
V

\
* ^£wki

4

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIII Nr. 9813 Luni 18 martie 1974 4 PAGINI - 30 BANI

MARTIE A DAT SEMNALUL
V

întreprinderea de volvatlr din Tg. Neamț. Prezența recenta In pelsa|ul „tlrgulul" de oltâdata. fabrica este 
înzestrata cu mașini și utilai® moderne care conferâ produselor realizate o calitate superioaraCAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

Răspunzi nd chemării Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere din agri
cultură, oamenii muncii de pe ogoare 
— cooperatori, mecanizatori, lucrători 
din Întreprinderile agricole de stat —

muncesc cu hărnicie șl pricepere Ia 
executarea In condiții de buna cali
tate a însămînțărilor de primăvară, a 
celorlalte lucrări de sezon. Hind ho- 
tărîțl să pună baze puternice recolte

lor record din acest an. In legătură 
cu desiășurarea acestor lucrări în di
ferite unități agricole, corespondenții 
noștri Județeni transmit i

In toate sectoarele vieții sociale —
FORME Șl METODE DE CONDUCERE ȘTIINȚIFICĂ

Cooperatorii, mecanizatorii și cei
lalți lucrători din agricultura ju
dețului Iași răspund prin fapte 
chemării Conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din agricul
tură. în cele mai multe unități 
agricole au început însămînțările 
din prima epocă, înregistrindu-se 
de Ia zi la zi succese îmbucură
toare. Au fost însămînțate pînă 
acum 280 ha cu mazăre. 300 ha 
ovăz, 290 ha orzoaică, 250 ha lu- 
cemă și trifoi, peste 1000 ha cu 
alte culturi furajere. Peste tot se 
desfășoară o vie întrecere, pornită 
atît între unități, cit și între fer
mele și brigăzile fiecăreia în parte. 
Iată cîteva exemple din raza con
siliului intercooperatist Ruginoasa. 
La C.A.P. Ruginoasa un număr de 
18 mecanizatori discuiau ți tăvă- 
lugeau cele 300 ha ce vor fi însă- 
mințate cu mazăre, măzăriche și 
ovăz. Lucrările se executau sub 
îndrumarea ing. Ungureanu Mihai 
și a șefului de fermă Patincu Va- 
sile.

Cu »por se muncește și In unită
țile consiliului intercooperatist 
Holboca. Aici, o atenție deosebită 
se acordă cooperării între secțiile 
de mecanizare. Tractoarele slnt di
rijate de la cooperativă la coope
rativă pentru a lucra din plin la 
pregătirea terenului și însămînțări. 
Cu două tractoare grele, existente 
la S.M.A. Holboca, se lucrează de 
zor la punerea în circuitul agri
col a' celor 30 ha Identificate cu 
fiind neproductive pe raza consi
liului. (Manole CORCAC1).

MARAMUREȘ
în timp ce pe ogoarele coopera

tivelor agricole situate dincolo de 
Gutii, unde înghețul de peste 
noapte persistă, se efectuează deo-

X_______ _________

camdată pregătirea patului germi
nativ, dincoace de munte oamenii 
sint angajați în efectuarea a o se
rie de lucrări de sezon. La coope
rativa agricolă Fărcașa se încheia
se însămințatul ovăzului pe 45 hec
tare, iar la Șomcuta Mare, pînă 
vineri dimineața, mecanizatorii a- 
țezaseră sub brazdă ovăzul pe 80 
hectare. Semănatul culturilor din 
prima urgență s-a Încheiat și la 
cooperativa agricolă Lucăceștl.

De o atenție specială se bucură 
In această campanie pregătirea și 
fertilizarea terenului. La Satu Nou 
de Jos, toți locuitorii satului parti
cipau la împrăștierea unei canti
tăți de peste 1 200 tone de marnă 
pe suprafețele rezervate plantelor 
furajere. în urma acestui „trata
ment", aici se obțin anual cite 3 
culturi de pe aceeași suprafață. 
Acțiuni similare au fost organizate 
ți la Dumbrăvița. Săsar, Cărbunari 
ți Coaș, unde aplicarea de amen
damente a devenit o practică obiș
nuită. Președinta cooperativei agri
cole din Tăuțl Măgherăuș, tova
rășa Viorica Roman, ne spunea : 
„Pentru a putea pune în valoare 
suprafețele slab productive pe care 
le avem am aplicat amendamente 
calcaroa.se în cantitate de aproape 
2 000 tone, iar 55 la sută din su
prafețele ce se vor însămînța în 
această primăvară au fost fertili
zate cu îngrășăminte naturale".

Deși vremea încă nu permite 
executarea pretutindeni a însămin- 
țărilor, campania de primăvară se 
desfășoară, în județul Maramureș, 
sub semnul angajamentului patrio
tic al lucrătorilor de pe ogoare 
— acela de a obține recolte record. 
Participarea cu toată răspunderea 
a cooperatorilor și mecanizatorilor 
Ia execuția lucrărilor din această 
perioadă este o mărturie că anga
jamentul va fi îndeplinit. (Gheor- 
ghe SUSAI.

BUZĂU
Lucrătorii de pe ogoarele bu- 

zoiene au declanșat ample acțiuni 
menite să ridice, în acest an. tot 
mai sus ștacheta recoltelor. Insă- 
mînțarea culturilor din prima ur
gență concentrează întregul poten
țial tehnic. Pînă în prezent, ma
zărea și măzărichea au fost însă- 
mințate pe întreaga suprafață pla
nificată. Pe total culturi. datele 
centralizate la direcția județeană 
a agriculturii consemnează realiza
rea insămințărilor pe 88 la sută 
din suprafețele prevăzute pentru 
culturile din prima urgență.

O activitate febrilă se desfășoa
ră în legumicultura. Aici fertili
zarea terenului s-a realizat pe 
1 940 ha, fiind semănate cu legume 
212 ha. De asemenea, pe 30 000 
mp, în răsadnițe, au fost semănate 
legume din epoca a Il-a. Expe
riența acumulată în 1973 de ferma 
legumicolă a cooperativei agricole 
„Înfrățirea“-Buzău, în executarea 
tuturor operațiunilor prevăzute în 
tehnologiile moderne ale culturilor, 
a dus la rezultate deosebite. 
„Recolta medie de 38 tone le
gume la ha pe care am rea
lizat-o anul trecut — sublinia in
ginera Veturia Datcu, șefa fermei 
legumicole — a depășit cu 14 tone 
prevederile de plan. Vrem să re
edităm aceste rezultate și chiar să 
le depășim".

în fiecare unitate cooperatistă se 
depun eforturi susținute pentru a 
se obține recolte de legume cît mai 
mari. (Mihai BAZU>.

CONSTANȚA
După terminarea Insămînțăriî 

culturilor furajere, de ovăz, ma
zăre boabe și borceag, pe întreaga 
suprafață de aproape 15 000 hec
tare, cooperatorii și mecanizatorii

Județului Constanța au început, de 
cîteva zile, odată cu ameliorarea 
vremii, însămințatul culturilor din 
urgența a Il-a : in, lucernă și sfe
clă de zahăr. La cooperativa agri
colă „Biruința", din raza S.M.A. 
Topraisar, cei 22 de mecanizatori, 
conduși de șeful de secție Gheor- 
ghe Minoiu, și-au organizat munca 
în așa fel, îneît să poată executa 
concomitent însămințatul culturilor 
și lucrările de fertilizare și de în
treținere a ogoarelor ce vor fi cul
tivate cu porumb. Pină în prezent, 
mecanizatorii și cooperatorii de aici 
au semănat 20 de hectare cu in 
fuior, 25 de hectare cu sfeclă de 
zahăr și 10 hectare cu sfeclă fu
rajeră, concomitent cu fertilizarea 
cu îngrășăminte naturale a 50 da 
hectare ce vor fi» cultivate cu car
tofi și legume. Se muncește intens 
și la Comana. Inginerul Onisim 
Cuciureanu, aflat în cîmp, ne spu
ne : „Lucerna este o cultură care 
se seamănă o dată la cîțiva ani și 
de calitatea semănatului depinde 
mult recolta, așa că merită să fim 
acum cu ochii în patru". Supra
feței de 180 de hectare de lucernă 
din anii trecuți i s-au mai adăugat 
la Comana, în această primăvară, 
încă 50 de hectare.

Pină în prezent, din totalul de 
13 500 hectare care vor fi cultivate 
în județ cu lucernă, sfeclă de za
hăr și in, au fost însămințate peste 
3 500 de hectare. Paralel, Ia Palazu 
Mare, Costiriești, Tuzla și th alte 
unități, se fac pregătiri pentru 
plantatul cartofilor, iar la Satu 
Nou. Saligni, Făclia și în toate uni
tățile beneficiare ale complexului 
de irigații Carasu se fac ulti
mele pregătiri pentru ca în zilele 
următoare să înceapă irigatul. 
(George MIHAESCU).

A fi reprezentant în comitetul oamenilor muncii
Prin lege s-a stabilit că în componența comitetului oamenilor 

muncii — organ de conducere colectivă din întreprinderi — intră trei 
pînă la unsprezece reprezentanți ai oamenilor muncii, aleși la fie
care doi ani din rîndul muncitorilor, maiștrilor și personalului teh
nic, economic, de altă specialitate și administrativ, cu prilejul adu
nărilor generale ale oamenilor muncii. Ce face, cum gîndește, cum 
acționează, cum conduce reprezentantul oamenilor muncii ? — iată 
tema discuției purtate cu tovarășa VIORICA ORNEAC, ajutor de 
maistru, membru în comitetul oamenilor muncii de la întreprinde
rea de confecții și tricotaje din București.

Peste plan: 40000 
tone cărbune

Ridicînd la cote superioare ni
velul realizărilor obținute în în
trecerea pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, 
minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului au furnizat unită
ților beneficiare din țară mal 
bine de 40 000 tone cărbune pes
te sarcinile de plan ale perioa
dei 1 ianuarie-15 martie. Prin 
aplicarea noului program de lu
cru în subteran, stabilit în ulti
mul trimestru al anului trecut, și 
prin folosirea rațională a utila
jelor și instalațiilor de susținere 
extracție, încărcare și transport 
s-a asigurat îndeplinirea și de
pășirea ritmică a sarcinilor de 
plan în fiecare decadă.

Colectivul exploatării miniere 
de la Vulcan, care se situează 
pe primul loc al întrecerii mi
nerilor din Valea Jiului, a ex
tras luna aceasta, zilnic, cîte 264 
tone cărbune. (Agerpres)

T

Instantaneu într-unul din noile cartiere de locuințe din Alba lulla
Foto : E. Dlchiseanu

— De patru ani faceți parte 
din comitetul oamenilor mun
cii pe întreprindere. Ce cali
tăți deosebite vi se atribuie 1

— Mai corect, ar fi fost să adre
sați această întrebare, în legătură 
cu mine, muncitorilor în rîndul că
rora lucrez sau șefului de secție. 
Totuși... De 14 ani sint ajutor de 
maistru, avînd deci o muncă de 
răspundere, de conducere, îndruma
re și control. Mi-am ridicat pregă
tirea profesională aici, în mijlocul 
colectivului și am dorit Întotdeauna 
să fiu alături de muncitori. După 
părerea mea, în muncitor nu trebu
ie să vezi numai un executant, ci, 
iu primul rind, un colaborator, un 
om de inițiativă. Cind am avut 
probleme mai dificile de rezolvat 
am pus umărul alături de munci
tori și am căutat cea mai bună so
luție. Alături de ei am Învățat să 
spun „da" oricărei sarcini de pro
ducție, am învățat să conduc.

— Ce vă supără cel mai mult, 
In calitate de . reprezentant al 
oamenilor muncii in comitetul 
de conducere ?

— Vorbăria multă și justificările. 
Disciplina de producție, disciplina 
muncitorească nu se pot împăca cu 
fraze care nu fac nimic decît să ne 
omoare timpul. în producție și des
pre producție să discutăm concis, 
la obiect și mai ales util. Un obiec
tiv odată discutat și stabilit să fie 
înfăptuit cu sfințenie. In actul de 
conducere consider că nu au ce 
căuta justificările. O conducere ști
ințifică, spre care tindem, trebuie 
să promoveze argumentul, ideile și 
practicile moderne de organizare. 
Vorbele goale și justificările nu țin 
de ceea ce ne cere partidul să fa
cem în producție, ele nu reușesc să 
aducă nimic folositor și, de aceea, 
ar trebui înlăturate cu toată hotări- 
rea.

— Dațt dovadă de un pro
nunțat spirit de observație. Ce 
ați face, de pildă, dacă ați fi 
director ? Ce măsuri deosebite 
ați lua 1

— Aș Învăța să conduc. Nu ea un 
dispecer, ci ca un director. Aș cău

ta soluții de durată pentru proble
me curente, care macină zi de zl 
timpul cadrelor de conducere și, 
uneori, chiar timpul muncitorilor. 
Mă gindesc la aprovizionarea nerit
mică cu materii prime și materia
le sau la deficiențele existente in 
organizarea circulației interne a 
materialelor. Din cauza unor ase
menea neajunsuri, care, în ultimă 
analiză, țin de organizare, de con
ducere, uneori, realizarea planului 
de producție este periclitată, iar 
conducerii întreprinderii îi „scapă" 
preocuparea pentru perspectivă. De

Convorbire realizata da 
Vlorel SALAGEAN

(Continuare In pag. a Il-a)

Desenul în școală

CARNET

CULTURAL
ÎN PAGINA A ll-A

I „Picat din Lună" ? I

Am asistat recent, din Intîmplare, la discuția dintre 
un cetățean care își petrecuse noaptea la noul hotel 

I „Unirea" din Focșani și un personaj din ierarhia ad- I 
ministrativă a impunătorului bastion al ospitalității 
vrîncene. Cetățeanul constatase anumite neajunsuri — •

I unele datorate neglijenței constructorilor, altele de- • 
curgînd din nivelul nu tocmai mulțumitor al întreți
nerii — și încerca să-1 convingă pe interlocutorul său | 
că, cu mai multă bunăvoință și spirit gospodăresc din

PICĂTURA DE CERNEALĂ

I partea personalului, localul ar putea fi menținut la un 
standard acceptabil. I

I— Aha, am înțeles — 1 s-a răspuns — veți primi o i 
altă cameră. ■

Stupoare ! Degeaba a încercat omul să-i explice că I 
Inu despre asta era vorba, ci despre niște lucruri mai ■ 

de principiu ; hotelierul o ținea una și bună, că a
I „înțeles" și că o să-i schimbe camera, nedumerit 

foarte de atîta insistență (ce-o mai fi vrlnd cetățea-

Inul de vreme ce „problema s-a rezolvat"?!).
In mintea unora, se vede treaba, s-a întipărit atît 

de adine convingerea că binele obștesc nu poate fi

I invocat decît ca paravan pentru rezolvarea interese- I 
lor personale, incit pentru ei a devenit de neînțeles 
să se procedeze altminteri ; iar dacă cineva pretinde •

I totuși că pledează pentru o cauză care nu este aceea I
a egoismului e socotit de aceștia drept...... picat din
Lună". Ca șl cum nu tocmai ei. cu optica lor anacro-

Inică, ar fi cei care trebuie arătați cu degetul !...
Gheorqhe SASARMAN I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v

Dacă n-ai un bătrîn...
...dar dacă n-ai tineri...

— Tinerii sint la birou, to
varășe, nu aici. Mergeți 
acolo, la sediu, dacă vă in
teresează tinerii.

— Bine, dar pe-aici, prin 
atelier, nu lucrează nici 
unul ?

— Se duc la București, nu 
vin ei aici. Doar la birou, 
v-am spus, găsiți vreo cîțiva.

Discuția de mai sus o pur
tam, nu de mult, cu coope
ratorii Niculae Diță (61 de 
ani) și Matei Dumitru (69 de 
ani), dulgheri in atelierul de 
timplărie al cooperativei 
agricole de producție din 
Brănești-Ilfov. Cei doi meș
tereau la niște roți de car.

— Și cine o să vă continue 
In meserie dacă n-avețl 
nici un tinăr pe-aici ?

— Asta nu mai știm, răs
punse unul dintre ei, văzm- 
du-și mai departe de treabă.

In fata atelierului, cîțiva 
pași mai încolo, se află graj
dul de vite. Facem cunoștin
ță cu Ion Ruse și Petre 
Constantin, îngrijitori-mul- 
gători.

— Aveți furaje suficiente 
pentru văcuțe ?

— Da, avem nutreț de

ajuns. Și-s ascultătoare. 
Ajunge să le strig pe nume. 
Hei, Zebra 1... Ați văzut că 
s-a uitat ? Eh. la anu’ o să 
le las, că ies și eu la pensie.

— Și cine o să vă înlo
cuiască ?

