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APROVIZIONAREA UZINELOR

Trăsătura distinctivă a planului pe 1069, a sarcinilor ce revin întreprinderilor industriale ale Capitalei este menținerea in continuare a unul ritm susținut de creștere a producției, prin folosirea cu randamente superioare a capacității mijloacelor tehnice și a forței de muncă. Pentru aceasta, însă, este limpede că aprovizionarea cu materii prime și materiale — ca un prim moment im- > .'tant al ciclului productiv — trebuie «ă se desfășoare în mod ireproșabil. De asigurarea ritmică și într-o structură sortimentală optimă a volumului de materii prime și materiale, reclamate de procesul de fabricație, depinde nemijlocit realizarea zi de zi, decadă cu decadă, a planului în.fiecare întreprindere industrială.O atare cerință se impune cu atît mai mult cu cît, după cum se știe, în acest an. întreprinderile au trebuit,: să dimensioneze mal bine necesarul de aprovizionat, stocurile, în strînsă concordantă cu cerințele reale ale producției. Orice dereglare apărută în aprovizionarea unei întreprinderi poate provoca o serie de neajunsuri în buna desfășurare a procesului de producție.Să vedem ce arată faptele. Pentru trimestrul I uzina. „Vulcan" nu avea asigurate, pină la sftrșitul lunii februarie, repartiții Ia cîteva sute de tone profile, bare, tablă, țevi, din țară sau din import, La întreprinderea „Inox" nu se primise nimic din, pțelul dublu,,copie, tabla inoxidabilă sau pietrele de polizor absolut necesare fabricației produselor programate în primul tri- mostru. Nu cu mult mai bună era situația la uzina de medicamente , 'bucurești" ; aici lipseau importante aortlmente ca hexametafosfat de sodiu. cărbune activ și fiole, iar din import, pină la 28 februarie, nu sosiseră 50 materii prime. In diverse cantități.Erau șl sînt necesare, în conti- ■ îare, aceste materii prime șl ma- „riale întreprinderilor amintite 7 Absolut necesare ! De altfel, consecințele acestor „goluri" din aprovizionare au și început să apară. De pe acum se conturează că uzina „Vulcan" nu va putea respecta termenele de livrare prevăzute pentru acest trimestru la 20 contracte încheiate cu diferiți beneficiari de investiții. Uzina de medicamente nu a putut fabrica pînă acum 34 sortimente, „Policolor" nu a avut posibilitatea să producă cîteva sute de tone de lacuri și vopsele, iar la „Inox" a apărut o rămînere în urmă în realizarea, în acest trimestru, a unor produse destinate exportului.Neajunsurile create de lipsurile în aprovizionare nu se rezumă la atît. Ele influențează negativ ritmicitatea în desfășurarea procesului de fabricație. gradul de folosire a unor capacități de producție. In plus, cînd anumite materiale lipsesc, „rețeta", asortarea impusă de fabricarea unor produse nu se mai pot realiza. Ca urmare, ori materiile prime sosite stau în depozite, ori ele se lansează în fabricație, rămînînd un timp mat mult sau mal puțin îndelungat sub formă de producție... neterminată, în ambele variante, dificultățile eco- nomico-financlare sînt multiple. Ele sînt generate, în primul rînd, de sporirea stocurilor supranormative Așa s-au petrecut lucrurile la „Poli-' color", unde. în luna ianuarie a.c., stocurile supranormative au crescut cu 13 milioane lei, care adăugate la imobilizările existente, au impus plata, numai în 20 zile din februarie, a unor dobînzi penalizatoare ce au Însumat 473 000 lei.

— E drept, la situația temporar necorespunzătoare in care se află „Policolor" a aprovizionarea confirmat tov. rector general triei Chimice.cu vederea că in uzină nu s-a realizat o programare judicioasă a producției, o corelare a acesteia cu «tocurile de materii prime și mate-

riale existente, pentru asigurarea u- nui flux optim de fabricație. O vină avem șt noi, cei din direcția generală, întrucît nu întotdeauna am a- cordat sprijinul solicitat și stringent necesar acestei întreprinderi intrată de curînd în funcțiune.„Autocritica" directorului general este salutară. Important este dacă în perioada imediat următoare se vor asigura materialele respective, pentru ca — sub acest aspect — nimic să nu mai impieteze realizarea produselor planificate și așteptate de beneficiari. Nu de alta, dar așa cum preciza tov. ing. Tănase Hutlea, directorul comercial al uzinei „Vulcan", de cele mai multe ori. lipsurile

ca cei ce se ocupă de fabricație să transfere răspunderea pentru neajunsurile din producție pe neasigu- rarea unui material, sau altuia. Responsabilitățile se diluează, iar consecințele restantelor în îndeplinirea ritmică și integrală a planului se pot multiplica.Să revenim, Insă, la Intrebarea- cheie : de ce, la începutul lunii martie. întreprinderile amintite nu erau încă asigurate cu anumite materii prime și materiale necesare realizării planului de producție pe primul trimestru al anului ? întrebarea vizează, mai întîi, materialele indigene, pentru care unele unități economice nici nu primiseră decît în parte repartițiile. E cazul uzinelor „Vulcan" sau „Timpuri noi". Pe drept cuvînt, specialiștii cu care am discutat la „Vulcan" apreciau : „Nu credem că furnizorii vor accepta să mai contracteze In zilele următoare sute de tone de semifabricate cu termen de livrare util pentru noi, adică înainte de 31 martie". Apoi, întrebarea se referă la aprovizionările din import, domeniu In care investigațiile anchetei au relevat existența unor dificultăți inadmisibile, generate de In- tîrzierile mari In contractarea de către forurile de resort a majorității materialelor necesare chiar în acest trimestru producției uzinelor de medicamente sau „Vulcan". Neajunsu-
Dan MATEESCU

® ® SDin vremuri străvechi, sucevenii au moștenit deprinderea de a urca duminica spre vechea cetate de scaun. Reînviat pentru o zi, orașul încerca acea strălucire care a lumina* cîndva pagini glorioase din istoria țării, pagini de început, dense, tulburătoare, pecetluite cu nume de voievozi. Bogdan. Alexandru, Ștefan' și alții. Din Cîmpu- lung sau Gura Humorului, din Rădăuți, Fălticeni sau din satele împrăștiate pe coama dealurilor, oamenii împlineau săptămînal ritualul zilei la tîrg. Budăeșe pirogravate, donițe și un- tare, chipernicere pentru închegat laptele, cîntare de lemn și doinite, străchini smălțuite cu verdele pur al pajiștilor Rarăului, poposeau pentru o zi 'la Suceava pentru ca apoi să urce sau să coboare culmile munților, să treacă apa șerpuitoare a Moldovlței. într-un peisaj ferecat în legende cu întemeietori de tară șl zimbri....Pe sub streașină vechilor dar mal ales a noilor ctitorii, drumurile, modernizate, urcă și azi spre Suceava. Sensul lor, incomparabil îmbogățit în acest ultim sfert de veac, nu-1 poți
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BRAȘOV (prin telefon). — Duminică seara, Teatrul dramatic din Brașov a a- ît loc închiderea celei de-a doua ediții a Festivalului internațional de muzicăușoară. Iată, rezultatele: Marele Premiu „Cerbul de aur" a fost obținut de tînăra solistă română LUMINIȚA DOBRESCU. Celelalte două trofee ale concursului de interpretare au revenit concurentelor HANYA PA
ZELTOVA (Cehoslovacia) — „Cerbul de ar
gint" și CONNY VINK (Olanda) — „Cerbul 
de brom".în afara celor trei premii, juriul Internațional al festivalului, alcătuit din reprezentanții televiziunilor care și-au trimis concu- renți, a mai decernat trei mențiuni candlda- ților : Mihaela Mihai și Anda Călugăreanu (România) și Frlda Boccara (Franța). Premiul special al juriului a fost acordat solistului Roy Black, din R. F. a Germaniei ; premiul instituit de Uniunea Compozitorilor pentru cea mal bună interpretare a unul cîntec românesc a fost obținut de solistul Janos Koos (Ungaria) ; Premiul de popularitate, oferit de municipiul Brașov, a fost atribuit cîntărețel elvețiene Jaqueline Midl- nette ; „Premiul Tinereții", oferit de Centrul universitar Brașov, a revenit solistei Dag- mar Frederic (R. D. Germană) și tinerei interprete sovietice Maia Rozova, iar cel acordat de criticii de specialitate — solistei franceze Frida Boccara.
Numărul sporit de ediție a 

distincții acordate la 
această întrecere artis
tică a cintecului este 
o primă trăsătură care 
caracterizează nive
lul superior de pregă
tire a celor 28 de concurent! reprezentînd 
25 de televiziuni eu
ropene. Ca și la prima

. „Cerbului de aur", juriul s-a ghidat 
după criterii strict ar
tistice, de accentuată 
exigență profesională, 
conforme cu uzanțele 
mondiale in materie. 
In aceste condiții, lau
rii festivalului de la 
Brașov, cuceriți anul 
trecut de interpreți

care se bucură de un 
frumos renume în via
ța artistică internațio
nală, încununează a- 
cum o nouă pleiadă 
de tinere talente, a- 
dăugînd unora o distincție prestigioasă în plus pe lingă cele pe 
care le dețin, iar al
tora deschizîndu-le ca
lea unor succese stră
lucite, într-o carieră 
mai de curînd începută.

Concomitent cu tn- 
mtnarea premiilor și 
a' celorlalte distincții 
s-a desfășurat concer
tul laureaților, care au 
fost și de data aceasta 
acompaniați de către 
Orchestra de muzică ușoară a Radiotelevi- 
ziunii române, dirijată 
de Sile Dinicu și Gelu Solomonescu.

★Competiția • luat «fîrșit și avem buna o- 
cazie de a face apre
cieri asupra calității 
pregătirii reprezentan
telor noastre. Și Mi- 
haela Mihai, și Lumi
nița Dobrescu, și Anda 
Călugăreanu s-au pre
zentat la un înalt 
nivel.

Smaranda OTEANU

(Contlnuare 
în pag. a II-a)

La Constanța au început lucrările la noi obiective din planul de extindere a portului. Astfel în zona danelor 66—68 se construiește un chei cu o lungime de aproape 600 metri, unde urmează să se monteze anul acesta și instalațiile necesare descărcării minereurilor. La capătul digului de larg se lucrează la construcția farului de semnalizare a intrării în noul bazin portuar, iar în zona sudică - adin aprovizionare creează' și condițiile ,

bazinului se construiesc platforme , pentru depozitarea mărfurilor, linii de cale ferată, drumuri de acces etc. Pentru lucrările din acest an s-au alocat aproape 200 milioane lei. Sînt prevăzute, printre altele, construirea a 52 000 mp platforme, 20 km căi ferate, 5 km drumuri, extinderea rețelei electrice, de alimentare cu apă etc. (Agerpres)
LUMINIȚA 

DOBREgpU (România) 
Cerbul de aur

HANYA PAZELTOVA 
(Cehoslovacia) 

Cerbul de argint

CONNY 
VINK (Olanda) 
Cerbul de brona

(Continuare în pag. a IU-a)

B O li Odescifra decit derulînd . „biografia" Țării de Sus.Cine vorbește astăzi despre realizările sucevene este nevoit a pune în fruntea listei însăsi noua existentă a orașului — prezentă arhitectonică inedită, ordo-
că — semnul noii sale fertilități.„Cînd grijă să pede că .. .... fără din oraș", primau cîndva Suceava a

intri in Suceava ai nu mergi prea' te
te afli fără voie a- Vorbele ex- o realitate, reprezentat

devenit de curînd municipiu" — răspunsul ar fi u- nul singur : tradiția. Pentru că tot ceea ce reprezintă Suceava de azi — fabricile moderne, salbele de blocuri ale noilor cartiere, Institutul pedagogic, maga-

ALTlTUm
SUCEVENE

nînd geometric spații verzi, străzi și piețe. Așezat terase succesive, orașul truchipează de departe uriaș conifer din otel beton, purtînd deasupra aureola coșurilor de fabri-
în în- un
șl

multă vreme doar numele unui trecut de glorie si însemnele arhitectonice ale acestui trecut. Atît. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea : „Ce a oferit vechea Suceavă noului oraș
zinele moderne, ca să cităm la întîmplare cîteva realizări sucevene — este rezultatul rezultatul și energie, de pasiune tenacitate sub semnul po-

iiticii de industrializare înfăptuită consecvent de partidul nostru.Suceava nu a consemnat însă o înaintare singulară. Vechea legătură dintre o- rașele județului și reședin- ' ta lui s-a păstrat, s-a amplificat. și-a îmbogățit necontenit substanța. Ritmul dezvoltării industriale este susținut, în toate așezările județului, creînd — prin ponderea realizărilor și perspectivelor — imaginea marină a înaintării „în formație". De aceea ai poate senzația că Rădăuții, Fălticenii. Gîmpulungul sau Gura Huțnorului sînt tot atîtea cartiere ale unui o- raș al viitorului, cu o respirație proprie dar totodată sincronizată cu aceea a reședinței de județ.Platforma industrială a Tării de Sus îți relevă o adevărată familie de întreprinderi pentru industrializarea lemnului. Dar cu vreo două decenii în urmă exploatarea fondului forestier — consemnată în documentele vremii drept una' dintre principalele ocupații ale locuitorilor de pe a-anilor noștri, infuziei de idei si Titus ANDREI

