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GOSPODĂRESC L.
cerințe de căpetenie
în activitatea primarului I

In angrenajul complex al vețil sociale șl economice a satului con
temporan, primarul, alesul obștei, este omul cu cea mai înaltă res
ponsabilitate. Fie că este vorba de folosirea potențialului agricol, de 
eliberarea unui act de stare civilă, de construcția unei școli sau de 
aprovizionarea unui magazin sătesc — nu există, practic, acțiune care să 
nu poarte amprenta activității, personalității primarului. în cele ce 
urmează — continuind publicarea opiniilor primarilor privind dezvol
tarea comunelor — dăm cuvintul mai multor 
stanța și Bistrița-Năsăud pentru a-și spune 
nirea, preocupările lor cotidiene.

primari din județele Con- 
părerea despre rolul, me-

Constantin Dorobanții — primarul 
comunei Valul lui Traian. „La noi în 
comună, din patru familii una are 
televizor, aproape toate au aparate 
de radio etc. Sînt lucruri obișnuite 
pentru ziua de astăzi, dobîndite de 
oameni prin munca lor în cooperati
va agricolă. Dar pe noi ne intere
sează nu numai evoluția favorabilă 
a situației economice și sociale a co
munei. Intr-una din sesiunile con
siliului popular, ne-am pus întreba
rea : de ce veniturile cooperatorilor 
din comuna noastră sînt cu 10—15 lei 
mai mici la o normă convențională 
față de cele obținute la Cobadin, Co- 
mana, Viișoara și altele ? Pentru gă
sirea răspunsului am organizat Pc a- 
ceastă temă ample dezbateri în cir
cumscripțiile electorale, la locul de • 
muncă al oamenilor, în brigăzile de 
producție. N-a existat zi în progra
mul meu de lucru fără să vizitez cele 
două cooperative agricole de produc
ție. Pe baza propunerilor și soluți
ilor oamenilor, au fost întreprinse 
acțiuni concrete de gospodărire cu 
grijă a pămintului, de urgentare a 
lucrărilor la amenajarea pentru iri
gații pentru creșterea productivității 
muncii. Și iată că, în acest an, veni
turile celor două cooperative agrico
le din comună au fost cu mult de
pășite. Acum ne îngrijim de pregă
tirea oamenilor, de utilizarea cu ma
ximum de eficiență a terenurilor a- 
menajate pentru irigații".

Ilie Călin — primarul comunei 
Negru Vodă. „Cimpul de acțiune al

este, practic, nelimitat.primarului
Dar pentru ca și răspunderea să fie 
deplină, este nevoie de o autonomie 
reală. Eu nu înțeleg de ce, vorbind 
despre sarcinile cooperativelor agri
cole de producție, direcția agricolă 
—organism al consiliului popular ju

dețean — caută să rezolve totul di
rect cu unitățile agricole, ocolind 
consiliul popular comunal. Consideră 
oare că i-am putea încurca ? Nicide
cum ; de pildă, răspunderea prima
rului, sau a comitetului executiv al 
consiliului popular comunal, pentru 
modul de aplicare a acordului global 
in cooperativele agricole de produc
ție de pe raza comunei nu se poate 
realiza, dacă nici măcar n-au fost 
consultați de reprezentanții direcției 
agricole în pregătirea extinderii aces
tui sistem nou de retribuire a mun
cii".

Dumitru Bolborici — primarul co
munei Tirgușor, aduce o precizare a- 
parte la această temă : „De fapt, 
autonomia înseamnă, în primul rînd, 
acțiune’ și nimeni nu ne dpreș.te.‘'să’’‘ 
acționăm in interesul general al ob
ștei. Fără să cerem vreo aprobare 
sau să așteptăm critici de la județ, 
punind în mișcare întregul angrenaj 
al consiliului popular, deputății, co
misiile permanente, comitetele de ce
tățeni, am izbutit să asigurăm în co
operativa agricolă din comuna noas
tră o largă participare la muncă in 
acest an și, ca urmare, depășirea sub
stanțială a producțiilor și veniturilor. 
Eu cred că cel mai mare neajuns în

manifestarea reală a autonomiei pri
marilor nu constă în interdicții de 
la județ, cl în lipsa de cunoaștere 
profundă a problemelor economice 
locale, in limitarea la o muncă de 
informare."

„Sincer să fiu — continuă Ideea 
Ion Pop, primarul de la Cumpăna 
— ne-am cam obișnuit să așteptăm 
sfaturi. Este o mentalitate veche, co
respunzătoare unei forme adminis
trative depășite. Dacă primim prea 
multe îndrumări, instrucțiuni, spu
nem că sintem tutelați. Și, pe bună 
dreptate : cum ar putea să cunoască 
mai bine părerea oamenilor, cerințe
le economice și sociale locale, tova
rășii de la județ ? De fapt, consi
liul popular comunal este, se știe, 
organul puterii locale de stat. El 
trebuie să vegheze, să aplice cu stric
tețe legea. Or, pentru aceasta, mai 
intii primarul trebuie s-o cunoas.-ă 
în profunzime. Cunoscind normati
vele — pe lingă desfășurarea unei 
largi acțiuni pentru folosirea raționa
lă a pămintului — nu ne-am ferit să 
aplicăm și sancțiuni acelor unități 
agricole și persoane care nesocotesc 
legea. Noi am inițiat — și o vom 
continua — mobilizarea a sute de 
oameni pentru ameliorarea pășuni- c 
lor, utilizarea rațională a îngrășămin
telor naturale etc. Este o cerință de 
interes general a întregii comune, 
înțeleasă acum de fiecare sătean.

...Am relatat succint opiniile,' pre
ocupările--actuale 'și- '-de -perspectivă 
ale. .unor primari din județul Con
stanța. Primii gospodari ai comune
lor — oricit de complexe ar fi sar
cinile încredințate — au în atenție, 
înainte de orice, problemele econo
mice. Din păcate, însă, rutina, inac-

Radu APOSTOL 
Mihai BÎZU 
corespondenții „Scînteii"
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Imagine de pe Șantierul naval din 
Galați

Foto : 8. Cristian

La doi pași se află Du
nărea. Se simte pînă aici 
mirosul sălciu ai fluviului 
vinzolit de vînt. Miresmele 
apei se îngemănează cu 
cele ale metalului, care 
trăiește in halele fostului 
laminor „Titan" stări di
ferite : de la rece la in
candescență și de la in
candescență la rece.

Eram copil, și la răstim
puri egale, aproape fatale, 
o veste cutremura Gala- 
țiul : „Iar a mai tăiat pe 
unul la „Titan". Hala nea
gră, Înfiptă' pe locul unei 
vechi mori cu aburi, era 
pentru urbe .simbolul a- 
menințării perpetue. Tabla 
scăpată din clești reteza 
tendoanele oamenilor sleiți 
de puteri și orașul se mai 
îmbogățea cu o pereche 
de cîrje și un infirm.

— Din cauza asta, po
vestește maistrul Petre 
Blaga, muncitorii numeau 
uzina „Moara dracilor". A- 
dică locul unde se măci
nau viețile noastre... Cînd 
bătea vîntul dinspre Brăila., 
fumul inunda laminorul și 
nu mai vedeam nimic. La- 
minorisitul era obligat să 
stea între cilindri și cup
torul de încălzit, care mer
gea cu păcură. Patru me
tri — atît era spațiu de 
manevră. Pe măsură ce 
tabla se subția și se lun
gea, omul n-avea încotro 
și se apropia de foc. Iar
na, mai rezistai, dar vara, 
adevărat iad. Iadul de la 
„Titan"...

Plinea aceasta a mîncat-o 
și inginerul Simion Iorga. 
întir-un fel anume, .exis
tența acestui om se înscrie 
între biografiile exemplare 
ale uzinei Laminorul de 
tablă din Galați, fostul 
„Titan" de altădată. Por
nește de la clește, prin 
1940. Cunoaște direct cal
varul laminoriștilor, cup- 
torarilor, „tancarilor" — un 
fel de hamal' la platine, 
cu nelipsitele pernuțe de 
umăr. Calvarul atîtor can
didați la infirmitate ! Urcă 
apoi treptele profesiei, de
vine inginer în anii noștri, 
tim.p in care „Titanul" dis
pare cu desăvîrșire, pe te
meliile lui, aici, în vecină
tatea marelui fluviu, urcînd 
de fapt o nouă uzină care 
șterge definitiv imaginea 
celei vechi.

Prețul acestei reînnoiri a 
fost, înainte de toate, un 
preț al muncii străbătute 
de un emoționant devota
ment pentru noua reali
tate ce se contura, al în
crederii sădite de comu
niști, cu pasiune și răsco
litoare siguranță în viitorul 
pe care numai o ofensivă 
dîrză, eroică, pe frontul 
muncii, îl putea apropia. 
După opt ore de trudă în 
acest iad, laminoriștii se 
alăturau constructorilor. 
Oamenii — pensionari sau 
nu — își amintesc de acei 
ani „ai tîrnăcopului", pen
tru că uzina s-a născut 
astfel : cu tîr.năcopul. în 
luptă dură cu un teren 
mocirlos în care Dunărea 
— nu cea albastră, din 
cîntec ! — injecta douăzeci- 
șipatru de ore din două- 
zecișipatru noroaiele sale, 
apa amestecată cu păcura

vapoarelor. Pompele lu
crau zi și noapte. Aproape 
două sute de mii de me
tri cubi de mocirlă au fost 
azvirliți din nou in Du
năre. Să facă loc betoane- 
lor, sutelor și miilor de 
piloți înfipți la mari adin- 
cimi — adevărată pădure 
subterană de beton, așeza
tă acolo, în magma neos- 
pitalieră. Zile și nopți de 
efort, zile și nopți cind to
tul era luat de la capă-, 
cînd niciodată, nici măcar 
o secundă, n-a lipsit cura
jul acestei reluări. A fost 
una dintre primele pagini 
de epopee eroică a re
construcției gălățene, una 
din marile acțiuni inițiate 
de partid in acei ani de 
bătălii hotăritoare. Tot un 
tîrnăcop — mai încoace, în 
timp — a scos la iveală o 
vatră de cărămidă. Pămîn-

cele de Ia „Titan", dar la 
care ofensiva pentru mai 
bine — o ofensivă de 
masă, de la muncitor la 
inginer — găsea totdeauna 
motive de intervenție. Po
vestește tehnicianul Traian 
Debu.

— Prima reamplasare a 
utilajelor am încercat-o cu 
Gheorghe Burada, șef de 
echipă pe atunci. Acum 
Burada e maistru. Am cal
culat și răscalculat și, 
după părerea noastră, a- 
vantajele nu puteau fi a- 
șezate sub semnul .între
bării.

— Cum a mers instala
rea benzii de transportat 
platine la laminorul III ?

Traian Debu rîde.
— Păi. ne cam luau oa

menii peste picior. Adică 
pe Emil Țifea, pe mine : 
„Cum o să meargă banda

PE URMELE
VECHILOR
„ TITANI"

Reportaj dintr-o uzină semicentenară

tul saturat de apă n-avu- 
sese totuși puterea să ră
pească nimic din roșeața 
calupurilor dreptunghiu
lare. Vatra aceea — fosta 
brutărie a muncitorilor în 
timpul epopeii eroice cînd 
„Titanul" își reconsidera 
dimensiunile... Cum ar pu
tea fi exprimate, într-o 
frază, aceste dimensiuni ?

— Modernizare — două
zeci de ani de efort pen
tru mecanizare, automati
zare, ne spune Gheorghe 
Alexandru, secretarul co
mitetului de partid. îmi 
vine greu să numesc o 
altă acțiune care să fi mo
bilizat într-atît energiile 
umane, să stimuleze atît 
disponibilitatea pentru nou. 
în fond, lucrul este expli
cabil. Să nu uităm de la 
ce s-a pornit, ce-și pro
puneau oamenii să schim
be. Poate că munca, iniția
tiva lor era și un fel de 
răzbunare pe trecut, se 
voia o răzbunare pe fosta 
„Moară a dracilor", cu 
tristul ei renume...

Nici nu se uscase bine 
fundația instalațiilor mo
derne de laminare că aici 
au și început reconsideră
rile, „amendamentele" la 
utilaje, incomparabile cu

asta, „pe cotite ?“ Parcă 
n-ați fi lucrat aici !“ E 
drept, prevăzusem niște 
coturi pentru a-1 feri pe 
cuptoraș de necazurile ce
lui de al doilea foc ce-I 
bătea în spate.

— Și?
— Și, am reușit. Cind 

au văzut cei de la caja I 
cum merge banda, au ce
rut să fie introdusă și la 
ei...

Tehnicienii Traian Debu 
și Emil Țifea, amîndoi 
membri de partid, înainte 
de a trece la proiectare 
lucraseră în laminor. Ade
vărul e că, în ideile pe 
care le-au așternut pe hîr- 
tie — iar mai apoi le-au 
dat dimensiunea faptei, la 
cajele de laminare — se 
afla zestrea de experien
ță culeasă ani de zile de 
la muncitorii trecuți prin 
greul meseriei. Era datoria 
lor să fructifice tezaurul 
adunat, să găsească moda
litățile cuvenite pentru a 
răspunde aspirației spre 
mai mult și mai bine. 
Cert este că reușitele pe 
acest cîmp inedit, al nou
lui, au antrenat inițiativa, 
zeci și zeci de muncitori, 
șefi de echipă, maiștri, a- 
lăturîndu-se efortului de a
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(Continuare în pag. a Il-a)

Copii In pagina a ii-a

și maeștri ACTUALITATEA
Cițiva copii dințr-un sat oltean, împreună cu pro

fesorul lor — care le-a pus vioara în mină și i-a în
vățat să descifreze partiturile — au fost invitați, de 
curînd, in studioul televiziunii, ca să asiste la impri
marea unui concert cu o orchestră remarcabilă, sub ba
gheta lui Ion Voicu. Am asistat, astfel, la un spectacol 
fascinant, oferit de micii violoniști — care, prin curio
zitate și emoție, ne-au -solicitat aproape întreaga aten
ție. Sperăm că vestitul violonist și dirijor și compo
nența orchestrei sale nu se vor supăra dacă vom spune 
că „vioara iutii" au fost copiii aceia, înfiorați de mi
nunile muzicii și ale tehnicii. Pentru ei, invitația tele
viziunii a însemnat un eveniment — au fost aproape de 
un mare maestru, l-au văzut la lucru, i-au vorbit și 
l-au ascultat.

Și tot așa, îmi amintesc de alți. copii, dintr-un alt 
sat, Vulturești, copiii pictori, lucrind de zor, la școală 
și acasă, răsfoind citeva albume ale maeștrilor luate 
cu împrumut de la biblioteci sau oferite de profesori 
binevoitori. Așteptam să-i revăd in atelierele unor pic
tori vestiți sau în școala lor, primind vizita unor pic
tori. Copiii aceia mi s-au părut întruchipări ale talen
tului și pasiunii — și cred că merită atenția și sfatul 
maeștrilor. Intîlnirea cu un maestru nu se uită — ea

PICĂTURA,DE CERNEALĂ:
naște, tn copilul de zece ani, violonist sau pictor, am
biție și angajament.

La redacția unei edituri a pătruns, zilele acestea, 
un băiat de vreo 14 ani. Pe rind, a deschis ușa a cinci 
birouri, pronunțind numele unui redactor — și, in sfîr- 
șit, după citeva peripeții agreabile, s-a pomenit față-n 
față cu omul de care avea absolută nevoie. „Am adus 
un manuscris !“ „Da ? Foarte bine. Al cui e manuscri
sul ?“ „Al meu !“ — și. puștiul a scos din buzunar un 
caiet. „Și vrei să-ți publicăm manuscrisul ?“ „Nu. 
Vreau să știu dacă ce-am scriș eu aici merită atenție, 
și pe urmă... Profesorii mei spun că da, merită. Am 
mai scris și citeva articole". Un manuscris de vreo sută 
de pagini de caiet, neterminat. Scris școlăresc, lectură 
grea. După citeva pagini însă, redactorul constată că 
are în față un puști hotărit să deslege anumite taine 
ale cosmosului. Chiar foarte hotărit. Un elev de la Li
ceul de astronautică. Pînă la urmă, s-a ajuns la o în
țelegere : redactorul să se ocupe de dactilografierea 
manuscrisului, puștiul să-și termine lucrarea în trei 
sau patru luni. S-a stabilit și referentul — un profesor 
universitar pe care puștiul îl stimează și la care a în
cercat să ajungă. „Promit să fie o carte bună !“ Și cu 
promisiunea asta s-a dus să-și vadă de lecțiile pentru 
a doua zi.

Dacă va fi sau nu o carte bună, dacă se va tipări 
sau nu — vom afla la timpul cuvenit, tn momentul de 
față, important mi se pare altceva : că un elev emi
nent, cu preocupări nobile, va intra in atenția unei 
edituri și a unor specialiști. Cartea bună, promisă, va 
vedea lumina tiparului — dacă nu acum, peste cițiva 
ani — oricum, in timp util. Copiii au nevoie de ma
eștri ; vor să-i vadă la lucru, să le vorbească și să-i 
asculte, tntilniri de neuitat, care stirnesc ambiții și an
gajează. „Ce vi s-a părut hotăritor în evoluția dumnea
voastră, ca om de știință ?“ — îl întreba reporterul, nu 
de mult, pe unul dintre savanții noștri. „Intîlnirea cu 
maestrul meu. Poate că dacă n-ar fi existat acea in- 
tilnire, nu aș fi existat nici eu, cel de azi !“

Nicolae ȚIC
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Fotbal. IERI, U.T.A. A 
CÎȘTIGAT DESTUI, DE 
UȘOR (2—0 CU PETRO
LUL), IAR RAPID DE-A- 
BKA ÎN ULTIMUL MINUT 
(1—0 CU A.S.A. TG. 
MUREȘ).
Volei. ECHIPA MASCU
LINĂ A R. P. CHINEZE 
A SUSȚINUT UN NOU 
MECI CU LOTUL NOS
TRU DIVIZIONAR.
CAMPIONATUL MON
DIAL FEMININ DE 
HANDBAL.
Box. DUBLA ÎNTÎLNIRE 
DINTRE SELECȚIONA
TELE ROMÂNIEI Șl PO
LONIEI.

