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CONSECINȚE ALE
Încălcării legislației
privind receptionarea noilor

obiective industriale
Potrivit prevederilor planului. In 

acest an urmează să Intre în func
țiune și să înceapă să dea produc
ție 300 de obiective industriale im
portante. ffără excepție, punerea în 
funcțiune a ffiocăruia din aceste o- 
biective trebuie să fie făcută cu ma
ximă grijă, fiind imperios necesar ca 
factorii cu răspunderi în domeniul 
Investițiilor să dovedească o res
ponsabilitate înaltă atunci cînd ho
tărăsc darea în exploatare a noilor 
obiective, cînd semnează „actul lor 
da naștere", cum se spune. Aducem 
Sn discuție aceste probleme pentru 
că, uneori, anumiți titulari sau be
neficiari de Investiții forțează pu
nerile în funcțiune.

Cadrul legal c.u privire la pregă
tirea și realizarea lucrărilor de in
vestiții este riguros stabilit. In spi
ritul Legii privind organizarea, pla
nificarea și executarea investițiilor, 
Hotărtrea Consiliului de Miniștri nr. 
900/1970 precizează, între altele : 
„La recepția punerii in funcțiune a 
capacității de producție industrială 
se verifică - efectuarea prealabilă a 
probelor tehnologice, existența con
dițiilor pentru exploatarea normală, 
1» întreaga capacitate, a instalațiilor 
șl utilajelor tehnologice, astfel îneît 
să se asigure calitatea produselor șl 
atingerea indicatorilor tehnico-eco- 
nomicl aprobați, precum șl îndepli
nirea celorlalte condiții prevăzute in 
actele normative cu privire la obiec
tivul de investiții care urmează să 
fie pus in funcțiune". Reglementări 
dare, cu putere de lege, care trebuie 
respectate ad literam, in toate cazurile, 
așa cum cer interesele majore alo 
economiei.

Pocnind de la o raportare statistică - 
făcută la .....................................
1971 ne 
capacitate 
„Laromet" din București să 
numai lucruri bune : un proces teh
nologic pus la punct pînă la ultimul 
amănunt, cu mașini, utilaje și insta
lații în perfectă stare de funcțio
nare, care să dea produse de cali
tate — doar așa prevăd reglementă
rile legale. In practică însă, punerea 
în funcțiune a fost făcută după toate 
regulile... provizoratului. Căci, po- • 
trivit constatărilor Băncii de Inves
tiții, la data raportării punerii in 
funcțiune a capacității respective, 
ferăstrăul mecanic (utilaj de bază) 
era abia in curs de montare, iar re
glajele la instalațiile de automatizare 
s® aflau, de asemenea, în curs de 
execuție. Probele tehnologice s-au 
făcut numai în regim de funcționare

manuală, nu automată, a mijloacelor 
tehnice. Pe bună dreptate, pune
rea în funcțiune a fost contestată de 
către organele Băncii de Investiții. 
A trebuit să treacă mal bine de o 
lună pentru ca obiectivul amintit aă 
dea producție în condiții optime, așa 
cum prevede legea.

Dar nu numai la „Laromet” e-a 
acționat în acest mod ; la fel s-a 
procedat și la Centrala hidroelectrică 
Bascov, care a fost dată în exploa
tare cu toate că nu erau asigurate

Un nou tip
de compresor
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mașini din Reșița a fost reali- J 
zat, după proiecte proprii, un ț 
nou tip de compresor, cu o ca- 1 
pacitate de 25 mc' pe minut, u- 1 
tilaj cu largă întrebuințare în l 
diferite ramuri industriale. în > 
comparație cu produsele simi- 1 
lare, noul compresor are o 1 
greutate cu circa 50 la sută mai ? 
mică pe unitate de putere. Cu ț 
toate acestea, el atinge in ex- l 
ploatare parametri tehnico- * 
funcționali superiori celor rea- 1 
lizați de oompresoarela de a- i 
ceeași capacitate. '

sfîrșitul lunii noiembrie 
așteptam ca despre noua 

industrială de la uzina 
auzim

două regulatoare de tensiune, că re
glarea se făcea manual, nu automat, 
că la unele agregate au fost necesare 
unele remedieri. Oare, in ambele si
tuații, titularii și beneficiarii acestor 
investiții nu au observat că se ne
socotește Decretul 304/71 al Consiliu
lui de Stat, care interzice darea în 
exploatare a unei instalații sau linii 
tehnologice, dacă acestea nu sînt do
tate cu aparatura de măsură, 
trol și automatizare prevăzută 
proiect ?

La situații de acest gen — adăugăm 
și cazul Fabricii de subansamble 
din Băilești, dată recent în funcțiune 
în condițiile în care producția se 
realiza. In bună măsură, prin asam
blarea unor prese produse la... o uzi
nă din Craiova — se ajunge din cau
ză că unii titulâri și beneficiari de 
investiții, în goana după raportări 
statistice favorabile, nu înțeleg sau nu 
vor să înțeleagă că în acest fel se încal
că reglementările în vigoare, că prin

forțares punerii in funcțiune, departe 
de a obține efectele scontate, se declan
șează un veritabil „maraton" al re
tușurilor, completărilor, reparațiilor 
pe seama timpului de producție, pe 
seama economiei naționale. Exigente 
ca și pînă acpm, organele Băncii de 
Investiții, dar nu numai ele, ci și 
ministerele titulare de investiții tre
buie să determine respectarea fermă 
a disciplinei, a legalității economice, 
a normelor de punere în funcțiune la 
fiecare capacitate și obiectiv de 
producție, să tragă la răspundere pe 
cel care ar manifesta tendința ra
portărilor fictive în acest domeniu.

Nu mai 
situațiile 
unele noi 
producție 
exagerate 
efectuarea 
tru a preveni astfel de cazuri, Se
cretariatul Comitetului Central al 
P.C.R., printr-un ansamblu de mă
suri luate in toamna trecută — a atras 
serios atenția că se interzice cu desă- 
vîrșire recuperarea restanțelor în fi
nalizarea lucrărilor de investiții, la 
darea lor în exploatare, prin redu
cerea duratei probelor tehnologice. 
Insistăm asupra acestei cerințe, în- 
trucît, în a doua parte a lunii de
cembrie 1971, au intrat in probe teh
nologice o serie de obiective din in- 
dustria chimică, industria lemnului 
și industria materialelor de construc
ții. Aoeste probe tehnologice, eau ro
daje — potrivit reglementărilor In 
vigoare —'trebuiau să se desfășoare 
timp de 90 de zile, pînă la în
ceputul lunii martie. Or, după cum 
s-a constatat, unele obiective — prin
tre care Fabrica de PAL Fălticeni — 
au fost date în funcțiune Încă din 
anul trecut, la numai citeva zile de la 
începerea probelor tehnologice. In nici 
un caz nu trebuie forțată mina membri
lor comisiilor de recepție în „apropie
rea" momentului oportun pentru da
rea în exploatare a unui obiectiv sau 
altul, a unei capacități sau alteia, dacă 
acestea nu întrunesc condițiile nece
sare. Comisiile de recepție au îndato
rirea să judece lucid și realist situația 
fiecărui obiectiv, să explice, să de
monstreze că acceptarea și raporta
rea punerii în funcțiune sînt acte de 
înaltă responsabilitate — reglemen
tate cu strictețe de normele legale 
— al căror efect trebuie să fie nu
mai șl numai favorabil economiei 
naționale.

puțin dăunătoare sînt și 
cînd se- pun in funcțiune 
obiective și capacități de 
pe seama „comprimării" 
a duratei stabilite pentru 
probelor tehnologice. Pen-
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(Agerpreș) ’

Se vădeau primele semne ale pri
măverii. Frigul, bruma, negura ier
nii se mai făceau simțite în unele 
zile, dar părea că primăvara va veni 
mai devreme ca in alți ani. Se ves
tea o primăvară timpurie. Oamenii 
o doreau, cu nădejdi în care se furi
șau neliniști, întrebări ce-și așteptau 
răspunsul...

Era prima primăvară de după acel 
23 August care avea să însemne in 
viața țării și a acelei generații, ho
tarul între ceea ce fusese „înainte" 
și ceea ce 
să se 
acum 
Dar 
încă 
a fi

■ mai acele săptă- 
mîni se anunțau 
hotărîtoare pen
tru bătălia al că
rei rezultat avea 
să decidă soarta 
țării, soarta oa
menilor.

încrederea, spe
ranța înflăcărau 
ția din august 
dictatura fascistă, țara fusese smulsă 
din războiul hitlerist, toate resursele 
ei umane, materiale, militare puse 
în slujba luptei pentru zdrobi
rea fascismului. Libertatea fusese 
cucerită, dar temeliile sistemului eco- 
nomioo-social pe care se sprijinea re
gimul burghezo-moșieresc nu se clln- 

• tiseră. Fabricile, băncile, moșiile ră
măseseră în miinile claselor exploa
tatoare care dețineau, totodată, pozi
țiile dominante în guvernele ce s-au 
succedat după eliberarea țării, în a- 
paratul de stat. In administrație.

Ascuțirea conflictului Izbucnit încă 
din primele săptămîni după eliberarea 
țării între masele largi populara și

minoritatea exploatatoare avea drept 
obiect nu unul sau altul din aspectele 
izolate ale vieții sociale, ai În
săși calea de evoluție a Româ
niei. Forțele reacționare, coaliza
te In jurul monarhiei, erau hotă
rî te să întoarcă lucrurile pe ve
chiul .făgaș care însemna menți- . 
nerea nestingherită a dominației șl 
a privilegiilor lor de clasă. în planu
rile lor, neglijaseră însă un „amă
nunt" : voința maselor. Or, poporul 
nu vedea în insurecție un simplu

munte Jertfe, de e 
seamăn a forțelor, 

gata să ia asupră-le 
necesar. Iar cînd 

să lanseze chemarea

fie nevoie de
Încordare fără 
Oamenii erau 
tot ce va fi 
partidul avea
„Totul pentru front, totul pentru vic
torie !“, elanul cu care i-a răspuns 
țara a dovedit că prin această lozin
că el a dat glas simțămintelor antifas
ciste; gîndurilor întregului popor 
hotărit să-și aducă întreaga' contribu-

urma 
închege „de 

înainte", 
viitorul era 
departe de 
decis ; toc-

'ție, pe toate căile, la zdrobirea pînă 
la capăt a hitlerismului.

27 DE ANI DE LA INSTAURAREA
PRIMULUI GUVERN DEMOCRATIC 

DIN ISTORIA ROMÂNIEI

Inimile. Insurec- 
1944 răsturnase

Campania agricolă în județul Mureș

UN ÎNCEPUT CU
PREA MULTE... RESTANTE

episod, ci un moment hotărltor pen
tru destinele sale, Începutul unui 
proces revoluționar adine, menit să 
ducă la realizarea unor profunde 
transformări democratice, la înlătura
rea oricăror forme de exploatare șl 
instaurarea orinduirii socialiste.

în acele zile de cumpănă, ca In 
toate momentele-cheie din istoria 
României modeme, interesele și nă
zuințele supreme ale maselor popu
lare aveau să-și găsească exponentul 
fidel în partidul comuniștilor. Expri- 
mind în cel mai înalt grad aspira
țiile poporului, supunînd realitățile 
românești unei profunde analize mar- 
xist-leniniste, sesizînd cu acuitate 
cerințele obiective ale dezvoltării so
ciale, partidul a . clarificat esența și 
perspectivele momentului revoluțio
nar respectiv : desăvirșirea revoluției 
burghezo-democratice și trecerea în 
continuare la etapa următoare a lup
tei pentru socialism.

Oamenii căutau în politica partidu
lui, în cuvintele sale de ordine răs
puns la întrebările care îi frămîn- 
tau. Cu cită înfrigurare erau urmă
rite, In acele zile, comunicatele pri
vind evoluția operațiilor militare, 
lupta vitejească a ostașilor români, 
cot la cot cu ostașii Armatei sovie
tice I Nimeni nu se mai îndoia de felul 
cum avea să se sfirșească războiul ; 
dar spre a grăbi epilogul acelei uriașe 
ridicări a popoarelor împotriva 
monstrului hitlerist avea să mal

Complexitatea 
situației cu care 
era confruntată 
România în acea 
primăvară a lui 
’45 izvora din fap
tul că vasta mo
bilizare pentru 
sprijinirea fron
tului antifascist 
se îmbina cu 
învenșunaita con
fruntare a forțe
lor pe frontul ‘in
tern. „Nu va mal 

fi oa înainte. Totul se va schimba, 
trebuie să se schimbe !“ Conștient 
sau instinctiv, năzuință vagă sau do
rință precis oonturată, acest gînd pă
trundea tot mai adine în mintea mi
lioanelor de oameni care legau în- 
tr-un tot unic victoria asupra hitle- 
rismulUi de victoria asupra cercu
rilor reacționare din țară.

După două decenii de ilegalitate, 
partidul a dat un strălucit examen 
al maturității sale politice, dovedin- 
du-se deopotrivă pregătit pentru a 
folosi, potrivit împrejurărilor, atît 
formele pașnice, cit și cele nepaș- 
nice de luptă. In perspectiva isto
riei apare limpede meritul său care 
constă nu numai în a fi elaborat o 
strategie 
za te pe 
vărurilor 
nismului 
societății 
pectivă, dar, totodată, de a fi reușit 
ca în aplicarea acestora să îmbine 
principialitatea comunistă cu suple
țea, cu mobilitatea și dinamismul 
necesare închegării unul larg evan
tai de alianțe unind în jurul clasei 
muncitoare masele țărănimii, cercuri 
largi ale Intelectualității, oamenii

Tudor OLARU

șf tactică revoluționară ba- 
aplicarea creatoare a ade- 
generale ale marxism-leni- 
la condițiile specifice ale 
românești din epoca reș

(Continuare în pag. a III-a)

te d® sămînță necesară. Mai rău 
se stă în ce privește pregătirea se
mințelor de trifoliene. Pare de ne
crezut, dar In dimineața zilei de 1 
martie, la Cipău, treieratul trifoiu
lui era în toi, lucrare ce trebuia 
executată pînă cel tlrziu la sfîrșitul 
lunii noiembrie a anului trecut. A- 
mănunte in legătură cu efectuarea 
acestei lucrări le-am primit de la 
magazinerul Ion Cătană. „Timpul 
semănatului a venit, dar noi nu a- 
vem un gram de sămlnță pentru 
că nu ne-am onorat obligațiile față 
de contractele încheiate cu Agro- 
sem Tg. Mureș. Acum dăm zor cu 
treieratul trifoiului și pe măsură 
ce-l vom introduce In bază vom 
primi sămtnța cuvenită și ne apu
căm de treabă". Acesta este purul 
adevăr. Deși timpul semănatului se 
apropie pe zl ce trece, la Cipău nu 
este asigurată sămînța decuscutată. 
Intr-o asemenea situație se află și 
cooperativele agricole din Iclăn- 
zel, Țigmandru și altele. Din cauza 
întîrzierii treieratului trifoiului să
mînța nu a putut fi trimisă la 
timp la stațiunea de decuscutare 
Ghimbav — Brașov. Astfel, din 245 
tone sămînță de trifoi predată spre 
decuscutare pînă Ia 1 martie sta
țiunea nu a putut livra județului 
Mureș decît 105 tone sămînță.

Timpul nu așteaptă. Zilele care 
au mai rămas pînă la declanșarea 
din plin a lucrărilor agricole din e- 
poca I.........................
zuință. 
situație 
parte, 
vremii, ponc, ue
faptul că iarna, fiind lipsită de ză
padă și ploi, rezerva de umezeală 
din ®ol 
rile, aa 
care să 
mezelii 
rea terenurilor și la efectuarea ln- 
sămînțărilor din prima urgență.

Deși timpul se menține răcoros, 
pe ogoarele cooperativelor agricole 
din județul Mureș se lucrează de 
zor la pregătirea patului germina
tiv și la semănatul culturilor din 
prima urgență. Mulți președinți de 
cooperative agricole, specialiști și. 
alți delegați, reîntorși de la Con
gresul Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, cuns 
sînt cei din Luduș, Acățari, Gor- 
nești și alte unități, au cercetat, 
din nou, starea de vegetație a cul
turilor și au luat măsuri operativ® 
pentru procurarea semințelor, pre
gătirea terenului și semănat In 
cooperativa agricolă din Cuci e-a 
dat o. atenție deosebită îmbunătăți
rii structurii plantelor de nutreț. 
La cooperativa agricolă din Emei, 
unde cu cîteva zile în urmă s-a 
dat semnalul pentru Începerea in- 
sămințărilor din prima urgență, e- 
xistă, de asemenea, preocupări sus
ținute în vederea pregătirii terenu
rilor și a însămînțărilor. „Dat fiind 
că mersul vremii din ultima pe
rioadă impune ca în această pri
măvară insămlnțările și celelalte 
lucrări agricole să se Înceapă cu 
mult mai devreme ca de obicei — ne 
spunea inginerul șef Edmund 
Kozrna — noi am socotit necesară 
încheierea aprovizionării cu să
mînța necesară însămînțărilor din 
urgența I și in funcție de starea 
terenului să trecem la treabă"..