— Cine o să mă înlocu
iască ? Hm I Cine știe...

cooperativei nu știe aceste 
lucruri ?• Și dacă știe, ce 
măsuri se iau ?

— Noi, ne spune tovarășul 
Ion Chițan, inginerul-șef al 
cooperativei, nu am reușit să 
asigurăm cu cadre tinere 
toate sectoarele de produc
ție — acolo unde se cere o

anchetă socială

Adică o fi știind consiliul de 
conducere pe cine o să pună. 
Că s-o găsi el careva.

Cele aflate la atelierul de 
timplărie și la ferma zooteh
nică ne-au sugerat cîteva în
trebări la care am căutat in 
continuare un răspuns. De ce 
nici un tinăr din Brănești nu 
lucrează în sectoarele pro
ductive importante ale co
operativei agricole ? Ce se 
va intîmpia peste cițiva ani, 
dacă se va continua în ace
lași fel ? Cine îi va înlocui 
atunci pe cei care astăzi sînt 
bătrîni ? Oare conducerea

pregătire profesională, cali
ficată — decît în parte. Am 
încercat s-o facem la secto
rul mecanic (tractoare și 
motopompe). Ce am făcut ? 
Simplu : am adunat cîțiva 
dintre tinerii din sat care 
terminaseră școala generală 
și i-am trimis, pe banii 
cooperativei, la un curs de 
calificare, la Urziceni. S-au 
calificat băieții, că de învă
țat au învățat, nimic de zis, 
dar ce folos ? O parte din ei, 
la cîteva luni după ce s-au 
întors, au dat bir cu fugițil.

— Unde... ?

— La București, în între
prinderi. Așa că, la ora ac
tuală, unele tractoare sînt 
fără tractoriști. Este o pro
blemă 1 Acum ne mai putem 
descurca cu bătrînii și cu fe
meile, dar ce vom face in 
anii următori ?

Oare să nu se găsească 
nici o soluție acestei situa
ții ? La urma urmei, de ce 
au plecat tinerii — cu cali
ficare ! — din cooperativa 
agricolă ? Am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre ei :

M. D„ 22 de ani, lăcătuș 
Ia întreprinderea de industrie 
locală Brănești. A lucrat o 
perioada și la C.A.P.

— De ce ai plecat ?
— Nu mi-a mai convenit...
— Era greu ?
— Nu de greu era vorba...
— Atunci ? Ciștigați mai 

puțin ?
— Nici de cîștig nu mă 
plingeam.

Florea CEAUȘESCU 
Ion POPA

(Continuare in pag. a III-a)

Asistăm azi la o foarte Intere
santă direcție artistică care îți pro
pune să încurajeze și să valorifice 
expozițional, cit mai bine, desenele 
copiilor. Manifestările naționale de 
acest fel, ca și nenumăratele con
cursuri internaționale finalizate cu 
premii de prestigiu au relevat apti
tudini native, preocupări orientate 
spre sfera desenului și a culorii. 
Indiferent dacă micii expozanți vor 
deveni sau nu artiști, fenomenul 
mi se pare extrem de important 
din perspectiva mai largă a nevoii, 
foarte omenești, de a comunica, de 
a transmite — hîrtiei sau oricărui 
alt material folosit in artele plasti
ce — senzații, ginduri stîrnite de 
contactul cu natura.

între aceste prime tatonări, luări 
de contact cu arta și formele mai 
simple sau mai complicate ale în- 
vățâmîntului artistic din cadrul 
școlii medii și de mai departe ar 
trebui să existe o continuitate logi
că, extrem de necesară pentru vii
torii cetățeni și 
oameni de cultură 
ai țării noastre.

O întreagă poli
tică de stat tin
de azi spre ridi
carea spirituală a 
oamenilor din 
toate punctele de vedere, deci 
implicit și artistic : plastic, mu
zical, literar etc. Din perspec
tiva artelor plastice este desigur 
de dorit ca viitorii cetățeni al 
țării la care mă refeream să fie 
astfel educați incit să nu rămină 
indiferenți la acest aspect al cultu
rii noastre, să devină dornici să 
cunoască lucrări dintre cele mai 
noi de artă plastică, să le înțeleagă.

Arta pe care o facem este închi
nată poporului nostru, deci unei 
mari mulțimi de oameni de cele 
mai diferite categorii. Dacă însă 
acești viitori beneficiari ai artelor 
plastice nu vor avea de la început 
pregătirea necesară, dacă din cea 
mai fragedă vîrstă nu vor fi astfel 
îndrumați îneît să fie dornici să vi
ziteze un muzeu, să vadă o expo
ziție de artă, ei nu vor fi totodată 
apți să primească ți să asimileze 
cunoștințele transmise pe cele mai 
variate canale de informație, înce- 
pind cu conferințele de populariza
re și terminînd cu cărțile de spe
cialitate. Avînd dispoziții apercep
tive. retina formată, acest întreg șl 
foarte complex proces de asimilare 
a artelor plastice va fi mult mai 
ușor. Iată de ce cred că studiul de
senului în școală, făcut în bune 
condiții, cu exigența și responsabi
litatea corespunzătoare, este pe de
plin conform cu aspirațiile societății 
noastre socialiste. Mă refer la de
senul artistic, asupra căruia mi se 
pare că se pune mai puțin accen
tul. S-a studiat și continuă să se 
studieze în școala medie desenul 
tehnic, important desigur pentru 
cei ce vor urma școli tehnice de 
specialitate sau arhitectura. Dese
nul artistic însă mi se pare cu mult 
mai important, pentru că el are 
menirea de a-i pune pe copii în 
contact mai direct cu natura. El îl 
poate determina să treacă de la 
stadiul contemplării directe la o 
stare de înțelegere personală. Dese
nul artistic poate media și facilita

însemnări de Ion IRIMESCU
artist al poporului

ridicarea copiilor pe noi trepte de 
Înțelegere a mediului înconjurător, 
oferindu-le In același timp posibi
litatea de a-1 exprima.

Pe lîngă desenul în creion, de 
mare importanță ni se pare ți pro
blema culorii. Ar trebui să găsim 
acele forme de învățămint care să-i 
stimuleze pe copii și în această di
recție, să-i facă să vibreze in fața 
unui acord cromatic, să-i facă dor
nici mereu de lucrul frumos, de 
culoarea care îneîntă. Cred că nu
mai în școală se poate realiza acest 
deziderat, pentru că mai tîrziu prea 
puțini vor fi aceia care vor urma 
un drum artistic. Marea majoritate 
a elevilor se va îndrepta spre alte 
ramuri de activitate și nu se va 
mai întîlni cu posibilitatea de a în
țelege fenomenul artistic.

în licee, învățămintul artistic ar 
trebui însoțit de latura teoretică și 
istorică, pentru ca tinerii să cu
noască cit mai miilte aspecte ale 
evoluției artei. S-ar pune astfel 

premisele unui 
contact mai direct 
cu manifestări-

» le contemporane 
ale artei ; și nu 
numai plastice.

O . indetungată 
experiență de pro

fesor la Institutul de arte plastice 
mă face să-mi dau seama că în stu
diul superior al artelor plastice pro
blemele sînt astăzi cu mult mai 
ample decît în trecut. Necesitățile 
tot mai complexe din punct de vede
re artistic ale societății noastre, ca și 
aspectele variate ale artei contem
porane, românești ți mondiale, au 
determinat o serie de transformări. 
Asistăm pe de o parte la o oarecare 
grabă a studenților în a asimila un 
mare volum de cunoștințe, iar pe 
de altă parte la strădania progra
melor analitice de a condensa, oa
recum forțat, toate aceste cunoștin
țe. Avem desigur un tineret înzes
trat, capabil să dea rezultate pe 
măsura efortului sporit depus de 
profesor în munca lui. Și, totuși, 
problema cea mai importantă — 
aceea a studiului după natură — la 
care mă refeream și la începutul 
acestor rinduri, nu poate fi prea 
mult adîncită în condițiile structu
rii actuale a învățămîntului. Dacă 
baza acestui studiu ar fi mai te
meinică, mă refer la cunoașterea 
desenului, a problemelor de culoa
re, formă, compoziție, cred că nu 
s-ar mai apela la rezolvări gata fă
cute, s-ar căuta soluții mai perso
nale, iar platforma de pe care ar 
porni viitorii artiști ar fi mult mai 
solidă. Artele decorative, ca și pic
tura, sculptura, ca și grafica, au, în 
mod egal, nevoie de o temeinică 
cunoaștere a desenului sub toate 
formele și implicațiile lui în pro
cesul atît de complex al creației. 
Cred, în acest sens, că timpul afec
tat învățămîntului artistic în insti
tutele de artă plastică este insufi
cient și necorespunzător multiplelor 
probleme ce stau la baza programe
lor analitice actuale. Motiv pentru 
o analiză atentă a acestei situații.

în pagina a lll-a
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SCENA ECRANUL ÎN SĂLILE
PREMIERE TEATRALE

• La TELEVIZIUNE — „Teatru de
poezie": „Vestitorii primăverii".
Spectacol literar muzical-coregrafic 
organizat In mijlocul muncitorilor de 
de la Combinatul d: fire ți fibre chi
mice din Săvinești. Regia : Letiția 
Popa (miercuri, 20 martie, ora 18,30, 
programul I).

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă azi premiera „Mușcata din fe
reastră" de Victor Ion Popa.

• Slmbătă seara, actorii TEATRU
LUI NAȚIONAL „VASILE ALEC- 
SANDRI" DIN IAȘI au prezentat la 
casa de cultură a tineretului și stu
denților din localitate cea de-a pa
tra premieră a stagiunii, cu piesa 
„Sîmbătă la Veritas" de Mircea Radu 
Iacoban. In distribuție : Constantin 
Popa, Sergiu Tudose, Emil Coșeru, 
Gheorghe Marinca, Virgil Costin, 
Teofil Vîlcu, Cornelia Hîncu, Corne
lia Gheorghiu, Silvia Popa și alții. 
Regia a aparținut autorului piesei, 
scriitorul Mircea Radu Iacoban, și 
actorului Saul Taișler, iar scenogra
fia Hristofeniei Cazacu.

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
LE MANS — producție a studiouri

lor americane. Film de mare atracție, 
cu piloți autentici și multe filmări 
„pe viu“ despre cea mai spectaculoasă 
întrecere automobilistică. Regia : Lee 
H. Hatzin. Muzica : Michel Legrand, 
în fruntea distribuției : Steve Mc
Queen.

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA, coproducție ita- 
lo-franceză în regia lui Ettore Scola. 
Cu : Alberto Sordi, Michel Simon,

Pierre Brasseur, Charles Vanei. Ecra
nizare a cunoscutei povestiri polițiste 
„Pana de automobil", de Friedrich 
DUrrenmatt.

VARA TlRZIE — producție a stu
diourilor bulgare. Regia : Milen Ni- 
kolov. Cu : Gheorghi Parțalev, Ta
tiana Lolova, Ivan Kondov, Leda Ta- 
seva. Comedie amară despre dificul
tățile unui „proaspăt" pensionar de 
a se adapta noului său mod de viață.

Artiști români peste hotare

• TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA a prezentat in premieră 
„A doua față a medaliei" de I. D. 
Sîrbu. Regia : Emil Reus ; scenogra
fia : Doina Almășan Popa. In distri
buție : Vladimir Jurăscu, Lucia Do- 
roftei. Eugenia Crețoiu, Mihaela Mur- 
gu, Gheorghe Pătru, Garofița Bejan, 
Elena Simlonescu, Daniel Petrescu, 
Traian Buzoianu, Irene Flamann Ca
talina.

• TEATRUL DE REVISTA ȘI CO
MEDIE „ION VASILESCU" a înscris 
pe afișul său a Vl-a premieră cu 
„Eu sint tatăl copiilor" de Angela Bo- 
cancea. Regia : Olimpia Arghir. Sce
nografia : Olga Muțiu. In distribuție : 
Cristina Deleanu, Sanda Maria Dan- 
du, Telly Barbu, Adrian Petrache, 
Boris Olinescu, Lucia Burcovschi, Al. 
Manolescu, Doina Tamaș, Stelian 
Cremenciuc.

• TEATRUL „ION CREANGA" 
inaugurează ciclul „Cultura teatrală 
pentru elevi" cu tema „Eschil, Sofo- 
cle, Euripide" (miercuri, 20 martie, 
ora 9,30 — sala Studio din Piața Am- 
zei).

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV anunță cea de-a V-a mon
tare a stagiunii curente, premiera pe 
țară cu piesa dramaturgului grec con
temporan Iacovos Kambanellis, 
„Curtea cu miracole" (Traducerea : 
Polixenia Karambi. Regia : Eugen 
Mercus. Decoruri : Helmuth Stiirmer. 
Costume : Maria Stoenescu. In distri
buție (în ordinea rolurilor Indicate

„TEMPLUL DE AUR" 
PENTRU „DOINA 

MUREȘULUI"
De curînd, ansamblul folcloric 

„Doina Mureșului" al Casei munici
pale de cultură din Arad a cucerit 
la cel de-al 21-lea Festival interna
țional de folclor „Migdalul în floare" 
de la Agrigento (Italia) marele pre
miu, trofeul „Templul de aur". La e- 
diția din acest an au fost prezente 
18 ansambluri folclorice din 14 țări, 
printre care Republica Africa Centra
lă, Franța, Irlanda, Italia. R.S.F. Iu
goslavia. Scoția, Spania etc. „Româ
nia a învins in cel de-al 21-lea fes
tival de folclor. Inscriindu-și numele 
său cu litere de aur in cea mai im
portantă manifestare a sărbătoririi 
migdalului în floare pentru a treia 
oară — nota ziarul „La Sicilia".

Palmaresul ansamblului mai in
clude două cupe de argint cucerite 
în urma evoluției deosebite pe sce
nele amenajate în orașele Naro ți 
Sciarco, precum și diploma de 
onoare „Miss Primăvara 1974“ ofe
rită de organizatorii festivalului so
listei vocale Florica Duma.

Constantin S1M1ON

ORCHESTRA „CAMERATA"
Orchestra „Camerata" a conserva

torului „Ciprian Porumbescu" din 
București, dirijată de Paul Staicu. 
s-a întors de curînd dintr-un lung 
turneu în Spania. Cronicile muzi
cale dedicate concertelor „Camera- 
tei“ subliniau chiar din titlu : „Suc
cesul absolut al «Cameratei»", 
„Triumful extraordinar al unei or
chestre și al unui contrabasist excep
țional", „Strălucitul concert al or
chestrei «Camerata»". „Un magnific 
concert", „Triumfala prezentare". 
„Orchestra «Camerata» din București 
— o lecție continuă de măiestrie ar
tistică". în ziarul „Hoja del Lunes" 
din Granada s-a scris : „Marea or
chestră mică a Conservatorului din 
București avea o tehnică perfectă, o 
execuție, o. sonoritate .instrumentală 
de primă clasă". „Este vorba de un 
ansamblu unde nimic.nu lipseșțe. se 
spunea în „La Vos de Avlles" — ca 
să se poată ajunge la o interpretare 
a unui program atît de bogat în 
nuanțe și sugestii". In „El norte de 
Castilla" — „Valladolid" s-a apreciat 
„puternica personalitate, dominația 
absolută a operelor, intensitatea și 
vibranta concepție" ale dirijorului 
Paul Staicu. iar tînărul solist Wolf
gang Guttler — era prezentat ca „un 
adevărat virtuoz... care a interpretat

magistral, cu afinitate ireproșabilă ți 
cu o puternică forță artistică".

„Românii au acordat o lecție con
tinuă de măistrie tehnică — s-a 
spus în „El Adelante" din Salaman
ca — de perfecțiune, de echilibru și 
dominare a planurilor sonore... So
liștii (Dorel Pascu, Octavian Rațiu, 
Dan Enășescu și Dorel Fodoreanu) 
au dovedit o perfecțiune intangi
bilă".

