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BUMBACUL
Un singur gram mai puțin la fiecare normă 
de consum industrial înseamnă mii și mii

Sarcina trasată de plenara C. C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut, 
cu privire la reducerea normelor de 
consum industrial, este pe deplin 
valabilă ți pentru întreprinderile din 
sectorul de prelucrare a bumbacului. 
Cu atît mai mult este nevoie ca fie
care unitate din acest sector să se 
încadreze în consumuri strict rațio
nate, cu cît este vorba de materii 
prime din import, a căror valoare are 
o pondere mare în volumul costuri
lor de producție.

în lumina indicațiilor plenarei, 
Ministerul Industriei Ușoare a sta
bilit prin plan ca, în acest an, să se 
reducă norma de consum de bumbac 
pe ansamblul sectorului cu 5 grame 
pentru fiecare kilogram de fire, can
titate care — raportată la actualul 
volum de materie primă folosit — 
echivalează cu o economie de bum
bac de peste 420 tone, adică cu ma
teria primă necesară pentru fabrica
rea a circa 3 milioane metri liniari 
de țesături de bumbac. Economia este 
apreciabilă, dar în mod firesc se pun 
cîteva întrebări: diminuarea norme
lor de consum a vizat deopotrivă 
toate unitățile din sector ? Cum se 
va acționa în întreprinderi pentru e- 
conomisirea unor cantități cît mai 
importante de bumbac ?

Dintre toate cele trei unități eco
nomice unde ne-am desfășurat In
vestigațiile, numai la fabrica _j,In-

„Filatura românească de bumbac* 
din București, deși în 1969 consumul 
specific realizat a fost cu 0,6 la sută 
mai mic decît cel planificat, in anul 
1970 norma de consum prevăzută 0 
superioară cu 5 grame de bumbac 
celei obținute anul trecut. în fine, 
Ia „Moldova“-Botoșani, I norma de 
consum în 1970, față de 1969... sta
ționează. Care este explicația acestei 
situații ?

— Din anul 1966 pînă în 1969, con
sumul de bumbac pentru obținerea 
unui kilogram de fire a scăzut cu 
138 grame, iar consumul de fire pen
tru un mp de țesătură cu 21 grame. 
Altfel spus, la fabrica „Moldova" s-a 
ajuns la un nivel deosebit de scă
zut al consumurilor specifice — ne-a 
spus ing. 
tehnic al 
șani.

— Anul 
1969, vom 
avînd o calitate mai scăzută De a- 
ceea, prin plan nu s-a prevăzut nici 
o economie de bumbac — a precizat 
ing. Petre Vasilescu, șef de secție 
ta F.R.B.

Analize aprofundate au relevat însă 
existența, în fiecare din cele trei 
unități amintite, a unor' importante 
resurse de economisire a materiei 
prime. La „Industria bumbacului" 
s-a ajuns la concluzia că pot fi eco- 
nomisite, peste plan, 2 tone bumbac 

dustria'bumbacului" din Capitală s-a 
stabilit, prin plan, reducerea normei 
de consum cu 0,4 la sută — pe aceas
tă cale fiind prevăzut să se econo
misească ' 2 tone bumbac puf; La

în contul risipitorilor!

puf și 2 tone fire f la F.R.B. s-au 
Identificat posibilități pentru econo
misirea a 23 țone bumbac puf, în 
vreme ce la fabrica ,,MoIdova“-Bo- 
toșă'ni rezervele interne ating Î00 
tone bumbac și 10 tone fire. Deci, 
posibilități de economisire a acestei 
materii prime există, chiar dacă nor
mele de consum au fost stabilite Ia 
limita cea mai strînsă — cum susțin 
unii specialiști ai ministerului. Im
portant este acum ca posibilitățile să 
fie transformate în realitate.

Din discuțiile avute cu specialiști! 
din cele trei unități am desprins că 
direcțiile de acțiune sînt aproape i- 
dentice. Mai întîi, în filaturi se va 
proceda la revizuirea și îmbunătățirea 
normelor de consum, în funcție de 
sortimente șl calități, precum și la re
încadrarea — prin probe — a unor 
sorturi superioare de bumbac. De a-

remenea, se va Insista să se verifice 
permanent reglajele mașinilor, în 
scopul evitării trecerii fibrelor bune 
de bumbac la deșeuri. In țesătorii, 
eforturile de economisire a materiei 
prime vizează, mai ales, aplicarea 
unor măsuri organizatorice : depozi
tarea In condiții corespunzătoare a fi
relor, asigurarea — în toate cele trei 
schimburi de lucru — a bunei între
țineri și funcționări a utilajelor, ri
dicarea calificării personalului. Cu 
mai multă perseverență, în fiecare 
din cele trei unități se vor elabora 
noi tehnologii de fabricație, va fi 
sporit numărul de sortimente și, în 
primul rînd,’ al țesăturilor de fire po- 
liesterice în, amestec cu bumbac.

Ne-am notat și părerile unor fila
toare și țesătoare. „Dincolo de îmbu
nătățirile tehnologice sau organizato
rice, care iși au rolul lor, cert este 
că noi. muncitoarele, trebuie să do
vedim ' toată răspunderea pentru a 
nu se risipi nici un gram, nici un 
fir de bumbac — ne spunea briga
diera Vasilica Petrișor de la „Indus
tria bumbacului". întreaga cantitate 
de bumbac pe care o folosim trebuie 
să se regăsească în fire și, mai de
parte, în țesături".

Precizarea brigadierei nu a fost fără 
temei ; pentru că, așa cum ne-au re
latat și alți muncitori și tehnicieni, 
printre care și tov. Gheorghița Șo- 
filcă de la F.R.B., în concepția unor 
salariați și, implicit, în munca lor, 
efortul pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție nu e însoțit de grija 
pentru economisirea materiei prime. 
Din această-.cauză ee risipesc-zeci și 
iute de kg de bumbac.

Cert este că în cele trei întreprin
deri s-au conturat diferite posibili
tăți și măsuri de economisire a bum
bacului. Esențial este să se treacă cu 
toată hotărîrea la acțiuni concrete, 
depășindu-se neîntîrziat faza de... 
plan de măsuri. Sarcina trasată de 
partid privind reducerea consumuri
lor specifice de materii prime trebuie 
să se materializeze încă de pe acum, 
din primele luni ale anului. Bineîn
țeles, cu o deosebită grijă pentru ca
litatea produselor respective.

Opțiune pentru
CONCRET

însemnări

de Victor 
BÎRLĂDEANU

Mi s-a relatat că, la 
o recentă analiză a 
programei și cursurilor 
unei facultăți cu pro
fil esențialmente prac
tic, s-a constatat pre- 
cumpănitoarea însem
nătate pe care o acorda 
respectivul corp pro
fesoral laturii teoretice, 
dar mai ales istorice, 
a disciplinelor predate. 
Studenții aflau, in de
cursul anilor de stu
diu, o mulțime de a- 
mănunte, 'care de care 
mai interesante, des
pre felul cum era prac
ticată viitoarea lor pro
fesiune in Babilon și 
in Fenicia, in Hellada 
și in Roma, in timpul 
lui Carol Quintal și al 
lui Oliver Cromwell, 
al Iul Vlad Țepeș și al 
fanarioților. In schimb, 
nu aflau decit extrem 
de puține lucruri — o 
disproporție de-a drep
tul frapantă — despre 
condițiile concrete ale 
exercitării acestei pro
fesii în lumea contem
porană, adică tocmai 
despre condițiile în 
care vor trebui ei în
șiși să-și desfășoare 
activitatea. Mai este 
oare de mirare că ma
joritatea celor ce ab
solveau această facul
tate iși manifestau in
tenția de a-și consacra 
energiile nu țelului 
principal pentru care 
fuseseră pregătiți — 
activitatea concretă, 
practică, legată nemij
locit de rezolvarea pro
blemelor economice — 
ci unor foarte înde
lungi șl migăloase in
vestigații teoretico-i3~ 
torice ?

Departe de noi gin- 
dul de a subaprecia 
fundamentul de cu
noștințe teoretice și is
torice pe care e firesc 
să se sprijine orice 
pregătire profesională 
de nivel mediu sau su
perior. Ca și respecti
vii profesori, știm că 
nimic nu se naște din 
nimic, că orice mese
rie umană (chiar șt

cele care par cu totul 
noi, roade ale specta
culoasei revoluții teh- 
nico-științifice din vre
mea noastră) iși are 
tradițiile ei demne de 
interes și de știmă. 
Dar de aici și pină la 
metamorfozarea fun
damentului in însuși 
edificiul procesului de 
pregătire profesională 
este un drum...

Se știe că, de-a lun
gul vremii, definirea și 
explicarea condiției u- 
mane a oscilat intre 
cele două atribute e- 
sențiale : „faber" (fă
urar) și „sapiens" (în
țelept). Trăim o epocă 
in care, prin ritmurile 
tot mai impresionante 
ale cuceririlor științei, 
prin impetuoasa pă
trundere a omului pe 
noi tărimuri ale cu-

noașterii, te constituie 
o nouă arhitectonică a 
activității umane, cu o 
altă scară a valorilor 
și un alt profil spiri
tual. în exercitarea 
profesiilor — vechi ?i 
noi — „faber" și „sa
piens* tind a se con
topi într-o sinteză su
perioară. îndepărtînd 
în bună măsură efor
turile fizice chiar șl 
din meseriile odinioară 
prin excelență manu
ale, aceste cuceriri so
licită din ce in ce mat 
intens capacitățile in
telectuale. După ce, 
milenii de-a rîndul, 
„faber" l-a zămislit și 
dinamizat pe „sapi
ens", astăzi, printr-un 
proces dialectic, „sa
piens" fertilizează și 
înnoiește radical condi
ția lui „faber".

Toate acestea, desi
gur, sînt bune și la 
locul lor, dar nimeni și 
niciodată n-a pre
conizat ci „sapiens" 
(de data aceasta in 
sens mai larg, genera
lizat, de om al înaltei 
cunoașteri și calificări 
profesionale) îl va ani
hila, în fizionomia 
profesionistului mo
dern, pe „faber" (în 
sensul de om al prac
ticii, al febrilei activi
tăți concrete). Inteli
gența nu trebuie, nu 
are voie să anuleze 
gustul esențial pentru 
concret al oricărui pro
fesionist autentic. Pen
tru că, dacă ar face-o, 
ar anula posibilitatea 
verificării propriei va
lori, a propriei vocații 
și, în ultimă instanță, 
s-ar anula pe sine...
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armelor „B. C.“
Să ne închipuim, pentru o clipă, 

că am fi puși în situația de a în
tocmi un chestionar a cărui temă 
ar fi „Arta de a gospodări". în acest 
cadru, nu credem că ar surprinde pe 
nimeni întrebarea : „în unitatea dv. 
există un sistem de urmărire a chel
tuielilor capabil să semnaleze și să 
preîntîmpine eventualele pagube din 
avutul obștesc ?“ Este o întrebare fi
rească, la care, mai întotdeauna, pri
mim un răspuns afirmativ. Lucrurile 
încep însă să se complice în momen
tul cînd, trecînd la bani mărunți, în
cercăm să vedem cum anume func
ționează în practică sistemul respec
tiv. Pentru că, din păcate, nu o dată 
sintem nevoiți să consemnăm, intr-un 
loc sau altul, apariția unor pagube 
materiale, deloc neglijabile, care ar fi 
imposibil să se producă dacă pîrghiile 
de sprijin ale acestui sistem de apă
rare a avutului obștesc ar intra ime
diat în acțiune. Dar iată mai întîi 
două fapte — aparent fără nici o le
gătură între ele — desprinse din două 
scrisori sosite la redacție.

Astă toamnă, în municipiul Tg. Jiu 
au fost asfaltate mai multe străzi, 
cheltuindu-se, desigur, pentru acea
sta, fonduri importante. Ce-i drept, 
treaba s-a' făcut repede. Bitumul a 
fost turnat și întins direct peste ve
chea îmbrăcăminte a străzilor respec
tive. Au trecut însă de atunci doar 
cîteva luni de zile și rezultatul îl 
aflăm dintr-o scrisoare semnată de 
mai mulți locuitori ai orașului : „pă
cat de muncă, de materiale și de bani. 
Bitumul s-a tocat, s-a măcinat ca 
nisipul în albia unui rîu. De sub el 

au ieșit iarăși la suprafață străzile, 
așa cum au fost altă dată".

In cartierul Balta Albă din Capi
tală, pe b-dul L. Sălăjan nr. 23. a 
fost dat in folosință un bloc de lo
cuințe (N 1), ale cărui instalații — 
în mare parte din PVC — au fost 

îngropate în ziduri. După puțin timp, 
numeroase conducte s-au spart, iar 
repararea lor — după cum arată ing. 
A. Tailler — nu este posibilă fără 
spargerea tuturor pereților în care au 
apărut infiltrații.

In ambele cazuri, oricît de apro
ximative ar fi cunoștințele noastre 
în materie de construcții de drumuri 
sau clădiri, nu e greu să ne dăm 
seama că este vorba de risipă ce 
putea fi foarte ușor evitată. Cine 
nu știe că un covor de asfalt se 
toarnă numai după ce în prealabil 
strada a fost pregătită pentru acea
sta ? Sau că o conductă se montează 
în așa fel încît să se poată face la 
nevoie reparațiile necesare ? între
barea este însă : cum de nu și-au 
putut da seama, înainte de a se apu
ca de aceste lucruri, nu , niște pro
fani oarecare, ci oameni de specia-' 
litate ? Excluzind, prin însăși natura 
lor, nepriceperea, asemenea cazuri

Pe marginea unor scrisori

tipice de risipă se plasează mult prea 
departe de limitele tolerabile ale ori
cărei logici normale.