Așa stînd lucrurile in unitățile 
agricole amintite, ne-a surprins 
cele aflate la laboratorul județean 
de controlul semințelor, unde Ingi
nerul principal Victor Bugariu ne-a 
arătat o listă cuprinzînd 20 de u- 
nități care nu au trimis probele de 
sămînță de ovăz sau probele 
ce au fost respinse ca necores
punzătoare. Acest lucru denotă o 
lipsă de interes din partea specia
liștilor de la cooperativele agri
cole din Ghindari, Nadeș. Laslău, 
Văleni-Acățari etc. față de soarta 
recoltei. Nici acum unele unități 
nu au condiționat întreaga cantita-

trebuie folosite cu chib- 
In județul Mureș această 
este determinată, pe de o 

de Încălzirea accentuată a. 
Iar, pe de altă parte, de

(
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® LA MIERCUREA 
CIUC. A treia zi a 
campionatului mon
dial de hochei pe 
gheața (grupa C)

FOTBAL. Noi 
surprize în „Cupa 
României".

® Actualitatea la 
schi, volei și baschet

Alte știri din țarâ 
și de peste hotare în 
pag. a Iii-a.
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D. LAURENTIU

este mică. Așa stînd lucru- 
impune luarea de măsuri 
contribuie la păstrarea u- 
ln sol, trecerea la pregăti-

Viorel SALAGEAN

putem mîndri cu o dinamică

decît 
agen- 
Lipsit 
afara

completarea cu 
comportamentului

locuințe mai 'confortabile, in- 
cuvint condiții mai bune de

și 
ce

Femeile
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Educația fizica si sportul m scoli

Preocupare insuficientă

bărbafii satului
Un tai de munte așezat la poalele Gurghiului, măr

ginit de codri seculari. Numele lui : Glăjărie. Trecind 
pe aici, intr-o dimineață de iarnă, mi-a atras luarea 
aminte o priveliște puțin obișnuită. In mijlocul satului 
se afla un șantier ; se inălța o construcție din cără
midă. La prima vedere nimic deosebit. Dar privind 
mai atent am văzut că toți muncitorii șantierului (care 
se dovedeau foarte iuți in mișcări, foarte activi) erau... 
femei. La un moment dat s-a auzit sunînd clopoțelul 
in școala de peste drum și una din femeile care trans
portau cărămizi a alergat la școală.

— E învățătoare și deputata noastră — mi s-a expli
cat. Acum are ore și merge in clasă. Dar o s-o mai 
vedeți aici și după-amiază și mîine...

Mi s-au povestit atunci mai multe. lucruri despre 
învățătoarea Lăszlâ Izabella. De douăzeci de ani de . 
clnd muncește ca dăscăliță a educat citeva generații 
de fii ai satului pe care i-a crescut in respectul pentru

IHHkHb
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muncă, pentru răspunderile lor sociale. $i, tot de două
zeci de ani, locuitorii satului au ales-o mereu să-i re
prezinte, ca deputată in consiliul popular al comunei 
fi în consiliul popular județean.

Glăjărie, satul mic de munte, multă vreme uitat, s-a 
împodobit cu construcții și dotări social-culturale noi. 
Un magazin universal, poșta, un cămin cultural, o școală 
?enerală de zece ani, o sală de gimnastică, o grădiniță, 
ntr-o parte a satului a apărut un cartier alcătuit din 

casele noi ale unor familii care trăiau in cocioabe. 
Satul a fost in întregime electrificat. Bărbații sînt 
muncitori la pădure șl mare parte din an ei se află 
departe de sat, la exploatările forestiere. De aceea, 
mai toate construcțiile au fost înălțate de harnicele 
femei ale satului, mobilizate de deputata lor. De la o 
construcție la alta, femeile au învățat meseria de zi
dar, betonist..„ Iată-le acum inălțind un dispensar cu 
mai multe săli de consultații și tratamente pentru boli 
interne, pediatrie, stomatologie, cu săli de așteptare, 
cu farmacie și locuințe pentru medici. „Diriginte de 
șantier", „șef de lucrări", „organizator" : deputata 
Lăszlă Izabella.

...Clopoțelul școlii sună din nou și din nou apare pe 
șantier învățătoarea. Discutînd cu ea, mi-a vorbit des
pre proiectele viitoarelor construcții și acțiuni de în
frumusețare a satului. Din glasul acestei femei răzbate 
pasiunea pentru tot ce poate să aducă un Suflu de 
viață nouă in micul sat de'munte. Este, de fapt, glasul 
unei conștiințe de comunist, materializată in fapte du
rabile.

Lorand DEAKS

Actualitatea culturala
pentru formarea

capacității de efort fizic 
a generațiilor în creștere

N-a circulat întotdeauna 
pe patru roți. Și-a făcut 
îndelung anticamera la 
mașină, pe motocicletă. Din 
epoca aceea a rămas cu o 
neîntrecută artă de a se 
strecura, de a se „fofila", 
de a conduce ca pe zidul 
morții, de a se duela prin 
mitralierele răpăitoare ale 
țevilor de eșapament cu 
toți „rivalii" de circulație. 
Scăpat de blindajul fragil 
al căștii de masă plastică 
s-a trezit, în sfîrșit, în a- 
parent inexpugnabila car
casă a mașinii .sale șl de 
atunci se crede în tanc. De 
cind a devenit „quadriro
let", mașina nu mai este 
pentru el altceva decît un 
sclav mecanic. Dar nu un 
sclav obișnuit, în sensul 
clasic al cuvîntului, ci unul 
căruia însuși „quadrirole
tul" s-a aservit printr-o re
ciprocă înstăpînire. II di
chisește, îl pigulește, îl în- 
zorzonează cu păpușele, cu 
etichete și abțibilduri, cu ti
nichele nichelate sau smăl
țuite. cu oglinjoare, antene 
telescopice și mal ales cu 
dungi longitudinale, semnul 
unor raliuri, la care n-a 
participat niciodată, cu ex
cepția celor practicate clan
destin între stopurile șl 
punctele de control ale cir
culației obișnuite. Intre a- 
ceste puncte se desfășoară 
toată arta Iui de conducă
tor în stil de „vivere peri- 
colosamente". Căci prin fața 
uniformelor albastre cu țig- 
nal și matrac vărgat trece 
blind ca mielușelul prin 
strungă, iar cînd este pre
cedat de o mașină cu ven
tuză pe capotă calcă sfios, 
pe vîrfuri, pînă evadează 
din raza ei de observație, 
pentru ca, o dată scăpat, 
să-și dea cu frenezie dru
mul pe zidul morții.

Nimic mai fascinant pen
tru el decît o băltoacă

caldarîm pe care se pricepe ' 
de minune s-o transforme 
într-o aripă de zoaie zbu
rătoare proiectate cu dăr
nicie pe îmbrăcămintea 
„suveranului" pieton. Căci 
principalul rival al quadri- 
roletului nu este seamănul 
său din altă mașină, ci ar
haicul biped, propria lui 
ipostază dinainte de moto
cicletă, cel ocrotit de regu
lamente, cel pentru

ornante extrase din voca
bularul zoologic. Dincolo de 
parbriz nu se află decît cei 
ce-1 încurcă ; quadriroletul 
din spate care solicită de
pășirea este un orgolios 
suspect, cel dinainte care 
nu se lasă depășit, un in
fatuat căruia nu i-ar șade 
bine decît în șanț, cu foi de 
ziare pe burtă, iar cel ce 
vine dimpotrivă, cerlnd 
prin semnalizatoarele lumi-

Pietonul și 
quudriroletul

s-au născocit dungile văr
gate de la intersecții |i 
indicatoarele „atențiune" 
„trecere pietoni". Dar 
sublimă satisfacție să le ig
nori, să irumpi peste ele 
ca un pachiderm, să calcu
lezi în fracțiuni de secundă 
relația dintre înaintarea pa
sului trecătorului și viteza 
bolidului tău, ca să-l 
„ștergi" pe dușman atingîn- 
du-1 doar la infarct și lă- 
sîndu-I cu înjurătura Încre
menită pe buze.

Pietonul nu este suveran 
pentru quadrirolet 
sub uitătura severă a 
tului de circulație, 
de orice prioritate în 
acestei protecții, el nu ră- 
mine pentru quadrirolet 
decît un biet destinatar al 
celor mai colorate epitete

noase reducerea orbitoarei 
faze mari, un începător 
stîngaci cu „lacrima bou
lui" la geamlic, care n-are 
decît să stea acasă, pe sobă, 
decît să se aventureze 
noaptea pe șosea.

în vitrina mobilă pentru 
propria-i persoană care este 
pentru quadrirolet mașina, 
ne apare, uneori, un om 
brusc transformat psiholo
gic trăind o ciudată dedu
blare â eului. Cită vreme 
merge pe jos și trăiește a- 
lături de semenii lui in 
ipostaza de pieton, Iși re-' 
vendică suveranitatea de 
cetățean normal, dar cum a 
deschis portiera mașinii su
feră o bruscă metamorfoză 
vrînd parcă să devină pro
priul său dușman. A con
duce un automobil Inseam-

n& insă nu numai a lucra 
permanent la o bandă ru
lantă care nu cunoaște 
timpi morți, ci și a colabora 
la elaborarea și fnenținerea 
unor norme unanim accep
tate de conviețuirea so
cială. Tactica de urgență, 
ieșirea frauduloasă din rit
mul „dansului" pe asfalt, 
în izolarea unei cutii de 
tablă de a cărei fragilitate 
mulți se conving prea tîr- 
ziu, cu sentimentul superio
rității transformat în a- 
gresivitate, cu maniere de 
centaur al secolului vitezei, 
nu pot duce decît la trans
formarea circulației rutie
re într-o junglă, așa cum, 
din păcate pentru omul de
venit quadrirolet, se întîl- 
nește în atîtea metropole și 
autostrăzi din lume cu mari 
cimitire automobilistice. 
Volanul care ne-a mărit 
capacitatea de deplasare, 
mobilitatea și libertatea de 
acțiune nu poate fi încre
dințat unor surugii motori
zați. Este nevoie de un cod 
al moralei șoferești, de un 
climat exigent pentru auto- 
impunerea corectitudinii de 
către toți cei ce, intrînd 
într-o mașină, nu-și pierd 
profilul uman ; este nevoie 
de Întronarea prin educa
ție civică a unor relații de 
respect reciproc și toleran
tă prin surîs între cei ce 
merg pe jos și cei de la 
volan. Codul rutier preve
de toate normele tehnice șl 
orientative ale unei circu
lații normale. El nu ooate 
fi insă optimizat social de
cît prin 
normele 
civilizat al tuturor celor ce 
folosesc pe sus sau pe jos 
bunul public denumit stra
dă sau șosea. Altfel, riscăm 
nroliferarea unor deprinderi 
tot mai greu de lecuit.

Ioan GRIGORESCU

Fenomenul de accelerare a creș
terii și dezvoltării somațo-funcțio
nale este prezent și în țara noastră : 
noile generații cresc în înălțime și 
greutate, în perimetre și diametre, 
mai mult și mai repede decît genera
țiile din trecut ; 
organismul lor se 
tens ; pubertatea 
apare mai de 
timpuriu etc. A- 
cest spor de creș
tere și dezvoltare 
este explicat de 
oamenii de știin-

• ță ca fiind efec
tul unei sănă
tăți mai robuste, determinată la rîn- 
dul ei de îmbunătățirea condițiilor de 
igienă și de progresele făcute în tra
tamentul multor boli ; la acestea se 
adaugă o alimentație mai substan
țială, ................................................
tr-un 
viață.

Ne 
dintre cele mai viguroase in ceea ce 
privește creșterea și dezvoltarea so- 
mato-funcționale a tinerilor din pa
tria noastră. Este necesar insă ca pe 
măsura acestor îmbunătățiri morfo
logice să crească și capacitatea de 
efort fizic. Potențialul biomotric sau 
capacitatea de efort fizic rezultă din 
sumarea calităților motrice de bază 
(viteză, forță, rezistență, îndemînare

ce înseamnă că nivelul de 
al fiecăreia dintre acestea 
valoarea capacității gene-

unele procese din 
desfășoară mai in-

etc), ceea 
dezvoltare 
determină 
rale de efort fizic. Calitățile motrice, 
la rindul lor, sînt forme de mani
festare alei . interacțiunilor factorilor 
morfo-funcționali. Cu cit corpul, cu 
aparatele și sistemele sale, este mai 

bine dezvoltat, cu 
atît calitățile mo
trice ar trebui să 
fie mai valoroase.

O cercetare re
centă, făcută de 
Centrul de cerce
tări științifice șl 
documentare teh

nică al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, cu 
sprijinul Ministerului Educației și 
învățămintului, pe un lot de peste 
55 000 eleve și elevi din toate jude
țele țării — cuprinși în clasele 
V—XII (11—19 ani) din învățămin- 

- tul de cultură generală și anii I—III 
(15—19 ani) din învățămintul profe
sional — arată că bagajul motric al 
acestor tineri este insuficient. Ek=t«

puncte de vedere

Prof. Virgil MAZKLU 
cercetător științific principal 
la Centrul de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.

(Continuare in pag. a III-a)

Excelenței Sale
Colonel IGNATIUS K. ACHEAMPONG

Președintele Consiliului Redeșteptării Naționale al Republicii Ghana

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării independenței 
de stat a Republicii Ghana, în numele Consiliului de Stat, al guvernului 
și poporului român, precum și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre, guvernului și poporului ghanez, cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de prosperitate și progres continuu.

îmi exprim speranța că relațiile existente între Republica Socialistă 
România și Republica Ghana se vor dezvolta continuu, în interesul am
belor popoare, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Actualitatea culturală
„Sora cea mare"

de A. Volodin
LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

Regizorul Ion Olteanu este un În
drăgostit al teatrului poetic. El pros
pectează zonele ascunse ale sensibili
tății umane, caută acele filoane în 
care poezia își dăruiește generos 
identitatea filozofiei. Acestei activități 
intelectuale el i se dedică cu devo
țiune, în tăcere, fără ostentație, cu 
o tenacitate de adolescent. Uneori 
eforturile sale se încununează con
cludent, adeseori ele rămîn în sta
diul bunelor intenții. Fidelitatea re
gizorului față de teatrul poetic ne-o 
dovedește opțiunea sa în privința 
repertoriului.

Nu de mult am avut ocazia să-i 
văd înscenarea „Schimbului" de Paul 
Claudel, un spectacol pe care critica 
l-a analizat și catalogat în fugă, 
lgnorînd atmosfera plină de poezie 
tragică provocată de zbuciumul dez
nădăjduit al adevărului strivit sub 
povara unor legi necruțătoare în im
placabilitatea lor, atmosferă sugerată 
pregnant de impecabila interpretare 
a actrițelor Liliana Tomescu și Gilda 
Marinescu și a actorilor Ștefan Ior- 
dache și Val. Săndulescu, la reușita 
reprezentației nu mică fiind contri
buția scenografiei semnată de arhi
tecta Teodora Dinulescu.

Acum cîteva zile, pe scena Stu
dioului Teatrului „C. I. Nottara", a 
avut lor premiera piesei „Sora cea 
mare" de. Aleksandr Volodin. Proba
bil aceeași indinație spre teatrul 
poetic l-a determinat pe Ion Oltea
nu să aleagă această piesă, fiindcă 
Volodin este considerat drept unul 
dintre scriitorii sovietici contempo
rani al căror obiect de observație îl 
constituie dramele consumate în sfe
ra vieții cotidiene a oamenilor obiș- 
nulți, scriitor ce ar continua tradiția 
oehoviană. în programul de sală există 
un citat reprodus dintr-o discuție 
purtată de Cehov cu un confrate- 
poet, semnificativă pare-se pentru 
înțelegerea temelor și atmosferei din 
piesele lui Aleksandr Volodin. „în 
viață, spunea Cehov, n-ai să îritîl- 
nești la tot pasul oameni care să se 
împuște, să se spînzure sau să-și de
clare’ dragostea și n-ai să vezi în 
mod continuu enunțîndu-se idei pro
funde. Nu ! De cele mai multe ori, 
oamenii mănîncă, beau, fac curte și 
spun prostii. Este necesar ca tocmai 
acest lucru să fie reprezentat pe sce
nă. Trebuie scrise piese în care oa
menii să plece, să vină, să mănînce, 
să vorbească despre ploaie și despre 
timp frumos, să joace whist, și asta 
nu pentru că așa vrea autorul, ci 
pentru că așa se întîmplă în viață".

Cerință perfect legitimă. Cu o 
singură condiție : ca dincolo de apa
rența acestor gesturi, fapte și discu
ții banale să se petreacă, să rezulte 
dramele Interioare ale personajelor.

Protagonista rolului principal șl 
al întregului spectacol cu piesa

lui Volodin este Gilda Marines
cu. Dacă stările sufletești, emo
țiile pe care le primim ar putea în
căpea în cuvinte, despre plurivalența 
jocului Gildei Marinescu s-ar putea 
scrie mult. Vorbește. Și replicile 
ei ne duc dincolo de lumea aparen
țelor, descoperindu-ne un bogat uni
vers lăuntric. Tace. Și tăcerile ei 
sînt mai expresive decît cuvintele 
rostite. Privește. Și privirile ei e- 
xercită o irezistibilă putere de atrac
ție. își ascultă partenerul. Și ne o- 
bligă să ne îndreptăm întreaga aten
ție asupra ei.

Există în reprezentație un mo
ment antologic de artă interpreta
tivă, momentul cinci personajul își 
repetă rolul. Moment revelator, care 
ne descoperă în Gilda Marinescu o 
actriță cu infinite posibilități de ex
presie scenică. O actriță care trece, 
uimitor de simplu și firesc, de la to
nurile grav-tragice la cele patetic- 
dramatice, . din postura meditativă 
într-una comică, de la tristețe la 
exuberanță, întărindu-ne convingerea 
că ea poate juca cu aceeași natura- 
leță și forță expresivă marile parti
turi ale teatrului universal de la 
Nina Zarecinaia la Lady Macbeth.

