mai tari. După o 
săptămână de la semănare, mi
lenarele semințe au și încolțit. 
Planta a atins înălțimea de 12 
cm și a dat frunze intens colo
rate in verde, in formă de pot
coavă. După toate aparențele, ea 
va continua să crească. Este 
demn de semnalat că planta nu 
este cunoscută botaniștilor, deo- 
sebindu-se total de oricare din
tre plantele contemporane.

experiență. Omul și mașina au 
trebuit să aprecieze care dintre 
două ceasuri este cel mai bun ; 
ceasul obișnuit, de mină, cu o 
precizie medie sau un ceas de 
jucărie, fără mecanism, cu limbi 
imobile ? Omul a apreciat, fi
rește, că ceasul adevărat este cel 
mai bun. Computerul insă a 
emis o părere contrară. Argu
mentul lui : limbile ceasului de 
jucărie indică cel puțin de două 
ori pe zi, pe un timp extrem de 
scurt, ora exactă, in timp ce 
ceasul 
măcar 
cundă.

adevărat nu o face nici 
intr-o fracțiune de se-

Puncte de vedere...
Un specialist in calculatoare 

electronice, dorind să exempli
fice deosebirea dintre modul de 
a gindi al omului și al unui 
computer, a făcut următoarea

Dorința centenarei
Cel mai virstnic locuitor al 

Braziliei, potrivit datelor Insti
tutului brazilian de statistică a 
populației, este Gliceria Ferreira 
da Silva, care a aniversat al 
125-lea an de viață. In pofida 
virstei matusalemice, Gliceria 
face singură menajul și confec
ționează îmbrăcămintea pentru 
ea șt sora sa, care nu ire ,,decit“ 
116 ani. Trecerea vremii nu l-a 
alterat vederea : Gliceria coase 
fără ochelari.

La întrebarea: „Ce ați face

Zeii pe ecran
In Grecia a început turnarea 

unui film considerat cel mai 
lung și totodată cel mai costi
sitor realizat vreodată, dedicat 
aventurilor zeilor greci, așa 
cum le înfățișează mitologia. In 
acest scop, în apropiere de Ate
na va fi construit „Orașul zei
lor", care va reproduce așezările 
și templele antice. După termi
narea filmării, acest oraș urmea
ză să 'servească drept punct de 
atracție turistică.

Filmul — o coproducție inter
națională — va dura peste 4 ore 
și va avea o distribuție cuprin 
zind 150 de roluri ce urmează a 
fi susținute, printre alții, de 
Maria Callas (Hera), Anthony 
Quinn (Hefalstos), Tony Curtis 
(Apollo), Peter Ustinov (Diony
sos). Sint in curs tratative și cu 
alți actori cunoscuți, Kirk Dou
glas, Yul Brynner, Rex Harrison. 
Ava Gardner etc.

apreciază că plecarea de la 
lui Herve Alphand, secretar 
in Ministerul de Externe 
principalul negociator al gu- 

nu constituie o

Numeroși cetățeni din Frankfurt pe Main (R. F. a Germaniei), printre care 
și copii, au demonstrat recent în sprijinul eliberârii luptătoarei pentru drep

turile civile ale populației de culoare din S.U.A., Angela Davis

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sctntell". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteli. 40 360