Alte știri sportive din țară 
și de peste hotare
(ÎN PAG. A III-A)
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SPORT

Trebuie neapărat un munte 
pentru a face iarna sport?

Deschiderea sezonului sportiv de 
Iarnă, în preajma căruia ne găsim, 
este precedată de atente pregătiri in 
vederea creării unor condiții cit mai 
bune de practicare a sporturilor spe
cifice anotimpului alb. In majorita
tea județelor sînt în curs de defini
tivare planuri comune ale consiliilor 
pentru educație fizică și sport, con
siliilor sindicale, comitetelor U.T.C., 
consiliilor organizațiilor de pionieri, 
inspectoratelor școlare, oficiilor de 
turism, planuri care prevăd sarcinile

A CONDUCE MAȘINA NU ÎNSEAMNĂ
A ’ -

V

DOAR A INVIRTI DIN VOLAN■ ■■
Dacă tn ultimii ani in 

țara noastră creșterea par
cului de autovehicule re
prezintă o „explozie" din 
punct de vedere numeric, 
cel puțin la fel de puter
nică, de „explozivă" ar fi 
trebuit să fie și sporirea 
preocupărilor pentru asigu
rarea siguranței circulației 
pe drumurile publice.

Creșterii continue a par
cului auto nu i-a corespuns 
însă o creștere corespunză
toare a măsurilor de sigu
ranță. Cadrul legal care re
glementează circulația pe 
drumurile publice prevede 
obligații precise pentru de
ținătorii de autovehicule, îi 
obligă „să verifice starea 
tehnică a autovehiculelor" 
și „să nu permită ieșirea 
în circulație a acelora care 
nu îndeplinesc condițiile 
tehnice". Este poate cea 
mai importantă din toate 
importantele obligații lega
le. Cu toate acestea, este 
o obligație adeseori descon
siderată. Ca să ne re
ferim la situația noas
tră. aș menționa că pe 
raza județului Timiș 5,2 
la sută din accidentele gra
ve de circulație s-au dato
rat tocmai unor asemenea 
defecțiuni tehnice. Aceasta 
a fast, de pildă, cauza care 
a determinat accidentul 
mortal de circulație din 
data de 7 octombrie 1971 in 
Timișoara cu autocamionul 
21-TM-4969, proprietatea 
C.A.P. Ghiroda, a acciden
tului comis cu autocisterna 
31-TM-4219, proprietatea 
întreprinderii de colectare 
și industrializare a lapte
lui, sau a accidentului co
mis de autobasculanta 31-

TM-1222, proprietatea în
treprinderii de construcții- 
montaje Timișoara.

Această stare de fapt a 
determinat Inspectoratul 
miliției județului Timiș să 
inițieze o largă acțiune de 
verificare tehnică prin son
daj a autovehiculelor, ai 
căror deținători le-au per
mis plecarea în cursă. Ce 
a rezultat din verificarea 
tehnică a unui număr de 
1000 autovehicule ?

O situație surprinzătoare.

între 46 la sută și 90 la 
sută (I), iar 91 autovehicule 
au circulat cu joc la arti
culațiile direcției.

în afara defecțiunilor 
tehnice la principalele sis
teme de frînare, de ilumi
nare și de direcție s-a 
constatat că 11 autovehicu
le au circulat fără oglindă 
retrovizoare, 46 fără cla
xon, 20 fără amortizor de 
zgomot, 15 fără ștergătoa- 
re de parbriz (de mențio
nat că 21,6 la sută din au-

® Un raid-anchetă privind starea tehnica a 
autovehiculelor ® Cînd neglijența atinge 
cota de 4 000 la mie ® Mijloacele auto re
prezintă o importantă avuție obștească ce 

nu trebuie lăsată să se degradeze I

de natură să constituie un 
semnal de alarmă pentru 
toți cei care circulă pe 
drumurile publice, dar, în 
primul rind, pentru toți 
factorii care au atribuții 
pe linia creșterii siguran
ței circulației. Iată o suc
cintă analiză a datelor, pri
lejuind concluzii utile. S-a 
constatat că din 1000 de 
autovehicule. 182 autovehi
cule au circulat cu defec
țiuni tehnice la sistemul de 
frînare, 432 cu defecțiuni 
tehnice la sistemul de ilu- 
minare-semnalizare, 362 
autovehicule au circulat cu 
defecțiuni tehnice la direc
ție, constînd in jocul vola
nului peste limita legală, 
din care 36 au avut un joc

tovehiculele controlate au 
avut un singur ștergător 
de parbriz în loc de două). 
Aceste ultime defecțiuni 
sînt considerate defecțiuni 
mărunte, „lipsite de im
portanță" deși, în realita
te, constituie surse de pe
ricole grave în circulație. 
Ele sînt justificate cu mul
tă ușurință și nepăsare de 
către conducătorii auto sau 
factorii cu munci de răs
pundere din unitățile deți
nătoare de parcuri auto, 
cărora le revine obligația 
bunei lor întrețineri tehni
ce. Aproape invariabil, de
zinteresul și nepăsarea iau 
forma diferitelor „justifi
cări", în special a lipsei u- 
nor piese de schimb, a

becurilor etc. Cum este po
sibil atunci ca autovehicu
lele altor unități, chiar cu 
un rulaj mai mare, să fie 
menținute în bună stare 
tehnică ? Fără îndoială că 
răspunsul — răspunsul a- 
devărat ! — îl furnizează 
preocuparea zilnică pentru 
starea tehnică a mașinilor, 
controlul zilnic la plecarea 
în cursă, îndeplinirea co- 

. respunzătoare a atribuții
lor ce revin șefilor de 
transport, șefilor de garaj, 
revizorilor tehnici și mai 
ales conducătorilor auto 
care au în primire autove
hiculele și care își cunosc 
și iși iubesc meseria.

De fapt, un episod sem
nificativ a arătat cit de u- 
șor se pot preveni abateri
le de la disciplina tehnică. 
Sondajul nostru a durat 
un anumit interval de timp 
— și în acest interval fac
torul „teama de control" a 
determinat schimbări su
gestive de date'. De exem
plu, dacă la primele 200 
autovehicule controlate din 
cele 1 000 s-a constatat că 
41 la sută din autovehicule 
circulau cu defecțiuni teh
nice la sistemul de frînare 
și 62 Ia sută la sistemul de 
direcție — abateri pentru 
care s-au reținut imediat 
72 permise de conducere și 
79 certificate de înmatricu
lare, aplicîndu-se amenzi

General-maior 
Viorel TAURESCU 
șeful Inspectoratului 
județean de miliție Timiș

(Continuare în pag. a II-a)

concrete ale fiecărui factor pentru 
buna pregătire și desfășurare a acti
vității sportive și turistice pe timpul 
sezonului de iarnă.

Măsurile preconizate vizează valo
rificarea condițiilor naturale și a ba
zei materiale existente, amenajarea 
de noi patinoare naturale, pirtii de 
schi și de săniuș, o mai bună apro
vizionare a populației cu materiale 
și articole pentru sporturile de iarnă, 
unirea eforturilor tuturor organelor 
și organizațiilor responsabile în ve
derea rezolvării sarcinilor stabilite.

Dezvoltarea largă a activității spor
tive de masă în sezonul rece este 
însă condiționată de depășirea con
cepției false că sporturile de iarnă se 
pot practica numai la munte și în 
localitățile tradiționale de pe valea 
Prahovei sau din alte citeva județe. 
Surprinzătoarea lipsă de inițiativă, 
sărăcia de acțiuni și forme din mul
te localități și organizații sportive, 
improvizația și alte fenomene nega
tive constituie urmări directe ale u- 
nei atari concepții. Pentru că — și 
aceasta trebuie să fie limpede înțe
les' de către toți factorii responsa
bili — în toate zonele țării se pot or
ganiza activități sportive și turistice. 
Peste tot, în perioada cînd tempera
tura este favorabilă, terenurile spor
tive, locuri din cartierele de locuit 
sau din parcuri se pot transforma 
in patinoare naturale, 
pot ti organizate 
ciile Ministerului 
rourile de turism

Excursiile 
nu numai prin ofi- 
Turismului sau bi- 
pentru tineret spre
Gh. VLĂDICA

(Continuare în pag. a III-a)

adăuga o nouă tinerețe u- 
zinei care a ajuns acum 
în pragul sărbătoririi unei 
jumătăți de veac de exis
tență.

Cineva înfățișa în cu
vinte de laudă simplitatea 
și, în același timp, inge
niozitatea unui dispozitiv 
de desprinderea țunderu- 
lui de pe platine, imaginat 
de laminoristul șef Ion 
Șorcaru, unul din repre
zentanții colectivului in 
comitetul de direcție. La 
zinca.re am discutat cu 
Pintilie Damian, decapa- 
tor, care, in urmă cu citva 
timp, a propus o soluție 
cu mari avantaje privind 
redistribuirea spațiului ba
zinelor de decapare. Pe 
inginerul Alexandru Ma- 
daraș, un om de o rară 
energie, legat prin toate 
fibrele sale de uzină, in
tegrat firesc în ritmurile 
ei, l-am găsit preocupat 
de extragerea mecanizată 
a tablelor din baia de zin- 
care.

— De doi ani mă urmă
rește ideea asta. Am izbu
tit ceva, dar nu pe deplin. 
Aici, la zincare, s-au făcut 
multe. Avem aer condițio
nat, s-au instalat transpor
toare de tablă la bazine 
etc. Extragerea mecaniza
tă ar ușura insă și mai 
mult munca. Procedeul a 
devenit pentru mine un 
fel de idee fixă. Impor
tant este că-i simt alături 
pe oameni, simt că ei aș
teaptă o concretizare prac
tică și această încredere 
obligă.

— Nu numai așteaptă, ci 
și participă, după cum am 
văzut.

— Nici nu s-ar putea 
altfel. Uzina a pornit pe 
acest drum, al înnoirilor, in 
care se află angajate toa
te forțele ei. Eram în ve
chiul laminor cînd s-a tre
cut de la arderea cu păcură 
în cuptoare, la arderea cu 
gaz metan. Am solicitat 
atunci o echipă să curețe 
geamurile, luminatoarele 
de funingine. Oamenii 
s-au apucat de treaba asta 
— trebuie să recunoaștem, 
nu dintre cele mai pasio
nante — cîntind. I-am în
trebat : „Ce-i cu veselia 
asta pe capul vostru, fra
ților ?“. „Păi, tovarășe ingi
ner, ne luăm adio de la 
vechiul laminor !“ Mie mi 
se pare că răspunsul a- 
cesta dezvăluie o întreagă 
psihologie.

De fapt, era ultimul gest 
de adio. Pînă aici „căzu
seră" multe din redutele 
vechiului „Titan". Ne con
vinge despre aceasta și un 
scurt interviu cu Ștefan 
Nichita, fost muncitor- 
curelar.

— Mai aveți perne pen
tru umerii „tancarilor ?“.

— Nici de leac.
(Platinele ,se cărau de ia 

șlepurile din Dunăre, sau 
de la vagoane, pînă la cup
toare, cu umărul. Imediat 
după război materia primă 
au oferit-o vasele scufun
date în fluviu. Laminoa- 
rele își începeau astfel

Iile TANASACHE

(Continuare în pag. a III-a)

JUDEȚUL BIHOR

ORADEA (corespondentul 
„Scinteii" Aurel Pop). — Co
lectivele de oameni ai munci1, 
români și maghiari, din unitățile 
economice ale județulu1 Bihor 
raportează că sarcinile de pro
ducție pe acest an au fost în
deplinite în ziua de 18 decem
brie. Față de anul trecut, pro
ducția industrială realizată în 
acest an este cu 12,9 la sută mai 
mare. Cu acest prilej, Comitetul 
județean Bihor al P.C.R. a tri
mis o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
in care se spune, printre altele : 
„Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe se
cretar general, că pînă la finele 
anului în industria județului 
Bihor se va obține o producție 
suplimentară de peste 260 mili
oane lei. Vor fi produse peste 
prevederi : 2 000 tone alumină 
calcinată, mobilă în valoare de 
5 milioane lei. 7 000 tone țiței, 
confecții din textile în valoare 
de 48 mihoane lei, peste 1 500 
tone ulei comestibil, încălțămin
te în valoare de aproape 15 mi
lioane lei și alte produse.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru, manifes- 
tîndu-și atașamentul total la în
țeleaptă politică internă și ex
ternă a Partidului Comunist Ro
mân, politică plină de grijă 
față de popor și de viitorul na
țiunii noastre socialiste, sînt ho- 
tărîți să desfășoare o activitate 
și mai intensă, mai bogată în 
succese, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce le stau 
în fată în anul vihor și în în
treaga perioadă a cincinalului".

COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI NAȚIONAL 
DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a creării Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, vă transmitem dumneavoastră și între
gii populații sud-vietnameze un călduros salut, împreună cu cele mai 
cordiale felicitări.

Folosim și această ocazie pentru a vă exprima sentimentele de deose
bită simpatie și solidaritate ale poporului român cu populația sud-viet- 
nameză, care, sub conducerea Frontului Național de Eliberare, luptă eroic 
împotriva agresiunii imperialismului american, pentru apărarea patriei, 
a dreptului sacru de a hotărî asupra destinelor sale, în conformitate cu 
propria sa voință.

Pronunțîndu-se cu fermitate pentru încc-tarea războiului din Viet
nam, retragerea neîntîrziată din Vietnam. Laos și Cambodgia a tuturor 
trupelor S.U.A. și aliaților lor, poporul român susține cu tărie propu
nerile în șapte puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, care oferă o bază realistă, constructivă pentru 
instaurarea păcii în Vietnam.

Urăm din toată inima eroicei populații sud-vietnameze succese și 
mai mari în lupta pentru înfrîngerea agresiunii, pentru apărarea liber
tății și independenței naționale.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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trecătoare, jesc cu noblețe arta ?

pe anul 1971

vernisa- 
elevilor 

a școlii

nicipiului București în colaborare cu 
Uniunea Artiștilor Plastici, salonul 
reunește lucrările cele mai reprezen
tative ale anului 1971.

Cu douăzeci și cinci
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un

"lente autentice au
nit, an de an, de 
strung sau de pe băn

Mihaela 
Dinu 

Luca, Stelian Cre- 
Bîrlădeanu, Alexan- 
(miercuri 22, ora

al dirijorilor 
Budișteanu, 

Pe- 
Horia 

Marian

actualitatea culturală
S C E N A

PREMIERE TEATRALE

(Urmare din pag. I)

AZI SE DESCHIDE SALONUL
DE PICTURĂ

ir *

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

FILME PENTRU ELEVII
IN VACANȚĂ

civilizată.ales că în orice sat

viitor 
vom

(din care 4 cu 
3 metri). Am 
beton pe o su- 
a fost construit 

de

Salonul de pictură și sculptură se 
deschide azi, 20 decembrie, în sălile 
Dalles. Organizat de Comitetul de 
Cultură și Educație Socialistă al mu-

edili- 
cîte- 

servicii,

GOSPODĂRESC

0 TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" prezintă cu succes re
centa sa premieră „Mincinosul" de 
Carlo Goldoni. Regia • Sanda Mânu. 
Scenografia : Sanda Mușatescu. Ilus
trația muzicală : Lucian Ionescu. In
terpret . Ion Caramitru, Mariana 
Mihuț, Vally Voiculescu, Florian Pi
tiș, Petre Gheorghiu, Mihai Mereu- 
ță, Dumitru Onofrei, Cătălina Pin- 
tilie, Jean Reder, Beatrice Biega, 
Ștefan Velniciuc, Mircea Diaconu și 
alții.

O TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ anunță premiera „Procurorul" 
de Gh. Djagarov. Regia : Victor Tu
dor Popa. Scenografia-costume : 
T. Th. Ciupe. Interpreții : Valentino 
Dain, Silvia Ghelan, Eugen Nagy, 
Gh. Radu, Carmen Galin, Viorel Co- 
mănici.

0 TEATRUL MAGHIAR DIN 
CLUJ anunță premiera „Csikds" de 
Szigligeti-Moricz.

0 TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ — SECȚIA ROMANĂ - a 
prezentat recent premiera : „Prințesa 
Turandot" de Carlo Gozzi, în regia 
Iul Dan Micu. Scenografia : Victor 
Ștrengaru. In distribuție : Elisabeta 
Jar, Florin Zamfirescu, Lucia Boga, 
Dora Ivanciuc, Sanda Maria Ulmeni, 
Victor Ștrengaru, Gelu Colceag, 
C. Doljan, Grbriel lencec, Mihai 
Perșa, Vasile Vasiliu și Mihai Gingu- 
lescu. (Corespondentul „Scînteii" — 
Lorand Deaki).

0 TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU — SECȚIA ROMANA a prezentat 
premiera „Romeo, Julieta și întune
ricul" de Jan Otcenasek. Regia : Pe
tru Mihail. Scenografia : Erwin Kut- 
tler.

0 TEATRUL DE STAT DIN GA
LAȚI anunță premiera spectacolului 
cu piesa : „Prima zi de libertate" de 
L. Kruczkowski, în regia lui Kazi
mierz Braun de la Teatrul „Osterwa" 
din Lublin.

0 TEATRUL „ION VASILESCU" 
prezintă premiera „Intr-un ceas 
bun !“, comedie de Victor Rozov. Re
gia : Călin Florian, asistent de re
gie : Romulus Bărbulescu. Decoruri 
și costume : A. Ivăneanu-Damaschin 
Ilustrația muzicală : Carmen Păscu- 
lescu. Interpreți : Telly Barbu, George 
Costin, George Bănică, 7"’ 
Dumbravă, Sorin Gheorghiu, 
Cezar, Marieta ’ "
menciuc, Irina 
dru Manolescu 
19,30)

O TEATRUL 
recital Dina Cocea.