(Continuare în pag. a II-a)

puncte de vedere

Mașina de învățat" i

in școala modernă
*

Prof. univ. dr. docent Ion BERCA

Dezbătînd amplu problemele de bază ale dezvoltării scolii, Conferin-- ța națională a cadrelor didactice a acordat o deosebită atenție măsurilor pentru continua perfecționare și modernizare a învățămîntului, corespunzător progresului impetuos al societății noastre socialiste. In acest context s-a pus accent, pe bună dreptate, pe rolul important pe care specialiștii în domeniul pedagogiei, împreună cu toți membrii corpului profesoral, sînt chemați să-1 aibă în elaborarea, verificarea și generalizarea unor noi principii și metode pedagogice, menite să îmbunătățească continuu — cu concursul celor mai noi realizări și investigații ale științei — procesul de pregătire și educare a tineretului aflat pe băncile școlii.Cu toții sîntem martori ai faptului că pedagogia este străbătută de un viguros curent înnoitor. înnoirile nu se inserează însă liniar, ci uneori se contrazic, alteori noutatea nu e absolută. Astfel, bunăoară-, programarea sugerată de cibernetică nu reprezintă o noutate absolută pentru procesul de învățămînt. Ea se încadrează într-o operă de desăvîrșire a unor tendințe tradiționale și de maximală instrumentare tehnică a procesului instructiv Dintotdeauna învățămîntul s-a bazat pe o planificare. programare preliminară, a avut tendința de modelare și a căutat să controleze rezultatele obținute operativ sau final. Este adevărat, în condițiile programării cibernetice se prevăd, se anticipează toate detaliile, iar controlul se efectuează pas cu pas. Personal, mi se pare însă că cea mai importantă contribuție a programării se exprimă în accentuarea laturii operaționale a învățării, altfel spus în definitiva atestare a principiului formativ, puternic subliniat și în Directivele C.C. al P.C.R. și în Legea învățămîntului. Dar tocmai această cerință — după cum s-a relevat și la conferință — se realizează sporadic în activitatea practică.Unii pedagogi sînt tentați să creadă că larga extindere a învățămîn- tului programat ar rezolva toate problemele modernizării procesului instructiv-educativ. Fără a nega cît de cît efectele pozitive pe care le poate aduce un asemenea sistem de învățămînt pentru însușirea unu'i volum mai mare de cunoștințe, după' părerea mea, el nu poate înlocui — cel puțin în prezent — cerințele privind' dezvoltarea gîndirii creatoare, originale și inventive. De altminteri, în prezent, pe Iîngă programare și independent de aceasta. în pedagogia mondială se dezvoltă un alt curent

și pedagogia creativă'

viguros : pedagogia creativă. Ea reactualizează și pune la punct, vechea artă a euristicii, care caută ca niciodată să nu-i dea elevului totul, să-l pună mereu în situații problematice, neașteptate, pentru ca el singur să afle, să descopere noul. In dialogul cu mașina de învățat, elevul este sancționat pentru orice inexactitate. In pedagogia creativității, elevul este încurajat pentru orice răspuns original. chiar dacă acesta nu este riguros exact, ci aproximativ.Cu toate unele certe eforturi și preocupări, nu se poate spune că la noi în școală se face totul pentru a stimula, curiozitatea elevului și a cultiva tendințele spre- exprimare originală. De regulă, în controale la lecții și examinări se apreciază cu deosebire exactitatea răspunsurilor conform manualului și formulărilor
(Continuare în pag. all-a)

BACĂU

ECOTEHiCA-69u

BACĂU (corespondentul „Scîn- teii"). — La Bacău s-au deschis ieri lucrările săptămînîi de propagandă tehnico-economică, intitulată sugestiv : „Ecotehnica — ’69". Organizată de U.G.S.R., in colaborare cu Consiliul județean al sindicatelor, această acțiune — care va dura 7 zile — are ca scop de a stabili o legătură mai strînsă între oamenii de știință și unitățile economice privind informarea cu noile descoperiri tehnice, elaborarea unor tematici de cercetare științifică care să aibă aplicabilitate rapidă și eficientă în întreprinderile industriale. Ea a debutat printr-un simpozion la care și-au adus aportul personalități marcante din rîndul oamenilor de știință din țara noastră și deschiderea unei expoziții care scoate în evidentă realizările industriei din județ. A- genda manifestărilor cuprinde în continuare sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, colocvii, dezbateri pe probleme tehnico-economice, precum și demonstrații în întreprinderi.

Reflectoarele mătură cerul, proiec- 
tînd uneori pe ziduri siluetele subți
ratice ale tunurilor antiaeriene. Clă
diri mari, instalații subterane imen
se. Peste tot — inscripția „U.S. Air 
Force". Oamenii vorbesc englezește 
cu accentul caracteristic celor din , 
New York, Los Angeles, sau New 
Orleans. Este Clark Field, cartierul 
general al „13 U.S. Air Force". Ne 
aflăm oare în Statele Unite 2 . Nu, ci la o depărtare de mii de kilometri 
de țărmurile S.U.A., în arhipelagul 
filipinez.

Clark Field, una din cele mai mari 
baze aeriene de care Statele Unite 
dispun în sud-estul asiatic, a fost 
„cedată" americanilor pe 99 de ani. 
(Un acord ulterior a redus cu 28 de ani termenul de închiriere}. Subick 
Bay, omologul naval al lui Clark 
Field, are un statut identic. Deși for
mal bazele sînt sub suveranitate fili- 
pineză, deasupra lor flutură steagul 
american, iar militarii forțelor străi
ne nu sînt supuși legilor țării în care 
trăiesc.

In total, pe teritoriul filipinez se 
află o forță militară americană de 
aproximativ 60 000 de oameni. Dar 
cu aceasta nu s-a epuizat lista pre
zenței americane în Filipine. Paralel 
cu instalațiile militare își fac puter
nic simțită prezența marile concerne. 
Potrivit estimărilor făcute de săptă- 
mînalul „U.S. News and World Re
port", investițiile americane în Fili
pine ar fi între 400 și 600 milioane 
de dolari. Alte publicații socotesc 
că ele se ridică pînă la cifra de 1 
miliard de dolari, fiind îndreptate 
spre principalele sectoare economi
ce : terenuri agricole, păduri cu e- 
sențe rare, petrol, mine de nichel 
sau cupru. „Japan Times" arăta mai 
de mult că „monopolurile americane 
sînt acelea care controlează impor
turile și exporturile Filipinelor, ele 
sînt acelea care dictează prețurile 
mărfurilor filipineze pe piața internă 
sau externă".Deși Filipinele sînt o țară bogată, 
cu vaste resurse și cu largi posibi
lități de dezvoltare economică, cei 
care au vizitat-o sînt de acord că ea 
reprezintă un exemplu tipic al cate
goriei de state definite ca „subdez
voltate". Arhipelagul filipinez, care peste jumătate de veac a avut statut 
de colonie a S.U.A., și-a dezvol
tat in principal ramurile indus
triei extractive. Veniturile au de
pins și depind în continuare de 
fluctuațiile prețurilor materiilor pri
me pe piața mondială. In timp ce 
tendința acestora este de permanentă 
scădere, prețurile mărfurilor impor
tate cresc cu aceeași constanță. In 
1968 balanța comercială filipineză 
a fost serios dezechilibrată ca 
urmare a „foarfecelui prețurilor".

Șerban BERINDE1

(Continuare în pag. a rV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — luni 10 martie 1969

Q’rizen'h,d jurnaidui TEATRALEPREMIERE
cinematografic

Ț

Momente de artă

actualitatea culturală
'I

Prezență activă în mijlocul celor mai de seamă evenimente politice, economice, științifice, culturale sau sportive din țară sau de peste hotare, jurnalul de actualități deține virtual toate calitățile unei adevărate gazete vizuale cu apariție săptămînală : documentație la zi, precisă și informată, diversitate și bogăție tematică, receptivitate la semnificativ, iscoditoare curiozitate reportericească, eleganță în comentariu. Ca orice ziar, jurnalul de actualități este, înainte de toate, informație și co
mentariu. Printre realizatorii lui se numără, nu întîmplător, cei mai buni profesioniști ai studioului „Al. Sahia", operatori cu o bogată pregătire și experiență profesională. Textul comentariilor este scris de publiciști experimentați, apreciați pentru activitatea lor jurnalistică, gazetari cu condei ascuțit și spiritual, cum sînt Eugen Mândrie și Mircea Sîntimbreanu. Prin legăturile de colaborare pe care studioul „Al. Sahia" le întreține cu instituții similare din lumea întreagă, putem participa nemijlocit la fapte și evenimente petrecute în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei, putem înregistra ca martori oculari pulsul viu al contemporaneității. Prin toate aceste calități, jurnalul de actualități poate oferi spectatorului posibilitatea informării curente, satisface interesul și curiozitatea pentru nou, trebuie să mulțumească gusturile cele mai variate, indiferent de vîrstă și profesiune.Spre exemplificare, să ne oprim puțin asupra a trei din ultimele producții ale studioului „Al. Sahia", jurnalele de actualități nr. 7, 8 și 9. Ni se oferă aici imagini de primă importanță pentru viața politică a țării: cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare electorală din Capitală, întîlnirl ale conducătorilor de partid și de stat cu delegații de peste hotare; simțim

gitația, febra campaniei electorale : întîlniri cu candictații propuși în alegeri, realizări impresionante ale industriei și agriculturii socialiste, oglindind dezvoltarea permanentă a economiei naționale ; ni se prezintă diferite obiective industriale de mare importanță : Termocentrala București-Sud, Fabrica de lacuri și vopsele, Uzina de medicamente, uzina „Electronica", toate din Capitală, Fabrica de

strunguri din Arad, Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, uzinele „Steagul Roșu" din Brașov, țesătoria „Victoria" din Iași; nu lipsesc reportajele de sezon: efectele și combaterea viscolului în Capitală, momentele de recreație turistică în decorul splendid al munților Bucegi; noi construcții edilitare, edificii culturale sau turistice : o nouă casă de cultură la Galați, secția de artă populară a muzeului din Suceava, frumoasa cabană Clăbucet-plecare din Predeal ; agenda culturală înregistrează succesul triumfal al ansamblului „Ciocîrlia" în turneele ■din Cuba, Mexic, Canada și S.U.A.; cronica sportivă este prezentă cu imagini de la diferite competiții interne și de peste hotare.In ciuda unor calități care le conferă, în general, atractivitate, se pot remarca și în aceste producții recente niște slăbiciuni mai vechi ale jurnalelor noastre de actualități. Este vorba, în primul rînd, de o anumită monotonie și lipsă de inventivitate a reportajelor pe teme industriale nu arareori caracterizate prin uniformitatea prezentării unor importante obiective economice, în așa fel îneît imaginea complexă și variată a econo-

miei naționale apare sărăcită, redusă la cîteva aspecte. Ni se oferă aproape invariabil cam aceleași imagini: un strung, o mașină de țesut, o bandă rulantă, un tractor, o crescătorie de animale etc., detalii care, reluate în fiecare peliculă, probează lipsă de fantezie, inabilitate în a surprinde elementul inedit, cu adevărat propriu o- biectivului filmat". Poate că nu ar fi lipsit de interes ca fiecare material să poarte semnătura realizatorului său ; s-ar crea în acest fel un stimulent eficace pentru „concurența" artistică a operatorilor, un îndemn la găsirea de soluții noi, originale, în prezentarea faptului semnificativ. în al doilea rînd, este încă prea puțin prezentă în jurnalele de actualități imaginea universului intim al spectatorului, sfera sa de preocupări profesionale, familiale, obștești, culturale. Mai multe materiale tip anchetă, interviuri, discuții pe teme variate, ne-ar permite cunoașterea nemijlocită a bucuriilor și nemulțumirilor omului de pe stradă, problemele care îl frămîntă, nu puține, și care pot deveni de interes obștesc. Operatorul jurnalului de actualități trebuie să cumuleze calitățile profesionale cu cele reportericești, să fie curios, iscoditor, să știe a fi prezent întotdeauna în miezul evenimentelor, să aibă capacitatea de selecție a tot ceea ce este de interes comun pentru un număr cît mai mare de spectatori.în fine, o observație de ordin organizatoric : planificarea jurnalelor trebuie făcută mai atent, pentru a se evita situațiile în care, numai în Capitală, rulează simultan pelicule realizate la interval de o lună. Numai astfel poate fi satisfăcut interesul spectatorului pentru nou, numai astfel un jurnal de actualități își poate justifica menirea, aceea de a fi o cronică în imagini a faptului prezent.

0 Opera Română va găzdui vineri 14 martie, în premieră, , o „Seară Bartok-Stravinski". Conducerea muzicală aparține lui Cornel Trăilescu. In program, două celebre piese coregrafice : „Sărbătoarea primăverii", de Igor Stravinski (regia șl coregrafia : Vasile Marcu ; decoruri și costume — Ofelia Tutoveanu) și „Mandarinul miraculos" de Bela Bartok (regia și coregrafia : Oleg Danovski ; decoruri și costume — Ion Clapan).
o „Croitorii ce! mar! din Valahla" de Alexandru Popescu va fi prezentată în premieră la Teatrul de Comedie duminică 16 martie. Regia a- parține lui Lucian Giurchescu, scenografia lui Dan Nemțeanu.

Succesul ,,spectaco
lelor nocturne" inițiate de Teatrul Țăndă
rică a stimulat noi 
preocupări în direcția 
unor genuri puțin cul
tivate pînă acum în 
viața noastră teatrală. 
Cel de al doilea pro
gram desfășurat la o- 
rele 9 și jumătate 
seara invită publicul la recitatele a doi poeți : un virtuos al 
verbului, scris și ros
tit, și un virtuos al 
expresiei corporale.