Nu admitem nicăieri nici o pagubă, 
chiar dacă după săvîrșirea ei consta
tăm că, de fapt, nu aveam 1a înde- 
mînă suficiente mijloace nici măcar 
pentru a o depista. Cum am putea 
admite atunci paguba pe care doar 
un dram de chibzuială ar fi putut-o 
preveni ? Oricine se simte păgubit 
cînd constată că n-a știut să facă un 
lucru cu mai puține cheltuieli și, fi
resc, caută să-și îmbunătățească me
todele de muncă pentru a elimina sau 
reduce risipa Ia minimum posibil. Cum 
ar putea fi calificată. în comparație 
cu aceasta, cheltuiala făcută, în ciuda 
faptului că de 1a bun început se în
trevede inutilitatea ei ? Avem de-a 
face, după cum se vede, cu niște a- 
berații care, din păcate, nu sînt de
loc rare. La Fabrica de ciment din 
Turda au fost montate cu vreo 2—3 
ani în urmă două linii aeriene elec
trice care au costat aproape 200 000 
lei — ne scrie impiegatul de mișcare 
loan Botaș. Niciodată însă instalați
ile respective n-au fost folosite, iar 
acum se află pe picior de demontare. 
Dintr-o altă scrisoare aflăm că la

CULTURI VERTICALE
ARAD (corespon

dentul „Scînteii"). — 
într-o seră special a- 
menajată, din cadrul 
întreprinderii de stat 
de sere din Arad, 
experimentat cu 
zultate deosebite
nou procedeu de cul
tură a salatei și guli- 
oarelor, denumit cul
tura pe verticală, fără

s-a 
re- 
un

pămînt. Prima recoltă 
a dat o producție de 
3,5 kg salată pe fie
care stîlp de cultură și 
mai mult de 40 de gu- 
lioare pe mp de 
prafață cultivată 
vantajele noului
cedeu de cultivare a 
plantelor — care per
mite alimentarea per
manentă și păstrarea

su-
A-

pro-

unul regim adecvat de 
umiditate și tempera
tură a acestora pe în
treaga perioadă de ve
getație. printr-o insta
lație automată — vor 
fi și mai consistente j 
culturile verticale au 
fost extinse de curtnd 
și la căpșuni, planttn- 
du-se circa 6 000 de 
stolonl

I.A.S. Rm. Vîlcea s-a stabilit cu mal 
multă vreme în urmă ca atelierul 
mecanic central să fie amplasat in 
punctul Troianu. Astă vară s-a ho- 
tărît însă ca atelierul respectiv să 
fie mutat in punctul Galicea. Mu
tare care, bineînțeles, costă bani. 
Cauza acestor fenomene păgubitoare 
stă în faptul că decontul risipei nu 
se face în contul risipitorilor, ci, cu o 
ușurință de-a dreptul condamnabilă, 
risipa este trecută pe seama statului

Pe bună dreptate, cetățeanul, in 
fața unor astfel de fapte, ia o ati
tudine fermă, deoarece știe că orice 
pagubă în contul statului, indiferent 
de cauzele ce o generează, este o pa
gubă și în contul iui. Așa se și explică 
reacția sa firească de blamare aspră 
a oricărui act care scoate în evidență 
proasta gospodărire, lipsa de grijă 
față de avutul obștesc. Nu tuturor a- 
cestor semnale li se acordă insă a- 
tenția cuvenită și, mai ales, nu în
totdeauna, în urma lor, se iau mă
surile care s-ar impune. Am primit 
nu de mult un răspuns, din partea 
U.J.C.A.P. Argeș, în urma cercetării 
unei sesizări referitoare la degrada
rea unor însemnate cantități de po
rumb la C.A.P.-Teiu. Din acest răs
puns aflăm doar un singur lucru t că 
porumbul respectiv s-a alterat din 
cauză că n-a fost păstrat în condiții 
corespunzătoare 1 Cine sînt vinovății, 
ce măsuri s-au luat împotriva lor ? 
Nu se știe. Se știe doar că, pină 
una-alta, paguba este a... cooperati
vei agricole I 

într-o 
director 
Caransebeș, 
pozitele și In 
bilă se adună 
ambalaje, care 
valorificate ca 
ar fi mult mai 
diționate și folosite tot ca ambalaje 
pentru mobilă. O asemenea măsură, 
generalizată pe întreaga rețea a co
merțului — sublinia autorul sesizării 
— s-ar solda cu economisirea a zeci 
de mii. de metri cubi de material 
lemnos Rezultatul acestei sesizări 
trimise Ministerului Comerțului In
terior, după cum reiese din răspun
sul primit pe marginea ei, nu este 
altul decit.:. „acordul" ca O.C.L. co- 
merț-mixt Caransebeș să aplice pro
punerea făcută, urmînd ca 
să rămînă „în așteptarea 
rii rezultatelor obținute".

Combaterea fenomenului 
oriunde s-ar manifesta el, 
Îndoială, o îndatorire a fiecărui ce
tățean. Dar pentru a fi cu adevărat 
eficientă, această acțiune nu trebuie 
să se reducă numai la atît. Se cere 
în această privință o atitudine fermă, 
intransigență, din partea tuturor 
instituțiilor de stat, folosirea tuturor 
mijloacelor de care dispun ele pen
tru buna gospodărire a avutului ob
ștesc. Și unul dintre acestea este a- 
plicarea consecventă a binecunoscu
tului principiu al răspunderii materi
ale personale, ca remediul cel mai 
sigur al oricărei anomalii de această 
natură.

altă 
al

sesizare, Ernest Luft, 
O C.L. comerț-mixt 

semnala că la 
magazinele de 

mari cantități 
sînt risipite 

lemn de foc, 
indicat să fie recon-

de
mo

de 
sau 
deși

ministerul 
confirmă-
de risipă, 
este, fără
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O imagina din proba de dublu feminin o „internaționalelor". La masa de |oc se află și reprezentan
tele noastre Maria Alexandru și Carmen Crișan. Foto i M. Cioc

După cum s-a aflat din declara
țiile cercurilor diplomatice de la 
Palatul Națiunilor, Comitetul O.N.U. 
pentru dezarmare, care-și reia la 17 
februarie lucrările, va discuta, ca 
una din problemele importante de 
pe ordinea de zi, prohibirea armelor 
chimice și bacteriologice (biologice). 
Este vorba de așa-zisele „arme spe
ciale" sau arme din grupul „B.C.“ — 
cum li se mai spune — constituind 
unul dintre mijloacele de extermi
nare în masă.

Documentul dat publicității de se
cretarul general al O.N.U. Ia 2 iu
nie 1969 și întocmit de 14 experți în 
materie, pe baza rezoluției Adună
rii Generale a O.N.U din 20 decem
brie 1968, se ocupă pe larg de ca
racteristicile și efectele posibile ale 
utilizării armelor bacteriologice și 
chimice nu numai pe eventuale cîm- 
puri de luptă, ci și asupra unor
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„F E LI X“ o premieră
a industriei electronice românești

Răspunzînd la o Între
bare adresată de redacția 
ziarului nostru, ing. Flo
rin Munteanu, directorul 
Institutului de cercetări și 
proiectări pentru utilaje 
electronice de calcul, de
clara în „Scîntela" din 4 
ianuarie a.c. : „Pentru 
prima dată de la înfiin
țarea institutului, în noul 
an vom avea satisfacția de 
a trece la realizări con
crete ale investigațiilor 
noastre, care se vor ma
terializa prin producerea 
de calculatoare electroni
ce, cu o tehnologie moder
nă, menite să doteze cen
trele de calcul din țara 
noastră". Așadar, 
1970 este un an al pre
mierelor în acest domeniu, 
anul în care începe con
sacrarea practică — ta 
scară industrială — a pro
ducției proprii de mașini 
electronice de calcul.

Specialiștii, colectivele 
Industriei electronice ro
mânești s-au ținut de cu- 
vint; o știre anunța zilele __ ___  ,
trecute nașterea a ceea ce nivelului tehnic superior, 
au denumit semnificativ privite prin prisma nu-
..FELIX" — adică a pri- ceroaselor oroduse noi

anul

mei mașini electronice de 
calcul realizată de in
dustria noastră. Ne oprim, 
pe scurt, asupra caracte
risticilor sale. „Felix" e- 
fectuează cele patru ope
rații aritmetice, dar după 
o nouă tehnică de calcul 
bazată pe principiul în- 
magazinării rezultatelor 
intermediare. Are, de ase
menea, „memorie" auto
mată, este aproape com
plet tranzistorizată și lu
crează cu numere alge
brice. „Amănuntele" aces
tea sînt obligatorii; vor
bim doar de electronică, 
de această
„poartă" a revoluției teh- 
nico-științifice contempo
rane. Nu întîmplător, in 
anul care a început, pro
ducția electronicii și elec
trotehnicii, a acestor 
sectoare de „vîrf" ale pro
gresului tehnico-științific 
actual, va crește cu circa 
25 la sută față de anul 
1969. Creșteri cantitative, 
dar mai ales calitative, pe 
tărîmul diversificării și al

principală

■

ale In
și

sau modernizate 
dustriei electronice 
electrotehnice ce vor fi a- 
similate în acest an.

Dar „Felix" nu este sin
gura realizare a acestui 
început de an în dome
niul electronicii și elec
trotehnicii românești. în 
primele zile ale lunii fe
bruarie a.c., comunica o 
altă știre sosită la redac
ție, seria echipamentelor 
de calcul fabricate de in
dustria noastră electroteh
nică s-a îmbogățit cu o 
mașină de facturat și con
tabilizat cu perforator pe 
bandă. în 160 kg, cit cîn- 
tărește mașina — din care 
greutatea perforatorului 
atinge 40 kg — se află un 
univers al matematicii, al 
lucrărilor de facturare, 
contabile, de organizare a 
producției, devize, al în
tocmirii documentelor fi
nanciare și bancare. Ma
șina este complet tranzis
torizată și efectuează o 
multitudine de operații. 
Are un bloc electronic de 
comandă și calcul.

Electroniștii noștri tind 
să îmbine cit mai judicios

dezvoltarea acestei indus
trii proprii cu cercetarea 
in acest domeniu. înlăn
țuirea celor două preocu
pări are importanță vi
tală. Se știe că, în medie, 
fiecare „generație" de 
calculatoare nu a rezistat 
uzurii morale mai mult de 
5—6 ani. Deci, ei supra
veghează îmbogățirea fa
miliei „Felix", a seriei e- 
chipamentelor amintite și, 
cu aceeași grijă și inge
niozitate, creionează con
tururile noilor produse ale 
electronicii și electroteh
nicii. „Gindirea noastră 
trebuie să lucreze mai re
pede — aprecia ing. Flo
rin Munteanu. Fiindcă, 
intr-adevăr, cursa calcula
toarelor electronice este 
foarte rapidă și nu-i la 
îndemîna oricui să ia par
te la ea, să aibă sorți de 
izbîndă. Industria româ
nească de electronică și 
electrotehnică are capaci
tatea de a se afirma în 
această cursă". Prin pro
ducția „Felix" s-a luat un 
start bun.
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CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

Petre NEDELCU

populații civile. Raportul subliniază 
că în ultimii ani potențialul arse
nalelor de arme chimice și bacte
riologice a sporit în mod conside
rabil nu numai ca număr, ci și în 
toxicitate și în diversitatea efecte
lor lor. Existența lor, se afirmă în 
concluzie, exprimă intensificarea 
cursei înarmărilor șl periclitează 
securitatea tuturor țărilor. De ase
menea, sporește pericolul escaladei, 
fie prin utilizarea armelor de a- 
cest gen, fie prin folosirea celor
lalte arme de distrugere în masă.

Zilele trecute, raportului celor 14 
experți ai O.N.U. i s-a adăugat un 
studiu intitulat „SĂNĂTATEA PU
BLICA ȘI ARMELE CHIMICE ȘI 
BIOLOGICE", redactat de un grup 
de 18 experți ai O.M.S. (Organizația 
Mondială a Sănătății) și adoptat de 
consiliul executiv al organizației. 
Studiul precizează că prin gradul lor 
de concentrare armele „B.C." pot 
provoca ravagii nu numai tntr-o 
zonă limitată, ci și pe distanțe con
siderabile dincolo de obiectivul res
pectiv Ele nu se opresc la frontie
re ; astfel că pericolul există nu nu
mai pentru statele beligerante, dar 
și pentru cele nebeligerante. Ra
portul O.M.S. precizează că, de pil
dă. 4 tone de „V X “ ar putea afec
ta o zonă de aproximativ 6 kmp. an- 
trenînd moartea a 50 000—180 000 per
soane Agenți fitotoxici pulverizați 
asupra Vietnamului au distrus vege
tația și 
prafață 
tele pe 
genților 
gurează

au sterilizat solul pe o su- 
considerabilă Printre efec- 
fermen lung ale folosirii a- 
chimici și bacteriologici fi- 
mutațiile genetice, teratoge-

(Continuare în pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
PROMISIUNILE
UNEI EXPOZIȚII

Artiști plastid din județele Bacău, 
Botoșani și Suceava și-au înmănun
cheat, la Galeriile de artă din loca
litate, ultimele lor lucrări de artâ 
plastică și decorativă.

Față de manifestările artistice an
terioare pe care acest cenaclu le-a 
organizat sau la care a colaborat — 
3 expoziții colective și 5 microexpo- 
zițil personale In cadrul saloanelor 
literar-artistlce de la revista „Ate
neu" — actuala interjudețeană se pre
zintă eu un registru tematic mai 
bogat Rămin, totuși, și pe mal de
parte in afara ariei de investigație a 
acestor artiști, reflectarea atmosferei 
generale și a tipologiei caracteristice 
locale, ceea ce creează impresia unei 
Insuficiente inte
grări în realitatea 
contemporană. Pe 
de altă parte, ten
dința unei dt mal 
bogate reprezen
tări a fiecărui ju
deț In expoziție, 
cu care juriul a 
fost de -acord, se 
răsfrînge și ea ne
gativ asupra aces
teia, făcînd posi
bilă prezența u- 
nor expozanți nedesprlnși încă de 
zona amatorismului alături de artiști 
de certă vocație.

De altfel, valoarea artistică a ce
lor aproape 100 de lucrări (care se 
Inșiruie Intre peisajele și florile lui 
Dimitrie Loghin și Ghiță Mocanu, 
ce pictează lumea așa cum se pre
zintă ea ochilor, și compozițiile lui 
Ilie Boca, Vigh Istvan, Constantin 
Doroftei Vasile Jurje, A. M. Agripa, 
Didina Solomon Ciobanu etc., la care 
preocuparea pentru conturarea unul 
•tll modern este evidentă) — diferă 
nu numai de la artist la artist, ci și 
de la lucrare la lucrare.

îmbucurător este faptul că expo
ziția impune dțiva artiști tineri. Este 
vorba, in primul rînd, de pictorul și 
graficianul Ilie Boca, care izvodește 
chipuri din lumea străvechilor mituri, 
din pagini de letopiseț, prezent în 
expoziție cu o suită întreagă de lu
crări in care elementul grotesc nelip
sit In lucrările anterioare începe să 
dispară. „Pasăre", „Legendă știută", 
„Răul din noi" etc. - sînt lucrări dem
ne de reținut pentru limbajul lor me
taforic sugestiv și pentru compoziția 
articulată.

Deliberat, fără îndoială, Viph Ist
van cultivă cu consecvență virtuțile

Pe marginea interjude- 

țenei de artâ plastică 

și decorativă din Bacău

artei decorative in tehnica alb-ne- 
grulul in tripticul „Dulce Bucovină, 
veselă grădină" bazat pe minuție și 
stilizare, triptic pe care l-am fi dorit, 
totuși, cu o mai puternică încărcă
tură emoțională.

O viziune interesantă aduce Con
stantin Doroftei, reprezentativă pen
tru stilul său fiind lucrarea „Orașul 
și ploaia".
■Preocupat de căutarea unul stil per

sonal, cu evidente elemente decora
tive, Vasile Jurje prezintă în „Tîrziu 
de toamnă" și „Ecou de toamnă" două 
compoziții remarcabile prin armonia 
lor cromatică, în timp ce A.M. Agripa 
se menține In „Șubred sistem de pîr- 
ghie" șl „Ghiveci cu flori" în aria 

unor preocupări 
ce țin de exerci
țiul pur plastic. 

Posibilitățile ar
tei decorative par 
să o intereseze In 
mod deosebit pe 
Didina Solomon 
Ciobanu, Intr-o 
serie de lucrări In 
guașă și lut ars 
— „Dans", „Pe
gas", „Păpușar", 
„Maternitate" etc. 

