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CENTRALA
INDUSTRIALA superioara
La începutul unei acțiuni cu obiective precise

sfecialerrea producției, cooperarea 
IIntre Întreprinderi, perfectionarea 

ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE
Chiar de la constituirea lor, cen

tralele, grupurile și combinatele in
dustriale — concepute ca mari com
plexe de unități productive organic 
integrate, direct răspunzătoare de în
deplinirea planului — s-au confrun
tat cu diversitatea problemelor pe 
care le implică organizarea și 
conducerea activității întreprinderi
lor componente. Indicațiile date de 
conducerea partidului la consfătuirea 
de lucru ce a avut loc la sfîrșitul 
lunii noiembrie cu cadrele de condu
cere din noile organisme economice 
șl la plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut au Înlăturat li
nele nedumeriri inerente oricărui 
început, fiind precizate căile și mă
surile menite să asigure centralelor 
posibilități de a-și exercita in bune 
condiții atribuțiile, de a-șl îndeplini 
rialul ce îl au în viața economică.

între acestea, am reținut ca extrem 
de Importantă necesitatea trecerii 
neîntîrziate la organizarea unei mal 
bune profilări și specializări a pro
ducției. în prezent sîntem în posesia 
unui program de acțiune în acest 
sens, care vizează atît ipeciallza- 
rea producției unităților componente 
ale centralei, cît și lărgirea coo
perării dintre ele, pe de o parte,, șl 
cu alte întreprinderi ale M.I.C.M. șl 
ale altor ministere și chiar cu firme 
din alte țări, pe de altă parte.

în momentul constituirii centralei 
noastre, unele dintre aceste acțiuni 
erau In curs de desfășurare. E 
continuarea și finalizarea lor, 
prisma datelor bine cunoscute 
prezent, e o sarcină de căpătîi 
tru noi. Altor probleme, mai de de
taliu sau conturate în ultima perioa
dă, li se vor da, de asemenea, soluții 
în concordanță cu dezvoltarea secto
rului electrotehnic.
X Dezvoltarea fabricației de cabluri 
și conductori izolați se va realiza, 
bunăoară, atît prin mărirea capaci
tăților productive existente la Fabri
ca de cabluri și materiale electroizo- 
lante București și la secția de con
ductori a întreprinderii „Electromu- 
reș“ din Tg. Mureș, cît și prin con
strucția unei fabrici noi de cabluri 
de forță din aluminiu izolate cu P.V.C. 
Această acțiune creează condiții pri
elnice pentru profilarea mai accen
tuată a întreprinderilor producătoare 
de conductori Izolați. In acest sens, 
în cursul acestei luni am întreprins 
un studiu prin care a fost precizată 
profilarea producției celor două în
treprinderi — F.C.M.E. șl „Electro- 
mureș" — în ceea ce privește fabrica
ția unor tipuri de conductori.

Intrucît în producția întreprinde
rilor din centrala noastră o pondere 
ridicată o dețin motoarele electrice, 
va trebui să abordăm cu mare aten
ție problemele de specializare a fa-
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brlcațiel acestor sortimente. în pre
zent, sîntem preocupați să găsim ce
le mai bune soluții pentru produce
rea de motoare electrice de joasă 
tensiune la numai 3 întreprinderi, 
creînd astfel posibilitatea ca „Elec- 
troprecizia“-Săcele să se specializeze 
exclusiv în fabricația de echipament 
electric auto. Concomitent, avem în 
studiu problema dezvoltării unor 
sculerii specializate In fabricarea de 
ștanțe și cochile, ca și problema con
centrării proiectării motoarelor de 
serie mare.

Acțiunea de specializare a fabrica
ției, în curs de desfășurare, ne-a pus 
de pe acum în față necesitatea de 
a lărgi cadrul cooperării între uzi
nele electrotehnice. Pentru conduc
tori izolați șl materiale electroizolan- 
te, bazele cooperării au și fost puse, 
iar mecanismul ei funcționează mul
țumitor. îa perioada imediat urmă
toare, vom extinde cooperarea și la 
fabricația unor sortimente noi de 
panouri pentru grupurile electroge
ne, cît șl a unor aparate care Intră 
în componența frigiderelor cu com
presor.