Timp de o jumătate 
de oră, Emil Botta re
cită din versurile sale. 
Ne ia și ne poartă în lumea sa de frumu
seți, de gînduri și 
simțiri alese. Perso
nalitatea sa, care de 
atîtea ori ne-a încintat în spectacole clasice 
sau moderne, umple 
scena și sala,rile dispar, asistăm la 
o confesiune intimă, 
la un dialog al artistu
lui cu lumea. O poezie 
urmează alteia, a- 
proape fără pauze. 
Doar o respirație de o 
clipă, răstimp în care 
se așterne liniște

Zidu-

• Premiera spectacolului „Contra- puncte" de Paul Everac va avea loc marți 11 martie la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, in regia autorului. Spectacolul (regizor secund — Paul Sava ; scenografia — George Ștefă- nescu) înmănunchează trei piese ln- tr-un act : Ifigenia In Tauris“, „Urme pe zăpadă" și „Ana".O „Egmont", celebra dramă a lui Johann Wolfgang Goethe, va fi prezentată în premieră la 15 martie, pe scena Teatrului „Ion Creangă" (tn traducerea lui Al. Philippide). Regia : N. Al. Toscani. Decoruri — Paul Bortnovschi.

profundă — pentru ca 
la încheierea recitalu
lui să izbucnească ro
pote de aplauze. Spec
tatorii răsplătesc ast
fel inspirația sinceră, 
pasiunea exemplară a 
artistului ce pare a se 

' confunda cu profesia 
sa, pe care o slujește 
cu devoțiune, de de
cenii. Emil Botta este 
reprezentantul unei 
generații care a în
scris o pagină de 
seamă tn teatrul ro
mânesc, și aparține 
totodată acelui tip de 
actor intelectual care 
înnobilează actul sce
nic, ridicîndu-l la 
rangul ' de meditație 
poetică.

tn partea a doua, un 
tînăr actor, Nicky 
Wolcz, ni se înfăți
șează ca un mim în
zestrat și original. 
Pantomima sa — de o 
factură specială — nu 
se înscrie în tradiția 
unor maeștri ai genu
lui, ca Marceau 
Fialka. Elementul 
rativ, anecdotic, 
eliminat aproape
desăvîrșire. Wolcz nu ne povestește intim- 
plări, ci întruchipează

sau 
na- 

este 
cu

metafore, idei, deslu
șește semnificațiile e- 
tice ale gestului, ex
primă atitudini umane în fața universului. 
Iată de ce arta sa mi 
se pare înrudită cu 
poezia. Eroul său li
ric descoperă lumea 
cu un fel de uimire, o 
privește cu ochi în
trebători, pășește 
printre minunile ei — 
căci fiecare fruct șt 
fiecare rază de soare 
e un miracol! — cu o 
sete de viață, cu o bucurie a existenței 
care ni se transmite 
emoționant. Mim-gîn- 
ditor, 
poate
Wolcz imprimă mo
mentelor sale de in
cantație scenică o con
centrare, o bogăție in
terioară, și în același 
timp o expresivitate și 
o eleganți a execuției, 
de cel mai bun augur 
pentru o carieră a- 
flată abia la debut.

,, Spectacolul noc
turn II" merită să fie 
văzut. El aduce în peisajul artistic bucu- 
reștean o notă aparte, 
sensibilă și elevată.

Andrei BĂLEANU

uneori încă 
cam ermetic,

0 Rolls Royce-ul galben : PATRIA — 12,45 ; 15,15 20,36, FEROVIAR
8,30—16 In continuare ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — I. . ,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 
19,45, MELODIA — 10 ; 13 ; 15,30 : 18 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
e Pentru încă puțini dolari : REPUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pașa : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FESTIVAL — 9 i 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Casa mamei noastre : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Primul învățător : CENTRAL — 11 ; 19.
0 Cuțitul In apă : CENTRAL — 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21.
• Expresul colonelului von Ryan : LUMINA — 9,30 — 16,30 In 
MOȘILOR — 15,30 ; 18, DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

In orașul „S" : MOȘILOR — 20,30.
Vil și morțli (ambele serii) : LUMINA — 19,15. 
Dominika și prietenii el : DOINA — 9 ; 10,15. 
Feroviarul : CINEMATECA — 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
Un om pentru eternitate : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Țara duhurilor din Mările Sudului : TIMPURI NOI — 9—21 în
...Apoi s-a născut legenda : GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

20.30, ARTA — 9—15,45 tn continuare ; 18 ; 20,30.
0 Căderea Imperiului roman : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 ; 19. 
o Astă seară mă distrez : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Feldmareșala : DACIA — 8,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. ____
• Bună'ziua, contesă : BUCEGI — 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MIORIȚA - 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30. '
0 Judoka, agent secret : UNIREA — 15,30 ; 18.
o Eu te-am Iubit : UNIREA — 20,30.
0 Marele șarpe : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 15,30 ; 16.
0 Valea : POPULAR — 20.
0 Pantoful cenușăresel : FERENTARI — 15,20 ; 18 ; 20,15, COTROCENI — 
15,30 ; 18 ; 20^30.
0
0
0
0
0
0
---- 9 ; 11,13 ; 13,33 ; IO , 10,10 ,
0 Rlo Bravo : AURORA — 
continuare ; 17,30 ; 20,30.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

continuare,

continuare. 
16 ; 18,16 ;

Becket : GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
Acest pămtnt este al meu : PACEA — 16 ; 18 ; 30.
Hombre : CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Pensiune pentru holtei : VOLGA — 9—15,45 In continuare ; 18,15 ; 20,30. 
Testamentul unul pașă : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Planele mecanice : GLORIA — 9 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
-■ ~ ------------- - 9,30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30, TOMIS — 8,45—14.30 în

Primăvara pe Oder : MUNCA — 14 ; 16.
Tudor : MUN£A — 18.
Samuraiul : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Un delict aproape perfect : FLACARA — 15,30 ; 18. 
Colivie pentru doi : FLACĂRA — 20,30.
Urletul lupilor : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Noaptea : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Profesioniștii : PROGRESUL — 15,30 
Prietenele : PROGRESUL — 20,30.

18.

(Urmare din pag. I) pune problema unei opțiuni între programare și creativitate. In fața didacticienilor noștri sarcina cea mai actuală este îmbinarea optimă dintre metodele programării și metodele pedagogiei creative — euristica și problematizarea — la care ne-am referit mai înainte. Așa, de pildă, în analiza literară, aplicarea standardu- rilor de către unii profesori, ca șl cerința de a reda exact evenimentele constituie o condiție nefavorabilă pentru pregătirea literară a adolescenților. Aceștia trebuie mai degrabă stimulați în a face noi corelații, în a da interpretări personale, fie și stîngace, în formularea de opinii. Or, arareori profesorii au răbdarea necesară pentru a asculta cu atenție comentariile de acest fel și sînt înclinați să le trateze ca „divagații".Am observat în practica școlară că unii profesori au tendința de a trata fenomenele psihice intr-un mod rigid. Sînt multi elevii care sînt tentați : să relateze; do ;fexperiență proprie, să intervină, cu miște comentarii neobișnuite, apel și la,problemele■ exterioare fenomenului conștient. A- ceștia însă nu sînt întotdeauna apre-: ciați în mod încurajator. Profesorul'^ trebuie să-șl concentreze mai muljr atenția asupra modului cum iși con-' ț ștruiesc elevii răspunsurile. . 1Și, indiscutabil, merită să fie^viu susținute procedee neobișnuite și inedite. Astfel, în matematică, bunăoară, poate fi considerată mai valo-. roasă rezolvarea unei singure prq;V bleme prin trei procedee diferit»,, c, decît rezolvarea a trei probleme prin-’ tr-un singur procedeu. In momentul de față și științele exacte, îndeosebi fizica, dispun, de o literatu-ă extrașcolară accesibilă, așa cum a fost dintotdeauna cazul cu istoria, teoria literară etc. Dacă la limba română se discută în clasă conținutul lecturilor din afară de program ale elevilor, de ce nu s-ar face lucrul acesta și la fizică, chimie, astronomie etc. ? S-ar putea dezvălui, cu acest prilej, atît capacitatea critică a tinerilor, cit șl posibilitățile lor de a prefigura noi adevăruri științifice și direcții ale tehnicii. In caz contrar, se menține o contradicție supărătoare între modul sec, frecvent lieinteresant, al tratării 'științelor exacte în școală și pasiunile „secrete" ale elevilor pentru perspectivele pe care le deschid omului științele și tehnica. Se cuvine subliniat. în legătură cu acest aspect, apelul făcut de Conferința națională a cadrelor didactice ca profesorul — avînd ca îndrumare de bază programele, manualele — să-și organizeze munca în mod cît mai personal, în ■funcție de condițiile specifice concrete ale colectivului de elevi, să aibă o atitudine creatoare față de disciplina pe care o predă de la catedră.Cred că ar merita ca profesorii să fie mai activi și în ceea ce privește dezvoltarea discuțiilor între elevi, uneori chiar sub supravegherea și cu ajutorul profesorului. Din păcate, acest stil de lucru este rezervat elevilor numai la cercurile pe obiecte. Trebuie totuși să recunoaștem că procesul de învățămînt rămîne prototipul activității intelectuale a elevilor și dacă înseși orele de curs nu oferă rampa de lansare pentru dezbateri, apoi cercurile pe obiecte ră- mîn formale. ,Experiența multiseculară a didacticii dovedește că în împlinirea scopurilor propuse trebuie să se adopte metode variate. Măiestria pedagogică constă în adaptarea acesteia la realitatea școlară, constă în combinarea creativă a diverselor metode și procedee. Aceasta este o cerință permanentă atît' pentru teoreticienii pedagogiei, cît mai ales pentru practicieni, pentru toți slujitorii școlii.

profesorului. Deseori nu primează răbdarea și grija pentru a detecta și elementele de gîndire originală a elevului. Cei ce vin cu formulări proprii, fie și mai stîngace, riscă să obțină un calificativ mijlociu, pe cînd elevii care vorbesc „ca din carte" își asigură de obicei un calificativ maxim. Tocmai de aceea în învăță- mînt, în dezvoltarea tinerilor, intervin surprize. Elevi apreciat! ca mediocri în liceu devin în universitate studenți foarte buni, plini de inițiativă creatoare, și invers, premianți din liceu ulterior nu confirmă speranțele puse în ei. Explicația pentru aceste cazuri poate fi și asigurarea sau subminarea dezvoltării independente a facultăților intelectuale în anii de liceu.Pedagogia creativității din zilele noastre are o bază solidă, mult mai >• științifică, nu abdică de la organizare, nu e liberalistă și pune accentul pe..formele colective de creativitate. Cu "alte” cuvinteT nu este viciată de “ individualism, fiind influențată de psihologia socială. Trebuie să spunem însă că pedagogia creativității a fost încercată în mai multe variante de mai mult timp. Avantajul nostru, al pedagogilor unei țări socialiste, este acela că sîntem înarmați cu metoda dialectică și milităm _cu_ fermitate pentru unitatea învățămîntu- lui, pentru unitatea dintre teorie și practică. De aceea, pentru noi nu se

Petre RADO
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(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

A L TITUDINI
patru anual

Scenă din piesa „Act venefian de Carmi Petrescu, în interpretarea Teatru
lui de Stat din Tg. Mureș (secția maghiară)

Suceava18 ori mai cea realî-
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DE PRESTIGIU

0 Opera Română : Carmen 
19,30.
o Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : R.U.R. — 17,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones

I

Despre calitatea ma
nifestărilor, despre 
pregătirea solistelor 
noastre, am cerut din 
nou părerea unor per
sonalități din juriu, u- 
nor observatori străini. 
Muzicianul elvețian, 
domnul Eugene Tiel, 
membru în juriu, a 
spus: „Prezentarea
cîntărețelor românce a 
fost impecabilă, nu 
numai din punct de 
vedere muzical, dar și 
scenic". In continuare, 
Eugene Tiel a apreciat 
flexibilitatea orches
trei, măiestria dirijori
lor Sile Dinicu și Gelu 
Solomonescu, excelen
ta lor adaptare la fie
care nouă partitură. 
Venit ca observator, 
dl. Nicolaus von 
,Ramm, directorul unei 
case de filme muzicale 
din R.F.G., a scos în 
evidență ținuta artisti
că a festivalului bra
șovean. Rugat să-și 
spună părerea despre 
reprezentantele noas
tre, dl. von Ramm a 
spus că el privește to
tul prin prisma mese
riei lui. „Urmăresc un 
solist și mă întreb dacă este capabil să susțină partitura unui film 
muzical, dacă prezența lui cucerește. Din a- cest punct de' vedere, 
cele trei concurente 
ale țării dv. mi-au dat 
o reală satisfacție. Nu 
mai vorbesc de Marga
reta Pîslaru, care, prin 
filmele muzicale ro
mânești transmise la 
posturile noastre de 
televiziune, s-a făcut 
deja cunoscută la noi". „Cele trei concurente 
din partea României 
— ne-a declarat dom
nul Dick van Bommel 
(Olanda), reprezintă 
trei stiluri diferite de 
interpretare. Excelent 
puse la punct". In ge
neral, părerea d-lui 
van Bommel este că 
îmbinarea perfectă în
tre concurs și festi
val a dat ediției bra
șovene caracterul u- 
nei mari sărbători.