S. OTEANU

CVARTETUL „MUZICA"
Nu de mult s-a Întors dintr-un lung 

turneu peste hotare cvartetul „Mu
zica". Timp de mai multe săptămîni, 
cunoscuții artiști români au prezen
tat o suită de concerte în Belgia, 
Anglia, S.U.A. și Canada. Iată frag
mente din cronicile apărute în diferi
te ziare din cele patru țări : „Un con
cert de neuitat" — se spune in „Le 
courrier de L’Escaut" despre apari
ția cvartetului „Muzica" la festivalul 
de la Hainaut din Belgia. „Un suc
ces remarcabil. Cvartetul „Muzica" 
n-a lăsat nimic la voia întîmplării, 
pătrunzînd și redînd sensul fiecăreia 
dintre lucrări, interpretîndu-le ad
mirabil" ; „Intercalat între celelalte 
două lucrări ale programului, Cvar
tetul în fa major al compozitorului 
român Th. Rogalski s-a dovedit a fi 
plin de prospețime ți farmec, pe 
linia compozițiilor lui Debussy ți Ra,- 
vel" („Greenock Telegraph"). Ziarul 
„Honolulu Star Bulletin" din Hawai 
comentează pe larg caracteristicile 
cvartetului de coarde de Mircea Chi- 
riac, „cu un stil de mare complexi
tate cromatică și politonală". iar 
despre artiștii români spune : „acest 
grup oferă un sunet de ansamblu 
atît de matur ți șlefuit cum rareori 
ne-a fost dat să ascultăm" : „Speci
fic formației bucureștene — se spune 
în „The Province" din Vancouver — 
este modul în care au reușit să-ți 
imprime fiecare personalitatea in 
actul interpretativ al tuturor piese
lor" ; „Acești muzicieni ne-au oferit 
o mostră din cea mai bună muzică 
de cameră într-o interpretare exce
lentă'! —■ așa își încheie articolul 
cronicarul de specialitate de la „The 
State" din Columbia.

Dacă amintim numai faptul că la 
festivalul de la Salzburg cvartetul a 
participat de trei ori, la Viena a fost 
invitat de 3 ori, iar in S.U.A.. 
Canada ți Anglia turneul amintit 
este al doilea, credem că apare eloc
ventă dovada bunei reputații a uneia 
dintre cele mai serioase formații ca
merale din țara noastră. vrednic 
mesager al scolii interpretative ro
mânești.

Corina JIVA

DE CONCERT
• Mîine seară, ora 20, melomanii 

pot asculta, la Studioul din strada 
Nuferilor, orchestra de cameră a 
Radioteleviziunii, dirijată de Petre 
Bocotan. Solist : Ion Cațianis. în pro
gram : Vivaldi, Jolivet, Mozart, Brit
ten.

• Simfonicul Radioteleviziunii ne 
prilejuiește reîntîlnirea cu tinăra pia
nistă Ilinca Dumitrescu. Va dirija 
Pietro Argento (Italia).

• Vineri 22, slmbătă 23, concertele 
filarmonicii vor fi dirijate de Mircea 
Basarab. Solistă : violonista argenti- 
neană Brunilda Glanneo.

• In cadrul celor „Șase concerte 
extraordinare". Ion Voicu ne oferă 
duminică, 24 martie, ora 20, la Ate
neul Român, un festival Mozart".

• Vineri seară, pe scena Operei Ro
mâne din Cluj a avut loc premiera 
„Secretul lui Don Giovanni", a com
pozitorului Cornel Țăranu, pe un li
bret de Ilie Balea, după o idee de 
Deak Tamas. Regia artistică a fost 
asigurată de Ilie Balea, conducerea 
muzicală de Petre Zbîrcea și Cornel 
Țăranu. în rolurile principale au evo
luat cu succes Angela Nemeș, Ion 
Logrea, Georgeta OrlovSchi, Ștefan 
Popescu, Agneta Criza, Traian Po
pescu, Ion Iercoțan, Titus Paulic și 
alții.

EXPOZIȚII
• Astăzi, 18 martie a.e, la galerii

le de artă „Apollo" (Calea Victoriei 
nr. 56) are loc deschiderea expozi
ției de pictură Lucia loan.

• In foaierul Teatrului de comedie 
(str. Măndinești nr. 2) poate fi vizi
tată expoziția de grafică Vlad Stri- 
han.

• Maria Molnar prezintă lucrări din 
sticlă în sala de expoziții a casei de 
cultură „Friedrich Schiller" (strada 
Batiștei nr. 15).

• In aula Bibliotecii centrale uni
versitare din Capitală a avut loc 
vernisajul expoziției pictorului Ana- 
tol Popovici.

• în sala de expoziții a Muzeului 
județean din Sf. Gheorghe a avut loc 
vernisajul expoziției de acuarelă a 
pictorului brașovean Mihail Petrescu. 
Expoziția este organizată de cenaclul 
din Sf. Gheorghe al U.A.P.

• La căminul cultural din localita
tea Urmeniș din județul Bistrița-Nă- 
săud a fost deschisă o expoziție da 
artă populară cuprinzind covoare, 
broderii, port popular ți obiecte 
sculptate In lemn.

• Continuînd seria acțiunilor de 
popularizare a realizărilor artiștilor 
plastici arădeni, filiala Arad a Uni
unii artiștilor plastici a organizat 
vernisajul expoziției de grafică loan 
Cott. Expoziția cuprinde 22 de lu
crări de xilogravură și linogravură.

Manifestări culturale județene

de autor) : George M. Gridănușu, Ma- 
da Florian, Ștefan Sloboda, Maya In- 
drieș, Angela Costache, Mihaela Nes- 
torescu-Sloboda, Mihai Balaș, Paula 
Ionescu-Cristoloveanu, Nicolae C. Ni- 
colae, Virginia Itta Marcu, Dan Săn- 
dulescu, Dan Dobre, George Ferra, 
Luli Crăciun, Mihai Popescu, Savu 
Rahoveanu.

• Pe scena TEATRULUI MUNICI
PAL „MARIA FILOTTI" — BRAILA 
a avut loc cea de-a Vl-a premieră a 
actualei stagiuni, cu piesa , „O fată 
imposibilă" de Virgil Stoenescu, în re
gla și scenografia lui Ion Dinescu. 
Din distribuție fac parte : Nicolae 
Ciocoiu, Mircea Cuberschl, Anca A- 
lecsandra, Carmen Roxin, Nicolae 
Ivănescu, Bujor Măcrin, Silvia Ta- 
bacu, Titus Gurguiescu, Gheorghe 
Moldovan, Ion Roxin, Elena Aciu, 
Anghel Deac.

• Scena noii case de cultură a 
sindicatelor a găzduit ieri spectaco
lul muzical folcloric „Rapsodie bu- 
zoiană", moment inaugura! al unui 
șir de manifestări cultural-educa
tive ce vor compune vreme de o 
lună de zile tradiționalul „Hronic 
buzoian". Peste 200 de artiști ama
tori ai căminelor culturale din co
munele Colți, Cătina, Lopătari, Gura 
Teghii. Siriu, Bisoca și Ziduri au 
adus în spectacolul de deschidere 
crîmpeie din nesecatul izvor de fru
musețe și vitalitate al folclorului 
buzoian. Concomitent, la căminelp 
culturale din toate localitățile jude
țului. deschiderea „Lunii culturii" a 
fost marcată de expunerea „Româ
nia socialistă la cota anului 30. Ro
lul Partidului Comunist Român, ste
gar. neînfricat al tuturor înfăptuiri
lor din patria noastră", susținută de 
activiști de partid și de stat, de oa
meni de artă ți cultură. (Mlhal 
BĂZU).

• Sub genericul „Primăvara celor 
30 de trepte", în satele și orașele ju
dețului Ialomița se desfășoară în 
prezent ample acțiuni cultural-edu
cative. Continuînd șirul manifestări
lor dedicate celor trei decenii de la 
eliberare. în cadrul „Festivalului 
primăverii", pe scenele căminelor

culturale din comunele Grivița, Cio
china. Vlad Țepeș, Modelu, Sudiți, 
Borcea, Mihail Kogălniceanu au evo
luat ieri brigăzile artistice de agita
ție, soliști vocali și instrumentiști. 
La Slobozia, în sala palatului admi
nistrativ, a avut loc un program ar
tistic prezentat de formații folclo
rice în cinstea fruntașilor din agri
cultură. (Lucian CIUBOTARU).

• Un reușit spectacol de gală a 
încheiat duminică seara cea de-a 9-a 
ediție a festivalului „Primăvara stu
dențească". Timp de o săptămînă, pe 
scenele Casei de cultură a studenți
lor, a Casei universitarilor, în 
alte săli de spectacole s-au con
fruntat formații studențești de mu
zică populară șl ușoară, de muzică 
de cameră și operă, echipe de teatru 
în limbile română, maghiară șt ger
mană, brigăzi artistice de agitație, 
formații corale ți instrumentale stu
dențești. Un juriu competent • 
selectat cele mai reușite creații lite
rare, de proză, poezie, teatru și mu
zică prezentate de studenți. Festiva
lul. închinat celor două mari eveni
mente din viața poporului nostru — 
a XXX-a aniversare a eliberării ți 
Congresul al XI-lea al partidului — 
a constituit o amplă manifestare de

dragoste și atașament față de partid, 
de conducerea sa. (Al. MUREȘAN).

• Sîmbătă, cele mai bune brigăzi 
artistice de agitație din județul Te
leorman au prezentat selecțiuni din 
programele lor în fața cooperatori
lor și muncitorilor, a tuturor in
structorilor de brigăzi din județ. 
Duminică, 600 din cel aproape 
6 000 de mecanizatori din 1udeț au 
luat parte la faza finală a „Olim
piadei mecanizatorului". Alături dc 
intrecerile sportive, in programul 
zilei au fost cuprinse discuții și ex
puneri privind sarcinile mecanizato
rilor în lumina recentei Conferințe 
pe țară a cadrelor de conducere din 
agricultură. In cinstea celor 600 de 
mecanizatori fruntași din județ, for
mațiile artistice de amatori au pre
zentat un bogat program. (Al. 
BRAD).

• Simbătă și duminică. Sibiul a 
găzduit, în noua ți moderna Casă de 
cultură a sindicatelor, cea de-a 4-a 
ediție a festivalului de jaz. Datori
tă bunei pregătiri a tuturor celor 14 
formații participante (din București. 
Timișoara, Iași. Cluj. Roman și Si
biu), „Jaz Sibiu, ’74" s-a bucurat 
de un real succes. (Nicolae BRU- 
JAN).

■ ■ O ■ ■ 9
(Urmare din pag. I)

asemenea, aș pune mult accent pe 
munca de educație. Nu o educație 
pe bază de dispoziții sau afișe, ci 
una de la om la om. Este vorba de 
educația muncitorească, bazată pe 
conștiință și răspundere, care tre
buie să se facă simțită la locul de 
muncă al fiecăruia, prin calitatea 
lucrului, prin aport bine definit la 
realizarea sarcinilor de producție. 
In al treilea rînd, m-aș strădui să 
rezolv, să dau curs tuturor propu
nerilor ți sugestiilor utile și ratio
nale făcute de către muncitori sau 
de oricare dintre salariafi.

— Credeți că ar fi greu de 
finalizat aceste idei, de altfel 
foarte interesante ?

— Deloc. Dacă sarcinile în colec
tivul de conducere ar fi repartizate 
cit mai ecWKt-rat, dacă fiecare 
membru al comitetului oamenilor 
muncii ar pune mai mare preț pe 
răspunderea personală, dacă mâsu-

— Reprezint peste 400 de salariat! 
tn comitetul oamenilor muncii. 
Chiar și într-o secție fruntașă, cum 
e a noastră — secție de finisaj chi
mic textil — se. ridică probleme de 
muncă. La boiangerie există un 
transport intern impropriu, care re
clamă un mare efort fizic. Am pro
pus de mai mult timp, în ședințele

lor practică, ideile, propunerile, su
gestiile trebuie văzute și abordate 
și sub aspectul implicațiilor mora
le. Cred că un conducător sau un 
colectiv de conducere trebuie să 
țină tot mai mult seama de starea 
psihică, de relațiile ce se stabilesc 
intre oameni — aspecte despre care, 
deocamdată, citesc mai mult In cărți.

A fi reprezentant în 
comitetul oamenilor muncii

rile odată stabilite nu s-ar mai dis-
cuta, ci s-ar aplica.

— întrebam. înainte. ce afl
face dacă ați fi director. Pri-
vind mai atent legea. consta-
tăm că, de fapt. sînteți Si ,di-
rector", că in calitate de re
prezentant al oamenilor muncii 
aveți dreptul si. mai mult, o- 
bligația să cereți să se aplice 
unele măsuri, să susțineți pro
punerile valoroase, să justifi
cați, prin încrederea acordată, 
tot ceea ce spuneați mal sus.

de comitet, să se introducă un e- 
lectrocar. Această propunere s-a 
mai făcut și în adunarea generală 
a oamenilor muncii Din păcate 
însă nu s-a aplicat și nici nu s-a 
dat vreun răspuns. Este neplăcut 
pentru noi. este in detrimentul au
torității noastre, al creditului acor
dat de către oamenii muncii cînd 
m-au ales reprezentant al lor in 
comitet Făcind aceeași propunere, 
fără să primești răspuns, cu tim
pul îți piere pină și sîmburele de 
inițiativă pe care ii ai. lată de ce, 
înainte de a fi tratate »ub latura

— Cum vedeți dv. pe condu
cătorul ideal al unui comparti
ment sau al unei întreprin
deri ?

— Fără îndoială, un om cu tact, 
bine pregătit profesional. energic, 
ferm, capabil să ofere soluții ți să 
o aleagă pe cea mai bună Tot la 
fel de important este ca omul-con- 
ducător să fie foarte bine pregătit 
din punct de vedere politic. Adică, 
așa cum a spus conducerea parti
dului, cum a subliniat tovarășul

Nicolae Ceaușescu, pentru a înțele
ge documentele de partid, a le în
suși logic, nu mecanic și a le apli
ca în funcție de cerințele concrete 
ale producției. Pregătirea politică 
se manifestă, pină la urmă, in ca
pacitatea conducătorului sau a co
lectivului de conducere de a da via
ță cit mai iute tuturor sarcinilor 
stabilite de partid, de a lupta — nu 
în ședințe, ci în practică — pentru 
a face să vibreze ideile conducerii 
partidului tn țufletul fiecărui om al 
muncii.

— Ca reprezentant al oame
nilor muncii intr-un organ de 
conducere colectivă, tn ce do
meniu deosebit simțiți nevoia de 
perfecționare 1

— In Întreaga țară stnt clteva mii 
de asemenea reprezentanți ai oame
nilor muncii. Cred că ar fi util dacă, 
pretutindeni, s-ar organiza, sistema
tic, cursuri de pregătire pentru re
prezentanții oamenilor muncii, in 
care să se afle mai exact sfera drep
turilor ți atribuțiilor noastre. Eu am 
participat la cîteva lecții predate la 
sectorul de partid. Cu siguranță că 
dacă ele aveau un caracter și mai 
practic, ne erau de un deosebit fo
los. Deocamdată, ne exercităm rolul 
mai mult intuitiv. în funcție de 
situațiile existente. Sint convinsă 
că am avea de ciștigat nu numai 
noi. dar și producția dacă am 
Învăța cum să conducem, cum să ac
ționăm în comitetul oamenilor mun
cii, dacă ne-am însuși bine o serie 
de tehnici ți principii moderne de 
conducere.

Măsuri prompte, 
la solicitarea 

cetățenilor
Intr-o scrisoare so

sită la redacție se cri
tica modul de organi
zare a informării ce
tățenilor la sediul 
sucursalei C.E.C. de 
credite din București, 
precum și lipsa la a- 
ceastă unitate a unui 
spațiu corespunzător 
pentru servirea popu
lației. Răspunsul Casei 
de Economii fi Con- 
semnațiuni a Republi
cii Socialiste România, 
semnat de tovarășul 
președinte Mircea Po
povici, ne informează 
că, sesizarea fiind în
dreptățită, au fost lua
te următoarele mă
suri : s-a afectat un 
nou spațiu pentru ghi
șeul de informații al 
unității și au fost re
partizați aici doi sala- 
riați, cu bună pregăti
re profesională, care 
lucrează în ture ; se 
va confecționa un pa
nou cu texte care sa 
va monta pe un pe
rete in holul de la in
trarea în unitate, pen
tru orientarea cetățe
nilor ; se va elabora 
un material cu lămu
riri referitoare la for
malitățile ce trebuie 
îndeplinite la contrac
tarea unui credit. Ma
terialul va fi difuzat 
la ghișeele de infor
mații ale tuturor uni
tăților C.E.C. care a- 
cordă credite pentru 
locuințe ; se va tipări 
un pliant în cadru! 
căruia se va ’include 
un capitol cu detalii 
privind acordarea cre
ditelor pentru locuințe 
proprietate personală.

Referindu-se la spa
țiul pentru public de 
care dispune sucursala 
de credite, răspunsul 
precizează că „proble
ma se află în centrul 
preocupărilor condu
cerii Casei de Econo
mii și Consemnațiuni, 
care va face noi de
mersuri pentru a o so
luționa cit mai urgent 
posibil".

Obligații 
contractuale 

neonorate
Vechi crescător de 

animale, Nicolae Che- 
lenen, din comuna 
Vînători, județul Mu
reș, a contractat anul 
trecut livrarea a 8 mii 
litri de lapte. Potrivit 
reglementărilor în vi
goare, el trebuia să 
primească o anumită 
cantitate de furaje. 
Dar, după cum arată 
tn scrisoarea trimisă

redacției, din Iulie 
1973 n-a mai primit 
rația de tărîțe cuveni
tă în conformitate cu 
contractul încheiat.