Emisiune de Sică Alexandrescu 
(mîine, marți, ora 20,30 programul 1).

0 TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă, printre altele :

— Profil teatral : Artistul poporului 
George Calboreanu (azi, luni, 20 de
cembrie, ora 20,30 pr. 1).

— „Răzvan și Vidra" de B.P. Haș- 
deu — în cadrul ciclului : „Radiodi
fuziunea în sprijinul școlii" (vineri, 
24 decembrie pr. 1).

Mesajul tinereții

/i. . <i' '<•

& CURIER

• „Omagiu lui G. Oprescu — gra
vuri, desene documente", se intitulea
ză expoziția organizată de Cabinetul 
de stampe, la sediul Bibliotecii Aca
demiei Republicii Socialiste România 
(Calea Victoriei 125), cu prilejul îm
plinirii a 90 de ani de la nașterea 
istoricului și colecționarului de artă. 
Expoziția poate fi vizitată cu Începere 
de marți, 21 decembrie.

0 Miercuri. 22 decembrie, la Gale
riile de Artă „Simeza" (Bd. Magheru

nr. 20) va avea loc vernisajul expo
ziției de sculptură și desen a artistu
lui Radu Aftenie.

• La Casa de cultură „Petofi San
dor" (str. Zalomit nr. 4) poate fi vi
zitată expoziția de artă fotografică 
realizată de fotoreporterul Evellei 
Lăszlo.

Bistrița (corespondentul „Scînteii" 
M. Bâzu). La Casa orășenească de cul
tură din Bistrița a avut loc 
jul expoziției de pictură a 
clasei externe din Bistrița 
populare de artă din Cluj.

B. D. la munte și la mare. în 
regia lui Mircea Drăgan — „Bri
gada diverse" apare din nou la 
întîlnirea cu publicul. în distri
buție, alături deToma Caragiu, 
țem Rădulescu, Puiu ICăîines- 
ap, Jean Constantin, Sebastian 
Papaiani, Ioana Drăgan, Dumi
tru Furdui și Iurie Darie — pre
zenți și în seriile anterioare — 
remarcăm apariția lui Ion Fin- 
teșteanu.

Hugo și Josefina — producție 
a studiourilor suedeze, în regia 
lui Kjell Grede Filmul, primit 
de presa de specialitate cu elo
gii superlative, narează priete
nia dintre o fetiță și un băiat, 
tratată cu delicatețe și înțelege
re. Filmul a fost distins cu: Pre
miul revistei „Cine en 7 dias", 
premiul Asturias, la Gijon — 
Spania, în 1968, Cocha de Plata 
pentru „opera prima" Ia San 
Sebastian — 1968, și Marele pre
miu Statueta de aur la Teheran 
— 1970.

în timpul vacanței elevilor, 
între 20 decembrie și 9 ianuarie, 
întreprinderea cinematografică 
a municipiului București și Ar
hiva Națională de Filme organi
zează, pentru toți tinerii, la 17 
cinematografe bucureștene, un 
Festival al filmului pentru elevi, 
în cadrul său, se vor prezenta 
ciclurile „Mari personalități ale 
istoriei", „Tineretul și filmul", 
„Ecranizări", „File de istorie 
transpuse în film". De aseme
nea, în această perioadă, pe e- 
cranele cinematografelor Capi
talei vor mai fi prezente o se
rie de pelicule de succes ale ul
timilor ani, grupate astfel: „Tî- 
nărul luptător erou de film", 
„Rîdem cu marii comici ai e- 
cranului", „Să călătorim cu a- 
jutorul filmului", „Șapte filme 
remarcabile de ieri, de azi, de 
mîine", „Muzică și film, film și 
muzică".

Rm. Vîlcea (corespondentul „Scîn
teii" P. Dobrescu). Cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la nașterea pic
torului Theodor Pallady, la Rm. 
Vîlcea s-a deschis o expoziție de pic
tură și grafică cuprinzînd o serie de 
lucrări din diferite perioade ale crea
ției artistului. Sînt prezentate pei
saje, naturi statice, portrete etc. Din- 

țtre acestea menționăm tablouri' pa 
„Femeia cu chitara", „întinsul pîn- 
zelor", „Flori", „Peisaje marine" și 
„Luminișuri de pădure din țara 
noastră".

de ani în urmă, 
toamna lui 1946, 
grup de muncitori en
tuziaști puneau, în 
Gutenberg 19, bazele 
unei brigăzi artistice, 
de fapt ale unui cor al 
județenei U.T.C. Ilfov", 
iși amintește unul din
tre primii membri ai 
Ansamblului artistic 
al Uniunii Tineretului 
Comunist, ansamblu 
care și-a sărbătorit ju
bileul sîmbătă seara, 
printr-un frumos spec
tacol, susținut la Sala 
Palatului. Pentru acest 
ansamblu al tinereții, 
cuvîntul activitate se 
suprapune pe deplin 
pe efigia existenței lui. 
De la primele specta
cole, de atunci din ’46, 
prezentate pe scene 
improvizate pe plat
formele camioanelor, 
în fața centrelor de 
votare și pînă la ma
rile premii obținute la 
festivalurile mondiale 
ale tineretului și stu
denților de la Berlin, 
București, Moscova, 
Viena, Helsinki și So
fia, pînă la distincțiile 
„Ordinul Muncii" cla
sa I, și „Ordinul Me
ritul Cultural” cla
sa I, de la cele cîteva 
mii de spectatori ai 
începutului pînă la cei 
1 058 400 de spectatori 
prezenți la cele 960 de 
spectacole în țară și la 
cel 1 023 200 de specta
tori la cele 448 de 
spectacole prezentate 
peste hotare (în Aus
tria, U.R.S.S., Franța, 
Ungaria, R. F. a Ger
maniei, Anglia, R. D. 
Germană, R.S.F. Iu
goslavia. Cipru, Olan
da. Grecia, R. S. Ce
hoslovacă, Turcia etc), 
Ansamblul artistic al 
U.T.C. a străbătut un 
adevărat drum de suc
cese. Să adunăm ci
frele! Vom obține 1408 
spectacole, 2 081 600 de 
spectatori. Dar nu nu
mai aici aflăm expli
cația prestigiului pe 
care și l-a dobîndit a- 
ceastă formație, care a 
reușit să confere artei 
amatoare „caratele" ce
lor mai bune formații 
profesioniste. Explica
ția ne-o va da . pasiu
nea cu care tineri îm
pătimiți de artă, ta
lente autentice au ve

la

cile facultății, la repe
tiții, n-au ostenit să 
învețe, dornici să ducă 
spre sufletele oame
nilor frumusețea ne
asemuită a cîntecului 
și dansului nostru 
popular, patosul versu
rilor și cintecelor ani
lor construcției socia
liste.

Programul aniversar 
a confirmat încă o 
dată valoarea ansam
blului. Suitele de dan
suri (cu deosebire cele 
din Oaș și cele olte
nești), o adevărată de
monstrație de virtuo
zitate și ritm, o neos
tenită desfășurare de 
culori, solemnitatea

BACĂUr

însemnări la a* 
niversarea a 25 
de ani de activi
tate a Ansamblu- 
• lui artistic 

al U.T.C.

cîntecelor patriotice, ca 
și mesajul vibrant al 
poeziei (prezentă cu 
deosebire prin versu
rile poeților Niculae 
Stoian și Constanța 
Buzea), cîntecele in
terpretate de orches- 

. tra populară și com
pozițiile interpreta
te de orchestra de 
cameră au pus în va
loare calitățile ansam
blului. După cum, dan
sul vaporos, ca un ti
mid zbor de lebădă, al 
uneia dintre fostele 
membre ale ansamblu
lui, balerina Ileana 
Iliescu, a oferit un 
moment de veritabilă 
emoție. Au impus spec
tatorilor și calitatea, 
bunul gust al inter
pretărilor orchestrei de 
muzică ușoară, apari
ția Margaretei Pîslaru 
(ea își leagă, de ase
menea, numele de a- 
cest ansamblu), care 
a dovedit că o condi
ție a progresului în 
artă, indiferent de ge
nul ei, este munca a- 
siduă, nemulțumirea cu 
succesele t
Fie și numai o sumară 
trecere în revistă a bo-

gatului program 
poate să nu consem
neze, printre momen
tele sale remarcabile, 
melodiile maramure
șene în interpretarea 
talentatului taragotist 
Dumitru Fărcaș, evo
luția cîntăreților de 
muzJcă populară Irina 
Loghin și Benone Si- 
nulescu. Aceștia
făcut încă o dată do
vada talentului lor de
osebit, au arătat că e- 
fortul de a investiga 
creația folclorică și de 
a aduce la lumină me
lodii noi este încunu
nat de succes. Vocea 
cu inflexiuni unice a 
Irinei Loghin, ținuta 
scenică demnă (un 
poet spunea, ascul- 
tînd-o, că pare „o mar
mură care cîntă"), 
căldura și plăcerea co
municării cîntecului, a 
mesajelor sale de u- 
manitate ilustrate de 
interpretarea lui Be
none Sinulescu îndrep
tățesc, credem, mai 
multă atenție din par
tea celor ce se ocupă 
cu difuzarea și va
lorificarea cîntecului 
popular, a interpreți- 
lor săi.

într-un cuvînt, spec
tacolul aniversar al 
Ansamblului artistic al 
U.T.C. a fost cu ade
vărat un spectacol al 
tinereții. Iar cum o a- 
niversare presupune și 
un bilanț, se cer adău
gate numele lui Marin 
Constantin, conducăto
rul artistic al ansam
blului, al regizorilor 
N. Frunzetti și Bucur 
Lambru, al maestrului 
coregraf Theodor Vasi- 
lescu, 
Ionel
Sergiu Eremia, 
tre Crăciun, 
Andreescu și 
Nistor. Și cîte alte nu
me ar mai trebui ci
tate.

Ne rămîne doar ca la 
aniversarea unui sfert 
de veac să consem
năm existența presti
gioasă în viața noas
tră culturală a arestui 
ansamblu, care a dus

Nicolae DRAGOȘ

mesajul de frumusețe
și umanitate către mi-
lioane de inimi. Ce
altceva pot să-^și do-
rească cei care slu-

Premiile revistei „Teatrul”

începînd din 1969 revista „Teatrul" 
— revistă editată de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și de Uniu
nea Scriitorilor din Republica So
cialistă România — a luat inițiativa 
decernării unor premii anuale de dra
maturgie, de interpretare, de regie și 
de scenografie. Recent, un juriu com
pus din : Paul Anghel, Radu Beligan, 
Mihnea Gheorghiu, George Ivașcu, 
Horia Lovinescu, Constantin Măciu
că, Valeriu Rîpeanu, Mircea Ștefă- 
nescu, întrunit sub președinția re
dactorului șef al revistei „Teatrul", 
Radu Popescu, a decernat următoa
rele premii, pe anul 1971 :

Premiul de dramaturgie : AUREL 
BARANGA pentru piesa „Interesul 
general".

Premiul de interpretare feminină : 
DINA COCEA pentru rolul „Mama" 
din spectacolul „Viața ce ti-am dat" 
de Pirandello, la teatru T.V. ; OLGA 
DUMITRESCU pentru rolul „Văduva 
Begbick" din spectacolul „Un om = 
un om" de B. Brecht, la Teatrul de 
stat din Galați ; GILDA MARINES
CU pentru rolurile „Anca" din „Și 
eu am fost în Arcadia" de Horia Lo
vinescu și „Lena" din „Gaițele" de 
Al. Kirițescu, la Teatrul „C. I. 
Nottara".

Premiul de interpretare masculină : 
TOMA CARAGIU pentru rolurile : 
„Romeo" din „Ziariștii" de Al. Mi- 
rodan, la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" și „Toma Hrisanide" din 
„Interesul general" de Aurel Baran- 
ga, la Teatrul de Comedie ; G. IO- 
NESCU-GION pentru rolul „Creon"

din „Antigona" de Sofocle, Ia Teatrul 
Mic ; LORAND LOHINSZKI pentru 
rolurile : „Acuzatorul" din „Apăra
rea" de Szabo Lăjos și „Șerban Saru 
Sinești" din „Jocul ielelor" de Camil 
Petrescu, la Teatrul de stat Tg. Mu
reș — secția maghiară.

Premiul de regie : GEORGE TEO- 
DORESCU pentru spectacolele : 
„Săptămina patimilor" de Paul An- 
ghel, la Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" și „Adam și Eva" de Aurel Ba- 
ranga la T.E.S.

Un premiu de încurajare ex-aequo: 
. PETRE BOKOR și ALEXANDRU 

TATOS pentru regia de teatru T.V., 
la spectacolele : „Cavalerul tristei 
figuri" de Cervantes și „Nebunia lui 
Pantalone".

Premiul de scenografie : MIHAI 
TOFAN pentru scenografia la spec
tacolul „Să nu-ți faci prăvălie 
scară" de Eugen Barbu, la ~ 
Național „I. L. Caragiale".

• în cadrul ciclului „Muzica 
de epocă", luni 20, orele 20, la 
Ateneul Român va avea loc un 
concert de muzică din Renaște
re — Baroc

• Joi 23, orele 20, la Studioui 
din str. Nuferilor, orchestra Ra- 
dioteleviziunii condusă de Erieh 
Bergel va încheia ciclul „Enes- 
cu—Bruckner".

(Urmare din pag. I)

cu
Teatrul

• Simfonicul Filarmonicii, vi
neri 24, sîmbătă 25, orele 20, la 
Ateneul Român, ne prezintă sub 
bagheta dirijorului Mihai Bre- 
diceanu, solistă Silvia Marcovici, 
lucrări de Brahms, Ceaikovski, 
Filip Lazăr.

Aniversarea unor formații corale

INIȚIATIVA SI SPIRITUL
*

tivitatea, munca de suprafață, pot fi 
întilnite încă în multe comune, așa 
cum s-a arătat, recent, la o întîlni- 
re cu primarii, organizată de consi
liul popular județean. Risipa de teren 
nu este sancționată pretutindeni po
trivit legii. Preocuparea unor primari 
pentru ameliorarea pășunilor, pen
tru întreținerea fondului pomicol, 
este neînsemnată. Asemenea aspec
te puteau fi întilnite, pînă nu de 
mult, și în perimetrul administrat de 
primarii ai căror opinii le-am con
semnat. Rezultatele înregistrate în 
prezent, demonstrează că, în activita
tea a tot mai multe consilii populare 
comunale, se afirmă conștiința ro
lului deosebit de important pe care 
trebuie să-l joace în dezvoltarea 
vieții economice și sociale a satelor.

Cadrul legislației noastre socialiste
a fost perfecționat continuu, statul 
acordînd comunelor o autonomie tot 
mai mare în direcția descoperirii și 
valorificării resurselor locale. Pri
marilor, ca gospodari de frunte, în
vestiți de obște cu puteri depline, le 
revin responsabilități deosebite pen
tru materializarea acestor principii, 
pentru ca inițiativa colectivă să ca
pete forme concrete în realizări edi
litar-gospodărești, corespunzător exi
gențelor de azi. „La crearea comu
nei, sarcinile primăriei erau deosebit 
de mari pe linia ridicării edilitar- 
gospodărești — ne spunea Marțian 
Lușcan, primarul comunei Șieu-Odor
hei din județul Bistrița-Năsăud. Ele 
reclamau fonduri importante, pentru, 
construirea de noi spații școlare și 
comerciale, 'reparații de drumuri șî 
poduri ș.a. Cele șapte sate ale co
munei aveau nevoie acută de o 'se
rie întreagă de obiective. Am în
ceput, în ultimii ani, o acțiune pe un 
front larg, pentru dezvoltarea multi
laterală a comunei. Au fost constru
ite patru localuri noi de școală, în 
valoare totală de 875 000 lei. S-au re
făcut și reparat drumurile comunale, 
pe mai bine de 15 km ; am construit 
11 poduri din beton 
deschidere de peste 
realizat trotuare din 
prafață de 4 000 mp ; 
un magazin sătesc în valoare 
120 000 lei ; s-au executat reparații 
capitale la trei cămine culturale și 
un local de școală. La centrul comu
nei au fost realizate două fîntîni 
cu apă potabilă adusă prin conducte, 
spații verzi, terenuri de sport ; au 
fost plantați mii de arbori. Drept 
urmare, înfățișarea de azi a comu
nei este departe de cea de acum 
cîțiva ani.

Pentru realizarea tuturor acestor 
obiective am beneficiat de fonduri 
bugetare însemnate. Totuși, peste 70 
la sută din tot ce s-a realizat în co
muna noastră este rodul valorificării 
resurselor locale existente. Noi ani 
înțeles că eforturile generale ale par
tidului și statului nostru, în etapa 
actuală, sînt deosebit de mari pen
tru dezvoltarea in ritm intens a eco
nomiei naționale, pentru perfecționa
rea întregii vieți sociale. Am consi
derat a fi nedrept să așteptăm totul 
de la stat, mai

al comunei se află un potențial ma
terial și uman însemnat, încă neva
lorificat. în adunările populare, îm
preună cu cetățenii, am analizat po
sibilitățile de înființare a unor acti
vități cu profil industrial, iar apoi 
am repartizat sarcinile pe membrii 
comitetului executiv și pe cetățeni. 
La chemarea noastră, cetățenii au 
participat la scoaterea balastului și 
pietrișului din rîu, la transport și la 
lucrările de construcție.' O mică sta
tistică este grăitoare : pentru cele 
patru școli au fost fabricate 230 000 
de cărămizi, iar pentru magazinul co
mercial — alte 67 000 ; la transpor
turi și scoaterea pietrișului, ca și la 
fabricarea cărămizilor, s-au econo
misit peste 200 000 lei ! Nu trebuie 
trecută cu vederea contribuția volun
tară bănească a oamenilor, pîrghie 
deosebit de importantă în realizarea 
unor lucrări edilitar-gospodărești.