Muzicologul George 
Sbîrcea, membru în 
juriu, a declarat :

„Pentru noi, românii, 
rezultatul concursului 
a fost mai mult decît 
o surpriză. Cu toată 
pregătirea bună și în
delungată a cîntărețe
lor noastre, nu ne aș
teptam la un astfel de 
verdict, pe care mem
brii juriului interna
țional l-a găsit just. 
Din contactul pe care 
l-am avut cu colegii 
mei din juriu, am a- 
flat însă marea lor sa
tisfacție pentru nivelul 
în general bun al con
cursului, pentru ținu
ta celor trei concu
rente românce".

Am căutat să aflăm și părerea domnului 
Janusz Rzeszemsky, 
membru în juriu, regi
zor la televiziunea 
poloneză, și a dom
nului Rudolf Didczuhn, 
membru în juriu, șeful 
departamentului mu
zicii ușoare și a varie
tăților ' de la "Radio- 
televizlunea bavareză. 
Domnul Rzeszemsky a afirmat că „echipa 
română a fost exce
lent pregătită. Ca re
gizor, am apreciat și 
din punctul meu de 
vedere evoluția cîntă
rețelor românce". Iar 
domnul Didczuhn a 
spus că „Mihaela 
Mihai reprezintă tipul 
interpretului muzician, 
Luminița Dobrescu 
simbolizează exact cîn- 
tărețul modern, iar 
Anda Călugăreanu este 
o excelentă interpretă 
de spectacol muzical, 
iată simbolul a trei 
stiluri bine definite în 
muzica ușoară".

In general, toți in
terlocutorii, interpreți, 
critici, impresari, com
pozitori, regizori, au 
reliefat calitățile con
cursului, faptul că la 
rampă s-au prezentat 
interpreți bine pregă
tiți, cu însușiri artis
tice deosebite. De aici, 
misiunea dificilă a ju
riului.

După Frankie Ava
lon, continuator al 
tradiției muzicii ușoa
re americane în spi
ritul lui Franck Sina
tra, Samis Davis, gala 
vedetelor a continuat 
cu Mie Nakao, steaua 
nr. 1 a cîntecului ja-

ponez, solistă a 
samblului „Fetele din 
Takarazuka". îndră
gostită de meseria sa, 
Mie .Nakao are ritm, 
stabilitate în voce, en
tuziasm, știe să pre
zinte cu căldură folk- 
songul japonez plin de 
lirism și cu mult nerv 
intonațiile muzicii de 
jazz.

,/Ea a rămas cea mai 
mare după dispariția 
celei mai ,mari care a 
fost Edith Piaf". Ast
fel aprecia Louis Nu- 
cero, poezia, armonia, 
profunzimea Juliettei 
Greco. A fost o îneîn- 
tare pentru noi toți să 
urmărim această mare 
artistă la repetiție, la 
spectacol, să desprin
dem tainele artei sale. 
Greco este foarte fe
minină, fiecare pro
nunție, fiecare cuvînt 
înseamnă căldură, 
ideie. Trăind alături 
de lumea unor perso
nalități ale culturii 
franceze — ca Prâvert 
Sartre, Codeau — 
Greco vizează intelec- 
tualizarea atitudinii 
cînd cîntă. Ea propa
gă acel cîntec cu ade
vărat intelectual în 
care, chiar cînd dea
pănă simple povești de 
dragoste sau dialo
ghează cu ea însăși, 
totul este învăluit în- 
tr-o lumină, totul are 
farmecul puterii de 
transmitere, rostirii 
frumoase, line. „Acor
deon", „Dacă îți ima
ginezi", „Furnica" 
„Frunze veștede..." fie- care cîntec al reper- Ș 
tortului ei deschide o &

17,30 Telex TV.
17,35 TV pentru 

proceselor
specialiștii din industrie. Modele fizice pentru reprezentarea 
din tehnologia chimică. Prezintă : dr. Ing. E. Ruckenstein. 

18,05 Limba franceză. Lecția 49,
18.30 Lyceum „Albatros" — revistă literară pentru tineret „Ucenicie neîn

treruptă". *
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Actualitatea științifică.
20,00 Roman-foileton : „Forsyte Saga" (XIX).
20.50 Cîntec dulce românesc. Interpretează : Ileana Sărărolu, Viorica Flln- 

tașu, Nicolae Trofln șl orchestra condusă de Nicolae Băluță.
21,10 Prim plan. Academicianul George Oprescu. Emisiune de Toma George 

Malorescu.
21.30 varietăți pe peliculă.
22,00 Gong — emisiune de actualitate teatrală.
22.30 Imagini din Danemarca.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

z/zzzzzz/zzzzz

altă poartă spre poe
zie. Se spune că așa 
cum în natură există 
o culme a bunătății, 
a împlinirii, în artă a- 
ceastă înălțime se nu
mește desăvîrșire. $i 
Greco cred că este 
simbolul acestei desă- 
vîrșiri.

Concertul laureaților 
și recitalurile s-au 
bucurat de un deose
bit succes.

★
După spectacol, Valeria Pop, președintele 

Radioteleviziunii Ro
mâne, a oferit o recep
ție în onoarea partici- 
panților la festival.

ceste meleaguri — se reducea numai la doborîrea brazilor și. cel mult, la transformarea buștenilor în cherestea cu ajutorul unor gatere din cele mai rudimentare. Hale spațioase, u- tilaje de înaltă tehnicitate, mecanizare și automatizare — lată tot atîtea atribute ale noilor întreprinderi de prelucrare a lemnului. Ca un adevărat „pater fami- lias", combinatul din Suceava imprimă, prin puterea exemplului, viguroase linii directoare. Patruzeci la sută din producția sa este destinată exportului. .24 de țări din continente solicită mobila fabricată aici.Urmînd ondulația comă a șoselei naționale, spre nord, la Rădăuți, un alt membru al familiei, IPROFIL, își deschide larg porțile. Unitatea a debutat în anul 1962 cu o producție de 10 000 garnituri pe an. Anul a- cesta producția fabricii se va dubla. (Fenomenul dublării îl vom întîlni des în evoluția acestor orașe sucevene, fie că este vorba de dublarea capacității unei fabrici, a numărului de salariati, a numărului școliPeisajul sucevean a fost îmbogățit în cu una dintre derne fabrici din tară : funcționează de peste zece .

ani o filatură de in si cînepă. între furca de tors sprijinită în brîu, războiul de tesut fixat pe butuci sau daracul manual — și drumul complicat al firelor în halele spațioase ale noilor întreprinderi, iluminate cu neon s-a consumat

tă în județul fost de peste mare decît zată în anul 1948.— Cifra aceasta e capabilă, totodată, să sugereze importantele modificări petrecute în viața oamenilor — ne spunea tovarășul Stefan Panaitiu. secretar

deri moderne dar si moderne cartiere de locuințe.Un simbol al „altitudinilor" sociale din Țara de Sus îl constituie dezvoltarea învătămîntului. în Cîmpulung, prima școală primară ă luat ființă acum aproape o sută de ani ; orașul are astăzi trei licee.

mol- SUCEVENE
»

de etc.). apartamente,
ultimul timp cele mai mode tricotaje la Fălticeni

o întreagă epocă istorică. La Cîmpulung, în perimetrul unei alte îndeletniciri tradiționale, stau la antipozi străvechile untare păstrate în muzeul lemnului și noua fabrică de conservare a laptelui „Ra- răul". La Gura Humorului se construiește în acest an o întreprindere alimentară și se toarnă temeliile unei fabrici de bioxid de bon.Agenda industrială detului rămîne înnuare deschisă. Sintetizînd, realizările ultimelor două decenii sînt următoarele : în anul 1988 producția globală industrială obținu-

car-a ju- conti-

al Comitetului județean Suceava al P.C.R. în primul rînd. modificările de structură. în întreprinderile tndustriei republicane, în cele ale industriei locale — la Suceava. Cîmpulung sau Gura Humorului, Fălticeni sau Rădăuți — poți întîlni muncitori care, cu numai cîțiva ani în urmă, lucrau încă pe ogoarele cooperativelor agricole de producție sau la exploatările forestiere. întîi au fost treptele asimilării unei profesiuni. Apoi, munca asiduă pentru o înaltă calificare. Dar atragerea de noi forte de muncă în industrie implică totodată și noi probleme de ordin social. Construim întreprin-

patru școli de cultură generală, 'două scoli profesionale și șase unități ale învătămîntului Se construiește, nea, un modern Iar forestier. La Gura Humorului șoară o prodigioasă activitate alte 22 de unități ale învătămîntului de diferite grade ; li se adaugă trei cantine școlare și cinci internate pentru elevii ve- niți aici din alte localități.„Cu căsuțele lui urîte și neregulat stradelele piața-i chiftește murdăria în purile de ploaie, pentru a fi spulberată apoi de

preșcolar, de aseme- grup șco- Rădăuți si desfă-

aruncate, prăfoase... centrală pe cu cu care tim-

vinturi, Rădăuții dau cu a- devărat icoana unui tîrg..." Descrierea aparține lui Nicolag Iorga. Am străbătut orașul de astăzi ; din tîrgul de odinioară am în- tilnit doar numele străzilor. evocînd vechile bresle meșteșugărești. Blocurile masive date în folosință în ultimii ani urmează să primească vecinătatea altora, construite din fondurile statului sau din fonduri proprietate personală. La Rădăuți se vor preda în anul acesta cheile a peste 200 de apartamente, la Cîmpulung și Gura Humorului vor fi date alte 300. O adevărată „explozie" a betonului si cărămizii în.a- cest ținut cunoscut ca un străvechi leagăn al civilizației lemnului.Obiceiul locuitorilor din Tara de Sus de a „urca" spre vechea cetate de șcaun. s-a păstrat. îmbogă- tindu-se cu un sens stimulator : la Suceava s-a construit un combinat — la Rădăuți se toarnă temeliile unei fabrici. Suceava are o nouă casă de cultură, adevărată bijuterie arhitectonică — o soră de-a ei, mai mică, își va defini anul a- cesta, la ’ Cîmpulung, nu doar profilul material ci si pe cel spiritual. In Suceava funcționează un institut pedagogic — la Gura Humorului un liceu pedagogic. O ascensiune economică, socială, culturală continuă, imagine expresivă — aici ca și în întreaga tară — a ridicării unor locuri, socotite cîndva anonime, pe treptele civilizației socialiste.

Concurs de literatură

de 8 ani din îh-In școlile generale treaga țară s-a desfășurat duminică dimineața - șub lui național al nierilor și ale vățămîntului — teratură pentru larii claselor renții la această întrecere, menită să cultive talentul celor mici în arta scrisului, au avut la dispoziție teme din viața școlară și de familie, precum și subiecte' Ia liberă alegere.Autorii celor mai bune lucrări vor fi premiati. Lucrările considerate excepționale vor fi publicate în paginile revistelor de specialitate. (Agerpres)

auspiciile Consiliu- organizației Ministerului concursul pionieriiIII—VIII.
pio-In- de li- și șco- Conpu-
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DUMINICA SPORTIVĂ Ministrul relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Argentina

FOTBAL, DIVIZIA A: ATLETISM va face o vizită oficială in țara noastră
La' invitația guvernului Republi- Costa Mendez, va face o vizită ofi-

(Agerpres)Hi OULldllolC XVvJllldX lllllllo vX Uirelațiilor externe și cultelor al Republicii Argentina, dr. NicanorAu luat sfirșit JocurileTrei victorii în deplasare în etapa
inaugurală a returului I

