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Cit ne costă?

O tonă de COCS
O tonă de FONTĂ
O tonă de OȚEL
O tonă de LAMINATE
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„George Enes- 
cu“

© Premiere tea
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© Expoziții
© „Serile de co

medie ale Tea
trului radiofo-

Anul cinci,
al maturizării

fost supus electrodul 
buzoian au dat rezul
tate excelente, deter- 
minînd firme de pres
tigiu din Franța, din 
R.D.G., U.R.S.S., An
glia să-l includă în ca
taloagele lor de impor
turi și să-1 folosească, 
apoi, la pretențioasele 
lucrări de sudură de 
pe șantiere navale ves
tite.

Unul din aprigii a- 
părători ai renumelui 
cîștigat de marca de 
electrozi „Buzău" este 
Ilie Gheorghe, sudor- 
încercător, om umblat 
peste hotare împreună 
cu loturile de elec
trozi exportate, veșnic

ale procesului tehno
logic, echipele care lu
crau în diferitele faze 
ale fabricației sîni 
conduse acum de oa
meni cu un dezvoltat 
simț al răspunderii. 
Dar, mai ales, s-a în
ceput o intensă, 
precedent, acți_ 
calificare profe

Pentru fiecare în parte, consumuri specifice sfidind normele tehnicii 
mondiale. Raționalizarea cheltuielilor de materii prime, materiale, com
bustibil și energie condiționează orice idee de progres in metalurgie

Referindu-se la problemele gospo
dăririi judicioase a resurselor de ma
terii prime ți materiale ale țării, fn 
cuvîntarea rostită la Încheierea lu
crărilor ședinței plenare a C.C. al 
P.C.R. din 15—13 decembrie anul tre
cut, tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia necesitatea de a se acționa cu 
deosebită energic în vederea redu
cerii consumurilor specifice de me
tal și de cocs — materii prime de 
mare importanță economică — și, în 
general, a economisirii, tuturor ma
terialelor. Efectele pozitive ale di
minuării consumurilor specifice ți 
reducerii, pe această bază, a cheltu-

rim structura de formare a cheltuie- duse realizate la Combinatul siderur- 
iilor de producție la principalele pro- gic din Hunedoara (în procente).

Elementele de cheltuieli de producție Cocs Fontă Oțel S. M. Laminate

Materii prime și materiale 78.3 50,9 92.6 94.9
Combustibil și energie 6,7 43.9 2,5 1.2

Este evident, deci, că — la forma
rea cheltuielilor legate de producerea 
cocsului.— materiile |brime, materia
lele, combustibilul și energia dețin o 
pondere de 85 la sută ; la produce
rea fontei — de 94,8 la sută ; la pro- 

; ctucerea-oțelului Siemens-Martin' 
de 95,lHa sută ; lă'prdduceFeă lami
natelor— de 96,1 ta sută. Tn aceste 
condiții, , 'sîn t deosebit de valoroase,

pe plan economic, eforturile desfășu
rate, în cursul actualului cincinal, de 
siderurgîștii hunedoreni de a reduce 
consumurile specifice și, în mod deo-

Ing. Ion DOBRIN
-director comercial al Centralei 
industriale Hunedoara

MEDIAȘ

A început construcția 
unei noi fabrici 

de geamuri
La Mediaș a început construc

ția unei noi fabrici de geamuri. 
In halele spațioase vor fi mon
tate agregate și instalații moder
ne, care vor asigura o mecaniza
re și automatizare complexă pro
cesului de producție.

La intrarea in funcțiune * 
noii fabrici, în anul 1971, pro-

.. J.H.cjja„cfin)ple^uLuis d<. geamjj».-, 
va spori cu 70 Ia sută.

(Agerpres)

Am participat ■ la o 
aniversare industrială 
și am vizitat astfel, din 
nou, Uzina de sîrrnă și 
produse din sîrrnă din 
Buzău. „întreprinderea 
aceasta înseamnă pre
zentul și viitorul ora
șului, ne spunea Con
stantin Dincă, secre
tar al Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R. 
Aproape jumătate din 
producția globală in
dustrială a munici
piului se realizează 
aici".

A fost aici, la uzi
nă o perioadă numită 
a celor „o sută de zi
le", în care s-au fă
cut probele fabricii de 
electrozi. O sută de 
zile și o sută de nopți 
de încercări, de spe
ranțe și de biruinți.

— Nu numai carac
teristicile fabricației, 
ci și specificul inedit 
al muncii noastre, cu 
oameni care nu aveau 
experiență metalurgi
că, care învățau lu- 
crînd pe utilaje nc.i, 
fără egal în țară, 
ne-au sporit eforturile 
și ne-au îndîrjit, 
ne-au făcut dificilă 
munca — își aminteș
te un „martor", șeful 
fabricii de electrozi, 
ing Eugen Sandu.

— De fapt, trebuia 
să fie 170 de zile...

— E drept, dar ter
menul a fost scurtat 
cu două luni. E un 
motiv de mîndrie, dar 
nu singurul. In cîteva 
luni am creat și nu
cleul de bază al uzi- 

1 nei, oamenii care, a- 
1 flați acum în posturi- 
i le „cheie", urmează — 
i suplimentar — cursu- 
, rile școlii profesionale 

serale, calificîndu-se 
în a doua meserie, lă- 

1 cătușeria.
1 Așa o cere evoluția 
i profesiei lor, precum și 
i dorința de „a ști" a
> oamenilor.
, Care sînt faptele ? 

Intr-un singur an, u- 
zina de la Buzău a a-

1 coperit în proporție de
> 90 la sută necesitățile 
i interne de electrozi, 
i diferitele tipuri ale a- 
, cestora fiind apreciate 
, la Craiova și Bocșa.

Română (suduri fine
1 de corpuri de macarale
1 uriașe), la Ploiești
1 (dantele ce prind o- 
i țelul sondelor cunos- 
i cute în întreaga lu- 
, me), la Podul de la 
. Vadul Oii, pe șantie

rul de la Porțile de 
Fier, pe șantierele na-

1 vale, unde cusături de 
• foc leagă marile părți 
i componente ale nave- 
i ■ lor ce vor colinda fără 
. istov geeanele. Probe- __ ___ .__ ____

le speciale la care a tâțî'în punctele nodale'’' Rddu GHEORGHIU

Reportai 
de la 
Uzina 

de sîrmâ 
si produse 
din sîrmâ 
din Buzău

gata să se bată cu ori
cine pentru prestigiu.

— Sînt sudor din ti
nerețe, am 16—17 ani 
de meserie și pot 
spune că cu asemenea 
electrozi faci o sudură 
artistică. Rar cînd se 
mai strecoară un lot 
dat peste cap. Atunci 
mă înfierbînt. De ce ? 
Nu avem voie să gre
șim, cu 
de glumit, 
meserie de 
re.

Ii înțeleg pretențiile 
exigentului sudor-în- 
cercător.
este un „rege" neînco
ronat în imensa fami
lie a sîrmelor, un pro
dus de mare ambiție 
tehnologică.

A fost o vreme, îinl 
spune șeful laborato
rului, Constantin Teo- 
dorescu, cînd ne lup
tam din greu cu parti
dele de fabricație sla
bă. Astăzi ele consti
tuie un eveniment rar 
care pune în stare de 
alarmă pe toți. Două 
lucruri au fost funda
mentale în creșterea 
calitativă a produsu
lui : disciplina teh
nologică și cizelarea 
măiestriei.

Acum un an, comu
niștii uzinei au hotă- 
rît să ia măsuri seve
re împotriva neaten
ției, superficialității, 
comodității. Brigăzile 

■ de lucru au fost reor- 
. ganizate, maiștrii cei 
• mai .buni au fost mu-

sudura nu-i 
asta-i o 

răspunde-

Electrodul

fără 
precedent, acțiune de 
calificare profesională. 
500 de muncitori au 
început la diferite 
vîrste să învețe, 20 de 
ingineri în fiecare zi, 
timp de dpi ani, n-au 
uitat că trebuie să stu
dieze.

La fiecare două săp- 
tămîni, achizitorul u- 
zinei nu uită să adu
că de la București, în 
multe exemplare, ulti
mele noutăți tehnice 
apărute. L-am întrebat 
pe șeful laboratorului ;

— Cîte tipuri de e- 
lectrozi se produc tn 
plus ?

— Anul trecut pro
duceam patru tipuri. 
Acum facem douăspre
zece și dorim să ne a- 
daptăm cerințelor fie
cărui cumpărător. Nu 
exagerez cînd spun că 
putem pune la punct 
și realiza în producție 
orice rețetă de electrod 
pentru oțel nealiat.

— Și rețete proprii ?
— Visuri și încer

cări, multe, foarte 
multe încercări. In 
viitor certitudini.

Cineva îmi spunea 
că vremea certitudini
lor e mult mai aproape 
decît se exprima ingi
nerul buzoian.

S-au împlinit, deci, 
cinci ani de cînd se 
săpau, într-o toamnă 
aurie și tîrzie, funda
țiile imense ale uzinei 
de sîrrnă la marginea 
Buzăului. Pămîntul lu- 
tos și moale se des
prindea, căzînd greu, 
de pe buzele de oțel 
ale excavatoarelor sub 
ochii curioși ai privi
torilor veniți din „cen
tru" să afle ce se în- 
tîmplă acolo.

Privesc azi din cel 
mai înalt punct al u- 
zinei o uriașă panora
mă industrială : pris
me de oțel și be
ton, coșuri înalte, 
hale de sticlă. In
ginerii, tehnicienii, 
maiștrii, muncitorii de 
înaltă calificare de la 
fabricile din Buzău re
prezintă 25 la sută dih 
populația care lucrea
ză a orașului. Avem 
de-a face cu o schim
bare fundamentală în 
dinamica profesiilor 
orașului. Și aceasta, 
doar după cinci ani.

SATU MARE

NOI TIPURI 
DE MOBILĂ

La Combinatul do industria
lizare a lemnului din Satu 
Mare a început producția de 
serie a unor noi tipuri de mo
bilă pentru export, contractate 
în cursul anului trecut de fir
me din R.F.G. Este vorba de 
sufrageria „Olt-3", realizată cu 
furnir de nuc șl garnitură tip 
„Aachenn", care au întrunit a- 
precieri unanime la expoziția 
do mobilă din Kâln. Aceste 
noi contracte vin să confirme 
încă o dată prestigiul de care 
se bucură produsele realizate 
de Combinatul din Satu Mare, 
unitate care exportă în 40 de 
țări.

Anul acesta, volumul pro
ducției pentru export al aces
tei unități este cu peste 15 la 
sută mai mare decît în anul 
trecut.

(Continuare în pag. a Tl-a)

TR. SEVERIN

VAGON PENTRU
TRANSPORTUL

NEGRULUI DE FUM
La Uzina de vagoane din Tr. 

Severin a început fabricația unui 
nou produs — vagonul tip bun
ker pentru transportul negrului 
de fum. Realizat , pentru prima 
oară în țara noastră, vagonul 
este proiectat pentru o capacita
te de transport de 27 tone, avind 
un volum util de 80 mc. El poa
te circula la o viteză de 100 km 
pe oră. în aceeași unitate a fost 
încheiată modernizarea vagonu
lui de marfă acoperit, pe două 
osii, destinat exportului, prin 
care consumul de metal pe pro
dus a fost redus cu aproape 150 
kg comparativ cu tipul executat 
anterior. în acest an, cînd nive
lul producției planificate între
ce cu aproape o zecime realiză
rile din 1969, colectivul uzinei 
din Tr. Severin va fabrica cinci 
tipuri de vagoane de marfă, trei 
dintre ele fiind noi. Circa jumă
tate din producția de vagoane 
a întreprinderii este destinată 
exportului. (Agerpres)

îelilor materiale sînt multiple ; nive
lul acestor cheltuieli constituie un 
factor determinant îa formarea cos
turilor de producție, în creșterea 

'fentabilității și a eficienței econo
mice.

Influența de care vorbeam apare 
deosebit de pregnant și în activita
tea întreprinderilor siderurgice, ale 
căror produse încorporează — în can
tități ridicate — metal și cocs, alte 
materii prime și materiale. De pildă, 
în prețul de cost al produselor rea
lizate de unitățile Centralei indus
triale Hunedoara (combinatul side
rurgic, uzinele Călan și Vlăhița, în
treprinderea metalurgică Aiud șl cea 
de produse refractare de la Baru 
Mare), mărimea elementelor de chel
tuieli variază în modul următor i 
ponderea materiilor prime și materia
lelor — între 63,2 și 77,9 la sută (pe 
ansamblul centralei — 76,9 la sută)f 
ponderea combustibilului și ehergiei 
— între 4,5 și 11,4 la sută (pe ansam
blul centralei — 6,4 la sută) ; ponde
rea salariilor, amortismentelor și al
tor cheltuieli — între circa 25 și 17 
la sută.

Și mai semnificativă este impor
tanța reducerii consumurilor de ma
terii prime și materiale dacă urmă-

VERFIX- 
profesorul 

„cibernetic7 - 

dă examen 

de admitere

Cu citea timp in urină, 
la Școala generală nr. 97, 
din Capitală am asistai 
la o interesantă lecție — 
experiment. Pe pupitrul 
fiecărui elev se afla. pe 
lingă obișnuitele rechizite, 
un minuscul tablou de co
mandă constituit din mai 
multe butoane numerota
te de la 1 la 0 și, respec
tiv, de la a la x. Un. fir 
de sîrmâ pornea ele la fie
care din aceste butoane și, 
multiplicat. în interiorul 
minusculului tablou, se re
găsea cu rețeaua întregii 
clase in panoul special așe
zat la catedră, unde un în
treg sistem de semnalizare 
înregistra astfel orice răs
puns venit 'din bancă. Dar 
caracterul deosebit al. orei 
de clasă nu era dat atit de 
aceste elemente electro
mecanice, întruclt ele ră
mâneau simple elemente ale 
unui decor cu care ochiul 
se obișnuia repede. Frumu
sețea celor 45 de minute a 
început cînd, la un semn 
al profesorului, răspunsu
rile întregii clase oferite 
întrebărilor formulate se

adunau codificate în frac
țiuni de secunde în „me- 
moria" profesorului „ci
bernetic". Cu calmul și si
guranța unor adevărați co
mandanți de bord, elevii 
clasei a V-a A ilustrau nu
me de riuri asiatice prin 
tainice combinații de cifre, 
munții erau sugerați prin 
denumiri de cod, bogățiile 
subterane de aur și dia
mant își topeau farmecul 
vocalic în formule bizare. 
Așezat lingă catedră, cu o 
înfățișare sobră de verita
bil magister, pupitrul de 
control înregistra fiecare 
răspuns și identifica ime
diat elevul care din neștiin
ță sau din grabă oferise 
un răspuns eronat. Por
nind de la aceste aprecieri 
ale „colegului" său ciber
netic, profesorul ori nota 
direct răspunsurile tutu
ror elevilor, ori chestiona 
verbal pe unii membri ai 
clasei în vederea întăririi 
răspunsurilor corecte sau 
a depistării cauzelor even
tualelor răspunsuri erona
te.