Am considerat, ini
țial, că-i vorba de o 
defecțiune pe plan lo
cal ți am adresat se
sizarea Direcției gene
rale pentru agricultu
ră, industrie alimenta
ră și ape a județului. 
Din răspunsul primit 
zilele acestea la re
dacție aflăm că lucru
rile sînt ceva mai 
complicate decît pă
reau la prima vedere 
„Tovarășul N. Che- 
lemen are dreptate 
ți grav e faptul că 
nu numai dînsul se 
află în această situa
ție — se arată în răs- • 
puns. Sînt și alți pro
ducători individuali 
cărora nu li s-au achi
tat Integral drepturile 
legale prevăzute de 
H.C.M. nr. 211 și 415. 
Ceea ce este ți mai 
regretabil, nici secto
rului cooperatist nu i 
s-au asigurat în între
gime drepturile. In a- 
nul 1973 nu s-au ono
rat peste 1 000 tone 
tărîțe datorate secto
rului individual și ce
lui cooperatist pentru 
laptele livrat la fondul 
de stat. Desigur, De
partamentul industriei 
alimentare, la care am 
intervenit de mai mul
te ori — se arată in 
Încheierea răspunsului 
— a încercat să justi
fice și să explice si
tuația, eschivîndu-se 
de la obligațiile pe 
care le are în calitate 
de contractant prin
cipal".

Supunem atenției 
conducerii M.A.I.A.A 
situația relatată în 
răspunsul citat, cu 
convingerea că. în lo
cul „justificărilor" și 
„explicațiilor" .oferite 
de Departamentul in

dustriei alimentare, ti 
va găsi rezolvarea cu
venită, potrivit regle
mentărilor în vigoare.

Se redeschid 
ușile căminului 

cultural
„în comuna Dăeștl, 

județul Vilcea, avem 
un cămin cultural 
spațios, cu 400 de 
locuri, sală de repeti
ții, sală destinată te
levizorului ș.a. Din 
păcate, în această 
iarnă a stat mai mult 
închis — se spunea 
într-o scrisoare sosită 
la redacție. N-am mai 
văzut filme, nu s-au 
mai putut urmări pro
gramele la televiziune. 
Rareori s-au organizat 
spectacole prezentate 
de elevi sau de către 
tineri".

Comitetul pentru 
cultură și educație so
cialistă a județului 
Vilcea ne-a răspuns 
că „într-adevăr, acti
vitatea căminului cul
tural din Dăești a 
lăsat mult de dorit în 
ultimele luni, din vina 
directorului, prof. Ni
colae Popescu. Făcind 
naveta în altă locali
tate, acesta a manifes
tat dezinteres pentru 
obligațiile ce-i revin, 
cu tot sprijinul ce i-a 
fost acordat de comi
tetul județean pentru 
cultură ți educație so
cialistă, prin organele 
sale de îndrumare ți 
control. Din acest mo
tiv, comitetul execu
tiv al consiliului popu
lar comunal a ho- 
tărît schimbarea sa 
și încadrarea în a- 
ceastă funcție a unui 
cadru tinăr. Noul di
rector va fi ajutat să 
desfășoare o activitate 
corespunzătoare cerin
țelor actuale ale co
munei".

Concis, la obiect
Biroul de turism pentru tineret a! C.C. al 

U.T.C. : „La sesizarea tinerilor uteciști de la 
IPROMET privind modul necorespunzător in 
care s-a desfășurat excursia la Brașov, vă 
comunicăm : agenția B.T.T. Brașov, care a 
răspuns de asigurarea serviciilor, analizînd fap
tele relatate în sesizare, a constatat că defi
ciențele semnalate sint juste și a sancționat pe 
Ion Morchiș. organizator de turism ; totodată, 
Constantin Stănescu a fost suspendat, pe trei 
luni, din corpul de ghizi. De asemenea, s-au 
stabilit o serie de măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea activității agenției".

Consiliul sindicatelor din sectorul 8 Bucu
rești : „în urma celor verificate cu mai muiți 
factori (inspecția sanitară, protecția muncii 
etc.)... conducerea fabricii de nasturi și mase 
plastice a făcut toate demersurile pentru acor
darea sporului de toxicitate, în prezent sala- 
riații primind drepturile cuvenite. Au fost în
treprinse măsuri (ventilație, aerisire) pentru 
micșorarea noxelor în secția respectivă".

Neculal ROȘCA

t V
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune tn limb» maghiară. 
19.00 Publicitate.
19,05 Interpretul preferat : Ionel» 

Prodan.
19,20 1001 de seri : Poveștile Jun

glei.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV. : Răspunsuri și 

răspunderi (I). Trecătoarea 
tinerețe... Emisiune de Car
men Dumitrescu.

30.40 Povestea unul cîntee. „Orația 
de nuntă".

20,55 Revista literar-arttstlcl TV. 
„Nevoia de satiră".

31.40 Film artistic : „Prima mea 
reprezentație de beneficiu". 
Producție cehoslovacă.

12,15 24 de ore.
PROGRAMUL n

17.30 Telex.
17,35 Album coral — Ctntece pa 

versuri de Mlhal Eminescu.
17,43 Film artistic : „Duel straniu". 

Producție a studiourilor cine
matografice din R.P. Bulga
ria. Regla : Toddr Stolanov.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil j 

„Comoara din 13 case".
30.30 Muzică populară — 10 minu

te cu violonistul Efta Botoca.
30.40 Viața economică a Capitalei 
21,00 Muzica românească tn con

temporaneitate. Opereta „Spu
ne. Inimioară, spune" de Elly 
Roman.

31,53 întrebări șl răspunsuri.

*

*
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l asemenea, se vor deschide 8 noi 
’ bufete de incintă tn întreprin-

i
j
*

Anul acesta, în activitatea co
mercială din județul Alba există 
o mai susținută preocupare pen
tru introducerea unor forme 
moderne și rapide de servire, 
pentru ca rețeaua de unități in 
continuă extindere să satisfacă 
mai bine cerințele cumpărăto
rilor. Pentru a veni în sprijinul 
gospodinelor se prevăd înfiin
țarea a 4 noi unități de desfa
cere a produselor semiprepara- 
te de tip „Gospodina" (dintre 
care două în municipiul Alba 
Iulia) și amenajarea a încă 5 
raioane cu acest profil în marile 
magazine. De asemenea, vor fi 
date în folosință 3 bucătării de 
bloc tn noile cvartale de lo
cuințe.

— Transformări importante se 
vor petrece și în rețeaua unită
ților de alimentație publică — 
ne spune tovarășul Artenie 
Barbu, director adjunct la di
recția comercială județeană. în 
acest sector va spori numărul 
unităților cu autoservire și al 
unităților de tip „Expres". Se 
vor înființa noi unități tip „pen
siune", Inclusiv pentru elevi. De

derile Industriale,, ceea ce repre
zintă un număr dublu față de 
cel existent In 1973. O largă 
extindere o va căpăta comerțul 
volant efectuat în punctele aglo
merate. pe arterele de largă cir
culație. Am prevăzut în acest 
sens organizarea a 15 puncte 
comerciale. Va continua acțiu
nea de introducere a vînzării 
prin autoservire, atît tn noile 
unități alimentare, cît și în cele 
nealimentare
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Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scinteii”

NU, „COLEGA", NU TE CUNOSC
— Ce «tai atîta In fața 

oglinzii de parcă ai fi un 
ginerică ? — l-a întrebat 
mama. Ai face mai bine 
să te culci, decît să umbli 
acuma, seara, brambura 
prin oraș.

Alexandru Șerban nu 
luă însă în seamă spusele 
mamei. în fața oglinzii, 
după ce ișl mal potrivi 
o dată nodul de la crava
tă, făcu o piruetă, admi- 
rindu-se clnd din profil, 
cînd cu pieptul bombat. O 
clipă avu impresia că-i 
tremură mîna.

„Imposibil — își făcu el 
curaj. Mie »ă-mi tremure 
mîna 7“

Si, vîrînd-o tn buzunar, 
«coase un cartonaș de cu
loare roz, pe care scria, 
cu litere aurite — „Legi
timație". îndrăgise atît de 
mult cartonașul roz incit, 
în seara aceea, abia ple
cat de acasă il scoase 
din nou In stația de au
tobuz și il mai admiră 
o dată. Nu mai rămăsese 
nici urmă din cele trei 
cuvinte scrise sus. pe el : 
„Uzina de vagoane" Ce-1 
drept, ștergerea lor li cam 
dăduse bătaie de cap. dar 
acum era mulțumit. Cînd 
subtilizase acest cartonaș 
de la un prieten, în tim
pul unei vizite, nici mă
car nu bănuia la ce f-ar 
folosi. îl luase și îl păs
trase, într-un sertar, mai 
bine de uri an. într-o zi, 
dînd peste el și văzînd că 
interiorul era necomple
tat. i s-a și năzărit ideea 
să-și schimbe mese
ria de șofer. Mai ales că. 
de ta un timp, tot mai 
dese erau necazurile cu 
Întreprinderea unde lu
cra : ba că nu respectă 
programul, ba că lipsește 
cite 2—3 zile nemotivat, 
ba că trage chiulul.

...în «eara cu pricina, 
gătit ca un ginerică, Șer- 
ban se duse glonț la un 
prieten.

— Ce-i cu tine la ora 
asta ? — l-a întrebat prie
tenul.
, Șerban se încruntă o 
clipă, apoi scoase din bu
zunar cartonașul pe care 
scria „Legitimație".

— Știi ce te rog 7 Eu

am un’«cri s mizerabil. Tu 
ești Insă un artist. Uite : 
completează-mi și mie, 
caligrafic, legitimația asta.

— Și ce să scriu 7
— Ofițer de miliție.
— Cum 7 — holbă ochii 

amicul. La vîrsta ta, așa 
de tinăr, ofițer de miliție? 
De unde și pînă unde ?

— De la școală. Ce știi 
tu 1 M-am școllt. amice, 
nu glumă. Dar. fii atent : 
n-ai văzut, n-ai auzit. 
Strict secret. Pină cînd 
o să-i anunț pe toți ami
cii și o să te chem și pe 
tine să facem un chef de 
pomină.

„Amicul" se așeză la

pasibil de 500 de lei a- 
mendă. Imediat.

— 500 pentru un topo- 
raș de cîțiva lei 7

— Bine. Vă reduc amen
da la jumătate. Dați 250.

— De unde 7 N-am de
cît vreo 60 la mine.

— Hm 1 Fie. De data 
asta, vă iert.

Luă cei 60 de lei șf-1 
dădu omului o „chitanță". 
Bucuros că scăpase nu
mai cu atît, I. M. băgă 
hirtia în buzunar și se 
grăbi spre casă. Șerban 
iși șterse fruntea de su
doare. Greu, dar trecuse 
primul examen.

— A doua zi — ne spu-

Reluăm un fapt 

din FAPTUL DIVERS
masă și începu, tacticos, 
să scrie clar și citeț și, 
mai ales, „artistic", ce i-a 
spus Șerban. Apoi, după 
ce se „cinstiră" cu cîteva 
pahare de coniac. Șerban 
plecă în prima lui „mi
siune" Trecuse de miezul 
nopții. La o răspîntie, în- 
tîlnind un trecător, i se 
adresă pe un ton răstit :

— De unde veniți la ora 
«sta 7

— De la serviciu, de 
unde vreți să vin 7 Am 
ieșit din schimbul de 
noapte

— Dar în geantă ce a- 
veți 7

— Dar dv. cine sînteți 
de mă chestionați 7

— Eu ? Ofițer de mili
ție. Poftim legitimația I

— Păi de ce n-ați spus 
așa de la început 7 Poate 
dv. urmăriți vreun in
fractor, sînteți în misiune, 
iar eu vă țin de vorbă. 
Mă numesc Ion Murtescu 
și-s muncitor. Poftiți 
geanta. Am în ea un to- 
poraș. pe care l-am ascu
țit...

— Un to... po... ce anu
me ? — se bîlbîl Șerban, 
pălind. îndată însă îi re
veni „sîngele rece" : Știți 
că n-aveți voie să umblați 
cu ..armă albă" 7 Legea 
pedepsește foarte aspru o 
asemenea faptă. Sîntetl

ne tînărul ofițer (de data 
aceasta autentic) Nicolae 
Dodenciu, din cadrul In
spectoratului județean Me
hedinți al Ministerului de 
Interne — muncitorul Ion 
Murtescu s-a prezentat Ia 
noi, ne-a povestit întim- 
plarea cu amenda și ne-a 
arătat „chitanța", care nu 
era altceva decît un... 
cotor de la un bon de 
benzină. La prima vedere, 
părea un caz simplu. Și 
totuși, știam din practica 
de fiecare zi că nu-i chiar 
atit. de lesne să descoperi 
astfel de escroci. Mai a- 
vusesem un caz oarecum 
asemănător. Un Individ se 
dădea, peste tot, drept 
ziarist și, firește, tot cu 
o legitimație falsă. Am 
avut de furcă pină l-am 
dibuit.

...După o săptămînă. un 
alt muncitor, Dumitru 
Zaharia, de la C.P.L., s-a 
dus la miliție cu o „chi
tanță" identică. Peste alte 
cinci zile, un bătrîn pen
sionar a predat miliției 
încă un... cotor de la un 
bon de benzină care 11 
costase 200 de Iei.

Așadar, exista un indi
ciu : „ofițerul de miliție" 
putea să fie un șef de ga
raj, de autobază, de stație 
PECO. Sau, pur și sim
plu, un șofer. Dar a-ar ti

putut să nu fie nici șofer, 
ci altcineva care sustră- 
sese de la vreo Întreprin
dere sau conducător auto 
cotoarele respective. Tre
buia să se afle, mai întii, 
ce unitate și în ce an e- 
misese acele bonuri sau 
unde nu există o evidență 
ca lumea. După cercetări 
s-a descoperit că la Între
prinderea de industriali
zare a laptelui era o evi
dență încilcită privind jus
tificarea bonurilor de 
benzină. In plus, de la un 
timp, unul dintre șoferi, 
Alexandru Șerban, ple
case din unitate. Imediat 
i s-a luat urma.

— Nu-1 slăbeam din 
ochi — ne spune ofițerul 
N. Dodenciu. La un mo
ment dat începusem 
chiar să cred că nu este 
el ..colegul". Intr-o seară, 
ti zăresc în colțul unei 
străzi, mustrind pe o fe
meie, care trecuse strada 
cu cei doi copii ai ei, pe 
sens interzis. Șerban scoa
te legitimația din buzu
nar și. tocmai cînd se 
pregătea să-i dea „chi
tanța". îl invit la miliție. 
Cu o nonșalanță de invi
diat. îmi surîde : „Cum, 
nu mă cunoști, colega ? 
(Replica lui Șerban ne-a 
sugerat și titlul „Faptului 
divers"). Sint tot ofițer 
de miliție, ca și dumnea
ta. Aaa, da. uitasem, n-ai 
de unde să mă cunoști. 
Am fost angajat doar de 
cîteva zile". L-am rugat 
din nou să mă urmeze. 
Și m-a urmat. Apoi a ur
mat confruntarea „chitan
țelor" pentru amenzi, de
puse la noi, cu cotoarele 
de bonuri de benzină din 
buzunarul dumnealui. Cit 
privește „legitimația" era, 
într-adevăr, scrisă „artis
tic"..

Față tn față cu „cole
gii", falsul ofițer de mi
liție, foarte tinăr, răspun
de monosilabic. Nu-i prea 
plac întrebările. Și tre
buie să mai dea încă mul-
te răspunsuri. Mai ales Ia 
întrebările 
va pune 
ce va ieși

pe care i le 
viața după 
de acolo de

unde il va trimite, pentru 
un timp, instanța.

V. TATARU 
Petre POPA
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Un record... al ineficacității
CRONICI TELEGRAFICE

UNIVERSITATEA CRAIOVA — FOLITEHNICA TIMIȘOARA 0—0.
Un meci foarte greu pentru lideri. Terenul propriu este doar uneori 

un avantaj ! Portarul timișorean Jivan a fost de netrecut.
A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO 0—0. «Inițiativa a aparținui mult 

timp echipei mureșene. Fotbal de nivel bun.
F.C. CONSTANȚA — JIUL 1-0 (1—0). A marcat : Măr cule seu 

(mln. 19). • început bun al constănțenilor, dar in final cu greu șl-au 
apărat minimul avantaj.

C.S.M. REȘIȚA — F.C. ARGEȘ 2-0 (1—0). Au marcat : Pigulea 
— autogol (min 45) șl Voinea. • Reșițenii, fn general stăpini pe situa
ție, au avut satisfacția victoriei. Joc agreabil, partidă pasionantă.