europene de sală

Fotbalul a înregistrat ieri o victorie netă asupra iernii. Și aceasta nu numai pentru faptul că etapa inaugurală a campionatului s-a jucat, ci și pentru multe alte motive, dintre care am notat, în primul rînd. prezența a zeci de mii de oameni în tribunele stadioanelor. Indiferent dacă unele erau încă acoperite de zăpadă, indiferent dacă soarele dădea doar iluzia de vreme frumoasă.Prima zi a campionatului a în- «emnat o prelungire a furtunii din „șaisprezecimile” cupei, rareori fiindu-ne dat să înregistrăm, într-o etapă de debut, atîtea rezultate neprevăzute. Steaua, Rapid, Crișul — lată performerele acestei duminici; și cronicarul este pus în grea cumpănă atunci cînd încearcă să aleagă pe cea.mai deosebită dintre ele. Totuși, se pare că victoria formației orădene Crișul a fost cea mai neașteptată, suporterii ei nevăzînd această victorie nici în cele mai frumoase visuri.Returul a debutat plin de nerv, plecîndu-se din start ca lntr-o cursă contra-cronometru și poate că publicul a presimțit pulsul agitat al a- cestui început de sezon. Șl a fost prezent.Dimineața, pe Giulești, Progresul a învins Politehnica Iași, după un joc exemplar sub raportul dăruirii. S-a alergat fără contenire, deși de la minut la minut, zăpada și gheața, măcinate de orampoane, se topeau --’Szînd cu ochii. Este un bun cîști- b chiar dacă minusuri tp pregă- tli\ .-■» tehnică și tactică a celor două formații le-au mărit cota la capitolul cheltuieli de efort. Progresul a învins pentru că, într-o fracțiune de «ecundă, Țarălungă a profitat prompt de situația creată. Fără a- ceasță fracțiune de secundă, și dacă decizia s-ar fi dat ca la o întîlnire de box, „juriul" ar fi pronunțat fără ezitare o decizie de meci egal. Absolut corespunzătoare pentru ceea ce 
s-a petrecut pe teren timp de 90 de minute, chiar dacă echilibrul de forte a fost sensibil mai mult sub unghiul perioadelor de dominare egale ca timp și intensitate. Omul zilei, aici, a fost Lupulescu, de departe personalitatea cea mai distinctă.După amiază, pe un teren excepțional pregătit de gazde, Dumitrâche șl colegii lui au cnocautat echipa lui Raksi ; 4—0 este de obicei un scor care scutește de comentarii, iar în cazul în speță ar putea fi luat în considerație și numărul incredibil de ocazii ratate de către înaintașii di- namovlștl. Dar... să comentăm. Pentru că și tîrgumureșenii au ratat, mai ales cînd diferența la scor era redusă, iar o bună parte din joc s-a desfășurat sub semnul echilibrului. A. foa*. de altfel partea sa cea mat frumoasă : prima jumătate de oră.Ș' nu numai pentru aceste motive.D.namo a demonstrat, ieri după-a- miază, că n-a pierdut timpul degeaba în iarnă. Echipa se prezintă într-o condiție fizică cel puțin satisfăcătoare, iar o parte dintre componențil săi în formă remarcabilă — Dumi- tra/he, Pîrcălab, Boc, Dinu, adică c care ne interesează în cel mai îi grad, gîndindu-ne la jocul de la Atena. In această formație mai sînt șl Frățilă, Stoenescu, Ștefan etc., jucători absolut diferiți ca stil și concepție de cei menționați mai înainte. Și este evident că există puține șanse de a realiza cu acești jucători atît de diferiți o „pastă" omogenă, necesară pentru a determina definitiv noul chip al fostei campioane. Se pare că doar Pîrcălab reușește un racord cu noua generație din formația sa. Ieri, l-am văzut făcînd chiar presing asupra apărătorilor adverși. Ceilalți se află mereu... cu o mutare în urmă sau în criză de timp. Este și aceasta una dintre explicațiile numeroaselor ratări ; nu se realizează concordanta acțiunilor, a intențiilor. Iată o temă de meditații (și nu numai atît) pentru Bazil Marian.Hotărîrea conducerii lotului reprezentativ de a considera drept crite
riu unic de selecție în echipa

țlonală comportarea In meciurile de campionat a marcat desfășurarea întregii etape. Șansa oferită animă din nou pe toți jucătorii susceptibili de a face parte dintre cei aleși, și fiecare B-a străduit să facă ceva. Șl poate că in această situație găsim cea
mai adevărată dintre cauzele ritmului susținut în care s-au desfășurat majoritatea partidelor etapei de ieri, 
a valorii satisfăcătoare a jocurilor, a surprizelor înregistrate.

F. C. Argeș-—Steaua 0—2

Valentin PAUNESCU

REZULTATE TEHNICE
ETAPA Al6-A

PETROȘANI— Jiul-Vagonul 2—0 (1—0). Au înscris : Libardi (min. 15 
din lovitură de la 11 m) st Cotormani (min. 81).

PLOIEȘTI — Petrolul-Raaid 0—2 (0—1). Au înscris : Dan (min 16) ți 
Dinu (min. 88 din lovitură de la 11 m).

PITEȘTI — F. C. Argeș-Steaua 0—2 (0—1). Au marcat: Tătaru II 
(min. 43) ți Creiniceanu (min. 61).

CLUJ — „U“-Dinamo Bacău 2—0 (1—0). Au marcat: Nețu (min. 44) 
ți Oprea (min. 73).

CONSTANȚA — Farul-Crițul 1—2 (1—1). Au înscris : Sctsu (min. 11 
din lovitură de la 11 m) pentru gazde, Kun I (min. 17 ți 75) pentru 
oaspeți.

ARAD — U.T.A.-„U’ Craiova 3—0 (1—0). Autorii golurilor : Șchiopu 
(min. 25 și 76), Axente (min. 87).

BUCUREȘTI — Progresul-Politehnica lași ■ 1—0 (1—0). A înscris : 
Țarălungă in min. 2.

Dinamo-A.S.A. Tg. Mureț 4—0 (2—0). Au marcat : Frâțilă (min. 18), 
Pîrcălab (min. 45), Dinu (min. 53) ți Dumitrâche (min. 80).

La Pitești a fost timp frumos și record de spectatori: circa 20 000. Nu au fost însă și satisfacții: echipa favorită a localnicilor nu le-a adus cîștig de cauză și a fdst învinsă de Steaua cu 2—0. Și pe bună dreptate. F. C. Argeș s-a prezentat pe teren fără condiție fizică corespunzătoare, fără o concepție de joc, fără clarviziune. Echipa a muncit mult, dar --'haotic, fără finalitate. Steaua, în, schimb, s-a prezentat ca o echipă solidă și cu o condiție'de joc deosebită (la fluierul final ,al arbitrului fotbaliștii de la Steaua erau parcă dispuși pentru un nou meci). Echipa bucureșteană a jucat economicos și a stăpînit jocul, mai ales prin incisivitatea contraatacurilor. Apărarea bucureștenilor a fost punctul forte al echipei. Antrenorii argeșenilor mal au serios de lucru pentru a rir dica formația la nivelul pe care situa nu de mult.

BELGRAD 9 (Agerpres). — In sala „Expoziției" din Belgrad au luat sfirșit duminică seara întrecerile celei de-a 4-a ediții a Jocurilor europene de atletism. In proba de 50 m garduri atletul român N. Perțea a obținut medalia de bronz cu timpul de 6”7/10. Proba a fost cîștigată de Pascoa (Anglia) — 6”6/10 urmat de Trzimiel (R.F.G.) — 6”6/10. Carol Corbu (România) a terminat pe locul trei la triplu salt cu 16,20 m, cucerind și el medalia de bronz. In a- ceastă probă pe primul loc s-a clasat Dutkin (U.R.S.S.) cu 16,73 m. A treia medalie de bronz 7 a atleților români a fost adusă, de săritorul în înălțime Șerban Ioan care a realizat 2.14 m. De remarcat că primii doi clasați în ordine, Gavrilov (U.R.S.S.) și Elliott (Franța), au obținut tot 2,14 m.

se
4

BOX
*

Petrolul—Rapid 0—2

CLA ENTUL

România 11

Plecarea la Sofia Cronica
zilei

Duminică dimineața a plecat la Sofia delegația Consiliului Superior al Agriculturii, condusă de Beia Cseresnyes, vicepreședinte al Consiliului, pentru a participa la întrevederea miniștrilor agriculturii din țările membre ale C.A.E.R. ce va avea loc între 10 și 17 martie.Cu același prilej, delegația Consiliului Superior al Agriculturii va avea convorbiri cu partea bulgară în vederea semnării convenției fito- sanitare între România și Bulgaria.(Agerpres)

în drum spre Sofia, Vladimir Mațkevici, ministrul agriculturii al U.R.S.S., s-a oprit cîteva ore în București. Ministrul sovietic a avut o tntîlnire cu Nlcolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii.Cu acest prilej, președintele Consiliului Superior al Agriculturii a oferit în cinstea oaspetelui un dejun Ia care a luat parte șl A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
7

vremea

U. T. Arad 
„U" Craiova 
Dinamo București 
Jiul
Politehnica lași 
Farul
Dinamo Bacău 
Progresul 
Steaua 
„U" Cluj 
A.S.A.
Petrolul 
Rapid 
Crișul 
F. G Argeș 
Vagonul

*

16 11 2 3 28—13 24
16 8 3 5 30—28 19
16 8 2 6 32—18 18
16 7 4 5 19—15 18
16 8 1 7 17—19 17
16 7 2 7 23—23 16
16 7 2 7 19—21 16
16 6 4 6 15—17 16
16 7 1 8 28—22 15
16 7 1 8 26—26 15
16 7 1 8 22—25 15
16 7 1 8 16—20 15
16 6 3 7 18—22 15
16 5 4 7 16—17 14
16 6 1 9 19—27 13
16 4 2 10 25—40 10

Jucătorii Petrolului au pierdut teren propriu o partidă pe care ... fi dorit mult să o cîștige. Ei au pornit deci cu stîngul în acest început de campionat, plecînd de pe teren învinși de către formația bucureștea- nă Rapid : scor 2—0 pentru oaspeți. Jocul prestat de ambele echipe, de o factură tehnică bună, în general, a fost influențat, în diferite faze, negativ de ardoarea petroliștilor excesiv de nervoși Ia gîndul că vor fi învinși acasă. Rapidiștii, mai calmi, au știut să se apere cu dîrzenie, chiar după ce au înscris primul gol. Numai cu trei minute înainte de ultimul fluier al arbitrului Rapidul înscrie încă un gol, prin Dinu, care transformă impecabil o lovitură de pedeapsă de la 11 m.

pe ar Algeria 0
la Bucu- 

prima

VOLEI

ÎNTÎLNIRI DISPUTATE
SCORURI STRÎNSE /

Universitatea Cluj—Dina
mo Bacău 2—0

Ip săptămina ce s-a încheiat, bogată în întîlniri, s-au înregistrat cîteva rezultate importante pentru configurația părții superioare a clasamentelor.Astfel, la băieți, victoria cu totul surprinzătoare a Viitorului Bacău în fața dinamoviștilor (scor 3—2) a ridicat substanțial „cota"... steliștilor în cursa pentru titlu.Pe o șansă unică au jucat, ieri, rapidiștii, care au întîlnit, în sala Giulești, formația studenților gălă- țeni, una din aspirantele la supremație. Victoria în acest meci urma să decidă calificarea bucureștenilor în turneul final. Feroviarii au evoluat excelent și bine conduși de Drăgan, au reușit., să cîștige cu 3—1 și să-și asigure participarea la ultima fază a competiției.Pe teren propriu, Steaua și Dinamo au avut de înfruntat replica unor formații combative : Politehnica Timișoara și respectiv Tractorul.Oaspeții au „smuls" favoritelor cîte un set datorită unui joc avîntai 'dar și mulțumită delăsării celor două protagoniste, după ce acestea cîști- gaseră două seturi.Au plăcut desigur combinațiile de efect reușite, adesea, de atacul

bucureștenilor, rezolvările tactice ingenioase, dar rămîn de neînțeles oscilațiile (și mai ales amplitudinea lor !) de comportare pe parcursul aceluiași meci și chiar set din jocul fruntașelor noastre. Un răspuns și desigur formularea soluției de remediere vor fi enunțate, curînd, de cei doi antrenori ; ele privesc, acum, îndeosebi pe steliști angrenați în faza superioară a „C.C.E.”. 'La Iași s-a consumat primul derbi feminin. Penicilina, lidera clasamentului, a întrecut, după o întîlnire epuizantă, cu 3—2. pe campioanele tării, voleibalistele rapidiste.Dacă în etapa următoare ieșepcele vor putea învinge și pe dinamoviste (cu care împart acum primul loc) se poate vorbi despre prefigurarea viitoarelor campioane. Dar bucurOșten- cele n-au pierdut în retur nici un set (sîmbătă au învins cu 3—0 pe o formă Penicilina terenuri...

Universitarii clujeni au ținut să pășească cu dreptul în al 50-lea an de existență a clubului lor. Jucînd în compania dinamoviștilor din Bacău, studenții au făcut un joc bun, au risipit energie și multă sudoare. Aproape toate cele 90 de minute de joc le-au aparținut. Scorul de 2—0 nu oglindește de fapt situația de pe teren întrucît clujenii au ratat foarte mult, nu au știut să-se descarce cu 
o apărare supranumerică. Băcăoanli 

i s-au apărat și au ieșit periculos cînd și cînd la contraatac, rînduri ei au obținut cîte dar... numai atît.De remarcat sportivitatea s-a desfășurat partida și arbitrajul bun și autoritar al lui V. Pădureanu, București.
In două o bară,cu care

Ieri în (ară : vremea a continuat să se încălzească în toată țara. Cerul a fost variabil mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, local cu intensificări din sectorul vestic in Muntenia și Moldova. In Oltenia și sudul Munteniei s-a semnalat ceață. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Calafat, Bechet și plus 8 grade la Berzeasca și Moldova veche.în București: vremea s-a Încălzit, cerul a fost variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 0 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 martie : Vreme în general frumoasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Precipitații slabe. Vînt slab pînă la potrivit predomlnînd din nord-vest și vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 grade și zero grade, izolat mai coborîte, iar maximele între 2 și 12 grade. Ceață slabă dimineața.în București : vreme în general frumoasă, mai ales în prima part» a intervalului. Cerul va fi variabil. Vînt în general slab. Temperatura în creștere ușoară. Ceață slabă dimineața. .

Ieri s-a desfășurat rești, în sala Floreasca, 
întîlnire dintre reprezentativele 
de box ale României și Algeriei. 
In mod cu totul surprinzător, 
întîlnirea celor două echipe a 
fost învinsă înainte de a începe 
de către un adversar neprevă
zut : Festivalul „Cerbul de aur" 
de la Brașov. Este pentru prima 
oară, în istoria sălii Floreasca, 
cînd o gală de box internațio
nală se desfășoară cu locuri 
goale în tribune.