Ce aduce nou tn peisa

jul cercetării pedagogice a- 
ceastă „instalație pentru
realizarea conexiunii inver
se simultane în timpul
lecției", cum este definit
acest VERFIX, (al cărui 
nume provine din prescur
tarea cuvintelor verificare 
— fixare a cunoștințelor) ? 
Mai întîi. ea demonstrea
ză permeabilitatea peda
gogilor noștri la potenția
lul de modernizări pe . di
recția cărora civilizația 
contemporană, prin carac
terul ei eminamente teh
nic, va prezida, după toate 
probabilitățile, evoluția de 
lungă durată a școlii. Apoi, 
ea confirmă un fapt îm
bucurător, anume că dezi
deratele moderne de învă
țământ programat, de ar
monizare perfectă între di
mensiunile vizuale și cele 
auditive specifice lecției 
sînt înțelese din ce în ce 
mai puțin ca o preluare de 
experiențe străine și din ce 
în ce mai mult ca nevoi 
reale ale școlii . românești

Mihai IORDANESCU

(Continuare în pag. * Il-a)

Penalti in careul 
producătorilor de material sportiv

în viața societății noastre moderne, 
sportul este conceput ca o activitate 
avind influență covîrșitoare asupra 
întăririi sănătății, asupra sporirii ca
pacităților fizice și intelectuale ale 
populației și, drept urmare, el s-a 
constituit treptat la proporțiile unei 
mișcări vaste. în concordanță cu a- 
cest caracter de masă al sportului a 
crescut continuu producția de mate
riale și echipament, ea conturîndu-se 
într-o valoare globală de aproxima
tiv 900 000 000 lei. Peste 450 de sorti
mente au fost oferite spre cumpărare 
în anul care a trecut organizațiilor 
ți amatorilor de sport, iar volumul 
desfacerii produselor s-a mărit se
rios față de 1968. Și pentru anul în 
curs se prevede un însemnat ritm de 
creștere. Sporul indicat se înregis
trează cu precădere la articolele so
licitate din ce în ce mai mult în ul
tima vreme — de pildă, patine artistice 
(8 000 în 1969 ț 16 060 în 1970), exten- 
saare (103 000—165 000), schiuri (12 500- 
16 700) — sau privește pe acelea la 
care cererea n-a fost integral acope
rită în 1969 — anvelope și mingi de 
sport (110 000—124 500), palete de te
nis de masă (40 000—45 000), rachete de 
tenis (1 800—5 000).

Situația producției și desfacerii 
materialelor și echipamentului spor

• ȘTIM CE LIPSEȘTE ? DE AICI ÎNCEPE REZOLVAREA PRO
BLEMEI ® SPECIALIZAREA NU ÎNSEAMNĂ RESTRÎNGEREA 
PRODUCȚIEI. ÎN TOATE JUDEȚELE SÎNT RESURSE NEFO
LOSITE. SE AȘTEAPTĂ RĂSPUNSUL INDUSTRIEI LOCALE 
Șl AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI ® DE CE IMPOR
TĂM CEEA CE S-A PRODUS Șl SE POATE PRODUCE 

ÎN ȚARĂ?
tiv, ilustrată și prin exemplele men
ționate, este apreciată favorabil de 
către președintele C.N.E.F.S., Anghel 
Alexe. Cu prilejul unei discuții re
cente purtate cu redactori ai ziaru
lui nostru, președintele C.N.E.F.S. 
sublinia progresul evident pe care-1 
marchează de cîțiva ani încoace sta
rea generală a materialului și a echi
pamentului sportiv Subscriem la a- 
ceastă constatare, după cum ne aso
ciem și la o parte dintre observațiile 
critice vizînd cantitatea insuficientă 
a unor articole de sport.

Să luăm un singur caz, suficient de 
caracteristic, mingea, acest „articol" 
atit de strîns asociat noțiunii de 
sport, atît de îndrăgit de la copilărie 
și pînă la maturitatea deplină. Anve
lopele și mingile de sport, după cum

s-a putut vedea din cifrele prezentate 
anterior, vor cunoaște o creștere de 
130/0. Totuși, pînă la un minimum de 

■ 160 000 de bucăți socotite vandabile — 
cantitate asupra căreia au căzut de 
acord C.N.E.F.S și Ministerul Comer
țului Interior — vor lipsi vreo 35 000 
de mingi diferite. Reprezentanții Mi
nisterului Industriei Ușoare, moti- 
vînd această lipsă, ne spun că nu au 
capacitate de producție la nivelul so
licitărilor comerciale. . Să fie oare, 
într-adevăr, jinsoluționabilă asigura
rea unei cantități sporite de mingi, 
dacă nu pe parcursul lui 1970. măcar 
în viitorii ani ?

în această privință sîntem de pă
rere că merită atenție și un studiu 
serios propunerea specialiștilor din 
cadrul C.N.E.F.S. de a se introduce

fabricarea mingilor de fotbal din ma
terial plastic folosibile de către toți 
aceia care nu sînt jucători de perfor
manță (adică, în fond, de către masa 
amatorilor de fotbal, inclusiv, firește, 
copiii și juniorii). Printre avantajele 
mingilor din material plastic, mențio
năm cîteva mai semnificative 1 creș
terea considerabilă a cantității de 
produse, ieftinirea lor în proporții 
considerabile, precum și — un aspect 
deloc neglijabil — economisirea pielii 
utilizate astăzi pentru un număr de 
cel puțin 40 000 de anvelope.

Lista articolelor necesare sportu
lui de masă menționează și alte ca
zuri de deficit sub raport cantitativ. 
Din păcate, nicăieri, nici la 
C.N.E.F.S, nici la Ministerul Co
merțului Interior și cu atit mai pu
țin la ministerele producătoare, nu 
există o evidență limpede a ceea ce 
este realmente necesar mișcării 
sportive de masă, o situație care să 
se bazeze pe cunoașterea precisă a 
cerințelor ca și a posibilităților 
de cumpărare ale organizațiilor

Valeria MIRONESCU 
Ion DUMITRIU

(Continuare în pag. a III-a)
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SPORT
® FOTBAL — „Echipa

României in cea mai 
tare grupă" — co
mentarii după trage
rea la sorți a grupe
lor turneului final al 
cupei „Jules Rimet" 

• BOB — Echipajul 
condus de Panțuru, 
pe locul III Ia cam
pionatele europene 
de Ia Cortina d'Am
pezzo

® Puncte de vedere: 
CU CHELTUIELI MI
NIME, MAI MULTE 
PATINOARE

® ALTE ȘTIRI DIN ȚARA 
ȘI DE PESTE HOTARE

Europa poate să devină 
un continent al păcii 

și înțelegerii 
intre popoare

Interviu cu OMANN SIGURD, 
președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca

Timp de cîteva zile, la invitația Institutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea, țara noastră a avut ca oaspete pe Omann 
Sigurd, președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca, 
înainte de a se inapoia în patrie, oaspetele danez a avut amabilitatea 
«ă răspundă, la solicitarea „Scinteii", la cîteva întrebări.

— Am dori să cunoaștem care 
sînt principalele preocupări actua
le, de ordin intern și extern, ale 
partidului dumneavoastră ?

— Partidul nostru este o formație 
politică tînără, atît din punctul de ve
dere al existenței, cît și al membri
lor care îl compun. Nu de mult, am 
intrat în al doilea deceniu de exis
tență. Putem spune că, în ciuda greu
tăților, nu puține la număr, pe care 
le-am avut și le mai avem încă de 
înfruntat, ne-am impus în această pe
rioadă de timp relativ scurtă ca un 
partid cu audiență în rîndul popu
lației. Cel mai mare succes al nostru 
îl reprezintă desigur faptul că, încă 
din 1966, deținem un important, nu
măr de mandate în parlament, că ne 
facem tot mai auzit glasul în acest 
for legislativ al țării pe care îl con
siderăm, de altfel, ca unul din mij
loacele principale de activitate. După 
cum probabil vă este cunoscut, în pe
rioada care a urmat alegerilor din 
1966, am susținut pe social-democrați, 
care se aflau la putere, colaborînd cu 
ei și sprijinindu-i în adoptarea u- 
nor proiecte de lege în probleme de 
politică internă. Scrutinul anticipat 
din ianuarie 1968 a avut însă drept 
rezultat întreruperea guvernării so- 
cial-democrate, locul acesteia fiind 
luat de o coaliție formată din parti
dele radical-liberal, agrarian și con
servator.

Pentru viitoarele alegeri, care ur
mează să aibă loc cel mai tîrziu in ia
nuarie 1972 — deși s-ar putea ca ele 
să fie devansate — preocuparea noas
tră principală este de a restabili ma
joritatea de stingă în parlament. 
Sîntem convinși că fără o majori
tate a mișcării clasei muncitoare, 
fără unitatea acesteia este imposibil 
de a schimba structura societății 
noastre.

Pe plan extern, partidul nostru ac
ționează pentru ca Danemarca să pă
răsească N.A.T.O., să promoveze o

politică de cooperare activă atit eu 
țările din cadrul zonei din care face 
parte, cît și cu celelalte țări mici 
și mijlocii de pe continent. In repe
tate rindurl am supus parlamentu
lui propunerea ca Danemarca să pă
răsească alianța atlantică, dar, spre 
regretul nostru, nu am întrunit ma
joritatea parlamentară. Bineînțeles, 
acest punct îl vom înscrie și în plat
forma noastră pentru viitoarele ale
geri. Vom stimula, totodată, pe căi 
extraparlamentare, curentul de opi
nie publică existent în țară tn favoa
rea ieșirii din N.A.T.O. Aș vrea să 
mai menționez unele acțiuni de po
litică externă pe care le preconizăm 
și în legătură cu care există, cred, 
perspective de succes în viitorul a- 
propiat ; recunoașterea frontierei 
Oder-Neisse, stabilirea de relații cu 
R. D. Germană, precum și recunoaș
terea R. D. Vietnam. Pentru traduce
rea în fapt a obiectivelor amintite 
putem conta, spre deosebire de anii 
trecuți, și pe sprijinul partidului so
cial-democrat. Mi se pare pozitiv că, 
dacă in -perioada cît s-au aflat la 
putere, social-democrații au dat do
vadă de multă reținere în ceea ce 
privește politica externă, în prezent 
ei au început să susțină în public 
propunerile noastre, între care și o- 
biectivele amintite.

— In ultima vreme se vorbește 
frecvent de intensificarea colaboră
rii intemordice și, in acest con
text, a fost readus in actualitate 
planul de creare a unei Uniuni e- 
conomice a țărilor nordice, așa-nu- 
mitul „plan NORDEK". Acest plan 
a suscitat și continuă să suscite di
verse interpretări. V-am ruga să 
precizați care este poziția partidu
lui dv. în această privință ?

Radu BOGDAN

(Continuare In pag. a IV-®)
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actualitatea culturală

Perspectiva celor șase ani care s-au 
scurs de la dispariția — în decembrie 
1933 — a lui Paul Constantinescu, o- 
feră astăzi, în egală măsură atît mu
zicianului cercetător atent al diferi
telor momente ale culturii noastre 
muzicale, cît și melomanului din sala 
de concert, posibilitatea unei apre
cieri plenare a creației compozitoru
lui, situarea justă a acesteia în con
textul valorilor naționale. Căci, com
pozitor de școală națională, Paul Con- 
stantinescu poate fi socotit printre 
primii care, alături de Mihail Jora, 
în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, asimilează temeinic marea 
lecție a exemplului enescian, conso- 
lidîndu-și treptat o poziție, o atitudi
ne proprie în valorificarea melosu
lui nostru popular, în sesizarea ace
lor laturi definitorii, de conținut și 
structură ale acestuia, a căror suges
tie va deveni operantă în orientarea 
creației sale. In plus, complexitatea 
acesteia subzistă în importantă mă
sură și în sondarea pentru prima da
tă cu atîta curaj și consecvență în 
creația noastră cultă, a unui străvechi 
fond de cultură, și anume, universul 
artei, al muzicii bizantine ce apare 
organic, funcțional integrat unui u- 
nivers de gîndire, unui fel de a ima
gina și întruchipa, propriu.

Triplul concert pentru vioară, vio
loncel, pian și orchestră — ultima lu
crare a compozitorului — împlinește 
o creație amplă, egal orientată spre 
aproape toate genurile muzicii de ca
meră, simfonice sau de operă și balet 
Impresionantă rămîne aci, în această 
creație de deplină maturitate, nu atît 
ingeniozitatea tratării și adaptării în 
forme clasice, echilibrate, a unui ma
terial ritmico-melodic conceput în 
spirit popular, ci îndeosebi concepția, 
caracterul specific al acesteia, ce e- 
mană din paginile partiturii ; este 
viziunea iluminată, umanizantă și 
constructivă asupra tragicului, viziune 
pe care Paul Constantinescu o intu
iește în sensurile atît de bogat și de 
subtil nuanțate pe care înțelepciunea, 
filozofia poporului nostru o conferă 
purificării, înnobilării spirituale a in
dividului. Crispări dureroase 
științei, vibrante contorsiuni 
teriei sonore potențează în 
concertului un lirism intens,
timent de duioșie care, în diferite 1 
postaze, orientează expresia generală 
a lucrării.

Urmărind evoluția solistică a celor 
trei muzicieni, am putut aprecia în 
primul rînd unitatea și fermitatea 
concepției în execuția partiturii, su
plețea dinamică remarcabilă în vio
lonistica lui Ștefan Gheorghiu, am
ploarea impresionantă a frazării vio-

loncelistului Cătălin Ilea, simțul acut 
al proporțiilor în susținerea ritmică 
pregnantă, constructivă. datorată 
pianistului Valentin Gheorghiu. Re
marcăm, de asemenea, aci, în execuția 
concertului, tactul organizator, abili
tatea interpretativă a dirijorului Mir
cea Cristescu.

Partea a doua a concertului. „Sim
fonia fantastică4' de Berlioz, a fost în 
schimb realizată cel mult în limitele 
unei corectitudini reci și neintere
sante, iar inerția orchestrei, lipsa de 
relief în interpretare nu au fost din 
păcate depășite de bunele intenții — 
de altfel evidente — ale dirijorului.

• Filarmonica de stat „G. Enescu* 
prezintă miercuri, 14 ianuarie, un 
concert de muzică de cameră „Schu- 
bert“, susținut de violoniștii Varujan 
Cozîghian, Avy Abramovici, violo
nistul George Popovici, violoncelistul 
Alfons Capitanovici, contrabasistul 
Boris Boicu și Valentin Gheorghiu — 
la pian.

Inițiind în această stagiune Festi
valul Beethoven, prilejuit de împli
nirea a două secole de la nașterea 
marelui compozitor, Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii, dirijată de 
Iosif Conta, cu concursul pianistului 
italian Fausto Zadra, prezintă joi, 
15 ianuarie, Concertul nr. 3 pentru 
pian și orchestră și Simfonia a III-a.

© In semn da oma
giu adus dramatur
gului al cărui nume 
figurează pe frontis
piciul institujiei, co
lectivul Teatrului „AL 
Davilla" din Pitești a 
inclus pe aiișul său 
de spectacole cunos
cuta piesă a acestuia 
„Vlaicu Vodă". Re- 4 
gia : Constantin Di- 
nischiotu, secundat 
de Dem. Niculescu. 
Scenografia — Elena 
Forțu. In rolurile prin
cipale : Eftimie Po
povici și Ioana Cltta- 
Baciu.

miera comediei eroi
ce a scriitorului bra
șovean Radu Theo- 
doru — „Albatros 
contra U-42" tot în 
regia lui Ion Maximi
lian. Decorurile și 
costumele sint sem
nate de Mihai Tofan. 
Interpret! : Dan1 Săn-* 
dulescu, Dona Cotru- 
baș, George Gridă- 
nușu, Ion Jugureanu, 
E. Mihăilă Brașo- 
veanu, Mihal Bălaș 
și alții.

o Teatrul drama
tic din Brașov anun
ța pentru prima ju
mătate a acestei luni 
două premiere. „Tra
vesti" de Aurel Ba
langa a fost prezen
tată publicului bra
șovean joi, 8 ianua
rie. Regia : Ion Maxi
milian ; scenografia : 
Cristina Urdea. In 
distribuție : Marcel
Anghelescu, artist al 
poporului, Virginia 
Marcu, Alexe Solo
viev, Paul Lavric, 
Mircea Andreescu.

Miercuri, 14 lanua-
urma

• Teatrul de stat 
din Bacău a prezen
tat marți, 6 ianuarie, 
piesa „Anonimul" de 
Ion Omescu, în regia 
Iui Ivan Helmer și a 
autorului.

