
Proletari din toate tarile, uniti-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

HOTÀRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman
din 28 februarie—2 martie 1973 cu privire la îmbunătățirea 

organizării și retribuirii muncii în agricultură
Asigurind înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al 

X-lea și Conferinței Naționale din 1972 ale P.C.R., a politicii de 
dezvoltare continuă a economiei naționale — condiție fundamen
tală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a ridicării 
nivelului de trai al poporului — partidul $i statul nostru au acor
dat și acordă o atenție deosebită agriculturii, dezvoltării și mo
dernizării bazei tehnico-materiale, precum și perfecționării forme
lor de organizare și conducere a acesteia.

In acest sens, plenara apreciază importanța măsurilor adoptate 
tn noiembrie 1970, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, cu privire la îmbunătă
țirea organizării, planificării și conducerii agriculturii și, în ca
drul acestora, însemnătatea organizării retribuirii muncii în a- 
cord global.

Adoptarea de către marea majoritate a cooperativelor agricole 
a unor forme variate ale acordului global, în funcție de particu
laritățile procesului de producție si condițiile economice a condus 
la o participare mai activă Ia muncă a cooperatorilor. Ca urmare, 
lucrările agricole au fost executate la timp și mai bine, drept care, 
in comparație cu anii anteriori, au sporit producția și livrările la 
fondul de stat.

Recolta de cereale s-a ridicat în 1971 la 14,7 milioane tone, iar 
in anul 1972 la 16.7 milioane tone, depășind cu 2.8 milioane tone 
cea mai bună producție de cereale obținută in cincinalul precedent. 
Creșteri însemnate s-au înregistrat și la celelalte culturi, precum 
și la efectivele de animale, la producția de carne, lapte si ouă.

Datorită acestor realizări, ș-au întărit continuu unitățile coope
ratiste din agricultură, s-au îmbunătățit condițiile de viață ale ță
rănimii. ale cărei venituri obținute din sectorul socialist, au cres
cut în 1972. fată de 1971, cu 7,4 la sută.

Toate acestea demonstrează că măsurile adoptate de conducerea 
partidului corespund pe deplin cerințelor actualei etape de dez
voltare a agriculturii noastre

Plenara relevă aportul organelor și organizațiilor de partid Ia 
înfăptuirea acestor măsuri și apreciază pozitiv rezultatele muncii 
politice desfășurate pentru cunoașterea și aplicarea in viață a noi
lor forme de organizare și retribuire a muncii, pentru mobilizarea 
țăranilor cooperatori, a tuturor lucrătorilor din agricultură Ia în
făptuirea politicii partidului in această ramură de bază a econo
miei noastre naționale.

Luind in considerare rezultatele obținute pînă in prezent, pe 
baza consultării organelor județene de partid și de stat $j a unui 
însemnat număr de mecanizatori, cooperatori și specialiști din uni
tățile agricole. în scopul îmbunătățirii în continuare a organizării 
si retribuirii muncii. Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român hotărăște ;

I. Cu privire la organizarea 

și retribuirea muncii in acord 

global in agricultura 

cooperatistă
Pe baza experienței și re

zultatelor obținute se vor lua 
măsuri de generalizare a orga
nizării și retribuirii muncii in 
acord global, in toate coopera
tivele agricole de producție în 
mod diferențiat, potrivit con- 
dițiilbr existente în fiecare uni
tate Angaiarea acordului global 
pe culturi și categorii de ani
male trebuie să aibă la bază a- 
coperirea cheltuielilor de pro
ducție, inclusiv plata lucrărilor 
manuale, din veniturile proprii 
obținute
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nare a Comitetului Centrai demonstrează din plin importanța 

.acordată de partidul nostru activității de educație fizică a 
populației, muncii complexe de educare multilaterală a tinere
tului, de creștere a unor generații de tineri puternici și sănă
toși.

OV. PĂUN Fază din meciul Dinamo — Petrolul
Foto: GH. CUCU(Continuare in pag. a Ul-a)

— In producția vegetală coo
peratorii vor lua in acord glo
bal suprafețele pe care le pot 
munci, obligîndu-se să execute 
lucrările de întreținere, recol
tare și de Incărcare-descărcare 
a produselor — care nu sînt 
încă mecanizate — și să obțină 
cel puțin producția stabilită în 
angajamentul încheiat cu coope
rativa agricolă

— La cereale păioase lucrările 
vor fi executate mecanic în a- 
cord global, de mecanizatori, de 
la pregătirea terenului, pînă la 

recoltarea, transportul șl depo
zitarea produselor. Cooperatorii 
vor efectua numai acele lucrări 
care nu sînt încă mecanizate și 
pentru care vor fi retribuit! po
trivit cu munca depusă.

— In producția animală coo
peratorii vor lua în acord glo
bal îngrijirea în bune condi
ții și pe o perioadă de cel pu
țin un an a unui lot de animale, 
a cărui mărime se va stabili di
ferențiat pe specii și categorii, 
ținîndu-se seama de gradul de 
mecanizare, angajîndu-se să ob
țină cel puțin producția planifi
cată.

Tn producția vegetală cît și în 
cea animală angajamentul ce se 
încheie între cooperativă și co
operator. va cuprinde obligații
le ce revin unității pentru asi
gurarea condițiilor de produc
ție, lucrările manuale ce trebuie 
efectuate obligatoriu de către 
cooperator, producția ce urmea
ză a fi obținută, calitatea aces
teia. precum și perioadele de 
livrare

Pentru munca prestată, coo
peratorii vor fi retribuițî pe 
unitatea de produs, in natură si 
in bani sau numai în bani, cu 
tarife diferențiate, pe culturi, 
specii si categorii de animale, 
în cazul depășirii producțiilor 
angajate, cooperatorii vor pri
mi. ne baza tarifelor stabilite, 
drepturile ce li se cuvin fără 
nici o plafonare.

In acele cooperative agricole 
de producție și ferme speciali
zate. în mod deosebit la cele 
zootehnice legumicole, viticole 
și pomicole. în care se lucrează 
numai cu plata în bani, se va 
asigura fiecărui membru coope
rator care lucrează posibilitatea 
de a cumpăra la preț de stat o 
cantitate minimă de cereale de 
120—150 kg grîu și circa 150 
kg porumb, precum și pentru 
fiecare din copiii sub 16 ani și 
persoanele inapte pe care le în
treține

La fînețele naturale, fînurile 
cultivate, culturile intercalate 
și cele duble, executarea lucră
rilor și obținerea producției se 
vor angaja în acord global, cu 
plata în natură sau în natură și 
In banî

Pentru o mai bună cointe
resare a cooperatorilor, tn rea
lizarea unor producții mari șl 
asigurarea unei retribuiri co
respunzătoare acestor producții, 
Plenara stabilește creșterea ve
nitului garantat lunar la 1 200 
iei în zootehnie. 900 lei tn le
gumicultura. viticultură și 800 
lei tn pomicultură Pe sectoare 
de activitate venitul garantat se 
va acorda astfel •

In zootehnie cooperatorul care 
se angajează să îngrijească în 
bune condițiuni cel puțin 15 vaci 
pe timp de un an de la care să 
obțină minimum 2 000 litri lapte 
pe vacă furajată și 12 viței, va 
primi o retribuție garantată de 
I 200 lei lunar, revenind un tarif 
de 40 lei pentru fiecare sută 
de litri lapte, respectiv 0,40 lei 
pe litru și 200 Iei pentru un vi
țel

Pentru animalele din rase su
perioare și tn condițiile mecani
zării lucrărilor, cooperativele 
vor stabili sarcini majorate de 

producție, în baza cărora se va 
acorda venitul garantat.

In anul 1973, tn acele coope
rative în oare cooperatorii an
gajează în acord global îngriji
rea a cel puțin 15 vaci șl depun 
toate eforturile pentru obține
rea producțiilor arătate mai sus, 
însă nu realizează 2 000 litri 
lapte și 12 viței dar obțin pro
ducții mai mari decît. cele rea 
Uzate în 1972. se va acorda to
tuși venitul garantat de 1 200 
lei lunar.

Cooperativele agrìcole de pro
durne vor organiza ferme si 
sectoare specializate pentru ti
neretul taurin femei de repro
ducție. Tn aceste ferme, coope
ratorii vor primi 1 200 lei lunar, 
cu condiția de a angaja tn acord 
-’lobai întreținerea unui lot de 
35—50 vițele de la virata de 6 luni 
pînă la 22—24 luni, la care să 
realizeze un spor de creștere în 
greutate de 500 gr. pe zi și tre
cerii la categoria juninci ges
tante a cel puțin 85°,'O din efec
tivul aîuns la vtrsta si greuta
tea aptă de reproducție în func
ție de rasă

Cooperatorul care se anga
jează să îngrijească în acord 
global un lot de 40—50 capete 
tineret taurin Ia îngrășat, de la 
care să obțină un suor de crește
re în greutate de 600 gr. pe zi va 
primi un venit garantat de 1 200 
lei lunar, revenind cîte 1.60 lei ne 
fiecare kS... spor de. erettene în 
greutate șl cîte 150 lei pentru 
fiecare anima] din rasele Săl
tată Românească. Brună. Hols- 
tein si metișii acestora, livrat la 
o greutate de cel puțin 370 kg. 
și de peste 330 kg. la celelalte 
rase si metișii lor.

Tn cazul depășirii »porului 
mediu zilnic de 600 grame pen
tru fiecare kg. de carne în vin 
obținută în plus, cooperatori’ 
vor primi acelasi tarif de 1,60 
Iei ne kg. fără nici o plafonare.

Pentru fermele în care prin
cipalele lucrări sînt me"anizatr. 
cooperativele vor stabili sar
cini majorat? privind numărul 
animalelor îngrijite. în baza că
rora se va acorda venitul ga
rantat

Cooperatorul carp se angajea
ză să îngrijească în acord glo
bal in sistem gospodăresc un lot 
de 180—200 porci la îngrășat, la 
care să obțină un spor de creș
tere în greutate de 400 gr. pe 
zi, va primi un venit garantat 
de 1 200 lei lunar, revenind cîte 
0,60 lei pe fiecare kg. spor de 
creștere în greutate. Cu acest 
tarif se vor retribuì și cantități
le obținute tn plus față de an
gajamentul încheiat, fără nici 
o plafonare

La ovine, 4 cooperatori care se 
angajează să îngrijească o tur
mă de 600 capete de oi mame, 
din rasa tigaie cel puțin un an» 
de zile, de la care să obțină 90 
miei întăreați la suta de oi. 2,6 
kg lînă și cel puțin 30 litri lap
te de la fiecare oaie, vor primi 
un venit garantat de 1 200 Iei 
lunar, revenindu-le 40 lei pe un 
miel, 15 lei pe kg lînă și 0,80 Iei 
pe un litru de lapte. Pentru ce
lelalte rase se vor stabili sarcini 
de producție diferențiate, pe 
baza cărora se va acorda venitul 
garantat.

(Continuare în pag. a Il-a)
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loan Frumos fin prim plan), 
nu numai că nu-și dezminte 
numele, dar este unul dintre 
cei mai... formați ucenici ai 
anului al treilea al Școlii pro
fesionale „Nicovala“ din Si
ghișoara, care, după expresia 
colegilor mai mari, s-a deprins 
să lucreze la freză tot atît 
de... frumos ca cei mai expe
rimentați muncitori.

Foto : O. PLECAN

• La Cluj, va avea loc 
simpozionul cu tema „Exi
gențe actuale ale pregătirii 
lucrării de diplomă“ organi
zat de Consiliul Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai“. 
Din lucrările ce vor fi pre
zentate remarcăm : „îndru
marea științifică în procesul 
de pregătire al lucrării de 
diplomă“. „Valorificarea lu
ci ării de diplomă“, „Orien
tarea lucrării de diplomă în 
cadrul cercului științific“, 
..Primii ani de studiu — 
moment optim pentru înce
putul pregătirii lucrării de 
diplomă“. Comunicările vor 
fi susținute de cadre didac
tice universitare și de stu- 
denți.

• Incepind din acest ari 
universitar se inaugurează 
concursul profesional „Tra- 
ian Lalescu” organizat de 
U.A.S.R. si Ministerul Edu
cației și învățămîntului.

TELEX
STUOENTESC

Concursul urmărește stimu
larea preocupărilor studen
ților pentru matematică, me
canică, chimie generală și 
bazele electrotehnicii Pot 
participa la acest concurs 
studenții anilor 1 și II ai tu
turor facultăților și secțiilor 
care au înscrise în progra
mele de invătămînt aceste 
discipline. Prima etapă — 
pe institut — va avea ioc in 
zilele de 21—22 aprilie, iar 
etapa republicană la 12—13 
mai la Institutul „Traian 
Vuia“ din Timișoara pentru 
mecanică, chimie si electro- 
tehnică și Ia Universitatea 
din București pentru mate
matică. La faza pe țară 
participă primii trei clasați 
din fiecare secție a con
cursului

• In cadrul întrecerii „Ti
neretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului îna
inte de termen“ institutele 
și centrele universitare vor 
iniția concursuri pentru cei 
mai buni studenți inventa
tori, inovatori și raționali- 
zatori menite să valorifice 
mai activ contribuția uni
versitară la rezolvarea pro
blemelor solicitate de pro
ducție.

• Consiliul U.A.S. din 
Institutul agronomic „Nico
lae Bălcescu“ din București 
inițiază un concurs „Cine 
știe, cîștigă" cu tema „Din 
istoricul agriculturii româ
nești", la care sînt invitați 
să participe studenți de la 
institutele de profil din țară. 
Concursul se va desfășura 
in două etape.

C. S.
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Calitatea - obiectiv principal 
ai fiecărui muncitor.
ai întregului colectiv

Tn actualul cincinal, colec
tivele de oameni ai muncii din 
întreaga țară s-au angajat cu 
hotărîre într-o luptă triplă i 
cu timpul, cu cantitatea, cu in
dicii calitativi. Am poposit ieri 
in mijlocul unui asemenea co
lectiv — în cea mai mare par
te tînăr — cel al Uzinei de re
parații auto. Oltenița.

— Creșterea nivelului calita
tiv al lucrărilor executate, ne 
spune inginer Milotai Ștefan, 
directorul întreprinderii, este o 
preocupare mai vedre a noas
tră și ne-a adus cu timpul în
crederea beneficiarilor, atît in 
domeniul reparațiilor auto cit 

„PRIMĂVARA 
BALADELOR,“ 

însemnări pe marginea festivalului 

studențesc de muzică și poezie

ar Intîlnești un 
spectacol în cursul 
căruia publicul să 
fie atit de aproape 
de scenă, să se 
confunde cu aceas

ta, ca în cursul celor trei seri 
ale festivalului inițiat de 
C.U.A.S. din Universitatea Bucu
rești. Trei seri ale colegialității 
studențești. Și nu puține au fost 
momentele în care sala să intre 
perfect în rezonanță cu cei ce 
cîntau, să 'amplifice ritmurile 
propuse fără a aștepta să fie 
îndemnată de un discret gest 
al interpretului. De oriunde 
ar fi ei, studenții sînt pur 
și simplu colegi, produeîn- 
du-se o neprevăzută multi
plicare de sens a acestui cu- 
vînt. Sînt colegi ieșenii cu 
bucureștenii, cu timișorenii, cu 
clujenii. Sînt colegi cu toți stu
denții lumii și își înțeleg unii 
altora iubirile, năzuințele.