Primul meci al întîlnirii a început furtunos, reprezentantul 
nostru V. Drăgan (semimuscă) 
atacînd hotărît un adversar 
— Neuerdine — cu posibilități 
tehnice destul de modeste și care a cedat ușor la puncte, după ce 
fusese numărat în primul și ul
timul rund. Constantin Ciucă a 
întîlnit pe Salmi, un pugilist cu 
suficiente cunoștințe tehnice, și 
împreună au furnizat o partidă 
frumoasă destul de echilibrată. 
Ciucă a fost declarat învingător 
la puncte dar aplauzele publi
cului " erau adresate îndeosebi 
sportivului algerian. Tot o. victorie la puncte a realizat și Pa
vel Nedelcea în meciul său cu 
Abdkader. Nedelcea a făcut o 
adevărată demonstrație de scri
mă pugiiistică. La aceeași ca-■ 
tegorie — „cocoș" — a evoluat și Aurel Dumitrescu, autentică 
speranță a boxului nostru. Ele
vul lui Lucian Popescu a im
presionat prin claritatea lovitu
rilor, cîștigînd detașat la puncte 
în fața lui Mustafa. Arțăgos în 
prima repriză, resemnat în ul
tima, Bennour a cedat în fața 
lui Constantin Buzuliuc, care 
a fost extrem de energic îndeo
sebi în rundul al doilea.

Foarte disputat și spectacu
los meciul dintre Gh. Drugă și 
Mebarki. In ultimul minut al 
partidei, însă, algerianul a re
cepționat un croșeu de stingă în 
bărbie și a fost făcut 'K.O. Tot cu un K.O. s-a terminat și par
tida Calistrat Cuțov — Bocekha- 
tem numai că sfîrșitul ei a fost 
marcat în rundul al doilea. Lo
vitura lui Cuțov a fost năpraz- 
nică. Al treilea K.O. l-am con
semnat în partida Ion Dinu — 
Cheraka (r. III). Și în celelalte 
trei meciuri, reprezentanții noș
tri A. Majai, I. Covaci și 
Paul .pobrescu au reușit să-și 
adjudece victoria. Și, astfel, pu- piliștii noștri alt cîștigat această 
întîlnire cu 11—0.

Petre HENȚ

Aprovizionarea uzinelor
• •

cu materii prime 
și materiale

I

(Urmare din pag. I) repartiții a necesarului de metal, pe structură. Și, stupoare I La tablă mijlocie și groasă, la bare trasă, la țevi construcții, la alte materiala (care la „Vulcan" lipseau), repartițiile emise de Ministerul Industriei Metalurgice erau la nivelul cerințelor, iar la unele chiar peste necesarul trimestrului I, încă din ziua de 15 februarie. ■Nu regretăm timpul irosit cu discuțiile pe filiera amintită. Ele au re- ' levat că undeva, în mecanismul colaborării dintre metalurgie — construcții de mașini există o verigă „șubredă", care încurcă lucrurile și dereglează circuitul metalului de la producător la uzinele beneficiare. Nici circuitul unor materiale nedirijate — pentru contractarea cărora nu mai este necesară emiterea de repartiții — nu este scutit de prezența unor asemenea neajunsuri. Așa. bunăoară, la uzinele chimice „9 Mai" nu erau încă asigurate 150 tone sulforicinat de amoniu, ca st importante cantități de... etichete și pliante 1 La uzina de medicamente, tov. director ing. Aurel Groapă ne spunea :— Printre alte materiale indigene, descentralizate, necesare în acest trimestru. ne lipsește hexametafosfatul de sodiu. Furnizorul, fabrica din Valea Călugărească, refuză încheierea * contractului. Ne livrează, totuși, u- nele cantități, dar cu „țîrîita". Cadrul legal — contractul — îl ocolește în mod cu totul de neînțeles.Cine poartă răspunderea achiziționării materialelor descentralizate 7— în cazul acestor materiale, relațiile directe furnizor-beneflciar sînt atotputernice — ne-a răspuns tov. Alexandru Benedict, șef de serviciu in Direcția generală de aprovizionare și desfacere a Ministerului Industriei Chimice. Direcțiile de resort trebuie să intervină în situații eu totul deosebite și numai la sesizarea întreprinderilor.Am discutat în final, pe marginea constatărilor anchetei noastre, cu tov. dr. Dumitru Fundătură, director în Comitetul de Stat al Planificării, care ne-a precizat:— In toate cazurile depistate, în care „golurile" în aprovizionarea cu materii prime și materiale au provocat în producția unor întreprinderi diferite neajunsuri, răspunderea revine în mod absolut forurilor din ministerele respective. Spun aceasta pentru că asigurarea promptă și integrală cu repartiții — în cazul materiilor prime dirijate — și analiza oportună și competentă a ritmului aprovizionării unităților economica din subordine cu materialele descentralizate — reprezintă sarcini de că- ■ pății ale fiecărei direcții generale. în ce privește lipsurile la aprovizionările din import, ministerele economice în complexa lor postură, de beneficiare de import și de importatoare, au o vină dublă. Adevărul este că resoartele de aprovizionare din ministere, deși dispun de un efectiv stipranumeros, datorită unei munci Insuficient organizate, empirice, nu reușesc în toate cazurile să asigure aprovizionarea ritmică a întreprinde- prime și structura

rile care stăruie în procurarea la timp a unor materiale din import au fost relevate de tov. Petre Simion, șeful serviciului aprovizionare al u- zinei „Policoloi" ;— Materialele -din import pe care le-am folosit intens în 1968 și le-am solicitat în termen și pentru acest an nu le-am primit, deși au trecut două luni din 1969. în acest sens, aș vrea să amintesc doar lipsa stirenu- lui monomer, care afectează producția a 250 tone lacuri și vopsele.Au vreo justificare aceste întîr- zieri 7 De ce uzina „Vulcan" nu a primit încă repartițiile necesare trimestrului I 7 Pentru că direcția generală tutelară nu le-a remis. „Nici noi nu le avem încă — afirma tov. ing. Ion Cîrnu, șef de serviciu în Direcția generală utilaj energetic, metalurgic și pentru construcții. Direcția generală de aprovizionare și desfacere nu ni le-a asigurat pînă a- cum". La această din urmă direcție generală ni s-a răspuns : „Tot ce am primit de la Ministerul Industriei Metalurgice am înaintat direcțiilor generale productive". în fine, la M.I.M., împreună cu directorul general, ing Pavel Gherman, am a- nalizat situația acoperirii „la zi" cu
echipele

republican de crosLa Pitești, criteriul de selecție pentru crosul balcanic s-a desfășurat pe un traseu de gheață. Timpul frumos șl spectaculozitatea curselor au contribuit la succesul competiției. Valoarea celor selecționați să formeze echipele ce vor participa la 23 martie în Iugoslavia, cu excepția atleților seniori, pare mulțumitoare. Mai ales forma bună arătată de Fița Ra- fira și Maria Lincă (junioare), Petre Lupan și Herman Mates (juniori), Viorica Gabor și Elisabeta Bucur (senioare), clasați în această ordine.Ion Ungureanu și Ilie Cioca cîștigat cursele rezervate pentru neret și pentru seniori.

® Dan Cristea a cîștigat 
proba de slalom special

In stațiunea de sporturi de iarnă Poiana Brașov au luat sfîrșit duminică întrecerile Balcaniadei de schi. Proba de slalom special a fost cîștigată de Dan Cristea (România) cu timpul de 93”27/100. El a fost urmat în clasament de lacobici (Iugoslavia)— 95”31/100 și C. Tăbăraș (România)— 96”47/100. La juniori, primul s-a clasat bulgarul Penev în 71"79/100. L-au urmat în clasament Al. Bogdan(România) — 72”24'100 și D. Jaunik (Iugoslavia) — 73”22'100.Rezultatele înregistrate în probele de ștafetă : seniori 3X10 km 1. Bulgaria lh45'03’’ ; 2. Iugoslavia lh45’50” ; 3. România lh47’22”. Juniori 3x5 km : 1. România 53’14” ; 2. Bulgaria 53’25” ; a. Iugoslavia 53’45”.

I.E.F.S.) și manifestă continuu ascendentă, iar nu se prea acomodează cu străine.In clasamente conduc clubului Dinamo, cu. 27 p la fete șl 26 p (dar cu un joc mai mult disputat) la băieți.

Premiera fotbalistică de pe litoral nu a corespuns. Farul, cu o echipă complet dezorientată, nu a știut nici o clipă cum să se descurce în fața unui adversar venit să se apere și dacă e posibil să maree și gol. Din această cauză constănțenii s-au hazardat de multe ori în atac, fără să se asigure în apărare, lucru speculat cu promptitudine de către oră- deni. Aceștia s-au apărat uneori cu disperare, au aruncat mingi în tribune iar cînd au prins pe picior greșit adversarul au atacat fulgerător și au înscris. In general partida de la Constanța nu a corespuns așteptărilor, datorită faptului că s-a luptat prea mult pentru puncte și s-a făcut prea puțin pentru fotbal.
T0URN0I DE FRANCE 69

Miercuri la Caen, joiEvreaux, vineri și sîmbătă la Paris, duminică la Orleans, pe cest traseu coincizînd în bună parte cu cel al ediției 1970 a Campionatului mondial masculin de handbal, a avut loc „Tour- noi de France" la handbal în șapte, competiție pe care a cîștigat-o echipa noastră reprezentativă, după o finală extraordinară în care am învins din nou pe actuala campioană mondială.Turneul s-a încheiat ieri după-amiază la Orlâans, în fața a circa 2 000 de concetățeni ai legendarei Ioana D’Arc, cu meciurile : R. F. a Germaniei — Franța, Cehoslovacia — România.Primul joc a însemnat de fapt un galop solitar al echipei vest-germane care a cîștigat cu scorul de 33—13. Apoi, finala turneului,’ meciul România — Cehoslovacia. Vechi rivali, cunoseîndu-se amănunțit unii pe alții, actualii campioni mondiali și predecesorii lor s-au angajat, de această dată, Intr-o dispută strînsă, deschisă oricărui rezultat. Avea să ne-o dovedească, mal ales, începutul partidei. 2—0 pentru noi în minutul 5. Egalitate după 3 minute. La jumătatea primei reprize avem din nou avantaj (6—2). deși între timp efec-

a- tivul nostru fusese redus prin eliminarea lui Oțelea. Am înscris 6 goluri, dar Gruia n-a semnat nici- unul ( !). Ținut și la figurat, dar mai ales la propriu (adversarul lui direct a și stat pe tușe eliminat) șuteurul nostru nr. 1 a marcat doar golul al 7-lea în minutul 20. Echipa noastră conduce în continuare,
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impunîndu-și cu destulă claritate tactica recomandată de antrenori, aceea de a lupta pe tot terenul atît în atac cît și în apărare.Adversarii sînt la un pas 
de egalare. Dar tot noi avem un final mai bun de repriză, astfel că la pauză echipa României conduce cu 9—6.O tactică și mai eficace în repriza secundă : pătrunderi pe semicerc și șuturi decisive. Goran, Popescu,. Oțelea cu combinații inspirate forțează și înscriu pe rînd, fiecare dintre ei, de mal multe ori. De pe teren lipsește Gruia ; publicul il „cere". în final, reintrodus. Gruia lîși dovedește utilita-

tea, chiar și prin felul (reușit) în care pasează celor ce pătrund pe semicerc. Ultimul lui șut, în acest meci decisiv, din ultimele secunde, a consfințit scorul final : 19—11 pentru handbaliștii români.Menționînd că adversarii au fost lipsiți de unul din jucătorii în formă bună (Mareș accidentat în partida precedentă) nu scădem deloc din meritele echipei noastre, incontestabil mai bună. Ieri a cîștigat clar chiar cu mai puține emoții decît se presupunea.Antrenorul emerit N. Nedef aprecia ■ că meciul final al reprezentativei noastre, care avea să-i a- ducă satisfacția primului loc în clasament, poate fi considerat drept cel mai ' bun din tot turneul. A existat, ca și în partida de sîmbătă cu R. F. a Germaniei, o participare colectivă la joc, în tot timpul partidei, element sport de cat că semnată portarul zolvat < mai bine faze din cele mai critice, creînd apoi situații favorabile de contraatac. Clasamentul competiției se prezintă astfel : 1.România ; 2. Cehoslovacia ; 3. R. F. a Germaniei ; Franța ; 5. Spania.

hotărîtor. în orice■ echipă. De remar- o contribuție în- a avut, din nou, Penu, care a re- cum nu se poate

LALa Ljubljana și Skoplje au desfășurat meciurile de hochei pe gheață din cadrul Campionatului mondial — grupele B și C. In grupa B a participat și e- chipa țării noastre. Presa iugoslavă a înregistrat ca o surpriză jocul slab practicat de sportivii noștri. Ce-i drept, la actuala ediție în seria B au figurat echipe (R.P. Polonă, R.D.G. și R.F.G.) care au activat multi ani în seria A. Pe de altă parte, echipa României a fost handicapată de la primele întîlniri prin rănirea cîtorva jucători.Jucătorii români au început bine majoritatea în- tîlnixilor, conducînd de fiecare dată ; pe parcursul meciurilor au cedat însă pasul și au pierdut uneori chiar la scor. Și-au revenit abia după întîlnirea cu Iugoslavia (4—4). Sîmbătă seara au cîștigat cu 5—3 meciul cu Italia, iar duminică în meciul cu Austria au terminat cu scorul de 5—4, după un meci dramatic, în care la începutul ultimei reprize erau conduși cu 4—2 I Și astfel, ho- cheiștii noștri și-au păstrat locul în grupa B a Campionatului mondial.Poate că primul loc deținut în clasamentul echipelor Fair play ar putea să dea oarecari satisfacții sportivilor noștri, dar căderea de la locul 2

pat în clasamentul grupei B la ediția trecută, la locul 6 în actuala ediție, înseamnă totuși ceva.Cele cîteva mii de spectatori prezenți în noua sală a sporturilor de*la Novi Beograd au dorit succesul boxerilor lor. Dar cînd juriul a acordat victoria greului Nedelkovici în în-