Dacă oooperarea în Cadrul unită
ților din centrală a demarat satisfă
cător, încă dificilă este posibilitatea 
extinderii acestei forme moderne și 
eficiente de activitate industrială cu 
unitățile specializate din alte ra
muri. Realizarea în cooperare a pie
selor tițrnate din fontă cenușie și 
fontă maleabilă, a sculelor de pre
lucrare prin așchiere și a celor de 
control standardizate, a pieselor din 
mase plastice, a „arniturilor șl a 
altor repere din cauciuc șl din sticlă 
pentru corpurile de Iluminat casnice 
și industriale, se desfășoară azi cu 
foarte mari dificultăți. Acest neajuns 
determină perturbații în utilizarea e- 
ficientă a capacităților de producție 
și In realizarea unor produse de 
înaltă tehnicitate. Fără îndoială, în
lăturarea unor asemenea dereglări 
nu mai poate Intîrzia, iar In acest 
domeniu intervenția decisivă atît a 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, cît și a altor ministere 
trebuie să se facă din plin simțită.

Deci, profilarea și specializarea 
producției trebuie înțelese și, mal 
ales, înfăptuite attt ia nivelul fiecă
rei întreprinderi din componența 
centralei, cît șl la scara unor ra
muri. Simt acțiuni ce se suprapun și 
se intercondiționează reoiproo. Con
vinși de acest lucru, am întreprins,

după cum am arătat, unele măsuri 
încă din anul trecut, dar ele vor fi 
luate în continuare cu o insistență 
sporită. Sîntem siguri că, pe această 
cale, se vor putea obține sporuri în
semnate de producție și la produc
tivitatea muncii, costuri de fabrica
ție mai scăzute, beneficii creseînde 
— într-un cuvînt, o eficiență econo
mică tot mai ridicată. Prin adînci- 
rea specializării producției și lărgi
rea cooperării, ca și prin asimi
larea de sortimente noi avînd pa
rametrii superiori, sectorul industriei 
electrotehnice se va apropia de ca
racteristicile atinse în țările cu o 
economie avansată și produsele fa
bricate vor deveni mai competitive 
din punct de vedere tehnic și 
nomio.

La Uzina constructoare de 
mașini din Reșița au lost fina
lizate proiectele de execuție a 
unor noi tipuri de agregate 
energetice și ansamble de lo
comotive electrice, care prin 
caracteristicile lor constructi
ve șl funcționale se ridică la 
nivelul tehnic ai celor mai 
bune produse similare străine. 
Printre acestea se numără o 
nouă serie de 4 tipuri de mo
toare electrice, cu puteri pînă 
la 2 000 kW, compresoarele de 
utilitate universală, la care so
luțiile constructive aplicate a- 
sigură reducerea consumului 
de metal, o pompă de alimen
tare pentru turbine cu aburi de 
330 MW, precum șl boghiul de 
locomotivă electrică de 4 000 
CP.

în acest an, uzina reșițeană 
va finaliza și producția pri
mului grup de turbine hidrau
lice 
mul 
file 
prin 
marchează o importantă reali
zare a industriei constructoare 
de mașini din țara noastră.

(Agerpres)

de 178 MW, pentru Siste- 
hidroenergetic de la Por- 
de Fler, agregate care, 

tehnicitatea lor ridicată,

Pe întinderea unei 
luni se activizează răs- 
pîndirea cărții la sate. 
S-a ales, cu bună chib
zuință, luna februarie, 

epilogul iernii, 
șricultoril noș- 
,i au încă timp 

să se întîlnească, sea
ra, cu scriitorii, edito
rii, dascălii, librarii și 
toți cei ce sosesc sau 
ar trebui să sosească 
în intîmpinarea citito
rului din mediul rural. 
Obiceiul e frumos și 
trebuie salutat cu en
tuziasm. Prin însăsi 
menirea lui generoasă, 
el ridică unele proble
me de prim interes a- 
tît pentru 
și pentru 
carte.

Așadar, 
nu prea demult a fost 
înlăturat analfabetis
mul, cartea se simte 
la ea acasă. Cartea 
politică, tehnică, bele
tristică, pentru minte 
și inimă, cartea adevă
rată este azi prezentă 
pe unde tălmăceau și 
ghiceau gromovnicele, 
trepednicile și cărțile 
de vise.