® Teatrul do 
mă șl comedie 
Constanța și-a îmbo
gățit alișul de spec
tacole cu un titlu 
nou : premiera pe 
țară „Țărmuri pustii" 
de Mar Baidjiev. 
Regia : Gheorghe
Jora, scenografia: Eu
genia Tărășescu. In
terpret : Agatha Nl- 
colau. Sandu Simfo
nică, Lucian Iancu, 
Minodora Condur.

• „Chirița 
vlncie' do 
Alecsandri a 
clusâ și în 
riul Teatrului 
din Oradea,
prezentat piesa 
premieră 
3 ianuarie. 
Dorel Urlâțeanu, ar
tist emerit, scenogra
fia : Eliza Popescu 
Zisiade. In rolul prin-

în pro- 
Vasilo 

fost ln- 
reperto 
de stat 
care a 

în
sîmbătă, 

Regia :

• Cea mai 
premieră a 
Iul Național 
Alecsandri" din Iași 
a fost „1 
sel" de 
doni, tn 
Ovanex 
fia lui 
roșenoo.
le principale : Ște
fan Dănclneacu, ar
tist emerit, Cornelia 
Gheorghiu, Sorin Le- 
pa, Valentin Ionescu, 
Emil Coșeru, Traian 
Ghfțesou, Liana Măi- 
gineanu.

,Războiul ve- 
Carlo Gol- 
regia Ancăi 
și scenogra- 
George Do- 
In roluri-

ale con- 
ale ma- 
paginile 
un sen-
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fi in- 
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DE COMEDIE

ALE TEATRULUI

Unul din cele mai 
teresante cicluri de teatru 
radiofonic ale anului va fi 
prezidat de spiritul 
mat, pătrunzător și 
al lui Radu Beligan, 
țatorul emisiunii.

Radiodifuziunea ne va o- 
feri posibilitatea de a audia 
opere de valoare ale dra
maturgiei românești și ale 
marelui repertoriu univer
sal. Afișul lunij ianuarie 
cuprinde : „Critis44 de Radu 
Stanca. „Bărbierul din Se
villa" de Beaumarchais. 
„Trei crai de la răsărit44 de 
B. P. Hasdeu, și „Chirița 
în provincie'4 de V. Alec
sandri.

„Serile de comedie* vor 
prezenta spectacole în pre
mieră, precum și reluări ale 
unor înregistrări intrate în 
„fonoteca de aur* a Radiou
lui. Una din cele mai atră
gătoare caracteristici ale a- 
cestui ciclu de comedii o 
va constitui, desigur, re
marcabilul nivel al inter
pretărilor actoricești. Așa, 
de exemplu, reluarea „Chi- 
riței...* lui V. Alecsandri ne 
va prilejui o reintîlnire cu 
Gr. Vasiliu Birlic, Miluță 
Gheorghiu, Al. Giugaru, 
Eugenia Popovici, Ion Lu
cian, Mircea Constantines
cu, Ionescu Gion, Florin Va
siliu, Octavian Cotescu, dar 
și cu marii actori dispăruți 
ca Gh. Timică sau Aurel 
Munteanu. Vor putea fi au
diate, așadar, alături de voci 
cunoscute și iubite ale ar
tiștilor noștri de azi, in- 
terpretînd roluri mai vechi 
sau Inedite, și vocile unor 
străluciți comedieni din 
trecut în unele din marile 

lor creații. Chiar numai prin 
aceste cîteva caracteristici, 
„Serile de comedie ale tea
trului radiofonic44 se anunță 
a reprezenta un multiplu 
act de cultură.

N. STANCU

Chirifa în provincie" pe scena Teatrului de Stat din Oradea

Luda — producție reprezentativă 
pentru dezvoltarea cinematografiei 
cubaneze, distinsă (ex aequo) cu 
Marele Premiu la Festivalul de la 
Moscova, 1989. Trei schițe presen- 
tind destinele a trei femei In Îm
prejurări istorice diferite. Regia : 
Umberto Solas.

Mărturia — film cu problematică 
de actualitate, realizat în studiou
rile bulgare. Este o dezbatere pe 
tema raporturilor dintre generații. 
Regia este semnată de Jaklm Ja- 
kimov.

o Teatrul Național 
glale" (sala Studio): Travesti — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahta): 
Purleele în ureche — 20.
• Teatrul Mic: Prețul — 30.

f O Urmărirea; PATRIA — 11,30; 14;
• 16,30; 19; 21,30, FESTIVAL — 8,45;
> 11; 13,30; 16; 18,3»; 21.
) • Păcatul dragostei: SALA PA- 
I LATULUI (seria de bilete 3121) — 
) 19,30, REPUBLICA — 8,45; 11,15;
. 13,45; 16,15, BUCUREȘTI — 8,30;

11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT 
’ — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.

® Gala filmului cubanez: REPU-
• BLICA — 20,30.
1 • Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
► — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• a Intr-o seară, un tren...: CA-
I PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
) 21.
I • Mărturia: VICTORIA — 9; 11,15; 
; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
I • La est de Eden: CENTRAL 
, 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20, 
, A Dragoste la Las Vegas: LUMI

NA — 8,30—16,15 tn continuare; 
18,30; 20,45.
• Vă place Brahms?: MOȘILOR

1 — 15,30; 18; 20,30, DOINA — 11,30; 
1 13,45; 16; 18,15; 20.30, DRUMUL SA-
1 RII — 15; 17.30;-20.
1 • Program pentru eopllt DOINA
i — 9; 10.
' <9 Mîlnlle; Regina Instrumentelor; 
. Sfaturi bătrtneștl;
, TIMPURI NOI — ' 

nuare.
• Bătălia pentru
VIAR — 9; 12,30;

l CELSIOR — 9,30;
, FLAMURA — 9,30;

• Valea păpușilor: GRIVIȚA —
, 9,30; 12; 15; 17.45; 20,15, MIORIȚA

— 9,30; 12: 14,30; 17; 19,30.
O A trăi pentru a trăi: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17.45; 20.
• Războiul domnițelor: BUZEȘTI
— 15,30; 18; 
15,30: 18; 20,
• Blow-up: 
continuare.
A Wlnnetou
CEGI — 9; 
20,30, CIULEȘTI — 15,30; 18; 30,30,
ARTA — 9,30—15,30 In continuare; 
18,15; 30.30.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor: UNIREA — 15,30; 18.
e Moartea nnul birocrat: UNI
REA — 20,30.
• Femela Îndărătnici: LIRA —
15,30; 16; 30,30, PROGRESUL —
15,30; 18; 20,30.
• Angelica șl sultanul: PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
• Omul, orgoliul, vendetta: CRÎN- 
GAȘI — 15.30; 18; 20,15.
• Băieți în haine de piele: ME
LODIA — 9; 11,15: 13,30; 18; 18,15;
20.30, TOMIS — 9—15,45 tn conti
nuare: 18: 20,15.
• My fair lady: FLOREASCA — 
9; 12,30; 16,30; 20.
• Băieții din strada Pal: VOLGA
— 9—15,45 tn continuare; 18,15;
20.30.
• în împărăția leului de argint: 
VIITORUL — 15,30; 18.
a Pledro pleacă tn Slera: VIITO
RUL — 20,30.
• Taina leului: GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9,15; 11,30; 13,43; 16; 18,15; 
20,30.
® Prieteni fără grai: AURORA — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; S0,30.
• Fragil sălbatici: POPULAR — 
15,30; 18.
• La război, ea la război: POPU
LAR — 20,34
• La Nord prin Nord-Vest) Ma
nuela: MUNCA — 15,30; 19,15.
• Beru șl comisarul San Antonio: 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
• Iubirea strict oprită: VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Corabia nebunilort RAHOVA — 
15,30; 19.
e Sezon mort: FERENTARI — 
15.30; 19.
• Să trăim ptnă luni: COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.

Recent, la Sighișoara au fost iden
tificate patru documente inedite pur
tînd semnătura lui Mihai Viteazu, 
documente prezentînd o deosebită 
importanță științifică. La solicitarea 
corespondentului Agerpres Aurel 
Urzică, directorul filialei din Tg 
Mureș a Arhivelor Statului, profeso
rul Ion Ranca, a declarat :

Cele patru documente identificate 
în Arhivele Sighișoarei, emise de 
Mihai în anii 1599 și 1600 si purtînd 
semnătura autografă și sigiliul voie
vodal, reflectă politica domnitorului 
de apropiere și atragere de partea sa 
a unor comunități orășenești și co
munale mai bogate din această par-

te a țării. Primul document este e- 
mis la Alba Iulia, la 21 noiembrie 
1599, la puțin timp după victoria de 
la Șelimbăr și după intrarea sa tri
umfală în capitala Transilvaniei, iar 
celelalte trei, datate din 1600, au fost 
emise la Alba Iulia și în cetatea Fă
gărașului. Toate documentele confir
mă unele privilegii. Ele aduc dovezi 
suplimentare privind politica internă 
a lui Mihai Viteazu tn Transilvania, 
completînd cu noi aspecte concrete 
activitatea pe care voievodul a des
fășurat-o In cei mai prodigioși ani 
ai domniei sale.

Cit ne costă ?

sebit, consumurile de cocs 
tal. Astfel, consumul specific

(Agerpres)

O amplă expoziție cuprinzînd lu
crările unuia dintre sculptorii de 
seamă ai epocii noastre — IVAN 
MESTROV1CI, va fi deschisă la 20 
ianuarie. Sălile Dalles vor adăpos
ti circa 50 de lucrări ale maestrului, 
reprezentative pentru diferitele faze 
ale creației sale, lucrări expuse de 
curînd în cadrul unor expoziții la 
Muzeul Rodin din Paris și la Buda
pesta.

Organizată în incinta Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, expoziția retrospectivă „ȘTEFAN 
POPESCU14, prezentînd iubitorilor 
de artă peste 100 de desene, laviuri, 
acuarelă, gravuri și litografii, pune 
în evidență deosebitele calități ma
nifestate în domeniul graficii de a- 
cest precursor al 
românești format 
mistă miincheneză.

Galeriile de artă 
anunțat pentru

— Marți, 13 ianuarie, la Galeriile 
Apollo (Calea Victoriei nr. 58) verni
sajul unei noi expoziții de grup: 
C. PILIUȚA, A. NEDEL, M. BAN- 
DAC — pictură, CONST. FOAMETE 
- sculptură și CONST. BACIU 
grafică.

— începînd de miercuri, 14 ianua
rie, poate fi vizitată în sala Atene
ului Român expoziția de pictură și 
acuarelă a IOANEI CELIBIDACHE.

— Vineri, 16 Ianuarie, deschiderea 
unei expoziții de artă decorativă: 
ASPAZIA BURDUJA - tapiserie, 
CONST. BULAT — ceramică, sala 
din Bd. N. Bălcescu.

— RODICA PÂNDELE 0 AUREL 
VLAD — pictură — Galeriile din bd. 
Magheru nr. 20.
- SABINA NEGULESCU — FLO

RIAN — pictură — Galeriile din 
Calea Victoriei nr. 132.

CORNELIA DEDU — pictură — 
sala Kalinderu.

★
„Un secol de arhitectură modernă* 

— ciclul de conferințe inițiat de U- 
niversitatea populară București în 
colaborare cu Uniunea Arhitecților 
și Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu44 — va fi continuat prin pre
zentarea unuia dintre cei mai mari 
arhitecți contemporani — Le Corbu
sier — marți, 13 ianuarie, ora 19, în 
sala Dalles, bd. N. Bălcescu nr. 18. Va 
lua cuvîntul prof. univ. dr. arh. As- 
canio ~ ~
soțită 
cuții.

M,00 Consultații tehnice.
18,20 Emisiune pentru tineret: Mij

loacele comunicațiilor de 
masă șl educația tineretului 
— Concluzii pe marginea 
simpozionului organizat de 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului.

18,50 Un rapsod popular — Isldor Andronlcescu din comuna Fundul Mol
dovei — Suceava. 
Telejurnalul.' de seară.
Cîntă corul sindicatelor din municipiul București. Dirijor prof. Du
mitru Botez.
Din poezia românească: „La aniversară" — dedicații iul Emlnescu. 
In vitrină, o comoară? — emisiune de Aristide Buholu.
Reflector.

19.30
19.40
20,00
20.10 Anunțuri — Publicitate.
20,15 Filmul artistic „Rlo Bravo- (partea I).
21,00 De prin veacuri adunate (Intervlzlune). Program de obiceiuri fol

clorice mal vechi șl mal noi, realizat cu concursul Ansamblului 
„Perlnița44. Soliști; Ana Balacl, Tudor Helca șl Ion Lăceanu. Con
ducerea muzicală: Nicolae Patrichi și Ștefan Octavian Clutae. Co
regrafia Petre Bodeuț.

31.30 Steaua fără nume — emislune-concurs de muzică ușoară realizată 
de Simona Patraulea și Sorin Grigorescu. Prezintă Dan Deșllu.

22.30 Agenda politică.
22.40 Intermezzo muzical cu Gerhard Rdmer.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23.10 ~ .....................................................................
23.40

Scena — emisiune de actualitate șl critici teatrali, 
închiderea emisiunii.

și me
de cocs 

s-a diminuat în perioada 1965—1969 
cu 90,65 kg pe tona de fontă pro
dusă, iar consumul de metal în șarjă 
la oțelărie s-a redus cu 9.8 kg pe 
tona de oțel. Aplicarea unor tehno
logii noi de turnare a oțelului, pune
rea în funcțiune a unor linii moderne 
de laminare au permis micșorarea 
consumurilor de metal și în unele 
secții de laminoare. Progresele con
stante realizate în direcția reducerii 
consumurilor de materii prime și 
materiale și, în special, a consumu
rilor specifice sînt evidențiate de di
minuarea 
producție 
creșterea _ ____
ciilor. Se apreciază că la sfîrșitul a- 
cestui cincinal, nivelul cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă va fi cu 
circa 40 lei mai mic față de 1965, iar 
rata rentabilității va fi mai mare cu 
peste 142 la sută. Comparativ cu pre
vederile planului, la sfîrșitul anului 
trecut Combinatul siderurgic Hune
doara a înregistrat economii supli
mentare la prețul de cost în valoare 
de circa 26 milioane lei, și. respectiv, 
beneficii în plus de 99 milioane lei.

Rezultatele amintite sînt departe de 
a fi considerate maxime, atît în com
parație cu posibilitățile interne exis
tente, cît și cu realizările obținute 
în alte întreprinderi similare. Bună
oară, la Combinatul siderurgic din 
Reșița, o tonă de produse din oțeluri 
aliate — realizate la laminorul de 
800 milimetri — se obține cu un con
sum specific de metal mai mic cu 
80 kg decît la combinatul hunedo- 
rean. Gospodărirea mai judicioasă a 
metalului, prin reducerea consumu
rilor Specifice și prin valorificarea 
superioară a acestuia, pe toate trep
tele de fabricație și de consum, tre
buie să constituie deci o preocupare 
fundamentală a colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara. Numai în sectorul de oțelării 
al C. S. Hunedoara s-au pierdut anul 
trecut, din cauza unor deficiențe teh
nologice, a lipsei de gospodărire și a 
indisciplinei în muncă, peste 13 000 
tone metal. Totodată, s-au menținut 
la un nivel ridicat recirculările de 
metal tn oțelării și laminoare — și 
aceasta, datorită neajunsurilor în or
ganizarea fluxurilor tehnologice, lip
sei de dotări tehnice, mai ales, în 
ajustajele secțiilor de laminoare.