Desigur, ca primar nu sînt pe de
plin mulțumit de realizările noastre
— ne-a spus, în continuare, Marțian 
Lușcan. De aceea, pentru anul 
ne-am consultat cu cetățenii și 
porni la lucru cu forțe sporite.

Pe lingă o serie de obiective 
tar-gospodărești, vom înființa 
va unități prestatoare de 
unde pot lucra cu mare randament 
femeile. Astfel, va fi construită o 
brutărie pentru populație, o unitate 
de lucru a împletiturilor din sorg și 
răchită etc. Un mare accent îl vom 
pune pe extinderea livezilor, pe dea
lurile supuse eroziunii, și a captări
lor de izvoare, pe terenurile înalte, 
pentru a realiza aducțiunea apei po
tabile/prin cadpre liberă. Trebuie să: 
subliniez. că,. pentru .desfășurarea ți-, 
nei.activități fructuoase, pe lingă ca
litățile personale ale primarului, tie 
o deosebită importanță este maniera 
sa de lucru cu comitetul executiv și 
cu deputății. Din experiența noastră, 
nu aș putea spune că am avut nu
mai succese. în această conlucrare 
am înregistrat — și mai persistă încă
— unele neajunsuri. Ne vom strădui 
să le lichidăm, pentru a contribui și 
mai mult la consolidarea și dezvol
tarea economică și socială a comu
nei".

Experiența bună a primarului co
munei Șieu-Odorhei, a celorlalți pri
mari citați, din comune ale județu
lui Constanța, în direcția valorifică
rii cit mai bune a tuturor posibilită
ților locale — atît sub aspect mate
rial cît și uman — nu este ieșită din 
comun. Majoritatea consiliilor comu
nale au realizări dintre cele mai 
frumoase, dovadă că mîna de gospo
dar a acționat prompt, că inițiativa 
primarilor, conjugată cu cea colec
tivă, cu hărnicia oamenilor, este iz
vorul realizărilor edilitar-gospodă
rești. Am ales pentru discuția noas
tră așezări cu condiții absolut nor
male, dintre cele mai obișnuite. Nu 
am căutat să înfățișăm primari fără 
cusururi, ci oameni de toate zilele, 
adevărați gospodari care — ca și în 
ograda proprie — chibzuiesc bine 
orice acțiune, activiști care sînt me
reu în căutarea de noi posibilități 
pentru ca obștea pe care o conduc 
să meargă ferm spre bunăstare, spre 
o viață .......... .

Județul Caraș-Severin, județ cu o 
bogată tradiție artistică, a trăit ieri 
un nou moment festiv. în comuna 
Vărădia s-a desfășurat sărbătorirea 
centenarului corului din localitate. Cu 
acest prilej, după adunarea festivă, a 
avut loc vernisajul unei expoziții o- 
magiale, precum și un concert coral 
festiv la care și-au dat concursul, ală
turi de formația sărbătorită și corul 
bărbătesc al căminului cultural din 
Mercina, corul mixt al căminului 
cultural din Grădinari, corul mixt al 
căminului cultural din Ciclova Mon
tană și corul bărbătesc al căminului 
cultural din Comoriște.

în încheierea manifestărilor, a fost 
adoptat textul unei telegrame adre-

sate Comitetului Central, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

*
O sărbătorire similară s-a desfășu

rat și în comuna Cincu din județul 
Brașov, unde corul din localitate și-a 
aniversat centenarul. La spectacolul 
festiv, desfășurat în fața unui nu
meros public, au luat parte corul 
căminului cultural din Cincu, grupul 
vocal bărbătesc, corul de cameră și 
ansamblul folcloric al Casei orășe
nești de

într-o _____  .
cipanții la această sărbătoare ^artis
tică au .. —------ - -
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

cultură Făgăraș.
atmosferă entuziastă, parti-
adresat o telegramă C.C. al

16.00—17,00 Pentru lucrătorii 
agricultură. 
Ecranul
Interprețl de muzică popu
lară .
Stop-cadru. 
Publicitate. 
1001 de seri 
Telejurnalul de seară.
„Un sat în provincia Quang

Nam“ — film documentar 
premiat la Festivalul de la 
Leipzig - -ț‘- “ c‘"’-
dlourilor mișcării de 
rare din Vietnamul de_ sud; 
Roman -----
Copperfield". Ecranizare după 
Charles Dickens.
Reportaj TV : „Primarul". 
Steaua fără nume — muzică 
ușoară.
Din țările socialiste. R.P.D. 
Coreeană — Sub semnul lui 
Cenlima.
Telejurnalul de noapte. 
Box • înregistrare de la Opo- 
le (partea a Il-a).
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pe loc de circa 7500 lei și 
5400 lei prin procese ver
bale de contravenție — la 
următoarele controale, de
ficiențele de acest' gen, de
osebit de grave, au fost din 
ce în ce mai puține, cobo- 
rind mediile respective 
la 18,2 la sută In ce prive
ște sistemul, de frînare și 
36,2 la sută — sistemul de 
direcție.

Credem că la promptitu
dinea manifestată în aceas
tă privință a contribuit nu 
puțin faptul că măsurile 
de sancționare au fost lua
te și împotriva șefilor de 
garaj răspunzători. Astfel, 
la Trustul de construcții 
Timișoara au fost depistate 
10 autovehicule circulînd 
cu defecțiuni tehnice de 
care avea cunoștință și 
șeful de garaj, care to
tuși le-a permis plecarea 
în cursă, semnirid superfi
cial foile de parcurs (deși 
autocamionul 21-TM-1836 
avea joc la direcție de 40 
grade, autobasculanta 31- 
TM-490 un joc de 45 gra
de, deși autoturismele 
TM-1178 și l-TM-2331, au
tocamionul 21-TM-5120 și 
autobasculanta 31-TM-3214 
aveau sistemul de frînare 
defect etc.). La întreprin
derea de gospodărire 
munală 
măsuri 
lui de 
permis 
unui număr de 5 autovehi
cule cu defecțiuni tehnice; 
la fel au fost sancționați 
șefii de garaj de la între
prinderea de construcții căi 
ferate Timișoara, de la 
Centrul de legume și fruc
te Timișoara, precum și 
revizorii tehnici de la în
treprinderea de transpor-

turl Timișoara, întreprin
derea de colectare și in
dustrializare a laptelui Ti
mișoara și alții.

în această ordine de idei 
trebuie să recunoaștem că 
am manifestat indulgență 
și nu am mers pe linia re
tragerii avizului care le 
conferă calitatea de șefi de 
garaj sau revizori tehnici 
și nu am solicitat între
prinderilor deținătoare des
tituirea celor vinovați din 
această funcție de reală 
răspundere. Această măsu-

te autovehicule cu defecți
uni grave la direcție (între 
50 și 90 grade !) ; din 
de mașini controlate, 
autovehicule circulau 
situația de „ciclop", 
sensul că nu aveau 
scurtă sau faza lungă 
cîte un far), iar 24 autove
hicule erau „oarbe", adică 
nu aveau fază lungă sau 
fază scurtă, orbecăind prin 
bezna nopții, periclitind 
pietonii, bicicliștii, căruța
șii întîlniți în drum ; 9
autovehicule nu aveau de-

1000
135 

în 
(în 

faza 
la

dotate cu truse medicale și 
73,3 la sută nu aveau tri
unghiuri reflectorizante ?

Aceste constatări, faptul 
că la 1000 autovehicule au 
fost depistate 4100 de de
fecțiuni de ordin tehnic, u- 
nele de o deosebită gravi
tate. proiectează o puter
nică lumină asupra cauze
lor reale ale unui mare 
procent de accidente, in
firmă încă o dată concepția 
așa-zisei „fatalități" a ac
cidentelor. Se evidențiază 
că multe întreprinderi, po-

A conduce mașina...
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Timișoara s-au luat 

împotriva șefu- 
garaj pentru că a 
plecarea în cursă a

ră ar fi fast și este justifi
cată pe deplin avînd în ve
dere și alte constatări grave.

Trebuie să subliniem că 
în unele întreprinderi de
ținătoare de mijloace auto 
dezinteresul față de starea 
lor tehnică, superficialita
tea cu care este privită 
problema întreținerii lor a- 
ting iresponsabilitatea. Ce
lor cărora termenul le 
apare prea aspru le putem 
cita cîteva date statistice 
semnificative : cu prilejul 
sondajului au fost găsite 
14 autovehicule fără frîna 
de serviciu — principalul 
sistem de frînare (autovehi
cule de la I.A.S. Timișoa
ra, întreprinderea de con- 
strucții-montaj, Centrul de 
însămințări artificiale, 
Grupul de supraveghere a 
investițiilor, Direcția jude
țeană de drumuri și poduri 
și altele) ; au fast depista-

loc semnalizatoare (astăzi, 
în 
semnalizării 
schimbării 
mers !) și 
funcțiune 
semnalizator sau o lanter
nă din două ; 60 de autove
hicule aveau o singură 
lanternă-stop, iar 23 nu a- 
veau nici una — perma
nentă sursă de pericole 
pentru conducătorii auto 
care circulau în urma lor. 
Și o altă surpriză : 350 de 
cauciucuri „șterse", bune 
doar pentru derapaje, alu
necări și accidentări. Și din 
nou invocat argumentul — 
refren al superficialității : 
„mai merge", numai „în 
cest drum" — cu toate 
experiența a dovedit 
pentru mulți drumul in 
semenea condiții a fost ul
timul... Să mai adăugăm 
că 45,6 la sută din autove
hiculele controlate nu erau

condițiile necesității 
permanente a 
direcției 

88 aveau 
doar cite

de 
în 
un

a- 
că 
că 
a-

sedînd sau dorind să aibă 
mai multe mijloace auto, 
apreciază utilitatea lor... 
dar se dezinteresează a- 
proape total de starea lor 
tehnică, de modul cum sînt 
îngrijite și întreținute.

Credem că datele obți
nute sînt în general vala
bile, probabil cu mici va
riații intr-un sens sau al
tul, pentru orice județ. Or, 
mijloacele auto formează 
un compartiment impor
tant, cu o pondere deose
bită pe întreg sectorul 
transporturilor. Cum de 
este posibil să se lase cimp 
liber de manifestare in
dolenței și nepăsării față 
de un domeniu atît de im
portant al economiei nați
onale ? Se poate pune, cu 
deplin temei, întrebarea : 
nu sînt suficiente pierderi
le provocate, pe plan u- 
man cu consecințe tragice,

ca și pe plan material, prin 
avarii, accidentări și repa
rații, imobilizări, bunuri 
distruse — ca să se pună 
cu mai multă acuitate pro
blema creșterii responsabi
lității față de întreținerea 
acestui bun obștesc ?

Pentru că realitatea este 
că în multe întreprinderi 
parcul de mijloace auto 
este privit ca un sector pe
riferic, de „mina a patra" 
al producției ; răspunderile 
se limitează — cel mult 
și în cel mai bun caz — la 
nivelul unui șef de garaj, 
și acela necontrolat cu lu
nile sau anii, problemele 
parcului auto neajungînd 
aproape niciodată să se bu
cure de atenția forurilor 
superioare, de conducere, 
ale întreprinderilor. Rezul
tatul ? Proporții ale avari
ilor ca cele arătate mai 
sus ! Această situație se 
prelungește însă de prea 
mult timp, aduce prea mari 
daune — ca răspunderile 
să fie mereu limitate la 
nivelurile inferioare. Nu 
poate fi considerat admisi
bil ca din partea conducă
torilor de întreprinderi să 
se facă abstracție de modul 
în care sint întreținute, în
grijite, reparate la timp 
mijloacele auto, care re
prezintă și ele, ca și utila
jele direct productive, bu
nuri ale statului, însumînd 
valori importante.

Semnificația raportului 
de 4000 de defecțiuni teh
nice și surse de pericol de 
accident la 1000 de autove
hicule, semnificația pro
centului de 4 la 1 este nu
mai și numai lipsa de res
ponsabilitate. în ceea ce le 
privește, organele miliției 
sint ferm hotărîte să facă 
tot ce depinde de ele pen
tru a coborî cît mai mult 
acest procent.

Expoziție 
a hărniciei

La Bacău s-a organizat o ex
poziție in cadrul căreia coope
rativele agricole de producție 
din județ sint prezente cu un 
bogat sortiment de țesături, co
voare moldovenești, împletituri 
din nuiele, articole de artizanat, 
confecții din piele etc., realizate 
de meșterii din satele băcăuane. 
Ele atestă o dată mai mult pri
ceperea și hărnicia țăranilor co
operatori, preocuparea lor pen
tru valorificarea resurselor lo
cale. Desfacerea acestor produse 
se va face in cadrul unui maga
zin specializat, care va fi des
chis în curînd în orașul de pe 
malul Bistriței.

HUNEDOARA

Debit sporit 
de apă potabilă

La Batiz, județul Hunedoara, 
a intrat parțial în funcțiune 
noua stație de filtrare și tratare 
a apei potabile, cu care este ali
mentat municipiul Deva. Noua 
stație a fost pusă în funcțiune 
înainte de termen. Debitul de 
135 litri apă pe secundă cu care 
era alimentat mun'cipiul pină 
acum a sporit cu încă 225 litri, 
rezolvîndu-se astfel o problemă 
de larg interes cetățenesc.

VASLUI

Universitate 
populară 
sătească

în cadrul căminului cultural 
din Murgeni, județul Vaslui, s-a 
deschis recent prima universi
tate populară sătească din ju
deț. La această universitate — 
fapt de cultură menit să contri
buie la lărgirea orizontului de 
cunoaștere, la educarea comu
nistă a țăranilor cooperatori — 
s-au înscris peste 100 de 
cursanți. Prelegerile vor fi sus
ținute de intelectuali din comu
nă, de profesori universitari, 
scriitori.

BRAȘOV;

Un colecționar
cu 30 000 
de monede

Sigismund Weiss din Brașov 
vțste un pasionat colecționar de 
piese numismatice. Colecția sa 
conține nu mai puțin de 30 000 
monede din toate timpurile, în- 
cepînd cu antichitatea greco-ro- 
mană și pînă în zilele noastre. 
Printre cele mai interesante pie
se se numără o monedă — se 
pare una din cele mai grele din 
lume — de 1,7 kg, care are forma 
unui calup turnat în bronz, pro
venind din prima epocă a Ro
mei antice. Cele mai recente 
monede se referă la zborurile 
cosmice.

HARGHITA

Allol... cu 4 
numere la 
Odorheiul 
Secuiesc

De acum înainte, abonați! te
lefonici din Odorheiul Secuiesc 
beneficiază de o îmbunătățire 
calitativă a serviciului telefonic, 
fiind dată în exploatare cen
trala automată a municipiului, 
în noua și spațioasa clădire 
și-au găsit loc și celelalte ser
vicii ale poștei. Telefoanele de 
aici vor avea de acum 4 nu
mere.

Note bune pentru 
constructori

După ce au dat în folosință 
la termen localurile grupului 
școlar metalurgic și liceului a- 
gricol, constructorii slătineni au 
început lucrările pentru ridica
rea unui nou edificiu școlar — 
liceul pedagogic. Construcția, 
amplasată în noul cartier de lo
cuințe al. Slatinei, „Crișan II", 
va cuprinde 16 săli de clasă, la
boratoare de fizică, chimie și 
șt!ințe naturale, un internat și 
cantină.

Descoperire 
arheologică

Lucrînd la o carieră de nisip 
în hotarul comunei Laslea, ju
dețul Sibiu, tractoristul Emanoil 
Tuțea a descoperit o sabie, o 
lamă de fier și vase ceramice 
mari, pe care cercetătorii mu
zeului Brukenthal le-au identi
ficat ca făcînd parte dintr-un 
mormînt al unui cimitir celtic 
din secolul al III-lea î.e.n Ele 
au o mare importanță în com
pletarea datelor privind cultura 
celtică în centrul și sudul Tran
silvaniei.
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ARĂDENII, LIDERI
AUTORITARI

PETROLUL-U.T.A. 0-2 (0-1)
-Au marcat: Kun (min. 17) 

și Axente (min, 61)

PLOIEȘTI (prin telefon 
respondentul nostru). — 
ceput cele două echipe se ___
într-un joc plăcut, presărat cu multe 
faze de înalt nivel tehnic. Vioara I 
o constituie echipa arădeană, care de
monstrează calități tehnice deosebite, 
o bună orientare în joc. Ploieștenii 
— cu o înaintare din nou modificată, 
fără Grozea, dar cu un debutant, a- 
nume Doru Nicolae — nu reușesc 
prea multe lucruri în atac. Primii 
care deschid scorul sînt oaspeții. Do- 
mide încearcă vigilența lui Mihai Io- 
nescu cu un șut oarecare de la 20 m. 
Portarul petrolist, surprins, respinge 
la Kun, care nu face altceva decît să 
împingă mingea în plasă. Ploieștenii 
acționează ceva mai organizat, pun 
la grea încercare apărarea arădeană, 
dar Vidac are intervenții excepțio
nale, de un gol fiind salvat de Lere- 
ter, care a respins de pe linia porții. 
In repriza secundă, jocul devine mai 
frumos. Petroliștii se avîntă în atac, 
dar ratează din nou ocazii peste oca
zii. Ei au o mare posibilitate de a 
egala în minutul 60, dar Pojoni res
pinge din nou de pe linia porții, pen
tru oa, în minutul următor, Axente, 
scăpat singur spre poarta ploieștea- 
nă, să înscrie din nou, cu concursul 
lui Mihai Ionescu, care a scăpat min
gea în plasă. Deci : 2—0 pentru 
U.T.A. Petroliștii nu se descurajează,

de la co- 
De la în- 
angajează

atacă din nou, obțin chiar o lovitură 
de la 11 .metri, acordată de arbitru 
la o fază neclară, dâr Grozea, proas
păt' intrat în echipă, șutează în bară. 
Sigură de victorie, echipa arădeană, 
magistral condusă de excelentul Do-

RAPID-A.S.A. TG. MUREȘ
1-0 (0-0)

A marcat Neagu (min. 90)

Clasamentul
U.T.A.
S.C. Bacău 
Univ. Cluj 
F.C. Argeș 
Steaua
Rapid 
Dinamo 
A.S.A. Tg. M. 
St. roșu
Jiul
U. Craiova 
Politehnica 
Farul 
Petrolul 
Crișul
C.F.R. Cluj

15
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15

9
8
8
9
5
7
6
5
5
5
5
4
5
5
2
1

4
3
2
0
6
2
4
6
5
5
4
5
3
2
4
5

2
4
5
6
4
5
5
4
4
5
6
6
7
8
9
9

22
19
18
18
16
16
16
16
15
15
14
13
13
12
8
7

•
mide, acționează din ce în ce mai 
dezinvolt și în minutul 76 este pe 
punctul de a majora scorul. Kun ra
tează incredibil, de la numai cîțiva 
metri din fața porții.