Și e firesc să fie așa 
în satul contemporan, 
In satul care cunoaște 
preocupări și îndelet
niciri cîndva de nevi
sat, în satul unde pro
ducția agricolă se fun
damentează științific, 
unde omul simte ne
voia, pentru tot ceea- 
ce face, de carte, de 
cartea care-i devine 
sfătuitor și sprijin. 
Dar nu la această car
te avem să ne oprim 
— la cartea, să-i zic, 
de minte — ci la car
tea „de inimă".

Acolo unde rudele 
sau vecinii ne între
bau pe noi, o mînă de 
intelectuali, ce mai 
scrie la ziar sau ne 
rugau să le citim scri
sorile venite din ar
mată (sau, vai ! de pe 
front), bibliotecile 
prosperă, numărul ci
titorilor crește văzînd 
cu ochii, numărul ce
lor care învață, de la 
abecedar 
crește și

Satele 
un teren 
tru pătrunderea cul
turii. Ele ar fi a- 
similate cu aceeași 
sete de cultură încă 
cu secole în urmă, dacă 
vitregiile istorice și so- 
ci.ale nu le-ar fi frus
trat de acest drept. Să 
nu uităm că 
noastre făceau 
tură nemuritoare 
înaintea apariției 
rulul

Dar e cazul să 
întrebăm cu ce 
noi ne înfățișăm în 
tați celor mai ve
chi păstrători al tra-

dițlei românești T Ce 
le spunem, în ace
le cărți puse în celă
lalt talger al balanței 
pentru a înclina cît de 
cît către noi frumuse
țea tezaurului folclo
ric ? întrebarea tși are 
gravitatea ei și se a- 
dresează, fără încon
jur. eticii noastre pro
fesionale. Ea ne cere 
răspunsul pe întreg

artei superioare. Din 
fericire, epoca noas
tră a dat cîteva ase
menea cărți. Zaharia 
Stancu, Marin Preda, 
Făntiș Neagu, Titus 
Popovici, D. R. Po
pescu, Nicolae Velea — 
lată cîteva nume care 
vin sub condei, necău
tate cu tot dinadinsul.

Proporția este 
nesatisfăcătoare.

za

scriitorul cft 
cititorul de

acolo unde

la doctorat, 
el.
noastre slnt 
fecund pen-

satele 
litera- 

lncă 
tipa-

ne
cărți

Cartea
literară
la sate

Al. ANDRIȚOIU

parcursul anului, așa 
că tradiționala lună a 
cărții la sate nu face 
altceva decît s-o subli
nieze. Mă refer la car
tea cu un anume spe
cific, cu o anume des
tinație — deci aptă de 
a se adresa direct și 
eficace țăranului citi
tor. El își are bucu
riile și necazurile lui, 
problemele lui arză
toare despre care se 
cuvine să-i vorbim 
deschis, sincer — în 
mod comunist, din fo
carul de lumină a filo
zofiei 
opera 
pezi 
cu miezul 
nici îndulcit, nici 
terat. în fond, 
în funcție de buna a- 
preciere a însuși citi
torului țăran, căruia 
nu putem să-i punem 
la îndoială în nici un 
caz bunul gust.

Cînd țăranul nostru 
are în biblioteca să
tească, și nu rareori a- 
casă, operele lui Re- 
breanu șl Sadoveanu, 
nu ne putem „strecu
ra" în inima lui prin 
cărți în care zugrăvim 
o lume țărănească așa 
cum ne-o închipuim 
noi, fără fiorul adine 
al. autenticității și

noastre Deci, 
simple, lim- 

(nu simpliste), 
adevărului 

al- 
opere

vehiculează încă, pe 
ici, colo, ideea absur
dă după care literatura 
cu tematică țărănească 
ar fi anacronică și ca
ducă. S-a vehiculat 
ideea că piesele și fil
mele inspirate din via
ța de la țară ar fi atît 
de nemoderne îneît 
sînt, apriori, nerent.a- 
bile.