Studenții au dovedit că sînt 
capabili de interpretări de zile 
mari (Doru-Emil Stănculescu, 
București, cîștigătorul „Marelui 
Premiu", și nu numai el), că 
pot fi compozitori și interpret! 
ai propriilor compoziții, că pot 
fi incredibil de aproape de 
marii poeți ai românilor și de 
marii poeți ai lumii (Aurel 
Popescu, Institutul Politehnic 
București). Am văzut cum se pot 
confunda cu suflul baladei 

șl in cel al construcțiilor in
dustriale. Sarcinile sporite ale 
planului pe 1973 au făcut mai 
acută ca niciodată problema 
calității ; la nivelul unei între
prinderi cu un număr mare de 

secții și de salariati,' Cum e a 
noastră, rezolvarea acestei 
probleme eslb, firesc, foarte- 
complexă. Ea începe chiar cu 
pregătirea viitorilor muncitori 
în cadrul atelierului școală. Ti- 

populare așa cum numai cîntul 
ce vine dintr-un suflet de poet 
o poate face (Marcela Saftiuc și 
Traian Cosma, Cluj). La capito
lul „interpreți de zile mari" se 
cuvine felicitat grupul ieșean 
Virgil Ioniță, Cezar Ionescu și 
Moraru Ion (Premiul Special al 
Juriului), iar în legătură cu ei 
aș destăinui un amănunt : îna
inte de începerea deliberărilor 
juriului am auzit un membru al 
acestuia spunînd ca ei au fost 
cei mai buni. Și nu voi putea 
să uit nici cuplul bucureștean 
alcătuit din Vali Sterian și Car
men Marin cu cele trei compo
ziții proprii, cu explozia de a- 
plauze și aclamații de admirație 
și entuziasm pe care le-au stîr- 
nit. Cred că tot ei meritau și 
premiul pentru popularitate.

Nu știu ce simți cînd vocea-ți 
rămîne singură într-o sală de 
spectacol și trebuie să fii tu în
suți, iar instrumentul muzical 
să redea exact ceea ce vrei să 
transmiți, ascunzînd însă pînă 
la anulare emoția, timiditatea. 
Știu doar ce simți cînd afli de 
la un asemenea compozitor și

ELENA NESTOR

(Continuare în pag. a ll-a) 

nerii care vor debuta în pro
ducție in anul acesta, sau la 
anul, vor trebui să facă față 
indicilor calitativi ai planului 
încă din prima zi de muncă. 
Tn acțiunea de reciclare, gradul 
I și II. sînt cuprinși absolut 
toți membrii colectivului. 
Cursurile sini ținute de cadre 
tehnice din întreprindere, de 
la director la maiștri, si ne stră
duim cu totii să le concepem 
cit mai la obiect, avînd ca 
punct de pornire în special di
ficultăți concrete, observate la 
locui de muncă. Acestea con
stituie de altfel si baza activi
tății atelierului S.D.V. și autou- 
tilare care și-a propus, și in 
bună măsură a reușit, prin dis
pozitivele create, să ridice nive
lul calitativ al multor operații. 
Ca măsură organizatorică spe
cială, am grupat mai strîns o- 
perațiunile care pot fi contro
late, in posturi fixe : bancul de 
rodaj, verificarea lagărelor, ale
zatul cămășilor.

— O altă acțiune importantă 
— Intervine Manole Nicolae, se
cretarul comitetului U.T.C. — 
este cea care vizează creșterea 
spiritului de responsabilitate al 
întregului colectiv pentru cali
tatea lucrărilor. Interesul tine
rilor pentru găsirea celor mal 
eficiente soluții a transformat 
calitatea într-o temă perma
nent dezbătută in adunările ge-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a ll-a)

ÎNSEMNĂRI
Elaborate, parafate, aduse 

la cunoștința publică, legile 
conferă o reglementare juri
dică raporturilor concrete 
dintre ins și societate ; dar 
aceasta nu este totul. Este de
parte de a fi totul într-o lume 
care, detestînd formalismul, 
ține la integrarea în conștiin
ță cel puțin tot atît cît ține la 
mai sus pomenita luare la cu
noștință. In socialism, din mo
dul de respectare a unor ho- 
tărîri cu caracter legal se în-

Rigorile 
examenului 

zilnic
de ȘTEFAN IUREȘ

trevgde ceva mai mult decîi 
simpla relație de subordonare 
a individului față de autori
tatea emitentă. In perimetrul 
factic astfel luminat apar pe 
neașteptate, ca sub o lentilă 
puternică, fibre din structura 
morală a omului. Și nici mă
car nu este nevoie să fie vor
ba de legi, cîteodată ajunge 
un simplu consemn cu valoa
re de consens, pentru ca să 
aibă loc un sumar, totuși re
velator, examen de conștiință.

Pentru a nu cădqa în pă
catul speculațiilor abstracte, 
să vedem ce se întîmplă în 
desfășurarea unui act de sfîn- 
tă banalitate cotidiană. Locul 
acțiunii alese nu presupune 
schimbări de decor: biroul 
unei instituții. Durata în timp, 
în schimb, încalcă armonia 
clasică : trei zile. Dintre cele 
trei personaje care ne intere-
(Continuare tn pag. a lll-a)
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HOTÀRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
din 28 februarie—2 martie 1973 cu privire la îmbunătățirea

organizării și retribuirii muncii în agricultură
(Urmare din pag. Z)

La găini pentru producția de 
ouă, un cooperator care îngri
jește timp de un an 2 000 găini 
ouătoare și obține cel puțin 200 
ouă pe o găină, va primi ț 200 
lei lunar, revenind 40 lei De 
mia de ouă.

în mod asemănător, potrivit 
anexelor, se vor stabili sarci
nile de îngrijire și producție ce 
trebuie realizate la celelalte 
specii și categorii de animale, 
oentru ca membrii cooperatori 
să poată beneficia de venitul 
garantat de 1 200 lei lunar.

De asemenea, pentru crește
rea producției de carne și ouă 
conducerile cooperativelor a- 
gricole de producție pot angaja 
în acord global, cu membrii co
operatori, creșterea și îngrășa- 
rea în cadrul gospodăriei aces
tora, a unui număr de porci, 
viței sau miei, folosind condi
țiile de întreținere pe care a- 
ceștia le au și primind în com
pletare unele cantități de furaje 
din partea cooperativei.

în legumicultura și viticultu
ră, cooperatorii care lucrează 
oermanent și angajează în a- 
cord individual sau pe formație 
de muncă, executarea tuturor 
lucrărilor necesare, specifice 
culturii — inclusiv irigatul — 
și obținînd producțiile stabilite

în angajament atît cantitativ, 
calitativ cit si ca eșalonare, vor 
primi un venit garantat de 900 
lei lunar. Venitul garantat se 
acordă pe ciclul de produc
ție și corespunde cu plata a 25 
zile lucrate. în același timp, 
cooperativa trebuie să asigure 
pregătirea terenului, fertiliza
rea, semințele sau răsadul ne
cesar, utilajele pentru irigat și 
stropit precum și substanțele de 
combatere

Un cooperator care angajează 
0,5 ha tomate de vară și reali
zează o producție minimă de 
14 200 kg, va primi 7 200 lei, re
venind 510 lei pe fiecare tonă. 
Producția obținută în plus se va 
plăti cu același tarif pe tonă, 
fără nici o plafonare.

O formație mixtă de 17 co
operatori și un mecanizator, 
care angajează în acord global 
executarea tuturor lucrărilor, pe 
o suprafață de 20 ha cultivate 
cu legume, din care : 4,25 ha to
mate timpurii și de vară, 3,5 ha 
varză de toamnă, 1,75 ha conopi
dă timpurie, 3,50 ha cartofi 
timpurii, 1,75 ha castraveți de 
vară, 1,75 ha mazăre păstăi și 
3,50 ha morcovi, vor primi ve
nitul garantat de 900 lei lunar, 
care se acordă sub formă de ta
rif pe tona de legume, în condi
țiile obținerii următoarelor pro
ducții la ha astfel t

Mecanizatorii vor angaja mun
ca în acord global individual, pe 
grupe sau in echipe mixte de 
mecanizatori și cooperatori și 
vor răspunde de executarea me
canizată a lucrărilor pe suprafa
ța luată în primire, precum și 
de producția ce trebuie obținută. 
Plata mecanizatorului se va face 
lunar de către S.M.A. cu 80% din 
drepturile cuvenite pentru lu
crările agricole prestate, iar di
ferența pînă la 100% se va a- 
corda pe măsura recoltării pro
ducției și în raport de realizarea 
acesteia. Pentru producția obți
nută peste plan vor primi din 
partea cooperativei, în bani și 
natură, pînă la 20% din dtepăși- 
rea producției în funcție de gra
dul de mecanizare al lucrărilor 
efectuate.

Pentru sporirea continuă a 
producției agricole. ușurarea 
condițiilor de muncă și creșterea 
productivității muncii. Ministe
rul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor va revedea, 
pînă la 31 mai a.c., programul 
de mecanizare a lucrărilor agri

cole. în mod deosebit în zooteh
nie și de chimizare complexă in 
toate ramurile de producție din 
agricultură, luînd măsuri de ur
gentare a îndeplinirii acestora 
într-un timp cît mai scurt.

Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele și Minis
terul Agriculturii. Industriei A- 
limentare și Apelor vor lua mă
suri ca prețurile de livrare a 
tractoarelor și mașinilor agrico, 
le ce se produc pentru dotarea 
agriculturii să ducă la reduce
rea costului mecanizării lucră
rilor, în comparație cu nivelul 
actual.

Sprijinul acordat de stat tre
buie să ducă. într-o perioadă 
scurtă, la o substanțială sporire 
a producției și a veniturilor, în 
așa fel ca toate cooperativele 
să-și acopere cheltuielile mate
riale, retribuirea membrilor lor. 
precum și celelalte obligații a- 
sumate. din resurse proprii, tre- 
cînd la autogestiune. atît la ni 
velul cooperativei, cît și al fer
melor și al celorlalte sectoare 
de producție.

(Urmare din pag. I)
interpret că balada e cîntecul 
în care soarele e un sfînt.

De asemenea, nu știu ce simți 
și gindești cînd n-ai fost distins 
cu nici un premiu, cu toate că 
ți-e glasul ca apa unui rîu de 
cristal, ori acordurile viorii tale 
amintesc de acelea ale nemuri-

— 23.000 kg/ha la tomate timpurii și 
de vară
30 000 kg/ha la varză de toamnă

— 15 000 kg/ha la conopidă timpurie
— 8 000 kg/ha la cartofi timpurii
— 12 000 kg/ha la castraveți vară
— 7 000 kg/ha la mazăre păstăi
— 15 000 kg/ha la morcovi

revin 550 lei pe tonă
revin 180 lei pe tonă
revin 510 lei pe tonă
revin 300 lei pe tonă
revin 340 lei pe tonă
revin 300 lei pe tonă
revin 260 lei pe tonă

II. In legătură cu consiliile 

intercooperatiste

MICI

ACCENTE .

MARII 
LOCA TARI

>
£>>>>>

toarei viori de la Stupea — așa 
cum s-a întîmplat cu cuplul ie
șean Eugen Butucariu și Mihai 
Bîrjoveanu. Trebuie 
lașul în general s-a 
bine.

Festivalul a fost o
inițiativă și a avut o 
organizare.

spus că 
prezentat

lăudabilă 
excelentă

„UNII TINERI ABSENTEAZĂ 
NEMOTIVAT"

în viticultură o formație de 5 
cooperatori care angajează în 
acord global executarea tuturor 
lucrărilor de întreținere fertili
zare, stropit, recoltare în peri
oada optimă, inclusiv completa
rea golurilor, pe o suprafață de 
4 ha vie și obțin o producție 
medie de 6 000 kg la ha vor 
primi fiecare în perioada de lu
cru, un venit garantat de 900 lei 
lunar, care corespunde cu pla
ta a 25 zile lucrate, revenind 
I 500 lei pe tona de struguri. 
Pentru flecare tonă livrată poș
te cantitatea angajată se va 
plăti același tarif nelimitat

în pomicultură, o formație de 
3 cooperatori, care se angajează 
să efectueze toate lucrările de 
tăieri, prășit, recoltat, sortat și 
ambalat precum și completarea 
golurilor pe 6 ha livadă și obți
ne o producție de 4 500 kg mere 
la ha. va primi fiecare un venit 
garantat de 800 lei lunar, care 
corespunde cu plata a 25 zile 
lucrate, revenind 710 lei pe tona 
de mere

Cooperatorii care lucrează în 
legumicultura, viticultură, pomi
cultură. în acord global, pe bază 
de venit garantat, vor lucra și 
in alte sectoare din cooperativă, 
in afara perioadelor de lucru an
gajate. pentru care vor fi re- 
tribuți corespunzător cu munca 
depusă

L» porumbul boabe, cooperato
rii care angajează în acord global 
o anumită suprafață pe care exe
cută lucrările de întreținere și 
recoltare, asigurind densitatea 
corespunzătoare necesară si se o- 
bligă să obțină producția stabi
lită. vor primi un venit garan
tat de 25 lei pe zi lucrată. Pe 
baza acestui venit, a numărului 
de zile necesare executării lu
crărilor nemecanizate si a pro
ducției ce trebuie obținută pe 
hectar, se va stabili tariful de 
olată pe tonă

De pildă, un cooperator care 
angajează în acord global un 
hectar de porumb, cu o produc
ție de 3 29(1 kg și execută ma
nual nrasilele pe rind- recoltatul 
stiuletilor si cocenilor. încărcatul 
si descărcatul producției, pentru 
oare sînt necesare 32 zile ne 
hectar, va nrimi un tarif de pla
tă în acord global de 250 lei pe 
tone de porumb.

Pentru culturile de floarea 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, 
fasole. ricin si celelalte plante 
tehnice si medicinale prăsitoare, 
în funcție de volumul de muncă 
manual necesar si de producția 
angajată a se obține pe hectar, 
se vor stabili tarife de plată în 
acord global pe tona de produs 
luînd ca bază de calcul venitul 
garantat de 25 lei pe zi lucrată.

Fiecare tonă realizată în plus 
se va plăti pe baza aceluiași ta
rif. fără plafonare.

La plantele de nutreț (porumb 
pentru siloz, sfeclă furajeră, gu
lii, pepeni și dovleci furajeri) a- 
cordul global se va aplica tot di
ferențiat. în funcție de volumul 
de muncă manuală necesar și 
producția angajată.

Pentru plantele de nutreț cul
tivate, care nu se recoltează me
canic. se poate acorda coopera
torilor plată în natură de pînă 
la 20%. din producție, cu condiția 
ca aceștia să realizeze producția 
angajată și să recolteze întreaga 
cantitate în timp optim, pentru 
asigurarea calității corespunză
toare.

Lunar, membrii cooperativelor 
agricole de producție vor primi 
80% din venitul garantat, cu 
condiția executării lucrărilor 
stabilite în luna respectivă, di
ferența urmind a se acorda după 
realizarea producției sau venitu
rilor angajate in acord global. 
Dacă se depășește producția mi
nimă. angajată, cooperatorii vor 
fi plătiți peste venitul garantat, 
pentru fiecare unitate de produs 
obținut în plus. tonă, hi etc.. eu 
același tarif stabilit în acord glo
bal. în cazul nerealizării pro
ducției minime angajate, drep
turile cuvenite se vor reduce 
proporțional, dar nu sub 80% din 
venitul garantat.