Tinînd seama de aceste posibilități 
interne, în lumina indicațiilor plena
rei C.C. al P.C.R., s-au elaborat mă
suri complexe pentru reducerea sub
stanțială a consumurilor de metal și 
cocs. Se prevede îmbunătățirea cali
tății cocsului și calcarului, ridicarea 
temperaturii aerului insuflat fn fur
nale, promovarea unor procedee teh
nologice moderne în oțelării. Mini
mum 1,2 milioane tone oțel se vor

cheltuielilor la 1 000 lei 
marfă și, respectiv, de 

rentabilității, a benefi-

care-și reclami satisface
rea prin eforturi proprii și 
prin soluții originale. In 
egală măsură insă, această 
instalație aduce și un mod 
nou de înțelegere a esen
ței lecției, in structura că
reia profesorul și elevii 
sint evaluați ca elemente 
corelative cu funcții dis
tincte, dar nu mai puțin im
portante. Cu ajutorul a- 
cestei instalații, 
iși exercită mai 
rapid influența 
latoare pentru 
posibilitatea de 
format integral 
instantaneu asupra 
țațelor acțiunii sale, poate 
implicit, in raport cu a- 
cestea, să-și structureze în 
permanență explicațiile o- 
ferite elevilor, să-și' orga
nizeze în modul cel mai a- 
decvat activitatea la cate
dră. Lucruri mai puțin po
sibile in condițiile învă- 
țămintului obișnuit cind 
verificarea eficienței ex
plicațiilor date se realizea
ză mult mai tirziu și ade
seori intr-un mod care nu 
mai țngăduit decit inter-

implicit posibili- 
verificări atente, 
rapide a tuturor

profesorul „cibernetic"
ajutorul 

profesorul 
bine și mai 
sa 
că, 

a 
fi

venții tardive. Ea rindul 
lor, elevii iși cultivă indi
vidualitatea printr-o par
ticipare directă la desfă
șurarea lecției și printr-o 
accentuare pregnantă a 
gindirii rapide și a spiritu
lui de responsabilitate.

Redus insă la această ul
timă caracteristică, VER- 
FIX-ul n-ar depăși condiția 
unei variante din șirul lung 
de „mașini de învățat" care 
populează astăzi practica 
învățământului internațio
nal. în realitate, această 
instalație se distinge prin
tr-o concepție evoluată in 
baza căreia inventatorii ro- 

Constantin 
Li'viu Sel

la Grupul

rești — și-au propus 
sprijine activ nu 
transmiterea corectă și ra
pidă a unui volum 
noștințe, dar și i 
puterii de judecată a tine
rilor. Dacă cele mai multe 
dintre instalațiile 
realizate in diferite 
iși propun să ofere, în 
bătură cu o întrebare, 
multe răspunsuri, intre i 
unul singur corect, pe i 
elevul este chemat 
găsească și să-l 
ce această mașină 
nească ii oferă elevului po
sibilitatea „să constru
iască" răspunsul, adică ll 
ajută să parcurgă întregul 
spațiu de gindire de la în
registrarea elementelor in
formative, la punerea lor tn

similare 
țări 

i Ie
rnai 
care 
care 
să-l 

comuni- 
romă-

relație ți, respectiv, la 
transformarea lor intr-o 
concluzie.

Chiar și numai acest sim
plu detaliu concepțional ne 
mijlocește sesizarea celor 
mai importante caracteris
tici formative ale „profe
sorului cibernetic româ
nesc". De altfel, este su
ficient să-l vezi in „exer
cițiul funcțiunii sale ca 
să-ți dai seama, fără efor
turi, că prezența sa in cla
să face posibilă concen
trarea atenției elevului 
parcursul întregii ore, 
sențializgrea lecției pe 
niile fundamentale, un 
namisrn de gindire și 
acțiune în permanentă
fervescență. Și acestea toa
te pentru că VERFIX-ul. 
sporind rolul profesorului 
ea personalitate educați-

pe 
e- 
li- 

di-
de 
e-

vi. oferă 
tatea unei 
directe ți 
elevilor

Se pare 
cest ultim 
nit in egală măsură un a- 
tribut pozitiv și un virtual 
inconvenient nu atit al ins
talației ca atare, cit al pro
cesului de tehnicizare a În
vățării, Pentru că dacă 
e adevărat că atenția și 
concentrarea gindirii ele
vului ciștigă in substanță 
și în durată, tot atit de fi
resc trebuie să ne între
băm : nu cumva tocmai pe 
aceste căi se produce o 
abstragere a elevului din 
această realitate complexă 
— evoluind uneori conver
gent, alteori paralel ?u lec
ția — prin care definim co
lectivul clasei, acest micro
climat ce nu trebuie ig
norat ? Și încă un fapt. Din 
moment ce răspunsurile e- 
levilor, adică cea mai mare 
parte din reacțiile șt ma
nifestările tinerilor in cla
să, imbracă o formă co
dificată, nu cumva puterea 
de expresie prin cuvint, cu 
întregul ei cortegiu de im
plicații psihologice, se va 
dezvolta in urma altor în
sușiri f Asemenea întrebări

însă că prin a- 
aspect am defi-

se ivesc cind la o demons
trație cu profesorul VER
FIX poți observa relativ 
ușor cum flecare elev ae- 
vine prin forța lucrurilor 
o individualitate distinctă, 
manifestind permanent o 
atitudine, desfășurind con
tinuu un proces mental, 
dar tocmai prin acestea 
concentrat pe o singură di- 

. recție, care-i limitează ca
pacitatea de observare și 
de exprimare a acelui infi
nit de nuanțe, prin el în
suși, de o rară putere edu
cativă, cu care se identifi
că lecția clasică. Sint în
trebări firești care ilus
trează nu atit dificultatea, 
cit gradul sporit de respon
sabilitate necesar ori 
(fite ori ne propunem 
doptarea unor noi modali
tăți de lucru cu elevii, mo
dernizarea învățământului 
și in domeniul atit de im
portant ..al tehnicilor de
predare. Tocmai de aceea, 
înaintea introducerii sale in 
practica pedagogică curen
tă, instalația este supusă 
unor minuțioase experi
mente sub atenția exigentă 
a cercetătorilor științifici. 
Profesorul VERFIX susține 
așadar un viguros examen 
de admitere. Să-i urăm 
succes.

de 
a-

realiza prin turnarea oțelului calmat 
cu plăci termoizolante și prafuri un
guente — soluții avansate din punct 
de vedere tehnologic.

Desigur, măsurile de diminuare a 
consumului de cocs și metal sînt 
mult mai numeroase. Ceea ce depin
de de noi, de unitățile centralei va 
fi soluționat. Nu poate fi trecut, însă, 
cu vederea că o frînă In calea gos- 

a resorse- 
altor materii 

o constituie 
metodologia practicată în planifi
carea consumurilor, la încărca
rea liniilor de laminare și la for
marea prețurilor. Existența unul 
număr exagerat de norme de con
sum pe diferite trepte de prelu
crare a metalului In siderurgie, în 
oțelării, In laminoare, pe tipuri de 
semifabricate și pe sortimente de 
oțel, duce uneori la pierderea obiec
tivului principal — și anume, obți
nerea unei tone de oțel și laminate 
cu un consum minimal de materii 
prime și materiale. De aceea, în 
conformitate cu sarcinile din noul 
an — de a gospodări mai bine me
talul, cocsul și alte materiale — ar 
fi bine să se analizeze eficacitatea 
și oportunitatea Introducerii unor 

■ criterii noi de planificare, pornind 
de la necesitatea de a se obține cît 
mai mult din tona de oțel lichid, 
respectiv, din tona de lingou. In 
acest fel s-ar asigura atît compara- 
bilitatea eficienței tehnologiilor apli
cate în ramura siderurgiei și în fie
care întreprindere, cît și a modului , 
de utilizare a metalului brut pre
lucrat. De asemenea, considerăm (./ ' 
nici problema livrării laminatelor Iff 
lungimile solicitate de beneficiari 
nu și-a găsit o rezolvare deplină, tn 
mare măsură datorită lipsei unei 
analize mai aprofundate a efectului 
economic a acestei metode la pro
ducător și furnizor, precum și a sti
mulării prin prețuri și consumuri a 
utilizării acestora.

Dar. adeseori, nivelul consumurilor 
de metal, cocs și alte materiale este 
grevat și de unele deficiențe care 
se situează în afara sferei de pro
ducție — în timpul transporturilor 
și manipulării. In procesul de depo
zitare. Actuala dotare a. uzinelor — 
din cadrul Centralei industriale Hu
nedoara — în ceea ce privește con
dițiile de depozitare șl manipulare 
este departe de a fi satisfăcătoare. 
La Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, de ani de zile nu se realizează 
importante obiective de investiții 
privind transportul minereului, coc
sului și aglomeratului, depozitarea 
combustibililor și a materialelor re
fractare, ceea ce influențează nega
tiv nivelul consumurilor specifice, O 
situație asemănătoare se constată șl 
la I. M. Aiud și Uzina de fier Vlă- 
hița. Prin întlrzlerea executării fu- 
nicularului de transportat concen
trat de la Teliuc 'la Hunedoara — 
investiție cu o valoare totală de cîte
va milioane lei — s-au cheltuit supli
mentar pină acum circa 8 milioane 
lei. Această stare de lucruri nefa
vorabilă este agravată și de lipsa 
unor mijloace de măsură și control 
ale cantităților de materii prime șl 
materiale introduse tn consum, din 
care cauză slăbește disciplina teh
nologică și gestionară și se încura
jează risipa. Ca atare, se prevede pu
nerea In . funcțiune a unor depozite 
și instalații — ceea ce va permite 
înlăturarea unor pierderi la cărbuni, 
cocs și minereu și asigurarea cons
tanței calitative a șarjelor încărcate 
în furnale.

Pe bună dreptate, la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969, secre
tarul general al partidului nostru ne 
critica pe noi, cei de la Hunedoara, 
pentru întîrzierea de peste trei luni 
a dării în producție a cocseriei, ceea 
ce a provocat un serios deficit la a- 
ceastă materie primă. Asemenea si
tuații trebuie prevenite în anul ce a 
început. Centrala are posibilitatea să 
folosească fondurile de investiții și 
creditele, care se recuperează în- 
tr-un interval de 2.5 — 3,5 ani — 
dar care au un efect economic su
perior, prin faptul că in acest fel 
se măresc resursele de materii 
me și materiale, se degrevează 
siderabil cheltuielile valutare 
tru importuri.

Desigur, gama chestiunilor 
gate de gospodărirea resurselor 
teriaie și care condiționează în 
direct creșterea eficienței economice 
în întreprinderile siderurgice este 
mult mai complexă In orice caz, sin- 
tem hotărîți să punem In valoare 
toate posibilitățile de care dispunem, 
să acționăm în cunoștință de cauză, 
pentru a reduce la minimum consu
murile de cocs și de metal, de alte 
materii prime și materiale.

podăririi 
lor de 
prime și

judicioase 
metal, a 

materiale

pri- 
con- 
pen-

le- 
ma- 
mod
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FOTBAL—România & argument m plus
<«Cîn „grupa finală

La Cortina d Ampezzo HOCHEI PE GHEATĂ

a turneului final pențru pregătire temeinică,
o poarta deschisa spre deplina afirmare

Boberii români — 
medalie de bronz

în proba de patru persoane
© Titlul european a revenit echipajului R. F. G

CORESPONDENȚA SPECIALA DE LA EUGENIO BOMBONI

Sîmbătă noaptea au luat sfîrșit . 
campionatele europene de bob. Titlul 
european în proba de 4 persoane a 
încununat un echipaj din rîndul că
ruia, de fapt, doar pilotul (Zimmerer) 
are o anume reputație în lumea bo
bului, pe cartea sa de vizită figurînd 
și titlul de campion mondial cucerit 
anul trecut la Lake Placid. Ceilalți 
trei componenți ai echipajului cam
pion al continentului nostru — Stein- 
bauer, Geisereiter, Utzschneider — se 
bucură de un prestigiu ceva mai mic, 
în așa fel că la bursa pronosticuri
lor cota echipajului lor nu a fost 
prea ridicată. Dar, și la bob, com
petitorii, în general, nu se prezintă la 
start doar pentru a respecta pronos
ticurile, pentru a ceda sub presiunea 
condițiilor psihologice ce favorizează, 
de obicei net, marile vedete. Dar 
dacă victoria echipajului lui Zimme
rer poate fi socotită totuși firească 
(avînd în vedere clasa pilotului), o 
veritabilă surpriză a furnizat-o echi
pajul Spaniei (Baturone, Satore, Be- 
rezvega, Rosal) clasat pe locul se
cund. Baturone, același care a con
dus cu bine și bobul de 2 al Spaniei 
(ocupînd, se știe, un neașteptat loc 
l tru), a făcut din nou dovada unei 
«^evărate 
celor mai 
pistei.

Echipajul 
pilot pe Ion Panțuru 
Zangor, Pascu, Neagot

ar putea să albă marea satisfacție de 
a deveni și campioni ai lumii.

închei, revenind asupra ordinii 
primilor șase clasați în proba de 4 a 
campionatelor europene de bob de 
la Cortina și prezentînd spre com
parație și timpii realizați : R.F.G. I 
(2’42”37). Spania (2’42”86), România 
(2’43”18), Italia 1 (2’43”79), R.F.G. 11 
(2’44”56), Suedia II (2’44”70). Au luat 
startul 15 echipaje.

Echipa S.U.A. 
va fi, totuși, 
la București

Ca urmare a retragerii Canadei din 
grupa A a campionatului mondial de 
hochei pe gheață (ceea ce a presu
pus transferarea- organizării turneu
lui din Canada in Suedia), liga in
ternațională de specialitate a invi
tat să participe de drept la meciuri
le pentru această grupă echipa 
S.U.A., clasată la ultima ediție a C.M. 
pe penultimul loc. Thomas Lockhart, 
președintele Federației nord-america- 
ne de hochei pe gheață, a declinat 
însă invitația, motivînd că echipa sa 
a urmat un program de pregătire a- 
decvat participării la meciurile gru
pei secunde. în acest fel, a spus 
Lockhart, „hocheiștii americani vor 
juca In grupa B de la București".

In urma acestui refuz, Liga inter
națională de hochei pe gheață stu
diază posibilitatea ca locul vacant să 
fie ocupat de o altă echipă din gru
pa B, și anume echipa Poloniei.

CAMPIONATUL FEMININ
DE HANDBAL

măiestrii în 
periculoase

traversarea 
viraje ale

României, avîndu-1 ca 
(coechipieri s 

ÎZangor, Pascu, Neagoe), a marcat o 
revenire de formă față de comporta
rea de acum o săptămînă și a fost 
distins cu medalia de bronz pentru 
locul trei ocupat în clasamentul final. 
Bobul românesc a făcut o primă manșă 
senzațională, putînd spera chiar și 
la locul I (Zimmerer înregistrase un 
timp cu 50 de sutimi de secundă mai 
bun decît Panțuru). In manșa a doua 
însă coborîrea a fost ceva mai pru
dentă (și din cauza stării pistei, în
tre timp „răscolită"), ceea ce a dus 
la păstrarea locurilor ocupate de fie
care echipaj în prima manșă. Se a- 
Sreciază, totuși, că echipajele meda- 

ate au motive în plus de satisfac
ție, datorită faptului că au devansat 
echipajele Italiei și R.F.G. II (pilo
tate de Gaspari și respectiv Floth) 
cărora li se acorda inițial prima șan
să. Bobul lui Gaspari a ocupat locul 
4, iar cel al Iui Floth — locul 5.