Și cu toate că jocul el domină a- 
cest spectacol, s-au făcut totuși re
marcate prezența Sandei Băncilă, a 
Ioanei Mamolescu, a Marianei O- 
prescu și a lui Mircea Stroie.

Andrei STRIHAN

S C E
• TEATRUL DE STAT DIN ARAD 

anunță premiera pe țară a piesei 
„Titrații" de Raffai Sarolta. Regia : 
Miszlai Istvăn (din R.P. Ungară) ; 
scenografia': Sever Frențiu. Inter
pretează : Ion Petrache,. Larisa Stase 
Mureșan, Gelu Bogdan Ivașcu, Gabi 
Daicu, Olimpia Didilescu, Costel Ata- 
nâsiu ș.a.

Invitat, la rîndul său în Ungaria, 
regizorul Dan Alecsandrescu, de la 
teatrul arădan, va monta, la tea
trul „Jokai" din Bekescsaba, „Inte
resul general" de A. Baranga.

• TEATRUL DE DRAMA ȘI CO
MEDIE DIN CONSTANȚA va be
neficia, începînd din aceste zile, de 
o a doua sală de spectacol — si
tuată tot în incinta actualei clădiri./ 
Intitulată — după anul inaugurării 
și numărul locurilor — „Studioul 
72—82", noua sală va găzdui spec
tacole sau recitaluri cu caracter ex
perimental. Spectacolul inaugural, 
„De genul feminin" — un specta
col din lirica sorisă de femei, va fi 
susținut de către actrițele Agatha 
Nicoiau și Ana Mirena — miercuri,

Manifestări consacrate semicentenarului
U. I. C.

P. NEAMȚ. — (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea).

La Piatra Neamț a avut loc un e- 
moționant și instructiv dialog între 
generații' reprezentate prin aproape 
400 de tineri muncitori, țărani coope
ratori, elevi, profesori, vechi activiști 
de partid și U.T.C., participanți la 
bătăliile de clasă desfășurate pe teri
toriul județului Neamț.

Organizată în cinstea semicentena
rului U.T.C., această interesantă ac
țiune cultural-educativă a fost des
chisă de o amplă expunere făcută de 
către tovarășul Ștefan Boboș, prim- 
secretar al Comitetului județean

Concursul 
„Ogoare înfrățite”

RM. VILCEA — (corespondentul 
„Scînteii", P. Dobrescu) : în sala 
Casei de cultură din municipiul Rm. 
Vîlcea s-a încheiat faza finală a 
ooncursului-dialog „Ogoare înfră
țite", organizat în cinstea împlinirii 
a 10 ani de la încheierea coopera
tivizării agriculturii în țara noastră, 
început în luna noiembrie 1971, con
cursul s-a desfășurat în trei etape, 
fiecare prilejuind emoționante ser
bări populare, care au antrenat în 
70 de dialoguri scenice peste 3 000 de 
artiști amatori. Faza finală care a 
tras cortina concursului „Ogoare în
frățite" a dat cîștig de cauză brigă
zilor artistice de agitație, grupurilor 
vocale, tarafurilor de muzică popu
lară, colectivelor muzicale, coregra
fice șl echipelor de călușari din lo
calitățile Bălcești, Berbești, Jiblea, 
Măciuca și Stoicenl.

Neamț al P.C.R., privind condițiile 
istorice în care s-a creat organizația 
revoluționară a U.T.C., cum se mate
rializează conducerea acesteia de că
tre partid, lupta tineretului pentru 
traducerea în viață a programului de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara, noastră.

Cu acest prilej au fost prezentata 
comunicări referitoare la activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist în cei 
50 de ani de existență.

Dialogul între generații s-a desfă
șurat în fața a numeroase fotocopii 
și documente în original, grafice, pa
nouri, fotomontaje cu aspecte din 
viața și munca U.T.C., grupate într-o 
expoziție jubiliară, intitulată sugestiv 
„50 de ani de luptă sub steagul glo
riosului partid". în zilele următoare, 
expoziția va poposi în principalele o- 
rașe și unități economice din județ.

ARAD. — (Corespondentul „Scîn- 
tcii", Gabriel Gola).

Sute de tineri din cadrul organiza
țiilor U.T.C. comunale și orășenești 
din județul Arad participă în aceste 
zile la importante manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice de
dicate aniversării semicentenarului 
U.T.C. ce se desfășoară sub genericul 
„Sub flamuri de partid biruitoare". 
Astfel, în sala căminului cultural din 
Vinga peste 500 de tineri au avut o 
întîlnire cu ilegaliști, iar în orașul 
Ineu clubul tineretului a găzduit sim
pozionul cu tema : „Filozofia mar
xistă și practica socială". In munici
piul Arad, într-un cadru larg de 
participare a uteciștilor din toate în
treprinderile industriale ale orașului, 
în sala consiliului județean al sindi
catelor a fost prezentată expunerea 
„Aniversarea a 50 de ani de la crea
rea U.T.C., sărbătoarea întregului 
nostru tineret".

PROGRAMUL I

Asta seara, premiera filmului românesc

„PADUREA PIERDUTA"
Astă-seară are loc premiera unul 

nou film românesc — „Pădurea pier
dută", realizat după un scenariu de 
Mihnea Gheorghiu, de către regizorul 
Andrei Blaier. Acțiunea se desfășoa
ră în Balta Brăilei, în împrejurări 
dramatice ale anilor ’43. Filmul 
aduce în prim-plan destinele unor 
personaje antrenate spontan în lupta 
antifascistă.

In ajunul premierii am solicitat 
autorilor să ne prezinte, în cîteva 
cuvinte, intențiile care au prezidat 
realizarea acestui film. „Am încercat 
să scriu un film realist și poetic, a 
cărui narațiune să se prelungească în 
imaginația și cugetul spectatorului — 
ne-a spus Mihnea Gheorghiu. Pădu
rea pierdută este o poveste de dra
goste, deci o trăire sentimentală, însă 
nostalgia ei vrea să capete o nuanță 
de îmbărbătare și de încredere în 
puritatea, în omenia și poate chiar 
în eroismul celor ce trăiesc această 
aventură tragică ; este rememorată o 
perioadă al cărui eroism și ale cărei 
tragedii au dat și pot da numeroase 
subiecte de film".

La rîndul său, regizorul Andrei 
Blaier ne-a mărturisit că a fast atras 
de problematica umană și psihologică 
a scenariului, adăugind : „Am filmat 
preocupat tot timpul de dialogul 
direct cu spectatorii Pădurii pierdute. 
Construcția filmului, modalitățile fo-

N A
8 martie, la ora 17. 11 va urma,
la scurt interval, un spectacol de li
rică eminesciană, susținut de acto
rul Romeo Stănciugel. Noua sală va 
adăposti, de asemenea, spectacole cu 
o realizare mai veche dar de suc
ces a teatrului : „Cine ești tu ?“ de 
Paul Everac.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN CRA
IOVA va susține în fața publicului 
bucureștean, azi luni 6, și mîine, 
marți 7 martie, în sala Comedia a 
Teatrului național „I. L. Caragiale", 
spectacole cu piesele „Arca bunei 
speranțe" de Ion D. Sîrbu și „Pline 
amară" (premieră pe țară) de scri
itorul belgian Claude Spaak. Inter
pret! : Constantin Sassu, Nicolae 
Radu, Marina Bașta, Vasile Cosma, 
Tudor Gheorghe, Smaragda Olteanu, 
Vaier Dellakeza, Remus Mărgineanu 
și alții. Regia celor două spectacole 
este semnată de Călin Florin și, res
pectiv, Georgeta Tomescu. (Nistor 
Țuicu, corespondentul „Scînteii").

TEATRUL T.V.i . . ■ 3 • u. .

Marți 7 martie, ora 20,, Teatrul T.V. 
prezintă în premieră pe țară specta
colul cu piesa „MICUL EYOLF", de 
H. Ibsen. Traducerea, adaptarea și 
regia : Petre Sava Băleanu. Sceno
grafia este semnată de arh. Teodora 
Dinulescu. Imaginea : Elena Popes
cu, Mihai Peorocu, Bogdan Văsioiu, 
Cristian Miiller. Regia de montaj : 
George Miclea. Ilustrația muzicală : 
George Popescu. în distribuție : Eu
genia Popovici, Gina Patrichi, Ion 
Marinescu, Mihaela Murgu, Emil 
Hossu. I. Ilie, G. Ulmeni.

In fotografie : actrița Eugenia Po
povici într-o scenă din spectacol.

*
*
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15,S0 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. Recomandări 
pentru producția anului 1972. 
Generalizarea acordului glo
bal In cooperativele agricole 
de producție. Prezintă Angelo 
Miculescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor.

15,30—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 5-a — reluare.

17,35 Deschiderea emisiunii de 
după-amlază.

17.40 La volan — emisiune pentru
conducătorii auto. *

18,00 Căminul o Omagiu (de Ziua 
femeii) o Ancheta Căminu
lui ; „Bunicii", o Reportajul 
emisiunii : „Zile de martie in
tr-un sat de pe Valea Some
șului" a Noutăți pentru gos
podine : „Promisiuni concre
te..." ...la uzina din Satu- 
Mare, care a trecut la fabri
carea in serie a mașinilor 
casnice expuse la Pavilionul 
de mostre e Portret de fa
milie a De, la telespectatori 
pentru telespectator! a Rețe
ta gospodinei.

18.40 Emisiune de actualitate șl 
critică teatrală a Pe scenele 
țării : Premieră pe tară la 
Teatrul dramatic din Brașov : 
„Unchiul meu din Jamaica" 
de Dan Tărchilă ; Caraeiale 
la Teatrul german din Timi
șoara. Invitații emisiunii :

Sică Alexandrescu, Dan Tăr
chilă, Bruno Wllrsta, directo
rul Teatrului german din Ti
mișoara a Premiere bucu- 
reștene : „Vicleniile lui Sea
pin" de Moliăre — La Teatrul 
Mic. Cronică de V. Silvestru 
• Teatrul din Brăila și ano
nimatul.

19,10 0 Martie 1945. Evocare de 
Toma Popescu.

19,20 1001 de seri — „Intîmplărl cu 
Peti".

19.30 Telejurnal.
20,00 Handbal masculin : Românla- 

R.D.G. (repriza a Il-a) In ca
drul competiției internaționa
le dotate cu „Trofeul Car- 
pați".

20.30 Teatru foileton : „Mușatinii" 
după trilogia Iul Barbu ște- 
fănescu Delavrancea. Seria a 
V-a : „Cumpăna vremurilor".

2f,30 Steaua fără nume — Floarea 
din grădină. Emisiune-concurs 
pentru tineri interpreți de 
muzică populară.

22.30 „24 de ore".
22,45 Contraste In lumea capita

lului.

PROGRAMUL n

S<M)0 Venițl cu noi... năzdrăvanii 
— emisiune de divertisment 
pentru copil cu Iurle Darie 
și Mihaela.

20.30 Agenda.
20.40 Romantic-club. Program rea

lizat de Ateneul tineretului.
21.40 Drum fără Întoarcere. , Un 

serial tn trei episoade reali
zat de Televiziunea sovietică.

22,50 Cronica literară «, „Oracol 
deschis" de Radu Cîrnecl. 
Cronică literară de Ion Bu- 
descu. a Cronica traducerilor 
de Matei Călinescu : Pierre 
Emmanuel — „Poeme". Re
dactor Marllena Rotaru.

*

ț

*

Intr-o zi am primit 
la redacție un telefon 
de la Petre Savin, lo
catar intr-un cartier 
nou.

— Dacă vreți, spunea- 
el, să vă documentați 
la fața locului asupra 
dotărilor edilitare și a 
serviciilor publice din- 
tr-un cartier model, 
poftiți in cartierul 
nostru.

— Unde locuiți? — 
Întrebăm noi.

— Notați, vă rog : 
bloc M (mare), doi ro
man, b (mic), opt su
pra cinci, scara 2, eta
jul 2, apartamentul 53, 
microraionul 7 prim, 
sectorul 7, cartierul 
Drumul Taberei, Bucu
rești. De la capătul 
maișinii 37 o luați pe 
prima stradă la stingă, 
apoi a doua la dreapta 
(strada pornește din 
fața fabricii „Tricoda- 
va“), o țineți tot îna
inte pînă la blocurile 
turn T mare, d mic 
(vedeți să nu le con
fundați Ț mare, D 
mare !), cotiți la stin
gă, mergeți pînă la un 
sens giratoriu de unde 
din nou o cotiți la stin
gă, apoi a doua stradă 
la dreapta, din nou a 
doua la dreapta, încă 
una la stînga. Acolo se 
află blocul meu.

Știam că la stabili
rea construirii noului 
microraion despre care 
e vorba, Consiliul 
popular al municipiu
lui București a prevă
zut o concepție nouă

losite, concepția întregii realizări au 
fost subordonate acestui scop și sper 
ca povestirea cinematografică și me
sajul ei să întrunească adeziunea pu
blicului. Acest mesaj este afirmarea 
unor idealuri nobile, perene, de no
blețe sufletească în relațiile dintre 
oameni, este nevoia de opțiune și an
gajare".

Noua producție a studioului „Bucu
rești" este interpretată de Ilarion 
Ciobanu, Cornel Patrichi, Leni Pin- 
țea-Homeag, Adriana Ionescu, Cornel 
Coman, Colea Răutu, Ernest Maftei, 
Emil Liptac, ^Mircea Constantinescu- 
Govora, Mihai Filip, Romeo Mogoș. 
Imaginea : Nicu Stan. Scenografia : 
arh. Aurel Ionescu. Muzica : Radu 
Șerban.

Alte premiere 
ale sâptâmînih

• Olesla — producție sovietică tn 
regia lui Boris Ivcenko. O poveste de 
dragoste cu epilog dramatic. In dis
tribuție : Liudmila Ciursina, Ghen- 
nadi Voropaev. Borislav Brondukov.

• Sacco și Vanzetti — coproducție 
italo-franceză în regia Iui Giuliano 
Montaldo. Este reconstituirea mon
struoasei înscenări judiciare care a 
constituit un moment de tragică cul
minație a represiunilor antimuncito- 
rești din America anilor ’20. Un film 
realist, de o remarcabilă forță evo
catoare, interpretat de Riccardo 
Cucciolla (premiul de interpretare 
masculină la Cannes, în 1971), Gian 
Maria Volonte, Cyril Cuzack.

• Nu-mi place ziua de luni — pro
ducție poloneză în regia lui Tadeusz 
Chmielewski. Comedie ale cărei per
sonaje sînt întruchipate -de Kazimir 
Witkiewicz, Andrej Herder, Adam 
Mularczyk.

EXPOZIȚII
IAȘI (corespondentul „Scînteii", 

Manole Corcaci). în cinstea împlini
rii a 10 ani de la încheierea coopera
tivizării agriculturii, membrii Uniunii 
artiștilor plastici din Iași au deschis, 
în sala „Victoria,", o bogată expozi
ție de artă plastică. •

Cele peste 200 de lucrări de pic
tură, sculptură șl grafică selecționate 

0 în expoziție oglindesc sugestiv schim
bările petrecute în peisajul rural, 
noul profil profesional și moral al 
cooperatorilor. Publicul a remarcat 
încă de la vernisaj portretele de coo
peratori și . mecanizatori, de pre
ședinți și ingineri agronomi, realizate 
de Dan Hatman și Mihai Cămăruț, 
compozițiile semnate de Adrian Po- 
doleanu, Nicolae Matius. Nicolae 
Constantin, Dlmitrie Gavrilean, pei
sajele tradiționale din satele moldo
vene ale lui Petru Hîrtopeanu și 
Victor Mihăilescu Craiu, precum și 
cele care oglindesc aspecte noi ale 
dinamicii satului socialist, aparținînd 
mai tinerilor Corneliu Ionescu, 
Gheorghe Maftei, Liviu Suhar, Mircea 
Ispir și alții.

★
CLUJ (corespondentul „Scînteii", 

Alexandru Mureșan). In sălile mu
zeului de artă din Cluj s-a deschis 
o expoziție de artă plastică a artiș
tilor amatori intitulată „Atelier ’71". 
Sînt expuse un mare număr de 
lucrări de pictură și sculptură în 
lemn, aparținînd a 18 artiști de toata 
profesiile.

CONCERTE
— Miercuri, 8 martie, la Sala mică 

a Palatului va avea loc un concert 
omagial pentru Ziua femeii. Se vor 
interpreta lucrări de : Florica Dimi- 
triu, Mansi Barberis, Carmen Petra, 
Miriam Marbâ, Hilda Jerea, Irina 
Odăgescu.