C.F.R. CLUJ — POLITEHNICA IAȘI 0—0. • Clujenii au dominat, 
ieșenii s-au apărat, uneori contraatacind, dar de cele mai multe ori 
„trăgind de timp"...

SPORTUL STUDENȚESC — UNIVERSITATEA CLUJ 1—1 (1—0). Au 
marcat : Chihaia (min. 18) pentru gazde ; Mureșan (min. 70) pentru 
oaspeți, o Un joc viu disputat. Final preponderent ofensiv al echipei 
bucureștene.

F. C. PETROLUL - S. C. BACAU 1—1 (1—1). Au marcat: Istrătescu 
(min. 17) pentru gazde ; Băluță (min. 11) pentru oaspeți. • „Derbiul co
dașelor" — încheiat cu un rezultat normal față de jocul echipelor — n-a 
dat nimănui vreo satisfacție : nici echipelor (rămase incă in „zonă"), 
nici spectatorilor...

• Cele două meciuri de stmbătă s-au încheiat cu următoarele re
zultate : RAPID — STEAGUL ROȘU 1—1 (1—1). Au marcat : Anghel 
(min. 16) pentru brașoveni șl Neagu (min. 40) pentru bucureșteni | 
U.T.A. — STEAUA 1—0 (0—0). A marcat : Broșovschl (min. 76).

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 29 12 < 4 39—20 28
F.C. Constanța 20 10 3 7 32—22 23
Dinamo 20 9 5 6 26—21 23
U.T.A. 20 10 3 7 22—20 2.3
F.C. Argeș 20 10 3 7 31—30 23
Steaua 20 9 4 7 26—19 22
C.S.M. Reșița 20 7 7 6 29—25 21
A.S.A. 20 9 3 8 26—32 21
Steagul roșa 20 8 4 8 22—17 20
Unlv. Cluj 20 8 4 8 18—17 20
Sportul dud. 20 S 3 9 38—25 19
Jiul 20 8 3 9 26—24 19
Poli. Timiș. 20 « 7 7 19—21 19
Rapid 20 6 5 9 19—26 17
F.C. Petrolul 20 0 4 10 18—27 16
Poli. Iași 20 7 2 11 19—29 16
C.F.R. Cluj 20 « 4 10 21—35 16
S.C. Bacău 20 S 4 11 20—31 14

Etapa viitoare
(27 martie)

C.S.M. Reșița—C.F.R. Cluj, 
Universitatea Cluj—Rapid, F. C. 
Argeș—Steagul roșu, Dinamo— 
U.T.A., S. C. Bacău—Sportul 
studențesc, Politehnica Iași—U- 
niversitatea Craiova, F. C. Con
stanța — Politehnica Ti mișoara, 
Jiul—F. C. Petrolul, Steaua— 
A.S.A. Tg. Mureș.

Rezultate in divizia B SCRIMĂ: La Torino

LA CONSTANȚA

Inaugurarea unei piscine acoperite 
și a primului club nautic al pionierilor

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scînteii", George Mihăescu). — Sim- 
bătă, 16 martie, la Constanța a fost 
inaugurată o nouă bază sportivă des
tinată celor mai tineri amatori ai 
sportului — pionierii fi fcolarii. Este 
vorba de o piscină acoperită, con
struită in cadrul complexului cultu
ral-sportiv din parcul pionierilor, 
compusă din două bazine (cu apă în
călzită) : unul in lungime de 25 m, 
cu 6 culoare de concurs, altul de 15 
m, destinat celor mai mici înotători. 
Piscina — dotată cu vestiare, cabinet 
medical fi alte încăperi anexe — a 
fost realizată, în principal, ca fi cele
lalte obiective ale complexului, cu

contribuția efectivă a pionierilor fi 
părinților acestora, care au prestat 
circa 3 milioane ore muncă patriotică. 
Demn de remarcat este faptul că in 
cei 1 ani de cînd a fost creat acest 
parc, complexul cultural-sportlv al 
pionierilor s-a îmbogățit treptat cu 
o sală de sport acoperită, un teatru 
de vară cu 2 000 de locuri, 18 terenuri 
de tenis, volei, baschet, handbal fi 
fotbal, un rachetodrom etc. In apro
piere, pe malul lacului Țăbăcărie, o 
foarte frumoasă bază nautică. Cu pri
lejul inaugurării piscinei acoperite, la 
Constanța s-a constituit primul club 
nautic al pionierilor din țară.

CAMPIONATUL NATIONAL DE PATINAI ARTISTIC*
MIERCUREA CIUC (Coresponden

tul „Scînteii", Bărtunek Istvăn). — 
Patinoarul artificial acoperit din 
Miercurea Ciuc a găzduit faza finală 
a campionatului de patinaj artistic. 
Ciștigătorii probelor sînt : la figuri 
obligatorii senioare — Moiș Elena 
(I.E.F.S.), juniori I — Azzoia Leo
nardo („Olimpia" Cluj), juniori II — 
Kruti Bogdan („Dinamo" Brașov), 
junioare II — Rădulescu Dana 
(I.E.F.S.). La programul scurt și fi
guri libere : senioare — Suciu Silva
na („Constructorul" București), ju

niori I — Schell Klaus („Dinamo" 
Brașov), juniori II — Kruti Bogdan 
(„Dinamo" Brașov), junioare II — 
Rădulescu Dana (I.E.F.S.). Clasament 
general : senioare — Moiș Elena 
(I.E.F.S.), juniori I — Schell Klaus 
(„Dinamo" Brașov), juniori II — 
Kruti Bogdan („Dinamo" Brașov), 
junioare II — Rădulescu Dana 
(I.E.F.S.), perechi — Huștiu Beatrice 
— Săveanu Dan (I.E.F.S.). Proba se
niorilor se va disputa la o dată 
ulterioară.

Cu prilejul celei de-a 53-a aniver
sări a Armatei populare mongole, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a trimis o te
legramă de felicitare ministrului 
apărării naționale al Republicii Popu
lare Mongole, general de armată 
Batîn Dorj.

★
La Rtmnicu-Vîlcea s-a Încheiat 

duminică prima ediție a „Săptăminii 
desfacerii mărfurilor din R.P. Un
gară", organizată în perioada 11—17 
martie la magazinul „Cozia" din lo
calitate, in cadrul schimburilor co
merciale directe dintre această uni
tate comercială și magazinul „Cen
trum" din Veszprem.

Timp de 7 zile, în raioanele maga
zinului „Cozia" au fost amenajate 
expoziții cu vînzare, cuprinztnd o 
gamă deosebit de variată de țesături, 
tricotaje, încălțăminte, produse cos
metice, articole de uz casnic șl alte 
bunuri de larg consum realizate de 
industria ușoară ungară.

O manifestare similară a avut loc 
luna trecută la Veszprem, unde ma
gazinul „Cozia" a prezentat, în ca
drul unei expoziții cu vînzare, dife
rite mărfuri românești.

Se prevede ca, pe baza sondării 
preferințelor cumpărătorilor din cele 
două orașe, asemenea expoziții cu 
vînzare să fie organizate de acum 
Înainte semestrial.

(Agerpres)

A apărut „PROBLEME ECONOMICE"
nr. 3/1974

Seria I. C.S.M. Suceava — C.S.U. 
Galați 5—1, F.C. Galați — Ceahlăul 
Piatra Neamț 0—0, Caraimanul 
Bușteni — Metalul Plopeni 1—2, Me
talul Mija — Constructorul Galați 
2—2, Oțelul Galați — Gloria Buzău
1— 0, Petrolul Moinești — C.F.R. 
Pașcani 3—3, Viitorul Vaslui — Știin
ța Bacău 0—0, Celuloza Călărași — 
Progresul Brăila 2—0, Victoria Ro
man — C.S. Tulcea 1—0.

După 19 etape, în clasament con
duce Gloria Buzău (27 p), urmată 
de C.S.M. Suceava si Știința Bacău 
(cu cite 26 p).

Seria a Il-a. Șantierul naval Ol
tenița — Dunărea Giurgiu 0—0, Șoi
mii Sibiu — Metrom Brașov 1—0, 
Carpați Brașov — Metalul Bucu
rești 0—0, Dinamo Slatina — C.S. 
Rimnicu-Vîlcea 1—0, Gaz metan Me
diaș — Progresul București 0—1, Au
tobuzul București — C.S. Tîrgoviște
2— 0. Tractorul Brașov — Metalul 
Drobeta Turnu-Severin 3—0, Minerul 
Motru — Electroputere Craiova 2—0, 
Flacăra Moreni — Nitramonia Făgă
raș 2—0.

In clasament, după 19 etape con
duce C.S. Rimnicu-Vîlcea (26 p), ur
mat de Șoimii Sibiu (25 p) și Fla
căra Moreni (23 p).

Seria a IlI-a. F.C. Bihor — Mine
rul Anina 1—0, Textila Odorhei — 
Metalurgistul Cugir 1—1, U.M. Timi
șoara — Unirea Arad 4—0, Minerul 
Cavnic — Gloria Bistrița 1—0, Arie- 
gul Turda — Olimpia Satu-Mare 
0—0, Industria sirmei Cimpia Tur- 
zii — C.F.R. Timișoara 2—1, Mure
șul Deva — Olimpia Oradea 1—0, 
Victoria Cărei — Corvin ul Hune
doara 2—1, Vulturii Textila Lugoj — 
Minerul Baia Mare 0—1.

în clasament, după 19 etape con
duce Olimpia Satu-Mare (26 p), ur
mată de F.C. Bihor (24 p) si U.M. 
Timișoara (22 p).

DIN TOATE
Actualitatea la tenis

• Finala turneului internațional de 
tenis de Ia Washington se va dispu
ta între românul Ilie Năstase și 
olandezul Tom Okker. Năstase l-a 
Învins în semifinale cu 6—4, 6—2 
pe Cliff Drysdale, după o partidă 
de excelent nivel, în care românul 
și-a pus in valoare forța serviciilor 
sale, transmit corespondenții agen
țiilor de presă. Tom Okker l-a eli
minat tot in două seturi : 6—4, 7—6 
pe americanul Tom Gorman.

• Cuplul Ion Țiriac (România), 
Adriano Panatta (Italia) s-a califi
cat in finala probei de dublu băr
bați din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Sao Paulo. In se
mifinale, Țiriac și Panatta au în
vins cu 6-3, 3-6, 6-3 perechea Onny 
Farun, Ray Moore.

• Americanul de culoare Arthur 
Ashe și suedezul Bjorn Borg se vor 
întilni in finala turneului de tenis 
de la Sao Paulo. In semifinale, Ashe 
l-a învins cu 6—7, 7—6, 6—1 pe ita
lianul Antonio Zugarelli, in timp ce 
Borg a ciștigat cu 3—6, 7—5, 6—2 in 
fața brazilianului Thomas Koch.

BOX. — Campionul mondial de 
box la categoria ușoară (versiunea 
W.B.A.), panamezul Roberto Duran, 
și-a păstrat titlul, invingind prin 
K.O., in repriza a ll-a, pe Jesus 
Esteban (Porto Rico).

CICLISM. — Ieri, în Capitală, cele 
două curse ale competiției organizate 
de Școala sportiva nr. 1 s-au în
cheiat cu victoria dinamovistului N. 
Voicu (seniori — 80 km) și a lui Si- 
mion Rornică de la Ș.S. 1 (juniori — 
40 km).

FOTBAL. — în cadrul prelimina
riilor turneului de fotbal pentru ju
niori U.E.F.A., la Passau (R.F.G.), 
s-au întîlnit echipele R. F. Germa
ni» -»i României. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0). Re
turul va avea loc la începutul lunii 
aprilie la București.

In campionatul Angliei continuă să 
conducă echipa Leeds cu 52 puncte, 
realizate in 34 de jocuri. Pe locul 
doi : Liverpool (46 puncte). Rezulta
te din etapa de sîmbătă : Birmin
gham-Manchester United 1-0 ; Burn
ley-Everton 3-1 ; Liverpool—Leeds 
1-0 ; Leicester—Derby 0-1 ; Ipswich 
—Arsenal 2-2 ; Tottenham—Norwich 
0-0.

AUTOMOBILISM. — Cursa de la 
Brands Hatch, contind pentru cam
pionatul european, a revenit pilotu
lui englez Pete Gethin. Pilotînd 
O mașină ,,Chevron-Chevrolet-b.28’’, 
Gethin • realizat, pe un traseu de

Modesta comportare
a floretistelor de la Steaua
„Cupa Europei" pe echipe și tradi

ționalul concurs internațional indi
vidual dotat cu „Trofeul Martini" — 
care au transformat din nou Torino 
în „capitală" a floretei feminine 
mondiale — au întrunit sufragiile 
unanime ale specialiștilor, cit și ale 
presei sportive italiene. Majoritatea 
comentatorilor remarcă, In primul 
rînd, valoarea deosebit de ridicată a 
celor două competiții, care au atras 
un număr record de participant! : 18 
echipe în „Cupa Europei" și 167 
concurente Ia „Trofeul Martini". 
Dacă, în trecut, favoritele întreceri
lor se puteau număra pe degete, in 
schimb acum s-a făcut simțită exis
tența unui echilibru mai mare și de 
aici a unei dispute mai îndîrjite pen
tru cucerirea trofeelor puse în joc. 
S-a remarcat, de asemenea, mai mult 
poate decît în anii trecuți, prezența 
„noului val", insistența cu care tine
retul asaltează locurile pe care se 
situează în mod tradițional sportivele 
consacrate.

Comportarea sportivelor noastre n-a 
fost la înălțimea așteptărilor, nici în 
competiția pe echipe — unde por
neau ca principale favorite — și nici 
în turneul individual. în întrecerea 
echipelor, campioana noastră națio
nală a lăsat impresia unei lipse de 
omogenitate între cele 4—5 compo
nente folosite, nedînd în același timp 
dovadă nici de o concentrare maxi
mă, tocmai In momentele cheie, cum

SPORTURILE
136 km, timpul de 47’2” (medie orară 
174,210 km).

MOTOCICLISM. — Cursa d« la 
Daytona Beach (S.U.A.) a revenit 
italianului Giacomo Agostini, pe o 
motocicletă „Yamaha" — 700 cmc. 
El a înregistrat cel mai bun timp 
de-a lungul a 289 km pe circuit (fie
care tur a măsurat 6,170 km), reali- 
zind o viteză medie orară’ de 
168,980 km.

ATLETISM. — Pe pista hipodro
mului din Monza s-au disputat în
trecerile tradiționalului cros interna
țional de pritpăvară. Cursa feminină 
a fost cîștigată de Paola Pigni- 
Cecchi (Italia), cronometrată pe dis
tanța de 4 000 m cu timpul de 12’42”. 
Proba masculină, 
traseu în lungime 
revenit atletului 
Berk, Înregistrat 
35’23” 8/10. La juniori, 
clasat Richard Kimball (S.U.A.) care 
a parcurs 7 000 m în 21’30” 8/10.

a fost, de pildă, cel în care, în întîlni- 
rea din semifinale cu Dinamo Kazan, 
Steaua conducea cu 6—4. în „Trofeul 
Martini", nici una dintre concurentele 
noastre n-a reușit să ajungă în fina
lă, cele mai bune locuri obținînd E- 
caterina Stahl (7), Magdalena Bartos 
(9) și Ana Pascu (10). Nu trebuie 
trecut cu vederea nici faptul că com
petiția a rezervat surprize și mai 
mari, actuala campioană mondială, 
sovietica Nikonova, nereușind să o- 
cupe decît locul 14. Discuțiile pe care 
le-am purtat cu organizatorii, ca și cu 
diferiți specialiști ai scrimei mondiale 
prezenți la Torino (arbitri, antrenori, 
conducători de federații din diferite 
țări) — și care au urmărit de-a lungul 
timpului evoluția floretistelor noas
tre — au scos în evidență cîteva lu
cruri care ar trebui să stea în atenția 
aecției de scrimă a clubului, a fede
rației de specialitate. Se face simțită, 
în primul rind, lipsa unei politici de 
perspectivă, de intensificare a proce- 
Bului de reîntinerire a echipei, 
în această privință, o mare im
portanță trebuie să o aibă îndrep
tarea atenției nu spre obținerea 
de rezultate imediate, ci pe ro- 
darea și formarea, în cadrul tuturor 
marilor competiții internaționale, a 
tinerelor talente. Multe din compo
nentele de bază ale echipei — ca, de 
pildă, Ecaterina Stahl, Suzana Arde- 
leanu, Ana Pascu, precum și mai tî- 
năra Magdalena Bartos — au făcut 
reale progrese în pregătirea lor indi
viduală. Fiecare în parte, cit și, în ge
neral, întregul Iot trebuie să-și pună 
în față obiective mari (olimpiada, 
campionatele mondiale, cele europe
ne), iar celelalte competiții de mai mică 
importanță să reprezinte ocazii de 
verificări, de intensificare a pregătirii 
lor complexe. Această pregătire mul
tilaterală — tehnică, tactică și psihică 
— și care trebuie să se desfășoare in
dividual și in cadrul clubului, rămine 
desigur modalitatea principală, care, 
coroborată cu celelalte enunțate mai 
Înainte, poate sâ ducă la progresul 
continuu al floretei noastre feminine.