Cooperativele agricole vor 
plăti din veniturile proprii drep
turile cuvenite membrilor aces
tora. în raport cu munca presta
tă si rezultatele obținute Coope
rativelor agricole care nu au po
sibilități financiare să asigure 
plata integrală a venitului ga
rantat si a drepturilor suplimen
tare aferente depășirilor de 
producție, li se vor acorda in 
cursul anului credite speciale, 
fără dobîndă Rambursarea a- 
cestora se va face la sfîrșit.ul a- 
nului. conform reglementărilor 
în vigoare

Sumele cuvenite suplimentar 
cooperatorilor pentru depășirea 
producțiilor angajate în acord 
global pe bază de venit garantat 
vor fi supuse acelorași cote de 
impozit ca și pentru venitul ga
rantat

Corespunzător cu modifică
rile ce se aduc in organizarea 
producției și a muncii și mai ales 
ca urmare a generalizării acordu
lui global, este necesar să fie 
îmbunătățit și simplificat siste
mul de evidentă din cooperati
vele agricole, în așa fel ca aces
ta să dea posibilitatea cunoaș
terii în mod concret a muncii și 
drepturilor cuvenite cooperatori
lor. cheltuielilor de producție și 
rezultatelor economice.

în cei trei ani de funcționare, 
oonsiliile intercooperatiste au 
obținut unele rezultate in orien
tarea și profilarea producției, în 
unirea eforturilor cooperativelor 
pentru executarea unor lucrări 
de interes comun, mai ales în 
creșterea animalelor.

Plenara consideră că aceste re
zultate sînt încă departe de po
sibilitățile consiliilor de a pro
mova întrajutorarea între coope
rative și de a generaliza meto
dele cele mai eficiente în orga
nizarea producției și a muncii.

Pentru îmbunătățirea activi
tății consiliilor intercooperatiste, 
a îndeplinirii sarcinilor ce le re
vin pe linia profilării și concen
trării producției, a specializării 
unităților, a unirii eforturilor co
operativelor agricole în scopul 
creșterii producției și a produc
tivității muncii, a veniturilor 
cooperatorilor, plenara stabileș
te :

1. Consiliul intercooperatist va 
urmări ca dezvoltarea și mo
dernizarea curentă și de per
spectivă a agriculturii din u- 
nități, profilarea și specia
lizarea cooperativelor agricole 
de producție să se încadreze 
într-un plan corelat cu acțiuni
le legate de gospodărirea și sis
tematizarea teritorială, dezvol
tarea complexă a localităților, 
precum și cu procesul de ur
banizare a acestora. El. va a- 
corda un sprijin direct coope
rativelor agricole în dezvolta
rea și consolidarea unităților 
economice intercooperatiste de 
producție și valorificare, pro
prietatea cooperativelor asocia
te

Consiliul intercooperatist este 
format din reprezentanții con
ducerii cooperativelor agrico
le de producție, specialiști din 
cadrul acestora, reprezentanți 
ai asociațiilor intercooperatiste, 
unităților agricole de stat 
(I.A.S., S.M.A., stațiuni de cer
cetare) precum și ai consiliilor 
populare comunale.

Președintele consiliului Inter
cooperatist poate fi un preșe
dinte de cooperativă agricolă cu 
multă experiență. precum și 
directorul S.M.A.

Acolo unde apare necesar, 
consiliile intercooperatiste vor 
fi Încadrate cu un specialist a- 
gricol cu studii superioare. Ca
drele respective var fi asigura
te de la direcțiile generale a- 
gricole și de la alte unități ju
dețene și centrale, interzicîn- 
du-se preluarea de specialiști, 
din cooperativele agricole de 
producție și din întreprinderile 
agricole de stat.

Directorul și contabilul șef 
de la stațiune vor răspunde de 
activitatea de mecanizare, res
pectiv de activitatea economico- 
financiară a cooperativelor a- 
gricole de producție din cadrul 
consiliului. De asemenea, se va 
corela zona de activitate a cir
cumscripțiilor sanitar-veterina-

re, cu cea a consiliului interco
operatist

2. Șă se continue organizarea 
asociațiilor intercooperatiste, la 
care să participe cooperativele 
agricole de. producție de pe ra
za unui singur consiliu interco
operatist. Pentru acțiunile de 
îmbunătățiri funciare (irigații, 
desecări, combaterea eroziunii) 
se pot constitui asociații, Ia ca
re să participe cooperativele a- 
gricole din cel mult două-trei 
consilii intercooperatiste, dacă 
lucrările ce trebuie să se exe
cute afectează teritoriul acesto
ra.

Tn mod corespunzător să fie 
dimensionate viitoarele capaci
tăți de producție ale unităților 
economice intercooperatiste.

Unitățile economice interco
operatiste sînt proprietatea co
operativelor. agricole de pro
ducție participante. Ele se pot 
organiza în domeniul produc
ției vegetale și animale, îmbu
nătățirilor funciare, prelucrării, 
conservării, depozitării și valo
rificării produselor agricole 
precum și pentru producerea 
unor unelte și materiale de 
construcții etc. și își desfășoară 
activitatea pe baza aportului 
colectiv al unităților coopera
tiste proprietare. Beneficiile 
realizate de acestea să fie re
partizate proporțional cu cota 
de participare la realizarea in
vestițiilor și la desfășurarea ac
tivității curente.

In funcție de necesități și 
condiții specifice, asociațiile 
intercooperatiste pot organiza 
unități economice, pe baza ace
lorași principii, în cooperare cu 
întreprinderile de stat.

Pentru reglementarea activi
tății consiliilor și asociațiilor 
intercooperatiste, este necesar 
să se elaboreze un statut care 
să constituie documentul de 
bază privind buna lor funcțio
nare.

*

îmbunătățirea In continuare 
a organizării și retribuirii mun
cii, creșterea venitului garan
tat și așezarea acestuia la baza 
aplicării acordului global, re
prezintă un nou sprijin pe care 
statul îl dă cooperativelor a- 
grieole de producție. Aceste 
măsuri, împreună cu cele re
feritoare la consiliile și asocia
țiile intercooperatiste vor consti
tui un puternic factor de mobili
zare a eforturilor oamenilor mun
cii din agricultură pentru folosi
rea mai rațională a fondurilor 
materiale, financiare și a forței 
de muncă. în scopul creșterii pro
ducției, a livrărilor la fondul 
de stat, a realizării și depășirii 
sarcinilor de plan pe anul 1973 
și pe următorii ani ai actualu
lui cincinal.

Apreciam faptul că în 
publicării acestui articol 
de utilaj minier oraș 
Groza a deplasat la beneficiar 
la Feldioara un delegat, 
Ionel Ogodescu) pentru 
cida problema și a se 
răspuns corect ziarului.

„In urma deplasării 
tulul nostru — se spune 
puns — s-a constatat împreună 
cu beneficiarul că vagoneții e- 
xecutați de uzina noastră au 
fost ta conformitate cu docu
mentația de execuție întocmită 
de I.P.I.M.C. București. Bene
ficiarul și delegatul uzinei 
noastre au căzut de acord să 
se aducă îmbunătățirile necesa
re la utilaj pentru a funcționa 
la capacitate, în urma soluții
lor date de proiectant.

Considerăm că observațiile 
făcute de dv, ta articolul arătat 
mobilizează atît proiectantul, 
furnizorii de utilaje cît și be
neficiarul în vederea folosirii 
utilajelor la capacitatea proiec
tată, în scopul realizării sarci
nilor de producție“.

urma 
Uzina 
Petru

(ing. 
a elu
da un

delega
ta răs-

„VERIFICAȚII NU CUMVA 
Șl ROBINETUL DV. 

ALIMENTEAZĂ RlUL RISIPEI?'

„Mulțumim pe această cale 
presei, ziarului dv. — ce pre
cizează răspunsul primit din
partea întreprinderii canal
apă București — care ne-a 
dat un ajutor important, a- 
pelînd la conștiința cetățe
nească a tuturor locuitori
lor Capitalei cit și în general 
a cetățenilor pentru revizuirea 
instalațiilor interioare de ali
mentare cu apă. Acestea sînt 
„marile“ generatoare de pier
deri „cu picătura“ dair care la 
ordinul de mărime de peste 1,5 
milioane locuitori ai Bucureș- 
tiului cu cele circa jumătate de 
milion de apartamente, aduc 
pierderi de apă ce ar putea a- 
coperi consumul unor orașe de 
mărime medie cu peste o sută 
de mii de locuitori“.

SA FIE MUTATA UZINA»

Ziarul a evidențiat faptul că 
Atrtobaza nr. 5 din Cîmpina a 
făcut eforturi pentru crearea u- 
nor condiții cît mai bune de 
călătorie a abonaților. S-au 
semnalat însă deficiențe la 
cursele care transportă munci
torii. In legătură cu acest lucru 
ni se răspunde : ..Nu vom a- 
junge ușor la realizarea țelului 
nostru dacă nu yom avea spri
jinul neprecupețit al conduceri
lor întreprinderilor și al munci
torilor care călătoresc cu mij
loacele noastre de transport. Cu 
această dorință, reținînd suges
tia dată de semnatarul artico
lului, vom încerca o reorgani
zare a transporturilor pe liniile 
aglomerate, scop în care am 
solicitat pe delegații tatreprin-

CALITATEA
(Urmare din pag. I)

nerale, în articolele gazetei de 
perete („Tineretul și produc
ția“), în emisiunile stației de 
radioficare. Am putut constata 
că tinerii au înțeles cu toții că 
realizările planului anual și, im
plicit a celui cincinal, este con
diționată in primul rind de ni
velul calitativ al execuțiilor și 
că sînt hotăriți să nu-și precu
pețească nici un efort în acest 
sens.

Primele cifre ale realizării 
planului (tn proporție de 101,8 
la sută la producția marfă și 
101,5 la sută la producția 
globală), înregistrate în 1973, 
vin să sprijine afirmația secre
tarului U.T.C.

• Atelierul școală. Funcțio
nează din 1970. Aici își desfă
șoară programul de practică e- 
jevii înscriși la cursul ucenicie 
la locul de muncă.

— După mai bine de doi ani 
ie experiență, ne spune Bîndea 
Mihși, șeful atelierului, putem 
Bă apreelem ca superioară pre
gătirea elevilor care au făcut 
practică în atelierul școală 
față de eei .care au urmat ve
chiul sistem de practică pe lin

gă muncitori. Fiecare elev are 
locul său de muncă, este su
pravegheat permanent de un 
maistru, se deprinde mai ușor 
cu disciplina, cu execuția de 
calitate a lucrărilor.

în atelierul școală al uzinei 
calitatea este considerată un 
obiect de studiu, un obiect care 
se predă ca oricare altui și a 
cărui însușire temeinică se ve
rifică periodic ; și chiar mai 
mult decit o materie școlară 
— calitatea nu se predă într-o 
oră, două pe săptămînă ci pe 
toată durata cursului. încă din 
prima zi de practică elevii fac. 
cunoștință cu această pretenție 
a uzinei, execuția ireproșabilă ; 
numai după ce au învățat să 
atingă baremul calității li se 
fixează un plan cantitativ.

— Tot in atelierul școală, 
precizează maistrul Oprea Ma
rin, viitorii muncitori învață 
ce înseamnă răspunderea pen
tru piesa executată, învață să 
privească în mod critic obiectul 
ieșit din propriile mîini, sau 
altfel spus, deprind autocontro
lul, atît de necesar mai tîrziu 
în producție.

în perioada practicii se exe
cută lucrări utile, din planul 
uzinei, (supuse severului con
trol de calitate) sau scule și 
utilaje destul de complicate

pentru uzul atelierului (de a 
căror calitate elevii sânt direct 
interesați, fiindcă vor munci e- 
fectiv cu ele). Pe primii ab
solvenți i-am întîlnit în diferi
te secții ale uzinei. Asupra 
pregătirii lor, ce părere poate 
fi mai competentă și mai ne
părtinitoare decit a omului care 
le verifică zilnic munca —■' Ra
du Marin, controlorul tehnic 
de calitate al secției sculerie ?

— Rebuturi? Nu-mi amintesc 
să-mi fi dat vreodată acești ti
neri ; chiar piesele care nece
sită remedieri ajung pînă la 
mine foarte rar. Băieții le ve
rifică singuri înainte de a le 
preda, ca orice muncitor care 
poartă pînă la capăt răspunde
rea muncii sale.

• în atelierul SDV și autouti- 
lare se execută o serie de dis
pozitive și scule care au ca 
scop, pe lingă reducerea efor
turilor fizice și creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătăți
rea calității lucrărilor executa
te în uzină. în momentul vizi
tei noastre se aflau în lucru : 
cuptorul pentru uscat și vop
sit cabinele mașinilor, ștandul 
pentru probat diferențiale, dis
pozitivul pentru tarat arcul su
papă, cuțitul de strung cu plă
cuțe aplicate și prindere me
canică și multe altele. în ate
lier lucrează aproape 60 de ti
neri, absolvenți ai școlii profe
sionale, mulți cu liceul termi
nat. Munca lor, deosebit de in
teresantă — în același timp de

concepție și execuție — impli
că, pe lingă o bună cunoaștere 
a meseriei, un grad sporit de 
responsabilitate. Despre acest 
sentiment ne vorbește tînărul 
maistru Stroescu Constantin :

— Executăm scule și dispozi
tive de care se vor servi cole
gii noștri in celelalte secții ale 
uzinei. Calitatea execuțiilor 
noastre capătă astfel o deosebi
tă importanță — un defect mi
nor al dispozitivului poate ge
nera în producție defecțiuni de 
mari proporții. Acest gînd ne 
face să verificăm fiecare pro
dus de zece ori înainte de a-i 
da drumul.

în uzină dispozitivele conce
pute și executate In atelierul 
de autoutilare sînt unanim a- 
preciate, transportorul suspen
dat, tunelele de vopsire, insta
lația de montat arcuri pe punți, 
sau cea pentru înșurubat și de
montat piulițele, reduc aprecia
bil efortul fizic șj contribuie 
la realizarea unor lucrări cali
tativ superioare celor efectuate 
pînă nu de mult manual.

• Bancul de rodaj. într-o 
hală de dimensiuni medii, circa 
20 de motoare de diverse ti
puri merg din plin. Nivelul re
dus al zgomotului ne atrage a- 
tenția asupra izolației fonice. 
Motoarele sînt aduse după ce 
au fost asamblate pentru a fi 
supuse probelor de calitate. Nu 
pleacă decit cele care au re
zistat exigențelor tinerilor ce

lucrează la acest punct fix de 
control.

— „Motorul este viața mași
nii" — ne încredințează cu se
riozitate Zamfir Dumitru, unul 
dintre muncitorii cei mai buni 
ai secției. Maistrul care m-a 
învățat meserie mi-a spus de 
atitea ori acest lucru, încât și 
acum cînd am ...vechime în 
producție, ori de cite ori pun 
Un motor pe banc imi repet în 
gînd „viața mașinii'“ și mă stră
duiesc să fac rodajul cit mai 
corect, să depistez cea mai mi
că defecțiune. „Motorul este 
viața mașinii“, spunea maistrul 
meu, dar eu știu că se gtndea 
de fapt la oamenii care își vor 
încredința propria viață mașini
lor cu motorul revizuit de noi...