O explicație, dacă o 
căutăm cu luminarea, 
există totuși. E vorba 
de liota de opere 
proaste, deformatoare, 
care au compromis 
fntrucîtva 
din 
Dar 
tură de 
veștejește 
valoarea 
operelor

inspirația 
rustic.

„litera- 
‘ nu 
nimic

mediul 
această 

salon' 
cu 

intrinsecă a 
iscălite 

scriitorii pomeniți 
sus.

Rămîne însă în 
pensie proporția 
chitabilă dintre 
rele cu adevărat 
tinate maselor, a 
relor cu acces general, 
și acele opere care se 
reclamă de la experi
mentul literar. Cred 
că autorii unor opere 
de experiment trebuie 
să se preocupe mai 
mult de audiența pe 
care urmează

de 
mai
sus- 
ine- 
ope- 
des- 
ope-

avea. Mai cu 
mă tineretul, 
și el în bună par
te de la sate, are 
datoria să readucă 
proporțiile în real, aici 
unde primii poeți și 
primii prozatori au 
privit cu ochi plini 
de încredere satul, 
viața lui generoase în 
teme pentru literatură 
— In țara luf Crean
gă, N. Fillmon, Dulliu 
Zamfirescu, Sadovea
nu. Rebreanu, Stancu 
și Preda, în țara noas
tră, a tuturora.

Ar mai fi un capi
tol despre difuzarea 
cărții la sate. ( S-au 
făcut glume amare pe 
seama gestionarilor 
cooperativelor sătești, 
care nu vînd anumite > 
mărfuri fără ca solici
tantul să nu cumpere 
și o carte. E firesc, 
cîtă vreme uneori (șl. 
ah I dacă ar fi numai 
uneori !) cartea e di
fuzată anapoda. S-au 
dat exemple comice 
de cărți despre armă
turile de I 
Jate spre 
munți. In 
vreo cinci 
cula 
cărți 
le prin toată țara, gă
sind client) le tinerele 
institute pedagogice. 
Cel de la Oradea, care 
n-are nic‘ o secție no- 
litehnică. p fost ..lămu
rit.1’ să cumpere studii 
despre rezistența oțe
lurilor. ~ 
ma 
cărți 
de 
este 
bună 
cu cerințele omului de 
la țară, Ideal ar fi, 
deci, ca la cooperati
vele sătesti și Îs li
brăriile sătesti (azi 
multe la număr) să 
găsim numai asemenea 
cărți. Dar adesea căr
țile de acest gen nu 
sînt dirijate cum tre
buie. ci la întîmplare, 
ca intr-o literatură a 
absurdului. Nădăjduim 
că noua reformă a e- 
diturilor se va răsfrîn- 
ge și asupra difuzării 
cărților la sate.

Nobila lună a 
la sate, creație 
gimului nostru 
list, realizare 
ră, merită a fi saluta
tă cu *oată căldura 1- 
nimii noastre. Fără 
nici o îndoială. intîl- 
nirile dintre scriitori șl 
deținătorii comorii 
folclorice vor depăși 
cadrul sărbătoresc, în- 
deplinindu-se confrun
tarea sinceră din care 
să se tragă bunele în- 

'vățăminte.

«ea- 
venit

un
greu vandabi-

beton diri-
satele din
urmă cu

1 ani, cir
vagon cle

Desigur, pri- 
condiție a unei 
de a fi solicitată 
cititorul sătean 
aceea de a fi 

și conformă

cărții 
a re- 
socia- 
majo-

eco-
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vizitei in S.II.A.

In așteptarea debutului grupei 8, echipele fac cunoștință cu gheața 
patinoarului „23 August’ Foto : M. Cioo

SPORT

© ACTUALITATEA CUL
TURALĂ ® SERVICIILE 
PENTRU POPULAȚIE ÎN 
ARGEȘ © CĂLĂTORULUI 
îl STĂ BINE CU DRU
MUL... DAR GREU îl E 
POPASUL ÎN GĂRILE DIN 

DOLJ.

J O C U R I
Am fost, sint și, sper, voi rămine un adept al jocului. 

Nu, desigur, nu mai umblu cu buzunarul plin de bile, 
ci de pixuri; nu mai alerg cu cercul, ci cu închipuirea ; 
dar odată substituirea făcută, jocul continuă.