Nu se cunosc desigur intențiile an
trenorilor echipajelor aflate la „eu
ropenele" de la Cortina d’Ampezzo 
în privința campionatelor mondiale 
programate a avea loc peste două 
săptămîni la Saint Moritz ; s-ar pu- 
t-'jj ca unii să păstreze formulele de 
aii și pentru startul „mondialelor", 
iar alții — nu. Nu-i lipsit de sens 
faptul că numeroși specialiști euro
peni ai bobului manifestă un opti
mism serios, anticipînd nu numai o 
luptă strînsă la Saint Moritz, ci și 
șanse mari pentru europeni, chiar la 
titlurile supreme. Proaspeții cam
pioni europeni (Gaspari-Armano și 
Zimmerer - Steinbauer - Geisereiter - 
Utzschneider) — într-un anumit fel 
victorioși neașteptați aci, la Cortina —

ier! dimineață, la Floreasca, în 
cadrul ultimei etape a turneului de 
iarnă al campionatului feminin de 
handbal, spectatorii au avut oca
zia să urmărească meciuri de 
mare interes, desfășurate, ca și în 
zilele precedente, sub semnul incerti
tudinii scorului final. Interesant de 
relevat este faptul că, în cele trei 
zile de întreceri, echipele au de
monstrat o bună pregătire teh
nică, o mare putere de luptă. 
Din acest punct de vedere o 
mențiune aparte merită echipa Voin
ța Odorhei, furnizoarea uneia dintre 
marile surprize ale turneului (egali
tate sîmbătă seara — scor 8—8. după 
ce condusese în prima repriză cu 
5—3 — în fața formației Confecția 
București). Tot în gala de sîmbătă 
seara s-au mai înregistrat următoa
rele rezultate : Constructorul Timi
șoara—Rapid București 11—7 (5—3), 
Universitatea Timișoara—C.S.M. Si
biu 16—11 (8—4), Universitatea Bucu
rești—I.E.F.S. 15—11 (8—5), Progre
sul București—Rulmentul Brașov 
19—18 (13—9).

După meciurile de ieri, în care au 
obținut victorii scontate, Universita-

tea Timișoara, Universitatea Bucu
rești și Confecția București se men
țin în fruntea clasamentului, totali- 
zînd, după cele 12 meciuri disputate 
pînă acum în campionat, 23.20 și, 
respectiv, 18 puncte. In meciurile de 
duminică, U. Timișoara a cîștigat cu 
20—12 (12—8) în fața unei alte for
mații timișorene, Constructorul. Uni
versitatea București, în partida ve
detă a galei, a învins cu 17—12 (9—5) 
pe Rulmentul Brașov. In fine, cea
laltă fruntașă a clasamentului, Con
fecția București, după o repriză ega
lă (8—8), a întrecut pe Progresul cu 
19—15.

Voința Odorhei a dispus cu 14—10 
(7—7) de C.S.M. Sibiu, ceea ce i-a 
permis să acumuleze 10 puncte în 
clasament, apărînd acum la egalitate 
cu I.E.F.S., care a întrecut ușor pe 
codașa clasamentului, Rapid Bucu
rești (12—9). Cunoscătorii handbalu
lui constată, desigur cu surprindere, 
că la un club ca Rapid, de unde cu 
cîtva timp în urmă selecționerii „cu
legeau" jucătoare pentru 
țională, astăzi handbalul 
de slab reprezentat...

întreaga lume a fotbalului — mi
lioane de jucători, antrenori și su
porteri de pe toate meridianele 
globului — au urmărit sîmbătă des
fășurarea primului act al turneu
lui final al celei de-a noua ediții 
a C.M. : ceremonia tragerii la sorți 
a grupelor, care a avut loc în sa
lonul „Independencia" al 
Maria Isabel din Ciudad 
xico.

Clipe de înaltă tensiune 
însoțeau fiecare gest decisiv al mi
cuței Monica Maria Canedo, care în 
citeva minute a stabilit componen
ța celor patru grupe. Anunțarea 
compoziției celei de-a treia grupe
— de la Guadalajara — unde au 
„căzut" să joace echipele Angliei, 
Braziliei, Cehoslovaciei și României, 
„a provocat o adevărată explozie de 
strigăte, comentarii de toate felu
rile, în supraîncărcatul salon roșu- 
albastru al hotelului" (comentatorul- 
A.F.P.), ca și în oricare alt loc unde 
era urmărită prin intermediul tele
viziunii sau radioului tragerea la 
sorți.

Primele două favorite ale celei 
de-a IX-a ediții a C.M. — Anglia 
și Brazilia — și una dintre cele mai 
redutabile autsidere — Cehoslovacia
— se vor confrunta, deci, încă din 
„eliminatorii". Echipa României este 
cea de-a patra componentă a a- 
cestei grupe.

Urmărind desfășurarea festivității 
ce avea loc acolo, la Maria Isabel, 
ne-am reamintit comentariile, dis
cuțiile care au succedat momentu
lui alcătuirii grupelor preliminarii 
ale actualei ediții a C.M. de fot
bal. Sorții ne trimiseseră atunci 
alături țle aureolata Portuga- 
lie, medaliată cu bronz la 
„World Cup", de Elveția, adevărată 
abonată la turneele finale ale C.M. 
și, în plus, beneficiara unui „zdro
bitor" atu psihologic asupra „un- 
sprezecelui" nostru reprezentativ
— noaptea de la Zurich. „Ne plo
dește ghinionul 1“ a fost prima reac
ție, atunci, a unor suporteri ' ai 
fotbalului nostru. Și ne-am reamin
tit acest timp sîmbătă seara, cu a-

hotelului 
de Me-

nervoasă

tît mai mult cu cît aproape în 
mod automat. după anunțarea 
componenței grupei a treia a lui 
„Mexico ’70“, această stare de spi
rit — „ne urmărește neșansa" — a 
fost prezentă in reacția primilor co
mentatori ai compoziției grupei de 
la Guadalajara.

Este vorba, într-adevăr, de ghi
nion, de dezavantaj, de neșansă ?

— Grupa de la Guadalajara, în 
care va juca și echipa României, 
este „cea mai puternică, cea mai 
interesantă a turneului final al ce
lui de-al nouălea campionat mon
dial de fotbal". „O adevărată gru
pă finală a turneului final al 
C. M.“, remarca Dumitrache. ime
diat după alcătuirea grupei (am 
asistat la tragerea La sorți _ îm
preună cu componenții lotului re
prezentativ, în sala de festivități a 
hotelului „23 August"). Da, o „gru
pă finală” a turneului final, motiv 
pentru care alcătuirea ei s-a a- 
flat în centrul tuturor comentarii
lor care au succedat ceremoniei de 
la Ciudad de Mexico.

„La Guadalajara, subliniază tri
misul agenției „Asociated Press", 
se vor întîlni doi titani ai fotbalu
lui, Anglia și Brazilia, care vor 
juca împreună cu alte două echipe 
în formă, Cehoslovacia și România" 
Directorul tehnic al echipei bra
ziliene, Joao Saldanha, remarcă și 
el : „Dacă echipa Braziliei vrea să 
cîștige campionatul, ea trebuie să 
învingă în toate meciurile din gru
pă". La Londra, cîteva minute după 
terminarea tragerii la sorți, în 
fața camerelor de luat ved“ri ale 
televiziunii, sir Alf Ramsey decla
ră 1
ca,

„Grupa în care vom ju- 
cea de-a 3-a, este foarte

dificilă. Pentru a ne califica 
noi trebuie să jucăm foarte bine în 
fața Braziliei, de două ori campi
oană mondială, și a puternicelor 
formații ale României și Cehoslova
ciei". „Noi nu ne-am așteptat ca 
Brazilia să joace in această grupă" 
— spune Dennis Follows, secreta
rul general al federației engleze — 
iar Gordon Banks, vechea noastră

cunoștință de pe Wembley, adaugă: 
,Va fi foarte greu. Avem de jucat 
o suită de partide dificile".

„Din cele 4 grupe, conchide pre
ședintele F.I.F.A., sir Stanley Rous, 
cea mai dificilă este a treia. Lo
gic, favorite pentru calificare por
nesc echipele Braziliei și Angliei, 
insă sincer să fiu nu trebuie sub
estimate celelalte formații : Ceho
slovacia și România”.

La hotelul „23 August”, unde se 
află lotul național de fotbal, sîm
bătă noaptea n-a dormit nimeni. 
„Dacă ar fi căzut în grupa noastră 
și echipa R.F. a Germaniei, nu 
mai interesa pe nimeni ceea ce se 
întîmpla în celelalte grupe și nici 
ce s-ar fi petrecut dincolo de op
timi”, ne declară Dumitrache. Dinu 
îl susține, ca și pe teren: „În
tr-adevăr, am căzut în «finala» 
turneului final! Cu atît mai binel 
Nimeni nu va putea spune că ne-a 
ajutat norocul! Mi-am dorit o re- 
întîlnire cu echipa lui sir Alf Ram
sey și sînt bucuros că sorții mi-au 
prilejuit-o. Organizatorii tragerilor 
la sorți ne-au trecut în categoria 
echipelor fără șansă. Nu-i nimic, 
ne-o vom cîștiga noi!”.

Radu Nunweiller, strategul „un- 
sprezecelui" nostru, remarcă și el: 
„Este o grupă mare, fără discu
ție. Dar. nu văd de ce n-am putea 
să emitem și noi pretenții. Fiecare 
meci va fi extraordinar, dar te poți 
aștepta oare la altceva, dacă mergi 
la un turneu final de campionat 
mondial?”

„Am căzut într-o grupă inferna
lă. ne spune Sătmăreanu, dar este 
o onoare să faci parte din ea. .Și cu 
atît va fi mai frumos dacă Ine vom 
impune în bătăliile care se vor da 
la Guadrflajara”.

Antrenorul Angelo Niculescu se 
declară satisfăcut de tragerea la 
sorți : „Am dorit să fim în grupă 
cu echipe mari. Sigur, nu ne-am 
așteptat să apară și Anglia și Bra
zilia. în aceeași grupă. dar... sorții 
fiind aruncați, pășim pe drumul 
Guadalajarei. drum ce ne va cere, 
desigur, eforturi sporite, concentra-

Cu cheltuieli minime,
MAI MULTE PATINOARE

(Urmare din pag. I)

și amatorilor de sport. Or, pe fun
damentul unor date disparate sau al 
unor aprecieri cu mare grad de a- 
proximație nu se pot clădi con
tracte, nici imobiliza spații de pro
ducție. De pildă, într-o notă din 5 
decembrie 1969 a conducerii 
C.N.E.F.S. se aprecia drept insufi
cientă producția de schiuri populare 
„raportată la sutele de mii de copii 
și tineri din zonele de munte care 
pot practica schiul" și se propunea 
Ministerului Industriei Lemnului 
„sporirea producției de schiuri des
tinate mișcării sportive de la 14 400 
perechi, la 30 000 perechi anual". 
Premisa de la care se pornea în 
nota respectivă — o relație de ordin 
general — nu aducea justificări 
pentru un act concret, atît de se
rios cum este dublarea producției de 
schiuri, cu toate implicațiile econo
mice ce Ie presupune. Și de altfel 
cum pot lua comerțul și producă
torii drept valabilă cifra propusă 
dacă ea nu rezultă dintr-o documen
tare temeinică, pe fiecare județ, asu
pra cerințelor reale și asupra posibi
lităților de cumpărare din 
ganizațiilor sportive și a 
de schi 7

C.N.E.F.S. are obligația 
■i minis'

partea or- 
amatorilor

echipa na- 
este destul

In sala 
la turneul de iar
nă al handbaliste
lor (fază din me
ciul Constructorul 
Timișoara — Ra

pid București)

Floreasca.

Foto : M. Cioc

Sport deosebit de Îndrăgit, patina
jul are capacitatea de a atrage ma
sele ca polii unui magnet, existența 
fluxului fiind condiționată de : pa
tine și patinoare.

Dacă patinele se găsesc In cantități 
suficiente, calitatea producției au- 

. tohtone fiind unanim .recunoscută, în 
ceea ce privește al doilea element — 
lucrurile stau foarte prost.

Preocuparea organelor adminis
trației locale pentru amenajarea u- 
nor patinoare naturale s-a manifes
tat în fiecare an prin planuri de ac
țiune întocmite în timpul verii și... 
nerealizarea lor constantă In timpul 
iernii. Și iată cum, în timp ce inte
resul tineretului spre acest sport a 
crescut în proporție aritmetică, de
zinteresul gospodarilor a crescut în 
proporție geometrică.

Singura circumstanță atenuantă 
acordată „foștilor" tineri, azi gospo
dari ai orașelor, o constituie incon
stanța temperaturilor scăzute, infle
xiune ce descoperă pe meteorologi 

și „acoperă" organele locale. Unii 
dintre gospodarii orașelor au uitat că 
au fost odată tineri și că după-amia-

za patinau pe o baltă înghețată sau 
un loc viran amenajat ad-hoc.

Timpul a trecut, bălțile au fost a- 
sanate, terenurile virane au devenit 
cvartale de locuințe sau complexe 
industriale, iar preocuparea pentru 
timpul liber și posibilitatea de a

puncte de vedere

face sport continuă să fie înscrisă pe 
ordinea de zi a edililor la punctul 
„diverse". Poate din această cauză, în 
nici unul din cvartalele impunătoare 
de blocuri nu se găsește nici un te
ren de volei, baschet, tenis sau — 
ca să ne referim la sporturile de se
zon — un patinoar natural sau arti
ficial.

Este suficient să vă duceți într-una 
din zile la patinoarul Floreasca și 
să vedeți sute de copii îngrămădiți 
pe o suprafață modestă, savurînd 
plăcerea practicării unui sport pentru

contractelor cu producătorii, precum 
și pe aceea a desfacerii articolelor de 
sport. In această ordine de idei, ră- 
mînem nedumeriți de faptul că 
M.C.I. nu simte nevoia unei între
prinderi coordonatoare a tuturor ope
rațiunilor privind articolele de sport 
și n-a reorganizat nici pînă în prezent 
I.D.M.S. (întreprinderea de difuzare 
a materialelor sportive) pe profilul 
său inițial. Oare la M.C.I. s-a uitat 
că există o hotărîre superioară, da- 
tînd din decembrie 1967, care indică, 
printre alte sarcini, și pe aceea a 
reprofilării I.D.M.S., în sensul des-

al calității pantofii de tenis, unele 
tricotaje, precum și alte articole.

Am văzut din cifrele prezentate la 
începutul articolului cît de însemnate 
sînt eforturile depuse de industria 
republicană pentru satisfacerea ce
rințelor mișcării sportive de masă. 
Este cazul ca și întreprinde
rile industriei locale și uni
tățile cooperației meșteșugărești să 
înceapă ca să contribuie masiv la 
acoperirea cerințelor pe planul 
fiecărui județ. Informîndu-ne la 
UCECOM și la Direcția indus
triei locale din C.S.E.A.L. ni s-a

ele au acoperit cu succes unele tre
buințe rezultate din instruirea școla
rilor. Iar despre autorii lăudabilei 1- 
nițiative se poate spune fără greș 
că ei au servit la propagarea sportu
lui mai mult decît acele organe spor
tive județene ce se lamentează de 
lipsa unei cantități suficiente de 
schiuri (ni se explica de către condu
cerea C.N.E.F.S. că manifestări de a- 
cest gen tind cîteodată să camufleze 
neajunsurile din activitatea acelor or
gane !).

Dacă o școală, cu mijloacele ei mo
deste, este capabilă de realizări pal

Penalti în careul î

/

producătorilor de material sportiv

rea tuturor puterilor. In ziua me
ciului cu campiona lumii — Anglia 
— echipa noastră trebuie să fie în 
maximum de formă".

Da, am căzut într-o grupă 
foarte puternică I Dar, dacă arun
căm o privire în istoria ultimelor 
trei ediții ale C.M., este lesne să 
observăm că istoria nici nu e mă
car nouă. O deosebire constă în a- 
ceea că lucrurile se petreceau în 
legătură cu grupele preliminarii, 
iar cea de-a doua în faptul că pen
tru actuala ediție a C.M., NOUA 
ECHIPA A ROMÂNIEI a învins 
„ghinionul", „neșansa", care au 
urmărit-o atunci cînd sorții au de
cis să joace cu „medalia de bronz" 
(cine ar fi zis că Eusebio va fi ab
sent la „Mexico 70", în ziua care a 
urmat tragerii la sorți a „prelimi
nariilor” !) sau cu Elveția.