— Sînt o echipă minunată 
băieții de la bancul de montaj, 
precizează șeful de echipă, La- 
zu Andrei. Aș vrea să scrieți 
despre perfecțiunea verifică
rilor pe care le fac, despre fap
tul că motoarele care ies dm 
mîinile lor depășesc cu mult 
termenul de garanție. Aș vrea 
să scrieți despre Zamfir, des
pre Mm ană Dan, despre Dra- 
gomir Marin, ce mai, despre 
toți...

Cu regretul de a nu putea 
scrie despre absolut toți tinerii 
Uzinei de reparații auto și des
pre absolut toate preocupările 
lor, legate de obținerea unor 
indici calitativi superiori, ne 
oprim aici. Cu promisiunea de 
a mai reveni.

derilor beneficiare la consulta
re, pentru ca împreună să luăm 
cele mai eficiente măsuri pen
tru redresarea situației.

Pentru ajutorul dat prin înse
rarea acestui articol în ziarul 
„Scìntela tineretului“, mulțu
mim atît redacției cît și sem
natarului articolului“.

PRINCIPIILE PEDAGOGICE 
NU CONTRAVIN 

LEGILOR OMENIEI

în legătură cu acest articol 
Inspectoratul școlar a] munici
piului București ne-a comuni
cat măsurile stabilite. Educa
toarea Violeta Marin de la 
Grădinița de copii pr. 8 a fost 
mutată disciplinar.

„In vederea evitării unor ast
fel de abateri ta viitor — se 
precizează în răspuns — s-au 
dat indicații ca acest caz să fie 
prezentat în consiliile profeso
rale din perioada imediat ur
mătoare, întregului personal di
dactic din unitățile școlare și 
preșcolare. Cu această ocazie 
s-a recomandat să se atragă a- 
tenția cadrelor didactice asupra 
răspunderii ce o au In activi
tatea de instruire și educare a 
copiilor, de a folosi numai me
todele și procedeele prevăzute 
de regulamentele școlare și in
strucțiunile M.E.I. și Inspecto
ratului școlar".

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

Doi ți cu doi în 
blooul nostru nu fac 
niciodată patru / Ori- 
cit de riguroase ar fi 
legile matematicii, în 
blocul în care locu
iesc, undeva prin 
Balta Albă, doi fi cu 
doi fac cal moi ade
sea unu. Sau nici a- 
tît, dacă e să mă gîn- 
desc la ultimul Eve
niment important din 
viața asociației noas
tre de locatari, fi a- 
nume, adunarea ge
nerală anuală. Căci, 
iată, din peste 170 de 
apartamente, cu toa
tă strădania inimoși
lor oameni din comi
tet fi a sprijinului ce 
ni l-a dat un conști
incios funcționar de 
la I.C.R.A.L., abia 
de-am reușit să ne 
strîngem reprezentan
ții a șaizeci fi ceva. 
Mai puțin adică de 
jumătate yi totuși a- 
ceasta reprezenta o 
cifră record în ana
lele scrise fi nescrise 
ale blocului. Mulțu
miți n-am putea fi, 
evident, dar ambiția 
noastră de locatari a- 
sociați își găsește, o 
consolare în gîndul 
că nu sîntem, pare-se, 
o excepție. Spun ve
cinii din alte blocuri, 
spun cunoștințe din 
alte cartiere că se in- 
tîmplă fi la blocuri, 
era să zic case, mai 
mici! Și în alte locuri 
nu reușesc să se în- 
tîlnească cu toții, oa
meni locuind sub a- 
celași acoperiș și 
tocind aceeași scară, 
nici măoar li casieria 
unde se achită obli
gațiile de locatar și 
unde bunul simț, mai 
înainte de lege, ar 
trebui să-l îndemne 
pe fiecare să treacă o 
dată pe lună. Am 
mai aflat apoi de la 
acești vecini, și de la 
aceleași cunoștințe 
din alte cartiere, că 
nu numai în blocul 
nostru problema gri
jii față de bunul co
mun este o... proble
mă, că fi la alții nor
mele de conviețuire 
sint nu odată la che
remul bunului plac al 
unora, că și în alte 
blocuri, adunarea a- 
sociației de locatari, 
chemată să reprezinte

un colocviu despre 
buna gospodărire, de
vine, nu odată, tere
nul de confruntare a 
unor interese egoiste, 
ecoul unor certuri în
tre t:eoini.

bl-am de gînd insă 
să mă răfuiesc ou cei 
care îmi răpesc din 
cînd tn cînd cîte-o 
duminică. Ca bun lo
catar voi răspunde în 
continuare la toate 
convocările, numai că 
de aici înainte ase
menea prilejuri îmi 
vor aminti mereu de 
duminica aceea, re
centă, în care, într-un 
oraș hunedorean, or
goliul meu de locatar 
asociat avea să des
copere în inițiativa 
unor pionieri serioase 
și întemeiate motive 
de invidie. Spuneți, 
vă rog, dacă n-am 
dreptate. Acolo, la 
Hațeg, în perimetrul 
noilor blocuri de pe 
strada 1 Mai fi Piața 
Aurel Vlaicu, toți cei 
care au fost prezenți 
la constituirea „Aso
ciației micilor loca
tari“ — fi au fost 
foarte mulți, căci 
lături de pionieri 
venit, cum era și 
resc, profesori de 
școala generală și
la liceu, comandanți 
instructori de pio
nieri, reprezentanți ai 
consiliului popular o- 
rășenesc, deputați, 
numeroși părinți — 
pot depune mărturie 
că singurul interes 
relevat a fost cel al 
colectivității și că u-

a 
a 

fost acela ce caracte
rizează pe bunii gos
podari. S-a vorbit 
despre îngrijirea locu
rilor de joacă și a 
spațiilor verzi, des
pre înfrumusețarea 
blocurilor și amena
jarea unor terenuri 
de sport, despre cr- 
ganizarea unor spec
tacole artistice și, 
din cei mai autori
tari pionieri, a unei 
grupe de ordine ; s-au 
constituit, pe bloouri, 
cercuri de „prieteni 
ai florilor", s-a hotă- 
rît editarea unei ga
zete de perete „Se
mafor". Și cîte alte

fl
au 
fi
la 
de

nicul spirit care 
animat discuțiile

>:

proiecte n-au fost a- 
doptate în această 
primă adunare de lu
cru. Dar asociația 
pionierilor din Hațeg 
nu este decit una din 
cele peste 50 de a- 
saoiații ale micilor 
locatari dm județ. 
Născută cu doi ani în 
urmă, în unitățile de 
pionieri din Valea 
Jiului, inițiativa a- 
ceasta s-a extins în 
mai toate orașele ju
dețului. S-ar cuveni 
citate numeroase din 
înfăptuirile pe tărim 
gospodăresc datorate 
acestei inițiative. Dar, 
dincolo de acestea, 
cu deosebire trebuie 
subliniat rolul pe ca
re asociațiile micilor 
looatari îl au în orga
nizarea timpului liber 
al copiilor, în antre
narea lor, cu sprijinul 
celor mari, în activi
tăți organizate, pe cit 
de diverse pe atît de 
instructive și educati
ve. In numeroase 
blocuri, în spații alt
fel neuMizote, au a- 
părut cercuri foto, 
filatelice, ateliere de 
radioamatori, s-au t 
constituit mici forma- S 
ții artistice, sînt orge-r 
nizate mici serbări, $ 
expoziții și, cu spri- ? 
jinul unor uteciști, > 
chiar drumeții și ex- < 
cursii etc. Cîteva con- > 
cursuri. „Pentru cei < 
mai îngrijită scară“ > 
sau „Cel mai frumos < 
balcon" — patronate $ 
de consiliul județean < 
al pionierilor și orga- > 
nizația femeilor, au •' 
avut darul să știr-
neasci și mai mult
fantezia și inițiativa 
gospodărească care 
caracterizează aceste 
asociații ale micilor 
locatari.

Nu mă îndoiesc că 
mai devreme sau mai 
tîrziu inițiativa aceas
ta aș putea s-o întîl- 
nesc și in cartierul 
meu, și în oricare alt 
oartier. Sint sigur, a- 
tunct, că, peste ani, 
și ședințele din blo
cul nostru vor fi ou 
totul altfel. Fiindcă 
mici' locatari sint tn- 
că de pe acum mari 
gospodari.

NICOLAE 
ARSENIE

A

IN CEEA CE
A

Da, televiziunea și-a regîndit 
raporturile cu poezia, și iată că 
în ultimul timp, un timp ceva 
mai îndelungat, poezia a început 
să beneficieze din plin de virtu
țile celui mai important mijloc de 
comunicare în masă. Nu am 
date despre calitatea și dimen
siunea receptării poeziei pe a- 
ceastă oale, dar nimic nu mă 
împiedică să sper că după o a- 
numită nedumerire (printre cei 
care ar mai putea să creadă că 
televiziunea ar trebui să se măr
ginească doar la transmisiuni 
sportive fi la melodrame, poate 
și la un serial cu detectivi parti
culari aflați in slujba femeilor și 
copiilor cu simțul dreptății — 
vezi Mannix) lucrurile au ajuns 
să se petreacă firesc, dacă nu cu 
solemnitatea necesară, oricum cu 
bună cuviința cerută de cuvîntul 
rostit din suflet. Încercarea tele
viziunii noastre, începută mai de
mult și menită remodificării u- 
nor legături tradiționale cu poe
zia, merită toată atenția ; nu nu
mai a literaților, ci și a sociolo
gilor, psihologilor, pedagogilor, 
dacă nu și a fiecăruia dintre noi, 
ascultători și privitori emoționați.

Se poate accepta fără nici un 
alt argument decit cel de bun 
simț că nu tot ce se scrie ca poe
zie (nu contează acum valoarea) 
își are rostul decent la televizi
une ; nu de puține ori o anumită 
poezie descoperită tulburător în 
pagina de carte sau de revistă 
capătă un ridicui grosolan sau 
devine pur și simplu de neînțeles 
ascultată și văzută la televizor. 
S-ar putea bănui că vinovați sînt 
acei actori cu ticuri ce traver
sează monoton și nediferențiat 
aceeași șoaptă grea a primului 
vers, același țipăt din rărunchi, 
aceeași melancolie nădușită sub 
reflectoare, aceleași pauze și a- 
celeași gîfîituri yi aceleași ges
turi rotitoare în jurul pieptului și 
anapoda; dar poate că sint bune 
la ceva și ticurile astea : întrețin 
o mai veche convingere a ascul
tătorului (și privitorului) că poe

zia trebuie ajutată. Deci, nu nu
mai actorii cu ticuri, pentru că 
am văzut și ascultat și poeți în 
came și oase încintați să-și re
cite propriile creații alergînd des
pletiți pe aleile unor parcuri, ju- 
cindu-se ou frunzele și cu scoar
ța neagră a copacilor, făcînd o- 
cheade, sau citind ca dintr-un 
abecedar într-o adîncă nepăsare 
pentru cuvintele alăturate, sau 
exaltîndu-se în fața unui micro
fon pipernicit, sau azvîrlind sin
copat cu pumnii într-o direcție 
imprecisă — ceea ce, să recu
noaștem, rotunjește o imagine de 
o autenticitate discutabilă a poe
tului autohton in viață care nu-și 
oprește o parte a producției sale 
Ijterare dincoace de porțile tele
viziunii, in cărți și reviste. Ar mai

fi acum de amintit cadrul în care 
se spun (pentru noi) poeziile: 
adesea poezia („momentul poe
tic" sau „momentul liric“ sună 
puțin strident și militărește) este 
cuprinsă în răstimpul unor car
toane pe care o mină pricepută 
a desenat fie o frunză de laur, 
fie un profil de fetișcană visătoa
re, fie o împletitură de linii ce 
ar putea sugera un peisaj indus
trial sau un proces social, ur- 
mînd ca apoi actorul sau actrița 
să fie regăsiți într-un colț al de
corului sobru și la un semn ne
văzut să înceapă așa cum știu sau 
cum li s-a cerut; ticuri au și re
alizatorii emisiunilor de poezie, 
deși nu întotdeauna penetrante. 
Îmi amintesc însă dintr-o trans
misiune mai veche, pare-mi-se un 
spectacol cu public, oovîrșitoarea 
prezență a lui Ion Caramitru re
citind tn fața cortinei din Marin 
Sorescu, ca să nu mă întorc la 
o amintire mai îndepărtată dnd

același fascinant Ion Caramitru 
povestea „Sărmanul Dionis". De 
unde se înțelege că nimic nu 
poate dăuna mai mult poeziei de 
la televizune decit încropirea ne
apărată a unei atmosfere (stin
gheritoare, rigidă, sau de un arti
ficios patetism), cum de-a drep
tul inutilă și rizibilă se arată a 
fi orice încercare de transfigurare 
a poeziei în imagini filmice de o 
concretețe indubitabilă și de o 
lipsă de fantezie alarmantă. Mi 
s-a părut de aceea de un bun 
gust aparte inițiativa realizatori
lor emisiunii 360“ rle ^.invita ac
tori iubitori de poezie și a-i ruga 
să recite fără a le oferi șansa 
zorzoanelor de atmosferă; și în 
general lucrurile au mers bine 
pînă intr-o după amiază tn care 
entuziasmul critic al unei actrițe 
s-a deplasat împotriva felului cum 
citise, cîndva, o poetesă; pentru 
ca după aceea totul să reintre 
intr-un oarecare firesc.

Vineri seara, Studioul de poe
zie a difuzat pe programul 1 
prima parte a .spectacolului lite- 
rar-muzical-core grafic „Balade". 
Regret acum că n-am scris des
pre trecutele spectacole ale Stu
dioului de poezie, formulă evi
dent superioară tuturor celorlalte 
realizări ale televiziunii în ceea 
ce privește poezia. Singurul lucru 
de nepriceput rămine totuși ideea 
de amfiteatru incomod pentru a- 
cei spectatori poposiți acolo, nu 
se știe cum și de unde, dar mai 
ales insuportabila bandă cu a- 
plauze împrumutată de la emisi
unile de muzică lejeră. Nesigur 
și de un gust artistic îndoielnic, 
în acest ultim spectacol (realiza
tor Elena Tuțică-Dumitresou, re
gia Ttidor Măriscu), comentariul 
coregrafic dl baladei „Miorița“, 
cu acele fete-oi în halate de in
firmiere și cu acel ciobănaș cu 
ciorapi albi trei sferturi plimhînd 
oaia bolnavă pe umerii lui sănă
toși. In ceea ce privește poezia, 
de astă dată nimic deosebit.

CONSTANTIN STOICTU
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CLASAMENT

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

9 goluri : ROZNAI (Jiul) șl 
OBLEMENCO (Unlv. Craiova.

8 goluri : Năstase (Steaua), Du- 
mitrache (Dinamo) și Pescaru 
(Steagul Roșu).