Poate că tot de nostalgiile copilăriei ține și prefe
rința de a sta in autobuz pe locul din față, alături de
șofer. Și iată că, intr-un 76 am descoperit că și șoferii 
își au jocurile lor. Pe capotă se așezase un tovarăș 
de breaslă (și de linie) al c ' ’ 
și conversația mergea 
mai bine decît schimbăto
rul de viteză.

— Măi Vasile, să știi că 
ți-o fac. Auzi 1

— De ce să mi-o faci 
măi ?

— Parcă nu știi ! Ieri te-ai 
liniei și apoi n-ai mai oprit in stații. M-ai lăsat cu 15 
minute in urmă. A trebuit să string eu toți pasagerii, 
să le înghit ocările, să distrug mașina. Da’ las-că ți-o 
fac eu ! Miine am turul dinaintea ta și ai să vezi tu.

Ați înțeles ? In vreme ce noi ne grăbeam spre ser
viciu, zgribuliți de frig, obsedați de acele ceasorni
cului, ei se jucau !

Așadar, sint jocuri și „jocuri". Dintre cele din urmă, 
destule la număr, aș spune că cel mai prostesc, mai 
rudimentar, mai păgubos pentru cel care-l joacă' și, 
din păcate, pentru cei care nu-l joacă, este jocul 
„de-a făcutul". Jocul acesta începe, de regulă, din ni
mic, pentru că stupiditatea, în fond, este marele NI
MIC. Lui X i se pare că Y i-a zis o vorbă in doi peri.. 
In loc să-i atragă atenția, în mod sincer și civilizat, 
că nu acceptă astfel de vorbe, X tace dar „i-o face".

celui ce conducea mașina

De reținut că, de cele mai multe ori Jocul nu începe 
din răutate, ci din ambiție, din orgoliu și, chiar, din 
amuzament, ca jocul „de-a poșta" din „fabrica de 
popi" a lui Creangă.

Unde se ajunge astfel T Cred că fiecare din noi ar 
putea să dea cel puțin un exemplu de la necazuri de-o 
zi, la veritabile drame personale, de la certuri in fa
milie, la atmosfera imposibilă dintr-un întreg colectiv 
de muncă.

1 w • -• .■1 a ...<<■‘A,. •Sv,'

PICĂTURĂ DE CERNEALA

încărcat bine la capătul

© „MONDIALELE" DIN FRANȚA, PRILEJ DE REA 
FIRMARE A SCOLII ROMANEȘTI DE HANDBAL.

© UN INTERVIU IN EXCLUSIVITATE CU JOAO SAL- 
DANHA DESPRE FOTBALUL BRAZILIAN, ECHIPA ROMÂ
NIEI SI CUPA „JULES RIMET", REALIZAT DE CORES
PONDENTUL NOSTRU LA RIO DE JANEIRO.

® 0 ZI DE „ODIHNA" ȘI COMENTARII INTRE 
GRUPA C SI GRUPA B A „MONDIALELOR" DE HOCHEI 
PE GHEATĂ.

© ILIE NASTASE, FINALIST AL „INTERNAȚIONA
LELOR" DE TENIS ALE S.U.A.

Alte știri din țară și de peste hotare in pagina a III-a.

CINE PASTREAZA

DE
CHEIA

A CĂMARĂ ?

lometri peste Atlantic și de-a curme
zișul continentului american, cinci 
ore de convorbiri cu președintele 
Nixon, patru mari cuvîntărl, dintre 
care una în fața Congresului, 10 re
cepții în diverse orașe — iată repe
rele vizitei oficiale pe care președin
tele Franței, Georges Pompidou, o va 
face în S.U.A. în perioada 23 februa
rie—3 martie, prima vizită de anver
gură în străinătate, după scurtele 
deplasări făcute la Bonn și Haga. 
Este o vizită despre care se aprecia
ză că ar putea marca o cotitură, dacă 
nu politică, cel puțin psihologică în 
relațiile franco-americane, umbrite 
în ultimul deceniu.