Fluierul final al arbitrului Vasile 
Dumitrescu consfințește victoria e- 
chipei din Arad, într-un meci în care 
ploieștenii au jucat, totuși, mai bine 
decît în meciurile anterioare.

„Noul var și „vechiul val

Campionatul mondial 
feminin de handbal

Campîonatul mas
culin de baschet 
a programat ieri 
dimineața în sala 
Floreasca trei par
tide din etapa a 
VIII-a. Trei din 
formațiile prezen
țe la întreceri 
(Rapid, I.C.H.F. și

Voința) au evoluat cu loturi cu o 
vîrstă medie ridicată față de adver
sarele lor : Politehnica București, U- 
niversitatea Timișoara și I.E.F.S.

Și totuși, „veteranii" Popovici, Tur- 
sugian (Rapid) și Niculescu (I.C.H.F.) 
—cei mai vechi participant in divi
zia națională — ca și alți baschet
baliști de peste 32 de ani — ca Po
pescu (Rapid), Cimpeanu și Barău 
(I.C.H.F.), Kiss și Giurgiu (Voința), 
Ionescu și Viciu (Universitatea Ti
mișoara) — continuă să rămină com
ponent de bază ai echipelor lor. Toți 
acești entuziaști jucători de baschet 
demonstrează pe teren pasiune, dra
goste și atașament față de culorile 
cluburilor pe; care lq apără,- Ei se 
pregătesc cti„o deosebită așjduitale' 
Ia antrenamente ..și sînt adevărate 
exemple pentru'' 'titren! coechipieri; 
sau parteneri de dispută, prin ținuta 
și disciplina lor de pe terenul de joc.

Poate că acești veșnic îndrăgostiți 
ai baschetului ar fi părăsit scena

competiției divizionare chiar din a- 
ceastă ediție dacă în urma lor s-ar 
fi ridicat cu autoritate o nouă gene
rație de jucători animați de aceeași 
pasiune și dorință de afirmare. Dar 
unii tineri- care se anunțau, acum 
cițiva ani drept adevărate speranțe — 
Troacă (Politehnica București), Bu
lat (I.C.H.F.), Cimpeanu (Universita
tea Timișoara), Ioneci și Roman 
(I.E.F.S.) etc. — continuă și astăzi să 
bată pasul pe loc, întîrziind nejusti
ficat saltul valoric așteptat atît de 
specialiști cît și de spectatori.

Nu mai departe, ieri dimineața, în 
partida dintre formațiile Voința și 
I.E.F.S. s-au întilnit cele două gene
rații de baschetbaliști. Prima avînd 
avantajul rutinei și experienței com- 
petiționale, cealaltă, tinerețea, elanul 
și mai ales pregătirea fizică a unui 
institut de specialitate. Și, spre sur
prinderea tuturor, victoria a revenit 
echipei Voința, deoarece studenții de 
la I.E.F.S. au jucat cu „încetinitorul", 
în loc să evolueze pe tot parcursul 
celor 40 de minute extrem de activ, 
atit în atac, cît și în apărare.

>Iată rezultatele tehn’ice : Politeh
nica București-Rapid 104—66; I.C.H.F.- 
Universitatea Timișoara 69—71 (după 
prelungiri) ; I.E.F.S.-Voința 49—52.

Pe cit de mare se părea a fi bucu
ria fotbaliștilor din Tg. Mureș în 
minutul 89 al partidei lor de ieri de 
pe stadionul „Republicii" cu Rapid 
București (in acel moment scorul era 
0—0, un rezultat foarte bun în depla
sare), pe atît de mare le-a fost... 
insatisfacția în ultimul minut al par
tidei. Cînd mai erau, de fapt, vreo 
cîteva secunde, Neagu, cu un șut nă
prasnic, de la circa 20 de metri, a 
trimis mingea în plasa porții lui Na
gel, fără ca acesta să aibă timpul 
necesar schițării unui singur gest.

Rapidiștii au cîștigat așadar cu 
1—0 penultimul lor meci din turul 
campionatului, o victorie întru totill 
meritată, după părerea noastră, chiar 
dacă ținem seama numai de faptul 
că în min. 65 beneficiaseră de un 
11 m pe care... Neagu l-a ratat.

Această partidă atît de mult aștep
tată (și cu un final atît de dramatic) 
a avut o desfășurare, în general, 
destul de standard : rapidiștii, acasă 
fiind, au atacat continuu, iar mure
șenii, în deplasare, au fost interesați 
să se apere cît mai bine și, la ne
voie, să contraatace. In prima repri
ză — un joc acceptabil, vioi, cu șu
turi la poartă. Au lipsit însă golu
rile. In continuare — influențată 
poate și de valurile joase de ceață, 
de lipsa .de vizibilitate — calitatea 
jocului a scăzut ; ofensiva bucureș- 
tenilor, deși la fel de insistentă, a 
suferit mai departe de ineficientă. 
Cu trecerea timpului, echipa din Tg. 
Mureș încerca tot mai vizibil senza
ția automulțumirii pentru un rezul
tat de egalitate, ce părea iminent, 
mai ales după ce scăpaseră de pe- 
nalti.

Din formația giuleșteană ieri au 
lipsit doi dintre „stîlpii" apărării : 
Răducanu și Pop, suspendați pentru 
comportarea lor nesportivă din par
tidele cu Tottenham. Lipsa lor nu 
s-a resimțit, înlocuitorii avînd am
biția de a se arăta la fel de capa
bili.

în clasament. Rapid a trecut pe 
locul 6, cu 16 puncte, dar are posi
bilitatea să salte și mai sus — pe 
4 chiar — cu condiția de a obține 
victoria și miercuri, la Brașov, în 
meciul cu Steagul roșu.

• ECHIPA NOASTRĂ PE LOCUL PATRU

Duminică dimineața s-a înapoiat 
de la Praga delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., care 
a participat la ședința Consiliului de 
redacție al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului".

Nord, dele- 
de tovarășii 
membru su- 
Executiv al

La sosire, în Gara de 
gația a fost întimpinată 
Miron Constantinescu, 
pleant al Comitetului 
C.C. al P.C.R., Valter Roman, mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

I. D,

A

In cîteva rînduri

Valentin ALBULESCU

HOCHEI PE GHEAȚA. — La Pa
latul sporturilor din Moscova a con
tinuat turneul internațional de ho
chei _ pe gheață pentru premiul» zia
rului „Izvestia". învinsă in prima 
zi de formația Finlandei, reprezen
tativa U.R.S.S. a jucat foarte bine 
în meciul cu reprezentativa Ceho
slovaciei, ciștigîndu-1 cu scorul de 
5—2 (1—0, 3—1, 1—1).. ...In ■ celălalt 
meci 'al programului, selecționata 
Finlandei a învins cu • 4—1 (1—1,
1—0, 2—0) echipa de tineret a Sue
diei. în clasament conduce Finlanda 
cu 4 puncte (8—3), urmată 
Cehoslovacia — 2 puncte 
U.R.S.S. — 2 puncte (7—6). 
(tineret) — zero puncte (2—12).

de 
(10-6), 
Suedia

A IV-a ediție a 
campionatului lu
mii la handbal fe
minin, începută a- 
cum 10 zile în 
Olanda, cu partici
parea a 9 repre
zentative din Eu
ropa și Asia, s-a 
încheiat ieri cu

meciurile pentru locurile III—IV 
(România — Ungaria) și I—II (R. D. 
Germană — Iugoslavia). în general, 
prezența celor patru formații amin
tite la meciurile decisive în lupta 
directă pentru medalii era dinainte 
pronosticată, valoarea și forma ju
cătoarelor respective indicîndu-le fa
vorite. In ce privește evoluția hand
balistelor din R.D.G., mai ales, pre
supunerile s-au adeverit integral ; 
în toate partidele ce au precedat fi
nala, comportarea acestora a fost 
excelentă. Prezența în finală a echi
pei Iugoslaviei a surprins totuși, dar 
trebuie spus că, de la meci la meci, 
aceasta a jucat mereu mai bine, ca-

lificarea în finală fiind cu atît mai 
valoroasă cu cît 
in semifinale de 
titlului suprem, 
gariei.

Prima partidă . .
disputat la „Rijnehal" din Arnheim. 
a opus, de la ora 16 (ora Bucureștiu- 
lui), echipele României și Ungariei, 
în joc fiind medalia de bronz, deci 
un loc pe podiumul de onoare. Se
lecționata noastră — din nou cu 
unele indisponibilități (Schramko, 
Furcoi, Arghir) — s-a aflat în fața 
unui foarte sever examen. Condu- 
cînd la pauză cu un singur gol dife
rență (6—5), handbalistele românce 
nu au putut obține în final decît un 
rezultat egal : 9—9. Au urmat pre
lungirile. O luptă acerbă, soldată în 
prima, prelungire cu cîte un gol de 
fiecare echipă. Deci : 10—10. In con
tinuare, echipa noastră înscrie un 
gol, dar formația maghiară marchea
ză două, cucerind victoria cu 12—11.

La ora închiderii primei ediții, fi
nala pentru titlul mondial (R.D.G. — 
Iugoslavia) era în plină desfășurare.

a trebuit să treacă 
însăși deținătoarea 

reprezentativa Un-
din cuplajul final,
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iescu (categ. muscă), învinsul lui Le- 
zek Blazinski, și Ion Alexe, care a 
pierdut în fața lui Lucjan Treia, un 
boxer rudimentar. Aurel Mihai a 
pierdut la puncte în fața lui Roman 
Rozek, iar Horst Stumpf a fost aban
donat de arbitrul de ring în întîlni- 
rea cu Ianusz Gortat.

Boxerii polonezi au obținut victoria 
în șapte întîlniri, iar reprezentanții 
noștri în patru. La categoria pană, 
în fața lui Ryszard Tomczyk, Ga
briel Pometcu a făcut un meci 
foarte curajos, dorind o revanșă pen
tru înfrîngerea suferită în fața lui 
Tomczyk la „europenele" de la Ma
drid. Reprezentantul nostru a rezis
tat cu brio asalturilor din primele 
două minute ale polonezului, con- 
trindu-1 puternic. De altfel dintr-o 
asemenea lovitură, în minutul trei al 
primei reprize, Tomczyk a fost K.D., 
fiind numărat. Arbitrii au acordat 
decizia cu 2—1 boxerului polonez.

*

Numeroși spectatori au urmărit du
minică dimineața la Galați meciul 
internațional de box care a opus se
lecționatele secunde ale Romântei și 
Poloniei. Pugiliștii români s-au dove
dit superiori, obținînd victoria cu sco
rul de 8—3.

Victoriile echipei noastre au fost 
realizate de Petre Ganea, Anton Co- 
jan, Vasile Ivan, Octavian Amăză- 
roaie,. Ion Hodoșan, Ion Moraru, 
Constantin Cojocaru și Anghel Iao.su.. 
.Au pierdut Gh. Ciochină, Gh. Pușcaș
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VIZITA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

Delegația Partidului Comunist din 
Austria, condusă de tovarășul Franz 
Muhri, președintele partidului, a fă
cut sîmbătă și duminică o vizită în 
județul Argeș.

La sediul comitetului județean de 
partid, oaspeții au fost îhtimpiaați 
de tovarășul Gheorghe Năstase, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., și de alți membri ai Biroului 
Comitetului județean Argeș al P.C R.

Cu acest prilej, membrilor delega
ției le-au fost înfățișate transformă
rile economice și social-culturale pe
trecute în cadrul județului, în anii 
construcției, socialiste, preocupările și 
sarcinile actuale ale comitetului ju
dețean și ale organizațiilor de partid 
din întreprinderi și instituții.

In continuare, delegația P.C. din 
Austria a vizitat grupul industrial 
de petrochimie din Pitești. Oas
peții au mal vizitat noi cartiere de 
locuințe, precum și alte obiective 
social-culturale.

In cea de-a doua zi, membrii dele
gației au vizitat hidrocentrala de pe 
Argeș, barajul de la Vidraru și unele 
monumente istorice din orașul Curtea 
de Argeș.

In timpuj vizitei, delegația P.C. din 
Austria a fost insolită de tovarășa 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., precum și de tovarășul Gri- 
gore Comartin, secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R.

După-amiază, membrii delegației 
ți persoanele care îi însoțesc s-au 
înapoiat in Capitală.

Plecarea ministrului afacerilor 
externe al Luxemburgului

Trebuie neapărat un munte 
pentru a face iama sport?

TENIS DE MASA. — Continuin- 
du-și turneul în Anglia, echipa se
lecționată de tenis de masă a R. P. 
Chineze a jucat la Londra în com
pania selecționatei Angliei. Peste 
3 000 de spectatori au urmărit aceas
tă întîlnire, care s-a încheiat cu sco
rul de 4—3 în favoarea jucătorilor 
chinezi. In cel mai spectaculos meci, 
Lian Le-lian a dispus cu 21—19, 
21—16 de Barnes.

(Urmare din pag. I)

zonele cu tradiție, ci și de către cele 
circa 10 000 cercuri de turism din 
asociațiile sportive. Pot foarte' bine 
fi inițiate ieșiri cu grupuri de pio
nieri, elevi, tineri, oameni ai mun
cii și membri de familie ai acestora 
la diferite locuri din împrejurimile 
orașelor, fără să fie neapărat nevoie 
de mers la munte ; excursii frumoa
se și deosebit de folositoare pentru 
recreare și călirea organismului.

Reconsiderarea concepției despre 
.^porturile de iarnă și formele de 
practicare a acestora comportă și alte 
aspecte. în mod greșit, multe orga
nizații sportive reduc sfera de prac
ticare a schiului cu prioritate la 
schiul alpin. Această mentalitate li
mitată proprie numeroaselor cadre 
din activitatea sportivă explică lipsa 
de inițiativă pentru dezvoltarea largă 
a schiului la noi în țară. Din aceas
tă cauză s-a neglijat practicarea în 
masă a schiului de fond, pentru care 
avem condiții și posibilități incom
parabil mai mari. Pretutindeni, în 
zonele de deal și chiar din cîmpie, 
unde zăpada este favorabilă, șe pot 
organiza deplasări, excursii, crosuri, 
concursuri populare de schi, prin care 
tineretul să se călească, șă se fortifice 
fizic. Chiar și acolo unde nu exis
tă munte, dealuri sau pante înclina
te, dacă există suficientă zăpadă se 
pot realiza deplasări și concursuri 
ale copiilor cu sania, plimbări, mar
șuri etc. Centre pentru inițierea și 
practicarea sporturilor de iarnă pot 
fi organizate nu numai în cîteva lo
calități dintr-un județ, așa cum a fost 
situația în sezonul trecut. Pe lingă 
fiecare școală sau teren, unde se 
poate schia sau patina, trebuie să fie 
înființate asemenea nuclee. O atitu
dine neavenită persistă și în ce pri
vește asistența tehnică, la aceste 
cercuri. Este bine să se înțeleagă că, 
pentru conducerea procesului de in
struire și organizarea, diferitelor ac
țiuni din aceste centre, pot fi folosiți 
nu numai antrenorii și profesorii de 
educație fizică cu specializare in a- 
ceste ramuri de sport. Sînt in rîndul 
celorlalte cadre didactice, al foștilor 
sportivi și al iubitorilor sportului 
mulți animatori, oameni pasionați 
pentru sporturile de iarnă și excursii, 
care pot fi de real folos in iniție
rea și desfășurarea activității spor
tive turistice de masă.

Unele cadre didactice de speciali
tate se plîng de lipsa sălilor de gim
nastică. Da, aceasta este o realitate, 
pentru a cărei remediere se depun 
eforturi stăruitoare. Fenomenul nu 
îndreptățește, insă, pe nimeni să ac-

pasionați

cepte cu nepermisă ușurință ca ele
vii să stea la orele de educație fizi
că în clasă, deși, în fața școlii sau in 
apropiere se află un loc unde se pot 
desfășura jocuri cu mingea și cu ză
padă, in aer liber. Profilarea unor 
lecții de educație fizică și activități 
sportive de iarnă, la școli ce funcțio
nează în localități cu condiții natu
rale optime din acest punct de ve
dere, este o inițiativă bună a Minis
terului Invățămintului, dar, din pă
cate, ea nu se realizează decît par
țial.