— Tot la Sala mică a Palatului, 
Iduminică, 12, ora 20, va .avea 
loc concertul închinat muzicii 
lui Gavriil Musicescu, Constantin 
Dimitrescu. Interpreți : corul Filar
monicii dirijat de D. D. Botez ; Că
tălin Ilea, Nicolae Licareț, cvartetul 
„Philarmonia".

de realizare, dorin- 
du-se ca respeotiva 
construcție să consti
tuie un model de orga
nizare a unui cartier 
de locuințe. Aveam 
deci un motiv în plus 
pentru a da curs invi-

pentru un moment de 
vizita promisă. Ne 
transpunem în situația 
cetățeanului care are 
nevoie de diferite ser
vicii publice și înce
pem să colindăm pe 
„străzile" microraionu-

IIM, con

Intre răspunsurile primite In ultima săptămînă de la forurll» 
In drept la sesizările trimise de redacție spre rezolvare au 
sosit cîteva care — deși privesc chestiuni total diferite — au 
totuși o seamă de elemente comune : a) toate confirmă că se
sizările ce le-au fost adresate s-au dovedit a fi întemeiate; 
b) toate informează că problema sesizată în scrisoare a fost 
rezolvată ; c) toate se referă la probleme care puteau și trebuiau 
rezolvate de la bun început dacă funcționarii instituțiilor și 
întreprinderilor respective ar fi respectat legea, și-ar fi făcut 
conștiincios munca pentru care sînt plătiți ; d) nici, un răspuns 
nu arată din ce cauză s-a produs starea de lucruri sesizată în 
scrisoarea respectivă : e) nici unul nu informează asupra mă
surilor luate sau care urmează să se ia împotriva celor țâre 
au încălcat normele sau legile în vigoare, purtînd oamenii pe 
drumuri și determinîndu-i să se adreseze forurilor centrale. 
Spre exemplificare, relatăm cîteva asemenea răspunsuri :

DUPĂ 7 LUNI
...S-A TRIMIS

DOSARUL

De la Consiliul jude
țean al sindicatelor 
Ilfov am primit acest 
răspuns telegrafic: 
„Vă trimitem alătu
rat scrisoarea petițio
narului Frăsineanu 
Victor, împreună cu 
o copie după răspun
sul comunicat ace
stuia". Iată și copia. 
„La scrisoarea dv., a- 
dresată ziarului „Scîn- 
teia" și trimisă nouă, 
vă facem cunoscut că 
cele relatate de dv. 
sînt juste. S-a luat 
măsura trimiterii do
sarului de pensie la 
D.P.M.O.S., județul Te
leorman, cu adresa
nr. 448/3HI1972". (subl.
ns. ).

Pentru a avea o 
Imagine completă asu
pra cazului în discu
ție, reproducem cîte
va fragmente din se
sizarea lui Victor Fră
sineanu :. „Comisia de 
expertiză a capacită
ții de muncă de la po
liclinica Videle mi-a 
făcut dosar la data de
3 august 1971, cu de
cizia nr. 1357, valabilă 
pină la 3 august 1971, 
cînd trebuie să mă 
prezint la control. La
4 august 1971 m-am 
dus la întreprinderea 
de stat pentru crește
rea și îngrășarea por
cilor Cocioc-Periș și 
am predat actele tov. 
inspector Dincă ; 
cesta mi-a spus 
stau liniștit acasă 
dînsul, în 15 zile,

, trimite dosarul. La 
noiembrie 1971 (după 
încă 3 luni — n.n.)

' m-am dus din nou la 
i Cocioc. Tov. inspector 

’ era schimbat 
inspector Noie 
întreprinderea

a- 
să 
că 
va 
12

Dincă 
cu tov.
(dar ___ ________
ființa In continuare și 
avea servicii, director, 
sindicat etc. — n.n.). 
Acesta nici la 19 ia
nuarie 1972 nu a tri
mis dosarul. Sînt a- 
proape 7 luni de cînd 
nu cîștig nimic, nu 
mai am alte venituri...

‘ Dv. mă puteți ajuta ?“ 
1 Date fiind toate aces- 
' tea, se poate spune 
i că Consiliul județean 
i al sindicatelor Ilfov, 
, prin răspunsul repro- 
, dus mai sus, a rezol

vat pe deplin sesiza-
' rea ?

că nu i s-a acordat 
despăgubire pentru 
paguba produsă prin 
carbonizarea totală a 
televizorului, Direc
ția lichidării daunelor, 
din cadrul Adminis
trației Asigurărilor de 
Stat, răspunde : „Din 
verificarea cazului de 
daună a rezultat că 
Maria Jugănaru este 
în drept a i se acorda 
despăgubire de asigu
rare. Față de această 
situație, am dat dis
poziție direcției jude
țene ADAS Argeș ca, 
de îndată, să procede
ze la calcularea și 
plata despăgubirilor 
cuvenite". Reprodu
cem însă și unele pa
saje din sesizarea so
sită la redacție cu a- 
proape 2 luni în urmă. 
„La cererea mea de 
despăgubire din 3VI 
1971 (subl. ns.) către 
direcția județeană 
ADAS-Pitești, sucursa
la Curtea de Ar
geș, aceasta refuză 
despăgubirea sub pre
textul că „televizorul 
s-a defectat datorită 
unor defecțiuni inter
ne ale aparatului". în 
scrisoare se redau, 
apoi, extrase din con
tractul încheiat cu 
ADAS, ' din care re
zultă limpede că avea 
dreptul la ' ~
biri chiar și 
„carbonizării 
sau parțiale,' 
rii chiar și 
cără". Firește, a fost 
mai ușor să se dea un 
răspuns negativ, care 
să lipsească asigura
tul de despăgubirea 
la care avea' dreptul, 
deși In scrisoare 
făcea precizarea că 
„din partea ADAS-u- 
lui nu a venit la fața 
locului nici un specia
list pentru a constata 
defecțiunea ce a a- 
vut-o televizorul". 
Este vorba, deci, de 
arbitrariu în apli
carea prevederilor re
glementărilor în vi
goare. Cu toate aces
tea semnatarul i 
punsului, director 
Popescu, n-a găsit 
cale să tragă nici 
altă concluzie decîț 
dispună rezolvarea 
nei cereri îndreptăți- 

tărăgănate
9

tat contravaloarea 
muncii. Din verifica
rea făcută și discuții
le purtate ...a rezultat 
că reclamațiile sînt 
întemeiate. Există do
cumentație întocmită 
cu toți membrii coo
peratori care au lu
crat la recoltat po
rumb și s-a depus 
la direcția agricolă. 
S-a luat legătura cu 
tov. Obrocea Gheor
ghe, vicepreședinte al 
U.J.C.A.P. (adică cu 
cineva din conducerea 
instituției care ne tri
mite răspunsul — n.n.), 
care a confirmat că 
s-a stabilit cu Banca 
și cu Asociația inter- 
cooperatistă de crește-
re a puilor Costești 
să scoată banii res
pectivi pentru a face 
plata muncitorilor în 
schimbul muncii de
puse la recoltarea po
rumbului". De ce nu 
s-o fi făcut treaba 
asta la vremea respec
tivă șl de-abia acum, 
după mai bine de 3 
luni, la intervenția 
ziarului, este greu de 
aflat din răspunsul 
semnat).. indescifra
bil. în numele pre
ședintelui, ing. Stan- 
ciu Voicu.

despăgu- 
în cazul 

totale 
ori topi- 
fără fla-

se

răs-
M.

: cu
o 

să 
u-

te, dar 
timp de aproape 
luni de zile.

*

DACĂ AVEA 
DREPTUL LA 

DESPĂGUBIRE, 
DE CE S-A 

TĂRĂGĂNAT 
ÂTÎT?

Un alt caz. La scri
soarea Măriei Jugă- 
naru, din Curtea de 
Argeș, care semnala

POFTIȚI 
LA PLATĂ !

Iată și un răspuns 
de la Uniunea jude
țeană a C.A.P. Argeș: 
„în sesizare se arată 
că 365 de persoane din 
comuna Bîrla, jude
țul Argeș, au lucrat, 
la recoltatul porum
bului, la Asociația in- 
tercooperatistă Cos
tești și nu le-a achi-

Faptele înfățișate au , 
Implicații deloc negii- , 
jabile. Ne referim, in ( 
primul rind, la aceea 
că netrăgindu-se con- ' 
cluziile necesare din ' 
scrisori despre munca 
unor funcționari, ser
vicii etc., conducerea 
organizației sau insti
tuției respective se lip
sește de ajutorul ofe
rit de cei. ce . critică ’ 
în scrisorile lor dife- 

. rite fapte negative sau 
dau sugestii menite 
să contribuie la înlă
turarea neajunsurilor. 
Pe de altă parte, ne- 
luîndu-se măsuri îm
potriva acelor func
ționari ce se fac vino- 
vați de încălcarea 
unor norme de mun
că, a unor legi și dis
poziții, încălcări ce 
nedreptățesc pe unii 
oameni, ca în cazurile 
relatate mai sus, se 
proliferează lipsa de 
răspundere a unor 
subalterni care, pur și 
simplu, nu-și fac da
toria. Iată tot atîtea 
motive de a privi cu 
toată răspunderea fie
care scrisoare, sesizare 
sau propunere, de a 
trage concluziile cuve
nite, chiar și din cazuri 
particulare, asupra 
activității comparti
mentului sau institu
ției respective și a lua 
măsuri severe împotri
va acelor ce nesoco
tesc principiul că ei, 
ca salariați, sînt tn 
slujba celor mulți și 
nu invers.

Neculal ROȘCA

care să-l urmăm. Ni
căieri nu este afișată 
harta microraionului, 
hartă de strictă utilita
te în orice cartier, mai 
ales în unul nou, cum 
este cel la care ne re
ferim.

intîlnlm cu primarul 
sectorului, tovarășul 
Gheorghe Drăgan :

— Este adevărat, ne 
explică d-sa, Consiliul 
popular al municipiu
lui București stabilise 
pentru microraioanele

Un cartier ce se anunța 
„MODEL11

șr o hotărîre dată uitării
tației. Primele impresii 
le-am cules la margi
nea cartierului : vedem 
oameni serioși, in toa
tă firea, cum se des- 
calță in mijlocul străzii 
și împachetează cu 
conștiinciozitate galo
șii în pungulițe din 
plastic. Ce să fie ? Un 
trecător care tocmai 
sfîrșise ritualul, obser
vă mirarea noastră și 
ne explică: „Fără ga
loși și punguliță nu se 
poate circula pe aici. 
Străzile, sînt desfun
date". /-

Privind mai atent 
împrejur, am uitat

lui. Constatăm că tn 
tot cartierul, care nu
mără în prezent aproa
pe 10 000 de locuitori, 
nu există nici un com
plex comercial, nici o 
unitate meșteșugăreas
că, nici o farmacie, nici 
o sifonerie, nici... o cu
tie poștală, nici o... 
Lista ar putea continua 
cu orice alt gen de ți- 
nitate de servire pu
blică. Sînt numai și 
numai blocuri. Aveam, 
de asemenea, să ne dăm 
seama de ce persoana 
care ne invitase dăduse 
atîtea amănunte în le
gătură cu traseul pe

Intr-un tîrziu, tot 
mergind prin micro
raion intilnim și blo
cul cu pricina — M II 
b 8/5.

— Dacă mai întîr- 
ziați puțin, riscați să 
nu mai nimeriți, ne a- 
vertizează, din prag, 
gazda. Străzile cartie
rului nu sînt luminate 
decît parțial.

O dată edificați asu
pra situației de pe te
ren, intenționam să 
dăm un telefon la 
Consiliul popular' al 
sectorului 7, din care 
face parte microraio
nul. în drum însă ne

7 și 7 prim din Dru
mul Taberei să se facă 
mai întii dotările edi
litare (drumuri, cana
lizare ș.a.) și de-abia 
după aceea să înceapă 
lucrările la blocurile 
de locuințe. Adică așa 
cum este firesc. (Hotă- 
rîrea nr. 1/26 iunie 1969 
a.C.P.M.B., art. 9 : „In 
vederea realizării în 
condiții corespunzătoa
re a lucrărilor prevă
zute în ansamblul Dru
mul Taberii, microra
ioanele 7—7 prim, co
mitetul executiv va a-

sigura condițiile nece
sare atacării cu precă
dere a lucrărilor edili
tare înaintea lucrărilor 
de bază — n.n.). Cind 
a început însă con
strucția, organele cțe 
specialitate ale muni
cipiului au uitat de 
cele stabilite și au pro
cedat cum se obișnu
iește de regulă: au fost 
făcute doar blocurile. 
Am intervenit la orga
nele de specialitate ale 
consiliului popular, 
însă nu am găsit înțe
legerea necesară.

în privința dotărilor 
comerciale și de servi
ciu am solicitat In
stitutului „Proiect"- 
București (subordonat 
C.P.M.B. — n.n.) să 
reanalizeze proiectele 
pentru a se asigura 
spațiile necesare, De
geaba. Nu s-a mișcat 
nici un deget. în cele 
din urmă am fost ne- 
voiți să improvizăm 
cîteva chioșcuri, iar în 
două apartamente s-au 
amenajat de curînd 
unele puncte de des
facere".

Căutăm zadarnic un 
telefon public...

De la o hotărîre care 
promitea un cartier 
model pînă la inexis
tența măcar a unui te
lefon public este o dis- 

, tanță prea mare.

Mihai IONESCU

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT:

BACAU

15 000 de steluțe
In întreprinderile industriale din 

județul Bacău au loc în aceste zile 
adunări ale grupelor sindicale in 
cadrul cărora muncitorii care s-au 
situat in fruntea întrecerii socialiste 
primesc, ca o răsplată a eforturilor 
depuse, steluța rubinie de „fruntaș 
in producție". Unii dintre ei, „ve
terani" ai întrecerii, primesc acest 
însemn al prețuirii muncii pentru 
ă șaptea oară. Vor fi acordate 
peste 15 000 de steluțe. Cele mai 
multe revin chimiștilor de pe Valea 
Trotușului, muncitorilor din cadrul 
Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului' din Bacău 
și textiliștilor din Buhuși.

Constructori 
în timpul liber

Una din cele mai noi unități de 
mecanizare a agriculturii din județ, 
înființată la Strunga, are un colec
tiv entuziast de tineri tractoriști. 
Aceștia, după ce și-au reparat trac
toarele și mașinile agricole, văzînd 
că mai au un „gol" de timp pînă a 
ieși in cimp. au pornit la construc
ția sediului și a atelierelor necesare. 
Mecanicul de atelier Nicolae Olaru 
a devenit acum maistru zidar, iar 
tractoriștii Constantin Vochița, Mi
hai Postolache, Vasile Ciobanu și 
alții — betoniști. Angajamentul 
lor: să efectueze lucrări, in mod 
voluntar, in valoare de 200 000 lei.

„Țara în imagini"
In sălile Fondului plastic din Țg. 

Mureș a fost deschisă o expoziție 
a fotografilor amatori din toată 
țara. Expoziția cuprinde peste 300 
lucrări in alb-negru și color care 
surprind imagini sugestive ale fru
museților patriei, ale muncii crea
toare a poporului. Cele mai reușite 
fotografii expuse, executate de foto- 
amatori din București, Cluj, Arad, 
Ploiești, Timișoara și Tg. Mureș au 
fost premiate, bucurindu-se nu nu
mai de aprecierea juriului, ci și de 
cea a publicului vizitator.

NEAMȚ

Femeia în arfâ
In cinstea zilei de 8 Martie, mu

zeul județean de istorie a inițiat 
două interesante expoziții itinerante 
intitulate sugestiv „Femeia ■ in arta 
plastică universală" și „Chipuri de 
eroine în grafica românească con
temporană". Prima expoziție a fost 
organizată la Spitalul unificat din 
Piatra Neamț, iar cea de-a doua a 
poposit, pentru început, la fabrica 
de tricotaje „8 Martie". Cele două 
expoziții vor fi deschise, pe rînd, 
și în alte instituții și unități eco
nomice ale județului.

Protecția muncii 
în agricultură

La Buzău s-au desfășurat lucră
rile consfătuirii pe țară consacrate 
problemelor de protecție a muncii 
în agricultură. La consfătuire au 
participat reprezentanți ai inspec
toratelor județene de . protecția 
muncii, cadre de specialitate din a- 
gricultură și din Ministerul Muncii. 
S-au prezentat referate și s-a fă
cut un util schimb de experiență, 
s-au vizitat unități agricole și ca
binetul metodologic de protecția 
muncii iii agricultură deschis la 
Rîmnicu Sărat. O atenție deosebită 
s-a acordat măsurilor de asigurare 
optimă a condițiilor de protecție a 
muncii in actuala campanie agrico
lă de primăvară.

ARAD

Alo! București.,, 
pe fir direct

In noul local al Poștei din mu
nicipiul Arad a început să' func
ționeze un post telefonic avind le
gătură pe fir direct cu Capitala. 
Aceasta este o primă etapă dintr-o 
suită de acțiuni tehnice aflate in
tr-un stadiu avansat de execuție 
care vor duce, în final, la extin
derea legăturilor telefonice directe 
ale Aradului cu mai multe orașe 
din tară.

SUCEAVA

Pentru 
viitorii mineri

In orașul Gura Humorului se 
construiește o clădire modernă, 
care va adăposti Grupul școlar mi
nier. Aici vor fi pregătite cadre ca
lificate de muncitori, maiștri și teh
nicieni pentru unitățile de exploa
tare din cadrul bazinului minier 
Suceava, aflat in plină dezvoltare. 
Noul lăcaș de învățămînt va dis
pune de săli de clasă spațioase, un 
cămin-internat cu 300 locuri, can
tină, sală de sport, precum și de 
ateliere dotate cu mașini și insta
lații aidoma celor cu care vor lu
cra apoi în subteran.