Dinamo 16 0 3 4 26—16 21
Steaua 16 8 4 4 27—13 20
Univ. Craiova 16 6 7 3 29—23 19
C.F.R. Cluj 16 7 6 4 19—14 19
Jiul 16 8 3 5 23—20 19
F.C. Petrolul 16 7 4 5 15—14 18
S.C. Bacău 16 7 4 5 20—20 18
Steagul roșu 16 6 3 7 21—12 15
F.C. Argeș 16 6 3 7 24—17 15
Rapid 1G 5 5 6 19—17 15
ASA Tg. Mureș 16 7 1 8 22—26 15
U.T.A. 16 4 6 6 17—20 14
„U“ Cluj 16 5 4 7 16—28 14
Farul 16 5 3 8 »—19 13
C.S.M. Reșița 16 3 8 7 14—25 12
Sportul stud. 16 2 5 9 15—32 9

Fotbal și noroi. Foto : GH. CUCU

FOTBAL XVI: O fTAPA Ol 31

ETAPA VIITOARE
(18 martie)

Craiova-Di- 
U.T.A.-Rapid 
Petrolul-Jiul 

Cluj

Universitatea 
nano (2—5) ; 
(0—0) ; - ~ 
(0-0) ; 
(o-i) ; 
(0-5) ; 
(0-5) ; 
A.S.A. 
C.S.M. 
(0-2),

In paranteze sînt 
rezultatele meciurilor 
putate în tur.

F.C.
Steaua-C.F.R.
„U“ Cluj-F.C. Argeș 
Farul-Steagul roșu 
Sportul studențesc- 
Tg. Mureș

Reșița-S.C.
(2-4) ; 
Bacău

trecute 
dis-

CAROL CORBU
medaliat cu aur la Campionatele europene 

de atletism pe teren acoperit
• La „Palatul Sporturilor“ din Rotterdam au început între

cerile celei de-a 4-a ediții a Campionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit, la care participă 450 de sportivi și sportive din 
24 de țări. In prima zi de concurs, Carol Corbu și Valeria Bu- 
fanu au cțbținut două succese de prestigiu, reușind să cucereas
că pentru culorile sportive românești două medalii : una de aur 
și una de argint.

Carol Corbu a luptat cu multă bravură în finala probei de 
triplusalt, adjudeeîndu-și medalia de aur cu performanta de 
16.80 m.

Noul campion al Europei, profesorul de matematică Carol 
Corbu, în vîrstă de 26 de ani, confirmă rezultatele sale bune de 
pină acum prin această splendidă victorie, obținută la capătul 
unei dispute pasionante.

Finala probei feminine de 60 m garduri a fost, într-un anu
mit sens, o reeditare a cursei de 100 m garduri a Olimpiadei de 
vară de la München. Pe primul loc s-a situat din nou Annelie 
Erhardt (R.D. Germană) cu timpul de 8”02/100. Deși n-a avut un 
start prea bun, Valeria Bufanu, printr-un sprint prelungit, a 
reușit să refacă terenul și să termine cursa pe locul secund la 
14 sutimi de învingătoare.

MERIDIAN

Peste 200 000 de persoane 
urmează cursurile

universităților populare
Peste 200 000 de persoane, de 

diverse profesii și niveluri de 
pregătire, urmează in prezent 
cursurile celor 568 de universi
tăți populare existente în satele 
și orașele țării. Este de semna
lat că față de anul trecut nu
mărul universităților a crescut 
îndeosebi In mediul rural.

Propunindu-și promovarea in 
mod sistematic a cunoștințelor 
ideologice și politice, a valori
lor științei, literaturii și artei, 
a cunoștințelor tehnico-profesio- 
nale, in acest an de învățămînt 
universitățile au organizat a- 
proape 4 100 cursuri cu o tema
tică axată pe probleme de mare 
actualitate. Ponderea o dețin 
cursurile de educație politico- 
ideologică și moral-cetățenească. 
Personalități ale vieții noastre 
politice și culturale, specialiști 
conferențiază despre diferite 
aspecte ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, contribuția tineretului și a 
femeilor la îndeplinirea obiecti

velor actualului cincinal, despre 
știința conducerii și organizarea 
producției, despre legislația 
țării, relațiile internaționale etc. 
Un loc însemnat îl ocupă, de 
asemenea, informarea tehnico- 
economică în vederea desăvîr- 
șirii pregătirii profesionale a 
cursanților. Remarcăm, totoda
tă, preocuparea universităților 
de a cultiva și păstra meșteșu
guri tradiționale cum sînt țesu
tul covoarelor, olăritul, sculp
tura în lemn etc. în special în 
zonele unde există puternice 
centre ale creației artistice 
populare — județele Prahova, 
Argeș, Olt, Gorj.

In prezent, preocupările spe
cialiștilor sînt îndreptate spre 
găsirea unor noi forme, vii, cre
atoare, de transmitere a cunoș
tințelor, de lărgire a colaborării 
cu întreprinderi și instituții, ex
tinderea în mediul rural a aces
tor forme de învățămînt. intro
ducerea într-o măsură tot- mal 
mare a mijloacelor moderne 
audio-vizuale de informare.

In minutul 60 al meciului de 
la Pitești, Dobrin, idolul gale
riei argeșene, deschidea seria 
de 31 de goluri care aveau să 
facă din această etapă una din
tre cele mai interesante sub 
raportul eficacității atacanți- 
lor. Etapa de debut a returu
lui s-a desfășurat, în cea mai 
mare parte, pe terenuri difici
le, sub perdeaua de zăpadă 
sau de ploaie agitată de o 
primăvară capricioasă. în po
fida condițiilor grele de joc, 
fotbaliștii au ținut să se an
gajeze cu toată ardoarea în 
disputa pentru puncte, să de
monstreze că nu și-au petrecut 
iarna la gura sobei. Spectato
rii au avut prilejul să asiste 
la meciuri dîrze, la înfruntări 
dramatice — cum a fost cea de 
pe stadionul Republicii —, la 
goluri care mai de care mai 
frumoase. O notă bună și pen
tru disciplina care a însoțit — 
cu mici excepții — duelurile 
de pe gazon, indiferent de par
tea cui părea să se încline ba
lanța victoriei.

La Pitești, într-un meci de 
orgoliu, Dobrin și Roșu au reu
șit mai mult decît Domide și 
Kun, ocoliți de noroc în mai 
multe rînduri. C.F.R. Cluj și-a 
expus pretențiile pentru noul 
sezon, îngenunchind o echipă 
care a făcut totul pentru a re
veni pe litoral cu zîmbetul pe 
buze. O victorie categorică a 
reușit și echipa constructorilor 
de autocamioane din Brașov, 
care se anunță dornică de a

evada din zona mediocrității. 
De remarcat jocul bun făcut de 
Pescaru, Anghel și Gyorfi ca 
și... riposta cam prea bărbă
tească, uneori, a reșițenilor.

Un meci de zile mari a reu
șit Universitatea Craiova la 
București, avînd, e drept, și 
șansa accidentării lui Răduca- 
nu. Niculescu, înlocuitorul lui 
Răducanu, a primit de la ata- 
canții olteni cu un gol mai

mult decît a încasat titularul 
naționalei la Leeds. Formida
bil au jucat Bălan și Oblemen- 
co, pe care perioada <;e 
lescență nu pare să-l fi afectat. 
Cu nouă goluri înscrise, ultimul 
l-a egalat pe Roznai in fruntea 
clasamentului golgeterilor. La 
Petroșani „U'‘ a apărat 88 de 
minute golul reușit de Uifălea- 
nu în minutul 2, dar Libardi a 
făcut ca scorul final să reflec

te egalitatea reală de pe ga
zon. Sportul studențesc a ple
cat cu un punct din reduta lui 
Dembrovschi, validând, într-un 
fel, eforturile noului său an
trenor, Gh. Ola.

In fruntea clasamentului o 
rocadă așteptată. în timp ce 
Dinamo a trecut — e drept, cu 
emoții — de elevii lui Oană. 
Steaua a pierdut la Tg. Mureș 
galoanele de lider.

OVIDIU PĂUN

DIAGRAMA ETAPEI
F.C. ARGEȘ-U.T.A. 3-0 (0-0). Gazdele s-au im

pus în repriza a doua, cînd, mai insistente șl 
decise în atac, au reușit 3 goluri prin Dobrin 
(min. 60) si Roșu (min. 72 și 89).

RAPID-UNIV. CRAIOVA 4-6 (3-1). Meci de 
pomină pe stadionul Republicii ! Giuleștenii au 
condus de două ori la diferențe confortabile (cu 
2-0 și 3-1), dar studenții craioveni au reușit de 
fiecare dată să se apropie și, în cele din urmă, 
să răstoarne scorul. Accidentarea lui Răducanu 
în minutul 12, la scorul de 2-0 pentru Rapid, a 
fost fatală echipei feroviare. înlocuitorul lui 
Răducanu, Niculescu, a primit 6 goluri, cu 5 
mai puține decît a primit Rapidul în cele 15 
meciuri disputate în tur !!! Remarcabilă isprava 
Universității care a remontat un handicap ce 
părea decisiv. Oltenii nu au mai cunoscut în- 
fringerea din etapa a VII-a ! Au marcat ; Boc 
(min. 10 din 11 m), Neagu (min. 12), Marin Ste- 
lian (min. 33), Codrea (min. 86) — pentru Rapid, 
Oblemenco (min. 27, 55 și 90) — primul și ulti
mul din lovituri de la li m), Bălan (min. 49, 61 
și 82) — pentru Universitatea.

DINAMO-F.C. PETROLUL 3-1 (2-0). Dumitra- 
rhe (min. 6), Radu Nunwelller (min. 40), Florian 
Dumltrescu (min. 85), respectiv Dincuță (min 52)

sînt autorii celor 4 goluri înscrise pe stadionul 
Dinamo.

A.S.A. TG. MUREȘ—STEAUA 1—0 (1—0). Sin
gurul gol al partidei, care a detronat Steaua de 
pe poziția de lider al clasamentului, a fost 
marcat in minutul 21 de Mureșan.

JIUL—„U“ CLUJ 1—1 (0— 1). Oaspeții au trăit 
88 de minute cu iluzia unei victorii. Jiul a 
reușit însă să egaleze în minutul 90, prin Li
bardi, scorul deschis în minutul 2 de Uifăleanu.

S.C. BACAU—SPORTUL STUDENȚESC 1—1 
1—0). Au marcat : Pană (min. 10) — pentru 
băcăuani și Moldoveanu (min. 66) — pentru 
bucureșteni. Lucaci a fost eliminat, în minutul 
90, pentru lovirea intenționată a adversarului.

STEAGUL ROȘU—C.S.M. REȘIȚA 5—1 (2—1). 
Au înscris : Anghel (min. 2 și 52), Pescaru (min. 
44'. Gyorfi (min. 46), Ghergheli (min. 68) res
pectiv Atodiresei (min. 20).

C.F.R. CLUJ—FARUL 3—0 (2—0). O victorie 
de necontestat a feroviarilor care le peymite 
acestora o ascensiune spectaculoasă în clasa
ment. Adam (min. 19 — din 11 m și min. 44) Și 
Petrescu (min. 70) sînt realizatorii golurilor 
echipei C.F.R.

D. VIȘAN

• Competiția de scrimă Cupa campioanelor europene la flore
tă feminin, pe echipe, s-a încheiat la Torino cu succesul stră
lucit al echipei Steaua București, care ciștigă pentru a patra 
oară și definitiv acest important trofeu sportiv. După ce a eli
minat în semifinale cu scorul de 9—0 formația C.S. Milano, e- 1 
chipa Steaua București, alcătuită din Olga Orban — Szabo. Ana 
Ene — Pascu, Ileana Gyulai, Suzana Ardeleanu și Ecaterina 
Iencic — Stahl, a întrecut în finală cu 9—3 echipa Vasutas Bu
dapesta.

• In semifinalele turneului internațional de tenis de la Pa
ram us (New Jersey) americanul Clark Graebner a obținut o 
surprinzătoare victorie în fața lui Ilie Năstase (România), de 
care a dispus cu scorul de 6—1, 7—5. în finală Graebner îl va 
intilni pe compatriotul său Jimmy Connors care l-a eliminat 
cu 6—4, 6—1 pe spaniolul Juan Gisbert.

• Proba de slalom special din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a armatelor prietene, care se desfășoară la Pamporovo (Bulga
ria), a fost cîștigată de schiorul român Dan Cristea. învingă
torul a realizat pe un traseu de 537 m (cu 65 de porți în prima 
manșă și 69 de porți în manșa a doua) timpul de 113” 26/100. Pa 
locul doi s-a clasat concurentul bulgar S. Dikov, iar pe locul 
trei polonezul Cvikla.

• Maestra româncă Alexandra Nicolau continuă să conducă 
în turneul internațional feminin de șah de la Belgrad, totalizind 
după cinci runde 4,5 puncte. Urmează în clasament Kozlovska 
(U.R.S.S.) — 3 puncte și o partidă întreruptă, Kalhbrener 
(U.R.S.S.) — 2,5 puncte și o partida întreruptă, Katia Jovano- 
vței (Iugoslavia) — 2,5 puncte.

Alexandra Nicolau a cîștigat partida întreruptă cu Shul 
(U R.S.S.), iar în runda a 5-a a invins-o pe șahista vest-germa- 
nă Vasnecki. A fost consemnată remiza în partida dintre jucă
toarele iugoslave G. Jovanovici și K. Jovanovicl. Restul parti
delor din runda a 5-a s-au întrerupt.

O în cadrul unei ședințe, secretariatul asociației europene de 
atletism a anunțat că cea de-a 5-a ediție a campionatelor con
tinentale pe teren acoperit va avea loc în cursul lumi martie 
a anului viitbr la Goteborg (Suedia). In 1975 „europenele“ se 
vor desfășura în orașul polonez Kattowice iar în 1976 ele vor 
fi organizate la Miinchen.

• La Cardiff, în cadrul competiției internaționale de rugbi 
„Turneul celor cinci națiuni“, s-au întllnit selecționatele Țării 
Galilor și Irlandei. Rugbiștii din Țara Galilor au obținut vic
toria cu scorul de 16-12 (6-3).

în urma acestui rezultat, în clasamentul turneului conduc 
echipele Scoției si Țării Galilor cu cîte 4 puncte (din 3 meciuri), 
urmate de Franța — 2 puncte (2 jocuri), Irlanda și Anglia — 
2 puncte (3 jocuri).

• La Oberstdorf au Început întrecerile campionatelor mon
diale de zbor cu schiurile.

După prima zi de întreceri, pe primul loc in clasament se 
află Hans Georg Aschenbach (R. D. Germană) cu 418,5 puncte 
(sărituri de 157 m și 152 m), urmat de Walter Steiner (Elveția) 
— 418 puncte.

Elevele anului ID de la Liceul „Alex. Moghioroș" din Oradea 
în atelierul de confecții

Foto: EM. TANJALA
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Din sumar:

BASCHET Apatie cu... surprize

încercare la panoul clujenilor 
(fază din meciul Dinamo— 

„U" Cluj
Foto : GH. CUCU

Nici valoarea adesea scăzu
tă a baschetului practicat, 
nici rarele străluciri ale cîte 
unui jucător, nici sporul de 
calitate înregistrat de arbitra
je nu ofereau suficiente ele
mente pentru a caracteriza 
turneul de baschet de la Flo- 
reasca. Desfășurate în cadrul 
celui de-al doilea tur al cam
pionatului național, întrecerile 
aveau, însă, a fi condimenta
te de cîteva surprize de pro
porții, care ne-au indicat și 
principala caracteristică a ce
lor trei zile de baschet: 
inconstanța echipelor.

