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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR

DIN CONȘTIINȚĂ ÎNALTĂ, COMBATIVĂ, 
DIN COMPETENTĂ Șl PREGĂTIRE -

valoroase propuneri și măsuri practice
Se află in plină desfășurare adunările generale ale salariaților — expresie 

pregnantă a dezvoltării și adincirii democratismului in toate sectoarele vieții 
economice și sociale — in care se analizează, intr-o atmosferă dominată de 
spiritul exigenței și combativității muncitorești, problemele majore ce privesc 
activitatea prezentă și de perspectivă a întreprinderilor, se tac numeroase 
propuneri și sugestii valoroase, menite să contribuie Ia o mai bună valorifi
care a rezervelor de sporire a producției, de ridicare calitativă a întregii ac- 
iix ități economice.

Pentru toți care au participat la 
adunarea generală a salariaților de 
la Uzina de mecanică fină din Si
naia era limpede că ea a fost bine 
și din timp pregătită. Nu este vorba 
aici numai de caracterul de lucru, 
concret și principial al discuțiilor, 
de analiza profundă și realistă din 
darea de seamă — care oferea dez
baterilor un larg evantai de idei — 
ci. in principal, de atmosfera gene
rală care indica maturizarea dezba
terilor din acest for suprem de con
ducere al uzinei, de afirmarea preg
nantă a conștiinței și responsabilită
ții muncitorești pe care adunarea 
generală a prilejuit-o, exprimînd 
deplina adeziune a colectivului față 
de programul elaborat de secretarul 
general al partidului pentru perfec
ționarea muncii politico-ideologice și 
cultural-educative.

Caracterul profund de lucru, exi
genta și profunzimea dezbaterilor 
au ieșit cu atit mai mult în evidență 
cu cit este vorba de un colectiv har
nic. a cărui activitate se materiali
zează permanent in succese meri
torii. „An dc an și lună de lună, 
uzina a îndeplinit planul la toți in
dicatorii — spunea in darea de sca
mă președintele comitetului dc’ di
recție. Aurel BoghFci. Este "Un're
zultat care ne obligă, care impune 
răspunderi sporite pentru mai de
parte. Producția globală pe primul 
semestru a fost îndeplinită în pro
porție de 103,7 la sută, producția 
marfă s-a realizat in proporție de 
102.6 la sută. 82 la sută din sporul 
de producție fiind obținut pe seama 
creșterii productivității muncii1'.

Care sint problemele care au po

larizat atenția participanților la adu
narea salariaților ? Ele sint nume
roase și vizează, fără excepție, la
turi importante ale activității com
plexe de producție, aflate la ordi
nea zilei nu numai in uzină, ci și in 
întreaga economie. Bunăoară, este 
vorba de preocuparea pentru însuși
rea tehnologiilor de fabricație ale 
unor noi produse de înaltă tehnici
tate, de asigurare sub toate aspec

fost dezbătute, in acest sens, pro
blemele respectării disciplinei teh
nologice, ale reducerii cheltuielilor 
de producție. S-a desprins ca o con
cluzie generală faptul că trebuie să 
se creeze o opinie de masă sănă
toasă împotriva acelora care, din 
neatenție sau calificare necorespun
zătoare, provoacă pagube materiale 
unității. „Numai manifestind exigent 
spiritul de bun gospodar, calitățile 
de buni meseriași — spunea strun
garul Petre Dragomir — fiecare 
muncitor va dovedi că îndeplinește 
rolul de proprietar al mijloacelor de 
producție și de producător. Pentru 
cultivarea acestei înalte conștiințe 
trebuie să luptăm neobosit**.

Referindu-se la recentele pro
puneri și la expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la îm

La Uzina de mecanică fină din Sinaia

tele și. cu precădere, a celui calita
tiv. a producției pentru export, de a- 
similarea a noi produse și repere, 
de optimizarea folosirii utilajelor 
din dotare. In intervențiile lor, nu
meroși participant la dezbateri s-au 
referit la aceste probleme. Dr. ing. 
Laurențiu Doinariu a apreciat că de
pășirea planului tehnic cu 28 la 
sută și a celui de asimilări cu 26 la 
sută este o dovadă elocventă a creș
terii competenței tehnice a colectivu
lui. a încrederii in forțele proprii ale 
muncitorilor și tehnicienilor fabricii. 
La rindul său. strungarul Gheorghe 
Crăciun a relevat că faptul că pro
dusele întreprinderii se exportă in 
60 de țări constituie nu numai o sa
tisfacție. ci și o mare obligație pen
tru întregul colectiv.

Cu răspundere și intr-un spirit de 
critică principială și constructivă au 
fost analizate o serie de aspecte 
negative din activitate. Pe larg au

bunătățirea activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative, Ion San
du, secretarul organizației U.T.C.. și 
Ion Barbu, președintele sindicatului, 
au arătat că nu trebuie să se rămină 
la stadiul de studiere a ideilor și 
tezelor valoroase cuprinse in aceste 
documente, ci trebuie să se treacă 
hotărit la aplicarea in practică a 
măsurilor preconizate de secretarul 
general al partidului. Semnificative 
sint in acest sens referirile pe care 
directorul uzinei, Aurel Boghici, in
ginerul Alexandru TeodorescȘ și in
ginerul Ion Stoica le-au făcut cu 
privire la creșterea potențialului 
creator propriu al întreprinderii. De 
pildă, planul de autodotare a în
registrat o creștere in volum și va
lorică de 20 la sută față de 1970, nu
meroase alte posibilități în această 
direcție fiind in curs de valorificare. 
De asemenea, s-a desfășurat o sus
ținută activitate în domeniul orga-

nizării științifico a producției și a 
muncii. Cele 11 studii aplicate au 
adus o importantă contribuție la 
folosirea intensivă a capacităților de 
producție și reducerea cheltuieli
lor materiale. Inginerul Alexandru 
Teodorescu, metalurgul șef, a subli
niat că, reușind pentru prima oară 
in țară să asimileze oțeluri prin ex
trudare ca și alte procedee, colecti
vul uzinei a dovedit că poate să 
abordeze și să rezolve cu succes pro
bleme tehnice de mare importanță.

Dovedind un spirit de înaltă răs
pundere față de bunul mers al tre
burilor uzinei, participanții nu au 
ocolit „punctele nevralgice**, au cri
ticat o serie de deficiențe, cum ar fi 
cele din domeniul aprovizionării teh- 
nico-materiale, în special cu scule, 
ca și unele manifestări birocratice 
in activitatea de investiții, au adus 
în discuție greutățile pe care o serie 
de furnizori ai uzinei — de pildă, 
întreprinderea de prefabricate Deva 
— le fac în asigurarea cu mate
riale.

Un capitol special al dezbaterilor 
a fost consacrat problemelor so
ciale.

Comitetul de direcție, care in ge
neral a dat atenția cuvenită proble
melor sociale, a fost criticat de fre
zorul Alexandru Burtea pentru dez
interesul pe care l-a manifestat față 
de asigurarea condițiilor de trans
port pentru muncitori. „Pierdem 
10-11 ore pe săptămină din cauza 
dezorganizării transporturilor” — a 
arătat vorbitorul.

Din dezbaterile fructuoase, din 
propunerile constructive concreti
zate in măsuri practice s-a desprins 
cu claritate hotârîrea fermă a co
lectivului uzinei de a realiza exem
plar sarcinile de plan și angaja
mentele suplimentare de 10 milioa
ne lei la producția globală.

G. RADU
corespondentul „Scînteii"

Educarea marxlst-lonlnls- 
(â a tinerei generații, pre
gătirea tineretului pentru 
\ iațA, pentru muncă, in spi
ritul concepției despre via
ță n clasei muncitoare, al 
tradițiilor revoluționare ale 
partidului nostru, se impun 
ca obiective de prim ordin 
ale școlii. Atenția deosebită 
acordata formării politico- 
educative a tinerel genera
ții a fost ilustrată pregnant 
in amplul program ex
pus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia recenta con
sfătuire de lucru a activu
lui de partid din domeniul 
ideologiei și al activității 
politice și cultural-educati
ve, ca și in cuprinzătoarele 
măsuri adoptate do Comi
tetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru Îmbunătăți
rea activității politico-ideo- 
logicc de educare marxist - 
leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oameni
lor muncii. In această direc
ție, școlii îi revine un rol 
hotărî tor, do o excepționa
lă importanță și răspundere. 
Și este firesc să fie așa, 
dacă ne gindim că între;» 
tineretul țării iși petrece pi; 
băncile școlii cel puțin 1J 
ani din viață, că vir.sta ti- 
nără este atit de receptivă 
înaltelor idealuri elice ale 
socialismului, principiilor 
de dreptate si echitate so
cială, de dragoste fierbinte 
de patrie și răspundere 
personală față dc inflorirea 
și dezvoltarea ei.

Discutăm de multe ori în 
colectivele profesorale des
pre principiile și îndatori
rile educative ale școlii, în
cercăm să găsim modalități 
Si soluții cit mai eficiente 
și originale pentru a pre
găti deopotrivă oameni cu 
un bagaj bogat de cunoș
tințe și cu o adevărată edu
cație civică și morală. Pen
tru că, așa cum pe bună 
dreptate sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „nu se 
poate separa procesul de 
predare a cunoștințelor pro
fesionale de întregul proces 
educativ ; acesta constituie 
un tot unitar**. O experien
ță îndelungată de pedagog 
și director de școală mă 
îndreptățește să afirm că, 
în ultimii ani. școala noas
tră a făcut importanți pași 
înainte pe calea unei anco
rări mai puternice in reali
tățile și cerințele vieții so
ciale. Ea este astăzi ferm 
îndreptată spre sporirea ca
racterului formativ al pro
cesului de invățămînt. pen
tru a-i asigura fiecărui ti- 
năr posibilitatea unei mai 
ușoare adaptări la realita
tea cotidiană pe care o va 
ini lini după absolvirea 
școlii.

în cadrul acestor preo
cupări serioase, majore, 
ni se întimplă insă, uneori, 
să constatăm cu surprinde
re la unii dintre elevii noș
tri mentalități străine con
cepției de viață a poporu
lui nostru, dorința de căpă
tuială, acceptarea traiului 
ușor prin cit mai puțin e- 
fort și muncă personală, 
fuga de răspundere față de 
societate. Cum este posi
bil așa ceva — ne întrebăm 
mirați — doar nimeni in 
școală n-a propagat aseme
nea idei, n-a conturat un 
asemenea ideal de viață, cu 
totul, contrar normelor etice 
ale societății noastre socia
liste? Acasă, de asemenea, 
părinții, rudele sint oameni 
muncitori, cinstiți, iși înde
plinesc cu conștiinciozitate 
îndatoririle de muncă și so
ciale. Atunci ? Este adevă
rat, influențele educative 
din afara școlii — filme, 
literatură, insuficient selec
tate, unele rămășițe retro
grade din comportarea u-

nora dintre oameni — pot. 
avea un rol negativ In for
marea profilului moral al 
unora dintre elevii noștri. 
După părerea mea insă, o 
cauză principală a unor 
astfel de stări de lucruri 
— chiar dacă o asemenea 
recunoaștere s-ar putea 
să-i supere pe unii colegi 
profesori sau pe părinți — 
cred ea trebuie s-o căutăm 
la noi, atit in perimetrul 
școlii, cit șl inlăuntrul fa
miliei. Am să argumentez.

Formarea profilului mo- 
ral-< • tăț< ne c al viitorilor 
constructori ai societății so
cialiste multilateral dez
voltate se poate realiza cu 
succes numai printr-o strîn- 
s.i legare a activității școla
re a tinerilor de principa
la preocupare a societății — 
munca constructivă. La re
comandarea partidului, la 
îndemnul secretarului său

dc perfecționare șl nutoper- 
fecționare. Probabil nu s-a 
înțeles suficient că prin 
munca și conduita noastră, 
a profesorilor, In școală, 
prin conduita demnă a pă
rinților in familie, tinerii 
văd o aplicare concretă In 
viață a preceptelor educa
tive pe care le formulăm 
de la catedră. Pentru că 
numai așa se explică faptul 
ca in diferite colective pro
fesorale sini tratate cu în
găduință șl chiar trecute 
cu vederea abaterile de la 
disciplină și îndatoririle 
profesorale (lecțiile de min- 
tuiala, slaba exigență față 
de nivelul științific al lec
țiilor, o insuficientă anco
rare » lor in realitățile 
social-istorlce ale țării 
noaslre etc.). Sau așa se 
explică faptul că muiți pă
rinți dau dovadă de o prea 
mare — și oarbă '. — slăbi-

PE ORICE TREAPTĂ
A ÎNVĂTĂMÎNTULUI:

A fi profesor =

A FI [DUCĂTOR
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general, școala de toate 
gradele și-a înscris in pla
nul de lucru apropierea tot 
mai pregnantă a tineretu
lui de muncă — principiu 
suprem al existenței Uma
ne, inalt factor educativ, 
cadru optim de valorifica
re a aptitudinilor, talentu
lui și capacității creative a 
fiecărui tînăr. Munca a de? 
venit obiect de studiu in 
.școala generală, pregătirea 
profesională a devenit par
te preponderentă in planul 
de invățămînt al școlilor 
profesionale, liceelor de 
specialitate ; munca directă 
in producție a devenit o 
componentă principală în 
programul de pregătire a 
tineretului in învățămintul 
superior. Nu-i mai puțin 
adevărat insa că aceste 
potențe educative au fost 
privite in unele școli și de 
unii membri ai corpului 
profesoral ca o „sarcină-* 
m plus, ta o problemă 
„lipită** la activitatea lor 
didactică. La rindul lor. 
muiți părihți au început să 
se plingă că „munca îi îm
piedică pe elevi să învețe", 
câ „acasă ii menajează, iar 
la școală, in atelier trebuie 
să pună mina la treabă" 
ș.a.m.d. Înseamnă că și pă
rinților și colegilor noștri 

• profesori, ini r-un cuvint e- 
diicatorilor, - le-am explicat 
insuficient esența procesu
lui de educație prin muncă 
a tineretului, le-am des
chis prea puțin orizontul 
înțelegerii înaltei semnifi
cații sociale a cultivării in 
școală a dragostei și inte
resului tinerei generații 
pentru muncă, pentru efort

ciunc pentru copii, manifes
tată in grija exagerat și 
greșit înțeleasă de a le asi
gura o viață „ușoară", de 
a-i transforma intr-un fel 
de „prințișori**. cărora să 
li se satisfacă orice capri
ciu, orice dorință, făcindu-i 
astfel nepregătiți pentru 
viață.

După părerea mea, în 
școală trebuie să se creeze 
cu fermitate un climat de 
muncă serioasă, eficienta 
și de răspundere, capabil 
să le asigure tinerilor for
marea unor deprinderi de 
muncă — premisă a însu
șirii unei bogate și adecva
te pregătiri pentru viață, 
pentru integrarea în socie
tate. pentru un aport sub
stanțial la opera construc
tivă a întregului popor. 
Avem datoria de profesori 
și comuniști — de fapt, de
limitarea este artificială 
căci în țara noastră fiecare 
profesor, fiecare dascăl, de 
pe orice treaptă a învăță- 
mîntului trebuie să fie un 
educator comunist — de a-i 
învăța pe elevii noștri să 
muncească în orice dome
niu de activitate și mai 
ales de a le explica un a-, 
devăr fundamental al vie
ți» noastre soriale : acela 
că orice muncă folositoa
re societății, utilă poporu
lui muncitor este o muncă 
de onoare, care se bucură 
de respectul și prețuirea 
întregii societăți. Iar pen
tru formarea 'mei a"'rtr- 
nea concepții sănătoase 
despre muncă și viață, an
corată puternic în ființa, 
în personalitatea tînărului, 
și familia trebuie să facă

efortul de a dezvolta între
gul fond educativ făurit 
în școală, de ea Însăși îm
preuna cu profesorii. O 
muncă intensă, un efort 
creator nu sînt insă posibi
le fără respectarea unor 
reguli de comportare și 
conduită socială In orice 
clipă a vieții, ia școală, a- 
casă, în timpul liber. Este 
îndatorirea principală a 
școlii să cultive elevilor 
săi responsabil’fatca socia
la, idealul de viață comu
nist, să contracareze in
fluențele educative nefavo
rabile. Un asemenea țel 
educativ presupune, evi
dent, o concentrare a for
țelor întregului colectiv 
profesoral, o lărgire a pre
ocupărilor educative pe 
toate treptele și verigile 
.societății, in toate compar
timentele vieții de familie 
și sociale. Din păcate, une
le fisuri evidente, unele 
abdicări — fie și parțiale
— dc la îndatoririle edu
cative fac ca în perioada 
de școlaritate a tineretului 
să nu fie intens folosite 
toate potențele educative 
ale procesului instructiv- 
educativ. Vorbim cam de 
multișor despre obligația 
și necesitatea ca fiecare o- 
bicct de studiu nâ devină 
o formă intensă de educa
ție civică cetățenească, de 
formare ideologică marxlst- 
lcninistâ. Cu toate acestea, 
n-a dispărut cu totul din 
colectivele profesorale ideea 
câ rolul de formare ideo
logică. etică revine exclu
siv științelor sociale, in 
principal filozofiei. Spu
nem că vastitatea și pro
funzimea procesului educa
tiv reclamă folosirea uni
tă, convergentă, creatoare 
a tuturor forțelor profe
sorale. Dar pe alocuri se 
lasă grija „rezolvării** unor 
cazuri și „situații" educati
ve profesorului diriginte al 
clasei, organizației de tine
ret. Uităm adesea că nu se 
poate să fii numai profe
sor, specialist într-o disci
plină sau alta, ci trebuie 
să fii și educator, că aceste 
două atribuții condițio
nează apartenența la deta
șamentul politic al cadre
lor didactice.