PAGINA 3SCÂNTEIA — luni 6 martie 1972
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AU CUVÎNTUL

OASPEȚII NOȘTRI
MIERCUREA 

(Corespondentul 
teii", Bartunek Istvăn). 
Ne aflăm în cea de-a 
treia zi a Întrecerilor 
grupei C a campiona
tului mondial de hochei 
pe gheață, găzduite pe 
modernul... și neîncă
pătorul patinoar acope
rit din localitate. Inte
resul general se men
ține la cote foarte înal
te ; poate n-ar mai fi 
necesar să spun, dar și 
ieri tribunele au foat 
arhipline, cei circa 4 009 
do spectatori — fericiți 
posesori ai biletelor de 
intrare — au venit la 
patinoar încă Înainte 
de începerea primei 
partide : Italia — Bul
garia. Transmit aceste 
rînduri în momentul 
cînd jucătorii celor 
două formații se află 
Ia vestiare pentru a se 
echipa în vederea 
disputei lor. Folosesc 
prilejui spre a relata 
cîteva impresii ale oas
peților despre competi
ție, despre nivelul me
ciurilor de pînă acum, 
despre atmosfera gene
rală.

„Primirea făcută la 
Miercurea duc a fost o 
adevărată surpriză e- 
moționantă, — ne-a 
apus Ernesto Crottl, 
conducătorul delegației 
Italiei. La Întoarcerea 
noastră în Italia, cînd 
vom povesti, star putea 
să nu fim crezuți...

CIUC 
„Scân-

Cred că am procedat 
bine că, pentru a ne 
termina pregătirile, am 
venit la Miercurea Ciuc 
înainte de începerea 
campionatului ; pentru 
ospitalitatea și primi
rea făcută la hotel și la 
patinoar, încercăm să 
răspundem prin jocuri 
bune".

F. H. Schwers, preșe
dintele Federației olan
deze de hochei pe ghea
ță, ne-a declarat : „îmi 
place publicul local. S-a 
văzut de la bun început 
că, pe lingă faptul că 
oamenii de aici în
drăgesc foarte mult 
acest sport, se și pri
cep la el. Aș dori ca 
pretutindeni să întâl
nesc asemenea supor
teri. Primele impresii : 
o localitate mică, ascun
să între munți, dar cu 
un hotel deosebit de 
comod și cu un patinoar 
care, pe la noi, este un 
privilegiu al 
mari".

„Competiția, 
de-abia la 
se anunță extrem 
interesantă 
să precizeze _______
Lăszlo, redactor la zia
rul maghiar „Ndpsport". 
M-a surprins victoria 
echipei chineze și vic
toria, . deloc ușoară, a 
austriecilor, în daună 
echipei daneze. Organi
zarea este foarte bună. 
După cum știu, și con
ducătorii echipelor sînt 
pe deplin mulțumiți. Și 
nouă, ziariștilor, ni s-au

orașelor
aflată 

început, 
de 

- a ținut 
Niszkâcs

asigurat condiții bune 
de lucru. In acest sens 
aș remarca, în special, 
informarea promptă și 
asigurarea legăturilor 
imediate de telefon și 
telex".

Iată ce ne-a declarat 
Vasile Militaru, secre
tarul general al Fede
rației române de ho
chei pe gheată : „Pă
rerea mea este că, în 
meciurile disputate pînă 
acum, nivelul de joc 
este mult mai bun de
cît în edițiile anterioa
re. Cinci echipe au 
șanse egale de cîștig : 
Austria, Italia, Ungaria, 
R. P. Chineză. Bulga
ria".

Unul dintre veteranii 
hocheiului nostru, apă
rător în repetate rîn
duri al porții selecțio
natei României, Sprentz 
Păi, ne-a spus: „Am ur
mărit îndeosebi evoluția 
portarilor. M-a impre
sionat portarul danez 
Bent Hansen, care în 
meciul cu Austria, spre 
exemplu, a apărat pes
te 50 de șuturi. După 
părerea mea, este, fără 
discuție, cel mal bun 
component al echipei 
sale".

„TROFEUL
CARP AȚI" 
prefigurează 
medaliații 
olimpici

@ Astăzi ultimele 
meciuri

sînt preocupați

Competiții de masă 
la schi și săniuș

★
Programul de azi este 

mai bogat decît prece
dentele ; vor avea loc 
trei partide : Austria — 
Olanda (ora 12), R.P. 
Chineză — Danemarca 
(ora 17) și Ungaria — 
Bulgaria (ora 19,30). 
Miine este zi de pauză.

Fotbal „CUPA ROMÂNIEI"
competiția marilor surprize

In etapa șaispre- 
zecimilor „Cupei 
României" au intrat 
în luptă pentru tro
feu toate echipele 
din divizia A. Aces
tora le-au fost o- • 
puse cele 16 forma
ții din categoriile 
inferioare care iz

butiseră să se strecoare prin sita 
deasă a etapelor preliminare. Că 
trierea a fost severă, s-a putut vedea 
din faptul că în etapa de acum n-a 
mai pătruns nici un nume din cam
pionatele județene. Că, totuși, Cupă 
și-a menținut intactă tradiția de 
competiție a surprizelor, s-a putut 
constata din faptul următor : numai 
șapte echipe din divizia B, dintr-un 
total de 32, s-au arătat în stare să 
treacă de hopurile reprezentate de 
divizionarele C ! în schimb, nu mai 
puțin de nouă echipe din această ul
timă categorie s-au aliniat ieri pe 
cîmpurile de joc spre a se confrunta 
cu echipe din prima divizie.

Faza „șaisprezecimilor" a început 
miercuri, printr-o lovitură de trăz- 
net : Steaua — echipa cu cel mai bo
gat palmares în „Cupa României", 
cîștigătoare a trofeului și în ultimii 
ani — a fost eliminată, la Timișoara, 
de către Politehnica, cu scorul net de 
2—0 ! Avantajate de terenurile pro
prii, echipele din categoriile B și C 
și-au continuat ofensiva. Ieri dimi
neața, la București, echipa Metalul a 
Întrecut cu 1—0 pe Steagul roșu 
Brașov. Scorul singur nu spune mul
te despre Intîmplările de ,pe teren. 
Desigur. Steagul roșu este o echipă 
mai bună prin calitățile jucătorilor 
și ca ansamblu al formației. Dar în 
meciul de ieri, deci într-o situație

concretă, Metalul a fost superioară 
în joc și forță, dominînd partida de 
la cap la cap. Punctul din minutul 16 
(autor Mateescu) a făcut parte din
tr-un șir de opt sau nouă ocazii foar
te prielnice de gol construite de că- 

■ tre metalurgiști la poarta apărată de
Adamache. Chiar la capitolul eviden
țierilor individuale nu putem vorbi 
nici de Gyorfi, Gergely sau Ivănces- 
cu (de la Steagul roșu), ci de Ma
teescu, Profir, Georgescu, Troi de la 
Metalul. Nici absența lui Pescaru și 

i Olteanu nu este în .măsură să ate
nueze măcar lipsurile unei echipe ce 
n-a avut decît. 9 singură ocazie de a 
marca (min. 65), jucînd, în schimb, 
parcă fără vlagă și fără orizont, vre
me de 90 de minute. Adevărul gol- 
goluț e că brașovenii au fost înfrînți 
fără drept de apel de către o divi
zionară B I. Parcă drept compensație 
pentru Brașov, echipa locală Tracto
rul a surclasat pe divizionara A. Po
litehnica Iași, cu 3—0 !

Rezultate tehnice

în cîteva rînduri
© PESTE 100 000 DE SPECTATORI 

AU ASISTAT PE STADIONUL WEM
BLEY LA FINALA CUPEI LIGII EN
GLEZE DE FOTBAL, disputată între 
echipele Stoke City și Chelsea. Vic
toria a revenit formației Stoke cu 
scorul de 2—1 (1—1).

e PARTIDE TUR DIN SEMIFINA
LELE COMPETIȚIILOR EUROPENE 
DE BASCHET. în „Cupa campioni
lor europeni" — la masculin, Real 
Madrid—Iugoplastika Split 89—81 
(42—39) ; la feminin, T.T.T. Riga, 
marea favorită a Cupei, a sur
clasat pe teren propriu cu 91—48 
(48—20) formația italiană Geas 
San Giovani, iar Sparta Praga a 
dispus cu 67—54 (34—30) de echipa 
franceză U.C. Clermont Ferrand. în 
„Cupa Cupelor", Simmenthal Mila
no—Part^nope Neapole (masculin) 
85—69, Vozdovac Belgrad—Lokomotiv 
Sofia (feminin) 84—63.

© ÎN LOCALITATEA UMAG A 
LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATUL 
MASCULIN DE ȘAH AL IUGO
SLAVIEI. Titlul de campion a re
venit marelui maestru internațional 
Bora Ivkov, care a totalizat 12 
puncte. El a fost urmat în clasament 
de Rukavina și Ljubojevici cu cite 
11,5 puncte.

e JAPONEZUL MASAO OHBA, 
CAMPION MONDIAL DE BOX LA 
CAT. PANA, ȘI-A APĂRAT CU 
SUCCES TITLUL. El l-a -învins la 
puncte după 15 reprize pe compatrio
tul său Hanagata. Meciul s-a disputat 
la Tokio.

O UNIVERSIADA DE IARNA de 
la Lake Placid (S.U.A.). La patinaj 
viteză, olandezul Harm Kujperș. a 
cîștigat două medalii de aur (3 000 m 
și 5 000 m). Sovieticul Valeri Lavruș- 
kin a terminat învingător în proba 
de 1 500 m, iar norvegianul Ole Ivers- 
son în cea de 500 m. Performera com
petiției feminine a fost sovietica Na
talia Soldatova, victorioasă la 1 500 m 
și 3 000 m. Studentul polonez Jan 
Bachleda și-a adjudecat proba de 
slalom uriaș. In turneul de hochei, pe 
gheață, partida S.U.A.—Canada s-a 
terminat la egalitate (4—4).

O LA INZELL (R.F.G.) CU PRI
LEJUL COMPETIȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE PATINAJ VITEZA 
„PATINA DE AUR", cunoscuții spor
tivi Keller (R.F. a Germaniei) și 
Boerjes (Suedia) au egalat recordul 
mondial în proba de 500 m cu timpul 
de 38”. Keller a stabilit un nou re
cord al lumii în cursa de 1 000 m cu 
timpul de 1T8” 5/10. Olandezul Ard 
Schenk, triplu campion olimpic, a 
parcurs 5 000 m in 7’09” 8/10 (nou re
cord al lumii).

Metalul București — Steagul 
roșu Brașov 1—0 (1—0) ; Unirea 
Drăgășani — U.T.A. 2—0 (0—0) ; 
Minaur Zlatna — Rapid Bucu
rești 0—0 (după prelungiri) ; 
Textila Odorhei — Jiul Petro
șani 0—2 (0—0) ; Cimentul Med
gidia — C.F.R. Cluj 0—2 (0—2) ; 
F. C. Galați — Farul Constanța 
2—1 (după prelungiri) ; Petrolul 
Moinești — Dinamo București 
1—4 (0—2) ; C.F.R. Timișoara — 
S.C. Bacău 0—1 (după prelun
giri) ; Metalul Plopeni — Crișul 
Oradea 1—2 (1—0) ; Olimpia Rm. 
Sărat — F.C. Argeș 0—3 (0—2) ; 
Dunărea Calafat — Petrolul Plo
iești 1—0 ; Tractorul Brașov — 
Politehnica Iași 3—0 (0—0) ; O- 
limpia Satu-Mare — Universita
tea Craiova 2—1 (1—1) ; Petro
listul Boldești — A.S.A. Tg. Mu
reș 1—2 (după prelungiri).

Meciul Minerul Baia Mare — 
Universitatea Cluj a fost amînat 
.pentru 9 martie.

Tragerea la sorți a 
de finală ale „Cupei 
va avea loc miine, 
F.R.F.

Ceea ce reți
ne atenția în 
mod special la 
acest al 13-lea 
„Trofeu Car- 
pați" este fap
tul că, mai pre
sus de rezultatul 
tehnic al meciu
rilor, antrenorii 

1____ de încercarea a
fel și fel de formule de echipă, 
de tactici de joc — toate aces
tea în scopul unei temeinice pre
gătiri pentru Jocurile Olimpice. 
Nimeni din cei prezenți în a- 
ceste zile în sala „Victoria" din 
Ploiești — ne referim la antre
nori și jucători — nu face se
cret din intenția de a avea la 
J.O. o comportare pe măsura 
valorii recunoscute a echipelor 
respective; și cine dacă nu 
handbaliștii din România. R. D. 
Germană, Iugoslavia. Suedia, 
Cehoslovacia (evident, alături 
de handbaliștii din alte cîteva 
țări) — fruntași de atîtea ori. ai 
campionatelor mondiale — sînt 
îndreptățiți 'să aspire la prime
le medalii olimpice la handbal 
în 7 din istoria tradiționalei 
competiții ?

Etapele de pînă acum ale tur
neului de la Ploiești (pînă la în
chiderea ediției de față a zia
rului, meciurile de ieri erau în 
curs de desfășurare) au eviden
țiat formațiile R. D. Germane și 
Spediei, aflate ' la conducerea 
clasamentului, cu șanse intacte, 
am zice, la cucerirea trofeului. 
Terminînd la egalitate meciul 
direct, handbaliștii din R.D.G. și 
Suedia au obținut apoi cite două 
victorii, cea a suedezilor în fața 
reprezentativei Iugoslaviei, ve
deta nr. 1 a anului handbalistic 
mondial 1971, ‘fiind considerată 
marea surpriză a întrecerilor de 
la Ploiești.

Reprezentativa noastră are, la 
rîndu-i, pretenții și posibilități 
pentru a ocupa locul întîi. Me
ciurile cu Suedia și R.D.G. re
prezintă încercări severe, dar 
nu de netrecut. în pofida unor 
indisponibilități (absența totală 
a lui Dan Marin și Bota; .pe-' 
restabilirea încă a lui Samungi 
etc.), echipa tricoloră dovedește 
în ansamblu un potențial de joc 
acceptabil. Două momente, de 
fapt două perioade de-timp (de 
circa 10—15 minute fiecare) au 
permis însă constatarea că hand
baliștii noștri au unele dificul
tăți. Apreciate în general, com
portarea și rezultatul din meciul 
cu Cehoslovacia puteau fi totuși 
mai edificatoare, dacă în finalul 
disputei condiția fizică s-ar fi 
menținut la parametrii normali. 
Oboseala a fost cam generală și 
numai cu eforturi mari s-a reu
șit păstrarea unui scor favorabil. 
In meciul cu Iugoslavia o astfel 
de „perioadă a slăbiciunilor" a 
fost altfel localizată în timp. A- 
cum a fost vorba de o degrin
goladă — în primul sfert de 
oră ! — cauzată de folosirea a- 
părării „om la om" pe tot tere
nul, tactică cu titlu de experi
ment adoptată temporar de an
trenorul iugoslav și elevii săi. 
interesant poate de știut este 
că, după ce iugoslavii pierduse
ră partida cu suedezii, în parte 
datorită aplicării unei astfel de 
tactici, Gruia se arăta dornic să 
joace (mizînd. firește, pe succe
sul echipei noastre !) în 
unei apărări „om la om", 
cum se știe, Gruia și 
au jucat cu formația 
viei și... au pierdut.

o Ieri, în prima 
Cehoslovacia — România (tine
ret) 20—15 (8—7).

Pa pirttile de schi de pe Valea 
Prahovei și din Postăvarul, s-au 
desfășurat mai multe ooncursuri de 
masă închinate semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist. Iată 
cîteva relatări primite de la colabo
ratorii noștri.

POIANA BRAȘOV (prin telefon, de 
la B. Radu). — 160 de studenți, spe
cialiști în sporturile de iarnă — schi 
fond și alpin — și-au disputat timp 
de trei zile în Kanzel titlurile pe anul 
1972. Datorită lipsei de zăpadă, or
ganizatorii au fost nevoiți să înlocu" 
iască proba de ooborîre cu un slalom 
uriaș, așa incit concurenții au luat 
startul în două probe „de uriaș", di
ferențiate prin lungimea pîrtiei și nu
mărul porților. Titlurile pe acest an 
a revenit în cea mai mare parte 
studenților de la Institutul de educa
ție fizică și sport București. O ex
cepție a făcut 6tudența clujeană 
Georgeta Băncilă, cîștigătoarea tutu
ror titlurilor în probele alpine.

întrecerile de slalom ale băieților 
au fast cele mai disputate, cîștigă- 
torii primelor locuri fiind desemnați 
la zecimi de secundă. Ion Bogdan 
(I.E.F.S. București) a cîștigat locul I 
în ambele probe de uriaș, fiind ur
mat de studenții brașoveni Nicu 
dreescu și Dan Rîmbețiu. Dar, 
mai mare bătălie s-a dat în 
două manșe de slalom special, 
tigător : Zoltan Hambric (I.E.F.S. 
București). La fond, noii campionisînt 
Georgeta Bărăscu de la I.P. Oradea 
și Pavel Chirulescu de la I.E.F.S. 
București.

BUȘTENI 
Mureșanu). 
majoritatea 
trecut timp

An- 
cea 
cele 
Cîș-

(prin telefon de la Alex. 
Peste 200 de tineri din 
județelor țării s-au în
de două zile intr-un P4-

toresc cadru natural tn finala a două 
competiții devenite deja tradiționale: 
Cupa tineretului de la sate și Olim
piada de Iarnă a elevilor. Prima' 
competiție a constat dintr-o probă de 
ooborîre dirijată desfășurată in două 
manșe și o probă de fond. în proba 
de coborîre, atît la fete cît și la bă
ieți, primul loc a revenit reprezen
tanților județului Harghita — Ga
briela Lazăr și Ștefan Karasony, iar 
la fond cele mai bune rezultate au 
fost obținute de Vilma Teodor (jude
țul Harghita) și Ovidiu Girbancea 
(județul Brașov).