— în care artista se menține în limi
tele unul decorativ ce ține de con
strucția imaginii. Salomeea Velea a- 
duce o viziune modernă în clteva 11- 
nogravuri atent elaborate.

Marclnd un oarecare progres față 
de lucrările prezentate In expoziția 
precedentă, Gheorghe Velea caută fe
bril în „Portret de femeie" și „Por
tret de domniță" grația mișcării In
tr-o viziune încă tributară maestru
lui său, Comeliu Baba.

Același respect suveran față de na
tură și aceeași evocare lirică din lu
crările prezentate de Ghiță Mocanu 
la expozițiile precedente ne aduc și 
recentele sale peisaje de pe slme- 
zele Galeriilor de artă băcăuane, pei
saje care, din păcate, se opresc doar 
la elementul pitoresc.

Sculptura aproape simbolic repre
zentată de cele două lucrări ale lui 
Petru Pinca — „V. Pîrvan" și „Por
tret" — ceramica Didinei Solomon 
Ciobanu, sau lucrările Iul Anton 
Ciobanu, diversifică actuala interju
dețeană pe care o consemnăm ca 
un pas pe calea afirmării, în peisa
jul artistic al țării, al unul mănunchi 
de artiști tineri și înzestrat!.

Grigor. V. COBAN

Revelația

Aldo Ciccolini

sub cupola

Ateneului

Român

lucidității

ÎMBRĂCĂMINTEA 
PENTRU TINERET 
în așteptarea unui efort 
de fantezie și bun gust

’curier'

Premiere teatrale
© „Studioul tlnărulul regizor” de 

la TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 
ALECSANDRI" DIN IAȘI a prezen
tat sîmbătă 7 și duminică 8 februa
rie două noi premiere i „VISUL" de 
Steiian Baboi In regia lui Cătălin 
Naum și „Inundația" de Teodor Ma- 
zilu în regia lui C. Teașcă. Ambii re
gizori sînt studenți în anul al V-lea 
la I.A.T.C., clasa de regie a prof. 
Ion Olteanu.

COLECTIVUL TEATRULUI DE

la purtare” de Virgil Stoenescu Și 
Octavian Sava.

Piesa a fost pusă în soenă de o 
foarte ' tînără regizoare — Raliica 
torgu. Scenografia este semnată de 
Elena Buzdugan. Dintre interprețl a- 
mintim pe Steiian Preda, Ana VJă- 
descu-Aron, Sică Stănescu, Ion Ligi, 
Mircea Gheorghiu, Dorina Păunescu, 
Mihai Iepure, Doru Buzea, Dumitru 
Ianculescu, Vasile Hașiganu și alții.

Se poate aprecia în 
Aldo Ciccolini artistul 
dotat cu o originalitate 
complexă, personalita
tea autentică multilate
ral orientată, ce se 
refuză unei apartenen
țe stricte, unei anume 
tipologii. Jocul său 
pianistic — de o scru- 
pulozitate, de o agili
tate uimitoare chiar 
prin ea insăși — ră- 
mine mereu atașat u- 
nor adevăruri funda
mentale in ceea ce pri
vește sensul, justețea 
și menirea comunicării 
artistice; iar momen
tul interpretării apa
re astfel, In mod fi
resc, ca un act de de
voțiune, de credință, 
închinat tocmai aces
tor primordiale ade
văruri.

Permeabilitatea înțe
leaptă in cunoașterea 
unor mari zone stilis
tice explică in impor
tantă măsură maniera 
autentică — mă refer 
la recentul recital sus
ținut sub cupola Ate
neului Român — ma
nieră In care artistul 
înscrie treptat, pa 
coordonatele sensibili
tății contemporane, 
creații atit de diver
se, aparținind lui Stra- 
vinski și Bach, De
bussy, Schubert sau 
Rachmaninov. Căci o- 
colind premeditat tăl
măcirea obiectivizan- 
tă, nesemnificativi, 
servilă clipei ce nu 
revine, Ciccolini inte
grează datele stilistice 
ale creației interpreta
te, unei viziuni proprii, 
unei atitudini de de
tașare față de stil fi 
epocă, nu pentru a le 
părăsi fi ignora, ci 
pentru a le stăpîni, 
pentru a le recunoaș
te mai plauzibile și 
mai autentice, mai 
just proportionate

funcțional, in perspec
tiva astfel creată.

Partita a IV-a de 
Bach, cu poezia delica
tă a Allemandei, cu 
cursivitatea declama
torie a Ariei, sau im
petuozitatea Gigăi 
ferm structurată pe 
planuri sonore clar de
finite, a fost prezenta
tă mai puțin in sensul 
gravității austere, a 
raționalismului prelu- 
diilor și fugilor mare
lui maestru german, 
fi mai mult — cum era 
firesc — prin prisma 
rafinamentului sonor 
al sonatelor lui Scar
latti, a savoarei tonu
lui clavecinistic al 
suitei baroce de dan
suri. In schimb, Tango 
fi Rag-time de Stra- 
vinski, in sonorități u- 
for percutante, de o 
mare suplețe dinamică 
și ritmică, au fost re
date in maniera celui 
mai autentic swing.

In interiorul acestor 
limite stilistice — 
pentru că interpretul 
își impune totuși a- 
numite limite in a- 
cest sens — Ciccolini 
a conturat ciclul celor 
șase momente muzica
le op. 94 de Schubert, 
in sensul unui verita
bil microclimat de poe
zie și discreție, preves
titor pentru întreaga 
evoluție a genurilor 
romantice pentru pian. 
Sonata a Il-a de Rach
maninov, de o virtuo
zitate transcendentală 
indiscutabilă, a adus 
desigur pentru mulți, 
elemente noi in apre
cierea creației marelui 
pianist și compozitor 
rus ; substanța muzica
lă a acesteia se recla
mă direct de la reto
rismul uneori specta
culos, alteori evoca
tor al Sonatei tn si de 
Liszt, dar depășindu-l,

expresia acestei muzici 
vizează contorsiunile 
cromatice revelatoare 
ale lui Scriabin. De
bussy, suita Pour le 
piano, a adus — cum 
era de așteptat — cul
minația programului 
de recital; tentelor so
nore impresioniste dar 
vehemente ale prelu
diului li se contrapune 
delicat, aproape imate
rial, mișcarea Sara
bandei, o suavă reme
morare a esențelor mai 
mult spirituale ale 
dansului de epocă. Iar 
pe deasupra rafina
mentului sonor, a abi
lității fi acurateței teh
nice ireproșabile, in
terpretul a probat aci 
o impresionantă mobi
litate — pe care aș nu
mi-o tot tehnică — a 
ipostazelor interioare, 
un bun gust, un tact 
muzical intr-adevăr 
prețios.

Alert și ingenios, la
tin prin temperament 
și formație, Ciccolini 
nu a găsit insă 
— sau poate nici nu a 
căutat — drumul spre 
universul propriu al 
muzicii beethovenie- 
ne; viziunea sa nu 
dispune de această da
tă de suflul larg, de 
profunzimea sonoră, 
necesare cuprinderii și 
redării spațiilor arhi
tecturii muzicale ale 
celui de al 3-lea con
cert pentru pian și 
orchestră, ale cărui 
sensuri apar aci frînte, 
risipite in detalii mai 
puțin semnificative.

Și totuși cintul lui 
Ciccolini cunoaște fas
cinația ideii poetice a 
înaltelor zone ale sen
sibilității umane, ele
vate prin luciditate, 
pasiune și aleasă ftiin- 
ță muzicală.

Dumitru AVAKIAN

Tineri! între 15—25 de ani formează 
o categorie importantă a publicului 
cumpărător, reprezentînd 16 la sută 
din populația țării. O dată cu recu
noașterea necesității satisfacerii exi
gențelor acestei importante părți 
a publicului cumpărător, s-au tăcut 
unele progrese și pe tărîmul prac
ticii i In Capitală și în alte orașe 
din țară au fost înființate unități co
merciale specializate, s-au creat și 
se produo confecții specifice tinere
tului.

Dar nici firmele șl nici expona
tele din vitrine nu s-au dovedit încă 
destul de convingătoare pentru a-i 
atrage pe „destinatari". De ce ? Nu 
este capabilă industria ușoară să 
pună la dispoziția tineretului îmbră
cămintea pe care o dorește ? Un răs
puns pozitiv și totodată o promi
siune au dat, cu cîtăva vreme tn 
urmă, creatorii și specialiștii de 
la Combinatul de confecții și trico
taje București. A fost alcătuită o bo
gată colecție de confecții și tricotaje 
pentru tineret cuprinzînd peste 200 
de modele de costume, paltoane, par- 
desie, îmbrăcăminte sport, pentru in
terior ș.a.m.d. S-au găsit, de data a- 
ceasta (deci se poate I) țesături în cu
lori plăcute, vil ori pastelate, și-au 
făcut apariția, mai pregnant, mate
riale mult apreciate de tineret i pie
lea artificială și plușcordul. Piese de 
îmbrăcăminte, pînă nu de mult afla
te în dizgrație din cauza ofertei to
tal neîmbietoare — sacouri, parde- 
sie, paltoane — au fost reabilitate.

Dar aceste prezentări Îndeamnă, 
totodată, la o anumită reticență. Nu 
cumva este vorba de o nouă paradă 
a modei „fără acoperire" deci și fără 
urmări concrete, așa cum s-a mai în- 
tîmplat ? Directorul general al com
binatului, tovarășul Iosif Stein
bach, ne-a dat asigurări că absolut 
toate modelele prezentate se pot 
produce în serie. O primă condiție 
pentru aceasta — ne-a spus dînsul — 
este îndeplinită : în cea mai mare 
parte materialele din care urmează 
să fie lucrate se află în depozitele 
fabricilor combinatului | imitația de 
piele se produce tn combinat, în 
cantitățile necesare, sute de mii de 
metri de catifea reiată așteaptă în 
magazii j stofele, țesăturile din bum
bac cu fire sintetice și celelalte ma
terii prime și materiale folosite la 
elaborarea modelelor prezentate nu 
sînt, ca alte dăți, cupoane unicat, ci 
fac parte din articolele curente ale 
Întreprinderilor textile.

Desigur, modelele trebuie să placă 
nu atît creatorilor lor, la care in
tervine în mod inevitabil o doză de 
subiectivism „patern", cît tineretu
lui. ■ Pe bună dreptate, conducerea 
combinatului.- împreună cu Minister- 
rul Comerțului Interior, Interesate 
tn egală măsură să cunoască 
părerea acestui public, au or
ganizat prezentări succesive ale 
colecției In fața a sute de ti
neri, solicitlndu-le părerea. Care este 
rezultatul primelor sondaje? Dintr-o

primă centralizare a fișelor difuzate 
prin Institutul de cercetări comer
ciale și completate de participanții la 
diferitele prezentări au reieșit cîteva 
concluzii interesante. Din 2 214 răs
punsuri exprimate cu privire la îm
brăcămintea pentru tineri — 41,3 la 
sută reprezintă notația „foarte fru
mos", 34,8 la sută „frumos", 17,8 la 
sută „satisfăcător" i numai 6,1 la sută 
au fost cotate „nesatisfăcător". Dacă 
privim mai in amănunt, se poate con
stata că aprecierile se diferențiază 
pe sortimente i modelele de pardesie 
și cele de costume au întrunit un 
procent ridicat de calificative bune 
și foarte bune, tn timp ce paltoanele, 
de pildă, s-au situat tntre limitele 
mediocrității. Cum era și firesc, pă
rerile referitoare la îmbrăcămintea 
fetelor, reprezentată preponderent în 
colecție, au fost mult mai numeroase 
— 17 570. Din totalul modelelor, 47,2 
la sută au fost notate cu „foarte fru
mos", 30,8 la sută cu „frumos", 16,9 la 
sută cu „satisfăcător" și doar 5,1 la 
sută n-au întrunit deloc sufragiile 
asistenței.

Acestea ar fi aprecierile în linii 
mari, descifrarea unor concluzii mai 
precise, pe categorii de produse, ge
nuri de materiale, colorit, fiind de 
competența, în primul rînd, a crea
torilor și producătorilor. Pentru că 
esențial este — cu rezerva firească 
față de gusturile mai puțin formate 
și educate ale unor tineri — să se 
țină seama de părerile exprimate. 
Sondajele arată clar că strădania 
creatorilor nu a fost zadarnică, ti
nerii dovedindu-se sensibili la fru
mos, receptivi la nou, dar și foarte 
exigenți în același timp.

Am insista în mod deosebit asupra 
uneia din concluziile practice des
prinse din sondaj i nu toate catego
riile de vîrstă s-au bucurat de aten
ția cuvenită din partea compartimen
telor de creație, cît și a celor de 
producție. Am remarca, de pildă, că 
pentru satisfacerea cererii cumpără
torilor aflați la începutul adoles
cenței eforturile făcute au fost ine
gale. Pentru fetele de 14—16 ani au 
fost elaborate foarte reușite modele 
de rochii sarafane, paltoane ș.a., In 
timp ce ia băieți] de aceeași vîrstă 
nu s-a gtndit... nimeni. ȘI nu s-ar pu
tea spune că pretențiile lor — de 
tndelungată vreme formulate — mai 
pot fi în continuare ignorate. Nu au 
lipsit nici observațiile critice privind 
materialele din care au fost confec
ționate modelele | o oarecare mono
tonie a unor țesături, gama încă să
racă de nuanțe.

Sondajele au continuat șl în alte 
orașe din țară, oferind o bază 
realistă pentru corelarea mai judi
cioasă între cererea.și oferta de măr
furi pentru tineret, pentru satisface
rea dorinței exprimate tn buletinele 
amintite : „ceea ce am găsit la pre
zentare să se găsească și tn maga
zine".

Rodica ȘERBAN

JUDEȚEAN
MEHEDINȚI

Acvariul Dunării
din zona

Porțile de Fier
vor vizita anul

Tumu-Severin
Turiștii care 

acesta orașul 
vor avea posibilitatea, tncepind 
din vară, să cunoască „pe viu" 
fauna și flora Dunării din zona 
Porților de Fier. Unde 7 La Ac
variul Dunării, ce se află fn 
construcție la muzeul din locali
tate. Cele 18 bazine de mart di
mensiuni (în medie, 2,5 X 1,5 
m) vor găzdui 25 din cele mai 
caracteristice specii de pești du
năreni — sturioni, eosacul, batea, 
morunașul, somnul, țiparul, ava
tul, știuca. Vizitatorii vor avea, 
de asemenea, posibilitatea si 
consulte date despre viața peș
tilor, furnizate de diapozitivele 
montata tn fața fiecărui bazin.