(semigrea). Nu tre-

CORESPONDENȚA 
SPECIALA DIN BEL
GRAD DE LA N. PLO- 

PEANV

tilnirea cu Alexe și prin aceasta scorul a devenit 12—10 în favoarea Iugoslaviei, publicul a protestat. Cîteva mii de spectatori l-au văzut cîștigător pe Alexe, numai juriul (2—1) l-a dat învingător pe boxerul iugoslav. De altfel, de-a lungul viciat mitele dintre viei : boxerul român a fost mai bun decît adversarul său. In meciul Goanță — Vuin (semiușoară) doi arbitri (printre care și cel iugoslav) l-au dat cîștigător pe Goantă net. superior.O victorie înainte de limită a obtinut

galei arbitrajul a și. rezultatul din li- categoriei cocoș Giju și Ibrahimo-

Monea cuse nici un minut de începerea meciului (timp în care boxerul iugoslav recepționase cîteva lovituri puternice) și antrenorul lovita Pavlici a aruncat prosopul punînd capăt în- tîlnirii.La categoria semimuscă, Mihai Aurel n-a avut probleme. Mult mai bun decît adversarul său Sreten Don- dici, Mihai Aurel a cîști- gat categoric la puncte. Vasile Antoniu (categoria ușoară) a fost calificat drept „cel mai complet boxer român". Boxînd calculat, cu mult calm și punctînd continuu, Antoniu a determinat juriul să-i a- corde, în unanimitate, victoria în întîlnirea cu Iovan - Djakula. Un alt punct pentru echipa noastră l-a obtinut Gorfl (mijlocie mică) care l-a învins ne IvanovichDintre boxerii iugoslavi cei mai buni s-au dovedit Parlpv, care l-a învins pe Olteanu (în repriza a 2-a acesta a fost numărat) șl Belici învingător în meciul cu Zilberman. Paikovici a fost egal adversarului său Stanef, dar, juriul a acordat victoria primului. Gru- escu, neatent și vădit incomodat de boxul lui Mirko- vici, a pierdut de asemenea la puncte.

rilor industriale cu materii materiale, în volumul și în cerute de producție.Nu credem că mai sînt alte comentarii în această Ceea ce ținem însă să subliniem este ca din neajunsurile care s-au desprins din această anchetă să se tragă maximum de Învățăminte de către forurile în drept, luîndu-se măsuri hotărîte pentru aprovizionarea ritmică, potrivit necesităților reale ale îndeplinirii planului, a întreprinderilor în cauză.

necesare privință.



© PUTERNIC DUEL DE ARTILERIE DE-A LUNGUL CANALU
LUI DE SUEZ © R.A.U. ȘI ISRAELUL AU SESIZAT CONSI
LIUL DE SECURITATE ® GUNNAR JARRING A SOSIT LA 
TEL AVIV ® AGENDA CONFERINȚEI MINIȘTRILOR DE 
EXTERNE AI STATELOR ARABE

tratativelor
declară liderul 

biafrez Ojukwu

CAIRO. — Un purtător de cuvînt militar egiptean a declarat că în cursul după-amiezii de duminică forțele israeliene au deschis un puternic foc de artilerie de-a lungul Canalului de Suez și asupra localităților El Kantara și Ismailia. In declarație se subliniază că artileria is- raeliană și-a concentrat focul asupra rafinăriilor de la Suez și că a Incendiat trei rezervoare. Un elicopter lsraelian care dirija tirul artileriei israeliene a fost doborît. Guvernul Republicii Arabe Unite a a- dresat un memorandum Consiliului de Securitate al O.N.U. în care se arată că Israelul este răspunzător de noile incidente din regiunea lului de Suez.

întregului sector al Canalului Suez s-a dezlănțuit apoi un puternic duel de artilerie. Guvernul is- raelian a adresat Consiliului de Securitate o scrisoare în care protestează împotriva operațiunilor militare ale R.A.U. în regiunea Canalului de Suez. Israelul nu a cerut convocarea Consiliului de Securitate.

Cana-TEL AVIV. Un purtător de militar lsraelian a anunțat cursul . după-amiezii de duminică forțele egiptene au deschis foc de arme automate asupra forțelor israeliene în regiunea El Shad. Forțele israeliene au ripostat. De-a lungul
cuvînt 
că în

CAIRO. Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al Republicii A- rabe Unite, a cerut generalului Odd Bull, șeful corpului de observatori al O.N.U., să vină la Cairo pentru a discuta cu oficialități egiptene situația din zona Canalului de Suez în urma incidentelor care au avut loc aici în ultimele zile, s-a anunțat oficial în capitala R.A.U.TEL AVIV. — Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U., U Thant, care a sosit duminică dimineață la Tel Aviv, a declarat pe aeroport că speră să obțină rezultate concrete care să asigure restabilirea păcii în Orientul Mijlociu. El a plecat apoi spre Ierusalim, unde urmează să aibă convorbiri cu ministrul afacerilor externe lsraelian, Abba Eban.CAIRO. — Conferința miniștrilor de externe ai statelor arabe, ale cărei lucrări încep luni, va discuta, .în principal, problema convocării unei întîlniri la nivel înalt, scrie oficiosul egiptean „Al Akhbar". Același ziar subliniază că participanții vor examina, de asemenea, problema livrărilor de arme britanice către Israel. Pe agenda de lucru figurează și organizarea reuniunilor bilaterale pentru tranșarea diferendelor ce există între anumite țări arabe, în mod deosebit între Irak și Siria.

Paris. Aspect de la marea adunare din sala Mutuality în semn de solidaritate cu lupta poporului vietnamez

UMUAHIA 9 (Agerpres). — Liderul biafrez Ojukwu a declarat în- tr-un interviu acordat deputatului laburist britanic Frank Al- laun, că este gata să accepte o încetare a focului fără stabilirea vreunor condiții prealabile. în condițiile actuale, cînd devine din ce în ce mai evidentă imposibilitatea unei părți sau alteia de a înregistra victoria pe cîmpul de luptă, a arătat el, este necesar ca soluția conflictului să fie căutată Ia masa tratativelor.

SIDNEY 9 (Agerpres). — In Continuarea vizitei oficiale pe care o întreprinde în Australia, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al României, Gheorghe Rădulescu, însoțit de membrii delegației guvernamentale, a vizitat combinatul siderurgic de la Port Kembla, situat în vecinătatea orașului Sidney și care prin producția sa anuală de 3,8 milioane tone oțel se situează pe primul loc în Australia.Directorul general al combinatului, A. Duncan, a dat explicații pe parcursul vizitei, după care oaspeților români le-a fost oferit un dejun. Mulțumind pentru pri-

mirea atentă, prietenească, făcută delegației, vicepreședintele Gheorghe Rădulescu a vorbit pe larg gazdelor despre realizările poporului român și despre politica da industrializare a țării, despre dorința României de a dezvolta colaborarea cu toate țările. Directorul general al combinatului siderurgic a exprimat, la rîndul său, bucuria sinceră de a primi delegația română. El a arătat că România, deși situată la o mare depărtare geografică, este cunoscută în Australia pentru munca poporului și pentru realizările sale.

pe

„Acum luptăm 
împotriva exploatării 
economice a Guineei

0 CUVÎNTÂRE A PREȘEDIN 
TELUI MÂCiAS

Retușuri

SAIGO.N 9 cum a anunțat un purtător de cuvînt militar american, în noaptea de sîmbătă spre duminică 35 de baze militare și localități controlate de forțele S.U.A. și saigoneze 'au fost atacate cu rachete și mortiere. Un număr de 17 militari americani au fost răniți în cursul

atacului întreprins de forțele triotice asupra cartierului general al regimentului 42 de infanterie situat lîngă localitatea Kontum. Alți doi militari au fost uciși și 15 răniți de tirul cu mortiere tras asupra unui batalion în apropiere de My Tho.

ca exilați politici, fie 
ca emigranti goniți de 
mizerie. Cu toată pro
paganda costisitoare 
destinată repatrierii 
lor. numai foarte pu
tini s-au întors si a- 
cestia sînt în genere 
muncitori necalificați. 
pentru care viata e vi
tregă pretutindeni pe 
întregul continent. 
Multi dintre cei întorși au emigrat din nou la puțin timp, din 
pricina distonantei în
tre promisiuni si rea
lități.

Politica guvernului nu tine așadar seama 
de voința și {de aspi- 
ratiile_maselor popu
lare, 
te lă" de 
partea poporului, da- 

pozitiei sale 
șovăielnice. Tocmai a- 

analfabetism, ceste aspecte fac ca 
regimul dictatorial — ■ bizuindu-se pe spriji- ' nul militarilor si cțfr1 
binecuvîntarea mono- , 
polurilor 
să nu-si 
senta. în 
tușărilor 
care se încearcă.

Cu prilejul unei re- - rie de dispoziții dra- 
cente reuniuni, consa
crate evaluărilor re
trospective ale anului 
1968. liderii partidului 
de guvernămînt. Co
lorado. au depus efor
turi deosebite pentru a evidenția ceea ce ei 
au numit .eforturile 
de democratizare a 
regimului, demonstra
te de președintele 
Stroessner".

Aceste declarații se 
încadrează într-o ve
ritabilă campanie ofi-

a 
de 
la 

.15 
a-

conice. în închisorile 
tării și lagărele de 
concentrare din zona 
Chaco continuă să se 
afle numeroși fruntași 
ai 
tice. 
plicat 
politici 
lui vizează 
rea lor fizică. Nu de 
mult. Comitetul, deți- 
nutilor politici din Pa
raguay denunța în- 
tr-un apel situația 
fruntașului comunist lulio Rojas și a .altor 
prizonieri aflați în în
chisoare de multi ani și care continuă să 
fie supuși la torturi.

Sub dominația oli
garhiei autohtone si a 
monopolurilor străi
ne. Paraguayul con
tinuă să dețină recor
duri triste ' la capito- tontă 
lele venit mediu pe lo
cuitor, 
mortalitate etc. De 
mai mult timp, circa o treime din populația 
acestei țări 
ieste în 
(numai în 
și Brazilia 
vreo

BATA 9 (Agerpres). — Francisco Macias, președintele Guineei ecuatoriale, a ținut o cuvintare în care a declarat : „Noi am luptat pentru independență politică, iar acum luptăm împotriva exploatării economice a Guineei libere11. în prezent — a spus el — guvernul elaborează măsuri pentru a lupta împotriva lipsei ' de medicamente și combustibil.Pe de altă parte s-a anunțat că Anastasio N’Dongo, fostul ministru de externe care încercase să dea o lovitură de stat și care se află iru- ternat în spital, a fost supus vineri unui interogatoriu. El urmează să fie judecat de un tribunal popular.
internaționale 

fi păstra francii
Pe de altă par- 
„opoziția lega- tiu se bucură 
sprijin real din

mișcării democra- 
Tratamentul a- 

adversarilor 
ai regimu- 

lichida-

cu. luuuu- , străine —- schimbe e- 
ciuda ..re
de firmă"

V. OROS
Rio de Janeiro.

(Agerpres). — După

(Urmare din pag. I)

ZBORUL NAVEI

SPAȚIALEîntre 24 și 27 martie. Vor participa delegați din 40 de țări afro-asiatice. la invitația președintelui acestei țări, Cevdet Sunay.

Deficitul balanței de plăți a ajuns la 148 milioane de lire sterline — o sumă foarte mare, dacă se are în vedere economia slăbită a țării. Toa
te aceste fapte, la care se adaugă, un buget militar de 100 milioane de 
dolari, au determinat o stare de să
răcie cronică; bolile și mizeria fac ravagii. Sintetizînd ansamblul aces
tei situații, președintele Marcos re
marca că „Filipinele sînt o țară așezată pe un vulcan social ce poate erupe în orice zi".Cum era și firesc, prezența masivă 
a trupelor străine, exploatarea bo
gățiilor țării de către marile companii din Statele Unite, inegalitățile 
sociale determină o pronunțată stare 
de spirit antiamericană. Lozinca „Filipino First" (mai întîi filipinezii) 
cîștigă tot mai mulți aderenți. „U.S. 
News and World Report" recunoștea recent că demonstrațiile antiameri- cane au devenit un fapt frecvent 
la Manila și în alte orașe ale țării. 
Revista citată mai sus constata cu 
amărăciune „apariția sentimentului 
național într-o țară care pînă nu de 
mult era cel mai fidel aliat al Sta
telor Unite în Asia de sud-est“. Acest 
sentiment se reflectă în convingerea 
exprimată concis de un fost diplomat | 
filipinez, Vicente Pastrana, în „Ma- I nila Chronicle" că „bazele americane 
nu ne asigură securitatea, ci insecu
ritatea".

Tocmai ținînd seama de această 
stare de spirit, o comisie specială 
a Camerei filipineze a reprezentan

ților a dat publicității un raport, 
care subliniază necesitatea lichidării 
bazelor americane în cel mai scurt 
timp, cere o revizuire radicală a „acordului americano-filipinez pri
vind apărarea mutuală" care să țină 
seama de interesele naționale ale 
țării și îndepărtarea consilierilor a- 
mericani din armata și instituțiile 
filipineze.