Ce motive avem, acum, 
dem că echipa noastră,

să cre- 
NOUA 

ECHIPA A ROMÂNIEI — cum ne 
place, adesea, s-o denumim — nu 
are posibilitatea să repete, în gru
pa a treia din turneul final, fru
moasa comportare din grupa-ntîi 
a „preliminariilor" ?

Este oare, într-adevăr, un ghinion, 
un dezavantaj, faptul de a fi căzut 
în cea mai puternică grupă a tur
neului final? Ce-și poate dorioare^ 
mai mult, o echipă tînără, alcătuită 
din jucători talentați, mulți dintre 
ei posesorii unei condiții fotbalisti
ce de certă clasă internațională, de
cît șansa de a evolua în compania 
celor mai bune formații ale lumii 7

Echipa României va juca, deci, în 
grupa care polarizează în cel mai 
înalt grad atenția opiniei publice 
sportive internaționale. Iată un ar
gument, în plus, care trebuie șă 
ducă la sporirea ambiției fiecăruia 
dintre componenții lotului româ
nesc, de a-și desăvîrși pregătirea 
tehnică, tactică, de a se autode- 
păși, de a contribui cu toate forțele 
Ia afirmarea pe plan internațional 
a fotbalului nostru.

A fost greu, foarte greu în „pre
liminarii" 1 Va fi mult mai greu la 
Guadalajara, iar drumul spre acest 
frumos oraș de pe Valea Atima- 
pacului nu va fi presărat cu peta
le de trandafiri. Dar. cine și-1 poa
te închipui altfel ? Recunoscînd va
loarea incontestabilă a adversarilor 
pe care-i vom întîlni, recunoscînd 
dreptul fiecăreia dintre echipe de 
a ținti calificarea, să ne pregătim 
fără rezerve pentru a ni-1 cîștiga 
pe-al nostru.

Noua echipă a României poate și 
trebuie să facă în așa fel îneît în 
grupa de la Guadalajara să nu fie 
învingători și învinși, ci calificați

legală de 
a face „propuneri ministerelor pro
ducătoare cu privire la calitatea, 
sortimentele și cantitatea materiale
lor și echipamentului necesar acti
vității de educație fizică și sport..." 

Dar îndeplinirea acestei prevederi 
de lege trebuie să aibă drept punct 
de plecare investigarea profundă și 
sistematică — pe fiecare ramură de 
sport și în fiecare județ — a tre
buințelor reale ale mișcării sportive 
de masă. Opinia aceasta era împăr
tășită și de președintele C.N.E.F.S., 
în cadrul convorbirii la care ne-am 
referit și domnia sa preconiza 
măsuri — atît pe plan central 
cit și la organele sportive județene 
— pentru un studiu precis al stării 
prezente și al evoluției cerințelor de 
materiale și de echipament, în con
formitate cu dezvoltarea neîntrerup
tă a sportului de masă. Astfel, în 
deplină cunoștință de cauză, orga
nele sportive și activiștii lor vor do- 
bîndi o capacitate superioară de in
fluențare a producției și a desfa
cerii gamei de articole necesare ac
tivității de masă, în fiecare dintre 
județele țării.

Desigur, nu numai C.N.E.F.S., ci și 
Ministerului Comerțului Interior îi 
revin Îndatoriri speciale în direcția 
îmbunătățirii investigației, cu atît 
mai mult cu cît M.C.I. este acela ca- 
re-și asumă răspunderea încheierii

privire la facerii, in exclusivitate, a articolelor 
de sport 7

Cît orivește ministerele producătoa
re, și în primul rind M.I.U., se cre
ează impresia că în unele cazuri se 
tratează cu ușurință problema artico
lelor de sport. Astfel, pe de o parte, 
ni se răspunde că pentru acest fel de 
articole s-au asigurat cu prioritate ma
teriile prime, atît în sectoarele texti
le cît și în cele de pielărie, iar, pe de 
altă parte, M.I.U. acceptă sub 5O’/o 
din cerințele de contractare la textile 
și încălțăminte din piele. Sau : 
nouă ni se spune că datorită unor 
modificări tehnologice, efectuate la 
începutul anului 1968, s-a mărit du
rata 
iar, 
sînt 
câți 
scurtă de folosire 1 Dar problema ca
lității articolelor de sport este vastă, 
importantă și de aceea ne propunem 
ca ea să formeze obiectul unui alt ar
ticol. Pînă atunci, sugerăm specia
liștilor din M.I.U. să facă o vizită la 
Institutul de educație fizică și sport, 
acest veritabil banc de probă, de în
cercare a rezistenței materialelor și 
echipamentului specific, și să consta
te la fața loculuui cît de nesatisfăcă
tor se prezintă din punctul de vedere

de purtare a pantofilor de tenis, 
în realitate, magaziile sportive 
pline cu asemenea pantofi stri- 
după o perioadă relativ foarte

confirmat în general existența ca
pacităților tehnice pentru produce
rea multor articole de sport. Din 
păcate, la ambele foruri, în momen
tul în care am încercat o abordare 
concretă, practică, „pe sortimente", 
răspunsurile primite au fost vădu
vite de atributul preciziei.

Noi promitem că vom reveni cît 
de curînd și sperăm ca în locul 
răspunsurilor In doi peri să pri
mim date clare despre modul în 
care întreprinderile industriei lo
cale și unitățile cooperației mește
șugărești își propun să marcheze 
practic contribuția lor la satisface
rea cerințelor de 
din județele țării.

In această ordine 
la un exemplu care arată cît de mult 
se poate face pe linia valorificării posi
bilităților locale pentru creșterea și 
diversificarea producției materialeloi 
sportive, a ieftinirii prețului lor de 
cost. Cu puțin timp în urmă, ziarul, 
nostru făcea publică realizarea Școlii 
generale nr. 4 din Cîmpulung Moldo
venesc care a confecționat. în atelie
rul propriu și fără cheltuieli deosebi
te. schiuri pentru o grupă de 15 elevi. 
Sigur, asemenea schiuri sînt fără pre
tenții, n-au calități extraordinare, însă

articole de sport

de idei, revenim

pabile, să ne gîndim atunci la cite 
resurse rămîn neexploatate corespun
zător pe scara unui întreg județ, sub 
ochii organelor sportive locale. Oare 
asupra acestora nu se răsfrîng obli
gațiile legale ale C.N.E.F.S., de a 
face propuneri producătorilor locali 
asupra sortimentelor și cantității ma
terialelor și echipamentului necesar 
activității de educație fizică și sport ?

Un procent încă relativ însemnat 
de materiale destinate sportului se 
mai procură prin import. Dar, la 
proporțiile dezvoltării mișcării 
noastre sportive de masă ne dăm 
perfect de bine seama că trebuin
țele ei nu vor fi satisfăcute nici 
măcar în mică măsură prin apelul 
la import. Cu. atît mai mult se im
pune să evităm această ca'e atunci 
cind constatăm că industria națio
nală a făcut și face dovada capaci
tății de asimilare a unor produse 
pentru care astăzi plătim sau, mai 
corect spus, risipim valută. Iată un 
exemplu : deși fabricăm de foarte 
multă vreme camere pentru mingi, 
sub motivul insuficientei capacități 
de producție, se mai importă a- 
proape 28 la sută din necesar. Oare 
într-adevăr M.I.U. nu poate cu nici 
un chip să descopere în întreprin
derile subordonate alte posibilități 
de fabricare, făcînd astfel inutile 
solicitările la import 7

Sau un alt fapt, care nouă ni se 
pare iarăși nefiresc și care pri
vește același minister : pînă In 
1957 se confecționau în țară apro
ximativ 10 000 de perechi legă
turi de schiuri anual. In 1962. im
portam 1 000 de perechi legături, 
ca în 1969 să ajungem la peste 
18 000 de perechi cumpărate pe va
lută ! In treacăt, amintim că specia
liștii consultați deplîng calitatea 
mediocră și chiar slabă a produse
lor sus-menționate și afirmă că le
găturile românești, de pildă, cele 
de tip „Securit" erau mai bune. Dar. 
de fapt, ce s-a întîmplat ca să ajun
gem în această situație stranie ? 
Foarte simplu, întreprinderea din 
Arad care producea legături a fost 
reprofilată, iar M.I.U. n-a mai re
partizat nimănui această sarcină. 
Și, astfel, importăm legături de 
schiuri (mediocre 1) scumpe (uneori 
pînă la 400 lei perechea !), mărim 
considerabil și prețul schiurilor. Im
portăm astăzi și ceară pentru 
schiuri, pe care, în urmă cu nu
mai cîțiva ani, o produceam în pa
tru sortimente corespunzătoare și 
la prețuri modeste 1 Importăm și 
măști de scrimă, inferioare calita
tiv celor produse în trecut la... 
Satu-Mare I Referirea la calitate a- 
parține unui asemenea specialist 
cum e antrenorul emerit Alexan
dru Csipler și ea ar trebui să-i 
pună pe gînduri pe amatorii de 
produse cu etichete străine.

Cazuri de natura acelora 
late mai sus generează — 
părerea noastră — o falsă
de import și prin aceasta sînt anor
male. De aceea sugerăm ministere
lor producătoare și comerțului să 
caute cu multă atenție soluții prac
tice ■ pentru înlăturarea lor defini
tivă.

In încheierea articolului de' față, 
propunem celor interesați direct în 
substanțiala înviorare a producției 
materialelor și echipamentului spor
tiv — C.N.E.F.S., M.C.I. și princi
palii producători — să-și trimită re
prezentanții autorizați în jurul unei 
mese rotunde, cu scopul de a sta
bili un plan unitar de măsuri. A- 
cestor reprezentanți li s-ar putea 
alătura delegații Ministerului Invă- 
țămîntului, 
U.T.C.-ului, 
cointeresate 
lui de masă.

Și. poate, 
tanță ca. și 
astă dată 
populare, să
consfătuiri de lucru cu țelul explo
rării și al utilizării resurselor lo
cale în sprijinul mișcării sportive.

semna- 
după 

cerere

ai sindicatelor și 
instituții și organizații 

în promovarea sportu-

n-ar fi lipsit de impor- 
la scara județelor, de 
sub egida consiliilor 
se convoace asemenea

care s-au încumetat să străbată un 
oraș întreg, fie și numai pentru o 
oră de mișcare în aer liber.

Condițiile pe cate le prezintă pati
noarul Floreasca nu sînt cele mai fe
ricite și aceasta nu din cauza pati
noarului, ci din cauza singularității 

...lui (patinoarul,,A,23 August" este a- 
fectat, în general, sportului de per
formanță)

Orice discuție despre amenajarea 
unor patinoare artificiale ar începe, 
desigur, prin a se face calcule pri
vind fondurile. Lucru firesc ; preo
cuparea principală a edililor este 
rentabilizarea investițiilor. Referi
tor la patinoarele artificiale, tocmai 
în sfera acestui context consider că 
există o carență, și anume, lipsa de 
rentabilizare a complexelor frigori
fice cu funcționare sezonieră (fabrici 
de gheată și depozite frigorifice). Ast
fel, unitățile frigorifice lucrează la 
capacitatea maximă numai în peri
oada mai—septembrie, în restul tim
pului funcționînd cu sarcină redusă, 
fapt ce face ca o parte din puterea 
lor frigorifică să fie practic pierdută 
(55 la sută).

Prin executarea unui patinoar In 
imediata vecinătate a complexului 
frigorific se obțin două rezultate fa
vorabile : Intii — complexul frigori
fic va fi exploatat continuu, acest 
fapt conducînd Ia amortizarea mai 
rapidă a investiției și la un preț de 
cost mai scăzut al produsului (Fabrica 
de gheață Floreasca are cel mai scă
zut preț de cost al gheței din Bucu
rești) și al doilea — prețul de cost 
al patinoarului ca anexă se reduce 
cu peste 50 la sută față de cel a] 
unui patinoar independent.

Tinînd seama de aceste avantaje 
majore — mă refer deopotrivă la să
nătatea publică, la marele interes 
pentru sport al tinerilor, ca și la po
sibilitatea rentabilizării integrale a 
investițiilor — consider dăunător fap
tul că mari complexe frigorifice din 
Capitală (Fabrica de gheață Groză
vești și Complexul alimentar M.C.I. 
Centrocoop). din Brașov.-- Timișoara 
(Abator) și Tg Mureș (dep. frigori
fic), din Sibiu, Cluj. Pitești (Antre
pozit frigorific) și Constanța își re
duc, de bunăvoie, potențialul de pro
ducție în timpul iernii. în loc să-1 
folosească pentru patinoare artificia
le. Și aceasta. în ciuda faptului că 

unități e- 
privire la 
artificiale, 
proiectan- 
avizare.
economi

că pe care o reprezintă rentabilita
tea celei mai puternice instalații fri
gorifice din țară — Halele centrale 
Obor (peste un milion de calorii dis
ponibile în perioada septembrie—mai), 
Consiliul popular al municipiului 
București a comandat un studiu pri- - 
vind executarea unei piste artificiale 
de viteză în imediata apropiere a 
halelor. Proiectele sînt terminate de 
un an de zile,, avizarea lor s-a făcut. 
Normal ar fi fost ca lucrările să fi 
început și chiar în acest an să se fi 
anunțat inaugurarea. Mapele dosa
relor însă au ..înmormîntat", se pare, 
perspective deosebit de avantajoase 
din punct de vedere tehnic și social. 
Ce ar însemna crearea acestui pa
tinoar cu o suprafață totală de 5 400 
mp (de 3 ori mai mare ca patinoarul 
Floreasca) cred că nu este nevoie să 
mai subliniem.

Tineretul vrea să facă sport. Sim
țim acest lucru și poate... ne mai a- 
ducem și aminte. Avem mijloace teh
nice la îndemînă, dintre care, fie 
vorba între noi. unele sînt anemic 
folosite. Hai să facem două lucruri 
dintr-o dată. Noi, părinții, să renta
bilizăm instalațiile frigorifice, iar co
piilor să le punem la dispoziție polii 
magnetului care îi atrag, atît pentru 
întărirea sănătății, cît și pentru a le 
da o preocupare potrivită vîrstei.
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pentru majoritatea acestor 
xistă studii întocmite, cu 
construirea patinoarelor 
care însă zac în mapele 
ților sau ale comisiilor de

Conștient de importanța

Ing. loan NIMEREALĂ

și necalificați. Primele impresii, de
clarații ale unora dintre compo- 
nenții săi — titulari de bază — 
n-au făcut decît să ne convingă de 
existența spiritului de responsabili
tate, de combativitate și încredere, 
cu care sînt angajați pe această că
rare ce duce spre gloria sportivă. 
Comportarea lor în „preliminarii" 
este una dintre probele care de
monstrează că aceste 
sînt fără acoperirea 
„aurul" talentului.

declarații nu 
necesară în

Valentin PAUNESCU

Din toate
sporturile

© șkh
înaintea ultimei runde, in tur

neul final al competiției inter
naționale de șah rezervate ju
niorilor, de la Groningen, con
duce Andras Adorjan (Ungaria) 
cu 7 puncte, urmat de Luboje- 
vici (Iugoslavia) cu 6 puncte. 
Șahistul român A. Urzică se află 
pe locul șase cu 2,5 puncte.

• SCHI
Proba masculină de coborire 

din cadrul concursului interna
țional de schi de la Wengen (El
veția) s-a încheiat cu victoria 
francezului Henri Duvillard, în 
vîrstă de 23 de ani. El a reali
zat timpul de l’50”21/100, fiind 
urmat de Karl Cordin (Austria) 
— l’50”91/100 și Heini Messner 
(Austria) — l’51”13/100. Schio
rul francez Bejnard Grosfiley a 
terminat învingător în proba de 
coborîre din cadrul concursului 
internațional de la Morzine 
(Franța).

® 8UGBI
In primul meci din cadrul 

tradiționalei competiții de rug- 
bi „Turneul celor cinci națiuni", 
pe stadionul Murayfield s-au 
întîlnit selecționatele Scoției și 
Franței. Rugbiștii francezi au 
terminat învingători cu scorul 
de 11—9 (11—6).