PRAHOVA

Hărnicie M
I

Terecoasă. în timp ce primarul

!
Ape repezi, provenite din to

pirea zăpezii de pe muntele Col- 
nicu, au produs o alunecare de 
teren tn cartierul Poiana din 
Comarnic. Legătura cu ora
șul a zeci și zeci de oameni — 
locatarii a 41 case de pe pantă 
— a fost întreruptă. Primul care 
a acționat a fost deputatul a- 
cestui cartier — muncitorul Ion
orașului, Constantin Neagoe, pe 
care-l anunțase imediat, a cerut 
sprijinul de la întreprinderea 
de drumuri forestiere, deputatul 
Terecoasă a mers din casă tn 
casă, indemnlnd cetățenii să iasă 
cu lopeți și tirnăcoape. Și astfel, 
200 de cetățeni ai Comarnicului 
au lucrat o zi întreagă la deblo
carea drumurilor de pantă de 
pământul și pietrele aduse de 
apa muntelui. Lucrările au con
tinuat și a doua zi, pînă clnd le
gătura cu orașul a fost restabili-

Muzeul

din

învățătorului

STAT „MIHAI EMINESCU" din BO
TOȘANI a prezentat săptămîna tre
cută în premieră comedia „Nota zero

Palmares
„Acești Îngeri triști" — piesa lui 

Dumitru Radu Popescu, distinsă cu 
„Premiul pentru dramaturgie" al re
vistei „Teatrul" și cu care secția 
română a Teatrului de stat din Tg. 
Mureș a realizat o montare încunu
nată cu „Premiul pentru cel mai bun 
spectacol cu o piesă de actualitate", 
acordat de juriul Festivalului Na
țional de Teatru-1969 — se bucură 
de un mare interes din partea tea
trelor.

Cea de-a doua premieră a „Acestor 
Îngeri triști" a avut loc la sfîrșitul 
lunii ianuarie la TEATRUL MA
GHIAR DE STAT DIN CLUJ — re
gia i Ioan Taub, decoruri > Mircea 
Matcaboji, costume i Eva Bîrsan. In
terpret! i Anna Szâles, Hâjja Sandor, 
Andrăsi Mărton. artist emerit, Păsz- 
tor Jăno3, Vadăsz Zoltăn, Nagy 
Dezsd, Toszd Ilona.

Pregăteso spectacole cu aceeași 
piesă i
• Teatrul Giulești (în regla lui 

Geo Saizescu).
• Teatrul „Matei Millo" din Timi

șoara (în regia lui Aurel Manea).
a Teatrul de stat din Brașov (în 

regia lui Eugen Mercuș).
• Teatrul „Mihai Eminescu” din 

Botoșani (tn regia Soranei Co- 
roamă).

Includerea piesei pe afișul de spec
tacole este de asemenea în studiu la 
teatrele din Ploiești și Pitești.

Turnee bucureștene
O Cu prilejul împlinirii unui sfert 

de veac de activitate, TEATRUL 
„MATEI MILLO" DIN TIMIȘOARA 
întreprinde un turneu In Capitală cu 
două dintre spectacolele acestei sta
giuni, ambele în regia și scenogra
fia lui Mircea Marosin.

Spectatorii bucureșteni vor putea 
urmări mai Intîi azi, luni 9 februa
rie, „Regele moare" de Eugen Io- 
nescu. Interpreți i Gheorghe Leahu 
(în rolul principal). Florina Cercel- 
Perian, Mihaela Buta, Vladimir Ju- 
răscu, Victoria Suchici și Emil Reus.

Mîine, marți. 10 februarie, teatrul 
timișorean va prezenta „Troienele" 
lui Euripide, în adaptarea lui Jean 
Paul Sartre. Din distribuție > Elena 
Ioan, Coca Ionescu, Irene Flamann, 
Florina Cercel-Perian, Vladimir 
Jurăscu, Horia Georgescu, Eugenia 
Crețoiu și alții.

Ambele reprezentații au loc la ora 
20, în sala Comedia a Teatrului Na
țional.

• TEATRUL DE STAT DIN 
PLOIEȘTI va prezenta tot mîine, 
marți, 10 februarie, ora 20. In sala 
Teatrului Mic, un spectacol cu piesa 
„Al patrulea anotimp" de Horia Lo- 
vinescu în regia lui Emil Mândrie și 
scenografia lui Ștefan Hablinski. Dis
tribuția cuprinde pe: Nelly Constan- 
tinescu, Eugenia Laza, Zephy Alșec, 
Nicolae Praida, C. Drăgănescu, Eu- 
sebiu Ștefănescu, Silvia Năstase-Du- 
mitrescu, Gina Trandafirescu și alții.

Scend din spectacolul Teatrului de stat din Oradea cu piesa „Casa cu 
două intrări", de Calderon de la Barca, În regia Nicoletei Toia. In fotogra
fie : Elisabeta Jar (Laura), Andra Teodorescu-Dristaru (Celia), Gina Nico
lae (Marcela) și Ana Popa (Silvia).

Semicentenarul liceului din Mizil
MIZIL (corespondentul „Scînteil"). 

Duminică, 8 februarie, la Mizil a 
avut loc festivitatea sărbătoririi se
micentenarului liceului din localitate. 
La festivitate au participat vechi ab
solvenți ai școlii, actualii elevi și ca
drele didactice ale liceului, repre
zentanți ai Ministerului învăță- 
mîntului, al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., ai consiliului 
popular județean, ai organizației 
U.T.C. și de pionieri. Oaspeților 
le-au fost prezentate o serie de co
municări, care au trecut In revistă 
aspecte din îndelungata și rodnica 
activitate pedagogică desfășurată 
aici. Cu acest prilej s-a dezvelit o 
placă comemorativă.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la festivitate au

adresat o telegramă Comitetului Cen
tra] al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
prin care cadrele didactice și elevii 
raportează realizările obținute tn 
buna desfășurare a procesului de 
învățămînt, tn temeinica educare, 
în spirit comunist, a tineretului. 
Ei se angajează să continue pe 
coordonate calitativ superioare ac
tivitatea pedagogică și instructiv- 
educativă, să dezvolte tradițiile 
înaintate ale școlii românești. Elevii 
liceului, mulțumind din inimă par
tidului și statului pentru grija pe 
care le-o poartă, își exprimă hotă- 
rîrea să depună tot mai multe e- 
forturi pentru a se pregăti cît mal 
bine, devenind astfel cetățeni lumi
nați ai patriei noastre socialiste.

t V

18,00 — Deschiderea emisiunii. 
Confruntări — emisiune pentru 
tineret. 18,25 — Scena — emisiune 
de actualitate șl critică teatrală. 
18,50 — Muzică populară româ
nească interpretată de Ana Pa- 
catiuș. 19,00 — Telejurnalul de 
seară. 19,20 — Actualitatea în e- 
conomle. Contractul în acțiune.
19.30 — Anunțuri — publicitate. 
19,35 — Schițe de portret. 19,50 — 
Reflector. 20,00 — Roman foileton 
„Mîndrie și prejudecată0 (II)
20.30 — Steaua fără nume. 21,30 — 
Agenda politică, prezentată de 
Eugen Mândrie. 21,40 — Intermezzo 
coregrafic. 21,50 — Telejurnalul de 
noapte 22,00 — Campionatul eu
ropean de patinaj artistic, de
monstrațiile medaliaților.

In comuna Miroslăvești, 
județul Iași, a slujit timp de 40 
de ani neîntrerupt școala învă
țătorul pensionar Gheorghe Bo- 
doașcă. în toți acești ani el a a- 
dunat piese rare arheologice, din 
piatră, ceramică, oase, monezi fi 
altele, descoperite prin săpătu
rile întreprinse in vatra satului 
și in împrejurimi, precum și un 
bogat material etnografic, ma
nuscrise și tipărituri vechi. Pe 
toate acestea, pasionatul colec
ționar le păstrează spre marele 
interes al copiilor din sat In 3 
din cele 4 încăperi ale casei sale.

TULCEA

Un morun de

„Ghiocelul de argint"
Comitetul județean 

al U.T.C. și comitetul 
județean pentru cul
tură și artă, în cola
borare cu casa crea
ției populare din Bo
toșani, organizează 
între 1 februarie și 19 
aprilie „Festivalul 
cîntecului popular din 
județul Botoșani". In

titulat „Ghiocelul de 
argint" festivalul are 
menirea să promove
ze folclorul muzical 
din ținutul Botoșani
lor, folclor prea pu
țin cunoscut pînă a- 
cum tn alte părți ale 
țării. Cu acest prilej 
vor fi organizate ser

bări sub formă de 
ștafete, prilej de con
fruntare a interpreți- 
lor și a formațiilor 
intrate tn festival. De 
asemenea se vor or
ganiza șezători și ser
bări cuprinzînd obi
ceiuri din partea lo
cului.

Talentele in dialog
In județul Constan

ța a început o nouă și 
interesantă manifes
tare artistică î „Fes
tivalul cîntecului și 
dansului Constanța 
’70", avînd drept scop 
dezvoltarea activită
ții artistice neprofe- 
sioniste, permanenti
zarea acesteia și valo
rificarea mai intensă

a folclorului local. 
Festivalul antrenează 
170 de formații artis
tice de amatori de la 
orașe șl sate, cuprin
zînd mai mult de 
3 500 de artiști. El se 
desfășoară după for
mula „Dialog pe ace
eași scenă", în două 
etape, în sistemul tur- 
retur.

In perioada sezonu
lui estival pe litoral, 
cele mai valoroase 
formații artistice de 
amatori vor prezenta 
spectacole tn stațiu
nile turistice și fie o- 
dihnă, alături de co
lectivele artistice pro
fesioniste.

Afirmări artistice
Pentru diversifica

rea manifestărilor 
concertistice și, în pa
ralel, pentru promo
varea cu curaj a tine
relor talente din loca
litate, pe scena Filar
monicii din Satu

Mare au apărut, ală
turi (sub bagheta di
rijorului Alexandru 
Șumski) orchestra fi
larmonicii, corul „Ma
drigal" al sindicatului 
local din învățămînt 
și trei soliști vocali —

profesorii de muzică 
sătmăreni Claudia 
Popdan, Terezia Mor- 
dan, Ștefan Gregoro- 
vici — care au inter
pretat lucrarea vocal- 
simfonică „Magnifi
cat" de Vivaldi

PRODUS LA TG. MUREȘ?
CUNOAȘTEȚI MOBILIERUL

La fabrica „23 August" dia 
cadrul Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui din Tg. Mureș s-a montat, 
recent, cea de-a 800 000-a gar
nitură de mobilă realizată în 
cele două decenii de existență 
a acestei întreprinderi. în ate
lierul de sculptură al fabricii 
s-au executat 64 tipuri de mo
bilier i birouri, biblioteci, dor
mitoare, fotolii, bufete, mese, 
scaune lucrate în stilurile fla
mand, baroc și modern. Calită
țile lor funcționale și estetice în 
continuare îmbunătățite — da
torită strădaniilor 
fabricii — fac ca cea 
parte din producția 
derii să fie destinată 
lui. în ultimii trei 
brica „23 August" 
Mureș a prezentat 
prototipuri de mobilier cu func
ționalități multiple la expoziții 
și tîrguri internaționale — ca 
cele de la Moscova, Londra, 
Koln, Osaka. Exponatele fabri
cii, avînd înalte însușiri ca
litative, au fost apreciate de vi
zitatori și, ca urmare, în anul 
trecut, 26 de firme din 14 țări 
au solicitat mobilierul produs 
în întreprindere In serii mari și 
mijlocii.

Pentru piața internă, Ministe
rul Comerțului Interior a înche
iat contracte de livrare la gar
niturile complexe „623/11" și la 
fotoliile „Triumf". O asemenea 
garnitură oferă o diversitate de 
funcțiuni, cu confort ridicat, 
prin varietatea pieselor com
ponente, care se remarcă prin 
forma modernă și execuția cali

colectivului 
mai mare 
întreprin- 
exportu- 

ani, fa- 
din Tg. 

500 de

tativ superioară. Garnitura 
„623/11“ se compune dintr-un 
dulap cu două uși, demontabi- 
le, compartimentat pentru hai
ne și lenjerie, un bufet-vitrină 
cu geamuri-culisante, bar cu 
ușă rabatabilă, o bibliotecă cu 
vitrină, o canapea extensibilă 
— pentru o persoană. Se includ, 
de asemenea, în ansamblul gar
niturii masa de lucru, prevăzu
tă cu o placă-poliță intermedia
ră pentru planșe și desene, o 
masă extensibilă și o măsuță 
demontabilă, șase scaune tapi
sate, două fotolii și încă un 
scaun cu brațe. Garnitura este 
executată în totalitate din pa
nouri de P.A.L. cu furnir este
tic la exterior, iar la interior 
cu fag. Subfurniruirea ușilor și 
pereților laterali, precum și fi
nisajul cu luciu la exterior și 
semiluciu, în culoarea naturală 
a lemnului, în interior, ca și 
tapiseria de bun gust, din ma
teriale cu însușiri deosebite, 
conferă garniturii amintite cali
tăți apreciate de cumpărători.

Fabrica „23 August" va livra, 
totodată, conform contractelor 
încheiate cu organele comercia
le, fotoliul „Triumf" care este 
demontabil. Tapiseria, deosebit 
de relaxantă, este confecționată 
dintr-o pernă de poliuretan pe 
suport de chingi elasticei spă
tarul, realizat tot din poliuretan, 
se detașează Eleganța fotoliu
lui o dă de asemenea finisajul, 
o dau stofele de calitate. în tex
turi și culori atrăgătoare.

Aurelia GOLIANU

în atelierul de sculptură al fa
bricii

Foto i S. Cristian

I
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170 de kilograme
în apele canalului Sfintu 

Gheorghe, in zona localității 
Mahmudia, tinărul pescar Pavel 
Baruba a făcut o frumoasă cap
tură : un morun de 170 kilo
grame. După aprecierile pescari
lor din partea locului, acesta ar 
fi cel mai mare exemplar din 
familia sturionilor, pescuit in 
ultimii 15 ani pe acest braț alultimii 15 ani pe acest braț 
Dunării.

MUREȘ

Vaccin Împotriva
hepatitei ?

Rezultatele obținute de prof, 
univ. Laszlo loan, care conduce 
un colectiv 
știință de 
microbiologic 
de medicină 
din Tg. Mureș 
cercetării 
mentale legate de etiologia he
patitei epidemice — au fost pu
blicate in U.R.S.S., Anglia, 
R.D.G., Elveția, R.F. a Germa
niei și in alte țări. Aceste 
rezultate s-au bucurat și 
se bucură de bune aprecieri 
in cercurile medicale. Oame
nii noștri de știință au re
ușit să pună in evidență agentul 
cauzal al hepatitei epidemice — 
un virus de dimensiuni foarte 
mici; s-a dovedit existența u- 
nor relații intre acest virus și 
un grup de adenovirusuri, care 
condiționează declanșarea icte
rului epidemic. Rezultatele stu
diilor vor oferi in viitor speci
aliștilor din clinici posibilitatea 
de a preveni hepatita. Savanții 
din Tg. Mureș cercetează acum 
elaborarea unei metode originale 
de vaccinare împotriva acestei 
boli.

oameni de 
catedra de 

Institutului 
farmacie 
domeniul 

problemelor funda-

de 
la i 

a
?i
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j După 40 de ani, j

JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA DE IARNA IN BAZINUL DORNELOR

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ
\al doilea meci
i _
; Romania—Peru\

Un important test în vederea
„europenelor" din aprilie

Joi, vineri, sîmbătă și duminică — 
patru zile pline pentru amatorii de 
tenis de masă din Capitală. în pri
mele trei, în sala Floreasca — gazda 
tradițională a „internaționalelor" 
României (ca și a altor competiții de 
tenis de masă de asemenea anver
gură) — cota de 'interes a publicului 
a fost scăzută, dar duminică — ziua 
finalelor In toate cele cinci probe in
dividuale — nivelul a crescut.