Finala Olimpiadei de iarnă a ele
vilor a constat din cîteva probe 
ceva mai grele : un slalom uriaș in 
două manșe și o probă de fond (3 km 
fete și 3 km băieți). La fond, primul 
loc a fost cîștigat de Nicoleta Scurtu 
(județul Brașov), la fete, și Emil Po- 
pișteanu (județul Brașov), la băieți, 
în proba de slalom uriaș au fost de
semnați cîștigători Leonida Manea 
(Prahova) și Radu Filimon (Brașov).

SINAIA (prin telefon de la G. Iri- 
minoiu). — Ajunsă la a patra ediție, 
„Săniuța de argint" a devenit una 
dintre cele mai populare și îndrăgite 
întreceri sportive ale tineretului școlar. 
Reprezentanții celor 35 de județe 
s-au întrecut pe pirtia amenajată 
pe vechiul drum spre Cota 1 400 de 
la Sinaia. Cei mai buni s-au dovedit 
a fi reprezentanții județului Pra
hova, cărora le-au revenit majorita
tea titlurilor. Astfel la pionieri, pri
mele locuri au fost cîștigate de Elena 
Stan și Ion Pițigoi, ambii dim ju
dețul Prahova. La elevi victorioși 
au ieșit Rodie» Sufană, județul Cluj, 
și George Horea, județul Brașov.

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
o delegație guvernamentală libiană, 
condusă de Abdel Salam Jalloud, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Libia, ministru al 
economiei, industriei și finanțelor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții libieni au fost întlmpinați 
de Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministru al co

merțului exterior, Vasile Răuță, ad- 
junot al ministrului comerțului ex
terior, Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului industriei chimice, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior. ,

A fost de față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

VOINȚA POPORULUI
A TRIUMFAT

(Urmare din pag. I)

0

optimilor 
României" 
la sediul

Un frumos succes al
Măriei Alexandru la Brighton

Campionatele Internaționale de 
tenis de masă ale Angliei, desfășu
rate la Brighton, au avut la actu
ala ediție ca protagonistă pe ro
mânca Maria Alexandru. Angajată 
în trei finale, neobosita reprezentan
tă a tenisului de masă românesc a 
reușit să le cîștige pe toate trei, do
vedind o tehnică de joc și o vigoare 
fizică impresionante. în finala pro
bei de simplu, Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—0 (21—17, 21—15,
21—19) pe cehoslovaca Ilona Vostova, 
cîștigătoarea de anul trecut a aces
tui concurs. La dublu feminin, Ma
ria Alexandru împreună cu Eleono-

ra Mihalca-Vlaicov au întrecut cu 
3—0 (21—12, 22—20, 21—16) cuplul
cehoslovac Vostova, Grafova. In sfîr
șit, la dublu mixt, Maria Alexandru 

' și iugoslavul, Stipancici au dispus 
tot cu 3—0 de perechea Vostova, Or- 
lewski (Cehoslovacia).

Proba de simplu bărbați a revenit 
campionului mondial, suedezul Stel- 
lan Bengtsson (3—1, în finala cu 
compatriotul său K. Johansson). 
Proba de dublu bărbați a fost cîș- 
tigată de cuplul iugoslav Stipancici, 
Surbek (3—0 cu o altă pereche iugo
slavă, — Karakasevici, Korpa).

O nouă finală Năstase—Smith
Cea de-a 69-a ediție a Campiona

telor internaționale „indoor" de tenis 
ale S.U.A., desfășurată timp de o 
săptămînă la Hampton, va aduce din 
nou în fața fileului pe românul Ilie 
Năstase și americanul Stan . Smith. 
Este pentru a treia dară în decurs de 
mai puțin de trei luni cînd cei doi 
„ași" se întîlnesc în finala unui mare 
concurs. La Hampton amîndoi au do-

Pentruvedit o formă deosebită.
Năstase momentul cel mai greu a 
fost semifinala cu ambițiosul jucător 
american Cliff Richey. După un 
prim set cedat la mare luptă, Năstase 
și-â regăsit calmul, obținînd o victorie 
clară 4—6, 6—0, 6—2. In cea de-a doua 
semifinală, Stan Smith l-a eliminat 
cu 7—6, 6—1 pe spaniolul Andres Gi- 
meno.

CAMPIONATE NAȚIONALE
® Volei

fața
După 

colegii lui 
Iugosla-

partidă :

I. D.
lt

Astăzi, in ultima
Iui, vor avea loc

. trei meciuri : Iugoslavia — Ro
mânia (tineret), Suedia — Ceho
slovacia, România — R. D. Ger
mană.

zl a turneu- 
următoarele

în așteptarea ul
timului act al cam
pionatului mascu
lin de volei (între 
11 și 14 martie, în 
Capitală — sala 
Dinamo), bucureș- 
tenii „s-au conso
lat" vizionînd, la 
„Giulești" și la 

Dinamp", partidele feminine ale 
etapei de ieri și comentînd rezulta
tele turneului masculin încheiat 
sîmbătă la Galați. Programul aces
tor meciuri n-a oferit nimic deose
bit sub aspectul interesului competi
tiv. Lupta pentru titlu — singura 
(din păcate !) ce pare a trezi atenția 
publicului în acest sezon — se con
sumă deocamdată în întîlniri indirec
te. Dar adversarele „favoritelor", 
considerîndu-se probabil dinainte în
vinse, n-au ridicat pretenții deose
bite, lăsînd lucrurile să evolueze con
form anticipărilor. Cu toate acestea, 
forma sportivă slabă a unor pre
tendente, sesizată și în etapele ante
rioare, a făcut ca ele să cedeze sur
prinzător cite un set în fața unor 
echipe pe care, în mod normal, tre
buiau să le depășească cu ușurință. 
Așa s-a întîmplat cu Rapid și Di
namo care, în propriile săli, s-au vă-

zut In dificultate In fața echipelor 
C.S.M. Sibiu, respectiv, Universitatea 
Timișoara ; așa a „pățit" și Medi
cina în compania Farului.

Desigur că, în principal, comportă
rile labile ale unor echipe se dato- 
resc insuficientei lor pregătiri, ne- 
intrării în ritmul competițional după 
o prea lungă inactivitate (ceea ce nu 
scuză însă total jucătoarele). Ieri însă 
au rămas datori și... antrenorii, con
ducerea de pe margine fiind adesea 
în contradicție cu realitățile de pe 
teren. Acest lucru ar fi trebuit apre
ciat și de reprezentanții forului fe
deral, dar în săli nu era nimeni...

Rezultatele de ieri : Constructorul 
Arad—C.P.B. 1—3 ; Rapid—C.S.M. 
Sibiy 3—1 ; Dinamo—Universitatea 
Timișoara 3—1 ; Medicina—Farul 
3—1 ; I.E.F.S.—Ceahlăul 3—0.

I. DAN

■ Baschet
La sfirșitul săp- 

tămînii, o neplăcu
tă impresie a con
stituit-o evoluția în 
Capitală ă două din 
fruntașele campio
natului feminin. Ur
mărind la lucru 
formațiile I.E.F.S. 
și Politehnica în 

echipe de la subso-

muncii de toate naționalitățile, or
ganizațiile politice înglobate in 
Frontul Național Democrat, dar și 
anumite grupări politice democratice • 
burgheze, care înțeleseseră cursul 
desfășurării evenimentelor. Tocmai 
politica partidului, de alianțe și 
largă colaborare, asigurînd coaliza
rea intr-un singur front a majo
rității oovirșitoare a poporului, a 
făcut posibilă desfășurarea victori
oasă a procesului revoluționar.

Apărătorii „ordinii" vechi nu și-au 
făcut scrupule în privința armelor 
alese spre a lovi pe la spate în 
eroica muncă de refacere economică 
a țării, pustiite de război, de spri
jinire a frontului. Sabotajul produc
ției și refuzul de a cultiva pămîn- 
tul, specula și evaziunea fiscală, în
fometarea maselor și atacurile ban
delor fasciste, opoziția înverșunată 
a burgheziei față de orice reforme 
democratice, „coordonate" minuțios 
cu presiunile economice și politice 
ale puterilor imperialiste — un în
treg arsenal de mijloace odioase a 
fost folosit spre a readuce lucrurile 
la „normal", la domnia nestinghe
rită a capitalului, spre a ridica un 
baraj de netrecut în calea luptei , 
revoluționare a poporului.

Și, .totuși, barajul avea să fie a- 
runcat în aer. Lozincile de luptă ale 
comuniștilor electrizau masele.. Țara 
întreagă părea un cazan cu aburi 
sub presiune maximă. Realizînd o 
strînsă unitate de acțiune pe baza 
Frontului Unic Muncitoresc, clasa 
muncitoare pășea cu hotărîre în frun
tea întregului proces revoluționar, do- 
vedindu-și capacitatea de a îndeplini 
rolul de forță socială conducătoare a 
întregului popor. O transformare de 
uriașă însemnătate se făurea la sate : 
răspunzind chemărilor partidului co
munist, sprijinită de clașa munci
toare, țărănimea trecuse la înfăptuirea 
pe cale revoluționară a reformei 
agrare. Visul de veacuri al țărănimii, 
de a fi stăpînă pe pămîntul pe care-1 
muncea își găsea înfăptuire, oonsoli- 
dindu-se în focul acestei prefaceri 
alianța muncitorească-țărănească, 
forța hotărîtoare a dezvoltării proce
sului revoluționar. Asemenea tala
zurilor, . mării,, masele măturau din 
cale orice împotrivire, sfărîmau re- . 
dutele claselor exploatatoare, cu
cereau noi poziții, preluau puterea. 
Eșafodajul vechiului sistem social- 
politic troznea din încheieturi. Asal
tul primăriilor și prefecturilor nă- 
ruia principalele puncte de sprijin 
ale reacțiunii. Schimbarea radicală, 
a raportului de forțe era ilustrată 
de faptul că, la începutul lui martie 
1945, în 52 din cele 58 județe ale 
țării se aflau prefecți instalați de 
popor, în unele locuri după ciocniri 
cu poliția și jandarmeria. Șeful gu
vernului, Rădescu, miniștrii desem
nați de partidele reacționare ame
nințau, ordonau, avertizau, dar ca
pacitatea lor de a-și impune voința 
era tot mai limitată. Comitetele 
muncitorești aveau un cuvînt hotă- 
rîtor în întreprinderi, la fel comite
tele țărănești la sate ; Intr-un șir de 
județe, țăranii, cu ajutorul munci
torilor, terminaseră împărțirea mo
șiilor ; demonstrații de stradă ani
hilau provocările reacțiunii ; gărzile 
patriotice erau gata în orice moment 
să intre în acțiune ; exprimînd sen
timentele trupelor, care în mai 
multe orașe au refuzat să se supună 
ordinelor de a deschide focul împo
triva demonstranților, numeroși ge
nerali s-au solidarizat cu forțele de
mocratice. Se crease o situație pe 
cit de originală, pe atît de fragilă ; 
deținînd pozițiile-cheie în guvern.

In armată, în ministere, cercurile 
reacționare se aflau izolate de forțele 
viii ale poporului, dar cu atît ’ ‘ 
verșunate în voința de a-și 
cu orice preț ...........

„Cu orice 
au șovăit să 
război civil, 
nințarea fățișă a lui Rădescu, la o 
ședință a guvernului, că nu va șo
văi să recurgă la declanșarea războ
iului civil spre a se opune presiunii 
maselor, avea să fie imediat ’urmată 
de rafalele mitralierelor îndreptate 
împotriva demonstranților in Piața 
Palatului la 24 februarie 1945, ca și de 
gloanțele trase împotriva coloanelor 
de manifestanți la Craiova, Caracal, 
Brașov și alte localități. Evoluția 
evenimentelor scotea tot mai- mult 
in evidență cristalizarea acelor ele
mente pe care Lenin le considera 
esențiale pentru caracterizarea unei 
situații revoluționare, a unei crize po
litice revoluționare cuprinzînd toate 
domeniile vieții sociale, afectînd toate 
clasele sociale — 
conștiente că nu 
cum au trăit și 
iar exploatatorii, 
mai puteau trăi și 
s-au deprins.

Tentativa de dezlănțuire -a războ
iului civil a fost dejucată. Urzit ca 
să intimideze masele, atacul sălbatic 
dezlănțuit la 24 februarie 1945 împo
triva coloanelor de demonstranți in 
fosta piață a palatului, a făcut să 
crească și mai mult amploarea, in
tensitatea luptei revoluționare. Cine 
a privit atunci fețele demonstranți
lor care-și ridicau răniții, cine a 
simțit clocotul mîniei ce cuprinsese 
masele și a văzut, totodată, stăpi- 
nirea de sine cu care răspundeau 
cuvintelor de ordine pe care condu
cătorii partidului le adresau acolo 
In piață, cine a fost martor, părtaș 
al acelor momente de supremă ten
siune, știa că deznodămîntul bătăliei 
pentru putere nu mai putea fi aml- 
nat.

Sub conducerea partidului comu
nist care a mobilizat, însuflețit și Or
ganizat cele mai largi mase ale po
porului la bătălia hotărîtoare pentru 
soarta puterii, pentru soarta întregii 
orientări de. viitor a României, în în
treaga țară s-a ridicat un uriaș val 
revoluționar. Acest val cl mișcării 
populare — exprimind voința po
porului român de a-și decide singur 
destinele, potrivit propriei voințe —• 
a impus, la 6 martie 1945, instaurarea 
primului guvern democratic din is
toria țării în care clasa muncitoare 
avea rolul precumpănitor, guvernul 
dr. Petru Groza. Departe de a fi con
stituit o simplă schimbare de echipă 
guvernamentală, aceasta a reprezen
tat o transformare profundă a însuși 
regimului politic al țării, mareînd in
staurarea puterii revoluționar-demo- 
cratice a muncitorilor și țăranilor.

In perioada care a trecut de la 
Instaurarea primului guvern demo
cratic din istoria țării, poporul nos
tru s-a convins că unitatea tuturor 
forțelor vii ale națiunii în jurul parti
dului, unitate care a chezășuit 
triumful insurecției armate, instau
rarea puterii populare în martie 
1945, far ulterior cucerirea întregii 
puteri de stat, instaurarea republicii 
și trecerea la construirea noii orîn- 
duiri sociale oonstituie forța motrice 
a înaintării țării pe calea înfloririi 
și progresului social, condiția hotă
rîtoare a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Imperativul 
continuei întăriri a aoestei unități 
este principala concluzie pe care po
porul român o desprinde din istoria 
ultimelor decenii.

privilegiile. 
preț" însemna 
împingă țara 
Și, într-adevăr,

mai în- 
menține

că nu 
intr-un 

ame-

masele deveneau 
mai pot trăi așa 
cereau schimbări, 
la rîndul lor, nu
guverna așa cum

Educația fizică și sportul în școli
(Urmare din pag. I)

adevărat că valorile medii pe țară 
sînt astăzi mai bune decît in trecut, 
dar măsura în care acestea au cres
cut, față de măsura în care au cres
cut valorile medii somatice, nu ne 
poate mulțumi. Cel mai semnificativ 
aspect îl înregistrează evoluția re
zistenței cardio-respiratorii la efor
turile de durată și a rezistenței locale 
în regim de forță a unor întinse re
giuni musculare, deosebit de impor
tante. Este vorba de rezistența la a- 
lergările cu o durată mai mare de 
trei minute (respectiv 600 m, în ritm 
moderat) și de tonusul musculaturii 
șanțurilor vertebrale care, după cum 
se știe, asigură atitudinea corectă a 
corpului. (Nici la celelalte probe, 
care reclamă în principal forța și re
zistența, lucrurile nu sînt întotdeau
na încurajatoare).

Desigur, unele dintre aspectele de 
mai sus pot fi puse pe seama pro
fundelor transformări ce se produc 
in organism in perioada pubertății, 
dar scăderea valorilor motrice de 
după această perioadă nu mai poate 
fi explicată decît prin lipsa de pre
gătire, de antrenament, prin efectele 
regimului de viață fără suficientă 
mișcare.

Decalajul care ee creează între 
creșterea somatică (corporală) și dez
voltarea motrică (a capacității de e- 
fort muscular și funcțional) indică 
disponibilitățile existente din punct 
de vedere somatic. Acestea impun 
mărirea volumului de lucru fizic 
pentru tot tineretul nostru școlar, de
oarece copiii, adolescenții -și tinerii 
respectivi pierd din valoarea unor ca-

k

lități motrice din cauza insuficientei 
lor exersări.

Care ar fi posibilitățile de reme
diere a acestor . neajunsuri ? După 
părerea mea, este necesar, în primul 
rînd, să folosim cu maximum de efi
ciență orele de educație fizică pre
văzute în planul de învățămînt, mă
rind volumul de lucru, folosind mij
loace dintre cele mai dinamice, re- 
nunțînd la acelea care consumă tim
pul cu explicații și la activitățile in 
care doi-trei lucrează și restul... aș
teaptă să le vină rîndul. Orele de e- 
ducație fizică și sport să fie ore de 
mișcare nu de prelegeri, pentru că 
mișcarea este excitantul cel mai de 
preț al proceselor metabolice care 
stimulează și întrețin viața. In al 
doilea rînd, cred că a sosit momentul 
ca programele de educație fizică să 
fie revizuite conceptual în raport cu 
datele noi pe care le oferă cercetarea 
științifică asupra capacității de efort 
fizic ale tinerelor generații. Adică, la 
elaborarea programelor să se ia in 
considerare disponibilitățile existente 
din punct de vedere somatic și să 6e 
prevadă ceea ce este necesar pentru 
menținerea și dezvoltarea valorilor 
unora dintre calitățile motrice insu
ficient antrenate.