De la o zi la alta, ba chiar 
de la o repriză la alta, vigoa
rea și precizia jucătorilor au 
făcut salturi neașteptate, răs- 
turnînd cele mai întemeiate 
calcule și bulversînd, în par
tea sa inferioară, clasamentul. 
Steaua, echipa aflată pe locul 
secund, condusă la pauză de 
Voința, o formație fără pre
tenții, a cîștigat abia cu două 
puncte avans în fața unui 
„cinci“ ieșit din formă, „U 
Cluj, apoi, a capotat surprin
zător în meciul cu Universita
tea Timișoara. Capricioasa e- 
chipă a studenților de pe 
malul Begăi învinsese, la rîn- 
dul ei, pe omonima sa clu
jeană, dar cedase complet 
neașteptat in fața I.E.F.S. In

sfîrșit, „Poli" București, for
mație care pare a-și reveni 
sub „mina“ noului conducă
tor tehnic, R. Manea, s-a chi
nuit din greu pentru a smulge 
cele două puncte „lanternei" 
— Academia Militară.

Toate aceste rezultate ilus
trează un fapt pe care, de 
altfel, l-am mai consemnat și 
cu alte ocazii. Și anume că 
majoritatea divizionarelor A 
nu sînt bine pregătite din 
punct de vedere fizic, nu sînt 
capabile să facă față exigen
țelor unei competiții sistem 
turneu. Exceptînd pe Dinamo, 
campioana „en titre", restul 
echipelor ni s-au părut bla
zate, apatice, dominate exclu
siv de intenția obținerii punc
telor, a evitării zonei pericu
loase a clasamentului. De aici, 
firește, nimic nou și nimic 
bun pentru baschet, surprizele 
menționate nefiind, de fel, e- 
fectul vreunui spor de emu
lație printre sportivi, printre 
antrenorii lor. Ceea ce ni se 
pare cel puțin curios la nu
mai cîteva săptămîni după 
succesele reale obținute în 
competițiile europene de Di
namo și Steaua. Oare aceste 
succese nu au reprezentat ni
mic pentru celelalte formații?

P. OVIDIU

RUGBI Liderul—

Un tineret puternic
(Urmare din pag. I)

In acest sens, Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului creează 
un cadru deosebit de favorabil întregii evoluții a mișcării 
noastre sportive, jalonează principalele direcții și orientări ale 
acesteia. Un argument în acest sens este și puternicul ecou pe 
care Hotărirea, dată publicității în ziarele de sîmbătă, l-a 
slîrnit deja in rîndurile sportivilor, antrenorilor, cadrelor 
didactice specializate in educație fizică.

— Citind Hotărirea adoptată 
Ia Plenara partidului am încer
cat un .sentiment de profundă 
satisfacție, ne mărturisea asis
tentul universitar ION PETRU- 
ȚIU de la Catedra de Educație 
fizică a Universității bucureș- 
tene. Prevederile cuprinse în 
Hotărîre vin să realizeze niște 
vechi deziderate ale mișcării 
noastre sportive, aduc un suflu 
nou în întreaga activitate de 
educație fizică. Cu deosebire 
apreciez indicația ca accentul să 
fie pus pe mișcarea sportivă 
de masă, pe atragerea masivă a 
tinerilor la practicarea organi
zată a exercițiilor fizice. Lu- 
crînd de mulți ani ca asistent

de educație fizică la Universi
tate mi-am dat seama cit e de 
necesară activitatea sportivă 
pentru studenți, cit ar contribui 
sportul la sănătatea, la vigoarea 
tinerilor din facultăți. Consider 
că Hotărirea creează condiții ex
celente pentru un reviriment al 
sportului universitar, pentru 
participarea în masă a studen
ților la competiții în acest 
sens e nevoie ca inițiativele 
existente la nivelul institutelor 
sau facultăților să se bucure, 
așa cum se prevede și în 
Hotărîre, de sprijinul efectiv al 
conducerilor respective, de mai 
susținute eforturi organizatori
ce ale asociațiilor studențești.

Așa cum reiese din Hotărirea

Plenarei, sarcini deosebite pe 
linia dezvoltării mișcării spor
tive, a atragerii tinerilor către 
practicarea sportului revin șco
lilor. NISTOR GALL, profesor 
de educație fizică la Liceul in
dustrial dc construcții din Ti
mișoara, remarca în această di
recție :

— Fără să fie foarte grave, 
multe deficiențe motorii pe care 
le-am constatat la elevi își au 
sursa tocmai în ocolirea mișcării 
fizice. Hotărirea Plenarei parti
dului ne oferă noi posibilități 
de a atrage elevii către sport, 
de a îi ajuta să devină sănă
toși, puternici, de a Ie forma 
niște calități morale cum ar fi 
dirzenia, voința, spiritul de în
trecere. Deosebit de utilă mi 
se pare acea prevedere care 
impune larga practicare a 
sportului în aer liber, precum 
și aceea prin care specialiștii 
din domeniul educației fizice 
sînt chemați să acorde atenție 
prioritară sporturilor fundamen
tale : atletismul, înotul, gim
nastica. Ca profesor de educa
ție fizică sînt decis să contribui

victorios
Și returul campionatului na

țional la rugbi a primit din 
prima etapă „botezul“ zăpezii 
mieilor. Terenurile îmbibate de 
apă, stratul subțire de zăpadă 
au creat dificultăți serioase și 
au supus la eforturi suplimen
tare pe jucători, arbitri, pe te
merarii spectatori.

Programat ieri, în Capitală, 
pe terenul din Parcul copilu
lui, meciul dintre Grivița Ro-

cu toate forțele și priceperea 
mea la punerea în aplicare a 
Hotărîrii, la concretizarea pre
vederilor extrem de utile pe 
care le conține.

Maestrul sportului HOR1A 
DEMIAN, cunoscutul pivot al 
formației de baschet „U“ Cluj 
a ținut, Ia rîndul său, să își 
exprime satisfacția în legătură 
cu adoptarea de către Plenara 
C.C. al P.C.R. a unei hotărîri 
de asemenea importanță și uti
litate pentru activitatea viitoa
re a tuturor sportivilor.

— Văd în Hotărirea plenarei 
o chemare la mai buna organi
zare a întregii activități spor
tive, la eforturi suplimentare 
din partea sportivilor pentru 
a-și desăvîrși măiestria, pentru 
a-și dezvolta calitățile morale. 
Punîndu-se de îndată în prac
tică prevederile Hotărîrii spor
tul nostru va avea numai de 
cîștigat. Foarte utilă, bineveni
tă mi se pare indicația dezvol
tării și întăririi cluburilor care 
nouă, clujenilor, ne va aduce 
multe foloase. Reunind în clu
buri mai puține, dar și mai pu
ternice forțele — actualmente 
cam dispersate — ale mișcării 
sportive din Cluj, vom putea 
participa cu mai bune rezultate 
la competițiile republicane, 
vom putea produce mai mulți 
pnrfnrm^rî vqloarp.

și la lași
șie și Farul a debutat vijelios, 
tinerii rugbiști grivițeni impu- 
nîndu-și jocul. Cu mingi bătu
te înalt, peste linia de 3/4 a 
Farului, recuperînd baloane din 
grămezile deschise, înaintarea 
Griviței Roșii reușește să-și a- 
ducă adversarul în propriile 
buturi, iar V. Rusu cu toată 
opoziția constănțenilor, reușeș
te în min. 40 o încercare trans
formată de Comănici. Dar, 
pentru că va exista un dar... 
încercarea va fi contestată de 
constănțeni, destul de vehe
ment, pentru că susțin ei, V. 
Rusu nu ar fi culcat regula
mentar balonul în terenul de 
țintă. Or, cum arbitrul Petre 
lonescu, cel mai în măsură să 
judece faza cu pricina, se gă
sea pe locui disputei, acesta a 
validat eseul grivițenilor. Pro- 
testînd în mod nesportiv, brus- 
cînd pe arbitru, echipa Farul 
s-a ales și ea cu ceva... Dără- 
ban și Bucos, eliminați din joc.

Natural, jucînd în 13 jucători, 
constănțenii sînt nevoiți să se 
apere, Grivița Roșie reușind să 
mai înscrie trei încercări, prin 
Pavlovici și Damaschin (de 
două ori). „Bătrînul“ Caragea 
de la Farul, va realiza și el în
cercarea de onoare, scorul fi
nal de 18—4 pentru Grivița Ro
șie. aducîndu-le ceferiștilor pri
mele trei puncte din retur. A 
plăcut jocul plin de aplomb al 
tinerilor grivițeni, ca și apăra
rea constănțenilor, atunci cînd 
formația a fost completă. In ce
lelalte meciuri din Capitală 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate i Sportul studențesc— 
Vulcan 9—0 ; Gloria—C.S.M. 
Suceava 14—0 ; Dinamo—Pre- 
cizia-Săcele 8—0. In țară : Poli
tehnica Iași—Steaua 0—8 ; Uni
versitatea Timișoara—Știința 
Petroșeni 6—0 și C.S.M. Sibiu— 
Rulmentul Bîrlad 13—4.

GARRTEL FLOREA

Succesele 
Rapidului 

se numesc • ••
Drăgan!

Cu etapa da Ieri, echipele di
vizionare de volei au pășit In 
a doua part» a returului. A- 
cum, se poate spune că „ape
le“ încep să ae limpezească. 
Cu mici excepții, se cunosc 
primele clasate, care vor parti
cipa la turneul decisiv din luna 
aprilie (ctte șase echipe din 
campionatele feminin și mascu
lin).

Puține satisfacții au dat, In 
ultimele etape, formațiile mas
culine fruntașe, Dinamo și 
Steaua, ale căror evoluții au 
lăsat de dorit. De altfel, aces
tea au cunoscut eșecuri in fa
ța unor teamuri situate in a 
doua parte a clasamentului. De
sigur, nu poate fi vorba de un 
reviriment al celor din zona 
periculoasă, oi de randamentul 
scăzut al primelor două clasa
te, care nu acordă atenția cu
venită pregătirilor, socotin- 
du-se imbatabile. De aseme-

• înaripata tărie a revolu
ționarilor pașoptiști • Al. 
Papiu Ilarian, avocatul că
ruțașilor „bivolari" din 
Giurgiu • 28 martie 1848 : 
Ce raporta consulul Franței 
Ia Iași • Bătălia de Ia Ma
raton — o nouă interpretare
• Pe drumul chihlimbarului
• Soldați fără uniformă
• Franța 1940 : evenimente 
dramatice • 13 martie 1907

în Parlamentul român : li
berali și conservatori își dau 
mina • Un proces de pre
să : mareșalul Averescu 
nu-și mai aduce aminte • 
Cronică haiducească • Ma- 
nuelita Saenz, înverșunata 
războinică • P.N.Ț. se de
zintegrează — Fronda de la 
Buzău • Masacrul din noap
tea Sfintului Bartolomeu.

VOLEI
nea, amintim de evoluțiile mo
deste ale formațiilor Tractorul 
Brașov (masculin) și Universi
tatea Timișoara (feminin), co
tate pînă în sezonul trecut 
printre fruntașele diviziei A. 
Ultimele clasate, Voința Arad 
și Universitatea București s-au 
resemnat ; acestea fac doar act 
de prezență la jocurile oficiale, 
pe care le pierd în serie, la 
scoruri categorice.

în campionatul feminin, Ra
pid continuă să conducă, acu- 
mulînd 33 de puncte. Duminică, 
campioanele au înregistrat a 
șasea victorie, consecutivă din 
acest sezon, întrecind cu sco
rul de 3—0 pe „U“ Cluj. Se
cunda clasamentului, Penicilina 
Iași, care se află în preajma 
turneului final al „Cupei cu
pelor1 de la Lyon-Franța 
(16—18 martie), a susținut două 
jocuri la mijlocul săptămînii, 
obținînd tot atitea victorii (3—0 
cu Ceahlăul și 3—0 cu I.E.F.S.), 
Dinamovistele au avut puține 
probleme de rezolvat în con
fruntarea cu tînăra formație 
Constructorul București, de 
care au dispus cu un scor ca
tegoric 3—0 (15—3, 15—11, 15—-1).

O revenire de formă au mar
cat în ultimele săptămîni volei
baliștii de la Rapid. Ei au re
purtat cinci victorii consecuti
ve, dintre care două în depla
sare. Un merit deosebit in ob
ținerea celor cinci victorii are 
maestrul emerit Aurel Drăgan, 
care s-a hotărit să revină în 
terenul de joc și se dovedește, 
încă, un excelent coordonator.

M. LERESCU
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sează, două lucrează aici, în 
biroul amintit; cel de al trei
lea erou este o persoană din 
afară. In prima zi, cei doi „ai 
casei“ — să-i notăm A și B 
— asistă la o ședință consa- 
orată problemelor curente ale 
instituției lor. Ajungînd la 
punctul „diverse“ (ca să nu 
dramatizăm prea mult impor
tanța problemei) cineva din 
conducerea instituției amin
tește celor prezenți că, din 
motive nejustificate, contul 
telefonic al instituției înregis
trează cheltuieli exorbitante. 
Cauza: tot felul de convor
biri în afara intereselor de 
serviciu, ba chiar „generoasa" 
îngăduință acordată colabora
torilor ocazionali de a bloca 
firul instituției cu lungi dis
cuții particulare. Asta e clar. 
Referiri concrete la dispozi
țiile regulamentelor în vigoa
re, propuneri precise pentru 
stoparea definitivă a practicii 
derogărilor, adoptarea unani
mă a deciziei de rigoare — 
toate acestea se succed într-un 
tempo normal, cu seriozitatea 
normală a lui A, a lui B, a 
tuturor colegilor care țin sfa
tul și iau hotărirea. Pe urmă 
se termină ședința și se plea
că acasă.

Ziua a doua oferă un ră
gaz dramatic, 
deocamdată
Dar în ziua a 
soană din afara instituției, ve
nită în trecere ca și altădată, 
se gîndește, ca și altădată, că 
este cazul să-și facă o econo
mie de 25 de bani. De fapt 
nici nu se mai gîndește : co
mite un automatism, adică, 
mormăind obișnuita formulă 
„pot să dau un telefon", nu 
marchează întrebarea prin in
tonație, nu așteaptă răspunsul 
la întrebare, întinde doar mi
na spre receptor...

— Nu, nu se poate, îi re
plică prompt B. Nu se mai 
poate. Și, străduindu-se să se 
mențină în cadrul desăvîrși- 
tei politeți, B explică de ce 
nu se mai poate, bineînțeles 
fără a intra în toate amănun
tele istoriei. X aruncă atunci 
o privire de om ultragiat în 
sentimentele lui cele mai pro
funde și pleacă, nu fără a

cu consecințe 
imprevizibile, 

treia, X, per-

azvîrli priviri prevestitoare de 
rele, in stil Jupiter, păstrăto
rul fulgerelor și trăznețelor. 
Probabil că încă i se aud pe 
scară mormăiturile ofensate, 
cînd B ii relatează colegului 
său A despre această supără
toare scenă și — surpriză I — 
are ocazia să asculte, siderat, 
comentariul acestui coleg :

— Eu l-aș fi lăsat să tele
foneze. Iar la privirea de o 
neobișnuită intensitate a lui 
B („n-ai fost și tu aici alal
tăieri ?“), împăciuitorul con
tinuă moale, cu o explicație 
nevertebrată : „parcă nu-l știi 
pe X ce gură are ? Decît să 
umple tot orașul cu vorbe, 
mai bine... Tocmai cu el 
ne-am găsit să fim princi
piali...“ (Adică, în traducere: 
altuia, mai puțin agresiv în e- 
goismul lui, da, putem să-i 
aducem aminte de rigori, dar 
lui X, fiindcă e hahaleră, hai 
să-i acordăm, drept bonifica
ție. îngăduința noastră I).