în cele patru zile de întreceri și-au 
confruntat posibilitățile și... disponi
bilitățile de talent, măiestria tehnică 
și tactică, stăpînirea de sine, aproape 
100 de jucători și jucătoare din șapte 
țări — U.R.S.S., Iugoslavia, Ceho
slovacia, Ungaria, R. D. Germană, 
Polonia șl, bineînțeles, România. La 
cele 6 mese de joc s-au prezentat 
cîteva din cele mai bune palete ale 
continentului nostru, atît Ia băieți, 
cit și la fete : Korpa, Amelin, Kara- 
kașevtți, Stanek (la băieți), Maria 
Alexandru, Vostova (campioana Eu
ropei), Karlikova, Amelina, Ho- 
vestadt, Noworyta, Crișan etc. (la 
fete).

Este foarte adevărat, „Internațio
nalele" n-au mal fost, anul acesta, 
ceea ce denumeam altădată un mini
campionat mondial, dar desfășurarea 
lor s-a bucurat de același cadru de 
competiție importantă, disputa femi
nină mențlnînd la înălțimea cores
punzătoare și valoarea tehnică, spec
taculară.

Martori fiind la meciurile băieților 
(indiferent de probă), trebuie să spu
nem că am constatat cu regret că 
criza tenisului de masă masculin din 
țara noastră se adîncește. Am fost 
dezamăgiți nu atît de faptul că, în 
general, oaspeții sînt cu mult deasu

pra, cît mai ales de faptul că pro
gresul... regresului băieților noștri 
nu a putut și nu poate fi încă stopat. 
O decepție tn plus (a cîta T) ne-a 
produs constatarea că clujeanul Giur- 
giucă n-a înțeles nimic din ceea ce 
i s-a întîmplat în ultima vreme, pre- 
zentîndu-se la masa de joc cu lndo- 
lența-i cunoscută și cu tot atît de cu- 
noscutele-i limite de pregătire teh
nică. Așa cum s-au prezentat în a- 
ceastă competiție băieții noștri, cre
dem că nu poate fi în nici un cai 
vorba de înscrierea lor pe listele 
de concurs ale „europenelor" din a- 
prilie.

Constatările privind evoluția fete
lor sînt pozitive, conținînd chiar șl 
o doză de optimism, care are în ve
dere nu numai forma bună in care 
s-au prezentat Maria Alexandru 
și Carmen Crișan, ci și talen
tul unor foarte tinere jucătoare 

— Elena Condicaru, Cornelia Fili- 
mon, Lidia Ilie, Mihaela Lunțianu. 
Oaspetele — fie că este vorba de 
Vostova sau Amelina, fie de Ho- 
vestadt sau Karllkova și altele — au 
contribuit fiecare la reușita specta
culară și tehnică a întrecerilor.

/

Valentin PĂUNESCU

MARIA ALEXANDRU t „Aț 
fi vrut să fie prezente aici ș’ 
alte jucătoare de valoare de pe 
continentul nostru — Rudnova, 
Grinberg etc. Ar fi fost o veri
ficare mai completă a stadiului 
de pregătire pe care l-am atins. 
Spun asta, gîndindu-mă la „eu
ropene". Curînd însă vor avea 
loc „internaționalele" Angliei și 
sper ca acolo să întîlnesc și „ab
sentele" de la București".

DUȘAN OSMANGHICI (an
trenor federal — Iugoslavia) : 
„A fost o ediție a „internațio
nalelor" României mai restrînsă 
ca de obicei. Acest fapt a prile
juit băieților mei să se impună. 
Am venit cu o echipă tînără, 
Șrubek avînd examene decisive 
la liceu. O satisfacție personală: 
evoluția lui Karakașevici 1 Tur
neul fetelor a fost foarte puter
nic, fiind prezente aproape cele 
mai bune echipe din Europa.

M-a impresionat forma bună « 
Măriei Alexandru, ca și evolu
țiile lui Carmen Crișan și al» 
Vostovei".

SEVER DANEȚ (secretar ge
neral al F.R.T.M.) : „N-au ve
nit echipe mult prea bune la 
băieți, deoarece nici noi nu 
avem ce le opune. Sincer vor
bind, credeam că în aceste con
diții jucătorii noștri se vor 
comporta mai bine. Nu s-a în
tîmplat așa, pentru că nici mă
car atîta lucru nu au vrut. în 
ce-1 privește pe Giurgiucă, cred 
că lucrurile s-au lămurit defini
tiv... Sînt satisfăcut de felul în 
care s-au prezentat Maria Ale
xandru și Carmen Crișan. Re
gret absența Eleonorei Mihalca. 
Un cuvînt pentru „noul val", a- 
ceste fetițe, adevărate talent» 
ce sperăm că nu se vor mai ri
sipi înainte de a se împlini".

Echipa reprezentativă jl 
de fotbal a României, so

sită aci joi (venind din Brazilia pe 
ruta Buenos Aires-Asuncion-La
Paz), susține astă seară (ora 21,30 — 
ora locală) meciul amical cu repre
zentativa statului Peru. Interesul 
pentru acest meci este 
mai deosebite: echipele 
Perului se întilnesc a 
după 40 de ani.

Peruvienii sînt destul 
de partida slabă, ca și de rezultatul 
nefavorabil (0—2), făcută săptămâna 
trecută in fața echipei Republicii 
Socialiste Cehe. Fosta stea a fot
balului brazilian, celebrul Didi, ac
tualul antrenor al naționalei peru- 
viene, a anunțat că va face o serie 
de modificări, chiar substanțiale, în 
lotul folosit pină acum. Intențiile 
lui Didi sînt ca prin meciurile ami
cale cu formații din Europa (în luna 
aprilie are in vedere un turneu de 
7 meciuri pe „bătrînul continent", 
in ordine, in Spania, Italia, R.D.G., 
Franța, Belgia, Elveția) elevii săi 
să cunoască mai îndeaproape și să 
se acomodeze cu stilul de joc al 
europenilor, două dintre echipele 
adverse în grupa a IV-a fiind din 
Europa (R.F.G. și Bulgaria).

Cîteva noutăți din tabăra fotba
liștilor români. Antrenamentele fă
cute la Lima, pe un timp admira
bil, au decurs normal. Jucătorii se 
simt bine. „Unsprezecele" nostru ce 
va intra pe stadionul National pen
tru meci ar părea să fie următorul: 
Răducanu — Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Dinu, Mocanu (Deleanu) — 
Nunweiller, Dumitru — Neagu 
(Dembrovski), Dobrin, Dumitrache. 
Lucescu.

Lima
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dintre cele 
României și 
doua oară,

de afectați

£ /. £ nu a 
abdicat...

O „plecare" spectaculoasă In întîlnirea de natajie Steaua—Flota Gdynia. Foto : M. Cioo

Așa cum am mai anunțat, 
Asociația presei sportive a 
organizat o conferință de 
presă consacrată unor pro
bleme de importanță deo
sebită pentru activitatea 
de educație fizică și 
sport din țara noastră. 
Cadre de răspundere din 
conducerea unor organiza
ții și instituții cu atribuții 
în mișcarea sportivă — 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
Uniunea Generală a Sindi
catelor din România, Uniu
nea Tineretului Comunist, 
Ministerul învățămîntului 
și Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor — au 
făcut expuneri în fața zia
riștilor, prezentînd realiză
rile, ca și preocupările ac
tuale ale respectivelor or
ganizații și instituții în do
meniul activității sportive 
de masă.

Conferința — prima re 
acest fel — s-a dovedit de 
o utilitate incontestabilă 
pentru toți participanții, noi 
asociindu-ne părerilor care 
sugerau ca asemenea întîl- 
niri să fie organizate cu 
regularitate.

în cele ce urmează nu 
ne propunem să facem o 
informare asupra expuneri
lor, nici să prezentăm citi
torilor bilanțul realizărilor. 
Acestea sînt în general bine 
cunoscute și nu necesită, în 
cazul de față, noi sublinieri, 
în schimb, vom insista a- 
supra unor aprecieri și a 
unor puncte de vedere care, 
după părerea noastră, soli
cită atenție.

Este vorba cu precădere 
despre aprecierea stării ac
tuale a mișcării sportive de 
masă. Se înțelege că oricît 
de neplăcute s-ar arăta nea
junsurile, nu avem voie să 
escamotăm adevărul dacă 
vrem să asigurăm o bază 
trainică muncii noastre în 
domeniul sportului, dacă 
vrem să impunem o dezvol
tare dinamică sportului de 
masă. In această privință, 
documentele de partid și de 
stat ne dau o viziune clară, 
analitică, asupra realități
lor existente și este o- 
bligația tuturor organiza
țiilor și instituțiilor intere
sate în propășirea sportu
lui să-și întemeieze activi
tatea pe aceste aprecieri.
Astfel, în expunerea de 
motive la „LEGEA SPOR
TULUI" din decembrie 1967 
se arată textual : „...edu

nou, 
despre gala 
de sîmbătă

searaorașul Vatra Dornei a găzduit între
cerile de patinaj viteză.

De asemenea, etapa județeană a 
campionatului republican de juniori 
la probe alpine s-a bucurat de par
ticiparea a 70 valoroși schiori, de la 
centrul județean de antrenament și 
din cadrul asociațiilor sportive „O- 
limpia Vatra Dornei", „Școala spor
tivă Vatra Dornei", „Știința Gura 
Humorului" și „Școala sportivă Cîm- 
pulung". De-a lungul pîrtiei „Tram
bulina" și la punctul de sosire a 
concurenților au fost prezenți mii de 
localnici și oameni ai muncii iubitori 
ai schiului, veniți la odihnă și tra
tament în pitoreasca stațiune din ba
zinul Domelor. O comportare foarte 
bună au avut-o Nectarie Malanca, 
Constantin Gorea și Elena Boiarinov, 
toți elevi la liceul din Vatra Dornei.

VATRA DORNEI (corespondentul 
„Scânteii"), în zona alpină a orașului 
Vatra Dornei s-au desfășurat două 
importante competiții sportive de 
masă. Este vorba de etapa județeană 
a „Olimpiadei de iarnă" a tineretului 
și a campionatului republican de ju
niori la schi.

Precedată de etapele pe orașe șf 
centre de comune, Olimpiada de iar
nă a adus acum la start peste 100 de 
tineri muncitori, elevi și studenți din 
județul Suceava care, în peisajul alb 
al iernii, și-au disputat întîietatea la 
disciplinele de schi, patinaj și să
niuțe. Probele de coborîre și slalom 
special s-au desfășurat pe pîrtia 
„Trambulina". Pe aceeași pîrtie a 
avut loc și concursul de coborîre la 
săniuțe, iar patinoarul natural din

„Steaua" a dat trei dintre pu- 
giliștii ei, a mai pus umărul și 
antrenorul lotului reprezentativ, 
Ion Popa, care a chemat la 
București spre verificare alți 
trei boxeri, de la „Chimia-Tro- 
tuș". Pentru „uvertura" [ 
mului, clubul „Voința"

progra- 
și-a

marcat contribuția prin cinci 
juniori talentați și bine pregă
tiți. Iar „Dinamo", gazdă și or
ganizator, a furnizat grosul=__  ___ _ grosul
combatanților, nu mai puțin de 
11 la număr. Astfel a prins via
ță gala de sîmbătă seara, nu la 
o săptămînă, cum am fi dorit și 
cum sugerasem în paginile zia
rului, ci după două săptămîni. 
Fie și așa. Inițiativa clubului 
„Dinamo" capătă consistență și 
se pare că nu mai e departe 
vremea cînd bucureștenii vor a- 
vea la sfîrșitul fiecărei săptă- 
mini o reuniune pugilistică a- 
tractivă. Sîmbătă seara, într-un 
colț al sălii asistam la un fel 
de bursă a antrenorilor. Se a- 
vansau propuneri, se stabileau 
viitoarele perechi de comba
tanți, încetul cu încetul se în
firipa programul la care vom 
lua parte peste... 14 zile ! în 
acest timp, o mulțime de supor
teri ai boxului, aproximativ 
1 200 spectatori (însă numai vreo 
750 bilete vîndute I) gustau sen
zațiile oferite de excelentele 
meciuri Amăzăroaie—Buzuliuc 
și Cuțov — Păpălău, partide si
tuate, pe drept, în fruntea afi
șului reuniunii. Scînteietoarele 
replici de upercuturi și croșee. 
schimbate de Cuțov și Păpălău, 
ar fi avut, ele singure, darul de 
a-i face pe spectatori să nu re
grete nici un moment participa
rea la o asemenea gală de box...

Organizatori ai viitoarelor 
reuniuni : nu pierdeți din vede
re „capete de afiș" care atrag, 
ca un magnet, publicul !
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IN SATELE MARAMUREȘENE
BAIA MARE (corespondentul 

„Scînteii"). — Ieri, In mai multe cen
tre din județul Maramureș s-a des
fășurat etapa a doua a „Cupei tine
retului de la sate". Peste 240 de ti
neri din comunele Săcel, Botiza, Rus-

cova, Bistra, Bocicoi, Remeți, De- 
sești și Ocna Sugatag s-au întrecut 
la schi, săniuțe, tenis de masă, șah. 
Primii clasați vor participa la faza 
județeană a popularei competiții.

AGENDA MONDIALELOR 
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

• UVERTURA, VINERI LA GALATI • SÎNT AȘTEPTAȚI PRIMII OASPEȚI
• ARENA DE GHEATĂ DIN CAPITALA ÎN FAZA FINISĂRILOR • ECHIPE

LE S.U.A. Șl JAPONIEI, PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA

Competiția supremă a hocheiului pe gheață (grupele B și C) oferă 
României posibilitatea de a reuni 15 formații de pe trei continente, 
ceea ce asigură cu adevărat caracterul reprezentativ mondial al întrece
rilor de Ia noi (în Suedia, în cadrul grupei A, sînt prezente doar țări 
europene : U.R.S.S., Cehoslovacia, Suedia, R.D.G., Finlanda, Polonia).

Bucureștiul și, respectiv, Galațiul — cu cele două noi și modeme 
arene de gheață artificială — vor fi deci gazdele unor pasionante me
ciuri menite să completeze ierarhia mondială în singurul și foarte spec
taculosul joc sportiv de iarnă. Uvertura campionatelor mondiale pentru 
aceste grupe va avea loc peste numai 4 zile în frumosul oraș de pe 
malul Dunării. Bucureștiul va prelua ștafeta de gazdă la 24 februarie, 
cînd se dispută primele partide din grupa B, din care face parte și 
selecționata României.