în sfîrșit. sînt de părere că e nevoie 
să intensificăm, prin toate mijloacele 
de care se dispune în școală și în a- 
fara ei, propaganda pentru educație 
fizică și sport. Tineretul trebuie să 
fie convins că urmările nefaste ale 
subsolicitării fizice nu pot fi combă
tute decît prin activități motrice, că 
numai două ore de educație fizică pe 
săptămînă nu sînt nici pe departe 
suficiente pentru a contracara efec
tele carențelor de mișcare la această

vînstă. Gimnastica zilnică de învio
rare, activitățile sportive de masă, 
turismul pedestru etc., organizate în 
afara orelor de curs și în timpul e- 
fectiv liber al lor, constituie cel mal 
bun mijloc de a completa nevoia de 
mișcare corporală.

Centrul de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S., cu sprijinul Ministerului 
Educației și Invățămîntului, și-a 
propus să oontinue anul acesta in
vestigațiile în ciclul I—IV elementar, 
cu care ocazie vor fi înregistrate va
lorile motrice și somatice ale unui 
eșantion de circa 60 000 elevi. Este 
bine să se cunoască Cu precizie mo
dul de evoluție a principalelor cali
tăți motrice, localizarea în timp a 
puseelor celor mai viguroase, ca și pe
rioadele de regresie, pentru a stabili 
comportamentul metodico-pedagogic 
în funcție de realitățile biologice. Se 
pare că, la această vîrstă, disponibi
litățile sînt cu mult mai mari decît 
cele pe care Ie angrenăm noi în mod 
obișnuit pentru dezvoltarea calităților 
motrice și că atitudinea noastră de 
„a feri" copiii de efort nu este cea 
mai justă. Unele date preliminare pe 
care le posedă centrul nostru con
firmă ipoteza că anumite calități 
motrice sînt cu mult mai bine dez
voltate Ia vîrsta copilăriei datorită 
raporturilor existente între dimensiu
nile somatice și cele ale apara
telor și sistemelor funcționale. 
Aoeste calități însă se pierd prin 
neantrenare, prin îngustarea ariei de 
mișcare, pe măsură ce se înaintează 
în vîrstă.

Este motivul pentru care pledăm in 
favoarea unei mai atente pregătiri a 
capacității de efort a generațiilor în 
creștere.

compania unor
Iul clasamentului, am asistat, de fapt, 
la două partide plictisitoare, pline de 
greșeli de tehnică individuală și cu 
procentaje nesatisfăcătoare la arun
cările din acțiune și la cele libere. 
Victoriile au surîs în final favorite
lor..., dar după ce ambele echipe au 
trecut prin mari emoții ! Rezultatele? 
I.E.F.S. — Voința Brașov 61—47 
(28—14), Politehnica — Constructorul 
55—45 (27—27).

în sfîrșit, ieri dimineață, în sala 
Giulești, actualele lidere, rapidistele, 
au întrecut cu ușurință noua promo
vată, Universitatea Timișoara, cu sco
rul de 80—44 (38—16). O notă bună 
pentru apărarea presing, bine apli
cată de rapidiste pe toată perioada 
întîlnirii ; o notă mai puțin bună pen
tru cele 30 de greșeli de tehnică in
dividuală și pentru procentajul de 
numai 50 la sută la‘aruncările libere.

Iată ce ne mărturisea, cu amără
ciune, antrenorul emerit Sigismund 
Ferencz : „Obstacole mari stau în 
fața pregătirii celor mai bune bas
chetbaliste, prin indisponibilitatea ac
tuală a unora (Szabados și Savu) și 
lipsa de formă a altora. Fără o ade
vărată pasiune și subordonare totală 
a capacităților fizice și tehnice in 
slujba intereselor echipei reprezen
tative, va fi foarte greu a se obține 
un rezultat onorabil în compania ce
lor mai puternice reprezentative de 
pe continent". (Anul acesta — cam
pionatul european la Varna).

în campionatul masculin, l.C.H.F. a 
înregistrat un nou insucces, de data 
aceasta pe teren propriu, in fața 
echipei „U“ C;luj, cu rezultatul de 
58—63 (35—37). Prin această înfrîn- 
gere, I.C.H.F.. revelația ediției tre
cute (locul IV), a intrat în zona pe
riculoasă a retrogradării.

Alte rezultate : feminin : A.S.A. 
Cluj—Sănătatea Satu-Mare 59—63 ; 
masculin : Steaua — Politehnica Cluj 
66—58, Politehnica Galați — Politeh
nica București 89—97, Dinamo — Ra
pid 82—66. Universitatea Timișoara — 
Voința București 92—66.

Valentin ALBULESCU

Sărbătoarea națională

a Ghanei
Poporul ghanez sărbătorește 

astăzi un important eveniment 
în istoria țării sale — împlini
rea a 15 ani de la proclamarea 
independenței. Ca rezultat al 
îndelungatei lupte pentru inde
pendență, la 6 martie 1957, fosta 
colonie britanică denumită 
„Coasta de Aur" a pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoa
re, obținînd statutul de domi
nion, iar trei ani mai tirziu, 
după referendumul pentru con
stituție, Ghana a devenit repu
blică.

în perioada care a trecut de 
la proclamarea independenței, 
poporul ghanez a depus eforturi 

. susținute pentru înlăturarea 
consecințelor colonialismului. 
Este știut că această țară a con
stituit pentru fosta metropolă 
in primul rînd un furnizor de 
cacao, Ghana definind primul 
loc în lume în producția de cacao. 
Monoculture a avut insă urmări 
nefaste pentru economia gha- 
neză, care a trebuit să de
pindă de prețurile pe piața 
mondială, in continuă scădere ia 
acest produs. Căutînd să înlă
ture consecințele monoculturii, 
în Ghana s-au luat de-a lungul 
anilor o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea și a altor ramuri ale 
economiei. Ca urmare, pe harta 
țării au apărut o serie de fabrici 
și uzine ; pe fluviul Volta a fost

Redeș- 
guvern 
măsuri 
echili-

construită marea hidrocentrală 
de la Akosombo. Paralel, s-au 
luat măsuri pentru prospectarea 
și punerea în valoare a "noi bo
gății ale țării.

După cum se știe, în luna ia
nuarie, puterea a fost preluată 
de către un Consiliu al 
teptării Naționale. Noul 
a anunțat o serie de 
menite să contribuie la
brarea finanțelor Ghanei, la în- ' 
sănătoșirea activității economice 
perturbată de scăderea prețului 
la cacao, ca și a unei gestiuni 
deficitare. Totodată, președintele 
Consiliului, colonelul Acheam- 
pong, a anunțat anularea con
tractelor unor companii străine, 
întrucit acestea contraveneau 
intereselor naționale.

Pe plan extern, Ghana promo
vează o politică de dezvoltare * 
relațiilor 
rent de 
politică, 
urmărite
sprijinirea 
națională, pentru lichidarea ulti
melor vestigii ale colonialismu
lui și abolirea apartheidului.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Ghanei, poporul român u- 
rează poporului ghanez noi suc
cese pe calea consolidării inde
pendenței țării sale, a dezvoltă
rii economiei și culturii, prospe
ritate și pace.

cu toate țările, indife- 
orinduirea lor social- 

Unul din obiectivele 
este, de asemenea, 

luptei de eliberare



Demonstrate la Roma împotriva uneltirilor elementelor fascist©
o

După conferința

de la Djeddah

Carta 
solidarității 

islamice
DJEDDAH S (Agerpres). — Co

municatul celei de-a treia conferințe 
a miniștrilor afaoerilor externe din 
țările islamice, dat publicității la 
Djeddah, exprimă „sprijinul pentru 
țările arabe frățești în eforturile lor 
de a elibera teritoriile aflate sub ocu
pație israeliană cu mijloacele și me
todele pe oare le consideră conforme 
intereselor lor, securității și integri
tății lor teritoriale". Particlpanții Ia 
conferință s-au pronunțat pentru 
respectarea drepturilor poporului pa- 
lestinean. Conferința a recomandat 
crearea unul fond pentru palesti- 
neni, in care urmează să fie vărsate 
donațiile particulare și guvernamen
tale din diferite țări.

Alegerile municipale pe care for
țele israeliene de ocupație Încearcă 
să le impună pe teritoriile arabe 
sînt ilegale și nu pot avea un carac
ter reprezentativ, subliniază comu
nicatul, oerlnd locuitorilor de pe a- 
ceste teritorii să boicoteze alegerile 
șl să le facă să eșueze.

Conferința și-a exprimat sprijinul 
pentru lupta legitimă a popoarelor 
africane și a condamnat cu energie 
guvernele Republicii Sud-Africane și 
Portugaliei, precum și regimul ilegal 
din Rhodesia, pentru oprimarea miș
cărilor de eliberare.

Comunicatul relevă că partlcipan- 
țll eu «probat proiectul unei Carte 
„al cărei scop 11 reprezintă consoli
darea solidarității islamice șl promo
varea cooperării în domeniile econo
mic, cultural, științific și de altă na
tură". După cum menționează agen
ția France Presse, textul Cartei va 
fi dat publicității după ratificarea 
lui de către guvernele celor 30 de 
țări reprezentate la conferință.

CIJVINTAREA LU! I. JIVKOV 
IN FATA ACTIVULUI

OF PARTID $1 ECONOMIC 
DIN JUDEȚUL SILISTRA

SOFIA 5 — Corespondentul Ager
pres, C. Amarițel. transmite : In cu
vântarea rostită în fața activului de 
partid și economic diin județul Silis- 
tra, Todor Jivkov, prim-seoretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat, s-a referit la sar
cinile trasate de Congresul al X-lea 
al partidului în construirea societății 
socialiste dezvoltate. In context, el a 
arătat că, în momentul de față, prin
cipala problemă este de a organiza 
activitatea maselor în transpunerea 
în viață a acestor sarcini.

Oprindu-se asupra întrecerii socia
liste pentru depășirea obiectivelor 
celui de-al șaselea cincinal, Todor 
Jivkov a subliniat că este necesar să 
se mobilizeze toți factorii de care de
pinde creșterea productivității sociale 
a muncii. Numai astfel, a spus el, se 
vor crea condițiile pentru ridicarea, 
în continuare, a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

INTILNIREA LUI E. GIEREK
CU OAMENI Al MUNCII

DIN VOIEVODATUL KATOWICE
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Ed

ward Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a avut o Întâlnire cu oa
meni ai muncii de la Uzina metalur
gică „Ednosti" și de la alte între
prinderi industriale din voievodatul 
Katowice, anunță agenția P.A.P.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
E. Gierek s-a referit pe larg la ne-' 
cesitatea accelerării ritmului de mo
dernizare și reconstruire . a întregii 
economii naționale, la neoesitatea ca 
fiecare întreprindere, fiecare cetățean 
să depună o muncă plină de abnega
ție și fructuoasă. „Bunurile materiale 
produse suplimentar, a relevat prl-tf 
mul secretar al C.C. al P.M.U.P., vor 
servi clasei muncitoare, întregului 
popor și vom putea satisface mai re
pede decît s-a planificat multe ne
cesități sociale, realizind o creștere a 
bunăstării pe care o va simți fiecare 
cetățean".

Prezidiul Sovietului Su
prem dl U.R.S.S. * examinat 
propunerea prezentată de guvernul 
sovietic referitoare la ratificarea tra
tatului semnat de U.R.S.S. cu R.F. a 
Germaniei la 12 august 1970 și a re- 
mis-o comisiilor pentru afaceri exter
ne ale Sovietului Uniunii și Sovietu
lui Naționalităților ale Sovietului 
Suprem, în vederea adoptării unei 
decizii finale — anunță agenția 
T.A.S.S.

Partidul Comunist Italian 
șț Partidul Socialist Italian al Uni
tății Proletare au căzut de acord să 
se prezinte cu liste comune de can
didați la alegerile din mai pentru 
Senatul republicii, se arată intr-un 
document comun, dat publicității de 
Biroul Politic al P.C.I. și de Secre
tariatul Național al P.S.I.U.P., relevă 
agenția T.A.S.S.

Primul ministru al Repu
blicii Arabe Egipt, Aziz Sedkl> 
l-a primit pe Petăr Tancev, prim- 
vicepreședlnte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, aflat în vi
zită la Cairo. La discuția care a avut 
loc cu acest prilej asupra unor pro
bleme de interes reciproc a luat par
te Mohamed Abdallah Merzaban, 
vlcepremier șl ministru al economiei 
®i comerțului exterior al R.A.E.

Reprezentanți ai Partidu
lui Comunist din Japonia, 
ai Partidului Socialist, ai Consiliului 
General al Sindicatelor, ai Consiliu
lui Păcii și ai altor organizații de
mocratice și de masă nipone au ho
tărit să organizeze, la 15 martie, un 
miting de protest la Tokio împotriva 
acordului de retrocedare a Okinawei 
încheiat cu S.U.A. Participant!! la 
miting vor oere retrocedarea Oki
nawei fără bazele militare america
ne și fără rachetele și armamentul 
nuclear depozitate pe insulă.

Ședința Comisiei cultu
rale a Consiliului Mondial 
al Păcii, 13 care participă repre
zentanți ai intelectualității din peste 
20 de țări, s-a deschis la Varșovia. 
Din România este prezent prof. univ. 
dr. docent Jean Livescu. După cum 
menționează agenția P.A.P., sînt exa
minate probleme privind colaborarea 
intelectualilor în lupta pentru pace 
și progres.

Alegeri pentru parlamen
tele locale în India. Dumi- 
nică au început alegerile pentru 
adunările, legislative ale statelor 
indiene (parlamentele locale), care 
vor dura pînă la 11 martie..

Delegația guvernamenta
lă a R.P.D. Coreene, eondusa 
de Kim Gyong Ryon, ministrul fi
nanțelor, și-a încheiat vizita în So

malia. Intr-un comunicat cu privire 
la convorbirile purtate, transmis de 
agenția Â.C.T.C., se arată că partea 
somaleză și-a exprimat sprijinul față 
de propunerile R.P.D. Coreene pri
vind încheierea unui acord de pace 
între Nord și Sud și desfășurarea de 
convorbiri politice . între cele două 
părți ale țării, ca prim pas pe calea 
înfăptuirii unificării patriei. Delega
ția coreeană și-a manifestat solidari
tatea și 'sprijinul față de politica ac
tivă a guvernului somalez împotriva 
colonialismului și imperialismului.

Șeful guvernului libanez, 
Saeb Salam, a avut o convorbire cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei; Arafat a fost 
însoțit de doi conducători politici ai 
organizației „Al Fatah" și de un co
mandant al fedainilor din Liban. Șe
ful guvernului libanez a declarat că 
„această întrevedere era necesară în 
împrejurările prezente ; întîlnirea a 
fost utilă și a dat rezultate bune".

agențiile de presă

Cazul cetățeanului boli
vian de origină germană 
Klaus Altmann, acuzat ln mod 
tot mal insistent de a fi, în realitate, 
Klaus Barbie, criminal de război na
zist, fost șef al Gestapoului din Lyon, 
urmează să fie prezentat, în. cursul 
săptămînii viitoare, instanțelor judi
ciare boliviene, a anunțat Ministerul 
de Externe al Boliviei.

Adele de violență
«-au produs în ultimele zile in Irlanda 
de Nord au culminat sîmbătă seara 
cu unul din cele mai grave atentate 
din cîte au avut loc pînă acum în 
această zonă : explozia, unei bombe 
plasate la parterul restaurantului- 
cabaret „Abercom", din centrul 
Belfastului, care s-a soldat cu doi 
morți și 136 de răniți, dintre care 
circa 20 deosebit de grav.

transmit: Convenția națională spe
cială a Partidului Liberal
din Norvegia, întrunită sîmbătă

P.C. Francez este gata să participe 
la acțiuni comune ale forțelor democratice

PARIS 5. — Corespondentul nostru, 
Paul Diaconescu, transmite că ziarul 
„L’Humanite" a publicat o scrisoare 
semnată, în numele Biroului Politic 
al P.C. Francez,, de Georges Mar- 
chais, secretar general adjunct al 
partidului, și adresată lui Georges 
Seguy, secretar general al C.G.T. 
„Confirmăm primirea scrisorii in 
care propuneți organizațiilor sin
dicale reprezentative, partidelor de

stingă și tuturor grupărilor de
mocratice ,să se unească în vederea 
unei riposte comune față de măsurile 
de represiune îndreptate împotriva 
mișcării muncitorești șl democratice 
din Franța — se spune în scrisoarea 
P.C.F. Sîntem la dispoziția dv. pentru 
a fixa, de comun acord, locul și mo
mentul unei întilniri cu toate organi
zațiile interesate".

Acțiuni țărănești în Co
lumbia. Sute țărani fără pă
mânt din departamentul columbian 
Huila au ocupat trei mari latifundii, 
totalizînd o suprafață de 10 800 hec
tare, informează agenția Prensa La
tina. Acțiunile țărănești sînt urma
rea neaplicării legii pentru reforma 
agrară promisă de autorități. Auto
ritățile au trimis armata pentru a-1 
alunga pe țărani de pe pămînturile 
ocupate.

La cererea guvernului 
Pakistanului, Organizatia Natiu-
nilor Unite pentru Alimentație șl A- 
gricultură (F.A.O.) a hotărit să apro
ba ajutoare in alimente, în valoare 
de 1 milion dolari, pentru populația 
refugiată, ca urmare a recentului 
conflict indo-pakistanez, informează 
agenția Associated Press.