Cred că este cazul să fi
nalizăm cu mai multă pro
funzime și simț de răspun
dere, deopotrivă cu părinții
— în spiritul analizei com
plexe și multilaterale reco
mandată de secretarul ge
neral al partidului nostru 
la amintita consfătuire de 
lucru cu activul de partid
— mobilurile care conduc 
la formarea concepției de 
viață a tin'erilor, care le 
determină o anumită con
duită și să-i îndrumăm pe 
un făgaș firesc, în spiritul 
realităților noastre socia
liste, stimulîndu-le și dez- 
voltîndu-le toate capacită
țile, potențele creatoare, 
inițiativa și fantezia cu 
care este atit de bogat în
zestrată tînăra generație. 
Școala este datoare să ofe
re in principal climatul 
unei dezvoltări armonioase 
sub raport spiritual și mo
ral a trăsăturilor pozitive 
ale personalității tinerilor, 
veghind, în același timp, la 
contracararea tuturor in
fluențelor negative care pot 
altera procesul de dezvol
tare firească și formarea 
marxist-leninistâ a genera
ției tinere.

Prof, emerită 
Clotilda 
CONSTANTINEȘCU 
directoarea Liceului
„M. Eminescu" din Buzău

I

Maturitatea
tinereții

deminare, o precizie 
siguranță care te 
mecau. Am întrebat _ 
e și directorul a început 
să-mi povestească in 
șoaptă că e unul din cei 
mai valoroși inovatori 
complecși : iși calcula 
geometric așezarea 
Iepurilor și truselor 
scule, de asemenea, 
tematic, numărul de miș
cări necesare fiecărei lu
crări uzuale, stabilise 
randamentul fiecărei u- 
nelte, in sfirșit, gindise 
un număr de determinări 
care, luate in parte, n-a
veau nimic spectaculos, 
dar în ansamblu și cu a- 
numite mici raționalizări, 
tot ale Iui. duseseră la o 
productivitate 
bil sporită și se conden
saseră intr-o . 
de organizare extrem 
utilă. „E una din i 
driile 
directorul — un 
profund, studios, 
chiar, cred că va ajunge 
departe, se bucură de 
prețuirea multor oameni 
bătrini“.

N-am mai 
tund că-l 
intr-o bizară postură 
campion semincer, 
m-am gîndit că 
manifestările lui copilă
rești din viața 
Iară, atit de contrastante 
cu ceea ce se dovedea a 
fi in fapt, nu era unicul 
responsabil... Tinerii sint 
printre cei mai reputați 
fizicieni și electroniști, 
printre conducătorii unor 
unități industriale, prin
tre constructorii de nave 
și meticuloșii experimen
tatori de soiuri noi de 
cereale ori rase ani
male, tinerii împânzesc 
azi marile șantiere ale 
patriei. Citeodată insă li 
se aplică un blam gene
ral de neseriozitate sau 
nematuritate, in împre
jurări poa*e nesemnifica
tive sau chiar cert nega
tive — dar de care răs
pund de fapt alții, prin 
neglijență sau indiferență. 
Sint necesare judecăți mai 
supte și mai nuanțate, 
mai raportare la ceea ce 
produc. Io ceea ce sint in 
realitate tir.erii, la moda
litatea lor de angajare 
civică.
Valentin SILVESTRU

duminica 
duminică 
culoarea 

? vâ
ri u-mi 
cine- 

din a- 
toată 
toate

Mă prinsese 
la Roman, o 
molcomă, de 
mierii, cu zgomote 
tuite și pentru că 
venea să intru la 
matograf, la unul c 
cele filme in care 
lumea împușcă in 
direcțiile pină vine cine
va — dacă vine... — de 
face dreptate și tăcere și 
e uns șerif, m-am în
dreptat spre casa de cul
tură. E o clădire destul 
de arătoasă. împrejmuită 
de un părculeț simpatic. 
Băncile ercu pline de 
tineri, imbrăcați cuviin
cios, cu cămăși albe ; 
rnîncau semințe șt sc în
treceau in... scuipatul co
jilor : cel care izbutea 
performanța de a le pro
iecta din dinți cit mai de
parte pe gazon era a- 
plaudat cu frenezie. 
M-am apropiat de ..cișli- 
gătorul a două etape", un 
flăcău slăbuț, dar inalt «i 
vinos și l-am întrebat 
dacă n-au și distracții 
duminicale mai de soi. 
Mi-a replicat că filmul 
e prost și vechi — văzu
sem și eu. Câ pe casa de 
cultură e lacăt, că nici 
Ia televizor nu te poți 
uita. Si m-a întrebat, la 
rindu-i. malițios, ce petre
ceri le-as recomanda eu ?

N-am fost convins că 
acel concurs e singura 
desfătare posibilă in ziua 
libera a băieților, dar cosa 
de cultură era realmente 
ferecată și după ce-am 
bătut la toate ușile mi-a 
strigat cineva peste un 
gard că „azi nu-i activi
tate, căci deoarece di
rectorul e intr-un sat la 
o nuntă, la rude".

A doua zi, 
șef al unei 
locale m-a 
vizitez 
una-n i 
amărit 
timpul 
parc : el i-a

cine

du- 
cu 

ma-

considera-

experientă 
i de 

__  __ mîn- 
noastre — adăugă 

tinăr 
matur

amintit a- 
descoperisem 

' de 
dar 

pentru

parti cu-

inginerul 
întreprinderi 
poftit 

fabrica ;
alta i-am povestit 

cum iți iroseau 
adolescenții in 

, cț i a incriminat, 
cu duritate, sfătuindu-mă 
să-i cunosc cu adevărat pe 
tinerii romașcani nu „pe 
coclauri", ci in uzină. A- 
pii am pornit-o prin hale 
ți intr-un atelier lateral, 
mic, de întreținere, l-am 
revăzut pc tinărul slab, 
incit ți vinos intr-un ha
lat ca de farmacist, țu- 
crind absorbit, cu o m-

să-i 
ți din

9 Campionatele 
naționale de atletism

® Balcaniada
de baschet

a junioarelor

Alte știri din țară
și de peste hotare
în pagina a III-a

Cu elicopterul în depistarea 
contravenienților 

la circulația publică

în campionatul producției 
echipamentului sportiv

La sfirșit de sâptămînă, 
pe șoselele naționale care 
leagă Bucureștiul de Lito
ral și de Valea Prahovei, 
circulă, in medie, peste 
130 000 de autoturisme. Ce 
reclamă această intensă 
circulație ? O atenție spo
rită din partea conducători
lor de mașini, respectarea 
cu rigurozitate a regulilor 
de circulație, revizii ale tu
turor mașinilor înainte de a 
părăsi garajul. In ultima 
vreme, datorită acțiunilor 
întreprinse de către orga
nele de miliție, a controa
lelor efectuate cu regula
ritate pe șosele principale, 
ca măsuri de prevenire și 
de combatere a accidente
lor, numărul abaterilor de 
la regulile de circulație pe 
drumuri și șosele a scăzut. 
Cu toate acestea, unii con
ducători auto, făcind ex
cepție de la regula gene
rală, prin felul neclijent și 
adesea iresponsabil de a 
conduce mașinile, pun in 
pericol securitatea circula
ției, iar consecințele nu

sînt greu de Imaginat : 
pierderi de vieți omenești, 
pagube materiale conside
rabile etc.

Duminica trecută am în
treprins un raid pe traseele 
București—litoral și Bucu
rești—Valea Prahovei. în
soțind o echipă a Direcției 
de circulație din Inspecto
ratul General al Miliției, 
condusă de It. major Nico
lae Cirlig. O noutate și o 
surpriză pentru muiți — 
rnai ales pentru conducătorii 
auto : raidul s-a efectuat 
cu elicopterul. Cu a- 
cest mijloc modern (il 
consemnăm, pentru efica
citatea sa. ca un început 
bun) s-au asigurat o de
plasare rapidă, intervenții 
operative, luarea pe loc a 
măsurilor împotriva unor 
contravenient!. înălțimea 
la care zbura elicopterul 
a permis membrijor echi
pajului să cuprindă șo- 
'•eaua pe o mare lungime, 
sâ urmărească mișcările 
automobilelor, să noteze 
numerele de circulație ale

celor care încălcau reguli
le de circulație.

Așadar, la drum...
La ora 8, lungi convoaie 

dc mașini se îndreaptă, pe 
șoseaua București—Cons
tanța, spre litoral. Circu
lația e corectă — timp de... 
16 minute.

Deodată, în comuna Co- 
șereni autoturismul 3—B— 
2619 țișnește din convoi, 
execută in mare viteză a- 
devărate „acrobații** și, cu 
toate că din sensul opus 
se arată o altă mașină, 
conducătorul lui se angajea
ză intr-o depășire neregula
mentară, prin triplare. îl 
notăm șj ne continuăm 
drumul. La intrarea in Că- 
zănești. autoturismul 6-B- 
7214 efectuează o depășire 
intr-un loc nepermis — in 
curbă periculoasă ; la cîți- 
va kilometri, o altă ma
șină — l-TM-5728 —
schimbă direcția de mers, 
fără să se asigure. Obser
văm alte șl alte asemenea 
abateri, pe care spațiul nu

ne in uduie sâ le consem
năm in rindurile de față. 
O prim! constatare : ma
joritatea cazurilor de în
călcare a regulilor dc cir
culație se referă la viteza 
excesivă, depășiri in locuri 
nepermise, neasigurarca la 
depășiri. Fiecare dintre a- 
cestea se poate solda cu 
accidente, uneori dintre cele 
mai grave.

Desigur, respectarea nor
melor de circulație depin
de. in primul rind, de con
știința și educația cetățe
nească a fiecăruia dintre 
cei cărora li s-a încredin
țat permisul de conducere 
auto. Dar dacă aceste re
sorturi morale nu funcțio
nează, devine necesară a- 
plicarea exigentă a unor 
măsuri corective. De cele 
mai multe ori, contraven
țiile la legea circulației se 
comit la adăpostul convin
gerii câ cel in cauză nu

Vasile MIHAI

(Continuare în pag. a 111- a)

Cu mai bine de un an in urmă, 
ziarul nostru a analizat cit.eva dintre 
neajunsurile ce se manifestă in le
gătură cu producția și desfacerea ma
terialelor și echipamentului de sport, 
propunînd factorilor direct interesați
— Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, Ministerul Comerțu
lui Interior și principalii producători
— să trimită reprezentanți autorizați 
în jurul unei mese rotunde, cu sco
pul de a stabili un plan unitar de 
măsuri. Aceasta, datorită faptului că 
înțelegerile scrise sau verbale. in
tervenite in prealabil între respect 
vele4 foruri, nu dăduseră rezultatele 
așteptate. O astfel de discuție in plen 
încă n-a avut loc, deși utilitatea ei 
a fost recunoscută in mod una
nim. Probabil că pregătirea unei 
asemenea discuții cere un timp mai 
îndelungat dccit un an de zile... Lu
crul cel mai neplăcut este însă că 
numeroase dintre anomaliile mai 
vechi, constatate de ani și ani pe 
toată filiera — de la producător la 
cumpărătorul amator de snort — sint 
și acum la „ordinea zilei*-.

O discuție recentă cu iov. Miron

Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., e* 
și investigațiile făcute direct pe te
ren au reliefat intr-adevăr că pen
tru anul 1971 Ministerul Comerțului 
Interior a contractat cu Ministerul 
Industriei Ușoare, ca și cu Ministe
rul Industriei Lemnului, cu coope
rația meșteșugărească și industria 
locală, cantități sporite de articole de 
sport, materiale și echipament pen
tru turism, pentru vinătoare și pes
cuit sportiv. In creștere este, in med 
firesc, și volumul de vinzare. De 
la 539 milioane de lei în anul 1960, 
desfacerea în sectorul textdle-încălță- 
minte a ajuns, în 1970, la 615 milioa
ne lei ; in sectorul lemn-metal, in 
1968 volumul desfacerii era de 36 
milioane de lei. pentru ca în anul 
1970 să crească cu 8 milioane de lei. 
Secretarul C.N.E.F.S. avea aprecieri 
în general pozitive și cu privire la 
calitatea unor asemenea articole.

Cu toate acestea, amatorii de sport

Ion DUMITRIU

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a Zilei Insurecției Naționale 
Cubaneze, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, al po
porului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Parti
dului Comunist din Cuba, Guvernului Revoluționar și poporului frate 
cubanez felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de succes 
în opera de făurire a socialismului și înflorire a patriei, în lupta pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului.

Ne exprimăm și cu această ocazie convingerea că r.elațiile de prie
tenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor continua să se 
dezvolte în toate domeniile, în interesul popoarelor român și cubanez, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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actualitatea culturală
Concursul national5

de creație și interpretare
Mamaia 71

Cea de-a doua ei n „Sărbătorii 
.'interului românesc- V confirmat din 
nou valoarea, senozitaiea concursu
lui de interpretare. Am urmărit 
evoluția Anei Petria (clasa prof. 
Florica Orftscu), temperamentul re
dării melodiei „Inimă nu fi de pia
tră**, apoi frumusețea ..Glasului roți
lor de tren" de Ion Vasilescu in tăl
măcirea solistei Anca Dimitriu. pros
pețimea Olimpiei Panclu in șlagărul 

Mă miram* dc George Grlgoriu, 
mobilitatea Cameliei Schneider. Cor
nel Constantiniu ne-a redat sen
sibilitatea baladei-poem „N-ați vă
zut o fată" de Alexandru Mandi...

în cele două seri, majoritatea 
dm cei 16 linen interpreți au rele- 
i at o îngrijită pregătire — mențio
năm competenta îndrumare datorată 
proL Florica Orăscu, apoi Cameliei 
Dâscftlescu. lui George Grlgoriu. o 
deosebită atenție frazării, evitarea 
șarjării, o decentă mișcare scenică. 
S-a evidențiat mobilizarea atenției 
soliștilor către esența melodiei, către 
transmiterea fidelă, neartificioasă.

Așa cum s-a spus, concursul de 
creație a oferit mai puține elemente 
surpriză. Fără îndoială, s-au lansat 
citeva șlagăre — acesta este de fapt 
unul din scopurile unei astfel de ma
nifestări — in general insă, concu- 
renții nu au adus formule foarte 
noi. nu au impus modele de orches
trație foarte variate, ritmuri deose
bite, o tematică originală.

Nu putem să nu remarcăm 
profesionalismul, seriozitatea, 
cu care interpreți ca Margareta Pis- 
laru, Aurelian Andreescu, Dan Spă- 
taru, Gică Petrescu, tinărul solist 
George Enache au sensibilizat par
titurile ce le-au fost încredințate, au 
pus in tălmăcirea lor vibrația unei 
trăiri sincere. O notă aparte pentru 
actorul Ion Dichiseanu. pentru căl
dura. firescul intonației cu care a 
transmis „Iți doresc", de Mălineanu.

în fața publicului, in fața juriului, 
s-au prezentat și ultimele 8 melodii 
intrate in concurs semnate de Vese- 
lovschi. Titel Popovici, Horia Mocu- 
lescu, compoziția aparținind lui Gelu 
Solomonescu. Mălineanu, Urmuzescu. 
Noru Demetriad. Kardoș, Petre Mi- 
hăiescu.

Cintecul românesc, cu larga lui 
respirație, a primit in acest an, a- 
deziunea pentru melodicitate, pentru 
meiopee, pentru depanări line, ba
ladești. Interpretările au optat pen
tru trăirea muzicii, pentru captarea 
receptivității publicului.

Este cunoscută arta lui Sile Di- 
nicu, măiestria cu care știe să con
ducă, să ajute, să sugereze fiecărui 
interpret, orchestrei, formularea co
rectă. plină de muzicalitate. Mai ales 
intr-un concurs ca cel la care am a- 
sistat. in care trebuie infrinte marile 
emoții ale tinerilor debutanți, con
tribuția sa a fost de primă impor
tanță. Nu uităm nici orchestra Ra- 
dioteleviziunii — un colectiv bine 
sudat, alcătuit din instrumentiști cu’ 
experiență — sextetul vocal Cantabi
le. condus de Smaranda Toscani, care 
cu fiecare nouă apariție impune nota 
de profesionalism.

Iată acum premiile decernate de 
cele două jurii ; juriul concursului 
de interpretare avind ca președinte 
pe compozitorul Laurențiu Profeta, 
juriul concursului de creație — pe 
compozitorul Pascal Bentoiu. Con
cursul de interpretare : Premiul I — 
Dida Drăgan, Cornel Constantiniu. 
Premiul II — Stela Enache, premiul 
III — Ana Petria, George Enache, 
Petre Geambașu. Mențiuni — Anca

Dimitriu, Mirabela Dauer, George 
Răpeau : mențiunea pentru „cel mni 
tinăr concurent" a fost acordată O- 
limpiei Panciu.

Concursul de creație : nu au fost 
acordate premiile I și al II-1cr. Pre
miul 111. Vasilc Veselovschi, „Dar ce 
nu ai”, H. Mălineanu „Mi-a veoit min
tea acasă". Ion Cristinoiu ..încre
dere". Mențiuni — George Grlgoriu 
„Soarele dragostei". Horia Mocules- 
cu „A fost odată ca-n povești", /Xu- 
rcl Giroveanu „Mi-e necaz pe calen
dar". Alexandru Mandi, „Primul loc 
pe păniint". Constantin Alexandru 
„Ți-aduci aminte".

Ieri scară, după cuvîntul ținut de 
Nicolae Călinoiu, director în direcția 
muzicii din C.S.C.A., după cuvîntul 
președintelui de onoare al acestui 
concurs, compozitorul Ion Dumitrescu, 
președinte al Uniunii compozitorilor, 
a urmai spectacolul festiv — parada 
intcrpreților clștlgători, evoluția ti
nerilor soliști Dida Drăgan. Stela 
Enache. Ana Petria. George Enache, 
Petre Geambașu..., a creațiilor pre
miate. compoziții aparținind lui Va
sile Xresclovschi, H. Mălineanu, I. 
Cristinoiu — care a demonstrat incă 
o dată seriozitatea competiției. Vom 
reveni in zilele următoare relatind 
pe larg opiniile noastre privind ca
litatea manifestării muzicale Ma
maia '71.