La întîlnirea ziariștilor români acreditați la campionate cu condu
cerea comisiei de organizare, redactorul nostru Ion Dumitriu a notat 
cîteva informații. Iată unele dintre acestea :

V. M.
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5 ziarul de specialitate, lipsesc
5 cîțiva dintre cei mai cunoscuți
5 jucători : Nosievici (Steaua),

Elita schiului 
alpin se află de 

citeva zile in stațiunea italiană 
Val Gardena, unde se desfășoară 
campionatele mondiale 1970. Una 
dintre cele mai populate probe 
— slalomul special — a înce
put sîmbătă. Toți cei 100 de 
concurenți, indiferent de palma
res, au luat parte la calificări. Sur
prize nu s-au înregistrat, însă ma
rile vedete ale schiului au contestat 
sistemul calificărilor pentru toți 
concurența. Federația internațio
nală de schi nu a admis nici de 
această dată ca schiorii cei mai bine 
plasați in clasamentele anuale sd 
fie admiși de drept în faza finală, 
în acest fel, elvețianul Giovanolli, 
al 11-leo pe lista celor mai buni 
slalomiști ai anului 1969 (clasamen
tul aparține F.I.S.), a trebuit să-și 
dispute șansa pentru a ajunge in 
faza finală a probei, ca și... com- 
patrioții noștri Dan Cristea, Gheor- 
ghe Vulpe și Virgil Brenci. In se
ria I, Giovanolli a înregistrat cel 
mai bun timp (57"25I1OO). Cristea, 
clasîndu-se al doilea (cu 6O’’O1I1OO), 
și-a asigurat și el calificarea în faza 
finală. Vulpe și Brenci au fost eli
minați, nereușind să ocupe locuri 
bune nici in seriile de recalificări.

Pentru faza 'finală s-au calificat 51 
de concurenți.

\
\
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cația fizică și sportul de 
masă au o sferă restrîn
să de cuprindere, deoa
rece un număr încă mic 
de cetățeni practică organi
zat exercițiile fizice și spor
tul". Or, iată că la sus-men- 
ționata conferință de presă 
apar considerații diferite, 
care, după părerea noastră, 
zugrăvesc în mod defor
mat situația de fapt. De 
pildă, în cadrul unei expu
neri predominant teoretică 
— din care, subliniem, a 
lipsit cu desăvîrșire prezen
tarea critică a neajunsurilor

portante realizări, dar s-au 
ocupat, fie și parțial, de 
unele neajunsuri ce frînea- 
ză dezvoltarea activității 
sportive.

Bilanțul de înfăptuiri, ci
fric impresionant, al activi
tății sportive în rîndul co
piilor a fost ulterior „echi
librat" de către tovarășa 
Elena Poparad. secretară a 
Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, prin 
analizarea unor serioase 
deficiențe existente în acest 
domeniu. Nici luările de 
cuvînt ale altor vorbitori

pentru anumite sporturi. 
Iar consecințele pentru ac
tivitatea practică sînt din
tre cele mai rele ; pe de o 
parte, se tocește ascuțimea 
spiritului de mobilizare 
pentru înfăptuirea sarcini
lor, pe de alta, măsurile 
care se iau la diferitele 
eșaloane riscă să nu fie 
conforme cu necesitățile 
autentice. Desigur, noi nu 
putem decît să fim de acord 
cu cele afirmate. Acest 
punct de vedere just se 
impune a fi promovat însă 
la toate verigile ce întru-

PORNIND

DE LA REALITĂȚILE 

SPORTULUI DE MASĂ

■xistente, precum și a răs
punderilor C.N.E.F.S. în a- 
ceastă direcție — tov. M. 
Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., aprecia că edu
cația fizică și sportul de 
masă ar avea, chipurile, „o 
zonă foarte largă de cu
prindere" ! Caracterizarea, 
evident eronată, a trebuit 
să fie retractată de către 
tov. M. Bîrjega — ca ur
mare a unui șir de între
bări și de discuții.

în expunerile lor, tov. 
N. Gavrilescu, secretar al 
Consiliului Central al 
U.G.S.R., și tov. M. Ange- 
lescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., reprezentanți ai 
unor organizații cu răs
punderi directe în do
meniul sportului de masă, 
ca și tovarășul Traian 
Pop, adjunct al minis
trului învățămîntului, au 
pus în evidență cîteva im-

n-au fost lipsite de accente 
„în roz", dar, pînă la urmă, 
estimările au primit din 
partea autorilor culori mai 
apropiate de realitate.

Tov. N. Gavrilescu, răs- 
punzînd la unele întrebări, 
sublinia cît de păgubitoare 
sînt informările trunchiate, 
neveridice, și critica pe 
acei activiști sportivi din 
sindicate care se orientează 
spre competiții „de fațadă" 
și care. apoi. întocmesc că
tre organele superioare ra
poarte conținînd cifre mult 
exagerate. Reprezentantul 
sindicatelor spunea că ase
menea rapoarte induc în 
eroare provoacă confuzie, 
nu mai știi cîți oameni ai 
muncii participă realmente 
la activitatea sportivă și 
care este frecvența acestei 
participări, nu mai poți dis
tinge preferințele adevărate

nesc responsabilități în do
meniul sportului. El tre
buie să-și găsească oglin
direa și în presă, aceasta 
presupunînd, firește, o in
formare bogată și veridică 
a gazetarilor sportivi de că
tre cei în drept.

Totuși, se cade să spu
nem cititorilor că meteah
na exagerărilor și a apre
cierilor superficiale este 
departe de a fi circumscrisă 
la o anume conferință de 
presă. Trecuseră doar puți
ne zile și am înregistrat pe 
parcursul recentei plenare 
a C.N.E.F.S. un fel de 
„ecou" la cele constatate 
mai înainte, la conferința 
de presă. Aidoma tov. M. 
Bîrjega. un alt vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S., tov.
Emil Ghibu, a evitat în ex
punerea sa analiza de fond 

a neajunsurilor din activi

tatea sportivă de masă, ca și 
a răspunderilor C.N.E.F.S. 
cu privire la starea de fapt 
actuală ; în schimb, din cî
teva exemple disparate, cu
lese cu prilejul unor in
specții personale, a construit 
un cadru cam artificial al 
situației sportului de masă. 
Au fost și alți vorbitori 
care nu și-au luat răspun
derea tratării analitice a 
neajunsurilor activității, 
preferind calea aprecierilor 
de suprafață. A reținut a- 
tenția, în mod special, cu- 
vîntul rostit de tov. Emil 
Jecu, vicepreședinte al 
C.M.E.F.-București, care a 
apreciat, nici mai mult, nici 
mai puțin, că „problema 
sportului de masă în școli 
a fost rezolvată" (!?). E oare 
nevoie să mai arătăm ce 
urmări negative pot avea 
asemenea opinii, cît de 
paralizant poate fi efec
tul lor asupra muncii 
practice ? Poate nici nu 
ne-am fi pus această între
bare dacă cu prilejul ple
narei C.N.E.F.S. (dar și la 
conferința de presă aminti
tă I) n-am fi sesizat în cu- 
vîntările unor activiști to
nul expozitiv, neanalitic, 
sau interpretări tranda
firii, nemobilizatoare. Și 
aceasta tocmai în pe
rioada de timp în care 
sarcina fundamentală a în
tregii mișcări sportive, sar
cină de o stringentă actua
litate — dezvoltarea dina
mică a educației fizice și a 
sportului de masă — pre
tinde cu tărie, de Ia fiecare 
activist, o viziune realistă, 
critică, asupra stărilor de 
lucruri, pretinde o concen
trare a disponibilităților 
energetice proprii.

Concluziile plenarei 
C.N.E.F.S. au întors, spe
răm, pe activiștii sportivi 
cu fața spre realitate. S-a 
subliniat că, deși au fost 
obținute succese de necon
testat, totuși, educația fizi
că și sportul de masă au încă 
o sferă restrînsă.de cuprin
dere. Ca urmare, organiza
țiile și Instituțiile cu res
ponsabilități In mișcarea 
sportivă sînt obligate să ac
ționeze energic, consecvent 
și sistematic spre a produce 
o „mutație", o modificare 
de substanță în întreaga 
activitate de masă.

Valariu MIRONESCU

• La Galați, gazda 
grupei C, urarea „Bine 
ați venit!", scrisă în mai 
multe limbi, a apărut 
pe peronul „porții de 
fier" a orașului, ca și 
la patinoar, la hotelu
rile centrale, pe princi
palele artere de circu 
lație. Evenimentul spor
tiv ce-1 găzduiește Ga
lațiul, începînd de vi
neri, prilejuiește gazde
lor ocazia de a dovedi 
hocheiștilor de peste 
hotare si celor ce îi vor 
însoți că ospitalitatea 
românească are o te
meinică și îndreptățită 
reputație internațio
nală.

• Echipele partici
pante la grupa C ur
mează să sosească în 
scurt timp. Primii oas
peți — hocheiștii fran
cezi — vor sosi la Bă- 
neasa cu avionul și își 
vor continua drumul 
spre Galați cu autoca
rul. Ei și-au manifestat 
dorința de a susțin» 
citeva jocuri de a- 
comodare pe gheața 
noului patinoar gălă- 
țean. Se pare că parte
neri de antrenament le 
vor fi hocheiștii noștri 
juniori. Austriecii so
sesc miercuri, olandezii 
— joi etc. .

• In ziua de 13 fe
bruarie, patinoarul ce
lor „100 de zile", cum 
mai e supranumită 
noua arenă de hochei 
din Galați (a cărui con
strucție s-a efectuat în 
timp record — 100 de 
zile 1) va găzdui, de 
fapt, festivitatea de 
deschidere a ediției ro
mânești a campionate
lor mondiale pentru 
grupele B și C. Cu a- 
ceastă ocazie, spectato
rilor le vor fi prezen
tate cele șapte formații 
reprezentative angaja
te în turneul grupei 
C. : Austria, Belgia, 
Danemarca, Franța,

Italia, Olanda, Unga
ria.

• Pregătiri febrile s» 
desfășoară pe șantierul 
patinoarului artificial 
„23 August" din Capi
tală. Lucrările s-au 
concentrat acum în in
cintă. unde trebuie ter
minate cît mai curînd 
— dîndu-li-se aspectul 
final — mantinelele, 
tribunele, camerele do 
lucru ale ziariștilor, 
cabinele telefonice etc

Constructorii sînt deciși 
să remonteze o parte 
din intîrziere, pentru 
ca recepția patinoarului 
în noua și moderna lui 
ținută să fie posibilă 
cu cît mai multe zile 
înainte de inaugurarea 
campionatului.

• La „bursa pro
nosticurilor" se acordă 
șanse mari echipelor 
S.U.A. și R.F.G. .(în 
grupa B) și Austriei și 
Italiei (din grupa C.). 
„într-adevăr, favoritele 
grupelor sînt aceste e- 
chipe — sublinia secre
tarul general al federa
ției noastre de speciali
tate, Vasile Militaru, 
dar surprizele nu-s de
loc excluse Nu vreau 
să dau nume ale echi
pelor care ar putea 
concura la surprize ; pe 
de o parte pentru că în 
timpul unei competiții

sistem turneu, rezultate 
neașteptate pot fi des
tul de multe, iar pe de 
altă parte, pentru că... 
surprizele n-ar mai fi 
surprize. Hocheiștii 
noștri au ca obiectiv 
locul trei în grupa B“.

• Două dintre echi
pele grupei B — S.U.A. 
și Japonia — vor fi 
pentru prima oară oas
pete ale țării noastre. 
Ambele echipe, în dru
mul lor spre România, 
vor susține o serie de 
meciuri de acomodare 
tn cîteva țări europene. 
Din Tokio se anunță că 
formația Japoniei, alcă
tuită din 23 de jucători 
și condusă de antreno
rul Isao Ono, are în 
vedere jocuri la Gene
va, Praga și Belgrad. 
Prezența hocheiștilor 
niponi la București în
seamnă, de fapt, și de
butul lor în grupa B ; 
anul trecut, după cum 
se știe, au obținut acest 
drept prin cîștigarea 
grupei C în Iugoslavia.

• Pentru stimularea 
celor mai merituoase 
dintre echipe, pentru 
stimularea celor mai 
buni jucători au fost 
confecționate o serie 
de trofee, cupe, me
dalii. Echipei cu cea 
mai corectă compor
tare i se va atribui 
Cupa „Fair play" ; vor 
fi acordate, de aseme
nea, cupe pentru ce! 
mai bun'portar, cel mai 
bun fundaș, cel mai 
bun înaintaș. Premiile 
sînt oferite de organiza
tori, de diferite ziare, 
instituții și întreprin
deri și, conform unui 
frumos obicei, de Loto- 
Pronosport care, cu a- 
cest prilej, a prevăzut și 
un concurs public de 
pronosticuri, în el figu
rină și cinci din cele 
șapte meciuri ale echi
pei României (cu Iugo
slavia, Japonia, Elveția, 
S.U.A. și R.F.G.).

Mai bine
mai
dar
bine

tirziu... 
cel mai
la timp

național de baschetDin lotul 
masculin, adus la cunoștința pu
blicului zilele trecute de către

Albu, Diaconescu. Novac (Dina
mo). Absența primilor doi e le
gată de dorința lor expresă dea 
nu mai face parte din lot, întru- 
cît intenționează să se retragă 
din activitatea competițională. 
Cu totul altfel stau lucrurile cu 
Diaconescu și Novac. Jucători 
de talent, elemente de bază în 
formația de club, considerați ca 
atare și de către antrenorii lo
tului național, cei doi dinamo- 
viști se fac vinovați de repetate 
abateri de la disciplina sportivă. 
Conduita lor generală pe tere
nul de joc (ireverențiozitatea față 
de arbitri și adversari), atitu
dinea de îngîmfare și de des
considerare în relațiile cu an
trenorii loturilor naționale — 
despre care atît federația de 
specialitate, cît și clubui Di
namo au cunoștință de mul
tă vreme — au determinat 
(în sfîrșit 1) colegiul de antrenori 
al federației de baschet să ia 
această măsură, pe cît de se
veră, pe atît de meritată. Prof. 
Aurel Predescu, șeful secției____ Predescu, șeful secției 
jocuri din cadrul C.N.E.F.S., ne 
mărturisea că, deși cam tîrzie, 
„eliminarea baschetbaliștilor 
Diaconescu și Novac din lot — 
ratificată și de către biroul fe
deral — ar putea însemna o „slă
bire" a forțelor acestuia, dar 
gravitatea faptelor lor, cu atît 
mai reprobabile la sportivii 
fruntași, a cerut neapărat o ast
fel de măsură".

I. D.
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DIN LUMEA LARGĂ
Pilule miraculoase?

Nu de mult, revista americană „Newsweek" se ocupa de 
pericolul folosirii in lumea atletismului a drogurilor 
interzise. Publicația sus-menționată eludează din discu
ție aspectele încălcării eticii sportive pe care le consi
deră minore în raport cu daunele care le provoacă dopa
jul asupra sănătății atleților. Aceste daune sînt cu atît 
mai mari cu cît. fiind vorba de substanțe prohibite de re
gulamente, sportivii și le autoadministrează fără suprave
ghere medicală. Ingerarea de pastile și injectarea de 
produse „miraculoase" — tolerate sau chiar încurajate de 
■.mii antrenori cu menta'.itat - vicioasă - se fac, prin ur
mare, fără un minim de competență și sporesc acuita
tea pericolelor la adi esa sănătății.