Radu BOGDAN
Torino

O surprlzâ (la Nâvodarl) șl rezultate normale în eîapa a Xl-a a cam
pionatului de rugbi: Steaua — Dinamo 24—7, Sportul studențesc — Farul 
3—15, Grivlța roșie — Știința Petroșani 16—6, Gloria — Politehnica lași 
14—10, Chimia Nâvodarl — Universitatea Timișoara 14—0, Rulmentul Bîr- 
lad — Vulcan 11—7, Agronomia Clu| — C.S.M. Sibiu 3—3. In fotografiei 
luptâ egala, pentru balon, la o tușă In meciul Sportul studențesc—Farul.

La bazinul Floreasca, în campionatul de polo pe apd, nimic deosebit 
din punct de vedere al rezultatelor: Dinamo — Politehnica Clu| 8—4, Pro
gresul — Voința Cluj 6—6, Rapid — Școlarul 8—5. în Imagine i atac (șl 
gol I) dlnamovist la poarta clujenilor.
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HANDBAL — La Leipzig, In meci 
retur pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la handbal fe
minin, echipa S.C. Leipzig a învins 
cu 22-8 (13-3) formația vest-ger- 
mană Eintracht Minden. învingătoare 
și in prima partidă, handbalistele 
din R.D. Germană s-au calificat 

.pentru finală.
RUGUL — Tradiționala competiție 

internațională de rugbi „Turneul ce
lor 5 națiuni" a fost cîștigată de e- 
chipa Irlandei, care a totalizat in 
clasamentul final 5 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat (la ega
litate. cu cite 4 puncte) selecționa
tele Țării Galilor, Franței și Scoției. 
Echipa Angliei a ocupat ultimul loc, 
cu 3 puncte. Rezultatele înregistrate 
în ultimele ’ “ ” - -
19-16 (9-3), 
16-12 (6-6).

jocuri : Scoția—Franța 
Anglia—Țara Galilor

Concursul internaționalSCHI.
de la Bareges (Franța), contînd pen
tru „Cupa Europei" la schi, a conti
nuat cu desfășurarea probei femini
ne de coborîre. Pe primul loc s-a 
clasat austriaca Elisie Deuftl, urmată 
la două sutimi de secundă de Ger
maine Michelet (Elveția).

HOCHEI PE GHEAȚA. — în pri
ma zi a turneului internațional de 
hochei pe gheață de la Lodz, repre
zentativa de juniori a Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 11—1 (5—1, 
3—0, 3—0) o selecționată română de 
tineret.

BASCHET. — La Leningrad, in 
meci tur, contînd pentru semifinale
le „Cupei cupelor" la baschet femi
nin, echipa Spartak Leningrad a în
vins cu scorul de 86—41 (50—21) pe 
I.E.F.S. București. Returul va avea 
loc la 20 martie, la București.

Cit mergeți pe jos
— Pentru mine, mersul pe jos a devenit, și este de 

cînd mă știu, o obișnuință de toate zilele. Practic, Ia 
tramvai și la autobuz am renunțat de 10 ani. N-o să 
mă credeți, dar asta e realitatea.

— Eu unul mă simt de fiecare dată parcă altul clnd 
pornesc la plimbare cu bicicleta. Și iac asta in mod 
frecvent. Personal, socotesc că nu există alt mijloc de 
locomoție mai binefăcător pentru sănătatea omului.

Am redat drept „moto" două con
fesiuni de credință ce ni le-au făcut 
deunăzi doi bucureșteni, de vîrste 
și profesii diferite, in cadrul unei in
vestigații vizînd influența mersului 
pe jos sau pe bicicletă asupra orga
nismului, asupra sănătății noastre 
generale. Interlocutorii — Dinu Cris- 
tea și Gabriel Moiceanu, ambii cu- 
noscuți amatorilor de sport din toată 
țara — au avut și au oricînd multe 
de spus în legătură cu un asemenea 
subiect. Ceea ce au aflat și au de
prins să facă ei pentru menținerea 
sănătății, pentru deconectare și re
creare nu-s lucruri deosebite. Nici 
nu pretind condiții sau amenajări 
speciale. De altfel, chiâr dacă la pri
ma vedere pare curios, trebuie ară
tat că — înaintea oricăror conside
rații despre sporturile propriu-zi- 
se — oamenii de știință sint unanimi 
în a recomanda cu prioritate mersul 
pe jos sau pe bicicletă în programul 
zilnic al oricărui cetățean. Asemenea 
activități fizice sînt binevenite pe o 
foarte lungă scară a vîrstelor — de 
la 3 la... 90 de ani.

Discutam și cu interlocutorii noștri : 
este oare obligatoriu să preferăm a- 
«emenea mișcări fizice ?

— Da, este — ne spune Dinu Cris- 
tea. însă nu cu de-a sila. Este vorba 
despre o obligație ce trebuie să ți-o 
impui și s-o respecți singur. Mulți 
oameni — de altminteri sănătoși, zdra
veni, adesea foarte tineri — se vaită 
că au „plus de greutate" sau că, după 
ce au fugit cițiva metri ori au urcat 
un etaj pe jos, sint obosiți și au

febră musculară. Sau cîți nu auzi că 
au insomnie. Și dau fuga la doctor, 
în loc să-și facă un regim de viață 
ordonată, să meargă zilnic pe jos 
4—5 km, să renunțe la tramvai pen
tru două-trei stații, să se plimbe cu 
familia sau prietenii în mijlocul na
turii, să facă drumul la serviciu și 
înapoi (dacă nu • prea lung) „per

Sumarul revistei se deschide 
cu rubrica „In întimpinarea ce
lei de-a XXX-a aniversări a e- 
Iiberării patriei, pentru îndepli
nirea inaintc de termen a cin
cinalului", în cadrul căreia sint 
publicate editorialul „Direcții 
fundamentale de dezvoltare a 
agriculturii socialiste" și arti
colul „Decizii competente in u- 
tiiizarea tehnicii noi", de A. Va- 
siliu. Rubrica „Investigații și 
sinteze" cuprinde articolele 
„Despre conceptul de optim e- 
conomic în socialism", de Ion 
Blaga, „Inflația „modernă" și 
perspectivele ei", de Costin Ki- 
rițescu, și „Pesimismul tehnolo
gic in gindirea burgheză con
temporană", de Vasile Pilat. Ar
ticolul „Evoluții previzibile ale 
disponibilităților mondiale de 
energie", semnat de Constantin 
Rusin, este inserat la rubrica 
„Politica energetică". în cadrul 
rubricii „Anul mondial al popu
lației", Alexandru Pescaru și 

• Mircea Bulgaru semnează stu
diile „Dezvoltare, mobilitate și 
comportament demografic" și. 
respectiv, „Tendințe in evoluția 
populației active in lume".

Din cuprinsul revistei mai spi
cuim opiniile cu privire la creș
terea productivității și la asigu

Dacă n-ai
(Urmare din pag. I)

— Car* a fost, totuși, motivul ple
cării ?

— C« motiv 7 Era și normal : băiat 
tînăr la C.A.P. 7 I

— Cum adică 7
— Am plecat și eu să mă calific.
— Bine, dar erai deja calificat...
— Ei, eram eu, dar la C.A.P. ?
M. B„ tot 22 de ani, lăcătuș în 

secția prese a fabricii de ulei „13 De
cembrie" din Capitală.

— Ca să fiu sincer, mie mi-a plă
cut mult să mă fac mecanic agricol. 
Cînd am auzit că C.A.P.-ul nostru 
trimite tineri pentru a-i califica 
mecanici, am plecat de la fabrică. 
Am plecat și m-am calificat meca
nic agricol.

— Și pe urmă de ce al renunțat 7
— Nu erau condiții.
— Ce fel de condiții 7
— Păi, nu avea nimeni grijă de 

noi. Fiecare își vedea de-ale lui. Ve
neam dimineața și nu ne spunea ni
meni ce să facem. Fiecare făcea ce 
voia, nu răspundea nimeni de noi. 
Așa că, după cîteva luni, cînd am 
văzut că toți merg în întreprinderi, 
m-am hotărît să plec și eu. Adică, 
eu de ce să rămin acolo 7

— A xis cineva ceva cînd al ple
cat 7

— A zis : „Dacă pleci, să fii să
nătos !“ Atunci am plătit școlariza
rea, ca să nu mai am încurcături, și 
am plecat.

— Ce părere ai, în general, despre 
un tînăr care muncește în C.A.P. 7

— Ce părere să am 7 Că și aici, 
în fabrică, și acolo, in cooperativă, 
tot muncă se numește că faci. Doar 
că la noi în comună, dacă lucrezi în 
C.A.P., ești văzut mai... cum să zic, 
ești cam desconsiderat. Unii — chiar 
dacă nu-ți spun în față — te judecă 
în felul următor : „uite-te domnule 
la ăsta, băiat tînăr și n-a fost în 
stare să-și facă și el un rost ; tot 
în sat a rămas".

La fel au procedat și alți tineri 
din Brănești. Ar fi multe de spus 
în jurul acestor dialoguri. Noi am 
apreciat în primul rind sinceritatea 
tinerilor interlocutori. Desigur, acolo

? Dar pe bicicletă ?
in fiecare zi. La plimbare, in aer 
liber, nu doar la piață și înapoi. Doc
torii pot spune lucrurile mai corect 
decit mine. Eu aș zice doar că buna 
dispoziție și pofta de mîncare, cal
mul, somnul liniștit sint ca și asigu
rate tuturor acelora care — de mîine, 
pentru cei care n-au știut — vor a- 
corda zilnic cel puțin o oră, 4—5 
kilometri, mersului pe jos.

— Mersului pe jos, dar și mersului 
pe bicicletă — susține Gabriel Moi
ceanu.

— în fond, e vorba tot de mișcara 
fizică, deci tot de sănătate.

— La prima vedere e mai costisi
tor ; trebuie o inițiere prealabilă și 
bicicleta ca atare. Ciclismul de agre
ment, pentru reconfortare aduce, to
tuși, un plus de sănătate, de bună

Zilnic, o oră pentru sport și sănătate
pedes", cum se zice. Și așa mai de
parte. Personal, așa am procedat în
totdeauna și, la cei 62 de ani ai mei, 
am un organism ca ceasul. Pulsul — 
60 ; tensiunea — 13 cu 8 ; greutatea 
— 62 kg. La doctori nu mă duc decit 
să le spun... că-s sănătos și că nu 
mă doare nimic (reporterul este 
dator să adauge aci că pulsul, ten
siunea, in general capacitatea fizică 
a interlocutorului nostru — potrivit 
aprecierilor dr. Carmen Dumitru de 
la Centrul de medicină sportivă — 
presupun că am avea de-a face cu 
un tînăr intre 30—35 de ani !). Vreau 
să înțeleagă toată lumea — în spe
cial tinerii care sar în troleibuz 
chiar și pentru o stație — că dacă 
fugi de mișcare, de sport, fuge și 
sănătatea de tine.

— în cazul unui om obișnuit, pen
tru sănătatea lui are importanță to
talul kilometrilor parcurși pe jos ?

— Important este să mergi pe jos

dispoziție, e un sport ce poate fi a- 
daptat ritmului circulației cardiovas
culare. Bicicleta iți permite să stră
bați distanțe mai mari, să ajungi mai 
repede lingă o pădure, lingă un lac, 
în afara orașului, pentru a respira 
aer curat. Totodată, este — sau ar 
putea deveni — un mijloc ideal de 
deplasare zilnică la serviciu, la școa
lă, la facultate. Lipsa de timp, invo
cată foarte adesea, este un pretext, 
o scuză. Nu o cauză reală. „Lăsați 
televizorul și plimbați-vă cu bici
cleta !“ propunea, cu semnificație u- 
șor sesizabilă, prestigiosul nostru car
diolog, academicianul C. C. Iliescu, 
adresîndu-se copiilor și părinților 
lor „robiți" de micul ecran.

în rindul prejudecăților și al obsta
colelor în calea extinderii ciclismului 
de reconfortare, Gabriel Moiceanu 
menționa : prea puține acțiuni ci
cloturistice, în jurul și in apropierea 
localităților ; lipsa bicicletelor ușoare 
și slaba calitate a principalelor piese

de schimb ; întîrzierea luării unor 
măsuri de circulație, altfel de mult 
promise, pentru facilitarea mersului 
pe bicicletă, pentru protejarea cicliș
tilor.

Și — am adăuga noi — neînțelege
rea faptului că mersul pe bicicletă 
(ca și mersul pe jos) are nevoie de 
o largă și continuă popularizare in 
rindul tuturor cetățenilor, concomi
tent cu măsuri practice de ordin 
organizatoric și educativ. Considerăm 
util faptul că în amplul plan de mă
suri privind dezvoltarea sportului 
bucureștean pe anul 1974 — adoptat 
de curînd de secretariatul Comitetu
lui municipal București al P.C.R. — 
se acordă atenție extinderii folosirii 
bicicletei de către populație. în acest 
sens se prevăd : trasarea (in unele 
zone deja efectuată) a benzilor de 
circulație rezervate bicicliștilor pe 
principalele artere ale Capitalei, a- 
provizionarea permanentă a magazi
nelor cu biciclete și piese de schimb, 
instalarea în incinta marilor între
prinderi și instituții (ar fi de dorit 
și la școli) a unor rastele pentru 
biciclete, organizarea de concursuri 
populare cu bicicliștii, acțiuni ciclo
turistice.

...Am ridicat aceste probleme acum, 
la început de primăvară, spre a de
termina pentru noul sezon sportiv in 
aer liber un curent de opinie favo
rabil adoptării și extinderii acestor 
forme (foarte simple, dar complexe) 
de mișcare fizică, de fortificare a or
ganismului. Căci, trebuie reținut, me
dicii și alți specialiști consideră și 
recomandă asemenea activități în aer 
liber drept medicamentul cei mai c- 
ficient pentru combaterea efectelor 
dăunătoare ale sedentarismului, sur
menajului și supraaiimentației.

Un medicament care nu trebuie că
utat la farmacie, ci — mergind pe 
jos sau cu bicicleta — numai in mij
locul naturii.

Ion DUM1TR1U

rarea materiilor prime, Înserate 
la rubrica „Creștere și eficiență 
economică", cele referitoare la 
perfecționarea evidenței și con
trolului în gospodărirea fondu
rilor materiale, publicate la ru
brica „Instrumentar modern de 
conducere și planificare", pre
cum și continuarea dezbaterilor 
„Integrarea balanței legăturilor 
dintre ramuri in lucrările de 
fundamentare a planului si In 
sistemul informațional statistic" 
și „Procesul de integrare în a- 
gricultură".

La rubrica „Consultații" est# 
inserat articolul „Conținutul și 
funcțiile cooperării economice 
internaționale", de Constantin 
Moisuc. Studiul „Avataruri ale 
politicii concurenței în Piața 
comună", de N. Popescu-Bogdă- 
nești, formează conținutul ru
bricii „Economie mondială". în 
continuare, revista cuprinde cu
noscutele rubrici „în sprijinul 
candidaților Ia admiterea în in- 
vățămîntul economic superior", 
„Răspunsuri la întrebările citi
torilor", „Conjunctura și pros
pectiva", „Recomandări pentru 
invățămintul de partid și reci
clare". „Critică și bibliografie", 
„Din viața științifică", „Scrisori 
către redacție".

un bătrîn...
unde lucrează acum, ei desfășoară o 
muncă productivă, utilă societății; și 
asta e bine. Despre ei am auzit cu
vinte frumoase. Totuși... de ce au 
plecat din satul lor ? — deși aveau 
„brățară de aur", deși cooperativa 
agricolă avea nevoie de aportul lor 
calificat. I-a ajutat oare cineva să 
înțeleagă că această alegere, prima 
ior alegere, era bună și de viitor 7 
Ce întreprind factorii de răspundere
— comitetul comunal de partid, con
siliul popular, comitetul U.T.C. — 
pentru a-i orienta pe tinerii din co
mună spre munca agricolă, pentru 
stabilizarea lor in vatra natală 7

Stăm de vorbă cu tovarășul Gheor- 
ghe Minea, locțiitorul secretarului 
comitetului comunal de partid, di
rectorul căminului cultural.