Presiunile opiniei publice se re
flectă și în declarația lui Carlos P. 
RomulO, actualul ministru de ex
terne, făcută în parlamentul de la 
Manila: „Va fi din ce în ce mai greu — a spus el — să se justifice prezența continuă a bazelor pe teritoriul nostru, a programelor de ajutor militar sau economic, cînd devine evident faptul că o alianță se îndreaptă împotriva intereselor naționale, sau cînd ajutorul economic legat de condiții politice este folosit ca o armă împotriva noastră".

Paralel cu asemenea luări de pozi
ție, în ultima vreme se fac auzite și cereri pentru o schimbare a orien
tării politice unilaterale de pînă a- 
cum. „Filipinele trebuie să aibă con
tacte comerciale și culturale cu toate 
țările", scrie într-un editorial „Ma
nila Chronicle". In Camera Repre
zentanților au fost inițiate audieri 
pentru a se stabili posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor economice cu 
statele socialiste. „Mai bine de 20 de 
ani am neglijat relațiile cu celelalte 
țări din lume, declara ministrul de 
externe filipinez într-un interviu a- 
cordat ziarului „Die Welt", datorită 
unilateralei noastre angajări față de 
politica Statelor Unite. Este timpul 
ca aceste relații să fie puse pe o 
bază mai sănătoasă... în acest sens, 
a încheiat el, se impune o apropiere 
economică și politică față de țările 
socialiste".Desigur, multe din tendințele a- 
mintite se află încă într-un stadiu 
incipient. Dar ele nu rămîn mai puțin 
semnificative dacă le comparăm cu 
imobilismul care a caracterizat multă 
vreme situația politică din arhipe
lagul filipinez. Sînt tendințe ce con
stituie o nouă dovadă a proceselor 
din viața internațională, ale cărei ce
rințe obiective impun încetarea pre
zenței militare străine pe teritoriile 
altor state, înlăturarea. relațiilor de 
subordonare, stabilirea între toate ță
rile lumii a unor raporturi noi baza
te pe respectarea independenței și 
suveranității, pe egalitatea în drep
turi, premisă indispensabilă a păcii și 
securității.

BASEL 9 (Agerpres). — Dumini
că au început la Basel lucrările de 
două zile ale reuniunii reprezentan
ților „Clubului celor zece" (guver
natorii băncilor centrale ale princi
palelor puteri financiare ale lumii 
occidentale). Corespondenții agen
țiilor de presă relatează că această reuniune a început într-o atmosferă 'de tensiune determinată de un nou acces de „febră a aurului" însoțit,de 
o slăbire a cursului lirei sterline și , în special a francului francez.

Deși dezbaterile sînt secrete, se 
afirmă că Banca de reglementări (
internaționale, al cărui sediu se află 
la Basel, a și luat hotărîrea de a 
cumpăra franci francezi pentru “ a , 
evita ca aceste achiziții să fie făcute |

0 demonstrație împotriva 
N.A.T.O., la care au luat parte aproximativ 10 000 de persoane, a avut loc sîmbătă seara la Milano. Manifes- tanții purtau pancarte pe care se putea citi: „N.A.T.O. afară din Italia, Italia afară din N.A.T.O.".

Partidul radical socialist 
frailCOZ, reun^ 'n congres, a hotărît în unanimitate să răspundă „NU" la referendumul care va avea loc la 27 aprilie în legătură cu reforma regională și cu reforma senatului. Pentru „NU" în cadrul referendumului s-au prbnunțat, de asemenea, Franțois Mit- terand, fost președinte ale Federației stîngid demooratice socialiste, și Jean Lecanuet, liderul grupării „centrul democrat".

0 conferința economică
afro-asiaticăva avea loc la CaiT0

Studiul asupra situației economice a Europei în 1968, dat publicității de Secretariatul Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (C.E.E./ O.N.U.) consacră o parte însemnată tendințelor cererii de mînă de lucru pe continentul nostru în perioada de după război. O primă remarcă esențială caracterizînd evoluția aces-, tei probleme este atenua-X rea inegalității demografice dintre diferitele regiuni ale continentului Procesul de lichidare a decalajului s-a accentuat perioada populația țărilor răsăritene 23 la sută (1.4 la sută nual), în timp ce în Europa occidentală s-a înregistrai un spor de numai 16 la sută (1 la sută apual). în 1965 cele două regiuni numărau respectiv aproximativ 33i și 374 milioane locuitori. Specialiștii C.E.E./O.N.U. a- preclază că în perioada

în1950—1965. cînd Europe: a crescut cua-
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siunea asupra francului francez. Ban-
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t I *n depozitele sale.
La rîndul ei,

ia reuniunea

• Un reprezentant personal 
al secretarului general al 
O.N.U. a plecat la Santa 

Isabelle

de Banca națională elvețiană. Prin 
statutele sale Banca națională elve
țiană este obligată de a schimba în-

Banca Franței 
poziția francului 

printr-un eventual credit de aproape 
un miliard dolari acordat de Fondul 
Monetar Internațional. Experții însă 
își exprimă scepticismul față de 
eficacitatea acestei măsuri. Există te
merea că slăbirea poziției francului 
francez va declanșa o reacție în lanț 
în întregul sistem monetar inter- 
occidental.

NEW YORK 9 (Agerpres). — Marcial Tamayo (Bolivia). înalt funcționar al secretariatului O.N.U., care a -fost desemnat de secretarul gene- ■ ral U Thant în calitate de reprezentant personal în Guineea ecuatorială, a plecat la Santa Isabelle. Infor- mînd Consiliul de Securitate despre hotărîrea sa de a trimite un reprezentant personal în Guineea ecuatorială, U Thant a precizat că Marcial Tamayo își va oferi bunele sale oficii pentru a ajuta la rezolvarea dificultăților ivite între guvernul Guineei ecuatoriale șl guvernul spaniol și pentru a reduce tensiunea provocată de aceste dificultăți.

cială de „retușare 
firmei" regimului 
dictatură. înscăunat 
putere de aproape ani. de afișare a 
parențelor unei demo
crații. campanie care 
nu se dovedește to
tuși prea convingă
toare pentru masele 
paraguayene. Stroess
ner declara, nu de 
mult, că „nu mai 
avem legi represi
ve. așa cum exis
tă sub alte guverne". 
Si totuși. în principa
lele departamente pa
raguayene continuă 
starea de asediu, care 
se prelungește auto
mat. de mai multi ani. la fiecare 90 de zile. 
Dacă pe de o parte 
au fost abrogate o se-

500 000
sau 25
actuala 

tării).

mici trfi- 
străinătate 
Argentina 
se află 
paragua- > la sută 

popu- 
fie

tw

Todor Jîvkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit sîmbătă pe Aziz Sidky, ministrul industriei și petrolului al R.A.U. în cursul convorbirii au fost abordate probleme legate de dezvoltarea relațiilor politice și economice dintre cele două țări.
Președintele 

Charles Ke’ou, că va întreprinde o
Libanului, a anunțat oficial vizită în Turcia

Președintele Richard Ni
xon, transmite agenția France Presse, va anunța la începutul acestei săptă- mîni hotărîrea sa în problema instalării pe teritoriul Statelor Unite a sistemului de rachete antirachete „Sentinel". Verdictul în această problemă, relevă corespondentul agenției franceze, va fi prima hotărîre majoră pe care președintele Nixon o va lua de la instalarea sa la Casa Albă.

Nava experimentală vest 
germană cu propulsie nu 
cleară „Otto Hann" 4 p°mit sîmbătă din portul Wilhemshaven în prima sa croazieră transatlantică, avînd la bord un echipaj de 73 de oameni și un grup de 40 de oameni de știință ' și experți în probleme atomice. Timp de mai multe săptămîni, cît va dura croaziera, nava „Otto Hann", cu un deplasament de 16 870 tone, va fi sii- pusă unei serii de experiențe științifice. După spărgătorul de gheață sovietic „Lenin" și nava americană „Savannah", „Otto Hann" este al treilea vas civil din lume acționat de energie nucleară.

0 nouă mișcare politică 
de dreapta, «Partidul populist vest-german", a fost întemeiată în localitatea Bad Hersfeld. Președinte provizoriu al acestui partid a fost desemnat M. Bursche, înalt funcționar la Ministerul de Interne al R. F. a Germaniei. „Partidul populist vest-ger- man" a anunțat intenția de a parti- oipa la alegerile legislative din septembrie

„APOLLO-9"

1969.

1965/1980 nivelul de creștere probabil va fi, pentru ambele grupuri de țări, de aproximativ 0,9 la sută pe anCreșterea spectaculară a
și a Europei meridionale), diminuare care — conform previziunilor — se va accentua' în perioada pînă la 1980. îndeosebi , în țările scandinave și R.F.G. Dimpo-

CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA 
EIORIA LIMAN

populației est-europene se datorește în primul rînd mutațiilor profunde !" structura societății, liorării serviciilor dicale ș.a.m.d., avînd consecință scăderea talității. în Europa dentală scăderea nivelului mortalității a fost contrabalansată de. modificarea defavorabilă a structurii dv vîrstă a populației. Impor- tanța acestui' factor se_ re- Tectă în diminuarea ,,mîini: de lucru virtuale" în majoritatea țărilor vest-euro- pene (cu excepția Irlandei

in ame- me- drept mor- occi-
trivă, se așteaptă ca în țările Europei răsăritene să se manifeste o tendință contrară. Previziunile studiului se bazează pe ipoteza inexistenței migrațiilor. Or între 1950 și 1965, imigrația a contribuit la creșterea totală a populației în proporție de 1/4 și 1/2 în v cele cinci principale țări occidentale de imigrație : Belgia, Suedia. Franța, R.F.G ;i Elveția. în același timp, emigrația a sustras o fracțiune la feb de importantă dacă nu și mai însemnată, din creșterea naturală a

populației în Irlanda, Italia, Spania, Grecia și Portugalia. în timp ce înv țările capitaliste mal puțin industrializate 'ca Portugalia, Spania, Turcia și Irlanda se prevede că populația de vîrstă activă va crește mai rapid în perioada pînă în 1980, ea va înregistra scăderi deloc neglijabile în R.F.G., Austria și Suedia, în raport cu anul 1965. după_cum în altele ~~Belgia si Danemarca) creșterea medie va fi de mai puțin ca 0,5 la sută pe an. Este de presupus că efectele disproporției dintre creșterea lentă a populației de vîrstă activă și dezvoltarea pe diferite planuri a economiei se vor (ace resimțite.în Europa de răsărit nivelul de creștere globală a populației de (între 15—59 dună părerea C.E.E./O.N.U., chiar superioară celei din perioada 1950—1965.

Un număr de 80 de per
soane, care au f°st blocate timp de 10 ore într-un tunel, ale cărui ieșiri au fost închise aproape simultan de a- valanșe, au putut fi eliberate de echipele speciale de salvare la capătul unor susținute eforturi. Accidentul s-a produs în momentul cînd aproximativ 50 de automobile se găseau în tunelul Kan- dovan, cu o lungime de 3 km, care asigură legătura dintre podișul iranian și regiunea de coastă a Mării Caspice.

La Banguiau ,uat sfîr?il luoră_ rile Comisiei mixte a Organizației pentru problemele învățămîntului superior din țările Africii centrale. Comisia a dezbătut probleme legate de înființarea în țările Africii centrale a unui sistem de învățămînt universitar.
Un val de ger însoțit de o ceață densă a cuprins sîmbătă sud- estul Angliei, reducînd vizibilitatea pînă la 45 de metri. Activitatea pe aeroportul Heathrow din Londra a fost întreruptă. Accidentele rutiere provocate de ceață și polei s-au soldat cu numeroși răniți. Pe o singură șosea dintr-o suburbie din estul Londrei. 120 de autovehicule s-au tamponat în

HOUSTON 9 (Agerpres). Pentru echipajul cabinei spa
țiale „Apollo-9" ziua de dumi
nică a fost o zi de relaxare, în 
cursul căreia singura sarcină de 
îndeplinit a fost aceea de a 
lua cîteva fotografii ale Pă- 
mîntului. Cu această ocazie în
tre cosmonauți și conducătorii 
zborului de la centrul spațial 
Houston a avut loc un amu
zant schimb de cuvinte. La re
comandarea celor de pe Pămînt 
de a fotografia „cu multă aten
ție Houstonul" cosmonauții au 
răspuns: „De acord. Zîmbiți 
vă rog". Cu aceasta programul 
lor pentru ziua respectivă s-a încheiat.

Pe Pămînt pregătirile în vederea întîmpinării cosmonauți- 
lor sînt, însă, în toi: bucătarul navei „Guadalcanal", care are sarcina de a-i cu
lege din ocean pe cei trei 
cosmonauți, a anunțat că le 
pregătește o prăjitură uria
șă : aceasta va avea 158 kg, 
un diametru de 1,20 m și înăl
țimea de 91 cm. Pentru aceasta 
el va folosi 54 kg zahăr, 54 kg 
făină, 16 litri de lapte și 450 de ouă...

(Marea Britanie,

vîrstă activă ani) va fi. specialiștilor egală sau
■I

I Transatlanticul britanic „Queen Elisabeth llî nu a reușit nici pînă în prezent să pornească în prima sa călătorie datorită unor defecțiuni -la instalațiile de bord. Potrivit informațiilor presei engleze, pierderile pricinuit# pînă acum armatorilor datorită acestui fapt se ridică la 5 milioane dolari
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București Piața. „Scintell11. Tel. 47 BO 10, 17 00 10. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Pollgrallc Casa Sclntell «.354