Smaranda OȚEANU
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CARNET PLASTIC
Expoziția națională

de arte
Semnificațiile deo

sebite ale expozițiilor 
ce cuprind lucrări de 
artă plastică ale elevi
lor nu țin atit de re
zultatele pur artistice 
ale acestor manifes
tări, cit de transmite
rea. prin intermediul 
materiei colorate sau 
a formei, a unul întreg 
univers de ginduri, 
sentimente. năzuințe. 
Dovada prețuirii 
care se bucură 
manifestări o 
ruie Expoziția ____
aulă de arte plastice a 
elevilor. Este un pri
lej de amplă și reală 
confruntare, o demon
strație edificatoare 'i 
dimensiunilor la care 
se realizează educația 
artistică a celor mai 
diferite categorii de e- 
levi din școli generale 
și licee, din școli pro
fesionale și școli de 
specializare postlicen- 
!ă de pe întreg cuprin
sul țării. Și nu depis
tarea unor individua-

de 
aceste 

const i- 
națio-

ÎNSEMNĂRI despre expoziția documentară

Premiere
cinematografice
• B.D. !n alertă. Producție a stu

dioului cinematografic „București", in 
regia lui Mircea Drăgan, după un 
scenariu de Nicolae Țic și Mircea 
Drăgan. Cu: Toma Caragiu, Jean 
Constantin, Dem. Radulescu, Sebas
tian Papaiani, Puiu Călinescu, Ioana 
Drăgan, Iurie Darie, Dumitru Furdui, 
X'asilica Tastaman, Ion Besoiu. Ele
na Caragiu, Carmen Maria-Struja, 
Lucia Boga. Comedia invită specta
torii la noi intilniri cu o parte din 
eroii filmului, cunoscuți cu citeva 
luni in urmă cu prilejul premierei 
primelor două filme, propuse sub 
urlu „B.D. intră în acțiune".

• Riscul. Producție a studiourilor 
sovietice. Regia: Xrasili Pascaru. Cu: 
Natalia Zorina, Leonard Merzin.

• Lănțișoare verzi. Producție a 
studiourilor sovietice. Regia: Grigori 
Aronov.

• Detașamentul roșu de femei. 
Producție a studiourilor chineze. Ba- 
Jet pe o temă revoluționară contem
porană. realizat cu contribuția unui 
grup de balet al Operei din Pekin.

• Un loc pentru îndrăgostiți. Pro
ducție italo-franceză. Regia: Vittorio 
de Sica. Cu: Marcello Mastroianni, 
Faye Dunaway.

Sărbătoare folclorică
Aflata la cea de-a IV-a ediție, 

..Sărbătoarea Războienilor" — impor
tantă vatră folclorică din județul 
Neamț — a debutat, duminică, cu o 
suită de manifestări la care și-au a- 
dus contribuția aproximativ 300 de ar
tiști amatori, cuprinși in 20 de for
mații corale, de dansuri, grupuri vo
cale, orchestre de muzică populară, 
soliști vocali și instrumentali, din 11 
localități. In fața a peste 4 000 de ță
rani cooperatori s-a desfășurat para
da portului popular din regiunile 
montane ale Carpaților orientali. 
Participanții la tradiționala sărbătoare 
au adoptat textul unei telegrame, a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se anga
jează să valorifice, la nivel superior, 
iot ceea ce are mai de preț arta noas
tră populară, sâ revitalizeze cele mai 
de seamă și mai autentice tradiții cul
turale ale poporului in spiritul pro
gramului de educare politico-ideolo- 
gică propus de secretarul general al 
partidului.

plastice a
litățl perfect contu
rate este importantă 
aici, cit cultivarea con
secventă, constantă, u 
dragostei pentru fru
mos, a ochiului ; for
marea cit mai com
plexă a viitorilor cu
noscători și amatori de 
artă. De altfel, la a- 
ceastă virstă a prime
lor căutări, în această 
etapă incipientă a ac
tivității creatoare, in
fluența profesorului 
sau a unor modele de 
prestigiu este lesne de 
recunoscut.

Dincolo de înriurirca 
unor exemple ușor 
descifrabile, demne de 
menționat ni se par 
preocupările orientate 
in direcția posibilități
lor dc expresie oferite 
de culoare, Încercări
le, cu variabile grade 
de reușita, de a echi
vala, de a transpune 
in limbaj sensibil mo
tive oferite de natură. 
Fără a părăsi calitățile 
plastice ale concretu-

„Imagini din Peru

elevilor
lui, lucrările prezen
tate acum sînt mărtu
rii ale unei stări afec
tive declanșate dc un 
moment al realității — 
fie în conturarea unul 
mediu geografic trans
pus uneori cu detalii 
pitorești, flc in recon
stituirea unor scene is
torice. Pot fi amintite 
ca tot atitea reușite 
lucrări semnate de E- 
lena Ncacșu, Nicolae 
Oancea, Dorian Timar, 
Ecaierian Raspopa. 1. 
Jianu. Stela Mihai, 
NcU lslrati, Gabriela 
Barbu sau Rodica Vla- 
dimirescu. Distinse cu 
premiul 1 lucrările re
alizate in atelierul de 
feronerie al 
de arte 
Tonltza", 
rești, relevă seriozita
tea șl stăruința cu ca
re viitorii artiști s-au 
aplecat asupra mate
rialului folosit.

Liceului 
plastice „N. 
din Bucu-

M. P<

SCENA

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Străvechea țară a 
incașilor. Peru, este 
prezentată in aceste 
zile publicului român 
prin intermediul expo
ziției de fotografii des
chise in sălile Atene
ului Român. Alături 
de fascinante aspecte 
ale naturii, alături de 
vestigiile culturilor 
precolumbiene, reali
zările economice ale 
poporului peruvian im
primă intregii expozi
ții o notă particulară, 
menită să evoce o at
mosferă specifică. In
tr-un peisaj conside
rat printre cele mai 
frumoase ale lumii, 
intr-un peisaj care re
unește zona selvei, a 
pădurilor tropicale și 
vaste întinderi de ni
sip. munți ale căror 
creste stincoase au fost 
brăzdate ciudat de 
vinturi și ploi, intr-un 
peisaj in care totul a- 
mintește de istorie, un 
proces de afirmare na
țională, de recuperare 
a avuțiilor naționale, 
in scopul punerii lor 
in folosul dezvoltării 
economice, al progre
sului material și spiri
tual al poporului.

Sensul strict docu
mentar al fiecărei fo
tografii este mereu 
dublat de profunde 
semnificații umane. 
Fiecare imagine poar
tă un mesaj profund, 
amintindu-ne că Peru 
este patria unui popor 
de 14 milioane de oa
meni, dornici de liber
tate și progres.

Integrate peisajului

peruvian, misterioasa 
cetate Machu Pichu — 
ultimul refugiu al in
cașilor după invazia 
conchistadorilor 
nioli, 
de piatră 
Sacsay 
comparată adeseori cu 
piramidele, vechiul 
Huanuco — importan
tă și vastă așezare in
cașă in Sierra Centra
le, ruinele din Kuelap 
sau Chanchan la Tru
jillo, ruinele construc
țiilor gigantice ale im
periului incaș sini 
mărturii ale unei ex
traordinare măiestrii 
in prelucrarea pietrei. 
Centru al unei uimi
toare civilizații — oră
șelul Ica de pe coas
tele Pacificului, azi a- 
coperit de nisipuri și 
dune mișcătoare, vyts-’ 
tele necropole din 
peninsula Paracas sau 
văile din jur in care 
la începutul erei noas
tre a inflorit civiliza
ția Nazca au furnizat 
arheologilor interesan
te piese din ceramică 
și textile, remarca
bile prin infinita va
rietate a motivelor ca 
și prin calitatea deo
sebită a materialului 
folosit. Și nu numai 
arheologilor ci și ar
tiștilor fotografi, deo
potrivă ’ • ••
de forța 
acestor _______ __
trecutului, așa cum o 
atestă numeroase din 
panourile expoziției. 
Desccndenți ai unei 
străvechi culturi, arti
zanii moderni își des-

spa- 
uriașele ziduri 

ale cetății 
Huaman —

impresionați 
expresivă a 

mărturii ale

fășoară măiestria de-a 
lungul panourilor ex
poziției și prin înfăți
șarea bogăției costu
melor și dansurilor 
populare.

Admirabile realizări 
contemporane, sur
prinse. de asemenea, 
de obiectivul aparatu
lui fotografic, mar
chează eforturile, cu a- 
devărat remarcabile, 
ale acestui popor spre 
progres. Imaginile fi
xează momentele ma
teriale ale unui vast 
și complicat proces de 
transformări. Cunos- 
cind, prin intermediul 
fotografiilor, aspecte 
legate de industria 
țării (industria meta
lurgică, in special), de 
agricultură, pesc,uiț e,tc,, 
vizitatorul român al 
expoziției are posibi
litatea nu numai să• 
le descopere in as
pectul lor concret, dar 
să descifreze in ace
lași timp temeiuri mo
rale. Căci multe ima
gini aduc in prim 
plan figuri ale oame
nilor care au 
buit la toate 
realizări. Ele prileju
iesc inclusiv cunoaș
terea mai profundă și 
nemijlocită a acestor 
pături sociale, anga
jate activ in procesul 
economic, cunoașterea 
unui popor de care ne 
leagă aspirațiile 
o colaborare in 
tul ideilor păcii 
manismului.

contri- 
aceste

către 
spin- 
și ti

Marina PREUTU

• TEATRUL T.V. anunță pentru 
această săptămină două premiere, și 
anume :

— „Ion Anapoda", comedie de 
George Mihail Zamfircscu. Regia : 
Aurel Cerbu. Interpreți : Silviu Stân- 
culescu, Nineta Guști, Dora Chertes, 
Mariela Petrescu, Mihai Niculescu, 
Niculescu-Cadet. Imaginea : Edwiga 
Adelmann, C. Lungu. Al. Condura- 
che, Mircea Brazdeș. Regia de mon
taj : Emilia Andreescu. Scenografia : 
Gabriela Zamfirescu, (miine, marți 
27 iulie, ora 20,50, programul 1).

— „Unul dintre noi", scenariu 
de Radu Bădilă (in cadrul emisiunii 
„Teatru scurt"). Regia: Letiția Popa. 
Interpreți: Gina Patrichi, Ovidiu Iu- 
liu Moldovan, Ștefan Tapalagă, Pe
ter Paulhofer, George Ulmeni. Deco
ruri: arh. Teodora Dinulescu. Imagi
nea: C. Lungu. Regia de montaj: 
Elena Wald (joi. 29 iulie, ora 20,30, 
programul 1).

• După spectacolul de ieri, cu 
„Iorgu de la Sadagura", TEATRUL 
RADIOFONIC, prezintă azi, ora 
20.30 pe programul 2, incă o pre- 

, mieră Alecsandri : „Cinei, Cinei" —
„comedie cu cînticele", pe muzică lui 
Al. Flechtenmacheri

Teatrul radiofopic mai prezintă :
— „Mama" de A. Afinoghenov 

(marți, 27 iulie, ora 20,30, progra
mul 3).

— „Steaua fără nume” de M. Se
bastian, (miercuri, 28 iulie, ora 20,15, 
programul 2).

— „Doamna ministru" de Brani
slav Nușici (vineri, 30 iulie, ora 9,45, 
programul 2).

Vom mai putea urmări în săptă- 
mina aceasta (simbătă 31 iulie, ora 
21,15) cel de-al II-lea episod, „Re
cepție la Von Braun" al primului 
film serial realizat de Televiziunea 
română — după un scenariu de Eu
gen Barbu și N. Mihail, in regia lui 
Radu Gabrea : „Urmărirea". Inter
pret: George Constantin, Toma Ca- 
ragiu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Cris
tian Maurer, Marga Barbu, Vasilica 
Tastaman, Liane Birenberg, Vladimir 
Găitan, George Mihăiță, Adrian Pa- 
naitescu, Dumitru Gheorghiu.

CIT TIMP VA MAI 
DURA ANCHETA?
La 19 mai a.c., conducătorul auto 

Gh. Lungu, din cadrul colectivului 
nostru — serviciul transporturi-auto 
al Grupului industrial de petrochi
mie — Borzcști — a fost surprins, 
la uzina chimică, de către un paz
nic cu o cantitate dc 20 1. alcool c- 
tilic in mașină,, fără a avea acte 
legale. Au fost anunțate de îndată 
organele de miliție, care au sosit 
la fața locului și au început cerce
tările de rigoare. S-a stabilit că Gh. 
Lungu se face vinovat de sustrage
rea respectivei cantități de alcool, 
motiv pentru caro dosarul a fost 
innintat procuraturii, cu propune
rea de a fl trimis judecătoriei. 
Totodată, printr-o adresă a fost în- 
cunoștiințai. și comitetul P.C.R. al 
municipiului Gh. Gheorghiu-DeJ. Pe 
baza celor constatate, s-a făcut pro
punerea ca vinovatul să fie discu
tat in adunarea generală a organi
zației de partid din întreprindere. 
Ședința urma să aibă loc in ziua de 
15 iunie. La această dată insă, co
muniștii organizației noastre care 
se pregătiseră să-și spună opiniile, 
au aflat că analizarea cazului 
se amină pină cind procuratura va 
definitiva dosarul anchetei. Numai 
că, deși dc la descoperirea cazului 
au trecut mai bine de două luni de 
zile, procuratura locală, surprinză
tor, nu a reușit incă să termine an
cheta și să stabilească cu certitu
dine dacă Gheorghe Lungu se face 
sau nu vinovat. Și nu se poate spu
ne că soluționarea acestui dosar ar 
fl o chestiune atit de comDlicată 
incit să necesite investigații de luni 
de zile. Definitivarea urgentă a do
sarului se impune cu atit mai mult 
cu cit e vorba de avutul obștesc și 
de faptul că asupra unei persoane 
planează o gravă bănuială cu con
secințe negative pentru ea și pentru 
întreg colectivul din care face parte. 
Ridic această problemă pentru că 

.in spiritul echității și al dreptății, 
nimeni nu poate să fie blamat și 
condamnat pe nedrept.

Iile BOȚA
locțiitor al secretarului 
organizației de baza P.C.R. 
de la serviciul 
transporturi auto, 
G.I.P.-Borzești

CINE TULBURĂ 
LINIȘTEA STRĂZII...
în ultimul timp, cetățenii care lo

cuiesc in cartierul Giurgiului, in 
special cei din zona străzii Ghim
pați, sint frecvent deranjați de ati
tudinea indecentă și manifestările 
huliganice ale unor persoane certate 
cu normele bunei cuviințe și ale 
comportării civilizate. La restauran
tul Giurgiului, de pildă, intîlnești 
aceiași și aceiași clienți mereu sub 
influența alcoolului, gata să acoste
ze și să jignească trecătorii și in 
special pe femei. Lor li se dă aici, 
de băut chiar și atunci cind și-au 
pierdut, controlul, in pofida faptului 
că există dispoziții clare ce inter
zic categoric ca persoanele în stare 
de ebrietate să mai fie servite cu

băuturi alcoolice. In acest fel, nu 
numai că se contravine unor norme 
legale, dar, dc dragul „unei vlnzărl 
mai mari", se încurajează asemenea 
deprinderi nesănătoase. Dacă ospă
tarii, barmanii, precum șl responsa
bilul localului nu Înțeleg să respecte 
întocmai aceste norme, organele ie
rarhic superioare șl de control tre
buie sfi-l determine să-șl îndepli
nească obligațiile de serviciu.

în cartier se mai găsesc insă șl 
alte locuri unde pot fi intîlnlte di
verse elemente care încalcă normele 
de conduită civilizată. Din cauza lor, 
de exemplu, la cinematograful „Fla
mura", nu se mai poate vedea un 
film in bune condiții. Chiar dc 
la intrare te întimpină niște plctoși 
dezgustători, care scuipă și înjură 
fără rușine, se dedau la tot felul de 
gesturi indecente. In sala cinema
tografului, țipă, aleargă, apostrofea
ză pe cel ce le atrag atenția că se 
află intr-o sală de spectacole și nu 
pe maidan. Așa se explică faptul că 
cetățenii dornici să-și petreacă In 
mod plăcut și cu folos o parte a tim
pului liber sint vădit incomodați dc 
acești contravenicnțl ai ordinii și 
liniștii publice. Dacă și în cartierul 
nostru s-ar aplica cu mai multă fer
mitate dispozițiile Decretului 153/ 
1970, cu siguranță că atunci nu 
ne-am mai întilni cu manifestări de 
genul celor arătate. Ba, mai mult, 
am fi scutiți și de „concertele" 6au 
șuetele zgomotoase pe care sintem 
nevoiți să le suportăm seară de 
seară. Pentru că aceleași sau aproa
pe aceleași figuri fără căpătii le mai 
întilnim. pină noaptea tîrziu, la col
țul blocului nr. 2 de pe strada Ghim
pați, unde se manifestă zgomotos, 
zdrăngănind din chitare, intreținind 
discuții interminabile în gura mare, 
fără să țină cont că tulbură liniștea 
și-i deranjează pe locatarii imobile
lor din jur. Cind li se atrage aten
ția de faptul că la asemenea ore tir- 
zii ar trebui să se odihnească, res- 
pectînd totodată și odihna altor lo
catari care a doua zi se duc la 
muncă, se aud răspunsuri, pe un ton 
insolent, că ei „nu merg la servici 
deoarece ii întrețin „babacii" !...