— Conducerea cooperativei a în
cercat să facă ceva, dar n-a reușit. 
Despre ce este vorba 7 Tinerii din 
comuna noastră care vor să se an
gajeze în întreprinderi din București 
trebuie să aducă o dovadă de la coo
perativă : „Prin prezenta se adeve
rește că C.A.P. Brănești n-are ne
voie de forță de muncă în momen
tul de față". Ei bine, cooperativa a- 
gricolă nu mai voia să elibereze ast
fel de adeverințe, pe motivul înte
meiat că are nevoie de acești tineri. 
Unii au venit și la noi, la comitet. 
Am încercat să-i lămurim, dar za
darnic ; tot au plecat.

Din păcate, astfel de „justificări"
— menite să acopere carențele mun
cii educative — am întîlnit și la alți 
factori de răspundere din comună.

— De ce nu lucrează tinerii in 
cooperativa agricolă 7 o întrebăm pa 
tovarășa Florica Marcu, locțiitoarea 
secretarului comitetului comunal 
U.T.C.

— Cum nu 7 Avem acolo vreo.„ 
6—7. La birouri.

— Și in muncile productive 7
— Păi n-au cum, că tinerii noștri 

învață carte. Nu se găsesc posturi 
pentru ei acolo...

— Dar tinerii care termină liceul 
și nu reușesc la alte școli lucrează 
in cooperativa agricolă ? îl întrebăm 
pe tovarășul Gheorghe Ghiță, vice
președintele consiliului popular co
munal.

— Nu, că nu mai avem posturi da 
contabili (? I). Au fost cîteva, dar s-au 
ocupat.

Va să zică — automat — Ia birou ! 
Este limpede (dialogurile de mai sus 
stau mărturie) că pentru a se a- 
junge la un rezultat trebuie, în pri
mul rînd, schimbată optica factorilor 
de răspundere, cărora le revine obli
gația de a asigura o judicioasă re
partiție a forței de muncă, orientarea 
tinerilor spre sectoarele de producția 
ale cooperativei agricole, spre locu
rile de muncă unde este așteptată 
energia lor. De unde insă această 
concepție că pentru tinerii cu diplo
mă n-ar fi de lucru decît... în birou
rile C.A.P. ? După cum se știe, mă
surile luate de conducerea partidului 
și statului nostru pe tărîmul școlii 
au în vedere creșterea unei genera
ții mai bine pregătite, cu un larg 
orizont de cunoștințe, tocmai pentru 
a fi capabilă să muncească în pas cu 
cerințele producției moderne — alii 
în industrie, cit și în agricultură.

Așa cum spunea tovarășul Nicola* 
Ceaușescu in cuvîntarea la recenta 
conferință pe țară a cadrelor de con
ducere din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste : „...Trebuie să redu
cem numărul acelora care nu lucrea
ză în agricultură, al funcționarilor... 
al acelora, cum se spune în limbajul 
popular, care stau cu mapa, sînt 
doar observatori..." „în mod deose
bit este necesar să se dea atenția 
educării comuniste a tineretului de 
Ia sate, participării sale active la 
muncă pentru creșterea producției și 
înflorirea multilaterală a agricultu
rii, cultivării în conștiința sa a răs
punderii pentru apărarea și buna 
gospodărire a avutului obștesc, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei in 
muncă. în acest sens trebuie să ac
ționeze mai hotărît Uniunea Tinere
tului Comunist, organizațiile sale de 
}a sate. în acest sens trebuie să fie 
îndrumată munca politico-educativă 
a tineretului de către organele și or
ganizațiile de partid".

Așadar, se așteaptă în fapte răs
punsul la întrebarea : unde lucrează 
tinerii din comuna dumneavoastră, 
cum își valorifică hărnicia și price
perea in bătălia pentru sporirea pro
ducției agricole ? Pentru a afla răs
punsul, vom reveni în anchet* 
viitoare.



viața internațională

Republica Vietnamului de Sud. Locuitori ai zonei eliberate din delta Mekon- 
gului lucrează la 6trîngerea recoltei de orez

Intensificarea mișcării
revendicative în Franța

PARIS 17 (Agerpres). — Climatul 
social in Franța a fost caracterizat, 
în ultimele zile, de o intensificare a 
acțiunilor diferitelor categorii de oa
meni al muncii pentru satisfacerea 
revendicărilor privind îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și de viață. 
Astfel, de peste trei săptămîni sala- 
riațll din sectorul bancar naționali
zat se află în grevă, fiind întreruptă 
activitatea la trei mari bănci fran
ceze : „Banque Naționale", „Credit 
Lyonnais" și „Sociătâ Generale". Pes
te 30 000 de lucrători din aceste in
stituții financiare au manifestat pe 
străzile capitalei Franței cerînd in
stituirea unul nou sistem de salari
zare și îmbunătățirea condițiilor de

VIENA

muncă. în bazinul minier din Lorena 
continuă greva lucrătorilor de la In
stalațiile de flotare a cărbunelui, 
acțiune susținută de sindicatele din 
Confederația franceză democratică 
a muncii (C.F.D.T.). La Bordeaux, 
aproape 2 000 de muncitori de la uzi
nele de automobile aparținînd fir
mei americane „Ford" își continuă 
greva, începută la 5 martie, în ve
derea instituirii unui nou sistem de 
salarizare.

Pe de altă parte, lucrătorii din 
rețeaua de distribuire a electricității 
și gazelor au anunțat că joi vor de
clara o grevă generală de 24 de ore, 
în aceeași zi urmînd să fie declan
șată o acțiune asemănătoare a în
tregului personal navigant și de la 
sol al companiei „Air France", 
ambele acțiuni avind drept scop îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Lucrările conferinței 
ministeriale a O.P.E.C

VIENA 17 (Agerpres). — Prețurile 
petrolului brut vor continua să ră- 
mlnă la actualul lor nivel pînă la 
1 Iulie — a declarat ministrul ira
nian al finanțelor, Jamshid Amouze- 
gar, președintele conferinței extraor
dinare de la Viena a Organi
zației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.). „Nu vor fi nici ma
jorări, nici reduceri de prețuri la 
petrol în următoarele trei luni" — 
a precizat Amouzegar, declarînd 
ziariștilor că această hotărîre a fost 
adoptată în unanimitate de repre
zentanții celor 12 țări membre ale 
O.P.E.C.

în continuarea lucrărilor, delega
țiile participante urmează să exami
neze problema instituirii unul fond 
de ajutorare pentru țările în curs de 
dezvoltare cele mai defavorizate în 
urma scumpirii petrolului.

z
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Tîrgul de 
de la Leipzig

LEIPZIG 17 (Corespondență de la 
C. Varvara). — Duminică a luat 
sfîrșit tradiționalul Tîrg de primăva
ră de la Leipzig. Pentru reprezen
tanții celor 9 000 de organizații co
merciale și firme din 60 de țări, edi
ția din acest an a tîrgului a consti
tuit din nou un bun prilej de a 
stabili contacte, de a încheia con
tracte comerciale.

România a onorat jubileul partici
pării sale Ia tîrgurile de la Leipzig 
— 25 de ani de prezență neîntrerup-

primăvară
a luat sfîrsit

tă — atît tn ceea ce privește supra
fața ocupată, cu 10 la sută mai 
mare decît anul trecut, cit și în va
rietatea și calitatea exponatelor sale. 
Standurile românești au prezentat în 
premieră o serie de produse, îndeo
sebi mașini-unelte cu comandă nu
merică, de înaltă productivitate. De 
altfel, șirului medaliilor de aur ob
ținute în anii trecuți la Tîrgul de la 
Leipzig, i s-a adăugat la actuala e- 
diție și cea acordată mașinii de șle
fuit plan, tip RDO—320.

Răscoală într-o garnizoană militară 
din Portugalia

LISABONA 17 (Agerpres). — Au
toritățile portugheze au dat publici
tății un comunicat în care informea
ză că militari aparținînd garnizoa
nei Caldas de Rainha, situată la 
aproximativ 80 km sud de Lisabona, 
s-au răsculat în cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă, trimițînd o co
loană motorizată spre capitală. 
După o încercare nereușită de a pă
trunde în oraș, precizează comuni
catul, elementele răsculate au reve
nit la bazele 
conjurate de 
dezarmate.

Comentînd 
ția France Presse 
mentul constituie prima confirmare 
oficială a evenimentelor serioase 
care au loc în prezent în Portugalia. 
Totuși, menționează agenția, anunțul 
oficial nu face nici o aluzie la cele
lalte evenimente care agită, de trei 
săptămîni, cercurile politice și, mai 
ales, militare. Presa și radioul nu au 
făcut nici o referire la criza care 
domnește în țară de la apariția 
cărții „Portugalia și viitorul", scrisă 
de generalul Antonio de Spinola, 
fost guvernator și comandant-șef al 
corpului expediționar portughez în 
Guineea-Bissau. După cum s-a anun
țat, generalul Spinola declară în 
cartea sa că o soluția militară la

lor, 
forte

acest

PARIS

„Zilele cărții marxistea DE

unde au fost în- 
ale regimului și

comunicat, agen- 
relevă că docu-

războaiele colonialiste, care continuă 
de 13 ani și absorb 50 Ia sută din 
bugetul țării, este imposibilă. Aceas
tă opinie a cîștigat rapid teren, tot 
mai mulți militari exprimîndu-șl 
deschis opoziția față de politica re
gimului.

în ambianța evoca
toare a Pieței Basti- 
liei au început vineri 
la Paris tradiționalele 
„Zile ale cărții mar
xiste". Imensă expozi
ție cu vînzare, această 
amplă manifestare 
constituie în fiecare an 
un loc de întîlnire 
pentru zeci de edituri 
din Franța și din străi
nătate, precum și un 
prilej de contacte și 
dialoguri între scrii
tori, autori în dome
niul cărții filozofice, 
ideologice, politice etc. 
și un larg public. în 
chip simbolic, manifes
tările de anul acesta 
au debutat cu prezen
tarea, sub formă de o- 
ratoriu, a ultimului 
poem scris de marele

Pablopoet chilian 
Neruda.

După cum 
ca un reprezentant 
al Centrului de stu
dii și cercetări mar
xiste din Paris, în a- 
cest an se observă mai 
mult ca în trecut o pu
ternică afluență a ti
neretului la această 
manifestare — ceea ce 
dovedește interesul 
crescînd al noilor ge
nerații față de ideile 
de progres șl libertate 
socială în lumea con
temporană.

Printre diversele ma
nifestări, prezentate 
prin mijloace audiovi
zuale moderne, au tre
zit un interes viu dez
baterile „Criza și re
vendicările actuale", 
„Realitățile socialismu-

remar-

lui", „Criza energiei", 
„Editarea și înțelege
rea operei lui Marx", 
„Lenin și practica 
științifică". în cadrul 
acestui bogat program, 
Georges Marchais, se
cretar general al P.C.F., 
a avut sîmbătă seara 
o întîlnire cu ziariștii, 
în care a dezbătut pe 
larg probleme politice, 
economice și sociale 
ale Franței de azi.

„Zilele cărții mar
xiste", la care a par
ticipat și România, 
s-au încheiat dumini
că cu o serie de dez
bateri asupra unor 
cărți care tratează as
pecte actuale ale vieții 
internaționale.

Paul 
DIACONESCU

Paris

agențiile de presă transmit:

• PLAN DE CERCE
TĂRI COSMICE PE 20 
DE ANI. Agenția națională 
pentru cercetări spațiale 
(N.A.S.A.) din S.U.A. și.a ela
borat programul de lucru pen
tru următorii 20 de ani. Se pre
conizează, între altele, efectua
rea în perioada 1979—1991 a opt 
zboruri spre Lună, utilizarea 
roboților pentru cercetarea și 
colectarea de eșantioane de sol 
lunar, debarcarea unor mașini 
electrice pe Selena care vor 
parcurge 100 de km, realizarea 
legăturii cu partea invizibilă a 
Lunii prin amplasarea pe o or
bită lunară a unui satelit 
de comunicații. în anul 1983 vor 
fi plasate pe orbită în jurul pla
netei Venus două nave cosmice 
pentru întocmirea unei hărți a 
suprafeței acestei planete. în 
1985, .alte două nave vor inves
tiga atmosfera densă a lui Ve
nus, iar în 1989 o a treia navă 
va efectua o aterizare pe mis
terioasa planetă. Marte va fi 
vizitat în 1984 de o navă cos
mică care va colecta eșantioane 
de sol. în deceniul al nouălea al 
secolului nostru vor fi trimise 
nave cosmice în direcția plane
telor Uranus și Neptun, vor fi 
luate probe din atmosfera pla
netelor Jupiter, Uranus și Sa
turn și vor fi lansate rachete 
ce urmează să depună instru
mente de precizie și o cameră 
de televiziune pe unul din sa
teliții planetei Jupiter și pe sa
telitul Titan al lui Saturn. în 
program nu figurează planeta 
Pluton, care se află mult prea 
departe.

• OCHIUL PERFECT. 
Trlloblții sînt strămoșii înde
părtați ai moluștelor din zilele 
noastre, care populau mările 
erei primare. Aceste străvechi 
viețuitoare aveau, ca trăsătura 
cea mai remarcabilă, ochii per
fect! : globul lor ocular era scu
tit de deformările sferice sur
venite la majoritatea ființelor 
vii în cursul evoluției, trilobițll 
realizînd astfel o imagine per
fectă a realității. Această co
municare a fost făcută în cadrul 
unei conferințe științifice ținute 
la Oslo de către doi savanți — 
Ricardo Levi-Setti (S.U.A.) și 
Ewan Clarkson (Anglia). Per
fecta sfericitate a ochilor se 
pare că răspundea unei funcții 
anume, care rămîne să fie des
coperită. Levi-Setti a sugerat 
posibilitatea ca eventualele for
me de viață de pe alte planete 
Eă fie, de asemenea, dotate cu 
„ochi perfecți", de care creatu
rile terestre au fost private pe 
parcursul evoluției lor.

• MISTERIOASA DIS
PARIȚIE A... LACURILOR. 
Raionul Vîtegorsk din regiunea 
nordică Vologda este renumit 
prin dispariția și reapariția u- 
hor lacuri. Recent, un grup de 
pescari amatori au relatat ur
mătoarele despre lacul Kusto- 
zera : la un moment dat, în 
partea nordică a lacului, al că
rui bazin are circa 20 km în 
lungime, a apărut un ochi de 
apă deasupra gheții. Apoi ghea
ța s-a curbat în jos, semn vi
zibil că lacul „se scurge" întf'-o 
groapă, cu pește cu tot. în Re
curs de trei zile lacul a dispă
rut sub pămînt. Asemenea fe
nomene nu sînt unice în acest 
raion, in timpul secetei din 1972 
a mai „dispărut" lacul Luhto- 
zera, pentru ca apoi să reapară. 
S-au făcut experiențe, prin 
marcarea peștilor, dar exempla
rele respective nu au mai putut 
fi găsite. Experiența marcării 
peștilor continuă. Ihtiologii în
cearcă să verifice prin aceasta 
ipoteza geologilor care susțin 
că între marile lacuri nordice 
Belii ,și Onega ar exista un rîu 
subteran și că acesta „înghite" 
periodic lacurile relativ mici 
din zonele învecinate.

• PERFORMANTA TE
MERARĂ. Legat la ochi, ce
hoslovacul Antonin Masek a par
curs, zilele acestea, cu un auto
turism, 64 km, stabilind astfel 
un record mondial ieșit din co
mun. De menționat, totuși, că 
experiența temerarului automo
bilist s-a desfășurat sub supra
vegherea... serviciului de circu
lație.

• „SPĂRGĂTORUL DE 
VALURI". Din timpuri stră
vechi oamenii au căutat mij
loacele de a apăra porturile și 
malurile de furia mării dezlăn
țuite. Tehnicianul bulgar B.V. 
Amaudov a pus la punct o 
instalație care neutralizează pu
terea valurilor. „Spărgătorul de 
valuri" plutitor poate fi insta
lat pe mare, indiferent de adîn- 
cimea apei și de depărtarea de 
țărm. Instalația poate fi folo
sită Ia protejarea porturilor 
deschise șl a marilor baraje ; 
de asemenea, ea poate sluji la 
apărarea platformelor pentru 
extracția petrolului submarin, 
aeroporturilor plutitoare și con
strucțiilor subacvatice.

• URME DE VIAȚĂ IN 
ANTARCTIDA. Studiind 
probele de teren colectate de o 
expediție japoneză în Antarcti- 
da, savantul Tosyo Niva a des
coperit o bacterie vie — care se 
dezvoltă în interiorul organis
melor — a cărei vîrstă a fost 
apreciată la 10 000 de ani. Bac
teria amintită a fost identificată 
în luna martie anul trecut, în 
perioada iernii antarctice, cînd 
temperatura nu a coborit sub 50 
de grade Celsius.

explodat în aer, provocînd moartea 
tuturor persoanelor aflate la bord 
(346).