Gongul final sună aici, dar 
o explicație pentru conduita 
lui A, dacă există vreuna, tre
buie căutată în ziua a Il-a, 
cea fără acțiune scenică. Li
niștea sufletească dobindită 
cu prețul minimei rezistențe, 
dacă nu chiar cu prețul aban
donării rezistenței la o rugină 
oarecare, se instalează în a- 
cest tainic interval. Reacția 
trădează o fisură fină, dar 
simptomatică Justificările de 
la suprafață sînt puerile. O 
dată e vorba de gura lui X, 
altădată de pumnul lui Y, în 
toate ocaziile sînt numai lu
cruri incomode pentru A, cel 
căruia, de fapt, hotărirea co
lectivă i-a fost adusă la cu
noștință încă de la elaborare, 
dar nu t-a intrai în conștiință, 
nu a devenit a lui. Pentru că 
acolo domnește un interes e- 
xagerat pentru o „pace" în
rudită îndeaproape cu como
ditatea. Astfel, A rămirte me
reu acel Tomovici care ne 
tot întreabă cu o comprehen
siune de care ni-e greață : 
„De ce te legi la cap dacă nu 
te doare ?", acel Tomovici 
care niciodată nu vrea, nu e 
în stare să înțeleagă adevărul 
Cerchez-ilor adevărați: „Dar 
mă doare, Tomovici, mă doa
re /“.



Consiliul de Securitate a adoptat:

REZOLUȚII PRIVIND» IMPLICAȚIILE
HOTÀRÎRII RHODESIEI DE A ÎNCHIDE c

FRONTIERA CU ZAMBIA
Consiliul de Securitate 

și-a încheiat, sîmbătă 
seara, dezbaterile pe 
marginea raportului pre
zentat de o comisie spe
cială a O.N.U., adoptind 
două rezoluții cu privire 
la implicațiile economice 
și politice ale 
regimului rasist 
Salisbury de a 
frontiera cu Zambia.

In prima rezoluție, adoptată 
tn unanimitate, . Consiliul de 
Securitate lansează un apel tu
turor statelor de a acorda asis
tență tehnică, financiară și ma
terială Zambiei, pentru a per
mite acestei țări să aplice po
litica sa de independență eco
nomică față de Rhodesia. Con
siliul solicită, de asemenea, 
Națiunilor Unite și instituțiilor 
sale specializate să organizeze 
un program de asistență pentru 
Zambia.

Cel de-al doilea document, cu 
privire la aspectele politice ale 
situației din zonă — adoptat cu 
13 voturi (Marea Britanie și 
S.U.A, s-au abținut) — arată că 
situația din Rhodesia constituie 
o amenințare pentru pacea in
ternațională, accentuată de „ac
tele agresive și provocatoare“ 
împotriva Zambiei, și condam
nă cu energie refuzul Republicii

hotăririi 
de la 
închide

Sud-Africane de a-și retrage 
forțele militare din acest teri
toriu. Rezoluția cere, de aseme
nea, Marii Britanii să se con
voace o conferință constituțio
nală în Rhodesia, cu participa
rea adevăraților reprezentanți 
ai întregului popor zimbabwe, 
peAtru realizarea unei înțele
geri cu privire la viitorul aces
tui teritoriu ; de asemenea, so
licită acesteia să facă tot posi
bilul pentru a permite exerci
tarea liberă și integrală a drep
tului populației din 
la autodeterminare și 
dență.

Cele două rezoluții 
prezentate de Guineea, 
Indonezia, Kenya, Panama, Pe
ru, Sudan și Iugoslavia,

Rhodesia 
indepen-

au fost 
India,

« Bombardamente

că

derîlor industriale, șantierelor de 
construcții, fermelor de stat, ex
ploatărilor forestiere și sectoa
relor comunicații și transporturi.

celei de-a 
cooperare 
Delegația

Lucrările ComisieiSuccese ale patrioților 
din Guineea-Bissau

Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) a dat publicității, în capita
la Republicii Guineea-Conakry, un comunicat referitor la suc
cesele înregistrate de forțele patriotice în cursul atacurilor lan
sate în luna februarie împotriva trupelor colonialiste portughe
ze. Comunicatul precizează că, între 19 și 27 februarie, forțele 
P.A.I.G.C. au atacat taberele militare portugheze de la Binar, 
Gantongo și Mansaba, provocînd inamicului pierderi însemnate 
in oameni și echipament militar. Totodată, la 26 februarie, u- 
nități ale P.A.I.G.C. au interceptat un convoi de vehicule mi
litare portugheze, în regiunea Sambuia. In cursul ciocnirilor 
ce au avut loc, mai mulți militari portughezi au fost uciși sau 
răniți.

Comunicatul informează, de asemenea, că forțele P.A.I.G.C. 
au zădărnicit, în cursul lunii februarie, tentativele unor unități 
militare portugheze de a pătrunde în sectoarele Biambi și Mo- 
res, din zona eliberată.

guvernamentale de cooperare 
româno-egipteană

Duminică dimineața au început, la Cairo, lucrările 
opta sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de 
economică și tehmco-științifică româno-egipteană. 
romănă este condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, iar cea egipteană de Mc- 
hamed Abdallah Merzaban, vicepremier, ministru al economiei 
și comerțului exterior al Egiptului.

In cursul aceleiași zile, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a făcut o vizită lui Mustafa El 
Gabali, ministrul agriculturii, cu care a avut o convorbire re
feritoare la dezvoltarea cooperării între cele două țări in do
meniul agriculturii.

PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT

• Acțiuni 
revendicative 
în Anglia

In Marea Britanie continuă 
acțiunile revendicative inițiate 
de sindicate în semn de protest 
față de creșterea prețurilor la

OLANDA. — Vedere din Amsterdam.

unele categorii de produse de 
strictă necesitate, îndeosebi la 
cele alimentare.

Pentru a treia oară în ulti
mele unsprezece zile, dumini
că, feroviarii britanici au înce
tat lucrul pe timp de 24 de ore. 
De asemenea, continuă greva 
lucrătorilor din industria ga
zului, inițiată cu aproape patru 
săptămini în urmă, greva per
sonalului medical din spitale și 
greva cadrelor didactice de la 
o serie de școli din Londra. Au 
intrat în grevă și muncitorii de 
la societatea constructoare de 
automobile „Ford Motor Com- 
Pany“.

fost primită, la Quito, de mi
nistrul afacerilor externe, An
tonio Lucio Paredes, de minis
trul industriei și comerțului, 
Francisco Rosales, și a avut con
vorbiri cu o delegație guverna
mentală ecuadoriană, condusă de 
Jaime Moncayo, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, in 
probleme legate de promovarea 
relațiilor dintre R.P. Chineză și 
Ecuador.

• Directivele 
Președinției 
Consiliului de 
Miniștri al 
R. D. Vietnam

• O declarație 
a președintelui 
Richard Nixon

Guvernatorul britanic al Insu
lelor Bermude, Richard Shar
pies, a fost ucis, sîmbătă seară, cu 
focuri de armă, la reședința sa 
oficială situată la doi kilometri 
le centrul capitalei Bermude- 
lor, Hamilton. Autorii atentatu
lui au rămas încă necunoscut«. 
Poliția a organizat operațiuni 
pentru descoperirea criminali
lor și elucidarea circumstanțe
lor asasinatului.

Imagine din orașul Magdeburg ale cărui monumente și clădiri 
istorice il face unul dintre cele mai frumoase orașe din 

R. D. Germană.

Agenția V.N.A. informează _ 
Președinția Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate
Vietnam a difuzat Directivele 
cu privire la îmbunătățirea și 
oonsolidarea organizării econo
miei. in vederea refacerii pro
ducției și a stabilizării vieții co
tidiene a personalului întreprin-

americane asupra 
Cambodgiei

Comandamentul forțelor ar
mate ale S.U.A. din zona Ocea
nului Pacific a anunțat că avia
ția americană, inclusiv forma
țiuni strategice „B-52“, a bom
bardat, simbătă, zone eliberate 
ale teritoriului cambodgian.

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a declarat, in cadrul u- 
nei alocuțiuni radiotelevizate, că 
se va adresa Congresului, spre 
a cere reintroducerea pedepsei 
capitale pentru infracțiunile 
eonsiderate crime federale, pre
cum și revizuirea codului penal 
american, in vederea adoptării 
unor pedepse și măsuri care să 
constituie o armă mai puterni
că de combatere a traficului de 
droguri și a crimei organizate 
din S.U.A.

Intre infracțiunile vizate de 
aceste măsuri, președintele a 
menționat asasinatul, trădarea, 
pirateria aeriană, traficul de 
stupefiante.

Agenția China Nouă informea
ză că o delegație a Comitetului 
chinez pentru promovarea co
merțului, condusă de Li Ciuan, 
vicepreședinte al comitetului, a

înnoiri la sud de Rio Grande
In numeroase state latino-americane se manifestă o febrilă 

căutare de posibilități de progres economic, social, cultural etc. 
Cit de lung și anevoios va fi drumul care să le ducă la atingerea 
obiectivelor ce și le-au propus, este o întrebare al cărei răs
puns nu poate fi dat cu ușurință. Semnificativ, insă este faptul că 
mișcarea innoitoare este in plină desfășurare și că in ciuda ca
racterului său uneori contradictoriu, care înregistrează și oscilații 
temporare, această mișcare a devenit cu fiecare an tot mai evi
dentă. Pornind de la premisa că prezentarea unui tablou exhaus
tiv al tendințelor pozitive din America Latină — în situația atît 
de complexă a continentului, și la spațiul restrins al unui coti
dian - se dovedește in mare măsură irealizabilă, in cele ce ur
mează vom încerca totuși să schițăm cîteva trăsături remarcate 
la sud de Rio Grande del Norte.

unor
A-
or-

n element sublini
at în repetate rîn- 
duri de cunoscute 
personalități poli
tice și economice 
de pe continent se

referă la creșterea gradului de 
conștientizare a națiunilor din 
regiune, o mai largă și intensă 
preocupare și participare la 
viața politică a statelor. Fără 
îndoială că o influență hotărî- 
toare asupra acestui factor l-a 
avut creșterea și maturizarea 
unor noi detașamente ale clasei 
muncitoare, apariția în nume
roase state a unor întreprin
deri, pe alocuri chiar a 
puternice zone industriale, 
firmarea proletariatului, a
ganizațiilor sale politice și pro
fesionale, a dus la mobilizarea 
unor pături tot mai cuprinză
toare ale populației in luptele 
pentru dreptate, împotriva oli
garhiei interne și a dominației 
străine. Creșterea numărului 
grevelor, al participanților la 
asemenea lupte sociale, sînt 
dovezi grăitoare în această di
recție. Importanța și rolul unor 
partide comuniste în ascensiu
nea forțelor politice democrati
ce și progresiste din unele țări 
latino-americane sînt binecu
noscute. Un exemplu elocvent

îl constituie realitatea politică 
chiliana ca și constituirea in 
diferite alte state de pe conti
nent a unor largi coaliții (nu 
numai cu prilejul unor alegeri) 

,— din care fac parte și comu
niștii.

Abordarea oricît de sumară 
a realității din America Latină 
trebuie să releve rolul și locul 
care revin militarilor pe scena 
politică a continentului. Intr-a
devăr, în unele țări latino-a
mericane forțele armate ajunse 
la putere exprimă tendințe spre 
progres. Desigur, nu se poate 
ignora că în alte țări preluarea 
puterii de către militari repre
zintă instrumente conservatoa
re pe care le folosesc clasele 
dominante. Experiența istorică 
este complexă și trebuie exa
minată concret. „In 
remarca publicația 
RELAZIONI INTERNAZIONA
LI, pentru a nu păcătui 
schematism și simplism* 
bine să aprofundam 
care au făcut ca, in 
determinate, militarii 
mericani să preia f 
conducători politici“, 
tatea, existența unui 
scăzut de dezvoltare economică 
și socială, puternice discrepan
țe in repartiția veniturilor soci-

definitiv, 
italiană

prin 
este 

mișcările 
condiții 

latino-a- 
funcția de 

. Instabili- 
stadiu

ale, însoțite de mutații, uneori 
profunde în rîndurile militari
lor, au fost cîteva din cauze
le care au dus la apariția 
impunerea armatei ca forță 
litică in statele din regiune, 
servatorii apreciază că 
printre militari sint „ulii 
„porumbei“, „conservatori 
„liberali", cei mai numeroși, cu 
accentuată influență, sînt cei 
care au grade inferioare și pro
vin din păturile mijlocii sau 
sărace ale populației țărilor 
respective. Aceștia din urmă 
sînt mai puternic legați de re
alitățile țării. In plus, prin tra
diție. in unele școli de ofițeri 
(cum este Centro Avanzado de 
Estudios Militares din Linia) in 
afara cunoștințelor militare se 
predă și o gamă largă de noți
uni economice și politice, cre- 
înd tinerilor ofițeri condiții de 
a înțelege mai profund eveni
mentele politice și economice, 
cursul lor. Dacă la aceasta a- 
dăugăm rolul care-1 joacă ar
mata în numeroase state de pe 
continent la construirea de dru
muri, edificii publice, în proce
sul de alfabetizare, apare mai 
evident de ce în anumite împre
jurări concrete militarii s-au 
dovedit mai realiști decit alte 
forțe politice „tradiționale". Ca 
o confirmare de ultim moment 
a celor de mai sus poate fi pri
vită intervenția militarilor din 
Uruguay în urma căreia ei au 
reușit să impună un program 
prevăzînd. printre altele, înfăp
tuirea reformei agrare, institui
rea controlului de stat asupra 
mijloacelor de producție, mă
suri de redistribuire a venitu
lui național și de luptă contra 
monopolurilor, stimularea ex
porturilor și producției naționa
le, dreptul de participare a oa
menilor muncii la conducerea 
întreprinderilor. Așa cum sub
linia o declarație a C.C. ai Par-

• Viața 
pe Marte ?

Studierea fotografiilor plane
tei Marte confirmă ipoteza că 
pe această planetă ar putea 
exista anumite forme de. viață, 
a declarat, la Washington, Cari 
Sagan, cercetător al N.A.S.A., 
care conduce experiențele in 
cadrul programului „Mariner-9". 
El a precizat că anumite cursuri 
de apă ar fi putut exista pe 
Marte intr-o perioadă relativ 
apropiată de epoca noastră. 
„Dacă pe această planetă exis
tă intr-adevăr forme de viață, 
o navă spațială care urmează 
să ateriezeze pe Marte în ur
mătorii trei ani, ar putea să le 
detecteze.

Reprezentantul Partidului 
Social-Democrat în Comisia 
pentru afaceri 
Bundestagului 
Hans-Jurgen 
s-a pronunțat 
malizarea în continuare

externe a 
vest-german, 

Wischnewski, 
pentru nor- 

a 
relațiilor R.F. Germania cu 
R.P. Polonă. Relevînd că, în 
prezent, este de așteptat ca 
dezvoltarea legăturilor din
tre cele două țări să aibă 
loc cu prioritate în sfera e- 
conomică, el a subliniat, tot
odată, importanța pe care o 
are pentru R.F.G. normali
zarea relațiilor interstatale 
cu R.P. Polonă.