Deci, de carențele existente in e- 
ducația acestor cîțiva pierde-vară 
(unii dintre ei nu depășesc virsta de 

22—23 de ani) se fac vinovați, in 
primul rind părinții lor, care le per
mit să ducă o asemenea viață pa
razitară și in plus ii mai și subven
ționează. în loc să-i îndrume spre 
un loc de muncă (în apropierea 
noastră se afla uzinele „Autobu
zul"). spre școli de calificare, să le 
insufle dorința de a deveni utili so
cietății, din contră, le tolerează ast
fel de apucături.

Fără îndoială, sint destule mijloa
ce la care se poate recurge pentru 
a înlătura toate aceste manifestări 
și a se menține nealterat aspectul 
civilizat al străzii. Mă gîndesc, in 
spiritul recentelor măsuri elaborate 
de partid, in scopul educării tuturor 
cetățenilor țării in spiritul nou so
cialist, caracteristic societății noastre, 
că organizația de partid din cartier, 
in primul rind comitetele de cetă
țeni. sau asociațiile de locatari ar 
putea întreprinde variate acțiuni cu 
caracter educativ și instructiv pen
tru ca toți tinerii să-și organizeze și 
să-și petreacă timpul liber în mod 
cit mai folositor. Totodată, organele 
competente au datoria să acționeze 
cu mai multă fermitate și să aplice 
întocmai măsurile legale menite să 
asigure liniștea străzii.

Slmlon PARTAN 
muncitor, str. Ghimpați nr. 23, 
sector 5, București

JUDEȚEAN
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O noua 
policlinică 

la Tîrnăveni
La Tîrnăveni a fost inaugu

rată o nouă policlinică moder
nă. Policlinica este dotată cu 
laborator de analize, cu farma
cie, bucătărie dietetică și toate 
anexele necesare. Tot aici iși 
va desfășura activitatea șl co
misia de expertiză a capacității 
de muncă. C&i peste 20 de me
dici specialiști, asistați de cadre 
medii, vor putea consulta zilnic 
800 pină la 1 200 persoane. Im
punătoarea clădire, la realizarăți 
căreia au concurai, pe Ungă 
trustul de construcții montaje 
județean, și instituțiile și între
prinderile din localitate, îmbo
gățește peisajul orașului de pe 
Tirnava Mică.

VÎLCEA

Atelier 
de ceramică

Tn cadrul complexului muze
istic de la Horezu. a luat ființă 
un atelier de ceramică. El este 
condus de ceramistul Steltan O- 
greseanu, cunoscut prin măies
tria vaselor sale de lut, atit in 
țară cit și Pțste hotare. Atelie
rul are ca obiectiv principal rea
lizarea de produse ceramice care 
servesc la restaurarea unor mo
numente istorice.

Viaduct peste 
calea ferată

La bariera din comuna lanca, 
județul Brăila, unde se inter
sectează drumul național 2 B 
(Brăila-Buzău) cu linia de cale 
ferată Brăila-Făurei-Bucureșli, 
a fost dat in folosință un viaduct 
care traversează calea ferată. 
Circulația pe acest drum era 
mult îngreunată din cauza sta
ționărilor îndelungi, aștept'm- 
du-se trecerea trenurilor.

BISTRIȚ A- 
NĂSĂUD

18,00 Deschiderea emisiunii. „Cin- 
tăm patria șl partidul'*. Pro
gram de cîntece și versuri.

18.20 „Scena". Emisiune de actua
litate teatrală.

18,45 Stop-cadru.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,20 Roman foileton „Roșu șl ne

gru" (II). Ecranizarea roma
nului cu același titlu al lui 
Stendhal.

21,00 „Oameni și fapte" — repor
taj de Victor Teodoru.

21.15 „Steaua fără nume" — 
siune-concurs. „Floarea 
grădină" (muzică populară). 
Prezintă Dan Deșliu.

22.15 Din țările socialiste : Imagini 
din Cuba.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.

I
I 
i
I
I
I
1
I

Complex turistic
In zona centrală a orașului 

Bistrița au început lucrările de 
organizare a șantierului pentru 
construirea unui modern com
plex turistic. El va avea 220 de 
locuri dispuse in camere con
fortabile. două restaurante, din 
care unul cu autoservire, un bar 
de zi, terasă, unități comerciale 
de prestări de servicii.

B B B B H G9
Intr-un articol publicat de ziarul 

nostru cu aproximativ o lună de zile 
in urmă se făcea constatarea că 
acțiunea de transformare a unor can
tine in cantine-restaurant, de îmbu
nătățire a activității celor existente se 
desfășoară prea lent in raport cu po
sibilitățile și, mai ales, cu cerințele. 
Articolul pleda pentru o mai ener
gică traducere in viață a prevederi
lor legii referitoare la aceasta. 
Care este situația la ora ac
tuală ? S-au luat măsurile de 
rigoare pentru a imprima rit
mul necesar acestei importante ac
țiuni sociale ? Forurile însărcinate 
cu coordonarea ei — Ministerul Co
merțului Interior, CENTROCOOP și 
Consiliul Central al U.G.S.R. — ne in
formează că, cu toate rezultatele 
bune obținute in multe locuri, în
cetineala, pertractările, discuțiile a- 
supra unor aspecte formale continuă 
să caracterizeze preluarea și organi
zarea cantinelor-restaurant, in des
tule județe din țară. Din 313 cantine 
care urmau să fie preluate de co
merț sau cooperația de consum, pină 
la 15 iulie se- preluaseră doar 207. 
Merită a fi subliniat faptul câ in 
județele Sibiu. OII, Covasna, Bistrița- 
Năsăud, Teleorman, Prahova, Timiș, 
cantinele au fost preluate, in totali
tate, ca urmare a interesului arătat 
acestei probleme de către organele 
locale de partid și de stat ; s-au gă
sit. in timpul util, mijloacele mate
riale și spiritul de inițiativă necesa
re organizării, pe baze noi, a 
cantinelor. • La Mediaș, de pildă — 
important centru muncitoresc — 
acțiunea s-a desfășurat sub di
recta Îndrumare a comitetului 
municipal de partid, care a ve
gheat ca măsurile luate să 
ducă, intr-adevăr, la o schimbare ho- 
târitâ in bine ; urmarea se cunoaște 
atit in aspectul sălilor de mese, care 
au fost dotate cu cele necesare, la ni
velul unui restaurant, cit și in alcă
tuirea meniurilor. Aceeași grijă au 
demonstrat-o si comitetul județean 
de partid și Consiliul popular jude
țean Covasna. Rezultate pozitive s-au 
obținut pretutindeni unde conduce
rile întreprinderilor au Înscris înfi
ințarea cantinei-restaurant printre 
problemele importante de rezolvat : 
la Fabrica de confecții și trico
taje București, la U.R.E.M.O.A.S., la 
Combinatul de hîrtie și celuloză din 
Suceava, la cel de industrializare a 
cărnii din Burdujeni, salariațil se 
declară mulțumiți de noul regim al 
cantinelor-restaurant, de calitatea și 
diversitatea meniurilor servite. Unele 
cantine-restaurant au trecut la di
versificarea gamei sistemelor de ser

vire : s-au Înființat bufete de in
cintă, dotate cu mijloace de transport 
a gustărilor la locul de muncă, se 
pregătește introducerea vînzării pre
paratelor și semipreparatelor de tip 
.^Gospodina" etc.

Dar, așa cum spuneam la început, 
din totalul cantinelor-restaurant care, 
in momentul de față, erau de aștep
tat sâ funcționeze, au fost preluate 
cam două treimi. Dintr-o situație re
cent întocmită reiese că mai sint 
incă județe — Constanța, Gorj, Iași, 
Sălaj, Tulcea — în care nici o can-

superioare de varietate și calitate a 
mincărurilor și gustărilor, a semipre
paratelor pentru acasă. Cu sprijinul 
U.G.S.R., M.C.I. a organizat recent 
o întilnire de lucru cu reprezentanții 
a 12 ministere, sollcitindu-le mă
suri care să oblige întreprinderile din 
subordine să se încadreze in lege. 
Au trecut două săptămini de la a- 
mintita întilnire și, după cum sin
tem informați, ministerele (cu ex
cepția M.A.I.A.S.A.) nu au acționat 
in sensul necesar. Intervenția se im
punea, îndeosebi la M.I.U., M.I.Ch.

dere să Ii se creeze posibilitatea ser
virii, la prețuri convenabile, a unor 
mese calde, consistente, a unor gus
tări de calitate etc. De aceea, reține
rea manifestată din partea respecti
velor organizații comerciale nu poa
te fi altfel calificată decit ca o ma
nifestare de comoditate.

Paralel cu consemnarea cauzelor 
care împiedică traducerea în fapt a 
unei legi de asemenea însemnătate 
pentru colectivele de salariați din 
toate întreprinderile ne-am intere
sat, la forurile de resort, ce măsuri

Prevăzută de lege in sprijinul salariaților întreprinderilor,

o Cînd unii refuză să predea, iar alții să preia • 0 acțiune care nu se poate reduce 
la o simplă schimbare de firmă • Prea multe tratative și prea puțin control asupra 

funcționării unităților preluate

tină-restaurant nu a fost încă pre
luată : in altele — Argeș, Hunedoara, 
Dolj, in municipiul București — pro
porția este incă foarte scăzută. Ce 
explicații se dau acestei rămineri in 
urmă ? Prima este refuzul unor în
treprinderi de a preda comerțului 
cantinele, așa cum prevede limpede 
Legea nr. 9. Grav este faptul că în
treprinderi mari cum sint : „Unio" 
Satu-Mare, Uzina de fire sin
tetice Iași, intreprinderile „Suvei
ca", Filatura românească de bumbac 
din Capitală, exploatările miniere din 
Valea Jiului, Combinatul siderurgic 
Hunedoara și multe altele — ale că
ror conduceri nu au consimțit, pină 
in prezent, sâ favorizeze organizarea 
cantinelor conform prevederilor le
gale. ii lipsesc pe salariații lor de 
avantajele unor servicii in condiții

și M.I.C.M., de care aparțin un nu
măr mare de intreprinderi in care 
inființarea cantinelor-restaurant se 
lasă incă așteptată.

A doua cauză a încetinelii amin
tite este reținerea unor organizații 
comerciale de a prelua cantine care 
nu dispun de condiții corespunză
toare de funcționare și, deci, ar ne
cesita eforturi pentru a fi puse la 
punct. Cazuri de acest gen s-au în- 
tilnit in județele Arad, Caraș- 
Severin etc. E adevărat, unele 
cantine nu sint incă dotate cu uti
lajele necesare, le lipsesc deocam
dată mijloacele pentru, organizarea 
unui serviciu civilizat. Dar scopul 
principal al acțiunii întreprinse este 
tocmai de a mobiliza cu spirit gos
podăresc resursele existente, pentru 
ca salariaților din fiecare întreprin

se preconizează pentru ca, in cel mai 
scurt timp, bilanțul organizării ‘can
tinelor-restaurant să devină favora
bil. Conducerea M.C.I. nc-a informat 
că a deplasat in 20 de județe și in 
cuprinsul municipiului București spe
cialiști din minister, care, in colabo
rare strinsă cu delegați ai Consi
liului Central al U.G.S.R., vor ac
ționa in comun cu organele loca
le sindicale și comerciale pentru a 
studia și rezolva cazurile aflate in 
suspensie și pentru a acorda asis
tență de specialitate. Se urmărește 
ca toate cantinele-restaurant proas
păt preluate sâ calce cu dreptul în 
activitatea lor, sâ fie sprijinite in 
realizarea unei bune organizări a 
aprovizionării și servirii. în ce pri
vește cantinele-restaurant aflate in 
funcțiune, ele sint ajutate pentru

a-și îmbunătăți dotarea, pentru in
struirea personalului și. in general, 
pentru o bună gospodărire a mijloa
celor existente.

In această ordine de idei, am su
gera forurilor amintite să controleze 
atent modul cum funcționează canti
nele-restaurant nou înființate, dacă 
abonații lor sint mulțumiți de min- 
cărurile care li se servesc, de cali
tatea deservirii. Facem această pro
punere, deoarece in județul Buzău, 
după cum ne informează corespon
dentul nostru, acțiunea a fost 
înțeleasă in sens pur adminis
trativ, de trecere a cantinelor 
de sub tutela întreprinderilor sub 
aceea a comerțului local, fără ca a- 
cesta din urmă să-și dea osteneala 
îmbunătățirii activității lor. Așa se 
explică faptul că două din cele trei 
cantine-restaurant din județ — a Fa
bricii de confecții din Rm. Sărat și 
a Consiliului popular municipal Bu
zău (chiar sub ochii organelor lo
cale) — funcționează in condiții de 
lipsă de igienă inadmisibile, iar cali
tatea și varietatea meniurilor se află 
sub orice critică.

Desigur, sprijinul acordat de or
ganele centrale este util și bineve
nit. Centrul de greutate. în întreaga 
acțiune de înființare a cantinelor- 
restaurant — așa cum reiese și din 
lege — trebuie să se afle insă la 
nivelul județului, al orașului respec
tiv. Tărăgănările de care aminteam 
la început puteau fi foarte bine evi
tate dacă organele locale de partid 
și sindicale, consiliile populare n-ar 
fi acceptat calea’tratativelor și per
tractărilor la nivel ministerial, n-ar 
fi căutat soluții „de sus", ci ar fi 
acționat cu fermitate, atit asupra în_- 
treprinderilor industriale, cit și asu
pra organizațiilor comerciale, pentru 
a le determina ca, printr-o strinsă 
conlucrare, să găsească în spiritul 
legii, soluția adecvată fiecărui caz. 
astfel incit, în toate intreprinderile 
din raza teritorială respectivă sâ 
funcționeze cantine-restaurant. Im
portanța problemei nu îngăduie ami- 
nări. De aceea, credem că organele 
locale de partid și de stat, consi
liile sindicale — mai cu seamă in 
județele citate in sens negativ — 
trebuie să ia, în cel mai scurt timp, 
măsurile ce se impun pentru ca le
gea, atit de viu discutată in presă 
și unanim aprobată de public, să 
prindă pretutindeni viață.

Rodica ȘERBAN

Un club sătesc 
al tineretului 

școlar
în comuna Scorțoasa, județul 

Buzău, a fost creat Clubul tine
retului școlar, cu denumirea 
„Freamătul codrului", primul 
club permanent pentru școlarii 
din satele județului, care iși va 
desfășura activitatea in patru 
secții : teatru, folclor, coregra
fie și muzică. Clubul tineretului 
școlar din Scorțoasa iși propune 
să contribuie la educarea cultu- 
ral-artistică a elevilor, să valo
rifice creația folclorică locală și 
să organizeze in mod util și in
structiv timpul liber al tinerilor.

ARGEȘ

Club 
al sindicatelor
La Cimpulung Muscel* s-a dat 

In folosință un modern club al 
sindicatelor uzinei mecanice din 
localitate. Noul lăcaș, care va 
găzdui un bogat program de ma
nifestări cultural-artistice, cu
prinde o sală de spectacole cu 
500 locuri dispuse in amfiteatru, 
o altă sală de conferințe, biblio
tecă. diferite încăperi pentru 
cercurile de balet, muzică, foto 
etc.

SĂLAJ

Noi edificii 
social-culturale
Printre noile obiective social- 

culturale ce s-au construit sau 
se află in curs de execuție in 
orașul Zalău se află și hotelul 
turistic „Porolissum", casă de 
cultură a sindicatelor și auto
gara. Hotelul — edificiu cu 8 
nivele, va cuprinde mai multe 
încăperi cu 150 de locuri, un 
restaurant, un bar de zi etc. 
Noua casă de cultură și moder
na autogară pentru călători se 
află intr-un stadiu avansat de 
construcție, fapt care va înlesni 
darea lor in folosință incă in 
cursul acestui an.
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constată incă lipsa unor articole de 
largă folosință in activitatea de edu
cație fizică. Poate că in variata gamă 
a materialelor sportive nimic nu este 
mai simDlu decit gantera. acea hal-
1 ră in miniatură, de numai citeva 
kilograme, recomandată tot mai 
insistent (și solicitată ca atare), de 
cei care practică exercițiile fizice la 
domiciliu, de tinerii ce îndrăgesc 
culturismul. Dar pină să procuri o 
pereche de gantere sint necesare 
adevărate curse de maraton, de la 
un magazin la altul, astăzi, miine... 
sau in zilele următoare. ..înțelegem 

•că mersul pe jos este recomandabil 
pentru toată lumea — încerca să facă 
haz de necaz unul dintre cumpără
torii care i-am intilnit deunăzi Ia 
..Magazinul sportivilor" din Lipscani 
— dar mi se pare de neînțeles de 
ce comerțul nu contractează și nu 
desface o banală bară de fontă atit 
de utilă pentru fortificarea organis
mul ui".

Exemplul nu este nicidecum izolat. 
Neonorarea cererii unor materiale 
dintre cele mai simple apare ca un 
fenomen, cu influențe nedorite in 
sfera activității sportive dc masă, 
implicit asupra formării deprinderi
lor de a face sport la copii. Ia tine
ret in general. Iată, spre pildă, citeva 
dintre articolele sportive a căror 
lipsă de pe piață (sau a căror 
desfacere neritmică) o reclamă 
C N.E.F.S.-ul : tricouri pentru dife 
rite sporturi, pulovere din P.N.A. 
pentru schi și patinaj, costume de 
gimnastică, natație și polo, pantaloni 
din fire supraelastice. bocanci d? 
turism și schi, anvelope și camere de 
mingi etc.