• AUTOMOBILISM
Competiția automobilistică 

„Marele premiu al Noii Zeelan- 
de“, disputată pe circuitul Puke- 
kohe, în condiții atmosferice 
excelente, a fost ciștigată de aus
tralianul Frank Matitch. învin
gătorul, care a concurat pe o 
mașină „McLaren", a parcurs 
161 km în 58’39” 9/10. Pe locu
rile următoare s-au clasat Derek 
Bell (Anglia) pe „Brabham- 
Ford“, Graeme Lawrence (Noua 
Zeelandă) pe „Ferrari" și Ron 
Grable (S.U.A.) pe „McLaren".

© PATINAJ
Cu prilejul concursului de 

patinaj viteză care se desfășoa
ră în prezent pe patinoarul de 
altitudine de la Alma Ata, so
vietica Liudmila Fecina (în vîrs
tă de 27 de ani) a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
în proba de 1 000 m cu timpul 
de 1’29”09/100. în proba similară 
masculină, Boris Guliaev a ob
ținut performanța de 1T9” 64/100, 
timp ce reprezintă un nou re
cord unional.
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LONDRA. In timpul unui meci do rugbi intre o echipă londoneză ți 
una »ud-âfricană, peste 2 000 de persoane au organizat un marș spre stadionul 
unde se desfășura meciul, în semn de protest împotriva politicii de apart
heid promovată de guvernul Republicii Sud-Africane. Printre demonstranți 

se aflau și membri ai parlamentului.

SPANIA

A STfiTUIUlUI IMI
agențiile de presă transmit

anglia Deschiderea 
campaniei preelectorale 
UN DISCURS AL PREMIERULUI WILSON

LONDRA 11 (Agerpres). — Primul- 
ministru britanic, Harold Wilson, a ros
tit sîmbătă un discurs în localitatea 
Swansea (Țara Galilor), care marchea
ză de fapt deschiderea campaniei pre
electorale în vederea alegerilor gene
rale. Wilson a evocat cu acest prilej 
realizările pe plan economic și social 
ale guvernului laburist de la venirea 
sa la putere, în anul 1964, EI a subli
niat, totodată, necesitatea menținerii 
unei stricte supravegheri a cererii in
terne de consum.

Observatorii politici londonezi apre
ciază că discursul lui Wilson a avut 
un caracter net electoral, ținînd cont 
mai ales de rechizitoriul violent împo
triva Partidului conservator. Conser
vatorii au fost acuzați că speculează

toate măsurile impopulare ale guver
nului laburist, care, după părerea vor
bitorului, sînt necesare pentru redre
sarea situației economice a Angliei.

★
Președintele Confederației industriei 

britanice, Arthur Norman, și-a expri
mat neliniștea în legătură cu spori
rea cererilor de majorare a salariilor. 
La rindul său, primul-ministru brita
nic, Harold Wilson, a afirmat că pre
siunea sindicatelor ar putea pune în 
pericol redresarea economică actuală 
a Angliei și ar anula eforturile din ul
timii ani în vederea echilibrării balan
ței de plăți. Pe de altă parte, Wilson 
a făcut cunoscut că guvernul său este 
dispus să accepte o majorare de sa
larii care să nu depășească 4,5 la sută.

MADRID 11 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agenției „Europa 
Press", la 2 februarie vor începe la 
Madrid negocierile americano-spanio- 
le privind problema bazelor militare 
americane aflate pe teritoriul Spaniei. 
Cu același1 prilej vor fi abordate, de 
asemenea, unele chestiuni referitoare 
la „cooperarea politică, economică și 
culturală" dintre cele două țări.

Negocierile americano-spaniole a- 
supra bazelor S.U.A. aflate pe terito
riul Spaniei au fost întrerupte la 20 
iunie 1969, după ce guvernul ameri
can a obținut o amînare de un an în 
ce privește evacuarea acestor baze 
militare din Spania. în baza acestei 
înțelegeri, evacuarea bazelor militare 
americane ar urma să înceapă, în prin
cipiu, la 26 septembrie a.c. Observa
torii politici consideră însă că după 
remanierea guvernului spaniol, la 29 
octombrie 1969, și îndeosebi. după ce 
guvernul Libiei a cerut S.U.A. să li
chideze în cel mai scurt timp posibil 
bazele lor din această țară, acordul 
americano-spaniol va fi revizuit. De 
altfel, recent, noul ministru spaniol 
al afacerilor externe, Gregorio Lopez 
Bravo, a anunțat că problema eva
cuării bazelor americane nu mai e ac
tuală.

Un apel a fost adresat Co
misiei drepturilor omului 
de pe lingă O.N.U. de către ™- 
dele celor 85 de deținuți politici 
mexicani care au declarat greva foa
mei la 10 decembrie în semn de pro
test față de tratamentul inuman la 
care sînt supuși, se anunță din New- 
York. în apel se cere să fie cercetate 
condițiile de detențiune a acestora.

■ Majoritatea deținuților politici sînt 
profesori și studenți arestați în urma 
demonstrațiilor care au avut loc în 
Mexic în urmă cu doi ani. împotriva 
lor nu a fost pornit încă un proces 
penal pentru stabilirea vinovățiilor, 
fiind deținuți în mbd ilegal și supuși 
unui tratament care le primejduiește 
nu numai sănătatea, dar chiar viața.

Guvernul cipriot s-a în
trunit în ședință extraordi
nară Pentru a examina situația crea
tă în insulă, ca urmare a recentelor 
acte teroriste. S-a făcut cunoscut că 
guvernul intenționează să adopte mă
suri mai severe pentru a combate 
recrudescența terorismului.

ORIENTUL APROPIAT

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a sosit la 
Lome Pentru 0 vizită oficială de 

două zile. U Thant s-a aflat anterior 
în capitala cameruneză, unde a avut 
întrevederi cu șeful statului, Ahma- 
dou Ahidjo, precum și cu secretarul 
general al Organizației Unității Afri
cane, Diallo Telli.

SEATO:

0 DISPARIȚIE 
CARE NU AR CREA

NICI UN VID

Activitate diplomatică
în aceste zile, în Orientul Apropiat 

se desfășoară o intensă activitate diplo
matică în vederea găsirii unei soluții 
politice conflictului din această zonă. 
Astfel, două delegații parlamentare la
buriste britanice s-au aflat în vizită 
în unele țări din regiunea Orientului 
Apropiat. Delegația parlamentară 
britanică condusă de David Wat
kins, care a vizitat timp de șase zile 
Iordania, a părăsit Ammanul.

La rîndul său, parlamentarul labu
rist Christopher Mayhew, care între
prinde în prezent un turneu oficial 
printr-o serie de țări din regiunea O- 
rientului Apropiat, a conferit la Am
man, în cadrul a două întrevederi se
parate, cu regele Iordaniei, Hussein, 
precum și cu liderii organizației pa- 
lestinene de guerilă „Al Fatali".

întrevedere A. Kosîghin- 
E. McCarthy. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit duminică la Krem
lin pe senatorul democrat american 
Eugene McCarthy, la cererea acestuia, 
transmite agenția TASS. Cu acest pri
lej, cei doi oameni de stat au avut o 
convorbire.

Comandamentul suprem 
al armatei tailandeze a dat 
publicității un raport privitor 
la pierderile înregistrate de forțele gu
vernamentale în timpul unor lupte an
gajate cu partizanii tailandezi în peri
oada 1966—1969. După cum se arată 
în acest document, citat de agenția 
Reuter, forțele guvernamentale 
pierdut 330 de militari.

Greva lucrătorilor agri
coli chilieni din provincia ojiggu- 
ins, declarată în urmă cu cîteva zile, 
continuă. Ei cer reprimirea la lucru a 
tovarășilor lor concediați și mărirea sa
lariilor. Ca răspuns la refuzul patroni
lor, greviștii au ocupat cîteva ferme și 
au declarat că nu le vor părăsi pînă 
cînd revendicările lor nu vor fi satisfă
cute.

Autoritățile din Uganda 
au eliberat din detențiune 
26 de persoane arestate imediat 
după atentatul nereușit la viața pre
ședintelui Obote, care a avut loc în 
capitala țării luna trecută, se arată 
într-o informație transmisă din Kam
pala de agenția Reuter. Printre persoa
nele eliberate se află foști lideri po
litici, reprezentanți ai unor organizații 
obștești, precum și alte personalități 
ale vieții publice ugandeze.

Președintele Argentinei 
și-a încheiat vizita oficială 
în Chile. întrevederile lui Juan 
Carlos Ongania cu președintele chilian, 
Eduardo Frei, au fost consacrate 
examinării unor probleme de interes 
comun, în special în domeniile eco
nomiei și al transporturilor. Cei doi 
președinți au inaugurat o nouă șosea 
prin Anzi, între Argentina și Chile.

Secretarul general al 
C.E.N.T.O., Turgut Menenengioglu, 
a sosit duminică la Teheran, venind 
de la Ankara. în perioada celor trei 
zile, cît va rămîne în capitala Iranului, 
secretarul general al C.E.N.T.O. va 
avea o serie de întrevederi cu oficia
litățile guvernului iranian.

Un mic detașament de 
militari britanici — 2ece ofiteri 
și 31 de soldați — va fî menținut în 
Libia pentru a participa la instruirea 
armatei din această țară, deși guvernul 
laburist a hotărât retragerea trupelor

Avertisment
fumătorilor

MOSCOVA 11 (A-
gerpres). — Stațiile 
cosmice orbitale care 
vor fi realizate în vii
torul apropiat se vor 
prezenta fie ca niște 
construcții rigide, fie 
ca un ansamblu ’de 
secțiuni separate, uni
te prin legături elas
tice — afirmă specia
listul sovietic Oleg 
Cembrovski, doctor în 
științe tehnice. Cea 
de-a doua soluție are 
avantajul de a nu ne
cesita executarea unor 
îmbinări rigide in con
dițiile dificile de pe 
orbită. Pentru realiza
rea stațiilor orbitale 
rigide va fi de o mare

importanță executarea 
în Cosmos a suduri
lor, operație înfăptuită 
pentru prima dată de 
echipajul navei cosmi
ce sovietice „Soiuz-6". 
In ambele cazuri insă 
va fi necesar să se im
prime o mișcare de 
rotație sistemului res
pectiv, pentru a pro
voca astfel apariția u- 
nei gravitații artifi
ciale.

Stațiile cosmice or
bitale vor avea un rol 
deosebit în zborurile 
navelor cosmice cu e- 
chipaje umane spre al
te planete, întrucit este 
dificil de imaginat, 
după păterea omului 
de știință sovietic, ase-

menea starturi de pe 
suprafața Pămintului. 
Intr-adevăr, argumen
tează Oleg Cembrov- 
ski. se constată că 
pentru a se ajunge la 
planetele cele mai a- 
propiate de Terra ar 
fi necesară, în condi
țiile plecării direct de 
pe Pămînt, o rachetă 
cu o greutate la start 
de aproximativ 600 000 
de tone. Construcția 
unor asemenea rachete 
supergrele ar atrage 
scumpirea fără măsură 
a zborurilor cosmice, 
iar, în anumite cazuri, 
ar fi pur și simplu de 
neînfăptuit din punct 
de vedere tehnic.

engleze de la bazele militare Tobruk 
și El Adem, scrie ziarul „Daily Mail".

Limitarea vitezei la auto
mobile, ’n mod experimental de la 
1 martie 1969, pe autostrada Paris— 
Evreux, a avut drept rezultat redu
cerea cu 36 la sută a numărului acci
dentelor mortale. Pe această auto
stradă viteza maximă cu care o ma
șină poate circula este de 100 km pe 
oră.

Costul vieții a crescut în 
Uruguay, decursul anului care 
s-a încheiat, cu 14,5 la sută, potrivit 
datelor oficiale. în alte țări, acest pro* 
cent ar fi considerat alarmant, dar în 
Uruguay el reprezintă cea mai mică 
creștere a costului vieții înregistrată în 
ultimul deceniu. Se apreciază că în 
1970 creșterea va fi probabil de 16 la 
sută.

Un avion militar francez 
de tipul „Mirage IV" s-a 
prăbușit aPr°pierea bazei sale, 
într-o mică localitate din estul Franței.

în urma accidentului, pilotul avionului 
și-a pierdut viața, dat fiind că nu a 
funcționat scaunul de catapultare. 
vionul se întorcea dintr-o misiune 
antrenament.

Lansarea satelitului

A- 
da

a- 
merican de comunicații 
„InteIsat-3" a eșuat sîm- 
bătăr duPa ce fusese amînată de două 
ori în trei zile. La sfîrșitul numărătorii 
inverse, la baza rachetei de lansare 
„Thor" au izbucnit flăcări care s-au 
stins aproape imediat. Mecanismele 
automate de control au detectat defec
țiunea și au oprit lansarea. Nu s-a 
stabilit data unei noi încercări.

0 complicată operație da 
grefare a unui brața realizat ° 
echipă de chirurgi de la clinica din 
localitatea Torreon, situată în nordul 
Mexicului. Comunicatul dat publici
tății de clinica din Torreon imediat 
după operație anunță că, pentru mo
ment, pacientul este în afara oricărui 
pericol, toate circuitele vitale fiind 
restabilite.

Guvernul peruvian a hotărît aplicarea noii legi a 
presei cu une'e amendamente. S-a hotărît ca diplomații peruvieni să nu fie 
afectați de prevederea potrivit căreia proprietarii de ziare, editorii și cei care le 
finanțează trebuie să fie născuți în Peru și să aibă domiciliul în țară cel puțin 
șase luni într-un an. Noua lege îl afectează direct pe fostul ministru de finanțe, 
Manuel Ulloa, adversar al noului regim, care se află în exil în Spania, de unde 
conduce ziarul finanțat de el „Expreso".

în ultimul an, ten
dințele centrifuge în 
sinul pactului Asiei 
de sud-est (SEATO) 
s-au accentuat în mod 
deosebit. Referindu-se 
la situația acestei a- 
lianțe, care „continuă 
să nu răspundă nevoi
lor reale ale regiunii", 
„LE MONDE DIPLO
MATIQUE" arăta că 
„la 15 ani după crea
rea sa, SEATO, care 
n-a încetat să vegete
ze, dă semne vădite 
ale dezintegrării, iar 
dispariția sa nu ar 
crea nici un vid..."

Intr-adevăr, dorin
ța de dezangajare poa
le fi constatată la cea 
mai mare parte a 
membrilor acestui pact 
de inspirație ameri
cană (părintele său 
„spiritual" fiind, după 
cum se știe, fostul se
cretar de stat Dtilleș), 
care își caută în zadar 
un rost chiar din anul 
nașterii sale. (Cei opt 
parteneri ai SEATO 
sînt, după cum se știe, 
Australia, Noua Zee
landă, Filipine, Tai- 
landa, Anglia, Sta
tele Unite, Pakistan 
și Franța). Este bine
cunoscut că Franța 
și Pakistanul s-au de
zis încă de mai mul
tă vreme de la ac
țiunile politice și mili
tare ale alianței. De 
aproape cinci ani, a- 
ceste țări boicotează, 
de fapt, sesiunile a- 
nuale ale consiliului 
SEATO. Anglia a ' în
cetat, practic, să nț,ai 
fie interesată în re
giunea acoperită de 
SEATO, ca urmare a 
hotărîrii de a-și retra
ge/ pînă în 1971, toate 
forțele militare din 
.Asia de sud-est. Filipi- 
nele, considerate cînd- 
va drept unul din „pi
lonii" pactului, își re
consideră în prezent 
pozițiile în legătură cu 
participarea lor la 
războiul vietnamez, 
manifestînd în același 
timp serioase rezerve 
față de existența 
SEATO în forma sa 
actuală. La ultima se
siune a consiliului 
SEATO, ministrul de 
externe filipinez a ri
dicat problema revi-. 
zuirii alianței, a re- 
orientării ei în direc
ția intereselor în pri
mul • rînd economice 
ale țărilor membre 
din Asia, arătînd că 
este necesar să se de
cidă de urgență asupra 
acestei probleme sau 
să «e desființeze

SEATO. De curînd, 
autoritățile de la Ma
nila au anunțat retra
gerea tuturor unități
lor din Vietnamul de 
sud. Pînă și Tailanda 
va începe tratative 
pentru retragerea ce
lor 12 000 de militari 
ai săi care iau parte 
la operațiunile mili
tare din aceeași re
giune. Alte două țări 
membre — Australia 
și Noua Zeelandă — 
au luat, de asemenea, 
hotărîrea unei redu
ceri a efectivelor com
batante din Vietnamul 
de sud. Toate acestea 
reprezintă reflexul u- 
nor serioase deplasări 
în sînul opiniei publi
ce din țările SEATO, 
unde se manifestă ac
cente noi în favoarea 
unei reconsiderări a 
politicii externe, for
mula alinierii la ac
țiunile de forță ale 
S.U.A. pierzînd din ce 
în ce mai mult teren, 
așa cum a reieșit preg
nant și cu prilejul ale
gerilor care au avut 
loc anul trecut în trei 
din statele menționate 
(Filipine, Noua Zee
landă, Australia).