Desigur, o condiție esențială pen
tru dezvoltarea sporturilor de iarnă 
o reprezintă dotarea cu materiale și 
articole sportive specifice. Ideal ar 
fi să avem cu toții posibilitatea de 
a ne procura schiuri, patine, sănii 
din cele mai moderne, din comerțul 
de stat. Deocamdată, acest lucru nu 
este posibil pentru toată lumea. Prin 
urmare, dezvoltarea și practicarea 
sporturilor de iarnă vizează și o 
schimbare a opticii din acest punct 
de vedere, în sensul realizării pe plan 
local, prin cooperația meșteșugăreas
că, industria locală, prin atelierele 
școlilor a cit mai multe articole și 
materiale de tip popular. Inițiativele 
din comuna Micfalău (Covasna) sau 
satul Sirnea (Brașov), unde majorita
tea elevilor și-au procurat sau confec
ționat schiuri, au demonstrat ce re
zultate se obțin atunci cînd sînt va
lorificate posibilitățile de care se 
dispune pe plan local. Există o dis
proporție vădită, de la un județ la 
altul, în domeniul eforturilor ce se 
fac, atît pentru dezvoltarea spor
turilor de iarnă, cît și pentru reali
zarea unor articole sportive de tip 
popular, pentru a satisface cerințele 
populației. Fără a ne propune să in
trăm în detalii pe această temă, con
siderăm totuși că este necesar să ară
tăm că experiența valoroasă a unor 
Organizații sportive, organizații de 
pionieri, organizații U.T.C., con
duceri de școli, comitete sindicale 
sub acest raport dovedește că posi
bilitățile de organizare a activității 
sportive și turistice, pe timpul sezd- 
nului de iarnă, sînt multiple. Țara 
noastră, prin varietatea reliefului și 
mai ales printr-o întinsă zonă de 
munte și deal, oferă un cadru natu
ral deosebit promovării sporturilor 
de iarnă. Valorificarea condițiilor și 
posibilităților locale depinde însă in 
mare măsură de spiritul de inițiati
vă și de perseverență al membrilor 
din conducerile organizațiilor spor
tive, de căutările tuturor de a ieși, 
printr-un efort susținut, din inerția 
care a caracterizat pînă acum acest 
domeniu de activitate.

ȘAH. — în ultima rundă a turneu
lui international de șah „Memorialul 
Alehin", tinărul mare maestru Kar
pov l-a învins pe Savon, iar fostul 
campion mondial Tal a cîștigat la 
Parma. A fost consemnată remiza in 
partidele : Byrne—Petrosian, Hort— 
Smîslov, Tukmakov—Stein, Balașov— 
Gheorghiu și Uhlmann—Lengyel. 
S-au întrerupt partidele Spasski— 
Olafsson și Bronstein—Korcinoi. Cîș
tigătorii turneului sînt marii maeștri 
sovietici Karpov și Stein, cu cîte 11 
puncte din 17 posibile. ~ 
se situează 
Smîslov, cu 
mân Florin 
victorie. 13 
pierdute) a

Pe locul trei 
fostul campion mondial 
10,5 puncte. Șahistul ro- 
Gheorghiu (cu o singură 
remize și trei partide 
obținut 7,5 puncte.

TENIS. — Președintele federației 
internaționale de tenis, Allan Hey
man, a anunțat recent la Londra 
că jucătorii înscriși pentru „Marele 
premiu" F.I.L.T., ediția 1972, vor tre
bui să participe în mod obligatoriu 
la cele trei mari 
„Wimbledon", 
„Forest Hills", 
concursuri vor 
contînd pentru 
lui premiu" —

turnee 
„Roland Garros' 
Cîștigătorii 

primi 100 de 
clasamentul

F.I.L.T.

clasice 
>“ și 

acestor 
puncte, 
„Mare-

sfertu-VOLEI. — In meci pentru 
rile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la volei 
echipa italiană C.B. Parma a 
cu scorul de 3—0 (15—10, 15—4, 
formația Sport Ankara.

FOTBAL. — Selecționata 
slovaciei, aflată în turneu în 
Americii Latine, a învins cu 
de 4—1 (2—0) formația „Comunica- 
ciones", campioana Guatemalei. Pen
tru învingători au înscris Jokl (2), 
Danko și Stratil. Golul gazdelor a 
fost realizat de Hernandez.

• In campionatul de fotbal al An
gliei : Liverpool — Tottenham 0—0 : 
Arsenal — West Bromwich Albion 
2—0 ; Crystal Palace—Leeds United 
1—1 ; Huddersfield — Southampton 
0—2 ; Manchester City — Leicester 
City 1—1 ; Sheffield United — Not
tingham Forest 2—1 ; West Ham 
United — Newcastle 0—1 ; Derby — 
Everton 2—0.

PATINAJ VITEZA. — Pe pista pa
tinoarului artificial din Inzell (R. F. 
a Germaniei) s-a disputat un con
curs internațional de patinaj viteză 
Proba de 1 000 m a revenit sovieticu
lui Valeri Muratov, care a realizat 
timpul de 1T9”8/1O. Komarov 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de 500 m 
în 39”45/100. In competiția feminină. 
Vera Krasnova s-a clasat pe primul 
loc la 500 m cu 44”31/100.

feminin, 
învins 
15—9)

Ceho- 
țările 
scorul

ne, cu soția, Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României în Luxem
burg, Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Pieter Veecken 
Putman-Cramer, ambasadorul Olan
dei la București, care reprezintă in
teresele Luxemburgului în România, 
și Paul Duque, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Belgiei la București. 

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Ma
relui Ducat al Luxemburgului, Gas
ton Thorn, împreună cu soția, care 
a făcut o vizită oficială în țara noas
tră, a părăsit, duminică dimineața, 
Capitala.

Oaspetele a fost însoțit de Roger 
Hastert, directorul Protocolului și al 
serviciului juridic, Paul Helminger, 
șeful Diviziei N.A.T.O./U.E.O.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter-

5 000 dePeste
6pectatori (printre 
care se afla și re
putatul tehnician 
ungur Laszlo Papp) 
au asistat la meciul 
amical dintre selec
ționatele de box ale 
Poloniei și Româ
niei, desfășurat du

minică dimineața în sala „Sportow 
Owidowiskowa" din Opole.

Vedeta selecționatei noastre a fost, 
fără îndoială, Alee Năstac, care, în li
mitele categoriei mijlocie, a obținut 
cea mai spectaculoasă victorie a me
ciului în fața olimpicului polonez 
Witold Stachurski : abandon dictat 
de arbitrul de ring, în repriza a 
treia, după o dispută în care sporti
vul român și-a purtat adversarul 
prin toate colțurile ringului, aplicîn- 
du-i lovitură după lovitură.

O surprinzătoare, dar foarte plăcută 
comportare a avut-o clujeanul Ale
xandru Popa, (categoria semimijlo- 
cie), care a boxat cu calmul și alura 
unui vechi internațional, reușind o 
netă victorie în disputa cu Jerzy 
Sobczak, boxer extrem de dur, decis 
să-și „termine" adversarul în primele 
minute.

în sfirșit, să consemnăm și victoria 
lui Nicolae. Gîju, revenit în echipa 
națională, la categoria cocoș, în fața 
lui Piotr Sellin, un boxer tînăr, dar 
tehnic. Tot la capitolul comportări 

' . pozitive- trebuie trecute și victoria lui

<8

■?Paul Dobrescu (in remarcabilpr&gFfeS» ConstentihesCtf (firin’rănire)/,
tehnic) în dauna lui ’ Krystof • Pier- 
wieniki (considerat un talent al bo
xului polonez) ca si meciul făcut de In cadrul semifinalelor turneului in-xului polonez), ca și meciul făcut de 
Victor Zilberman în 
lui pugilist polonez 
kowski (categoria
chiar dacă reprezentantul nostru a 
coborit scările ringului învins. De
cepții : Vasile Antoniu învins fără 
drept de apel de Szczepanski (cate
goria semiușoară), Constantin Gru-

fața cunoscutu- 
Wieslav Rud- 
mijlocie-mică),

ternațional de box de la Havana, 
pug’listul român de categorie muscă 
Al. Turei a dispus la puncte de cu
banezul Hermes Camejo. In finală, 
el se va întîlni cu sovieticul VI. Za- 
piska. Despagine (Cuba) a dispus la 
puncte de Gh. Rizea.

vo|-fl Al doilea meci al echipei R. P. Chineze
A

O uzină mereu tînără
CLUJEANA" LA 60 DE ANI DE EXISTENTĂ

PIATRA NEAMȚ 
(prin telefon, de 
la corespondentul 
„Scînteii" I. Ma
nea). — După cum 
am mai anunțat, e- 
chipa masculină de 
volei a R.P. Chine
ze, care întreprinde 
un turneu în țara

noastră, a întîlnit sîmbătă la Piatra 
Neamț selecționata divizionară ro
mână. Victoria a revenit jucătorilor 
români cu scorul de 3—2. Ieri dimi
neața, tot in sala „Ceahlăul" din lo
calitate, a avut l°c partida revanșă 
dintre cele două formații ; oaspeții au 
învins cu scorul de .3—1. 
partide 
nivelul 
gențele 
umplut

Comentînd această dublă întîlnire 
internațională de volei, antrenorul e- 
merit Nicolae Sotir ne-a declarat : 
„Nouă această întîlnire ne-a per-

Ambele 
au fost viu disputate, iar 
lor tehnic a satisfăcut exi- 
publicului spectator care a 
sala pînă la refuz.

(Urmare din pag. I)

munca pașnică, transfor- 
mînd vechile arme ale 
războiului în unelte ale 
păcii).

— Curelari mai aveți ?
— Eu am fost ultimul.
(Uzina avea o semista- 

bilă. Cu o volantă uriașă
— 72 tone — teribila vo
lantă de la „Titan". Cînd 
se rupea cureaua volantei, 
500 de boi erau sacrificați. 
Un abator întreg lucra să 
fabrice uriașa bandă de 
piele).

Mărturisirile lui Ștefan 
Nichita au valoare de do
cument pentru oamenii 
uzinei semicentenare, și nu 
numai pentru ea. Multe ri
dicări la luptă, în portul 
Galați, au pornit și de 
aici, de la fostul „Titan"
— protest împotriva fu
mului care ciuruia plă- 
mînii, a condițiilor inu
mane ce sporeau cohorta 
de ologi, împotriva asu
pririi, a nedreptăților so
ciale. „Case mici, cu pe
reți dărăpănați, iar feres
trele, în loc de geamuri, 
sînt astupate cu saci 
rogojini. în case nu

mis, pe de o parte, un prim con
tact util cu stilul de joc asiatic, carac
terizat prin viteză și mișcare mare 
în teren, iar pe de altă parte, posi
bilitatea unei verificări mai atente 
a o serie de jucători tineri, selecțio
nata divizionară română fiind lipsită 
în aceste întîlniri de aportul a 5 
titulari, aflați la tratament. în aceste 
partide am folosit 10 jucători. Aș 
remarca dorința de afirmare a tine
rilor Dumănoiu, Oros și Moculescu. 
în prima zi am cîștigat datorită re
surselor fizice suficiente pentru o 
întîlnire cu. jucători de certă valoare 
tehnică, cum sînt voleibaliștii chinezi. 
Dar, în cea de-a doua zi, oboseala 
și-a spus cuvîntul. De la voleibaliștii 
din R. P. Chineză am avut foarte 
multe de învățat în ce privește jocul 
în viteză, 
exercițiile

Ambele 
corect de

combinațiile spectaculoase, 
tehnice".
întîlniri au fost arbitrate 
Mircea Zelinschi

rești) și Valerian Arhire
(Bucu- 

(Brașov).

„Clujeana", cunoscuta fabrică de 
piele și încălțăminte, împlinește 60 
de ani de existență. Cu ce bilanț se 
prezintă colectivul ei la acest jubi
leu 7 între anii 1949—1970, producția 
uzinei a crescut de aproape 7 ori. 
Numai în cincinalul 1965—1970, ca 
urmare a unor investiții de sute de 
milioane lei,, producția s-a triplat, 
uzina căpătînd-o înfățișare nouă, mo
dernă, reprezentată prin noile tăbă- 
cării, o fabrică de talpă sintetică — 
unică în țară — și marea clădire a 
fabricii de încălțăminte, dotată cu 
mașini și utilaje dintre cele mai per
fecționate.

..Simpltan cu creșterea . producției 
fizice și valorice s-au făcut mari 
eforturi pentru specializarea, profi
larea și diversificarea acesteia. De la 
„Clujeana" au pornit inițiative va
loroase, cu răsunet în țară, cum ar 
fi „Să realizăm la fiecare produs cele 
mai mici consumuri specifice", sau 
„Fiecare inginer și tehnician să re
zolve cel puțin o problemă tehnică" 
și altele. Lărgirea și modernizarea 
fabricii „Clujeana" în cincinalul tre
cut au avut loc pe un fundanfient 
solid și acest fundament nu este 
altul decît marele „fond de aur" al 
întreprinderii — cadrele. Aci lucrea
ză muncitori, cizmari și tăbăcari din 
tată in fiu, cărora, cum se spune, 
le-a intrat în sînge meseria.

La 60 de ani, „Clujeana" se află în 
plină tinerețe și vigoare. Aici lucrea
ză circa 7 000 de salariați, din care 
4 000 de femei. Din rîndurile acesto
ra, peste 2 500 sînt fruntași în între
cere, peste 200 au fost distinși cu 
ordine și medalii. Ei se bucură nu 
numai de condiții de muncă excep
ționale ; la dispoziția lor se află o 
bază sportivă modernă, un cămin și 
o creșă pentru copii, un bloc ali
mentar cu cantină și restaurant, ser
vicii medico-sanitare, o policlinică, 
iar sute de muncitori au beneficiat 
de apartamente în blocuri construite 
de stat. Pentru realizările obținute 
în creșterea producției, îmbunătăți
rea calității produselor și ridicarea 
eficienței întregii activități, colecti
vul uzinei a cîștigat de 4 ori „Dra
pelul roșu" de întreprindere frunta
șă pe ramură, iar în 1959 uzina a 
fost distinsă cu „Ordinul muncii" 
clasa I.

Colectivul fabricii de piele și în
călțăminte „Clujeana" a pornit din 
plin la realizarea sarcinilor ce-i re
vin în cincinalul 1971—1975. Dacă 
cincinalul trecut a însemnat un salt 
cantitativ în producția uzinei, noul 
cincinal pune sarcini deosebit de mo-

bilizatoare privind 
întregii activități, 
sebi producția pe bază de semifabri
cate. Incepind cu anul viitor se va 
fabrica încălțăminte din piele artifi
cială. Se vor introduce tehnologii noi : 
de mare eficiență. Și pe plan social; 
sînt de notat perspective remarcabi
le. Pentru muncitorii nefamiliști este 
prevăzută construcția a două blocuri, 
cu 600 locuri, se va mări capacitatea 
creșei șl căminului pentru copii, se 
va construi un nou local pentru ser
viciul medico-sanitar.

— Avem o fabrică frumoasă, bine 
înzestrată, așa cum ne-am dorit-o,; 
pe spunea inginerul Gheorghe Ma-, 
rinceanu. — directorul general. Sîn- 
tem conduși de o organizație ■ dej 
partid puternică, ce numără peste/ 
1 700 de comuniști. Avem un efectiv; 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
români și maghiari, care muncesc 
înfrățiți, un colectiv în care se îmbi
nă armonios experiența vîrstnicilor 
cu elanul tinerilor. Nu le lipsește 
nimic pentru a face cu succes față 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului, pentru a înfăp
tui exemplar obiectivele cincinalului.:

Cu prilejul jubileului, ieri a avut 
loc la Casa de cultură a studen
ților din Cluj o adunare festivă. 
Muncitorii, maiștrii și inginerii în
treprinderii au fost felicitați de Soos 
Manea Carol, secretar al comitetului 
județean de partid, in numele orga
nelor locale de partid și de stat, și 
de ing. Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cîpanții la adunarea jubiliară au 
adresat Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o te
legramă în care se spune, printre 
altele :

„Vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ca 
toate sarcinile ce ne revin să Ie rea
lizăm în mod exemplar, dovedind în 
felul acesta totala adeziune la poli
tica Partidului Comunist Român de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

în încheierea festivității a avut 
loc solemnitatea înmînării de ordine 
și medalii unui număr de 153 de sa
lariați.

Cu același prilej a avut loc o se
siune de comunicări tehnico-științi- 
fice și s-ă deschis o expoziție docu
mentară. Totodată, au fost depuse 
coroane de flori la bustul luptăto
rului comunist Janos Herbak.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

latura calitativă a 
Va crește îndeo-

rului

vede focul arzînd... Mîn- 
carea zilnică se compune 
dintr-o ceapă și o bucățică 
de pîine"... Am reprodus 
dintr-un ziar local o ima
gine din 1935, a celor care 
locuiau în cartierul Bădă- 
lan — deci și a laminoriș-

mult ! — numai în epoca 
noastră, care a proclamat 
drept obiectiv suprem gri
ja pentru om, pentru bucu
riile lui de toate zilele.

Alexandru Madaraș sau 
Ștefan Nichita, Pintilie 
Damian sau Simion Iorga,

mai amintește de „Moara 
dracilor".

Uzina semicentenară in
tră astfel în cea de-a doua 
jumătate de veac de exis
tență. Ca o realitate fi
rească a construcției so
cialistei ca primă pepinie-

PE URMELE VECHILOR „TITANI"
tilor de la „Titan", care 
împărțeau existența mizeră 
aici cu ceilalți exilați ai 
sorții, în primul rînd cu 
muncitorii de la > șantierul 
naval și de la C.F.R. Pri
mele blocuri ridicate la 
Galați — și se știe că de 
fapt s-a ridicat un oraș 
nou pe malurile Dunării 
— au fost destinate lami- 
noriștilor, navaliștilor, ce
feriștilor. O simplă coin
cidență ? Această potrivire 
de realități a devenit po
sibilă — necesară era de

oricum, unul dintre aceș
tia, îmi spunea că uzina 
lor are peste 2 000 de 
plopi, că atunci cînd se 
turnau betoanele se plan
tau paralel și plopi și fie
care muncitor, inginer, 
funcționar a primit în gri
jă cîte zece copaci să-i 
ude, să-i îngrijească, să-i 
ajute să se zboare...