Anul trecut. Ministerul Industriei 
Ușoare — printr-o scrisoare trimi-ă 
redacției, după publicarea articolului 
..Penalti in careul producătorilor de 
material sportiv", scrisoare purtind 
semnătura tov. ministru--djunct D. 
Sablici — dădea asigurări că între
prinderile sale vor acorda prioritate 
cererilor de echipament sportiv. Am 
subliniat la timpul cuvenit această 
bună intenție a conduceri M.I.U.. ca 
si pretenția sa (justificată de altfel). 
ca la contractare. M.C.I. și 
C.N.E.F.S să orezinte necesare certe 
si detaliate de materiale soortive. 
sore a Dutea fi cuDrin=? in D’nnul de 
producție. Cererile sint. in general, 
«erte : dar cum rămine cu nriorita- 
\Ga 7 Nu știm ce ar putea răspunde

Campionatele naționale de atletism
A existat In timpul »ct»«tor campio

nate atletice de pe ,.Republicii" un 
moment care a trecut in mare parte 
neobservat deopotrivă de spectatori, 
ca și de unii dintre specialiști : acea 
aruncare de peste 72 m (cunoscători
lor cifra nu le spune, totuși, ceva 
extraordinar.. 1 cu care tinârul suce
vean Constantin Grieornș a luat con
ducerea și apoi a ciștigat titlul de 
campion la suliță. Atlet bine făcut, 
cu unele rezultate promițătoare. Gri- 
goraș apărea acum in postura de 
outsider, anticipările cu privire la 
ocuparea primelor locuri avindu-i in 
vedere pe M arcei Potra. campion 
anul trecut și deținător al ceiul mai 
bun rezultat in acest *;czon (73.34 m). 
pe experimentata Silaphl și Naghi. 
Desigur, marea surpriză furnizată de 
atletul sucevean trebuie pusă și pe 
seama muncii noului său antrenor, 
Alexandru Bizim (recordman națio
nal — cu 81.2. m), insă nu-i deloc de 
neglijat faptul că pregătirea lui de 
bază, descoperirea și lansarea s-nu 
produs in cadrul unei secții atletice 
fără nume de rezonanțâ (dar cu o ac
tivitate prodigioasă) — Flacăra Su-

Departe de ceilalți concurenți ai 
campionatelor, departe de public, a- 
runcătorii de ciocan și-nu disputat 
intiietatea intr-un anonimat pe care, 
totuși, nu-1 merită. La stadionul „Ti
neretului14 (ieri, dezolant și nemoti
vat de gol. parcă părăsit...) au fost 
prezenți doar ci și cei cițiva antre
nori direct interesați. Dinamovistul 
Gh. Costache, campion anul trecut, 
nu reușise după 3 încercări nici mă
car 60 m. Atletul medieșan E. Schnei
der — cu 62,34 m — păstra prima 
șansă la titlu...

Este destul de dificil, mai degrabă 
imposibil, ca la un concurs atletic 
să urmărești cu aceeași atenție in 
același timp — spre exemplu, ieri 
intre orele 18 și 18.30 — aruncările 
discobolilor (undeva in stingă stadio
nului), starturile și desfășurarea se
riilor cursei de 400 m garduri bărbați 
(chiar in prim plan, pe pista de tar
tan), săriturile la Înălțime sau arun-

DIN TOATE SPORTURILE
O AUTOMOBILISM - „Ra

liul eleganței' - pe li
toral

Duminică dimineață, pe litoral, in 
stațiunea Mamaia, s-a desfășurat cea 
de-a doua ediție a ..Raliului elegan
ței", competiție pentru turiștii auto- 
mobiliști. organizat de Automobil 
Clubul Român și Oficiul Național-de 
Turism Litoral. La start s-au aliniat 
51 echipaje din Austria, Brazilia. 
Canada, Cehoslovacia, Danemarca. 
Franța. R. F. a Germaniei, Italia, 
Polonia, S.U.A. și România. Traseul 
— un circuit de 58 kilometri — a 
cuprins principalele artere de circu
lație din Mamaia, Constanța, Eforie 
Nord și Eforie Sud. Clasamentul s-a 
alcătuit nu numai după timpul înre
gistrat și regularitatea parcurgerii 
traseului, ci și după criterii speci
fice : o probă de slalom, una de 
peronare și — ceea ce a cintărit 
foarte mult in balanță — eleganța 
partenerei. Ciștigătorilor le-au fost 
oferite premii. constind din cupe, 
plachete și diferite obiecte de arti
zanat

O BOX - Farul-selecționa- 
ta Iranului 11-9

In sala sporturilor din Constanța, 
reprezentativa clubului Farul din lo
calitate a primit replica selecționatei 
de box a Iranului. Gala a plăcut ce
lor peste 3 000 de spectatori. Pugi- 
liștii constănțeni și-au adjudecat vic-

□ □DBEESHGE
(Urmare din pag. I)

cările la greutate ale atletelor. (Tn 
cealaltă extremă n arenei). Fiecare 
probă, fiecare moment al ei pot 
însemna de fapt o surpriză, pot 
aduce o performanță deosebită, cu 
atit mai semnificativă pentru oricine 
cu cit a văzut-o direct și personal. 
In bună măsură, cum a fost și ieri, 
crainicul stadionului — exersat, bi
nevoitor și foarte operativ — presta
bilește și anunță din vreme, dacă 
se poate spune astfel, acele sec
vențe cu acei eroi care ar interesa 
publicul larg. Avizat astfel, omul 
din tribune iși concentrează atenția 
și privirea către faza care il intere
sează mai mult.

La probele menționate, campionii, 
respectiv campionatele de anul trecut, 
au resimțit serios asaltul celorlalți 

toria cu 11—9. Victorii clare pentru 
gazde au obținut Petre Manole, Au
rel Simionescu, Aurel Iliescu.

® Spartachiada de vară a 
popoarelor U.R.S.S.

Concursul de scrimă din cadrul 
Spartachiadej de vară a popoarelor 
U.R.S.S. a continuat cu proba de sa
bie ciștigată la individual de Vladi
mir Nazlimov. Pe locurile următoare 
s-au clasat Mark Rakita și Viktor Si- 
diak.

In competiția feminină de gimnas
tică medalia de aur a fost cucerită 
de Tamara Lazarevici, care a obți
nut la individual compus 75,20 puncte. 
Olga Karaseva, aflată in fruntea cla
samentului după exercițiile impuse, 
s-a situat in final pe locul doi cu 
75,0, puncte. Campioana mondială 
absolută Ludmila Turișceva a împăr
țit locurile 4—5 cu tinăra Olga Hor- 
but, ambele realizind cite 74,40 
puncte.

A luat sfirșit concursul de haltere 
al spartachiadei, care s-a situat la un 
înalt nivel tehnic, demonstrind încă 
o dată supremația sportivilor sovie
tici in această disciplină. In fiecare 
zi de concurs au fost stabilite unul 
sau mai multe recorduri ale lumii.

Eroul întrecerilor a fost desigur 
campionul mondial la supergrea Va
sil Alekseev. Studentul din orașul 
Șahtî s-a întrecut pe sine, realizind 
un nou record al lumii la totalul ce
lor 3 stiluri : 640 kg. La stilul „a- 
runcat", rezultatul lui este de-a 

conducerea aceluiași minister și in le
gătură cu producția de mingi ? In 
răspunsul trimis redacției — despre 
care am amintit mai sus — se arăta 
că. pină la introducerea in fabricație 
a mingilor din material plastic (pre
supusă pentru începutul lui 1972), 
M.I.U. va lansa pe piață un model de 
minge de fotbal pentru uzul copiilor 
și al juniorilor. Se preciza că pri
mele mingi vor fi încercate înce- 
pind cu luna aprilie 1970. A trecut... 
șl aprilie 1971. dar o astfel de minge 
n-a fost văzută nicăieri.

Cererea mereu sporită de articole 
de sport, ca și varietatea acestora 
implică. în modul cel mai firesc.

Producția de echipament sportiv
obligații deosebite pentru întreprin
derile industriei locale, pentru unită
țile cooperației meșteșugărești. Con
siliile populare si cooperația mește
șugărească au. de altfel, sarcina să 
organizeze secții și ateliere care să 
asigure creșterea și diversificarea 
producției de echipament, aparatură 
și materiale sportive. Asemenea o- 
bligații insă — unele stipulate in 
mod expres și reînnoite de la an la 
an in contracte și planuri de măsuri 
— nu sint onorate pe măsura capa
cității reale a întreprinderilor si uni
tăților respective. Din nomenclatorul 
general de articole de sport, 
UCECOM și industria locală execută 
un număr destul de redus de pro
duse, a căror calitate variază in
tre foarte bine... și foarte slab. In 
privința aceasta este de observat cA 
inițiativa intirzie incă : organele de 
sport județene. întreprinderile de in
dustrie locală, unitățile cooperației 
meșteșugărești așteaptă sâ primească 
dispoziții de la centru chiar și pen
tru articolele de snort solicitate nu
mai de piața din Cluj. Timișoara sau 
Ploiești, spre exemplu. La Cluj, in- 
ginerul-șef al direcției de industrie 
locală, tov. M. Breazu. sublinia, intr-o 
discuție pe această temă, că nimeni 

competitori. Cornelia Popescu a avut 
ceva mai puține emoții, singura ci 
problemă fiind acomodarea cu pista 
„mixtă" (o porțiune cu zgură, o alta 
de tartan).

★
Fină la închiderea primei ediții 

(campionatele s-au încheiat seara 
tirziu, la lumina reflectoarelor), 
ne-au parvenit doar următoarele re
zultate : nou record la aruncarea 
greutății femei : 16,58 m. stabilit de 
Valentina Cioltan (Flacăra Suceava 
— antrenor M. Sprinceană ; acum 
pregătită de antrenorul muscelean 
Drăgan). Titlul la 100 m garduri l-a 
ciștigat Valeria Bufanu (Rapid) în 
13" 5/10.

I. D.

dreptul fenomenal : a ridicat o hal
teră in greutate de 235 kg. In mai 
puțin de doi ani. Alekseev a corectat 
de 44 de ori tabelul recordurile mon
diale la categoria supergrea.

Hipismul se bucură de o mare popularitate în rîndul Iubitorilor de sport. 
Ieri dimineață, pe hipodromul din Ploiești, mii de spectatori au asistat la cel 
de-al 48-lea derbi de trap. Disputat pe distanța de 2 800 m, derbiul a revenit unuia 
dintre reprezentanții hergheliei Dor Mărunt — calul Raport (condus de antrenorul 

.Gherase Avram), al cărui finiș l-a impus in fața celorlalți concurenți.
In fotografie — Raport este pe poziția a doua.

Foto : Gh. Vințilă

dintre cei interesați (cluburi sporti
ve. consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport, merceologii de 
specialitate ai comerțului) nu a soli
citat concursul industriei locale la 
rezolvarea unei asemenea probleme. 
In această ordine de idei. însă, se pune 
o întrebare : caracterul operativ al 
industriei locale, al unităților coope
rației meșteșugărești nu conferă a- 
cestora îndatorirea elementară de a 
prospecta, ele insele, „pulsul" pielei, 
de a se înscrie din proprie iniția
tivă la satisfacerea unor astfel de 
cerințe ?

în numeroase situații, o asemenea 
espectativă determină importul nc- 

motivat, risipa de valută, lucru dău
nător și criticabil, dacă ne gindim 
că industria locală, unitățile coope
rației meșteșugărești (ca. de altfel, și 
industria națională) au făcut și fac 
dovada capacităților de a asimila 
produse asemănătoare — uneori su
perioare calitativ — celor de pe piața 
externă. Gama articolelor de sport 
importate rămine, după părerea 
noastră, exagerat de mare, costind 
milioane de lei-valuhi. Chiar și o 
sumară trecere in revistă a listelor 
de import întocmite de C.N.E.F.S. și 
M.C.I. relevă ușurința cu care sint 
acceptate explicațiile beneficiarilor 
direcți (federații, cluburi etc.), si so
licitată piața externă, chiar și pen
tru articole care au fost, sint sau ar 
putea fi produse in țară, unele foarte 
ușor.

Nu ne propunem să facem aici o 
demonstrație pe un front larg ; fo
rurile in cauză au mai discutat și 
probabil cunosc posibilitățile (precum 
și greutățile, care insă nu sini de ne
trecut) in prlvin'a producerii artico
lelor de sport aduse acum de peste 
hotare. Dar. se vede treaba, este 
mult mai ușor din partea unităților 
producătoare să dea ..n?ea<ie“ — un 
fel de „cale liberă" la import — in

BALCANIADA DE BASCHET 
A JUNIOARELOR

SATU-MARE (coresp. „Scinteii** 1, 
Octav Grumcza). - Deși la ora cind 
transmitem aceste rinduri nu s-a ter
minal incă ultimul meci al balca
niadei (România—Iugoslavia) se poa
te. totuși, afirma că selecționata țâ
rii noastre este, in mod normal, ciș- 
tigăinare — și deci campioană balca
nici a celei de-a 6-a ediții a com
petiții i (doar o victorie a Iugosla
viei asupra selecționatei României — 
la nun mult de o diferență de 13 
puncte - ar schimba lucrurile).

L'e a caracterizat jocul junioarelor 
noastre la actuala ediție ? întrebării 
i-.im aflat r&spuns în cursul unei 
scurte convorbiri avute ieri dimineață 
cu antrenorii lotului. Gabriela Both 
și Gheorghe Benone, cărora le revine 
un merit hotăritor în excelenta pre
gătire a reprezentativei. Părerea in
terlocutorilor — rezumată aci — este 
< ă succesul junioarelor noastre se 
datorește înainte de toate formei 
sportive maxime pe care au atin
s-o in cursul campionatului, capaci
tății lor de a trece cu brio momen
tele de dificultate din timpul meciu
rilor. In întilnlrea cu Bulgaria, spre 
exemplu, deși la un moment dat con
duse cu 8 puncte, au recuperat și au

ABDICAREA „REGELUI"
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO

După un an de la cucerirea com
pletă și definitivă a „Zeiței de aur", 
zmeii lui Zagalo și-au făcut din nou 
apariția, disputind de astă dată o 
suită de meciuri-test destinate resu- 
dării ansamblului in vederea așa-nu- 
mitei „Mini-Cupe" din 1972 (compe
tiție fotbalistică internațională pro
movată de brazilieni cu prilejul celei 
de-a 150-a aniversări a independen
ței naționale) și apoi a ..Cupei" din 
1974. După marșul triumfal din Mexic 
era oarecum explicabilă credința lo
cală — și chiar mai generală — că 
nimeni nu poate rezista incă „puterii 
de foc" a celor ce au „masacrat" 
Italia in partida finală-a Cupei 
„Jules Rimet".

Dar, in patru partide disputate pină 
acum, selecționata tricampioană a lu
mii a înregistrat doar o palidă vic
torie (1—0 cu Cehoslovacia), iar res
tul au fost trei scoruri de egalitare 
(1—1 cu Austria, 2—2 cu Iugoslavia 
și 0—0 cu Ungaria).

Judecate fără interferența pasiu
nilor și prejudecăților, rezultatele 
acestea nu sint deloc slabe și cu atit 
mai mult nu justifică păreri in sensul 
că fotbalul brazilian și-ar fi pierdut 
din potențial.

Trebuie reținut, între altele, că 
două dintre partide (cu Austria și Iu
goslavia) au avut de fapt un caracter 
predominant festiv, fiind ultimele in 
care Pele îmbrăca tricoul nr. 10 al 
naționalei braziliene, faimosul tricou 
de atitea ori sfirtecat de suporterii 

privința popicelor lamelate sau a pa
letelor de tenis de masă, spre exem
plu. decit să caute soluțiile de re
zolvare a problemei, cu forțe autoh
tone. O atentă șl binevoitoare obser
vație asupra producției de popice, ca 
să revenim numai la acestea, ar duce 
la concluzia că piesele pentru lami
nare, materia primă (carpenul) și 
manșoanele din material plastic se 
găsesc sau pot fi produse in țară.

Este cel puțin bizar faptul că. in 
timp ce unități ale Ministerului In
dustriei Lemnului produc de ani și 
ani ambarcațiuni de înaltă calitate, 
cerute pe piața externă, federațiile 
noastre de sporturi nautice solicită 

ambarcațiuni din import, uneori chiar 
și pentru probe care la noi de abia 
fac primii pași (slalom nautic, spre 
pildă). Observația canotorilor noștri 
este că C.I.L. Reghin poate aduce in 
continuare îmbunătățiri la ambarca
țiunile pentru sportul de performan
ță. Semne de întrebare se ridică, de 
asemenea, și in privința oportunității 
importului total sau parțial al unor 
numeroase alte articole: ghete de fot
bal (cizmarii noștri s-ar putea simți 
jigniți...), pantofi de tenis și ghete 
de baschet (la Drăgășani a intrat 
in funcțiune una dintre cele mai 
moderne fabrici de acest fel), ron
dele. manșoane și legături pentru 
schi, mingi de volei (și de către 
C.N.E.F.S., și de către M.C.I. !), pa
tine cu role (deși la Brașov există 
o ofertă de fabricație), tricouri și 
treninguri de bumbac (C.C.T.B. are 
mari posibilități, dar nu-și asumă 
— de ce ? — obligația firească de a 
răspunde cererilor pieței).

Producția românească de biciclete 
de semicurse. care ar acoperi o mare 
cerere pe piața internă, a ajuns — 
datorită mai degrabă încercărilor de 
a complica greutățile, decit de a găsi 
căile de rezolvare — intr-un punct 
mort, după ce, cu foarte mare in- 

ciștigat la o diferență de 16 puncte. 
Jucătoarele cu cea mai frumoasa 
comportare — spun antrenorii — au 
fost Viorica Ballni, Marla Roșianu. 
Liliana Rădulescu. Doina Buga, Diana 
Mihalic.