Conferința consilieri
lor militari ai SEATO 
din toamna trecută, 
consacrată examinării 
„mijloacelor de com
batere a extinderii 
subversiunii comunis
te în Asia de sud-est", 
s-a găsit în fața situa
ției de a înregistra 
creșterea opoziției 
populației împotriva 
regimurilor nepopulare 
din țările acestei re
giuni. Așa, de pildă, 
activitatea Frontului 
Patriotic Tailandez 
5-a extins considera
bil, lupta de partizani 
cuprinzînd jumătate 
din cele 72 de provin
cii ale țării. Programul 
F.P.T. se pronunță 
pentru crearea unui 
guvern democratic, re
tragerea din SEATO, 
denunțarea tratatelor 
inechitabile cu S.U.A. 
Acest program se 
bucură de o audiență 
tot mai largă în rîndul 
maselor populare.

Activizarea pături
lor celor mai largi ale 
populației din regiu
nea Asiei de sud-est, 
care se opun reacțiunii 
interne și politicii de 
forță pe plan extern, 
a determinat pe stra
tegii Pentagonului să 
caute noi formule 
pentru a menține țări
le respective în re

țeaua pactelor șl 
blocuriloi;. Au luat ast
fel naștere grupări re
gionale, cum ar fi 
A.S.P.A.C. (Consiliul 
pentru regiunile Asiei 
și Oceanului Pacific),: 
în care au intrat Fili- 
pinele, Tailanda, Mala- 
yezia, Australia, Noua 
Zeelandă, Coreea de 
sud, Vietnamul de sud, 
Taivanul și Japonia, 
sau A.S.E.A.N. (Aso
ciația statelor din sud- 
estul asiatic), din care 
fac parte Tailanda, Fi- 
lipinele,. Malayezia, 
Indonezia ți Singapore. 
Nu puțini sînt obser
vatorii politici occi
dentali. care consideră 
aceste grupări ca noi 
pîrghii prin care 
S.U.A. caută să-și 
mențină dominația în 
Asia și Pacific. Tot 
în scopul suplinirii 
SEATO s-a încercat, 
din nou, reactivizarea 
proiectului P.A.T.O. 
(Organizația Tratatului 
Pacific-Asia), care ar 
urma să creeze ca
drul militar al gru
părilor A.S.P.A.C. și 
A.S.E.A.N. și să devină 
o forță de șoc împo
triva mișcării de eli
berare națională din 
bazinul Pacificului. 
Insă nici acest proiect, 
nici reuniunile de Ia 
Canberra și Bangkok, 
care au vizat adopta
rea unor acțiuni mili
tare comune, nu au 
dus la vreun rezultat 
concret. Ideea discre
ditată a pactelor și 
blocurilor militare gă
sește tot mai puțini 
adepți pretutindeni în 
lume.

Turneul vicepreșe
dintelui S.U.A., Spiro 
Agnew, ce are loc în 
prezent într-un număr 
de țări din Asia și Pa
cific, pare să fie 
o nouă încercare a 
S.U.A. de a reanima 
politica și acțiunile de 
forță în Asia' prin in
termediul asiaticilor. 
Rămîne de văzut în ce 
măsură asemenea o- 
biective au șanse de 
succes, în condițiile 
în care orientarea spre 
dezangajarea din răz
boiul vietnamez,’ spre 
desprinderea din pac
tele militare, în fa
voarea unei dezvoltări 
independente pe plan 
intern și extern, -în
cepe să capete contu
ruri tot mai precise 
în această parte a lu
mii.
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In apropiere de Rechicourt-!e- 
Chateau, pe canalul Marna — 
Rin (Franța), peste 100 de am
barcațiuni au fost blocate de 
gheață. Stratul de gheață are pe 

alocuri o grosime de 30 cm

TEHERAN

Campania „antidrog" 
în plină desfășurare

Aflată în plină campanie „anti
drog", poliția iraniană a continuat 
șirul arestărilor. Duminică dimi
neața s-a anunțat descoperirea 
unei bande de traficanți care uti
lizau, pentru livrarea opiului, o 
falsă ambulanță, în pereții căreia 
sute de „căsuțe" ascundeau „otra
va cea albă” — aproximativ 500 
kilograme de opiu la fiecare 
drum. Traficanții își stabiliseră 
cartierul general la Khorramabad, 
în vestul Iranului.

In același timp, un laborator 
clandestin pentru fabricarea heroi
nei a fost descoperit în localitatea 
Daryek, din Azerbaidjanul occi
dental.

Toate persoanele arestate ur
mează să fie condamnate la moar
te, în virtutea unei legislații excep
ționale. In baza acestei legislații, 
zece persoane acuzate de trafic de 
stupefiante au fost executate re
cent la Teheran. După cum se știe, 
legea privind stupefiantele a fost 
adoptată în iulie anul trecut pentru 
a pune capăt traficului de droguri, 
care căpătase proporții alarmante. 
Legea prevede ca toți cei care vor 
fi surprinși cu narcotice asupra lor, 
indiferent că se află în apropierea 
frontierelor sau pe aeroporturi, vor 
fi în mod automat condamnați la 
moarte.

(Urmare din pag. I)

— Am fost întotdeauna și conti
nuăm să rămînem partizani convinși 
ai colaborării între țările din zona 
geografică în care trăim, așa cum nu 
excludem, ci, dimpotrivă, milităm 
pentru intensificarea colaborării ță
rii noastre cu toate țările lumii, in
diferent de orînduirea lor social-po- 
litică. Din aceasta decurge și pozi
ția noastră în ce privește „NORDEK"- 
uL Considerăm că este greșit să se 
pună pe același plan „NORDEK“-ul 
cu Piața comună. Ne-am pronunțat 
cu consecvență împotriva intrării Da
nemarcei în Piața comună, conside- 
rînd această organizație drept o u- 
niune capitalistă exclusivistă, foarte 
puțin deschisă lumii înconjurătoare. 
Opțiunea noastră se îndreaptă spre 
o piață comună într-adevăr euro
peană, adică largă și deschisă, către 
relații economice mult mai libere în
tre toate statele de pe continent. 
In concepția noastră, realizarea „pla
nului NORDEK" ar însemna un spri
jin în acest sens. De asemenea, noi 
credem că țările nordice, care împăr
tășesc aceleași păreri în privința ne
cesității unui înalt nivel al relații
lor internaționale, vor putea să-și a- 
ducă o contribuție efectivă la pro
cesul destinderii, la relații deschise 
în Europa.

— Pentru că v-ați referit la des
tindere, cum apreciați tendințele ac
tuale manifestate în climatul po
litic european și, în acest context, 
care credeți că sînt căile de înfăp
tuire a securității pe continent ?

— Nu încape îndoială că în ulti
mii ani s-au făcut progrese substan
țiale pe calea destinderii și secu
rității pe continent. Consider favo
rabil mai ales bilanțul contactelor bi
laterale dintre factorii de răspunde
re ai țărilor europene, schimburile și 
cooperarea în diferite domenii între 
Răsărit și Apus. Tendințele realiste, 
pozitive, câștigă teren chiar și în a- 
cele țări care s-au manifestat în tre
cut printr-o politică tradițională de 
închistare, rigiditate. O ilustrare a a- 
cestui lucru ne oferă și programul 
noului guvern al Republicii Federale 
a Germaniei.

S-a descoperit că fumatul pro
voacă leziuni ale celulelor la-, 
ringelui, asemănătoare cu cele 
deja depistate în țesuturile plă- 
mînilor și ale esofagului 
mătorilor. Un studiu efectuat 
o echipă de medici condusă 
dr. Oscar Auerbach, de la 
spital din New Jersey, arată 
în urma autopsiei efectuate 
971 de oameni decedați, 
care 519 fuseseră fumători, s-a 
constatat că toți aceștia din 
urmă aveau astfel de leziuni, 
mai mult sau mai puțin grave, 
în directă corelație cu numărul 
țigărilor fumate pe zi. 85 la 
sută dintre cei care au fumat în 
timpul vieții lor de la două pa
chete în sus zilnic aveau leziuni 
caracterizate ca „foarte grave". 
Același studiu relevă că țigă
rile obișnuite sînt mult mai no
cive decît țigările de foi sau 
tutunul de pipă. Deosebit de re
velatoare sînt studiile asupra u- 
nor pacienți internați în spital 
și care au dovedit faptul că le
ziunile dispar, iar celulele se 
regenerează în cazul cînd aceș
tia se Iasă de fumat. La pacien- 
ții care cu cinci ani înainte au 
renunțat la fumat, celule
le sănătoase erau pe cale de 
a înlocui pe cele atinse.

fu- 
de 
de 
un 
că 
pe 

dintre

Firește, marile probleme sînt încă 
departe de a fi rezolvate pe conti
nent. Am în vedere îndeosebi lichi
darea blocurilor militare, care, știm 
cu toții, reprezintă o adevărată frî- 
nă în calea destinderii și securității, 
în procesul complex care să ducă

evoluția conflictului
NIGERIANO-BIAFREZ

LAGOS II (Agerpres). — Diverse 
știri, încă neconfirmate deplin, anunță 
iminența unei înfrîngeri a trupelor 
biafreze de către forțele guvernului 
federal nigerian. Agenția Reuter, care 
citează surse neoficiale, informează că 
aeroportul Uli Ihiala, singura legătură 
cu exteriorul a Biafrei, este bombar
dat de aviația federală ; orice zboruri 
de la și spre aeroportul respectiv au 
încetat complet duminică după-amia- 
ză. Pe de altă parte, surse federale 
comunică că Owerri, ultima capitală 
biafreză ar fi fost cucerită. Un 
corespondent al publicației brita
nice „Observer" transmite de la 
fața iocului că, deocamdată, to
tul e calm la Owerri. Ziarul „Le 
Monde" citează informații care afir
mă că frontul sudic al biafrezilor s-ar 
fi prăbușit și că generalul Ojukwu ar 
fi ordonat trupelor sale să se disper
seze în junglă pentru a continua re-

conferințe privind securitatea euro
peană S-ar putea începe prin discu
tarea unor probleme concrete, de 
mai mică importanță, a căror solu
ționare va favoriza abordarea cu 
succes a problemelor majore, inclu
siv lichidarea blocurilor militare și

Europa poate să devină 
un continent al păcii 

și înțelegerii 
intre popoare

spre deplina securitate trebuie, după 
părerea noastră, să se pornească de 
la recunoașterea realităților și, în 
primul rînd, de la recunoașterea ce
lor două state germane și a frontie
rei Oder-Neisse. După cum aminteam 
mai înainte, partidul nostru a pro
pus de mai multe ori în parlament 
ca Danemarca să recunoască R. D. 
Germană și frontiera Oder-Neisse. 
Tratativele și discuțiile care urmea
ză să înceapă între R.F.G. și Polo
nia, precum și dialogul între R.D.G. 
și R.F.G. nu pot fi în această pri
vință decît' semne de bun augur.

Paralel cu aceasta, credem că este 
necesar să se organizeze o serie- de

înlocuirea lor prin aranjamente de 
securitate colectivă și dezarmare trep
tată. Ideea unei conferințe a secu
rității, cu participarea tuturor sta
telor europene, a fost sprijinită de 
partidul nostru încă de la mijlocul 
anului 1966. Ea a fost sprijinită, de 
asemenea, de către Partidul social
democrat din (ara noastră; anul 
trecut, noi am colaborat în parlament 
pentru a formula propuneri tn aceas
tă direcție. Țin să remarc că și gu
vernul danez a salutat inițiativa or
ganizării unei conferințe, răspunzind 
favorabil memorandumului guvernu
lui finlandez. Noi sîntem hotărîți să
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zistența. Totodată, postul de radio / 
biafrez a transmis o știre enigmatipă' 
potrivit căreia liderul Biafrei, Odb.- 
mekwu Ojukwu, ar fi plecat într-o altă 
țară „pentru a explora posibilitățile 
unei păci reale". Postul de radio nu 
menționează nici data plecării, nici 
punctul de destinație.

Comunicatele militare publicate la 
Lagos menționează efectuarea joncțiu
nii între prima și cea de-a treia divi
zie federală, „reducînd considerabil" 
teritoriul rămas sub controlul biafre
zilor.

Pe de altă parte, se anunță că pos
tul de radio biafrez continuă să emită 
normal, dar nu transmite comunicate 
militare. La Geneva s-a precizat că zbo
rurile spre Uli ale avioanelor care 
transportă ajutoare pentru victimele 
războiului se desfășoară fără pertur
bări, contrar unor zvonuri.
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continuăm a exercita presiuni, în 
parlament și în afara sa, pentru a 
sprijini convocarea conferinței euro
pene, pentru ca Danemarca să parti
cipe activ la convocarea și desfășu
rarea acestei conferințe.

— In încheiere, ce ne puteți spu
ne despre vizita în țara noastră, 
despre convorbirile pe care le-ați 
avut 1

— Deși scurtă, șederea - mea In 
România s-a soldat cu un bilanț bo
gat. Pe parcursul a doar cîteva zile 
am avut un număr record de con
tacte și întîlniri care au culminat 
cu întrevederea pe care am avut-o 
cu secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt bucuros să vă spun 
că discuțiile pe care le-am avut cu 
conducătorul partidului și statului 
dumneavoastră au fost foarte deschise 
și sincere și am convingerea deosebi
tei lor utilități. în cursul discuției am 
căzut de accrd că relațiile dintre Ro
mânia și Danemarca sînt în general 
bune și că există încă posibilități, 
largi pentru intensificarea acestor re
lații, pentru strîngerea contactelor 
directe dintre cele două țări. O im
portanță crescîndă va trebui acorda
tă, cred, dezvoltării relațiilor comer
ciale.

Folosesc acest prilej pentru a fe
licita țara dv. și poporul român pen
tru marele progres pe care l-ați fă
cut de cînd am fost aici, cu aproape 
17 ani în urmă, în 1953. la Festiva
lul mondial al tineretului de la 
București M-a imnresionat faptul că 
printre personalitățile de conducere 
cu care am stat de vorbă am întîl- 
nit si mulți oameni relativ tineri. 
Cred că acesta este un lucru foar
te bun pentru un stat care înregis
trează o dezvoltare rapidă și schim
bări foarte adinei din nunct de ve
dere structural. Este, de asemenea, 
cred, un noroc Dentru poporul dv. 
că are drept conducător în acest pro
ces de dezvoltare o personalitate de 
anvergura și dinamismul președinte
lui tării dv.

în încheiere, doresc să transmit 
cele mai calde urări poporului ro
mân, in opera de construire a socia
lismului în patria sa.
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