Asupra statului american Te
xas s-au abătut uragane pu
ternice, care au provocat, po
trivit primelor știri, moartea 
cel puțin a unei persoane, ră
nirea a aproximativ 80 și im
portante distrugeri materiale. 
Au fost afectate, în special, o- 
rașele Hubbard și Burnet, care 
au fost izolate temporar.

Guvernul peruan a inițiat un larg program de transformări pro
gresiste. Fotografia reprezintă un aspect de lucrări de irigație la 

o cooperativă sătească creată in cadrul reformei agrare.

tidului Comunist din Uruguay, 
„înfăptuirea acestor prevederi 
ar deschide perspective favora
bile și ar oferi posibilitatea de 
a scoate țara din situația de 
criză“. Documentul lansează 
chemarea ca toți oamenii mun
cii să acționeze pentru înfăp
tuirea programului respectiv,

O altă trăsătură a realități
lor din America Latină se refe
ră la apariția „clerului protes
tatar“. Acest fenomen este con
siderat de unii drept deosebit 
de important in evoluția socia
lă de pe contingnt ; el se ex
tinde la probleme sociale, poli
tice și economice. Situarea de 
partea celor mulți în asemenea 
confruntări a devenit necesară 
nu numai clerului mărunt, dar 
chiar și unor înalți prelați. 
Motivul principal ai acestei ten
dințe : biserica riscă să-și piar-

dă credincioșii In cazul situării 
ei în afara preocupărilor majo
re cu caracter politico-economie 
ale unor pături ale populației.

Desigur, contribuția tineretu
lui, a studenților latino-ameri
cani la înfăptuirea procesului 
înnoitor, la democratizarea vie
ții politice din America Latină, 
la realizarea’ aspirațiilor legiti
me ale națiunilor din regi
une se circumscrie cadrului ge
neral al luptei forțelor pro
gresiste.

înnoirea relațiilor 
confruntările, uneori 
succesele statelor latino-ameri
cane în eforturile lor de dez
voltare economico-socială au 
o amplă și profundă semnifica
ție, exprimind noile dimensiuni 
ale unei realități complexe.

sociale, 
acerbe,

IOAN TIMOFTE
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panoramic
Retragerea Ini 
John Lindsay

Primarul New- 
Yorkului, John Lind- 
say, a anunțat de
cizia sa de a re
nunța la conduce
rea celui mai mare 
oraș american în 
noiembrie viitor. 
Lindsay nu se va 
mai prezenta la 
startul viitoarei 
competiții electo
rale new-yorkeze. 
Un al treilea man
dat de primar re
prezintă, s-ar pă
rea O perspectivă 
care nu îl atrage. 
Lindsay a fost ales 
primar în 1965. Pe 
atunci era 
can. Patru 
tîrziu avea 
reales - 
dată fără 
vechiului său 
tid. 
berale 
profesa 
taseră 
blicani. 
1971 i 
saltul 
parte 
politice : se înscrie 
în partidul demo
crat Primarul 
Yorkului ar fi 
să Intre în 
pentru Casa 
N-a izbutit,

republi- 
ani mai 

să fie 
de astă 
sprijinul 

par- 
Tendințele II- 

pe care le 
i îl indepăr- 

de repu- 
. In august 
se produce 
de cealaltă 
a baricadei

New 
dorit 

cursa 
Albă, 
însă, 

să se impună drept 
candidat al demo
craților. A preferat, 
de aceea, să se 
retragă.

Acum dorește să 
abandoneze și con
ducerea municipa
lității new yorkeze. 
Lindsay a devenit 
oare un dezamă
git ? Caută cumva 
liniște departe de

furtunile 
După 
tează 
PRESSE, 
motivele 
care nu 
cearcă i 
un al treilea man
dat, Lindsay afirma 
că opt ani consa
cra ți 
New 
după părerea 
„sarcina cea 
dificilă din S.U.A. 
după cea de pre
ședinte* — sînt „su- 
ficienți pentru un 
singur om”.

Lindsay s-a ară
tat în fața ziariști
lor încrezător în 
șansele sale politi
ce. „Cred că aș pu
tea cîștiga un al 
treilea mandat' - 
afirma el. Obser
vatorii locali amin
teau, totuși, că în 
1969, cînd Lindsay 
a înfruntat atît un 
republican, cît și 
un democrat (de 
tendințe conserva
toare șl puțin cu- 
noscuți) victoria a 
obținut-o cu o oa
recare dificultate. 
Pentru scrutinul din 
noiembrie viitor, 
s-au și declarat 
gata să intre în a- 
rena electorală șap
te candidați demo- 
crați.

Ce va face Lin- 
say, acest 
cian care 
ascuns 
ambiția 
mai mult 
mărul New Yorku
lui și pe

Monezi
căutate

politice ? 
cum rela- 

FRANCE 
explicînd 

pentru 
I mai în
să obțină

problemelor 
Yorkului — 

lui 
mai

politi- 
nu și-a 
niciodată 
de a fi 
decit pri-

care unii

Supertanc 
petrolier

Compania japoneză „Hi- 
tachi“ a anunțat că va în
cepe in curind construcția 
unui supertanc petrolier de 
500 000 de tone, comandat 
de o firmă de armatori greci.

O altă companie niponă, 
„Ishikawajima - Harima - 
Heavy Industries", a înche
iat, luna trecută, cu firma 
londoneză „Globtik", un con
tract preliminar privind 
construirea unui tanc 
trolier de... 700 000 tone, 
ceasta firmă a lansat
rind la apă un tanc petro
lier de 483 664 tone, cel mai 
mare din lume la ora ac
tuală.

pe- 
A-

cu-

STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Central (orele 10; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,30).

TINERII : rulează la Doina (o- 
rele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAN s ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15;
13 30: 16: 18,15; 20,30).

ORGANIZAȚIA : rulează la Sca
la (orele 8.45; 11,15; 13,45: 16,15; 
18,45: 21). București (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
8,45; 11: 13 15; 15,30; 18; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

CLOVNII : rulează la Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14: 16.15; 18,30; 
20.45).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
18: 20 15), Cosmos (orele 10; 15,30; 
18: 20,30).

ADIO,
roviar (orele 
Mori a (orele

ARME ! : rulează la Fe- 
9,30; 12,45; 16; 19.30), 

9; 12,30; 16; 19,30).

Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Aurora (orele 9; 12,15; 16; 19,30).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18 In con
tinuare). La ora 20,15 Program 
de documentare.

NUNTA DE PIATRA : rulează Ia 
Popular (orele 16; 18; 20).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; ------- ---------------- -
11,15;
dern 
18,30;

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18; 
20,15).

ÎN UMBRA VIOLENTEI : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30), Flamura (orele *' 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează 
Viitorul (orele 15,30; 19).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Volga (orele 10: 12,30; 15,30; 18: 
20,30), Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

20,30), Melodia (orele 9; 
13,30: 16; 18,30; 20,45). Mo- 

(orele 8,45; 11; 13.30; 16; 
20,45).

9;

la

ZESTREA : rulează la Munca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Dacia (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

GRĂSUNA : rulează la Vitan ta
rele 16; 18; 20).

MARIA STUART : rulează la 
Bo.cegi (orele 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CUPA GLORIEI : rulează la U- 
nirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Ferentari (orele 16; 
18; 20).

MAREA EVADARE ; rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30 19).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Giulești 
(orele 15.30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI .MURPHY : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30).

LPUL MĂRILOR - RĂZBUNA
REA : rulează la Rahova (orele 
15,30; 19).

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENE-

RAL : rulează la Cotroceni (ora 
20,15).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Progresul (orele 15,45; 
18: 20,15).

CU TOATA VITEZA ÎNAINTE : 
(orele 10; 12; 14), DESENE ANI
MATE (S.U.A.) (ora 16,30), rulează 
la Cinemateca Union.

Teatrul „Al. Davlla“-Piteșa (la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : DRAGOSTEA
NOASTRĂ MOARE ODATĂ CU 
NOI — ora 20: Teatrul de Stat — 
Ploiești (la Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra“ — Schitu Măgurea- 
nu) : AVARUL — ora 20: Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
20; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVIN- 
TUL — ora 19,30.

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 45-a (reluare). 18,00 Te
lex. 18,05 La ordinea zilei. Azi, 
județul Botoșani. 18,20 Căminul. 
19,00 Scene. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauza în
tregului popor. 20,00 Cîntecul săp
tămânii ■ „Un țărm de "
20.05 Ancheta TV. “
20,45 Roman foileton : Piatra lu
nii — ultimul episod. 21,30 Redac
ția Cultural-Artistică ȚV. vă pre
zintă începînd din această seară 
Revista literar-artistîcă TV. 22,30 
„24 de ore. 22,50 Luminile rampei. 
O seară la Teatrul muzical „N. 
Leonard“ din Galați.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră, 
serial 
Flipper — 
muzică de 
artistic. A 
a V-a.

linlște“. 
Conviețuire.

20,05 Film 
pentru copii : Delfinul 

reluare. 20,30 Dans șl 
pretutindeni. 21,00 Film 
fost chemată și clasa

l-au comparat eu 
John Kennedy? Cu
noscătorii proiecte
lor sale pretind că 
ar exista două po
sibilități : a candi
da pentru un post 
senatorial sau pen
tru cel de guver
nator al statului 
New York. Obține
rea postului de se
nator n-ar fi deloc 
simplă deoarece ar 
trebui înfrîntă riva
litatea lui Jacob 
Javits, puternic im
plantat în corpul 
electoral. Nici pos
tul de guvernator 
nu reprezintă o re
dută mai lesne cu- 
ceribilă : Nelson
Rockefeller este 
foarte popular și a 
izbutit (din 1958) 
să-și reînnoiască 
mandatul de trei 
ori.

Poate, Insă, că 
Lindsay nu se gîn- 
dește doar la 1974 
— anul alegerilor 
senatoriale și de 
guvernatori, 
că proiectele 
vizează 1976 
cînd se va redes
chide cursa pentru 
Casa Albă. Co
mentatorii citați de 
FRANCE ----------
sînt de 
pentru a 
se în 
cursă, Lindsay are 
nevoie de o bătă
lie cîștigată la 
New York : fie se
natorială, fie pen
tru funcția de gu
vernator.

Vn mare număr din mone
zile și bancnotele japoneze 
aflate în circulafie curentă au 
trecut aproape complet în co
lecțiile numismatice, iar pre
țul banilor, din metal sau 
hîrtie în cauză, a crescut în 
ultimii ani de 100—200 ori 
față de valoarea lor nomina
lă. Astfele, moneda de 5 yeni 
bătută în 1957 poate fi obți
nută doar contra unor sume 
de 1 000—1 200 yeni bucata, 
cea de 50 yeni emisă în 1960 
costă 5 000 yeni, iar cea de 
100 yeni pusă tn circulație în 
1964 se vinde cu aproxima
tiv 2 000 yeni. Aparentul pa
radox se explică prin faptul 
că numai in Japonia există 
peste 3 milioane de numis- 
mați, In timp ce totalul mone
zilor menționate se ridică la 
numai 10 milioane bucăți.

Greșeală de traducere

Și
Poate 

lui

PRESSE 
părere că 
avea șan- 

această

M. RAMURĂ

Datorită unei greșeli de tra
ducere din engleză în france
ză, expertul in diamante, Al- 
bert Mormickandamm, urma să 
plătească zeci de mii de franci 
elvețieni, dacă n-ar fi găsit ju
decători care să repare această 
greșeală. La o licitație din Ge
neva, expertul a oferit pentru 
un briliant 190 000 de franci el
vețieni. Oferta a fost acceptată 
de către licitator, crezind că. 
ea s-ar ridica la 290 000 de' 
franci. Cînd s-au făcut forme
le de achitare a valorii 
toriei, Monnickandamm a 
fuzat să plătească această 
mă. Deși briliantul a fost vîn- 
dut mai tîrziu cu 220 000 
franci, posesorul a pretins di
ferența pînă la 290 000 de franci, 
plus o anumită dobîndă. Cazul 
a fost deferit unui tribunal din 
Londra, care a considerat că a 
avut loc o eroare regretabilă 
ce nu trebuie să fie sancțio
nată.

biju- 
re- 
su-

de

„INDIENII NEGRI“
Autoritățile braziliene încearcă din nou să stabilească contacte 

cu membrii tribului de indieni „Ava-Canoeyrus“, sau „indienii 
negri“, care populează junglele inaccesibile din statul Goyas, 
din centrul țării. Pînă în prezent, „indienii negri“ s-au opus 
oricăror încercări ale cercetătorilor sau autorităților de a stu
dia modul de viață și de organizare a tribului. Puținele persoa
ne care au reușit totuși să intre în legătură cu „Ava-Canoeyrus“ 
au relatat că indienii din acest trib au pielea de culoare nea
gră și părul ondulat. Pe baza puținelor informații de care dis
pun, oamenii de știință și specialiștii, intre care și cunoscutul 
antropolog George Zaruru, au ajuns • la concluzia că indienii 
„Ava-Canoeyrus“ sînt urmașii sclavilor africani care, în seco
lul al XVI-lea, s-au refugiat in jungle, fugind de pe planta
țiile colonialiștilor portughezi.

Toate încercările de pînă acum, cele din anii 1946, 1955 și 
1971 de a studia modul de viață al tribului au eșuat.

Cazul Barbie alias Altmann
Curtea Supremă din Bolivia se va pronunța 

marți asupra cererii de punere în libertate a 
lui Klaus Altmann, a cărui extrădare fusese 
cerută de guvernul francez, spre a fi judecat 
pentru crimele săvîrșite la Lyon in perioada 
celui de-al doilea război mondial. Klaus Alt
mann, cetățean naturalizat în Bolivia, a fost 
arestat la începutul lunii martie, după ce acesta 
recunoscuse, intr-un interviu acordat presei, că 
adevăratul lui nume este Klaus Bărbie.

După cum anunță agenția Reuter. procuratura 
din La Paz a respins cererea de punere în 
libertate provizorie a lui Altmann. inaintînd 
Curții Supreme un raport in care solicită in
stanței să „stabilească în mod definitiv" dacă 
Klaus Altmann este una și aceeași persoană cu 
Klaus Bărbie, fost șef al gestapoului din Lyon, 
condamnat la moarte în contumacie pentru cri
mele săvîrșite în perioada celui de-al doilea

război mondial pe teritoriul Franței. După cum 
s-a mai anunțat, guvernul francez a cerut auto
rităților boliviene să-l extrădeze pe Klaus Alt- 
mann, alias Klaus Bărbie, vinovat pentru tor
turarea și asasinarea participanților la mișcarea 
de rezistență, inclusiv a unuia dintre liderii a- 
cesteia, Jean Moulin. Extrădarea lui Altmann 
a fost cerută și de autoritățile de Ia Lima spre 
a fi judecat pentru fraude săvîrșite în Peru.

Potrivit agențiilor de presă, Klaus Altmann a 
fost arestat de autoritățile din La Paz, după 
interviul acordat presei, pentru a preîntîmpina 
o eventuală fugă a acestuia din Bolivia. Avoca
tul lui a înaintat autorităților judiciare din La 
Paz o cerere de punere în libertate a clientului 
său, afirmînd că arestarea sa este nejustificată, 
deoarece delictele săvîrșite de Klaus Altmann, 
în urmă cu 28 de ani într-o țară străină, au 
ieșit de sub incidența legii.
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