Octav Dimltriu, secretarul general 
al federației noastre de baschet, ne-a 
declarat : .Balcaniada de la Satu- 
Mare, — îmi permit s-o afirm și in 
numele delegațiilor de peste hotare 
- - este cea mai reușită din cite au 
fost pină acum. Mulțumim pe aceas
tă cale organelor județene și muni
cipale de pari id și de stal. Țin să 
remarc că in buna pregătire a fete
lor noastre și-au spus cu prisosință 
euvtntul experiența acumulata in 
partidele internaționale, dar mai ales 
meciurile din campionatul național 
al școlarilor și juniorilor, campionat 
in care activează majoritatea bas
chetbalistelor din lotul actual. Mai 
trebuie insist.1t totuși asuma 
preciziei aruncărilor libere și din te
ren. ca și asupra creșterii valorii pi- 
voților. incă scăzută in comparație cu 
cea a pivoților din celelalte echipe".

In penultimul meci al balcaniadei, 
ieri după-amiază. Bulgaria—Grecia 
77—31 (39—23).

fanatici pentru a-1 poseda concomi
tent. Inflexibil in hotărirea sa de a 
abandona selecționata națională (ra- 
minind insă la clubul său, Santos, 
pină la expirarea cantractului). Pele 
a decis să se despartă de public ju- 
eind o repriză in partida cu Austria, 
pe stadionul ,,Morumbi“ din Sao 
Paulo, și alta pe gigantul „Maraca- 
na*1 din Rio de Janeiro, in partida cu 
Iugoslavia. Evident, în aceste două 
meciuri, coechipierii, în semn de pre
țuire, s-au sforțat mai ales să-i asi
gure cu orice preț lui Pele ocazii 
pentru a marca golul obligatoriu de 
despărțire. $i cind, in partida cu 
Austria, s-a consumat „golul regelui", 
frumos ca de obicei, (creat dintr-o 
centrare a lui Zequinha către Tostao, 
dar care, ostentativ, a lăsat ca min
gea să fie șutată in plasă de Pele), 
tribunele au celebrat evenimentul 
prin megatone de ovații.

Așadar, „regele** a plecat din se
lecționată. după ce timp de aproape 
14 ani s-a menținut pe cea mai stră
lucită traiectorie fotbalistică a seco
lului, făcindu-și cunoscut numele său
— și al Braziliei — in toate colțu
rile lumii, disputind 1 035 de partide 
(din care 109 in cadrul naționalei), 
mareînd 1 086 de goluri (95 in selec
ționată), cîștigind 30 de diferite titluri 
de campion, inclusiv opt de campion 
al Braziliei (obținute de echipa San
tos) și, in sfirșit, avind performanța 
singulară a participării la toate cele 
trei cuceriri ale titlului mondial de 
cătie Brazilia. Mulți ani in șir, bra
zilienii — și nu numai ei — credeau 
cu atita convingere in geniul și ma
gia lui Pele incit, atunci cind nu se 
producea golul așteptat, simțeau că 
parcă ceva s-a defectat in structura

-Universului. Prin plecarea sa, Pele 
lasă un gol indiscutabil in fotbalul 
brazilian, nu atit fizic, cit psihologic.

De ce a abdicat „regele" ? Rațiuni
le suveranilor nu sint totdeauna pe- 
netrabile, dar în acest caz ni se lasă 
ceva explicații. „Mă retrag pentru că 
nu mai simt bucuria de altă dată de 
a intra pe teren și fiindcă doresc să 
acord mai mult timp familiei mele"
— declara Pele. Am trecut de 30 de 
ani, vîrstă ce pare și ea „incrimina
tă** ...la abdicare. A doua parte a ex
plicației date de Pele a fost ințărită 
imediat de soția sa, Rosemerv, care, 
înarmată cu date statistice, a făcut 
ziariștilor o cutremurătoare revela
ție : in cei vreo cinci ani de căsăto
rie a avut parte de compania soțului 
ei doar un an și ceva. Totuși, aban
donarea fotbalului nu promite o 
substanțială modificare in statutul de 
călător și ocupat perpetuu al lui 
Pele. Noile sale pasiuni și preocu
pări ii vor solicita timpul in conti
nuare. în prezent participă, in ca
litate de actor, Ia turnarea unui film 
infățișind condiția negrului in vre
murile sclaviei și pretinde să-și con
tinue experiențele in alte filme.

Vasile OROS

tîrziere. la Zărnești fusese produsă o 
6erie de circa 50 de astfel de semi- 
cursiere. A sosit de mult timpul ca 
și in sectorul producției de echipa
ment și material sportiv să fie în
țeleasă clar necesitatea de a pune pe 
primul plan forțele, priceperea, mun
ca proprie a colectivelor respective 
— și de-abia apoi să se solicite im
portul.

Tn legătură cu subiectul de față 
se cuvin citeva referiri și la costul 
articolelor și materialelor destinate 
activității sportive de masă. După 
cum se știe, in urmă cu trei ani s-au 
făcut reduceri de prețuri, care au re
prezentat numai pentru cluburi și a- 
sociații sportive o economie anuală 
de circa 17 milioane lei. Estimațiile 
făcute la C.N.E.F.S. arată insă că e- 
chipamentul cel mai modest al unei 
echipe de fotbal — am luat sportul 
cel mai popular — se ridică 
incă la suma de 5 000 lei (fără a 
include costul mingilor) ; pentru un 
schior la 2 700 lei : pentru un boxer 
la 548 lei ; pentru un atlet la 400 lei; 
pentru o inotătoare la 580 lei. In a- 
ceastă privință, se pune in mod acut 
problema producerii unor articole de 
tip popular, evident la un preț larg 
accesibil, pentru copii, pentru tineret 
in general. Firavele încercări pe 
plan local — de a se confecționa, 
spre exemplu, schiuri sau echipa
ment și accesorii pentru hochei, la 
un preț scăzut, solicitate de copii 
și juniori — au rămas izolate, cu toa
te că, la vremea lui. faptul fusese 
apreciat pe scară largă.

★
Rezolvarea diverselor probleme ce 

le ridică incă producția și desface
rea articolelor de sport este nece
sar sâ se facă in strinsă legătură cu 
cerințele ce le pune astăzi practi
carea largă a sporturilor, a exerci- 
țiilor fizice pentru menținerea și în
tărirea sănătății. Considerăm că a- 
propiata discuție pe această temă a 
reprezentanților forurilor responsa
bile (de dorit la nivelul cel mai 
înalt) — despre care ne-a informat 
conducerea C.N.E.F.S. — ar fi sin
gura in măsură să stabilească soluții 
practice pentru înlăturarea definitivă 
a celor mai mulfe dintre anomaliile 
de genul arătat mai sus. Prospecta
rea posibilităților ce există pe plan 
local, in cadrul fiecărui județ — în
cheiată cu puțin timp in urmă — a 
furnizat, se pare, elemente utile pen
tru luarea unor măsuri corespunză
toare.

2000 de apartamente 
suplimentar pentru 

siderurgiștii hunedorenî
DEVA (corespondentul „Scinteii**, 

Sabin loncscu). De la începutul anu
lui și pină acum, în municipiul Hu
nedoara s-au mulat In locuințe Roi 
peste 300 de familii de siderurgici. 
I’inâ la sfirșilul anului, alte 700 de 
f imilii vor beneficia de conferiul 
apartamentelor ce se înalță in noile 
cartiere.

Datorită dezvoltării Impetuoase in 
continuare a acestei cetăți a metalu
lui, ca o nouă manifestare a grijii 
deosebite față de condițiile de viață 
ale locuitorilor Hunedoarei, conduce
rea de partid și de stat a hotărit ca 
planul construcțiilor de locuințe de 
aici — perioada anilor 1972—1973 — 
sâ fie suplimentat cu 2 000 dc apar
tamente. Această suplimentare, care 
echivalează cu creșterea volumului 
inițial de Investiții pentru locuințe, 
stabilit pentru cei doi ani, cu 115 
milioane k i, se va realiza din fon
durile centralizate ale statului. In fe
lul acesta, noul oraș muncitoresc, 
înălțat la Hunedoara in anii socialis
mului, va ajunge să găzduiască la fi
nele anului 1973 peste 18 500 familii 
ale siderurgiștilor și ale celorlalți 
oameni al muncii din municipiu.

Intr-o telegramă adresată cu acest 
prilej de salariații Combinatului si- 
dertlrgic ț-Iunedoara C.C. al P.C.R.,

Contravenienți 
la circulația publică

(Urmare din pag. I) 

este văzut, o demonstrează și faptul 
că — acolo unde controlul este mai e- 
xigent, mai prezent, unde se utilizea
ză mijloace moderne de suprave
ghere — cazurile de acest fel sint mai 
puține.

In ultima vreme — după cum ne 
spune lt. major Nicolae Cirlig — e- 
chipajele de control, agenții de cir
culație au fost dotați cu aparate spe
ciale, moderne, pentru supravegherea 
și depistarea cazurilor de încălcare 
a disciplinei circulației. In locuri 
fixe, pe șosele, cit și pe autoturisme, 
au fost montate aparate radar (des
pre care ziarul nostru a mai scris, 
de altfel), cu ajutorul cărora 
se înregistrează mașinile care 
încalcă regimul de viteză, executir.d 
fotografii in care apar ziua, ora și 
viteza cu care autovehiculul circula 
in punctul respectiv ; pe autoturis
mele miliției au fost montate și alte 
aparate — trafipaxul, care înregis
trează, fotografic, și alte încălcări — 
stații de radio-emisie, cu ajutorul 
cărora echipajele țin o legătură per
manentă, atit intre ele, cit și cu baza 
etc. Acest complex de măsuri, apli
cat pe șoselele spre Constanța, de 
pildă — și in special pe litoral — a 
dat bune rezultate. Edificator in a- 
cest sens este faptul că de la podul 
Vadul Oii—Giurgeni pină la Constanța 
și in zona litoralului nu am consem
nat nici o abatere gravă de la regu
lile de circulație. Privit din elicop
ter, de la zeci de metri, șuvoiul de 
mașini se derula în limitele unei 
stricte discipline.

Ora 14. Dinspre litoral, multe auto
vehicule se îndreaptă din nou spre 
București. La capătul podului Vadul 
Oii-Giurgeni un autocamion intră pe 
șoseaua principală, de pe un drum 
lăturalnic, fără să semnalizeze. 
Traversează linia continuă, apoi, cu 
mare viteză, se îndreaptă spre Hirșo- 
va. îl urmărim și, după cițiva kilo
metri, aterizăm. Șoferului i se soli
cită actele de bord. Arâtindu-i fapta 
comisă, ofițerul de miliție il sancțio
nează conform art. 26 și 34 din decret 
și-i suspendă permisul pe timp de o 
lună. Nu are foaie dc parcurs. De 
ce ? Pentru că deplasarea nu era in 
interesul serviciului, ci făcuse pur și 
simplu o plimbare de agrement ; 
plecase de dimineață. împreună cu 
familia, să facă baie in Dunăre. Au
tocamionul — menționăm spre știință 
— aparține oazei zonale I.C.I.L. Hir- 
șova.

— Cunoaște conducerea autobazei 
că. de 8 ore, autocamionul unității 
este in folosința dv. ?

— Nu cunoaște. Dar azi e ziua mea 
liberă și— cum in aceste zile țin 
autocamionul acasă — mi-am permis 
să-1 folosesc (? !). (Din trei afirma
ții două sint, precum se vede, recu
noașterea senină a două grave ne
reguli tolerate de cei responsabili).

N-avem cum să-1 intilnim pe șeful 
autobazei, Dumitru Cazacu, pentru 
a-1 întreba de ce permite și înles
nește subordonaților săi asemenea 
ilegalități. O semnalăm pe această 
cale, convinși că șefii săi. la rindul 
lor. vor lua măsurile ce se impun !

Km. 115. Autoturismul l-Bv.-5527 
execută un adevărat „slalom" peri
culos printre mașinile din convoi. 
Pe o distanță de 5 km a comis 4 
contravenții. Aterizăm și-l așteptăm. 
Șoferul amator Nicolae Ehrlich, sa
lariat La uzinele „Tractorul*4 din Bra
șov, pare surprins. Nu se aștepta să 
fie văzut.

— De ce alergați cu o asemenea 
viteză ? — i se adresează ofițerul de 
miliție.

— Trebuie să ajung mai repede la 
București, la rude. Știți, sint in con
cediu...

— Nu vă dați seama că, prin a- 
ceastă grabă, puneți in pericol viața 
celorlalți conducători auto ?

— Nu pun pe nimeni în pericol, 
eu conduc cu multă atenție (Sic !). 
Și la urma urmelor, fiecare să aibă 
grijă de el !

Iată o afirmație de un brutal ci
nism ! Statistica accidentelor arată 
că tocmai „beția vitezei" duce la co
miterea unor accidente grave. îm
potriva acestor „cascadori" incon
știenți și iresponsabili ai șoselelor 
trebuie să se ia cele mai severe mă
suri, pentru a-i liniști, ori pentru 
a-i elimina pur și simplu din fluxul 
circulației rutiere.

Schimbăm traseul. îndreptîndu-ne, 
pe calea aerului, spre Valea Praho
vei ;-după-amiază de duminică, oră 
la care o parte din autoturisme se 
întorc spre București. Am înregistrat 
și aici un mare număr de conducă
tori auto certați cu regulile de cir
culație, cărora li s-au aplicat amenzi 
potrivit contravenției săvîrșite. Ne 
vom opri insă la citeva situația fla
grante.

La intrarea in Sinaia, o mașină 
pendulează dintr-o parte in alta a 
.șoselei. Conducătorul ei, cu o mină 
manevrează volanul, iar cu cealaltă 

tovarășului Nicolae Ccaușescu, se 
spune :

„Cu adincă recunoștință, salariațit 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
locuitori ai cartierelor „Stufit", „Ba- 
taga‘‘ și „Bluming" au luat cunoștin- 
ț i de hotărirea adoptată de către con
ducerea de partid și de stat, de dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ccaușescu, privind suplimen
tarea cu 2 000 de apartamente a fon
dului de locuințe prevăzute a se rea
liza in anii 1972—1973 in municipiul 
nostru.

Noi vedem in «aceasta o remarcabilă 
manifestare a grijii pe care partidul 
și statul o poartă oamenilor muncii 
din municipiul Hunedoara pentru îm
bunătățirea condițiilor lor de muncă 
și de trai, prin dezvoltarea continuă 
a construcției de locuințe conforta
bile, a rețelei de cămine și creșe pen
tru copii și alte edificii care îmbo
gățesc peisajul urbanistic al cetății 
fontei și oțelului".

în telegramă se arată că, pentru 
realizarea fondului (Je locuințe alocat 
suplimentar, fiecare familie din mu
nicipiul Hunedoara s-a angajat să 
presteze mai mult de 50 ore de munca 
patriotică pe șantierul de construc
ție.

iși îmbrățișează partenera. Bravea
ză, atentind la viața celorlalți condu
cători auto ! I se face semn să o- 
prească. Dar el apasă pc accelerator 
și mașina demarează in mare viteză. 
Ofițerul de miliție ii notase insă nu
mărul de circulație : l-VS-335...

Iată și două cazuri care pun in e- 
vidență faptul că multe abateri sint 
săvîrșite chiar de către șoferi profe
sioniști, unii dintre ei cu mare ve
chime. In orașul Comarnic, autoca
rul 32-B-4902 al întreprinderii dc 
transporturi internaționale auto fă
cea o adevărată cursă de slalom, pe 
serpentine, printre autoturisme. Șo
ferul mașinii, Ion Hornea, nu se sin
chisea că, prin aceste abateri, pune 
in peritol integritatea unor autove
hicule și a numeroase vieți ome
nești. Această nesăbuință a fost plă
tită de către cel in cauză : amendă 
contravențională și suspendarea per
misului pe timp de o lună.

între Comarnic și Breaza, autotu
rismul cu numărul l-Bv.-7339 depă
șește neregulamentar, unul după altul, 
autovehiculele din fața sa și, deoda
tă, este gata șă se ciocnească cu un 
alt autoturism. îl urmărim de 10’ 
minute, timp în care a comis nu mai 
puțin de 6 contravenții : depășire in 
curbă, încălcarea liniei continue, 
nesemnalizare etc. Aterizăm. Nicolae 
Stavarache, șofer profesionist la o 
instituție din Brașov, este recidivist : 
amendat pentru prima dată pentru 
nesemnalizare la depășire, a doua 
oară pentru depășire pe loc pericu
los ; in septembrie 1970, pentru ace
leași motive, i s-a suspendat permi
sul pe timp de o lună. Duminică, i 
s-a aplicat a patra pedeapsă contra
vențională (intr-un timp relativ 
scurt) : amendă și suspendarea per
misului pe timp de două luni. Șofe
rul apelează la clemență : „Vă rog 
să mă iertați. N-am să mai greșesc 
altădată". Sint vorbe pe care nimeni 
— luînd in considerație anteceden
tele — nu le poate crede. Lucrătorul 
de miliție este intransigent. Legea 
este lege !

Subliniem aceste cazuri tocmai 
pentru a arăta necesitatea sporirii 
pe viitor a exigenței față de recidi- 
viști, față de recalcitranți, față de 
cei care prezintă un pericol. In a- 
celași timp, faptele de mai sus tre
buie să constituie semnale de alar
mă pentru șefii de garaje, pentru 
conducerile întreprinderilor, care si 
dovedească mult mai multă grijă la 
angajarea salariaHlor in asemenea 
posturi. Pentru că. in fond, condu
cătorilor auto profesioniști li se în
credințează nu numai bunuri mate
riale ale instituțiilor și întreprinde
rilor, ci și — in mai mare măsură 
decit amatorilor — soarta călătorilor 
pe șosele

In rindurile de mai sus am expus 
o parte din constatările făcute in
tr-o singură duminică, pe importan
te trasee turistice ale țării. Multe 
contravenții s-au înregistrat insă și 
in alte localități, firește sancționate 
in spiritul legii. Numărul acciden
telor ce au avut loc in această zi, 
in întreaga țară, soldate cu decese 
și răniri grave, se ridică la 20. Este 
o cifră care trebuie să dea de gindit 
atit organelor răspunzătoare de secu
ritatea circulației rutiere, cit și. mai 
ales, conducătorilor auto înșiși.