— Vara, aleile acestea 
numai foșnet. 15 hec- 
de uzină
de alei cu plopi. Ni- 
dar absolut nimic nu

sînt 
tare 
tare 
mic.

ră de cadre pentru lami- 
noarele cu deschideri vas
te din dealul orașului, la 
noua cetate siderurgică a 
țării.

Multe din vechile fabrici 
ale Galațiului erau împo
dobite cu nume dintre cele 
mai neașteptate. „Etnă", 
,.Diana", „Neptun", „Del
finul", ,.Apollo", „Miner
va"... Numai mania de pi
toresc ? Desigur, mai mult 
decît atît. Numele, voit 
inedite, frumoase, voiau! să 
ascundă realități pe care

nimic și nimeni nu le pu
tea ocoli, pentru că erau 
trăite de armata munci
toare a unui întreg oraș. 
Numele de azi al uzinei îl 
intilnești în toată țara, în
corporat de lucrurile utile 
în circuitul de valori. Ta
bla laminorului gălățean, 
cu grosimi de la 0,5 mm și 
pînă la 4 mm, o întilnim la 
frigidere, aragaze, motoare 
electrice, cutii de conser
ve, vagoane, tractoare, au
tocamioane etc. Sute și 
sute de beneficiari apelea
ză la marca și marfa uzi
nei gălățene, unde abun
dența acestor solicitări sti
mulează hărnicia și min- 
dria pentru lucru bine fă
cut. Peste 2 000 de tone de 
laminate finite pline pes’e 
plan de la începutul anu
lui și pînă acum, peste 3 
milioane lei beneficii față 
de cifra propusă, iată pe 
scurt obiectivele înscrise 
in agenda de preocupări a 
acestui colectiv destoinic; 
uriul din nucleele meri
tuoase ale siderurgiei 
mânești.

15 hec-

Iao.su


viața internațională
T entativa

de complot 
în Bolivia

LA PAZ 19 (Agerpres). — Minis
trul de interne bolivian, colonelul 
Andres Selich, a anunțat că mai 
multe persoane au fost arestate în 
localitățile Sucre și Cochabamba, sub 
acuzare de tentativă de complot îm
potriva guvernului președintelui 
Hugo Banzer. El a declarat că la ori
ginea acestui complot s-ar afla fostul 
președinte bolivian, Juan Jose Torres, 
și. sprijinitorii săi. Fără să precizeze 
numărul persoanelor arestate, minis
trul de interne bolivian s-a mărginit 
să afirme că poliția procedează Ia o 
amănunțită anchetă în legătură cu 
tentativa eșuată. Selich a menționat 
că ar exista o legătură între planu
rile complotiștilor și deturnarea, joia 
trecută, a unui avion care decolase 
de pe aeroportul din Cochabamba.
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a marcat 
și strălucit 
Uniunii So- 

cercetarea

Simbolul unui 20 
la sută

Nu de mult, un grup de femei 
din Copenhaga au intrat in 
conflict cu taxatorii de autobuze. 
Motivul ? Refuzul lor de a 
achita contravaloarea integrală 
a biletului de călătorie de o co
roană (respectiv 100 bre — sub
diviziunea monetară a coroanei). 
Pasagerele au plătit exact cu 20 
la sută mai puțin, adică doar 
80 ore. Scandalul iscat a fost a- 
planat, pentru moment, la poli
ție unde contravenientele au 
fost amendate. Dar, numai pen
tru un moment, căci zilele ur
mătoare incidentele s-au repe
tat. După cum susțin contrave
nientele, gestul lor constituie o 
nouă formă de protest împotriva 
discriminării față de femei 
practicată in Danemarca, unde 
la o muncă egală cu a bărbați
lor, femeile primesc o retribuție 
cu 20 la sută mai redusă.

Valsurile... din cufăr

Aproximativ 50 de manuscrise 
ale celebrilor compozitori ai 
valsurilor vieneze, Johann Stra
uss — tatăl si fiul — din care 
numeroase lucrări complet ne
cunoscute, au fost descoperite 
înțimplător in două lăzi uitate 
în podul unei case din Hdm- 
b'urg.. Printre ele figurează și 
fragmente din operetele „Patz- 
mann" și „Simplitzius". Noile 
descoperiri au fost incluse in 
cea mai mare colecție de ma
nuscrise Johann Strauss din 
lume, existentă in Biblioteca o- 
rașttlui Viena.

Un măr campion
Un măr, avînd impresionanta 

virstă de peste două secole și 
înălțimea de 12 m, ce crește în- 
tr-o vale a regiunii Pamir-Altai, 
la o altitudine de 2 700 m, a 
stîrnit curiozitatea oamenilor de 
știință. In fiecare an acest pom 
rodește de două ori. Prima re
coltă se culege la sfîrșitul lunii 
august, cind alături de merele 
nu prea mari, galbene, pe cren
gile încărcate de rod apar, ca 
primăvara, frumoase flori roz 
pal. In noiembrie, mărul oferă 
din nou fructele sale zemoase, 
cu o fină aromă.

Cercetările întreprinse au de
monstrat că, deși rar, fenomenul 
nu este unic in această re
giune a U.R.S.S. Explicația, 
susțin pomicultorli, rezidă in 
faptul că merii de cultură cu 
recoltă bianuală au drept j,stră
moși" o specie de măr sălbatic 
răspîndită în Pamir și care 
printr-o îndelungată selecție a 
dat această neobișnuită generație 
de pomi.

Stimulator cardiac 
de lungă durată

Principalul inconvenient al 
actualelor „pacemaker"-uri — 
aparate ce reglează ritmul car
diac — constă in faptul că ele 
au o durată de funcționare de 
numai 18—24 de luni. Cei 50 000 
de americani care supraviețuiesc 
grație acestor aparate sint ne- 
voiți ca la un interval de maxi
mum 2 ani să recurgă la o com
plicată, costisitoare și nu lip
sită de riscul infectării, inter
venție chirurgicală pentru revi- 
talizarea aparatului. Recent insă 
a fost realizat un nou tip de 
stimulator cardiac care funcțio
nează timp de 25 de ani neîn
trerupt. Aparatul acționează pe 
baza unor acumulatori cu cad- 
miu-nichel și poate fi încărcat 
la fiecare 6 luni de la un ge
nerator ce se fixează pe piept.

Dascălul de la ecran
Pentru extinderea școlarizării, 

in Republica Coasta de Fildeș 
s-a recurs la serviciile televiziu
nii. In 1961, la un an de la pro
clamarea independentei acestui 
stat, numărul elevilor din școlile 
elementare se ridica la 230 000. 
Zece ani mai tirziu, această 
cifră se dublase, fără ca in re
țeaua de invățămint să fie cu
prinși toți copiii de virstă șco
lară. Pentru a putea face față 
necesităților crescînde, guvernul 
a recurs la introducerea telev:- 
ziunii in sistemul de învăță- 
mint, deocamdată pentru un 
număr limitat de clase, in care 
învață 20 000 de elevi. Inceplnd 
din anul viitor, sistemul se va 
extinde la majoritatea școlilor 
elementare.
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Evoluția 
automate 
„Marte-3“ 
un nou 
succes al 
vietice în
spațiului cosmic. După 
cum se știe, „Marte-2“ 
a depus pe suprafața 
„planetei roșii" o 
capsulă conținînd un 
fanion pe care este în
fățișată stema de stat 
a U.R.S.S., iar „Mar- 
te-3“ a înfăptuit sar
cina complexă a a- 
terizării line a unui a- 
parat de coborîre pe 
suprafața „planetei 
roșii". Ambele stații 
automate, care și-au 
luat startul în urmă cu 
mai bine de o jumătate 
de an, la 19 și respectiv 
28 mai, au fost plasate 
pe orbite de sateliți ar
tificiali ai planetei 
Marte. Ele continuă să 
îndeplinească un pro
gram științific com
plex de cercetări.

înfăptuirea cu 
ces a acestui zbor 
Marte, aterizarea
a aparatului de cobo
rîre și efectuarea si
multană de către cele 
două stații, devenite 
sateliți artificiali ai 
planetei, a unor expe
rimente științifice din
tre cele mai complexe 
privind cercetarea a- 
cestei planete și a spa
țiului cosmic înconju
rător, reprezintă în
făptuiri remarcabile 
ale științei și teh
nicii sovietice, aduc 
o nouă contribuție 
de seamă la dezvolta
rea științei și tehnicii 
pe plan mondial. Acest 
experiment cosmic de
monstrează cit se poa
te de convingător ma
rile posibilități ale a- 
paratelor automate în 
rezolvarea noilor și 
complicatelor sarcini 
ale cuceririi spațiului 
cosmic, confirmă încă 
o dată înaltul nivel de 
dezvoltare a științei și 
tehnicii sovietice, 
pacitatea 
moderne 
Sovietice 
automate 
plexe și 
mare precizie.

Apreciind cercetarea 
planetei Marte cu a- 
jutorul unor aparate 
automate drept o ex
cepțională realizare a

ca-
industriei 

a Uniunii 
de a crea 
atît de com- 
de o atît de

cosmonauticil, acade
micianul sovietic L. Se
dov arată că aceasta 
ar fi fost imposibilă 
fără sisteme autonome 
de calcul și de coman
dă instalate pe apara
tele cosmice. „In pre
zent, declară savantul, 
se menține o legătură 
stabilă cu sateliții ar
tificiali ai planetei 
Marte. Pe Pămînt so
sește un flux de ra- 
diosemnale purtînd o 
prețioasă informație 
științifică și date im
portante care vor îm
bogăți cunoștințele

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU 

LA MOSCOVA

noastre despre această 
planetă".

La rîndul său, aca
demicianul B. Petrov, 
comentînd evoluția 
celor două nave, ara
tă, între altele, că, în
trucât atmosfera mar
țiană este rarefiată, 
suprafața planetei este 
deschisă „privirii" a- 
paratelor, iar cercetă
rile întreprinse de pe 
orbitele sputnicilor pot 
da o excepțional de 
bogată informație ști
ințifică, atît cu carac
ter global cit și local. 
Aparatele de coborîre 
pot da numai infor
mație cu caracter lo
cal, dar mai detaliată 
și care nu poate fi 
obținută prin alte 
mijloace. De aceea, în
făptuirea coborârii line 
pe suprafața planetei 
Marte, sarcină dintre 
cele mai dificile, re
prezintă o realizare 
științifică și tehnică de 
cea mai mare impor
tanță.

„Plasarea pe orbite 
circummarțiene a sta
țiilor automate - „Mar
te-2" și „Marte-3“

exactă a supra- 
acestui corp ce- 
precum și studi- 
detaliată a unor 
greu accesibile, 

se vor

mai 
feței 
resc, 
erea 
zone 
De asemenea, 
putea determina com
ponența atmosferei, 
temperatura și presiu
nea atmosferică de la 
suprafața planetei. Cu 
ajutorul sateliților ar
tificiali, subliniază pro
fesorul Surkov, 
putea 
hărți 
marțian și vor fi dez
legate problemele gra
vitaționale ale acestei 
planete. Prin aceste 
informații,1 știința >va 
putea ajunge mai ușor 
la dezlegarea principa
lelor probleme ale cos- 
mogoniei, precum și 
ale apariției și evolu
ției planetelor siste
mului nostru solar.

Experimentele efec
tuate la bordul celor 
doi sateliți artificiali 
au și furnizat o serie 
de rezultate științifice 
— menționează agen
ția T.A.S.S. Astfel, s-a 
constatat că în zonele 
unde s-au făcut mă
surători, temperatura 
nu depășea 15 grade 
C. Interesant este fap
tul că pe partea um
brită a planetei a fost 
descoperit un punct 
unde temperatura este 
cu 20—25 grade mai 
mare decît cea a zo
nelor învecinate. Na
tura acestui fenomen 
nu a fost încă eluci
dată. în ce privește 
umiditatea atmosferei 
marțiene, cercetările 
au demonstrat că, așa 
cum era de așteptat, 
ea este foarte redusă. 
In punctele măsurăto
rii, umiditatea nu de
pășește 5 microni de 
vapori de apă, ceea ce 
reprezintă de sute de 
mii de ori 
față de 
Pămîntului.

Evoluția

vor l
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Evoluția navelor 
„Mărte-2“ și „Marte-3‘‘., 

.; a.«stțrnit un viu• in-,...te-2" și l „Marte-3” , 5 t ■ j •
deschide o nouă etapă rii^d apreciată De’ ’ 
în dezvoltarea tehnicii po l
cosmice și constituie noupă si marA I

!

j

începutul unei noi ere 
In studierea Universu
lui" — scrie în ziarul 
„Pravda" profesorul 
I. Surkov. Apropierea 
aparatelor de măsură 
de „planeta roșie" va 
permite cercetarea

nouă 
buție 
tice la pătrunderea tot 
mai accentuată în 
nele universului, 
cauza civilizației 
progresului uman.

și mare contri- 
a științei sovie-

tai- 
la 
Și

S. PODINA

IMPLICAȚI1 ALE MAJORĂRII PREȚULUI AURULUI

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
După două zile de dezbateri, miniș
trii de finanțe ai „grupului celor 10“, 
întruniți în sesiune de urgență la 
Washington, au ajuns la un acord 
asupra unei realinieri a monedelor 
lor, bazată pe o creștere a prețului 
aurului de Ia 35 la 38 dolari uncia. 
Aceasta echivalează cu o devalori
zare de 7,89 la sută a dolarului ame
rican, apreciază experții f:nanciari.

Schimbările parităților altor monede 
vor fi anunțate individual de fiecare 
din țările d'rect interesate. Astfel, 
se apreciază că marca vest-germană 
va fi revalorizată cu aproape 13 Ia 
sută în raport cu dolarul, iar yenul 
japonez cu aproape 17 la sută. Fran-

cui francez și lira sterlină nu vor 
suferi revalorizări. în schimb, dola
rul canadian va rămîne încă un timp 
la cursul flotant. Cei zece min:ștri 
de finanțe au făcut cunoscut că Sta
tele Unite s-au angajat să suspende 
hotărîrea prin care s-a instituit su
prataxa de 10 la sută asupra impor
turilor imediat ce va intra in vigoare 
acordul asupra realinierilor parități
lor.

Știri ulterioare informează că ma
joritatea țărilor participante la ac
tualul sistem monetar interoccidental 
au hotărît închiderea pentru luni a 
p'ețelor de schimb valutare în aștep
tarea fixării parităților pe baza nou
lui acord intervenit între „cei 10“.

Relațiile economice din
tre Chile Și R.D.G. Ministrul 
afacerilor externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda, și Kurt Smghu- 
ber, ministrul industriei miniere și 
metalurgiei al R. D. Germane, au 
semnat la Santiago de Chile o serie 
de protocoale comerciale privind co
merțul dintre cele două țări. Docu
mentele 
ționarea 
tități de 
6 000 000 ____ r. ________ ____ ___
în Chile a unui număr de mașini și 
utilaje agricole în valoare de un mi
lion de dolari.

prevăd, între altele, achizi- 
de către R.D.G. a unor can- 
cupru chilian în valoare de 

dolari și livrarea din R.D.G.

Ședința conducerii Fede
rației Tineretului Comunist 
Italian, la care au fost analizate 
problemele mișcării de tineret în 
Italia, a avut loc la Roma. Secretarul 
național al federației, Gian Franco 
Borghini, a prezentat un raport în 
care este relevat rolul în creștere al 
tineretului italian în lupta pentru de
mocrație și progres social. Tineretul 
italian, subliniază raportul, împărtă
șește pe deplin și aprobă linia poli
tică a Partidului Comunist Italian, 
prezentată spre dezbatere Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

Convorbirile din cadrul 
Comisiei mixte polono- 
vest-germane,031-6 funcționează 
in conformitate cu prevederile acordu
lui bilateral pe termen lung în
cheiat în anul 1970, privind schimbul 
de mărfuri și colaborarea economică 
și tehnico-științifică, au luat sfîrșit la 
Bonn.

în cadrul convorbirilor, relatează 
agenția P.A.P., au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea cooperă
rii industriale. Comisia a pus, de ase
menea, de acord un protocol comer
cial pe anul 1972.

Piața comună.In cadrul unei 
reuniuni la nivel de adjuncți de mi
niștri ai celor șase țări membre ale 
C.E.E. și Marii Britanii s-a hotărit 
ca acordurile de aderare la Piața co
mună să fie semnate la data de 22 
ianuarie 1972. Aceeași zi a fost fixată 

" și pentru semnarea acordurilor cu 
Danemarca, Irlanda și Norvegia.

Autoritățile spaniole au 
decis suspendarea pînă la 10 ianua
rie. 1972 a cursurilor Universității din 
Madrid. După cum subliniază presa 
spaniolă, această măsură a fost luată 
ca urmare a creșterii valului de miș
cări studențești și a ciocnirilor între 
ștudenți și poliție.

AI 12-lea agregat și ulti
mul al hidrocentralei de Ia 
Krasnoiarsk 3 intrat in func- 
țiune sîmbătă — anunță agenția 
T.A.S.S. Astfel, hidrocentrala a atins 
întreaga putere proiectată — 6 mili
oane kilowați, fiind cea mai mare 
existentă în prezent în lume.

lu-
în 

re-

La Damasc au luat sfîr?it 
arările unei conferințe regionale 
problemele folosirii terenurilor și 
surselor hidrologice din Orientul
Apropiat ; la conferință au participat 
reprezentanți din 15 țări, precum și 
experți ai F.A.O. Din surse ofic-ale 
s-a anunțat că la conferință au fost 
adoptate recomandări privind efec
tuarea de studii în vederea realizării 
unor lucrări • de îmbunătățiri fun
ciare pe teritoriul statelor interesate.