Peste 10 000 de persoane 
au rămas fără adăpost în 
Peni ca urmare a inundațiilor pro
vocate de ploile torențiale căzute în 
ultimele zile. Cele mai mari pagube 
s-au produs In departamentul Cuzco, 
situat in partea de sud-est a țării.

Compania „British Petro
leum" 8 anuntat profiturile pe 
care le-a obținut In 1973 au depășit 
cu 330 la sută pe cele realizate cu 
un an înainte. Beneficiile nete au 
fost superioare cifrei de 700 mi
lioane dolari, în timp ce în 1972 ele 
s-au ridicat la 176 milioane dolari. 
Profituri similare, relevă agenția 
Associated Press, au obținut majo
ritatea companiilor petroliere inter
naționale.

La ultima reuniune a ca
binetului Japonez s-a hotă- 
rît sporirea prețului produselor pe
trolifere rafinate cp 62 la sută. De a- 
semenea, în scopul evitării unor noi 
accelerări ale spiralei inflaționiste 
guvernul a adoptat măsuri privind 
înghețarea prețurilor la 53 de pro
duse industriale și bunuri de larg 
consum, precum și a taxelor pentru 
unele servicii publice.

Guvernul somalez • pre- 
luat controlul asupra companiilor de 
transporturi maritime care operează 
în țară. în mai 1970, Somalia a na
ționalizat băncile, companiile petro
liere și firmele din sectorul energe
tic și cel al zahărului.

Consiliul Organizației In** 
temaționale pentru cacao 
și-a încheiat dezbaterile privind re
vizuirea prețurilor acestui produs, 
fără să ajungă la o soluție accep
tabilă atît pentru țările producătoare, 
cit și pentru cele consumatoare. Con
siliul a recomandat comitetului exe
cutiv al organizației ca, pînă la ur
mătoarea sa reuniune din iunie, să 
pregătească o nouă serie de recoman
dări în această problemă.

Unul din cele trei mo
toare ale unui avion DC-10 
aparținînd companiei națio
nale turce 8 ’ncefaf ,a funcțio
neze la scurt timp după decolarea — 
în cursul zilei de sîmbătă — de pe 
aeroportul din Istambul. Accidentul 
a fost evitat, pilotul reușind să re
pună cu bine aparatul pe pistă. In
cidentul este al doilea de această 
natură implicînd avioanele DC-10 ale 
companiei turce, după gravul acci
dent produs In apropiere de Paris la 
3 martie, cînd un astfel de aparat a

Președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Ferez, a anunțat for
marea unei comisii guvernamentale 
însărcinate cu studierea naționaliză
rii industriei petroliere a țării. Con
cesiunile acordate companiilor străi
ne — care controlează 95 la sută 
din operațiunile de extragere șl pre
lucrare a țițeiului venezuelean — ar 
urma să expire, potrivit unei legi a- 
doptate în urmă cu doi ani, în 1983. 
Actualul președinte a afirmat că 
„Venezuela nu poate aștepta încă 
zece ani pentru definirea politicii 
6ale petroliere".

Forțele cambodgiene de 
eliberare au supus unui puternic 
bombardament de artilerie baza lon- 
nolistă de la Ream, distrugînd ori 
avariind șase avioane. Alte două 
avioane ale forțelor lonnoliste au fost 
doborîte în zona portului Kampot, 
capitala provinciei cu același nume.

Noi incidente

in Irlanda de Nord

Aproximativ 20 000 de salariați din serviciile publice ale Berlinului occiden
tal au participat la o demonstrație în sprijinul revendicârilor privind îmbu

nătățirea condițiilor de muncă și viață

LONDRA 17 (Agerpres). — In Ir
landa de Nord s-au produs în ulti
mele 24 de ore incidente grave, în 
cursul cărora șase persoane și-au 
pierdut viața. Bilanțul victimelor 
celor patru ani și jumătate de vio
lențe se ridică în prezent la 974 de 
morți. Condamnînd elementele ex
tremiste, șeful organului executiv al 
Ulsterului, Brian Faulkner, a lansat 
un apel membrilor tuturor comunită
ților cerîndu-le să coopereze cu for
țele de securitate.

APĂ PE PLANETA MARTE?
Revelații ale stației sovietice „Marte-6"

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:_______ '_______________________________________ •< • <____________

Industria japoneză de automobile

in pierdere de viteză
Industrla niponă de 

automobile, care, în 
ultimii ani, părea an
gajată irevocabil pe 
calea unei proliferări 
excesive, a resimțit 
puternic șocul provo
cat de penuria 
de energie, cunoscînd, 
după expresia ziaru- 
rului „The Daily Yo- 
miuri", „o 
depresiune", 
de automobile 
scăzut în 
1973 cu 23,1 la 
iar în ianuarie 
bruarie a.c. cu 
ximativ 40 la 
față de perioadele co
respunzătoare ale a- 
nulul precedent. De 
notat că, pînă în luna 
noiembrie 1973, nu
mărul automobilelor 
vîndute pe piața ni
ponă creștea în me
die cu 10 la sută pe 
lună, în comparație 
cu perioadele de refe
rință ale anului pre
cedent. „Ca atare, 
treoem prlntr-o criză 
fără precedent, iar 
perspectiva industriei 
de automobile este 
Imprevizibilă" — con
chidea Shotaro Ka- 
miya, președintele fir
mei „Toyota Motor 
Sales Co".

Dublarea prețului 
benzinei, posibilitatea 
triplării lui în viito
rul apropiat, crește
rea recentă a pre
țului automobilelor 
cu aproximativ 130 000 
yeni, în contextul ac
centuării generale a 
șplralei Inflaționiste, 
l-au descurajat pe 
cumpărătorul poten
țial. în plus, mărirea 
taxelor, f_ 
cu începere < 
mai a.c., și 
considerabilă 
tuielilor de 
nere și de 
a automobilului 
ca acesta să

serioasă 
Vînzările 

au 
decembrie 

sută, 
și fe- 
apro- 

sută

programată 
din luna 

sporirea 
i a chel- 
i întreți- 
asigurare 

fac 
devină

din ce în ce mal inac
cesibil. Drept rezultat, 
chiar vînzările de au
tomobile de mic litraj 
au scăzut cu aproape 
30 la sută in lunile 
decembrie și ianuarie.

în Japonia, țara 
„excesiv motorizată4» 
cu o densitate de au
tomobile pe metru pă
trat de teren locuibil 
de 8 ori mai mare de
cît în S.U.A., compa
niile producătoare au 
practicat o politică 
deliberată de redu
cere a prețului da 
vînzare al automobi
lelor, asigurîndu-și 
profiturile prin ridi
carea producției, in
tensificarea ritmului 
de muncă și menține
rea unui cost de pro
ducție scăzut. Odată 
cu creșterea prețului 
petrolului și al altor 
materii prime, căile 
tradiționale de obți
nere a profiturilor au 
fost în mare parte 
abandonate de către 
companiile respective, 
care au recurs la 
mărirea prețurilor au
tomobilelor cu apro
ximativ 25 la sută. 
„Dar un ritm de creș
tere zero se dove
dește a fi un test di
ficil pentru Industria 
de automobile'' 
răta 
miuri". 
falimentele 
firmelor de desfacere, 
care solicită ajutor 
societăților producă
toare. La rtndul lor, 
acestea s-au văzut 
nevoite să-și restrin- 
gă producția. Compa
nia Toyota, de exem
plu, și-a redus pro
ducția cu 200 000 au
tomobile în semestrul 
al doilea al anului 
fiscal care se încheie 
la 31 martie a.c. 
„Asahi Evening News" 
relatează că „tot mal

multe uzine de auto
mobile lucrează 
numai 50 la feută 
capacitate. Drept re
zultat, veniturile

cu 
din
lu- 

nare ale muncitorilor 
din industria de auto
mobile au scăzut con
siderabil. Diminuarea 
în continuare a pro
ducției va afecta și 
mal mult salariile an- 
gajaților din această 
ramură".

„The Japan Econo
mic Journal" scrie că 
previziunile cele mai 
optimiste de reînvio- 
rare a industriei ni
pone de automobile 
în a doua jumătate a 
anului, cînd s-ar pu
tea realiza o produc
ție cu numai 2,1 la 
sută mai mare decît 
în 1973, se întemeiază 

_ . o 
creștere probabilă de 
- - ’__________ ” de
în principal pe

ROMA

Succesele greviștilor
cfe /a „Aerostatica"

— a-
,The Daily Yo- 

Se Înmulțesc 
în rîndul

10 la sută față 
anul trecut a expor
turilor automobilelor 
de mic litraj, 
cial pe piață S.U.A. 
— mai înainte 
rile societăți 
cane să-și pună la 
punct producția în 
masă de „miniautotu- 
risme". Oricum, după 
cum remarca „The 
Japan Times", „ima
ginea automobilului 
suferă, in Japonia, 
una dintre cele mai 
severe deteriorări, a- 
cesta fiind socotit 
drept cauză princi
pală a poluării at
mosferei și principa
lul vinovat pentru ri
sipa unor mari și pre
țioase cantități de 
benzină". Industria ja
poneză de automobile 
se vede, astfel, con- 
strînsă „să se adap
teze noilor condiții și 
să se orienteze spre 
un ritm moderat de 
creștere".

iți spe-
ca ma- 
ameri-

Paul DIACONU

„Lupta noastră a 
fost foarte dură. 
Mulți s-ar putea chiar 
întreba dacă a meritat 
să facem atîtea sacri
ficii. Noi răspundem 
fără nici o ezitare : 
da, a meritat, deoare
ce a-ți apăra cu tena
citate postul de mun
că este important nu 
doar pentru noi, ci 
pentru întreaga clasă 
muncitoare italiană". 
Cu aceste cuvinte ale 
lucrătoarei Nella Ceci 
a început adunarea la 
care muncitoarele de 
la fabrica de produse 
textile „AEROSTATI
CA" din Roma au săr
bătorit victoria obți
nută în fața patrona
tului.

Sala fabricii în care 
s-au adunat muncitoa
rele este arhiplină. 
Alături de ele se află 
numeroase delegații 
ale consiliilor de fa
brică din Roma sau 
din alte localități din 
împrejurimile capita
lei italiene, reprezen
tanți ai partidelor co
munist, socialist și al
tor formațiuni de 
stingă, deputațl, con
ducători ai organiza
țiilor sindicale.

Din relatările prin
cipalelor protagoniste 
se reconstituie istoria 
celor 1 000 de zile de 
luptă, caracterizată 
prin fermitatea cu 
care muncitoarele de 
la „Aerostatica" și-au 
apărat dreptul de 
muncă, ocupînd, în 
mod neîntrerupt, timp 
de 3 ani fabrica.

...Totul a început în 
primele luni ale anu
lui 1971. Firma trecea 
printr-o serie de di
ficultăți, datorită în
deosebi proastei ges
tionări : nu mal era

competitivă, comenzile 
stagnau. Salariile
muncitoarelor au în
ceput să nu mai fie 
plătite regulat, nu au 
mai fost vărsate 
bișnuitele < 
la fondurile 
Neonorarea 
i-a

o- 
contribuții 

sociale, 
plăților 

determinat pe 
furnizori să întrerupă 
alimentarea cu mate
rii prime a procesului 
de producție. „Se 
pierduse orice spe
ranță de a putea men
ține fabrica in stare 
de funcțiune", declara 
directorul acesteia la 
23 martie 1971, anun- 
țînd hotărîrea de a li
chida întreprinderea. 
Ceea ce ar fi însem
nat, practic, arunca
rea pe drumuri a 
muncitoarelor. Iată de 
ce, în aceeași zi, mun
citoarele de la „Ae
rostatica" au luat ini
țiativa ocupării fabri
cii și declanșării unei 
bătălii pentru asigu
rarea locului de mun
că.

„Firește, cele ; 
1000 de zile, cit 
stat în fabrică, 
fost zile ușoare" 
își amintește munci
toarea Ines Girardi. 
Intre altele, proprieta
rul casei unde locu
iam, îndată ce a aflat 
că fac parte dintre 
muncitoarele care au 
ocupat fabrica, «m-a 
invitat» să-mi caut o 
altă locuință. Dar în 
pofida 
cultăți, 
mereu 
pentru 
tru a merge înainte".

în cei aproape 3 ani, 
muncitoarele de la 
„Aerostatica" au orga
nizat zeci și sute de 
manifestări, de mitin
guri, de adunări-dez-

peste 
am 

n-au

acestor difi- 
noi am găsit 

forța necesară 
a rezista, pen-

bateri — la care au 
luat parte și reprezen
tanții a numeroase al
te fabrici din capita
lă și din localitățile 
apropiate — pentru a 
atrage atenția orga
nismelor guvernamen
tale și a opiniei pu
blice asupra proble
melor lor. în tot a- 
cest timp, muncitoa
rele au simțit puter
nica solidaritate a 
muncitorilor din car
tierul San Paolo, un
de se află fabrica, a 
altor categorii de oa
meni ai muncii, a 
studenților din Roma. 
„Alături de noi — re
marca muncitoarea Er- 
minia Guidolini — 
s-a aflat, practic, ma
rea majoritate a mun
citorilor din Roma, 
toate organizațiile pro
fesionale ale acesto
ra".

Odiseea muncitoare
lor de la „Aerostati
ca" s-a încheiat prin 
angajarea lor la o al
tă fabrică în dezvol
tare. Acest rezultat 
este, fără îndoială, un 
nou și viguros exem
plu al creșterii com
bativității clasei mun
citoare din țările oc
cidentale, hotărîtă 
să-și apere drepturile 
sale legitime, al efi
cienței pe care o are 
unitatea de acțiune a 
oamenilor muncii. 
„Fără îndoială, lupta 
voastră, a muncitoa
relor de la «Aerosta
tica», va constitui un 
exemplu insuflețitor 
pentru mișcarea mun
citorească din capita
lă" — arăta, în cadrul 
adunării, deputatul 
Mario Pochetti.

Radu BOGDAN

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Co
mentînd primele rezultate obținute 
de stația automată interplanetară 
sovietică „Marte—6“, ziarul „Izves
tia" relevă că, la 12 martie, capsula 

.de aterizare a stației a coborit, timp 
de 148 de secunde, cu parașuta spre 
suprafața planetei, transmițind o se
rie de date științifice care au fost 
recepționate de stația-mamă și re
transmise apoi pe Pămint. Cu acest 
prilej, oamenii de știință au obținut 
date importante, printre care și fo
tografii pe care se disting clar al
biile unor fluvii secate.

S-ar părea că aceste date sînt de 
domeniul fantasticului, deoarece, 
avind în vedere presiunea atmosfe
rică scăzută de pe Marte, apa ar 
trebui să fiarbă aici la o tempera
tură apropiată de zero grade Cel
sius și de aceea n-ar fi putut exista 
pe planetă — scrie ziarul. Totuși, pe 
baza unor cercetări recent efectuate 
de oamenii de știință americani și 
a unor calcule realizate cu mașini 
electronice, s-a emis ipoteza că pe 
Marte pot exista două stări ale at
mosferei, cea cunoscută, și o alta cu 
presiune de aproximativ o atmos
feră terestră, cu o umiditate 
mai mare și cu temperatură 
ridicată — se arată în articol.

Marte prezintă oamenilor o 
priză după alta. Primele fotografii, 
luate de stațiile sovietice și ameri-

cane, înfățișau planeta ca avind pei
saje foarte asemănătoare cu cele se
lenare, astfel că mitul privind ca
nalele marțiene a fost inmormintat 
și, în imaginația oamenilor, planeta 
a apărut ca un corp celest rece și 
neînsuflețit. Apoi — relevă ziarul — 
pe Marte au fost descoperiți vulcani 
uriași, o fisură tectonică, cu lungi
mea de aproximativ 5 000 de km, 
iar acum — albiile unor fluvii și, 
posibil, două stări ale atmosferei.

„MARINER-10" 
IN DRUM

SPRE MERCUR

mult 
mai

sur

PASADENA 17 (Agerpres). — Du
pă ce a trecut pe lingă Venus, la 5 
februarie, transmițind aproximativ 
3 500 de fotografii ale planetei și di
verse informații științifice, capsula 
spațială americană „Mariner—10“ a 
fost orientată spre Mercur. Obser
varea acestei planete — cea mai a- 
proplată de Soare și foarte puțin cu
noscută — de către aparatura com
plexă a sondei spațiale va începe 
simbăta viitoare, distanța minimă 
față de Mercur (circa 1 000 km) ur- 
mînd a fi atinsă la 29 martie.

Ploile torențiale căzute în ultima săptămînă In unele regiuni ale Austra
liei au provocat mari inundații. In fotografie: localitatea Lismore, din statul 

New South Wales, cel mal lovit de actualele Inundații
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