Tn cursul raidului nostru au reie
șit-insă și alte cauze care duc la in- 
greunarea circulației. Atit pe trase
ele spre litoral, cit și pe Valea Pra
hovei, de o parte și de alta a șosele
lor, se aflau înșirate zeci și zeci de 
mașini. Unele „in pană*4, altele pur 
și simplu trăseseră „pe dreapta", pe 
partea carosabila. Toate acestea au 
două explicații principale : a) spa
tiile de parcare și'refugiu sint insu
ficiente ; b) lipsa de intervenție din 
partea unităților de depanare. Pe 
toată distanța survolată n-am văzut 
măcar un singur autovehicul de de
panare — cu toate că, și pe Valea 
Prahovei și spre litoral. unitățile 
specializate ale A.C.R. au fost dotat1' 
cu utilaje moderne, cu meseriași, în 
vederea acordării asistenței tehnice 
autoturismelor pe traseele turistice. 
Reiese de aici necesitatea ca organele 
locale și alte instituții specializate 
să-și conjuge eforturile pentru crea
rea unor condiții normale de desfă
șurare a circulației, in vederea pre
venirii și combaterii accidentelor pe 
drumurile publice.

Practica demonstrează — cum am 
mai arătat — că. atunci cind se iau 
măsuri, cind în centrul preocupări
lor există grija pentru respectarea 
legii, numărul accidentelor scade. 
Organele responsabile trebuie să a- 
nalizeze cazurile semnalate, să do
vedească multă exigență, să-și in
tensifice eforturile pentru respecta
rea de către toți conducătorii de 
autovehicule și de către pfietoni a 
normelor de circulație, preintimpi- 
ii'nd astfel accidentele. Este un ciș- 
tig nu numai pentru conducătorii 
auto înșiși, care-și protejează viața 
și bunurile, dar și pentru societate.



viața internațională
Dezvoltarea economiei 

poloneze
.u.

Securitatea europeană so afir
ma tot mai larg ca un deziderat vital 
al popoarelor continentului nostru, 
impus de inseși experiențele tragice 
ale trecutului. Europa, leagăn al 
atitor valori ale civilizației omenirii, 
a fost totodată focarul dezlănțuirii 
celor două războaie mondiale, in care 
popoarele europene au dat cele mai 
mari jertfe de singe. înfăptuirea 
securitAții europene răspunde in cel 
mai inalt grad intereselor popoare
lor continentului, care năzuiesc să-și 
consacre munca creatoare — la adă
post de orice act de agresiune, de 
forță sau amenințare cu forța — 
dezvoltării fiecărei țări, progresului 
fiecărei națiuni, precum și progresu
lui general. Totodată, realizarea a- 
cestui deziderat ar fi de natură să 
aducă o contribuție esențială la îm
bunătățirea climatului politic mon
dial. la cauza generală a destinderii, 
colaborării și păcii. Este convingerea 
fermă a poporului nostru că Europa, 
cu potențialul său economic, cu ca
pacitățile saie intelectuale, poate și 
trebuie sâ contribuie la dezvoltarea 
economică a țârilor de pe alte conti
nente. rămase in urmă din punct da 
vedere economic.

întreaga evoluție a evenimentelor 
internaționale din ultimii ani a adus o 
pregnantă confirmare a analizei cu 
privire la situația politică din Europa, 
conținută in Declarația Consfătuirii 
de la București din iulie 1966 a țărilor 
participante la Tratatul de la Varșo
via. precum și a valabilității conclu
ziilor și propunerilor preconizate in 
vederea înaintării pe calea înfăptuirii 
securității europene.

După cum este bine cunoscut. 
România socialistă, promovind in 
mod constant o politică de pace, de 
dezvoltare a înțelegerii și cooperării 
internaționale, in concordanță cu in
teresele poporului român, cu intere
sele generale ale socialismului și pă
cii. acordă o atenție neslăbită reali
zării securității in Europa. Ea por
nește de la convingerea că pentru 
realizarea acestui deziderat esențială 
este așezarea relațiilor dintre toate 
statele continentului pe baza respec
tării suveranității, deplinei egalități 
in drepturi, integrității teritoriale, a 
neamestecului in treburile interne, 
statornicirea unor raporturi care să 
garanteze fiecărui popor posibilita
tea de a progresa in condiții de pace.

Această preocupare este ilustrată 
de locul important pe carej ocupă 
problemele securității europene in 
cadrul politicii externe a țării noas
tre. al convorbirilor și contactelor in
ternaționale ale României. In același 
timp, țara noastră a contribuit și 
contribuie neabătut la crearea unui 
climat de încredere, destindere și co
laborare, prin multiplicarea contac
telor. prin normalizarea- și dezvol
tarea largă a relațiilor cu toate sta
tele continentului, fără deosebire de 
orinduire socială, — premisă esen
țială a securității europene.

Cu satisfacție constatăm că ideea 
securității europene iși găsește o tot 
mai amplă și mai energică afirmare 
la scara întregii Europe. In anii 
din urmă factori de răspundere din 
covirșitoarea majoritate a statelor 
continentului s-au declarat in favoa
rea realizării securității europene ; 
de fapt, nici un stat, nici o forță po
litică responsabilă nu a considerat 
po-ibil să se opună deschis ideii secu
rității europene. Tocmai ca rezultat 
al întăririi tendințelor pozitive in 
viața politică din Europa, asistăm la o 
amplificare fără precedent a contac
telor și consultărilor politice, ca și a 
circuitului de bunuri materiale și spi
rituale intre statele din Răsăritul și 
din Apusul continentului.

Una din premisele importante pen
tru înfăptuirea securității europene 
rezidă in recunoașterea realităților 
istoricește constituite după cel de-al 
doilea război mondial, in asigurarea 
inviolabilității granițelor existente, in 
crearea condițiilor pentru eliminarea 
definitivă a forței și amenințării cu 
forța din relațiile intereuropene, pen
tru o colaborare largă, reciproc a- 
vantajoasă, intre toate statele con
tinentului. Trebuie relevate in acest 
sens ca pași importanți, constructivi, 
Tratatul semnat intre Uniunea 
Sovietică și Republica Federală 
a Germaniei, precum și Tratatul din
tre Republica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei, a că
ror semnificație deosebită constă toc
mai in faptul că consfințesc principiul 
abolirii forței și deschid perspective 
largi colaborării reciproce și destinde
rii ; ratificarea acestor tratate este aș
teptată de opinia publică, pentru ca 
ele să-si poată exercita pe deplin 
influența lor pozitivă. Normalizarea 
relațiilor cu cele două state ger
mane și dintre acestea, recu
noașterea de către toate statele 
a Republicii Democrate Germa
ne, stabilirea de relații bazate 
pe normele dreptului internațional 
intre R.D.G. și R.F.G. prezintă o deo
sebită insemnătate pentru întărirea 
păcii și securității continentului. Fi
rește, nu se poate ignora că mai e- 
xistâ cercuri — forțele reacționare, 
neonaziste, revanșiste — care nu pri
vesc cu ochi buni afirmarea tendin
țelor spre destindere și care caută să 
ridice obstacole artificiale pe drumul 
realizării securității europene. Este 
de aceea cu atit mai necesar ca toa
te popoarele și statele iubitoare de 
pace să-și conjuge eforturile și să 
acționeze perseverent pentru zădăr
nicirea oricăror manevre obstrucțio
niste. pentru depășirea oricăror di
ficultăți- pentru a se înainta pe ca
lea securității europene.

Realizarea securității europene im
plică un proces activ, concret, de a- 
plicare a unor măsuri de dezarma
re, inclusiv desființarea bazelor străi
ne de pe teritoriul altor state, re
tragerea tuturor trupelor în limitele 
granițelor naționale, crearea de zone 
denuclearizate — măsuri de natură 
să netezească drumul spre lichida

rea concomitentă a blocurilor mili
tare și consolidarea păcii.

Mililind neabătut pentru atingerea 
acestor obiective. România acționea
ză, totodată, hotărit pentru dezvol
tarea relațiilor cu țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei regiuni, 
in trecut focar de încordare și con
flicte, intr-o zonă a păcii și colaboră
rii. fără arme nucleare — ca o con
tribuție importantă la asigurarea 
securității întregului continent.

Promovată de țările socialiste, sus
ținută de alte state iubitoare de pace, 
impusă permanent actualității prin 
lupta și voința popoarelor, convin
gerea că întrunirea conferinței gene1» 
ral-europene consacrate securității și 
colaborării pe continent, ar contribui 
considerabil la înfăptuirea dezideratu
lui consolidării păcii in Europa, se 
întărește tot mai mult. După cUm 
este cunoscut, miniștrii de externe ai 
țârilor socialiste europene întruniți 
la București la începutul acestui an, 
au constatat că s-au creat condiții 
reale, pe deplin fructificabile, pen
tru a se trece la convocarea confe
rinței general-europene și s-au pro
nunțat pentru întilniri multilaterale 
in vederea pregătirii ei. In sprijinul 
convocării conferinței s-au declarat 
pină acum numeroși șefi de state și 
guverne, miniștri de externe din ma
joritatea covirșitoare a țărilor con
tinentului, realizindu-se, totodată, 
progrese in stabilirea unui consens 
asupra statelor participante, a obiec
tivelor generale și a ordinii de zi. 
Au fost consemnate, de ase
menea. cu satisfacție inițiativele 
din ultima vreme ale unor țări, cum 
este, de exemplu, inițiativa Finlan
dei. vizind trecerea la pregătirea 
multilaterală a conferinței. Toate a- 
cestea subliniază că ideea conferin
ței general-europene se află într-un 
stadiu in care se impune trecerea de 
la faza discuțiilor de principiu la 
măsurile practice de organizare.

Aceasta este poziția fermă a țării 
noastre. ,.Considerăm ca o sar
cină imediată — a declarat tova
rășul Nicolae Ceaușescu — înce
perea consultărilor într-un ca
dru multilateral, cu participa
rea nemijlocită a tuturor state
lor interesate. însăși trecerea la 
această fază nouă de pregătire este de 
natură să contribuie la înlăturarea ob
stacolelor existente și la punerea de 
acord a diferitelor aspecte practice pe 
care le ridică organizarea conferinței 
europene. Apare necesar ca in abor
darea acestor probleme să se manifes
te o maximă receptivitate, să se țină 
seama de drepturile și interesele legi
time ale tuturor părților, câutindu-se 
soluții capabile să întrunească con
sensul general. Edificarea securității 
in Europa presupune o contribuție 
activă din partea guvernelor, parla
mentelor, organizațiilor politice și 
obștești, mobilizarea largă a opiniei 
publice din țările europene".

Important este ca, în acest stadiu, 
toate statele de pe continent să des
fășoare acțiuni concrete, să aducă o 
contribuție reală la traducerea în fapt 
a ideii de securitate. Acesta este un 
comandament major, care pornește 
de la faptul că in realizarea securită
ții sint interesate toate popoarele — 
și. ca atare, toate sint chemate să 
contribuie la înfăptuirea ei. O 
securitate trainică poate fi nu
mai opera comună, rezultatul nu 
al unui acord intre cîteva state sau 
intre blocurile existente, ci al înțele
gerii intre toate statele continentului, 
in virtutea egalității in drepturi. Po
ziții constructive, atitudini active, ini
țiative, acțiuni concrete — iată ce se 
cere pentru a se transforma dezide
ratul securității în realitate.

Pentru a se realiza trecerea de la 
declarații de intenții in legătură cu 
securitatea europeană și cu conferin
ța proiectata la împlinirea lor este 
deosebit de important să se re
nunțe la punerea unor condiții 
prealabile, întrucit rațiunea conferin
ței este tocmai de a deschide ea în
săși calea dezbaterii marilor proble
me ale continentului, de a crea o 
ambianță favorabilă soluționării lor.

Este evident că, in scopul acceleră
rii pregătirii practice a conferinței, 
orice contribuție, orice pas înainte 
către îmbunătățirea și dezvoltarea 
unor bune raporturi între statele 
continentului, nu poate fi decit bine 
venit și bine apreciat, nu poate decit 
să bucure și să fie privit cu deplină 
aprobare de toți adepții securită
ții europene.

Ca și pină acum, România va mi
lita necontenit pentru pregătirea 
conferinței în problema securității 
europene, contribuind prin acțiuni și 
măsuri concrete la înfăptuirea aces
tui deziderat major al popoarelor 
continentului nostru, la cauza destin
derii și păcii in Europa și în lume.

Dumitra ȚINU

VARȘOVIA 25 (Agerprcs). — Di
recția Generală de Statistică a R. P. 
Polone a dat publicității comunicatul 
privind dezvoltarea economiei națio
nale și îndeplinirea planului econo
mic al țării pe primul semestru al a- 
nului 1971. După cum precizează co
municatul, difuzat de agenția P.A.P., 
in principalele ramuri ale economici 
sarcinile primului semestru au fost 
îndeplinite. In intervalul menționat, 
producția Industrială globală a sporit 
cu 6.8 la sută. In sfera electroencrge- 
ticii, puterea instalată- a crescut cu 
1 100 megawați, ajungind la un total 
de 14 100 megawați. Siderurgia a fur
nizat in primul semestru al anului 
peste 6.2 milioane tone oțel. Șantie
rele navale au lahsat la apă nave cu 
un deplasament total de 238 000 tone, 
ceea ce reprezintă o creștere de 37 la 
sută față de perioada corespunzătoare

a anului trecut. Creșteri Însemnate 
au fost înregistrate In industria chi
mică. în domeniul industriei ușoare, 
planul livrărilor dc mărfuri destinate 
pieței a fost depășit cu 926 milioane 
zloți.

Forța de muncă ocupată în Indus
trie a sporit in acest interval cu 2,2 
la sută, iar productivitatea muncii in 
industrie cu 4,5 la sută. în ansamblul 
sectorului socialist al economiei, for
ța de muncă a crescut cu 2,4 la sută.

Analizind situația 'din agricultură, 
comunicatul constată că, în general, 
starea culturilor cerealiere șl a altor 
loturi agricole a fost mai bună decit 
in primul semestru al anului trecut.

Investițiile in sectorul socialist al 
economiei au totalizat aproape 91 mi
liarde zloți, iar volumul comerțului 
exterior a sporit cu aproape 7 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Greva feroviarilor americani 
se extinde

WASHINGTON 25 (Agerpres). — Greva feroviarilor americani s-a ex
tins, simbătă, după întreruperea negocierilor dintre reprezentanții sindica
tului muncitorilor din transporturi (U.T.U.) și cei ai patronatului, parali- 

„Norfolk and Western" și „Southernzind activitatea altor două mari firme, 
Pacific".

Greviștii au instalat pichete la mai 
multe noduri de cale ferată din sta
tele Cleveland, Ohio și Virginia. în 
acest fel, legăturile feroviare sint în
trerupte pe o rețea de 20 900 km, în- 
greunind considerabil transportul 
mărfurilor alimentare și al materii
lor prime necesare în siderurgie.

Asistentul ministrului muncii, W. J. 
Usery, — însărcinat împreună cu alți 
funcționari de la acest departament

să medieze în conflictul dintre pa
tronat și feroviarii nemulțumiți de 
„măsurile" introduse de companii in 
regulamentul căilor ferate (măsuri în 
urma cărora mai mulți muncitori au 
fost concediați, iar altora li s-a redus 
în mod substanțial salariul) a decla
rat că „negocierile au fost istovitoa
re, fiind necesară o nouă rundă de 
convorbiri, deoarece principalele pro
bleme au rămas nerezolvate".

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Curtea de Apel a statului 
California 3 respins “«rea cu- 
noscutei militante de culoare, Angela 
Davis, de a fi scoasă de sub acuzare 
din lipsă de probe. Pină în prezent, 
acuzarea nu a putut să prezinte pro
be care să ateste veridicitatea acu
zațiilor. Dezbaterile urmează să 
reinceapă marțea viitoare.

Ministrul de externe tu- 
nisiCOlj Mohamed Masmoudi, a de
clarat. in cursul unei conferințe de 
presă ținute la Amman, că întrevede
rile pe care Ie-a avut cu regele 
Hussein și cu liderii rezistenței pa- 
lestinene „i-au permis să constate un 
spirit de înțelegere față de proble
mele puse în discuție". Masmoudi a 
precizat că a venit la Amman pentru

a-i remite șefului statului iordanian 
un mesaj din partea președintelui 
Tunisiei, Habib Bourguiba, referitor 
la situația din Iordania și din lumea 
arabă in general, și pentru a studia 
la fața locului posibilitățile unei mi
siuni de bune oficii în vederea a- 
propierii pozițiilor părților aflate în 
conflict în Iordania, în urma recen
telor ciocniri dintre armata iorda
niană și fedaini.

Acord sovieto-iranian.
Intre organele sovietice de navigație 
pe Marea Caspică și conducerea por
turilor iraniene a fost semnat la Te
heran un acord privind transporturile 
regulate de mărfuri. Conform acor
dului, informează agenția TASS, na
vele sovietice vor efectua curse re
gulate între Baku și portul iranian 
Bender-Pahlavi.
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• DE PRETUTINDENI •
FAR CU RAZE LASER

Vasele ce navighează în fața 
coastelor estice ale Australiei vor 
fi călăuzite, de acum înainte, in 
drumul lor de primul far cu raze 
laser din lume, instalat în apropie
rea punctului denumit Point Dan
ger Aparatura emitentă de fasci
cole laser este montată la o altitu
dine de 60 de metri deasupra ni
velului mării, pe un monument în
chinat renumitului navigator Ja
mes Cook (in fotografie). Jeturile 
de lumină emise au o strălucire 
deosebită și pot fi văzute de la o 
distanță de 40 de kilometri In afa
ră de aceasta, ele au însușirea de 
a străbate mai bine perdelele dc 
ceață și ploaie.