Biroul Politic ol Partidu
lui Socialist Desturian, tn- 
trunit sub conducerea șefului statului 
tunisian, Habib Bourguiba, a hotărit 
crearea unui post de vicepreședinte 
al Republicii — informează agențiile 
France Presse și Reuter. Comunica
tul publicat la sfîrșitul reuniunii pre
cizează că vicepreședintele va fi ales 
pentru o perioadă echivalentă cu 
mandatul deținut de șeful statului, 
care este în prezent de cinci ani.

Guvernul peruan a trccut 
sub controlul „Sistemului național 
al sprijinului pentru mobilizarea so
cială" (S.I.N.A.M.O.S.) — organism
depinzind de Ministerul Agriculturii 
— principalele cooperative agro-in- 
dustriale producătoare de zahăr — a- 
nunță agenția Prensa Latina.

Comunicat la încheierea vizitei 
in Uniunea Sovietică a primului ministru 

al Republicii Bangladesh
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. a difuzat Declarația co
mună semnată de Alexei Kosîghin și 
Mujibur Rahman, în urma vizitei ofi
ciale făcute în Uniunea Sovietică de 
primul ministru al Republicii Ban
gladesh. Mujibur Rahman a fost pri
mit de Leonid Brejnev, Nikolai Pod-

Acord de colaborare eco
nomică sovieto-libian. Vla_ 
dimir Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și Ab
del Salam Jalloud, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Libia, ministru al industriei și e- 
conomiei și ministru interimar al fi
nanțelor al Libiei, au semnat sîmbătă, 
la Moscova, un acord de colaborare 
economică și tehnică între cele două 
țări. Acordul, relatează agenția 
T.A.S.S., are în vedere colaborarea în 
prospectarea, extracția și prelucrarea 
țițeiului, ln dezvoltarea energeticii și 
altor ramuri ale economiei libiene.

seara pentru a dezbate, ca unic punct 
al ordinii de zi, problema aderării 
țării la Piața comună, s-a pronunțat 
cu 128 de voturi (contra 95) împo
triva participării la C.E.E., cerînd 
corpului electoral norvegian să res
pingă politica de aderare cu prilejul 
referendumului care urmează să aibă
loc la 25 septembrie a.c.

Noi membri al 0.PJLE.P. 
în cunsul reuniunii Consiliului Mi
nisterial al Organizației țărilor arabe 
exportatoare de petrol (O.P.A.E.P.), 
Siria, Republica Arabă Egipt Și Ira
kul au fost admise ca membre ale 
organizației. In acest fel O.P.A.E.P. 
numără, ln prezent, 11 membri.

Dupâ cum s-a rriai anunțat, poliția franceză a realizat cea mai mare 
captură din istoria traficului cu droguri — 425 kg de heroină pură. In fotogra

fie : sacii conținînd „otrava albă" depozitați Io Marsilia

Mal bine do o lună de zile, la 
sediul Organizației Națiunilor Unite 
din New York s-au desfășurat lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comite
tului special al O.N.U. pentru defi
nirea agresiunii. In ultima ședință, 
Comitetul — din care face parte și 
România — a adoptat un raport 
asupra dezbaterilor aotualei sesiuni, 
care urmează să fie prezentat Adu
nării Generale a O.N.U. în raport se 
cere Adunării Generale să recomande 
continuarea lucrărilor Comitetului și 
in cursul anului viitor.

Problema definirii agresiunii nu 
este nouă. încă din perioada din
tre cele două războaie mondiale 
s-a pus chestiunea ca, paralel cu 
acțiunile de prohibire a folosirii 
forței șl amenințării cu forța, să 
se adopte și o definiție a agre
siunii. Momente notabile ale acestor 
preocupări le-au constituit Pactul 
Briand-Kellog (1928) — primul tra
tat internațional prin care se interzi
cea recurgerea la război pentru re
zolvarea conflictelor internaționale — 
convențiile pentru definirea agreso
rului (Londra 1933), precum șl Pactul 
Saavedra-Lamas, încheiat la Rio da 
Janeiro în același an.

După război, Organizația Națiuni
lor Unite a înscris definirea agresiu
nii printre preocupările ei principale. 
Dar eforturile desfășurate în aceas
tă direcție în perioada „războiului 
rece", perioadă în care concepțiile 
bazate pe forță și practicile de re
curgere la violență întrețineau în at
mosfera internațională neîncrede
rea, teama și suspiciunea, aveau să 
se împotmolească în proceduri tem
porizatoare. în aceste condiții s-a do
vedit a fi imposibil să se ajungă la 
un acord pentru definirea agresiunii.

în noua etapă, inițiată o dată cu 
crearea Comitetului, în 1967. dialogul 
pe această temă s-a angajat într-o 
ambianță, internațională în care ciș- 
tigă mereu teren tendințele spre des
tindere și cooperare, spre statornici
rea unor relații inter-statale bazate 
pe normele justiției și dreptului in
ternațional. Firește, întronarea legali
tății a făicut cu atît mai necesară de
finirea conceptului de agresiune.

Lupta forțelor progresiste și a tutu
ror forțelor iubitoare de pace, afir
marea tot mai largă în viața interna
țională a principiilor înscrise in Car
tă — inclusiv principiul nefolosirii 
fo'rței în relațiile internaționale — 
participarea tot mai activă a noilor 
state suverane și independente, a sta
telor mici și mijlocii la dezbaterea 
problemei și. la investigarea unor so
luții adecvate au îndrumat treptat 
întregul proces pe un făgaș construc

tiv. Firește, înaintarea în direcția o- 
biectivului propus este anevoioasă și 
fiecare nou pas pe această cale cere 
încă mari eforturi. Unele delegații se 
mențin încă pe poziții anacronice, ri
gide, tinzînd să introducă în definiție 
elemente de natură să-i reducă va
loarea juridică și politică pe care un 
asemenea instrument internațional 
trebuie să o aibă.

Oricum, este de semnalat că la ac
tuala sesiune a Comitetului special 
s-au auzit tot mai slab acele voci

lucru s-au pronunțat pentru Include
rea între actele tipice de agresiune a 
unor astfel de acțiuni de forță cum 
sînt : invadarea sau atacarea de către 
forțele armate ale unui stat a terito
riului unui alt stat sau orice ocupa
ție militară, chiar și temporară, re- 
zultînd de pe urma unor astfel de 
invazii sau atacuri, precum și anexa
rea prin folosirea forței de către un 
stat a teritoriului unui alt stat sau a 
unei părți din acesta, indiferent dacă 
a existat -sau nu o declarație de

La încheierea lucrărilor 
Comitetului special al O.N.U.

pentru definirea agresiunii
CORESPONDENTA DIN NEW YORK

care, în trecut, susțineau că formu
larea unei definiții a agresiunii nu ar 
fi nici posibilă, nici necesară, ba 
chiar ar fi dăunătoare. Trăsătura do
minantă a sesiunii de anul acesta a 
Comitetului special se reflectă în 
voința manifestată de delegațiile par
ticipante de a se așeza la masa tra
tativelor pentru a găsi formulele cele 
mai corespunzătoare pentru definirea 
agresiunii armate intr-un mod cit 
mai precis și cit mai complet.

După negocieri laborioase, îndelun
gate, actuala sesiune a înregistrat un 
progres în fixarea zonelor de acord în 
ceea ce privește definiția generală a 
agresiunii și unele dintre actele tipice 
de agresiune. în concepția marii ma
jorități a delegaților, agresiunea se 
conturează ca „folosirea forței arma
te de către un stat împotriva suvera
nității, integrității teritoriale sau in
dependenței politice a unui alt stat 
sau în orice alt mod incompatibil cu 
Carta Națiunilor Unite".

Delegațiile membre ale grupului de

război. Grupul de lucru al Comite
tului a stabilit, de asemenea, că re
prezintă acte de agresiune : a) bom
bardamentul efectuat, de către forțe 
armate ale unui stat împotriva teri
toriului unui alt stat și folosirea ori
căror arme de către un stat împotri
va teritoriului unui alt stat ; b) blo
cada porturilor și coastelor unul stat 
de către torțele armate ale unui alt 
stat ; c) atacul săvîrșit de către for
țele armate ale unui stat Împotriva 
forțelor terestre navale și aeriene ale 
unui alt stat ; d) folosirea forței ar
mate a unui stat care se află pe teri
toriul unui alt stat cu acordul statu
lui primitor, cu încălcarea condițiilor 
prevăzute în acord și orice extindere 
a prezenței lor pe un astfel de teri
toriu după ieșirea din vigoare (sau 
revocarea) acordului.

Majoritatea delegațiilor au subliniat 
necesitatea inserării in definiție a 
unor prevederi in care să se precizeze 
cazurile și condițiile ce se cer pentru 
ca folosirea forței armate să fie re-

cunoscută ca legitimă ln raport cu 
normele dreptului internațional. O 
importanță deosebită a fost acordată, 
în acest cadru, afirmării caracterului 
legitim al luptei popoarelor, inclusiv 
a celor din colonii, în exercitarea 
dreptului de a-și hotărî singure soar
ta, pentru libertate și independență.

Ca stat membru al Comitetului 
special, România a desfășurat și la ac
tuala sesiune o activitate susținută, 
corespunzător principiilor de bază ale 
politicii externe a partidului și sta
tului, care se pronunță ferm împo
triva politicii de forță și amenința
re cu forța, militează pentru zădăr
nicirea politicii imperialiste de do
minație și agresiune, pentru împie
dicarea izbucnirii unui nou război 
mondial.

Delegația română și-a adus con
tribuția la căutarea unor soluții și 
formulări de natură să ducă la ela
borarea unei definiții a agresiunii 
care să prindă sub incidența ei fo
losirea ilicită a forței armate sub 
orice formă s-ar realiza, fie de către 
un stat sau grup de state, o defini
ție care să constituie un mijloc vi
guros de protecție juridică și politică 
a suveranității, integrității teritoriale 
și independenței politice a statelor.

Pentru a se înlătura posibilitatea 
invocării unor justificări care să 
descarce de responsabilitate pe 
agresorul potențial, delegația noas
tră a propus inserarea în defi
niție a unei prevederi în sensul 1 
că „nici un considerent de ordin po
litic, militar, economic sau de altă 
natură privind politica internă sau 
externă a unui stat nu va putea 
servi drept justificare a folosirii for
ței armato împotriva acestui stat de 
către un alt stat sau grup de state".

împreună cu marea majoritate a 
participanților, delegația română a ac
ționat cu perseverență pentru in
cluderea în definiția agresiunii a 
unor prevederi care să califice actul 
de agresiune drept crimă împotriva 
păcii, generatoare de răspundere con
form dreptului internațional. Dele
gația noastră a relevat necesitatea 
nerecunoașterii rezultatelor agresiu
nii și a propus ca in definiție să se 
prevadă că : „Teritoriul unui stat este 
inviolabil și nu va putea fi, nici în 
mod temporar, obiectul unei ocupații 
militare sau al altor măsuri de 
folosire a forței luate de un stat 
pentru orice motive ; nici o achiziție 
teritorială sau alte avantaje speciale 
rczultînd de pe urma agresiunii nu 
vor fi recunoscute". Propunerile de
legației române au găsit un ecou fa
vorabil în cadrul sesiunii.

Gheorghe SECARIN

gornîi și a avut convorbiri cu Alexel 
Kosâghin ; au fost discutate proble
me ale relațiilor bilaterale, precum 
și probleme internaționale de inte
res comun.

în cursul convorbirilor, o mare a- 
tenție a fost acordată extinderii co
merțului dintre cele două țări pe 
baza avantajului reciproc și a clau
zei națiunii celei mai favorizate. Păr
țile și-au exprimat dorința de a dez
volta relații în domeniile științei, ar
tei, învățămîntului, ocrotirii sănătă
ții-, presei, de a contribui la extin
derea legăturilor nemijlocite dintre 
organele de stat și organizațiile ob
ștești. Examinînd problema colaboră
rii în construirea de termocentrale, 
stații radio, a unei uzine de eiectro- 
aparataj, precum și în desfășurarea 
unor lucrări de prospectare geologi
că în petrol și gaze, părțile au ajuns 
la o înțelegere, semnînd un aoord 
corespunzător.

Părțile au convenit să desfășoare 
sistematic consultări politice la di
ferite niveluri.

Mujibur Rahman l-a invitat pe 
Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi și 
Alexei Kosîghin să viziteze Bangla
desh. Invitațiile au fost acceptate.

0 nouă rundă de negocieri 
angle- malteze

LONDRA 5 (Agerpres). — Ieri a 
început la Londra o nouă rundă de 
convorbiri între primul ministru al 
Maltei, Dom Mintoff, și ministrul 
britanic al apărării, lordul Carring
ton. La aceste convorbiri, consacrate 
viitorului bazelor britanice din Malta, 
participă și secretarul general al 
N.A.T.O., Joseph Luns.

SPANIA

Apel la o grevă 
generală a studenților

MADRID 5 (Agerpres). — Repre
zentanții a 16 universități din Spania 
au cerut colegilor din toate institu
țiile de învățămînt superior din țară 
să extindă lupta împotriva represiu
nilor și să participe la o grevă gene
rală a studenților, începînd din ziua 
de 6 martie. Apelul se pronunță, tot
odată, pentru retragerea tuturor for
țelor polițienești din perimetrul in
stituțiilor școlare, încetarea persecu
tării studenților, eliberarea studenți
lor arestați, îmbunătățirea sistemului 
de învățămînt din Spania.

artiști șomeri
75 la sută din actorii englezi 

sînt șomeri — relatează ziarul 
vienez „Die Presse". Se pare că 
această situație nu va fi totuși

Au fost prezenți

de

Cu monocicleta

în jurul lumii

Rețete pentru

Universului in care 
să existe ființe ra- 
aici și ideea mesa- 
poartă. „Mesajul"

strănepoțiȘliit

• DE PRETUTINDENI •

Mesajul terestru"
Nava spațială americană „Pio- 

neer-10“, lansată in direcția pla
netei Jupiter, poartă in partea 
sa exterioară un „mesaj teres
tru" destinat unor eventuali lo
cuitori dotați cu inteligență ai 
Galaxiei noastre. Cind va ajun
ge, in decembrie 1973, pe Jupi
ter, gravitația planetei ii va 
imprima o accelerație supli
mentară, care o va transforma 
in primul vehicul ce va părăsi 
sistemul solar. In felul acesta 
„Pioneer-10" are șansa să în
ceapă o călătorie de milioane 
de ani — una eternă poate — 
in zone ale 
s-ar putea 
ționale. De 
jului -ce-l 
constă dintr-o serie de imagini 
gravate pe o placă de aluminiu 
aurit, avind dimensiunile 23 x 15 
cm., menite să sugereze civiliza
ția umană. Placa poartă ca 
principală imagine un cuplu — 
un bărbat și o femeie. O altă 
imagine prezintă schematic două 
stări fizice ale unui atom neu
tru de hidrogen, deoarece dife
rența energetică dintre ele con
stituie un etalon universal re
cunoscut pentru măsurarea 
timpului și distanțelor prin res
pectivele frecvențe și lungimi de 
undă. Alte desene sugerează, în 
limbaj științific, pulsarii — sur
se radioenergetice de mari in
tensități din Cosmos, Soarele și 
sistemul planetar, inclusiv Pă- 
mîntul, de unde a pornit nava.

Specialiștii de la N.A.S.A. con
sideră posibil ca nava să facă o 
călătorie galactică de citeva sute 
de milioane de ani și să ajungă 
astfel la o distanță de ordinul 
a 3 000 ani-lumină de Terra. In- 
trucîti placa a fost gravată in
tr-un aliaj deosebit de rezistent, 
desenele trimise de pămînteni 
spre alte lumi vor putea fi, poa
te, cîndva, recepționate și... me
sajul lor înțeles.

ameliorată de intenția actrițțl 
Anna Brett de a prezenta, ince- 
pind cu toamna aceasta, la un 
teatru nou întemeiat — „Orange 
Music Center" — reviste, spec
tacole muzicale și operete pen
tru care intenționează să anga
jeze artiști șomeri.

tntr-o sală de cinematograf 
din Ciudad de Mexico au fost 
cununate recent, dintr-o dată, 
637 de perechi. Ceremonia a fost 
urmărită, printre alții, și de 
mulți copii, nepoți și chiar stră
nepoți ai noilor căsătoriți. Fapt 
este că cei in cauză duceau de 
mult timp menaj comun, dar nu 
aveau bani pentru a-și procura 
documentele și achita taxele ce
rute pentru oficierea căsătoriei. 
Acum guvernul a hotărit să su
porte toate aceste cheltuieli, fă- 
cind astfel posibilă legalizarea 
unei situații care dăinuia 
mulți ani.

Studenta japoneză Mjsucj Ta
mura, în vîrstă de 28 de ani, 
după ce a părăsit aproximativ 
acum un an și jumătate Tokio, 
a sosit la Roma, parcurgînd mii 
și mii de kilometri cu... mono- 
ciclul (in fotografie). Pînă acum i 
a traversat India, Iranul, Turcia,' 
Peninsula Balcanică. R.F.G., 
Franța. Din Roma, intenționează 
să plece în Sicilia, unde urmea
ză'să se îmbarce pentru Africa, 
continuind ‘astfel ocolul lumii.
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La Varșovia urmează să fie 
construită o Casă a filmului. 
Complexul de clădiri, care va fi 
ridicat într-unul din cartierele 
centrale ale metropolei de pe 
Vistula, va cuprinde trei mari 

. săli de cinematograf, săli de 
expoziție pentru prezentarea de 
literatură și afișe de film, pre
cum și o bibliotecă cu sală de 
lectură.
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