Alegerile din Italia.
11 zile de la începerea alegerilor 
prezidențiale din Italia, nici unul 
dintre candidații pentru acest post 
nu a întrunit numărul necesar de 
voturi pentru a fi ales. Luni se va 
desfășura cel de-al 18-lea tur de 
scrutin.

Se implinesc astăzi 11 ani de Ia crearea Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Expri- 
mînd voința și năzuințele cele mai fierbinți ale popu
lației sud-vietnameze de a trăi în pace și libertate, de 
a-și rindui viața potrivit intereselor sale fundamen
tale, F.N.E. a devenit forța catalizatoare a Întregii miș
cări patriotice, a luptei eroice împotriva agresiunii im
perialismului american, pentru apărarea independenței 
naționale. Cei 11 ani care au trecut de la crearea sa 
au fost ani de importante victorii. Drapelul F.N.E., de-? 
venit drapelul de stat al Republicii Vietnamului de 
Sud, flutură astăzi pe mari întinderi insumind patru 
cincimi din întreaga suprafață a țării.

Poporul român, care a urmărit cu caldă simpatie și 
solidaritate faptele de eroism ale patrioților sud-viet- 
namezi, a acordat și acordă întregul său sprijin — 
material, politic și moral — Frontului Național de Eli
berare, luptei sale neinfricate, bucurîndu-se din inimă 
de succesele obținute de poporul vietnamez. După cum 
se știe, țara noastră a fost printre primele state care 
au recunoscut oficial Guvernul Revoluționar Provi

zoriu al Republicii 
relații diplomatice, 
mitate propunerile 
drul conferinței cvadripartite de la Paris de către Gu
vernul Revoluționar Provizoriu — care constituie un 
program realist și constructiv pentru soluționarea pe 
cale politică a problemei vietnameze. Poporul român, 
alături de opinia publică progresistă de pretutindeni, 
se pronunță cu hotărîre pentru încetarea intervenției 
militare a S.U.A., pentru retragerea tuturor trupelor 
străine din Vietnam, din întreaga peninsulă indochi- 
neză, astfel incit poporul vietnamez, toate popoarele 
din Indochina, să poată hotărî ele singure, in mod li
ber și suveran, asupra propriilor destine.

Cu ocazia aniversării a 11 ani de la crearea Fron
tului Național de Eliberare, țara noastră, poporul ro
mân, reafirmindu-și sprijinul și solidaritatea frățească 
cu lupta eroică a poporului vietnamez, îi urează noi 
succese în luptă, exprimîndu-și convingerea nestrămu
tată în victoria cauzei sale drepte.

Vietnamului de Sud, stabilind cu el 
România socialistă susține cu fer- 
în șapte puncte prezentate în ca-

Spre noi și mari victorii!
— Frontul Național de Elibe

rare s-a afirmat in cei 11 ani 
care au trecut de la crearea sa 
ca principala forță politică din 
Vietnamul de sud, ca exponent 
legitim al intereselor și aspira
țiilor fundamentale ale popu
lației sud-vietnameze, conducind 
lupta plină de sacrificii împo
triva agresiunii imperialiste, 
pentru apărarea libertății și 
independenței naționale. Vă ru
găm să prezentați cititorilor noș
tri momentele esențiale care au 
jalonat această perioadă de 
eroice bătălii desfășurate de for
țele patriotice.

Interviu
cu dl. LAM VAN LUU,

ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Vietnamului 
de Sud In Republica Socialista 

România

— De peste 11 ani, Imperialismul 
american a început războiul de agre
siune în Vietnamul de sud, cu scopul 
de a transforma sudul țării într-o 
neocolonie și o bază militară ameri
cană. Vietnamul de sud are o supra
față de numai 170 000 kmp, dar for
țele armate americane au aruncat aici 
o cantitate de bombe mai mare decît 
aceea 
război 
mice.

Sub 
Național de Eliberare și _ __  ___
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, popu
lația sud-vietnameză desfășoară o 
luptă susținută pe trei fronturi : po
litic, militar și diplomatic, luptă in 
care a obținut importante victorii.

Revoltele simultane din 1959—1960 
ale armatei și populației din Viet
namul de sud, care au cucerit pu
terea în mai multe zone rurale, au 
făcut să se prăbușească, la sfîrșitul, 
anului 1963. regimul marionetă al lui 
Ngo Dinh Diem. Au urmat apoi eșe
cul „războiului special", victoriile 
răsunătoare ale Forței Armate Popu
lare de Eliberare din Vietnamul de 
sud, în anul 1964, de la Ap-Bac, 
Binh-Gia, Ba-Gia, care au provocat 
dezmembrarea armatei marionetă, 
creată și susținută jde Statele Unite, 
însumînd pe atunci 50 000 de soldați 
și 10 000 de consilieri' americani. O- 
fensivele și revoltele de Ia începutul 
anului 1968 au obligat Statele Unite 
să dezescaladeze războiul, să recu
noască falimentul „războiului stra
tegic local". Din 1969 și pînă în pre
zent. imperialiștii americani au depus 
eforturi pentru a realiza planul de 
așa-zisă „vietnamizare" a războiului, 
în realitate, aceasta înseamnă o în
cercare de prelungire a războiului, 
de a menține timp îndelungat ocupa
ția americană în Vietnamul de sud. 
Pînă acum, după aproape 3 ani de 
încercări, planul de „vietnamizare" a 
războiului a suferit grave înfrîngeri.

Anul .1971 este anul în care S.U.A. 
au depus cele mai mari eforturi pen
tru a realiza planul de „vietnami
zare". Peste 70 la sută din armata 
regulată marionetă, cuprinzînd uni
tăți de elită, a fost lansată împreună 
cu armata americană și cu sprijinul 
maxim al aviației, artileriei și tancu
rilor americane, în operațiunile mili
tare efectuate în mai multe direcții 
strategice : pe șoseaua nr. 9, în sudul 
Laosului și la granița dintre Vietna
mul de sud și Cambodgia. Dar, așa 
după cum se știe, agresorii au primit 
lovituri puternice din partea forțelor 
patriotice.

Aceste înfrîngeri au agravat deruta 
și îngrijorarea în rândul marionete
lor, au contribuit la prăbușirea mo-

lansată în cel de-al 
mondial, folosind

conducerea justă

VITRINA ECONOMICĂ
„Explozia prețurilor"

Prețurile cu amănuntul cunosc 
în Anglia — așa cum sugerează 
și graficul de mai sus, reprodus 
din ziarul „Financial Times" — 
o ascensiune continuă. In 
1970, prețurile cu amănuntul au 
sporit, față de anul precedent, 
cu 9,4 la sută, procentul ccl mai 
ridicat din ultimul 
1971 va stabili, după cit se pare, 
un nou record — 10 la sută. 
„Explozia prețurilor" afectează,

deceniu.

și

a 
a

doilea 
arme chi-

Frontului 
Guvernu-

in special, principalele produse 
alimentare, cărbunele pentru în
călzit, precum și chiriile. In fața 
ofensivei pe frontul prețurilor, 
oamenii muncii britanici sînt 
hotărîți să-și intensifice acțiuni
le revendicative care, în ulti
mele luni, au cunoscut o ofen
sivă fără precedent.

Dispariția pădurilor ?
Specialiștii sînt de părere că, 

într-un deceniu sau două, 
hîrtia va deveni un produs ex
trem de rar și de prețios. Cal
culele relevă că dacă se va 
menține actualul ritm de creș
tere. consumul de hîrtie va fi de 
peste două ori mai mare in vii
torii 15 ani, ajungînd la 280 mi
lioane de tone, față de circa 
120 milioane în 1969. Or, resur
sele de lemn, din care se produc 
diferitele calități de hîrtie, nu 
sînt inepuizabile. De pe acum, 
în cele mai multe țări indus
trializate, ritmul regenerării pă
durilor este deficitar în raport 
cu cel al tăierii lor. Pentru a 
echilibra balanța, statele mem
bre ale 
pildă, ar 
mai bine 
de păduri. Acest lucru este insă 
aproape imposibil de realizat, 
datorită acțiunii unor factori

cum sînt industrializarea, urba
nizarea, sporul demografic, care 
limitează iremediabil aria de ex
tindere a marilor păduri. _

Ce soluție se poate între
vedea ?

Specialiștii își pun mari spe
ranțe în imensele resurse ale 
pădurilor tropicale din Ama
zonia, bazinul fluviului Congo și 
Asia de sud-est. Se elaborează, 
în. prezent, o serie de studii 
privind rentabilitatea exploată
rii. masive a acestor păduri, care 

' deocamdată nu furnizează decît 
10 la sută din consumul mondial 
de lemn.

Diploma inutilității
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REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA i București. Piața

Exod... către șomaj

Pieței comune, de 
trebui să replanteze 
de 4 milioane hectare

Pentru prima oară în istoria 
Japoniei, procentajul populației 
rurale a scăzut sub 15 la sută 
— anunță Biroul de statistică de 
pe lingă cabinetul primului mi
nistru. Depopularea regiunilor 
rurale, datorită condițiilor de 
viață tot mai vitrege, a atins in 
ultima vreme cei mai ridicați 
indici din perioada postbelică. 
Creșterea populației urbane, care 
însoțește acest proces migra
torul, agravează și mai mult 
problema șomajului : numărul 
„brațelor de prisos" a depășit 
recent cifra de 700 000.

6,2 la sutâ din forța de muncâ 
a Statelor Unite șomează. Dar 
încă 4 milioane de oameni, 
proaspeți absolvenți ai școlilor 
de diferite grade, au în fafo 
perspectiva... cozii la birourile 

de plasare

(desen reprodus din ziarul 
„A.F.L. — C.I.O. News")C.I.O.
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ralului acestora. Totodată, economia 
americană a fost grav afectată de 
războiul agresiv de lungă durată pur
tat de S.U.A. în Vietnamul de sud. 
Poporul american și popoarele lumii 
își ridică tot mai puternic glasul de 
protest împotriva acestei politici a- 
gresive. Este neîndoielnic că politica 
de „vietnamizare" a războiului e sor
tită eșecului.

— Care sînt obiectivele cen
trale ale programului politic al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și Frontului Național 
Eliberare 7

— Sarcinile Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul de Sud 
fost exprimate în mod clar în pro
gramul său politic : solidaritatea în
tregii națiuni, hotărîrea de a obține 
victoria în lupta împotriva agresiunii 
imperialismului american, de a răs
turna regimul de marionete de la 
Saigon, de a instaura o administra
ție de largă coaliție națională, demo
cratică, de a construi un Vietnam de 
sud independent, democratic, pașnic, 
neutru și prosper, ca un pas impor
tant spre reunificarea pașnică a pa- - 
triei.

In cursul celor ÎL ani, Frontul Na
țional de Eliberare s-a manifestat ca 
o importantă forță politică, condu- 
cînd lupta populației sud-vietnameze. 
In zonele eliberate, F.N.E. și Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului, de Sud au ac
ționat și acționează pentru instau
rarea unui regim de largă democra
ție, pe baza egalității între toate nș-, 
ționalitățile, fără deosebire de re
ligie. Unul din principalele o- 
biective l-a constituit aplicarea re
formei agrare. în acești ani, peste 2 
milioane de hectare de pămînt 
au fost dis.tribuite țăranilor. Viața 
populației din zonele controlate de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu se 
îmbunătățește pe zi ce trece. Cul
tura, educația, ocrotirea sănătății se 
dezvoltă permanent, ceea ce face ca 
înfățișarea zonelor controlate de 
G.R.P. să se schimbe continuu.

Pe plan extern, F.N.E. și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu promovează 
o politică de pacei neutralitate și de 
menținere a unor relații de priete
nie și solidaritate de luptă cu popoa
rele cambodgian și laoțian frățești, 
sprijină activ mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor, contribuind 
astfel, la apărarea păcii în Asia de 
sud-est și în lume. Poziția noastră 
justă este foarte clară. Nguyen Huu 
Tho. președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. a declarat : ,.Sîn- 
tem gata să încetăm focul. Sîntem 
gata să încetăm războiul, cu condiția 
ca drepturile naționale fundamentale 
ale populației sud-vietnameze să fie 
asigurate Dacă Statele Unite copti- 
nuă să. se încăpățîneze, să prelun
gească războiul de agresiune, atunci 
populația sud-vietnameză — in nu
mele cauzei independenței adevărate, 
și a unei păci drepte — este hotă- 
rîtă să înfrunte toate greutățile și sa
crificiile. Ea este ferm decisă să in
tensifice lupta pînă cind va obține 
victoria totală".

— Este știut că popoarele viet
namez, cambodgian și laoțian se 
întrajută frățește în lupta împo
triva dușmanului comun. Vă ru-

de

de
au

găm să ne spuneți cum se ma
nifestă sprijinul reciproc și soli- . 
daritatea de luptă a ' 
popoare ?

— în fața dușmanului 
imperialismul american — 
vietnamez, laoțian și cambodgian sint 
solidare și își acordă sprijin reciproc, 
în luna aprilie 1970. conferința la 
nivel înalt a popoarelor indochineze 
a. adresat un apel celor trei popoare 
de a intensifica solidaritatea lor in 
lupta împtriva imperialismului ame
rican și a lacheilor lor, pentru a a- 
păra drepturile lor naționale sacre 
și a face ca Indochina să devină o 
zonă independentă și pașnică, cores
punzător năzuințelor popoarelor ce
lor trei țări, în interesul 
nerale. Părțile participante 
rință s-au angajat să facă 
bilul pentru a se sprijini 
după cerințele fiecăreia și în baza 
respectului reciproc. A fost totodată 
exprimată hotărîrea de a apăra și a 
dezvolta prietenia frățească și rela
țiile de bună vecinătate dintre ele, 
ca și în cooperarea, în viitorul mai 
îndepărtat, în munca de reconstruc
ție a fiecărei țări, potrivit propriei 
sale căi.

în relațiile dintre ele, cele trei țări 
sînt hotărîte să aplice principiile 
coexistenței pașnice : respectarea su
veranității și integrității teritoriale a 
fiecăreia, neagresiunea, respectarea 
regimului politic al fiecăruia și nea
mestecul în treburile interne, egalita
te și avantaj. reciproc, conviețuire 
pașnică.

celor trei

comun — 
popoarele

păcii ge - 
la confe- 
tot posi- 
reciproc,

— . Cum apreciați ecoul in
ternațional.-al programului de .. 
wpletnenla.re politică a proble--..- 
mei vietnameze, sintetizat în 
cele 7 puncte ale propunerilor 
făcute la conferința cvadriparti- 
tă de la Paris de către Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud ?

— In timp ce administrația Nixon 
se cramponează de pozițiile sale be- 
liciste urmărind victoria militară și 

* preferă să urmeze politica barbară 
de" „vietnamizare" a războiului, în loc 
să negocieze în mod serios, F.N.E. și 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au dat 
și dau dovadă de bunăvoință și de o 
atitudine constructivă pentru rezol
varea pașnică a problemei vietna
meze.

Planul nostru de pace în 7 puncte 
se bucură de înțelegere și sprijin 
puternic din partea a numeroase 
guverne, a popoarelor progresiste din 
întreaga lume, inclusiv a poporului 
american. Păturile cele mai largi ale 
opiniei publice internaționale consi
deră propunerile în 7 puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu ca 
o bază jrtstă, rezonabilă și realistă, 
în spiritul respectării drepturilor na
ționale fundamentale ale populației 
sud-vietnameze. Aceste propuneri au 
un mare ecou în lume, amplificînd 
cererile opiniei publice ca adminis
trația S.U.A. să răspundă în mod po
zitiv, prin acțiuni concrete.

In încheiere, dl. LamVan Luur 
a declarat:

— Partidul comunist, guvernul șl 
poporul român și-au afirmat în repe
tate rînduri solidaritatea și sprijinul 
lor pentru lupta noastră dreaptă, au 
susținut și susțin programul în șapte 
puncte privind reglementarea proble
mei vietnameze. Doresc să exprim 
și cu acest prilej recunoștința since
ră a Frontului Național de Eliberare 
și a Guvernului Revoluționar Provi
zoriu. al Republicii Vietnamului 
Sud pentru acest sprijin.

Interviu consemnat
Dumitru ȚINU

de

da

Teleg rame
Cu prilejul celei de-a Xl-a aniver

sări a creării. Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, U- 
niu'neâ Generală a Sindicatelor din 
România, Uniunea Tineretului Co
munist. Uniunea Asociațiilor Studen
țești, Comitetul național pentru a- 
părarea păcii, Consiliul național al

femeilor, Comitetul național de 
lidaritate cu lupta poporului vietna
mez și Liga română de prietenie oi 
popoarele din
adresat telegrame de 
nizațiilor similare 
Vietnamului de Sud.

SO-

Asia și .Africa au 
felicitare orga- 
din Republica

Miting intr-o localitate din zonele 
eliberate ale Vietnamului de sud

VIETNAMUL DE SUD 19 (Ager- 
pres). — Agenția de presă Elibera
rea informează că intr-o localitate 
din zonele eliberate ale Vietnamului 
de sud a avut loc, la 18 decembrie, 
un mare miting organizat de Comi
tetul Central al F.N.E. și de Alianța 
forțelor naționale democratice și paș
nice din Vietnam cu prilejul împli
nirii a 11 ani de la crearea Fron
tului Național de .Eliberare din Viet
namul de sud. Au participat condu
cători ai C.C. al F.N.E. și ai Alian
ței, ai Guvernului Revoluționar Pro-

vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, reprezentanți ai forțelor arma
te populare de eliberare, a nu
meroase organizații de masă afi
liate la F.N.E. și ai unor largi pături 
ale populației sud-vietnameze.

Luînd cuvîntul, Nguyen Huu Tho, 
președintele C.C. al F.N.E., pre
ședintele Consiliului Consultativ al 
Republicii Vietnamului de Sud, a 
evocat marile succese obținute de 
populația sud-vietnameză și a reafir
mat hotărîrea acesteia de a lupta șl 
de ari învinge pe agresori.
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