CEA MAI MARE COLECȚIE 
DE METEORIȚI DIN LUME

Intr-un pavilion al Muzeului bri
tanic din Londra a fost organi
zată o expoziție de meteoriți, con
siderată a fi cea mai mare din 
lume. Printre cele 1215 exponate, 
de atenția deosebită a vizitatorilor 
se bucură așa-numitul meteorit 
cramborne în greutate de aproxi
mativ 3,5 tone.

VEHICUL PENTRU TOATE 
TERENURILE

In cadrul Expoziției internațio
nale de automobile ce a avut loc 
recent la Barcelona a fost prezen
tat un automobil poreclit „Pi
sica sălbatică". Vehiculul res
pectiv poate urca scările, poate 
traversa cursuri de apă șl, firește, 
poate fi tot atit de bine utilizat pe 
teren plat.

Puțlne orașe sint atit 
de evocatoare și pline de 
sensuri ca Santiago de 
Cuba. Străzile bătrinulul 
oraș amintesc de conchis
tadori și febra căutători
lor dc aur. Zidurile ca
selor, cu elemente de ar
hitectură barocă, vorbesc 
de zilele glorioase ale 
luptei pentru independen
ță, de versurile inflficăra- 
te ale Iul Jose Marți. Și 
tot aici, intr-o dimineață 
de iulie, in urmă cu 18 
ani, a răsunat răpăitul sec 
al mitralierelor.

De pe înălțimea unei 
coline, fosta cazarmă 
Moncada domină o parte 
din oraș cu profilul ei 
impunător. Pe zidurile 
fațadei, pe balustrada unei 
scări exterioare se mai 
văd și azi urmele gloan
țelor. Atacul asupra Mon
cadei — simbol al dicta
turii lui Batista — săvir- 
șit de un grup de tineri 
patrioți in frunte cu Fidel 
Castro in dimineața zilei 
de 26 iulie 1953, a marcat 
începutul insurecției na
ționale Încununată cu in
staurarea puterii populara 
în Cuba in ianuarie 1959.

In curtea fostei cazărmi 
răsună glasuri vesele 
de copii. „Cazarmă trans
formată in școală" — ci
tesc pe frontispiciu. Cele 
cîteva cuvinte închid in 
ele o semnificație adincă, 
valabilă pentru întreaga 
Cuba contemporană : pre
facerile istorice săvirșite 
in toată țara, in toate do
meniile, o dată cu victoria 
revoluției. Străbat citeva 
săli ale fostei cazărmi, 
unde acum s-a amenajat 
un muzeu al mișcării re
voluționare din Cuba. In 
timp ce ascult explicațiile 
ghidului, gindurile mă 
poartă pe întinderea insu
lei, spre locurile străbă
tute, unde am văzut cum 
se înalță de la o zi la alta 
temelia noii societăți fău
rită de poporul cubanez.

...La Cienfuegos, în pro
vincia Las Villas, platfor
ma industrială a orașului 
a dobindit profiluri noi. 
Aici se înalță Combina
tul de îngrășăminte chi
mice azotoase cu cele pa
tru fabrici ale sale : de a- 
moniac, acid azotic, nitrat 
de amoniu și uree — pri
mul de acest fel din Cu
ba. Procesele tehnologice, 
aproape în întregime au
tomatizate, și utilajele 
moderne, la nivelul teh
nicii internaționale, asi
gură — potrivit cifrelor 
prevăzute — o producție 
anuală de 465 000 tone 
îngrășăminte azotoase, 
285 000 tone nitrat de a- 
moniu și 80 000 tone de 
uree.

Un nou centru indus
trial se înalță și la Nue- 
vitas, în Camagiiey, unde 
sint puse in valoare bo
gatele resurse de nichel 
ale țării. Uzinele de ni
chel au un plan anual de 
export de 217,8 milioane 
dolari. încă ’ ’ ‘
cut, intre 
Santiago de 
ceput să se 
nătorii piloni metalici ce 
vor purta o linie electri
că de înaltă tensiune, pe 
o distanță de aproape 
300 km. O dată termina
tă această linie, care va 
uni intr-un sistem ener
getic unic mai multe ter
mocentrale, provinciile 
Oriente și Camagiiey vor 
avea asigurată energia e- 
lectrică necesară.

Una din preocupările 
majore ale conducerii de

A 18-A ANIVERSARE
A INSURECȚIEI NAȚIONALF 

CUBANEZE

DE AICI
A PORNIT
VIITORUL

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

In urmă cu 18 ani, in zorii zilei de 26 Iulie 1953, 
un grup de tineri patrioți cubanezi conduși dc Fidel 
Castro pornea de la ferma Siboncy, aflată la cijiva 
kilometri de Santiago dc Cuba, sâ atace cazarma 
Moncada — simbol al regimului dictatorial impus 
de Batista. Lupta a fost crîncenă. Au pierit eroic 
mulți dintre tinerii inilăcărați de idealurile dc li
bertate și progres pentru Cuba. Jertfa lor insă n-a 
fost zadarnică. Atacul asupra Moncadei a marcat 
începutul insurecției naționale. în întreaga țară s-a 
dezvoltat rapid o puternică mișcare revoluționară 
care a dus, in cele din urmă, Ia răsturnarea dicta
turii lui Batista și venirea la putere a forțelor popu
lare, in ianuarie 1959.

Imediat după instaurarea sa, guvernul revoluțio
nar a inițiat o serie dc măsuri concrete menite să 
ducă la lichidarea grelei moșteniri a regimurilor 
burgheze. încă din primii ani a fost Înfăptuită re
forma agrară, au fost naționalizate bogățiile subso
lului, întreprinderile bancare și serviciile publice, 
ș-au elaborat planuri pentru crearea unei economii 
independente, armonios dezvoltate. Paralel a înce
put bătălia contra analfabetismului, bolilor, pregă
tirea de cadre calificate pentru industrie și agri
cultură.

In pofida uneltirilor contrarevoluționarilor, po
porul cubanez a pășit ferm pe calea construirii unei 
noi orinduiri. Apariția primului stat socialist de pe 
continentul latino-american, calea edificării noii so
cietăți pe care s-a angajat poporul cubanez, sub 
conducerea partidului său comunist. în frunte cu 
tovarășul Fidel Castro, reprezintă evenimente de 
amplă semnificație nu numai pentru Cuba, ci și pc 
planul general al dezvoltării sociale contemporane.

Astăzi Cuba socialistă se poate mindri cu succesele 
sale in ce privește creșterea și diversificarea pro
ducției industriale și agricole, lichidarea analfabe
tismului, avintul științei și culturii.

Intre Republica Socialistă România și Republica 
Cuba s-au stabilit și se dezvoltă trainice legături ele 
prietenie și colaborare, bazate pe comunitatea de 
orinduire socială, de ideologie și aspirații, pe prin
cipiile marxism-lcninismului și internaționalismului 
proletar. In pofida depărtării geografice se ampli
fică și se extind continuu schimburile pe toate pla
nurile, relațiile multilaterale spre folosul ambelor 
popoare.

Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a Insurec
ției naționale cubaneze, poporul român care a ur
mărit și urmărește cu caldă simpatie și solidaritate 
victoriile obținute de poporul cubanez frate ii trans
mite calde și sincere felicitări și- ii urează să dobân
dească noi și importante succese în opera de con
strucție socialistă, pentru înflorirea și propășirea 
patriei sale.

de anul tre-
Nuevitas și 

Cuba au in- 
inalțe impu-

partid și de stat cubaneze 
după victoria revoluției a 
fost, de altfel, electrifica
rea țării, in acest sens 
obținindu-se succese în
semnate. încă din 1966 in 
țară se producea cu 80 la 
sută mai multă energie 
electrică decit în anul 
prerevoluționar 1958, iar 
in prima jumătate a anu
lui 1970 producția de e- 
nergie electrică a crescut 
cu 11 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a 
anului 1969.

La celălalt capăt al pro
vinciei Oriente, în golful 
Guacanayabo, am petre
cut o zi printre pescarii

din Manzanillo. In anii 
revoluției, aici s-a născut 
un combinat pescăresc și 
în jurul său a apărut un 
adevărat orășel al pesca
rilor. Industria pescuitu
lui și a prelucrării pește
lui a cunoscut o remar
cabilă dezvoltare in cei 
doisprezece ani care au 
trecut de la victoria re
voluției. Producția de 
pește a crescut de 8 ori 
în această perioadă, Cuba 
situindu-se pe unul din 
primele locuri din lume 
la producția de langustă 
și crevete. Flota de pes
cuit a fost dotată, în ul-

tlmil ani, cu peste 150 de 
nave moderne.

...Pe șoseaua asfaltată 
ce leagă Oriente de Ca
magiiey, lanurile verzi de 
trestie de zahăr sint în
trerupte, la un moment 
dat, de verdele mai tare 
al pășunilor. Provincie ai 
cărei locuitori s-au ocu
pat de secole cu creșterea 
vitelor, Camagiiey va de
veni in .viitorii ani, in ur
ma planurilor elaborate 
de conducerea de partid 
și de guvernul revoluțio
nar, principala zonă pro
ducătoare de lapte din 
Cuba. Aici se va întinde 
imensa fermă modernă 
denumită „El Triăngulo 
lechero" (Triunghiul lap
telui). Pe o suprafață de 
circa 470 000 hectare, a- 
fectată in cea mai mare 
parte pășunilor, vor creș
te 1 000 000 de cornute 
mari. Tot aici se vor con
strui centre de cercetări, 
institute, așezări pentru 
lucrătorii fermei. O dată 
cu victoria revoluției au 
fost luate măsuri pentru 
dezvoltarea creșterii ani
malelor — sector impor
tant al agriculturii. Șep- 
telul de bovine a crescut 
între 1961—1967 cu aproa
pe două milioane de ca
pete. In prezent, în țară 
funcționează 14 centre de 
cercetare care se ocupă 
de problemele dezvoltă
rii sectorului zootehnic și, 
în special, de obținerea 
unei rase hibrid — adap
tată la condițiile climati
ce ale Cubei — cu o pro
ducție ridicată de lapte.

Drumul de la capătul 
de vest al insulei, din 
Pinar del Rfo pină la 
Santiago, prezintă o suc
cesiune de imagini, oglin
dă fidelă a prefacerilor 
din anii socialismului. 
Construcția noului baraj 
din Pinar. cele 5 000 ha 
ale culturilor de bananieri 
de la Artemisa, întinde
rile nesfirșite parcă ale 
culturilor de citrice din 
Insula Pinilor, orezăriile 
de Iar, El Jibaro. Potrivit 
planurilor conducerii de 
partid și de stat, in zona 
Plau 
baro, 
rilor ... 
principalele alimente ale 
populației) au început in 
1968 lucrările de amena
jare : construirea unor 
baraje, rețele de irigații 
etc. Acum, producția de 
orez este de peste 46 000 
kg la caballeria. (1 ca- 
balleria ■= 13,43 ha). In 
planurile de perspectivă, 
culturile de orez din pro
vinciile Las Villas, Ca
magiiey, Oriente se vor 
uni intr-o nesfîrșită întin
dere. In cursul acestui an 
producția de orez urmează 
să se ridice la 500 000 tone.

...Riseteie copiilor din 
curte întrerup șirul a- 
cestor evocări. Am ajuns 
în ultima sală de muzeu. 
Panouri, fotografii, gra
fice înfățișează grăitor 
realizările Cubei în pri
mii ani de după victoria 
revoluției. începutul e 
aici. Prezentul l-am vă
zut străbătind țara în 
lung și-n lat, iar viitorul 
l-am citit in ochii și pe 
chipurile oamenilor, in 
gestul hotărit cu care ri
dicau macheta și retezau 
trestia de zahăr sau pu
neau temeliile unui nou 
complex industrial. In 
Cuba, viitorul se făureș
te in fiecare zi, în fiece 
clipă.

arrez-sur el Ji- 
favorabilă cultu- 
de orez (unul din

Dan MUNTEANU

□ a s a h a
Cu ocazia celei de-a 14-a

aniversări a proclamării
republicii, P'-eședlntele Tunisiei,
Habib Bourguiba, a rostit un discurs 
în care a subliniat importanța pe 
care acest eveniment a avut-o în 
dezvoltarea țării pe calea indepen
denței. Președintele Bourguiba a evi
dențiat rezultatele remarcabile ob
ținute de poporul tunisian in diver
se domenii de activitate.

Șeful statului marocan, 
regele Hassan al Il-lea, l-a primit la 
reședința sa de la Skhirat pe vice
președintele S.U.A., Spiro Agnew, 
aflat in vizită oficială in Maroc. în
trevederea a fost consacrată exami
nării unor probleme de interes re
ciproc.

Avion american deturnat 
spre Cuba. A8c,l'ia Prensa La- 
tina anunță că un avion DC-8, apar- 
ținind companiei americane „Națio
nal Airlines", care efectua cursa re
gulată intre Miami și Houston, a fost 
deturnat, simbătă, de către un pasa
ger spre Cuba și obligat să aterizeze 
pe aeroportul „Josă Marți" din Ha
vana. La bordul avionului se aflau 
76 de pasageri și 7 membri ai echi
pajului.

Comandantul șei al ar
matei libaneze, Jean Nou- 
jaim, a decedat simbătă 
seara la spitalul militar din Beirut 
în urma unui accident de elicopter. 
Generalul Noujaim se reintorcea la 
Beirut, venind de la reședința pre
zidențială de la Ehden. Din cauza 
unei pene la motor, elicopterul s-a 
prăbușit deasupra localității Aito.

Transplant, cunoscutul chi- 
rurg sud-african, Christian Barnard, 
a efectuat duminică, la spitalul 
Groote Schuur din Capetown, a 7-a 
operație de transplantare a inimii. 
Ultimul pacient al doctorului Bar
nard, metisul A. Herbert din Cape
town, a fost supus în același timp 
unei operații de grefă la ambii plă- 
mini.

Azi, „Apollo-15“ ia startul
spre Selene

Nava cosmică „Apollo-15" — avînd 
la bord pe cosmonauții David Scott, 
James Irwin și Alfred Worden — 
urmează să fie lansată astăzi spre 
Lună la ora 15,34 (ora Bucureștiu- 
lui). de pe cosmodromul Cape Ken
nedy.

Oficialitățile N.A.S.A. apreciază că 
„in cazul in care totul se va desfă
șura potrivit programului prestabilit, 
zborul interplanetar al navei «A- 
pollo-15» va fi cea mai complexă 
aventură spațială întreprinsă pină 
acum de cosmonauții americani". 
Dacă lansarea, „parcarea" temporară 
a vehiculului spațial pe o orbită in 
jurul Terrei și apoi înscrierea Sa pe 
traiectoria translunară par a fi acum 
chestiuni de rutină, aselenizarea, pro
gramată să aibă loc la 30 iulie (ora 
22,15 g.m.t.), este un motiv de
îngrijorare penttu cercetătorii ame
ricani, întrucit prezintă cele mai 
mari riscuri ale acestei misiuni. Scott 
și Irwin vor trebui să aselenizeze 
intr-o mică vale extrem de acciden
tată, aflată la poalele Munților Ape- 
nini. Punctul de aselenizare este 
flancat pe trei părți de acest masiv 
muntos, cu piscuri ce ating altitudini 
pină la 4 000 de metri, iar pe a patra 
parte de strimtoarea Hadley, care 
seamănă cu o albie de fluviu.

Pentru a ajunge de pe o orbită 
selenară de plecare la punctul Ha- 
dley-Apenini, James Irwin, pilotul 
modulului lunar, trebuie să ktace un 
unghi foarte ascuțit. Orice deviere, 
fie de o zecime de grad de la cori
dorul fixht in program, ar însemna 
o îndepărtare de zeci de km de la 
locul prestabilit.

Obiectivul misiunii „Apollo-15" este 
efectuarea unui complex de cercetări 
științifice eșalonat pe o perioadă de 
295 de ore Și 12 minute, cit va dura 
întreg voiajul spațial, din care 67 de 
ore pe suprafața Selenei. Scott și 
Irwin vor trebui, printre altele, să
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adune eșantioane de sol lunar din di
verse locuri și adincimi, să instaleze 
la poalele Apeninilor lunari mai 
multe aparate necesare studierii 
cimpului magnetic, mișcărilor seis
mice, densității vintului solar și com
poziției gazelor care ies din adincu- 
rile Selenei etc.

Scott și Irwin vor călători pe su
prafața Lunii într-un vehicul acțio
nat de baterii, care le va permite 
să acopere o arie mult mai mare de
cit celelalte echipaje americane care 
au descins pe Lună. Nu se vor de
părta însă mai mult de 8 km în ju
rul modulului lunar, pentru ca în ca
zul defectării vehiculului să se poa
tă înapoia pe jos la bază.

Reintorși m cabina navei-mamâ, 
cosmonauții vor plasa pe o orbită 
selenară un „mini-satelit". Acesta va 
fi pur și simplu „abandonat" din 
zbor in timpul unei revoluții lunare a 
navei „Apollo-lb".

Pentru prima dată, trei pămînteni 
vor putea vedea și studia o eclipsă 
de lună din spațiul cosmic. La 6 
august, cînd nava „Apollo-15" se va 
afla pe la jumătatea distanței dintre 
lună și pămint. Terra se va inter
pune Soarelui și Selenei. Cosmonau
ții au misiunea de a filma și foto
grafia acest fenomen pentru a ajuta 
pe oamenii de știință să determine 
măsura in care atmosfera pămintulut 
refractă lumina soarelui pe suprafața 
lunii.

Misiunea spațială „Apollo-15", în 
cazul in care totul se va desfășura 
conform programului prestabilit, se 
va încheia la 7 august (ora 20,45 
g.m.t), prin amerizarea capsulei in 
Oceanul Pacific, la 480 km nord de 
insula Hawaii.

New York.

C. ALEXANDROAIE
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