„Newsweek" vorbește doar în treacăt despre ..pep pills" 
(pilule excitante), luate pentru a smulge cîte o zecime de 
secundă pe suta de metri. Această categorie de excitante, 
datorită faptului că se bazează în majoritatea covîrșitoa- 
re a cazurilor pe amfetamine și, deci pot fi ușor și precis 
decelate la controlul antidoping — sînt evitate de către 
sportivi la concursurile oficiale.

In schimb, acele „performance boosters" (amplificatoare 
de performanță) care conțin hormoni masculini și care 
sînt prezentate sub etichete strălucitoare (gen „Dianabol") 
fac adevărate ravagii. Aceste „amplificatoare" se iau 
timp îndelungat, iar utilizarea lor este dificil de desco
perit la controlul antidoping al unui concurs. (Insă, prin- 
tr-o supraveghere medicală regulată a atleților — rol al 
medicilor curanți — este posibilă decelarea ingerării de 
hormoni și interzicerea folosirii lor).

Intr-adevăr, produsele pe bază de testosteron sau alți 
hormoni pot aduce un spor de greutate, pot amplifica 
dimensiunile biccpsilor sau ale mușchilor gambei. Dar ur
mările de fond asupra stării generale pot fi nefaste. 
Aici revista citează concluzia doctoriței Ingeborg Bausen- 
wein, din Niirnberg — fostă aruncătoare de suliță, astăzi 
cercetătoare pe tărîm științific i „Utilizarea preparatelor 
pe bază de hormoni poate provoca pagube ireparabile or
ganismului tînăr 1"

Pe scurt, care sînt aceste pagube de natură adesea ire
versibilă i la bărbați, se stopează dezvoltarea sistemului o-

sos; la femei, se produc fenomene puternice de virilizare, 
care, dincolo de aspecte exterioare dizgrațioase, se carac
terizează prin importante tulburări glandulare.

Campionatul... 
apărărilor?

Un comentariu despre apropiatul cam
pionat mondial de fotbal

Brian Glanville, cunoscut publicist sportiv englez, a 
consacrat recent un articol campionatului mondial de fot
bal. în care, printre altele, scrie : „Trecînd în revistă 
echipele participante, se poate afirma că e greu de indicat 
o formație net superioară1 celorlalte sau un „unsprezece" 
de excepție, privit prin prisma unor individualități ieșite 
din comun. Febrila căutare a unui portar de către brazi
lieni, care nu mai găsesc astăzi un Barbosa sau un Gil- 
mar. este simptomatică Didi, antrenorul selecționatei Pe
rului, se întrece în declarații ■ optimiste dar, judecind 
la rece, echipa lui nu poate avea un rol deosebit în acest 
campionat. Echipa R. F. a Germaniei are o apărare cu 
picioare cam îmbătrînite, Bulgaria a fost învinsă de Ma
roc, Italia e plină de talente, însă trebuie mai întîi să ne 
convingă. Chiar și despre Anglia — deși posibilitățile sale 
de succes nu sînt neglij,abile — se poate spune că nu po
sedă în momentul de față acei jucători de mare calibru ce 
ar legitima pe de-a întregul marile sale ambiții, E drept, 
echipa Angliei posedă doi atacanți foarte buni : Francis 
Lee și Geof Hurst, dar ei se impun mai mult prin talen
tul fotbalistului obișnuit de la noi, și nu prin acea spon
taneitate ce caracterizează fotbalistul de geniu. Tot de la 
un Pele sau un Tostao pot veni acele goluri care dau un 
parfum aparte campionatului mondial. Astfel de jucători 
vor da cheia meciurilor fn Mexic : pentru că apărările 
vor fi bine zăvorite, iar apăsarea creată de condițiile de 
joc dificile nu va permite echipelor să-și asume riscul 
unui fotbal prea deschis. La altitudinea mexicană, în cli
matul umed al lunii iunie, chiar și cu două rezerve gata 
să intre oricînd în joc. pericolul extenuării fizice este 
mare. Va fi un campionat cu mult accent pe apărare",
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împotriva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam ORIENTUL APROPIAT
note ® Lupte între avioane israellene șl egiptene

® „Mica reuniune" la nivel înalt de la Cairo
@ 0 dezmințire a Departamentului de Stat al S.U.A.

PROTESTEAZĂ
Ieșind Intr-una din diminețile 

trecute din ascensor, împuterni
citul ministerului francez al a- 
griculturii la Bordeaux a zărit 
in fața biroului său de la eta
jul 11 o vacă. Frumoasa pa
trupedă ar fi intrat, probabil, tn 
cabinetul înaltului funcționar, 
dacă ușa n-ar fi fost încuiată.

Din cercetările întreprinse a 
reieșit că ea a fost adusă de stă- 
plnul său cu ascensorul și lăsată 
pe culoar.

Ce l-a îndemnat pe respecti
vul proprietar să procedeze ast
fel?

Miniștrii agriculturii din țările 
C.E.E., adopttnd decizia de a 
menține prețuri, ridicata la lapte 
și produse lactate, du dotării, in 
toamna anului trecut, să reducă 
substanțial efectivul de vaci de 
lapte din statele membre ale 
Pieței comune. Potrivit prevede
rilor, în cursul acestui an ur
mează să fie sacrificate 250 000 
de vaci, iar în 1971 — un nu-

CAIRO 8 (Agerpres). — Bombar
diere de vînătoare israellene au vio
lat duminică dimineața spațiul ae
rian al Republicii Arabe Unite, în 
regiunea nordică a Deltei Nilului, a 
anunțat un purtător de cuvînt al ar
matei egiptene. Avioanele inamice 
au fost interceptate de aviația egip
teană și o puternică luptă aeriană 
s-a angajat în zona respectivă. In 
timpul luptei, a menționat purtătorul 
de cuvînt, un avion israelian a fost 
doborît în zona localității Port-Said. 
Toate avioanele egiptene s-au reîn
tors la bazele lor.

Purtătorul de cuvînt a menționat 
totodată că aviația israeliană a bom
bardat regiunile Helwan și Inchass, 
situate în apropierea capitalei j la 
Helwan a fost atins un vechi depo
zit de muniții, iar bombardamentele 
asupra Inchass-ului nu și-au ațin» 
ținta, a menționat eL

TEL AVIV 8 (Agerpres). — O pu
ternică luptă aeriană a avut loc du
minică dimineața între avioane israe
llene și egiptene în sectorul nordio 
al Deltei Nilului, a anunțat un pur
tător de cuvînt militar Israelian. în 
cursul luptei, a menționat el, două 
avioane egiptene au fost doborîte.

Pe de altă parte, a adăugat purtă
torul de cuvînt, alte avioane israe
llene au efectuat raiduri de bombar
dament asupra a două tabere mili
tare egiptene situate în apropierea 
capitalei R.A.U. j una se află lîngă 
complexul industrial de la Helwan 
(20 de kilometri de centrul orașului 
Cairo), și cea de-a doua la Inchass. 
Ambele obiective au fost atinse, a 
precizat purtătorul de cuvînt.

Simultan, alte aparate ale aviației 
Israeliene au atacat o serie de obiec
tive militare egiptene situate în ve
cinătatea Canalului de Suez.

Toate avioanele israeliene s-au re-

ză-

u
(Urmare din pag. I)

reîn-

ofi-
G. D.
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în timpul unei manifestații de 
protest a țăranilor francezi

exprime 
planuri 
micilor

Un acord de colaborare
Intre filmotecile naționale ale Bulgariei 
și României a fost semnat la Sofia.

brazilian a
noiembrie a.c. 
senatori, guvernatori

sta-
data
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PERFORMANȚĂ 
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femeie japoneză revin în 
2.09 copii, în timp ce în 

cifra este de 2.74, în 
de 2,43, Australia de 2,90 
Dacă situația nu se vaKlaus Pechstein din Linz, 

R. F. a Germaniei, este un 
performer sui-generis. El este 
primul om care a străbătut 
Rinul înot, pe întreaga sa
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măr aproximativ la fel de mare. 
Aceste hotăriri fac parte dintr-un 
ansamblu de măsuri care vi
zează gospodăriile țărănești 
mici, considerate „nerentabile". 
Este știut că, datorită politicii a- 
grare a C.E.E., numai in Franța 
au fost ruinate, în ultimii 9 ani, 
cite 50 000 gospodării mici a- 
nual. Viitorul nu promite nimic 
bun. Creditele ce se acordă ță
ranilor au fost micșorate, iar 
impozitele mărite. Potrivit pla
nurilor autorităților comuni
tare, pînă în 1985, din fiecare 
șase mici producători, cinci tre
buie si dispară.

Protestul țăranilor francezi 
împotriva acestor stări de lucruri 
îmbracă forme diferite. In de
partamentul Hdrault, de pildă, 
300 de țărani au blocat timp de 
peste două ore șoseaua Montpel- 
lier-Beziers; în departamentul 
Puy-de-Dome — 30 de tractoare 
au blocat ore de-a rîndul șo
seaua nr. 9. La Salins-les-Sains 
(departamentul Jura), funcționa
rii administrației financiare lo
cale au fost nevoiți să aducă 
zidari pentru a putea intra în- 
tr-o dimineață, în birourile lor. 
In timpul nopții, ușa de la in
trare a fost zidită și pe cără
midă era scris cu litere de-o 
șchioapă : „Agricultorii protes
tează !".

Șl vaca din fața biroului de
legatului ministerial din Bor
deaux constituia o demonstrație 
de protest. In acest fel, proprie
tarul ei a încercat să-și 
dezaprobarea față de 
care tind la ruinarea 
producători.

agențiile de presă transmit
S-a încheiat Plenara lăr

gită a Comitetului Central 
Executiv al P.S. din Japo
nia. Senara a examinat problemele 
revizuirii activității partidului în ve
derea recîștigării încrederii corpu
lui electoral după înfrângerea sufe
rită de acest partid la alegerile din 
27 decembrie anul trecut. Plenara 
a adoptat un program de acțiuni, un 
plan financiar și o serie de măsuri pri
vind reorganizarea organelor sale de 
presă. Aceste documente urmează să 
fie supuse spre examinare Congresului 
Partidului Socialist din Japonia, con
vocat pentru luna aprilie.

nezele (nașterea de monștri). „Dată 
fiind enorma forță de distrugere a 
agenților pînă acum cunoscuți, con
chide raportul, apare evident inte
resul tuturor țărilor de a da neîn- 
tîrziat curs rezoluțiilor Adunării Ge
nerale a O.N.U, și Organizației Mon
diale a Sănătății cu privire la răz
boiul chimic și biologic și de a se 
adopta toate măsurile suplimentare 
care s-ar dovedi necesare în vede
rea proscrierii cercetărilor și utili
zării în orice împrejurare a arme
lor chimice și biologice ca arme de 
război". Această cerință se pune în 
mod acut și pentru faptul că cursa 
înarmărilor înghite și în acest do
meniu sume importante. Cu prile
jul unei controverse publice, care 
s-a prelungit pînă în Congresul a- 
merican, s-a revelat că S.U.A. chel
tuiesc anual pentru producția de 
arme chimice și bacteriologice între 
350—500 milioane dolari (cifre 
ciale).

Dezbaterea acestei probleme 
conferința pentru dezarmare a 

In 
ră-

întors intacte la bazele lor, a mențio
nat purtătorul de cuvînt.

Atacul aviației israeliene, a subli
niat el, a avut Ioc după ce duminică 
dimineața două avioane egiptene au 
atacat, fără a provoca victime sau 
pagube materiale, poziții israeliene 
în sectorul Canalului de Suez.

CAIRO — Participanții la „mica 
reuniune arabă la nivel înalt" au tre
cut în revistă, în cadrul primei șe
dințe care a avut loc sîmbătă seara 
la palatul Zahra din Cairo, situația 
din Orientul Apropiat, a declarat la 
sfîrșitul acestei ședințe ministrul de 
externe al R.A.U., Mahmoud Riad. 
După examinarea situației internațio
nale, a adăugat el, participanții au 
ascultat un raport asupra situației 
militare din această zonă prezentat 
de comandantul șef al frontului arab 
unit, generalul egiptean Mohamed 
Fawzi, ministrul apărării al R.A.U. 
Conferința a aprobat, a precizat Riad, 
constituirea a două comisii, una po
litică, compusă din miniștrii de ex
terne al țărilor participante, iar cea
laltă militară, formată din miniștrii 
apărării. Potrivit agenției M.E.N., la 
lucrările „micii reuniuni arabe la ni
vel înalt" participă „țările Implicate 
direct în conflictul cu Israelul". 
Sînt prezențl șefii de state ai R.A.U., 
Siriei, Iordaniei șl Sudanului, preșe
dintele Irakului fiind reprezentat de 
ministrul de interne, Saleh Ammash.

WASHINGTON. - Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A. a dezmințit sîmbătă ști
rile apărute în ziarul „The New 
York Times", potrivit cărora guver
nul american ar fi acceptat să livre
ze Israelului 25 da avioane superso
nice „F—4 Phantom" și 80 de avi
oane „Skyhawk" solicitate de pri
mul ministru israelian, Golda Meir, 
în cursul vizitei sale Ia Washington.

Consfătuirea specialiști
lor din industria chimică a 
Uniunii Sovietice a avut loc 18 
Moscova. Cu acest prilej, Leonid Kos- 
tandov, ministrul industriei chimice, 
a arătat că, în anul 1969, această ra
mură a economiei sovietice s-a dezvol
tat în ritm rapid, înregistrîndu-se o 
creștere a producției de 11 la sută. La 
consfătuire a luat cuvîntul A. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

mas la stadiul incipient al depune
rii proiectului britanic, care disocia
ză cele două categorii de arme — 
chimice și bacteriologice — optînd 
exclusiv în favoarea abolirii agen
ților biologici. Parcă pentru a de
monstra inconsistența acestei diso
cieri, un accident care a provocat 
intoxicarea a 25 soldați americani 
și a unul civil japonez de pe insula 
Okinawa a dezvăluit realitatea exis
tenței unui mare număr de depozi
te de arme chimice americane dis
persate la diverse baze militare tn 
întreaga lume.

Pentru securitatea popoarelor, pen
tru înlăturarea pericolului pe care-1 
reprezintă grupul „B.C." nu este a- 
șadar suficient să se reactualizeze 
protocolul de la Geneva din 17 Iu
nie 1925, pe care o serie de țări — 
între care și S.U.A. — nu l-au sem
nat, ci să se acționeze energic în 
vederea prohibirii urgente a tutu
ror armelor de distrugere tn masă, 
să se înainteze pe calea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare — obiectiv fundamental ai 
luptei pentru pace.

ȘEFII DE STAT DIN AFRICA CENTRALĂ SE ÎNTÎLNESC

NORMALIZAREA RELAȚIILOR 
DINTRE CELE DOUĂ

LIBREVILLE 8 (Agerpres). —■ 
Conferința care va reuni pe șefii 
de stat din Africa Centrală își va 
desfășura lucrările începînd cu 
data de 10 februarie la Garoua 
(nordul Camerunului) sub preșe
dinția lui Ahmadou Ahidjo, pre
ședintele Republicii Federale Ca
merun, se arată într-un comunicat 
al Consiliului de Miniștri din Ga
bon, publicat la Libreville. Această 
conferință, convocată după între
vederile pe care președintele Ga- 
bonului, Albert Bongo, le-a avut 
cu șefii celor două state congoleze, 
va avea drept obiectiv „reconcilie
rea între cele două republici des
părțite de fluviul Congo și instau
rarea unei păci durabile în Africa 
Centrală", precizează comunicatul 
citat. „Eforturile perseverente ale 
șefului statului gabonez din decem
brie 1968, în cadrul misiunii sala 
de bune oficii pe lîngă Kinshasa 
și Brazzaville, au fost încununata 
de succes" — conchide cumunicatul.

ITALIA

unui nou cabinet
ROMA (Agerpres). — Ca urma

re a demisiei guvernului monocolor 
democrat-creștin, prezidat de Ma
riano Rumor, președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, va începe azi 
consultările în vederea alcătui
rii unui nou cabinet Timp de cinci 
zile, el va primi 33 de foști preșe
dinți, prim-miniștri și lideri ai. u- 
nor, partide politice. Observatorii din 
capitala Italiei consideră totuși că 
cele mai mari șanse de a fi desem
nat premier le are tot Mariano Ru
mor.

Anticipată Imediat după încheie
rea plenarei. Comitetului Central al 
Partidului Socialist Italian, demisia 
guvernulpl democrat-creștin , . este, 
menită să deschidă calea constitui
rii unui nou cabinet cvadripartit 
cu participarea democrat-creștinilor, 
socialiștilor, socialiștilor-unitari și 
republicanilor. După cum s-a anun
țat, recenta plenară a C.C. al P.S.I. 
a mandatat Direcțiunea partidului să 
stabilească dacă ia prezent există 
condiții care să. permită reluarea co
laborării cvadripartite.

Dintre cele 30 de cabinete care 
s-au succedat la cîrma țării, 25 au 
fost prezidate de democrat-creștini. 
Primul guvern cvadripartit de cen- 
tru-stînga a fost constituit la 12 de
cembrie 1964.

Un grup de reprezentanți 
ai forțelor O.N.U. în Cipru 
(U.N.I.F.C.I.P.) a vizitat sîmbătă satul 
Alaminos, din districtul Lamaca, unde 
situația se menține încordată, în urma 
mai multor incidente intervenite între 
cele două comunități în ultimele zile. 
După vizita de informare efectuată 
de acest grup, s-a comunicat că tul
burările au fost provocate de încer
carea unui grup înarmat de ciprioți 
turci de a împiedica locuitorii apar- 
ținînd celeilalte comunități să pătrun
dă în cartierul turcesc al satului.

ĂU lost destiîuiți din func
țiile lor o serie de ambasadori și func
ționari superiori în Ministerul de Exter
ne al Libiei sub fostul regim, printr-o 
hotărîre a Consiliului Comandamen
tului Revoluției.

Peste 1 000 de refugiat! 
nigerieni au sosit sîmbătă 
la LagOSf venind din Ghana. Refu- 
giații au venit în țară la bordul navei 
nigeriene „Nandi Azpkiwe", în urma 
decretului guvernului federal al Ni
geriei de amnistie pentru toți cei care 
au părăsit țara și doresc să se 
toarcă în patrie.

Guvernul 
bilit pentru 15 
alegerilor pentru 
de state și consilieri municipali. Scru
tinul se va desfășura în baza unei re
forme legislative, care prevede reor
ganizarea celor două partide legale — 
de guvernămînt și opoziționist — și o 
nouă legislație electorală.

Comitetul tehnic al ex- 
perților Comisiei economi
ce a O.N.U. pentru Africa w 
începe azi lucrările în capitala Etio
piei. La reuniune participă 41 de state 
membre ale comisiei și observatori din 
partea a 24 de organisme specializate 
ale O.N.U. Pe ordinea de zi a reuni
unii figurează examinarea raportului 
de activitate a comitetului executiv pe 
anul trecut, unele probleme referitoa-

BRAZZAVILLE — Postul de 
radio „Vocea revoluției congo
leze" a transmis un comentariu 
în legătură cu întilnirea șefilor 
de state din Africa Centrală. 
După cum sublinia în comenta
riul său postul citat, „data de 
10 februarie, cind se deschid lu
crările conferinței, va marca 
momentul încercărilor de a a-,' 
junge la o soluție de compromis 
în acțiunea de restabilire a pă
cii, prieteniei și fraternității din
tre cele două state vecine. A- 
ceastă conferință atestă în mod 
grăitor succesul misiunii preșe
dintelui gabonez, Albert Bongo, 
care și-a asumat rolul de a me
dia între cele două state.

Nici nu putea fi altfel, deoa
rece țările noastre și-au mani
festat în repetate rînduri dorința 
de a găsi cît mai curînd posibil 
o soluție pozitivă a problemelor 
pendinte între Brazzaville șl 
Kinshasa".

„Sîntem optimiști și sperăm că 
la 10 februarie, în cazul în care 
evenimentele se vor desfășura 
lntr-o direcție pozitivă, conducă
torii celor două state congoleze 
cu sprijinul colegilor lor din alte 
state ale Africii Centrale vor 
pune bazele unei păci trainice în 
interesul celor două popoare 
frățești" — se arată tn încheie
rea comentariului.

LONDRA

COMPROMIS PROVIZORIU 
ÎN DISPUTA CAFELEI

LONDRA 8 (Agerpres). — In capi
tala britanică a luat sfîrșit reuniu
nea Consiliului executiv al Organi
zației internaționale a cafelei, care, 
timp de aproape o săptămînă, a dez
bătut situația prețurilor de pe piața 
mondială a cafelei. In cadrul confe
rinței s-au confruntat pozițiile diver
gente ale statelor occidentale consu
matoare de cafea și ale celor expor
tatoare. Țările importatoare au cerut 
sporirea cotelor de import sau chiar 
desființarea oricăror limite. Repre
zentanții statelor producătoare de 
cafea, în special Brazilia și Colum
bia, s-au opus acestor cereri, arătînd 
că în- prezent situația prețurilor la 
cafea nu reclamă o sporire a cotelor 
la import. Actualele cote au fost in
stituite la cererea statelor producă
toare care, în cazul inexistenței unor 
asemenea limitări, prețurile ar fi de
venit instabile. Această situație ar fi 
afectat balanța comercială a- țărilor 
exportatoare pentru care cafeaua 
Înseamnă una dintre sursele princi
pale de devize. In cadrul reuniunii, 
reprezentanții Statelor Unite, impor
tatorul cel mai mare de cafea, au »- 
doptat o atitudine rezervată. Obser- 

re la al doilea deceniu al dezvoltării 
și repercusiunile lui în Africa.

Ediția de primăvară a 
Tîrgului internațional de la 
Viena va deschisă anul acesta în
tre 8 și 15 martie. Și-au anunțat par
ticiparea 2 300 de firme și societăți 
străine de comerț exterior, reprezen
tând 32 de țări, precum și 2 700 de fir
me autohtone. România va fi repre
zentată prin două pavilioane : unul al 
invențiilor și altul al O.N.T.

Ultima ședință a comisiei 
mixte de frontieră guyano- 
venezueleană va avea 100 
miercuri la Kingston (Jamaica) — a 
anunțat un reprezentant al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Venezuelei, 
care a adăugat că în cazul în care nu 
se va putea ajunge la un acord, con
flictul dintre cele două țări va fi re
mis spre soluționare Organizației Na
țiunilor Unite.

Ministrul de externe spa
niol, Lopez Bravo, îșl începe azi 
vizita sa oficială de trei zile în capi
tala Franței. In cursul vizitei sale la 
Paris, șeful diplomației Spaniei va 
avea întrevederi cu colegul său francez 
Maurice Schumann și va fi primit de 
președintele Georges Pompidou.

Accident feroviar. Un tren 
expres olandez care circula pe ruta 
Rosendal—Amsterdam s-a ciocnit sîm
bătă seara cu rapidul Paris—Amster
dam. Rapidul Paris—Amsterdam era 
oprit la un semnal, cînd a fost lovit 
de expresul olandez. Potrivit primelor 
aprecieri, se anunță că numărul răni- 
ților ar fi de 20, dintre care doi tn 
stare gravă.

21 de tablouri, 350 000 
de franci. Aceasta este bilanțul 
unui furt de la galeria de artă Marcel 
Flavian din Saint-Germain-des-Prăs. 
După primele informații, hoții au pă
truns în clădire în timpul nopții, for- 
țînd o ușă secundară.

programul de prefaceri 
social-economice"

DELHI 8 (Agerpres). — Continuîn- 
du-și vizitele pe care le întreprinde 
în ultimul timp în statele provinciale, 
premierul indian, Indira Gandhi, se 
află în prezent în Bengalul de vest. 
Luînd cuvîntul în cadrul unui mi
ting, Indira Gandhi a făcut unele 
precizări în legătură cu programul 
de activitate al partidului de guver
nămînt — Congresul Național Indian. 
Cu acest prilej, primul ministru a 
afirmat că „partidul de guvernă
mînt este hotărît să continue pro
gramul de prefaceri social-economi
ce", o atenție deosebită acordînd-o 
combaterii sărăciei.

Proiect de lege privind 
legalizarea activității 
partidului comunist

MANILA 8 (Agerpres). — în 
Congresul filipinez (parlament) a 
fost prezentat un proiect de lege 
privind legalizarea activității Par
tidului Comunist din Filipine. A- 
cest proiect de lege a fost prezen
tat atît de lideri al partidului li
beral cît șl de reprezentanți ai par
tidului de guvernămînt — națio
nalist.

vatorli de presă explică asemenea 
poziție prin faptul că Statele Unite 
nu doresc să ajungă la o încordare 
a relațiilor lor cu țările Americii La
tine. In această situație, statele Eu
ropei occidentale nu au reușit să 
obțină satisfacerea doleanțelor lor. 
Consiliu] executiv a adoptat în final 
o hotărîre de compromis, care pre
vede ca pînă în septembrie actua
lele cote să rămînă neschimbate, dar 
că, în cazul în care prețurile de pe 
piața mondială a cafelei ar deveni 
nestabile, să existe posibilitatea mo
dificării acestora.

Media statistică arată că fie
care familie americană dispune 
de cîte... două arme de foc I A- 
ceastă constatare a fost făcută 
de Comisia pentru cauzele și 
prevenirea violenței, care apre
ciază că în Statele Unite popu
lația deține 90 milioane de arme 
de foc. Exactitatea cifrei este 
Insă „contestată" de alte institu
ții americane,, care consideră că 
există in circulație nu mai 
puțin de 200 milioane de 
carabine, pistoale, mitraliere, 
grenade, puști-mitralieră. Prin
tre „consumatorii" principali se 
numără organizațiile extremiste 
Mafia, Ku Klux Klan, Minu
teman.

Un marinar coreean, căzut 
peste bord în plin ocean, la a- 
proximativ 200 km. de coasta 
Nicaraguei, a fost salvat pe ne
așteptate de o broască țestoasă 
uriașă care și-a oferit singură... 
serviciile. Vlăguit, marinarul 
tocmai se hotărîse să abandone
ze lupta cu valurile, cînd a sim
țit deodată că un corp solid îl 
susține. El a plutit timp de a- 
proape 12 ore pe spinarea ani
malului, care l-a transportat 
spre țărm. In cursa lui a fost 
descoperit de echipajul unei 
nave suedeze, care l-a luat 
bord.

MINI-SUBMARIN DESTINAT 
PROSPECȚIUNILOR 

PETROLIERE

MASERU 8 (Agerpres). — Postul 
de radio Maseru, citat de agenția 
Reuter, a transmis o declarație a 
primului ministru, Leabua Jo
nathan, în care acesta a anunțat că 
a hotărît să interzică activitatea 
Partidului Comunist din Lesotho. 
După cum se știe, imediat după a- 
legerile generale, care au avut loa 
tn Lesotho cu opt zile în urmă, Jo
nathan a declarat stare excepțio
nală, a suspendat consrtituția și a 
arestat pe liderii opoziției.

La Londra a fost dată publi
cității o declarație a Partidului 
Congresul Național African din 

R.S.A., în care sînt exprimate 
profunda îngrijorare și protes
tul acestei organizații față de 
evoluția evenimentelor din Le
sotho. In acest document se 
menționează că „decretarea stă
rii excepționale și arestării con
ducătorului Partidului Congre
sului din Lesotho nu va face de- 
cît să ducă Ia o scindare a po
porului în fața primejdiei pe 
care o reprezintă regimul rasist 
sud-african".

Condamnînd acțiunile dictato
riale ale primului ministru, Jo
nathan, Congresul Național Afri
can adresează un apel Organi
zației Unității Africane și altor 
forțe progresiste „să sprijine 
poporul din Lesotho pentru ca 
acesta să se poată debarasa de 
forțele neocolonialismului și de 
bastionul lor principal în Afri
ca de sud — regimul de la Pre
toria".

Congresul Național African de 
clară că numai anularea stării 
excepționale și eliberarea con
ducătorilor arestați ai partidului 
congresului va da posibilitatea 
poporului din Lesotho să-și ho
tărască singur soarta.

lungime, de 1 250 kilometri. 
Reușita acestei temerare perfor
manțe, l-a determinat „să ridice 
ștacheta". El intenționează să 
„cucerească" acum fluviul Mis
sissippi. Pentru a străbate înot 
cei peste 6 000 km., cit măsoară 
al doilea fluviu ca mărime din 
lume, Pechstein va avea nevoie 
de peste 4 luni de zile.

Pentru depistarea turiștilor 
sau sportivilor surprinși de a- 
valanșe, inginerii englezi au 
construit un aparat electronic 
(care cîntărește doar 130 gr și 
poate încăpea cu ușurință în
tr-un buzunar). El începe să 
funcționeze deîndată ce se află 
sub un strat de zăpadă, emițînd 
unde de joasă frecvență. Acest 
semnal este recepționat de un 
aparat asemănător, pe care tre
buie să-1 poarte una sau mai 
multe persoane din grupul ex
pediției. Astfel, victima poate fi 
„auzită" pe o rază de 6 m chiar 
dacă se află sub un strat de 
padă de 6 m grosime.

Japonia deține recordul 
cea mai scăzută natalitate 
rîndul țărilor dezvoltate. Potri
vit unor date oficiale, la fie
care 
medie 
S.U.A. 
R.F.G. 
copii.
schimba, în următoarele trei de
cenii Japonia va deveni o țară 
a vîrstnicilor, subliniază un ra
port oficial.

Prototipul unui 
submarin destinat 
prospecțiunilor pe
troliere a fost rea 
Uzat de un grup de 
specialiști francezi 
Este un mini-sub- 
marin de numai 

m lungime 
m lățime și 
m înălțime, 

poate lua la 
trei persoa

ne. Viteza sa maxi 
mă — 8 
Submarinul 
tura! va fi 
exploatare 
viitor.