Nu este prevăzută nici o ordine de 
zi pentru convorbirile dintre cei doi 
președinți. După cum s-a anunțat, 
vor putea fi abordate, pe lîngă rela
țiile bilaterale, și cîteva probleme in
ternaționale actuale importante : răz
boiul din Vietnam, situația din Orien
tul Apropiat, probleme monetare in
ternaționale, probleme ale „lumii a 
treia", disensiunile ce s-au acumulat 
în ultimele luni între S.U.A. și Piața 
comună etc. Capitolul cel mai difi
cil al convorbirilor îl constituie si
tuația din Orientul Apropiat, Franța 
și S.U.A. avînd concepții diferite 
asupra modalităților de soluționare 
a crizei.

De rezultatul acestor contacte, se 
crede aici, va depinde evoluția rela
țiilor franco-americane tn anii urmă
tori. Intre Franța și S.U.A., de altfel, 
după cum a relevat președintele 
Pompidou în interviul său acordat 
recent ziarului „New York Times", 
există deosebiri de interese, dar nu o 
opoziție de profunzime. Tensiunea 
între guvernele celor două țări întră 
1960—1968, ca urmare a unor obiecti
ve politice diferite, este, în mare par
te, de domeniul trecutului. Un prim 
obiectiv al vizitei, după cum relevă 
presa pariziană, va fi consacrarea 
definitivă a ideii, acceptată de Nixon, 
într-o serie de declarații oficiale, in
clusiv în mesajul cu privire la Sta
rea lumii, a unei politici externe șl 
militare franceze independente. Pe 
de altă parte, se așteaptă ca discuții
le cu caracter economic să permită 
stabilirea între S.U.A. și Franța a 
bazelor unei cooperări care, în con
cepția franceză, trebuie să se desfă
șoare astfel îneît să nu știrbească in
teresele naționale ale părților.

trași la răspundere ? O u- 
naliză sumară ne arata că 
asemenea cazuri 6în.t ex
trem de rare. Antecedente
le penale în dauna avutului 
obștesc ale lui Gheorghe 
Pleșa erau bine cunoscut?, 
la angajare, atît» de către 
biroul personal cît și de 
conducerea întreprinderii 
chimice de industrie locală 
„Victoria" București, 
dosarul 
în altă 
lucrase, 
furase
Cu toate acestea, el a fost 
angajat și i s-a dat în pri
mire gestiunea magaziei de 
materii prime a întreprin
derii. Culmea este că la a- 
ceast.ă magazie a găsit alți 
3 salariați cu antecedente 
penale. Și astfel, toți patru, 
simțindu-se în largul lor, 
au început să fure în voie, 
nestingheriți de nimeni. In
tr-un timp scurt ei și-au 
însușit bunuri de zeci de 
mii de lei. Infractorii au 
fost, se înțelege, condam
nați. Dar cei care i-au an
gajat ? S-au agitat cîteva 
zile, și-au cerut „scuze" la 
forul tutelar și cu asta- 
basta. Lucrurile și-au re
luat cursul, ca și cînd ni- 
mio nu se întîmplase. Ni
meni din conducerea unită
ții n-a fost tras la răspun
dere, n-a primit nici mă
car vreo observație. Aceas
ta explică, de fapt, numărul 
mare de infracțiuni tn da
una avutului obșteso, ai 
căror autori sînt persoane 
cu antecedente penale, an-

nat. Dacă ne-am opri aici, 
cazul în sine ar părea sim
plu : un gestionar necin
stit oare și-a primit peCeap- 
sa meritată. Să vedem cine 
este 
filul 
brie 
eași 
condiții și absolut în ace
lași loc. Fapt pentru rare 
a fost condamnat. Mai pu
tea încăpea vreo discuție 
in legătură cu cinstea lui ? 
Mai prezenta el vreo ga
ranție pentru a i »e da pe 
mînă bunuri materiale ? 
Conducerea cooperativei 
din comuna Titu și respon
sabilul unității, Paul Ana- 
horlis, au socotit că da, șl 
l-au încredințat, la cîteva 
zile după ce a ieșit din în
chisoare, aceeași gestiune 
din care se înfruptase (!). 
Cu ce s-a soldat această 
reangajare, care contravine 
flagrant prevederilor le
gale, s-a văzut mai sus. Ia
tă, prin urmare, una din 
cauzele, din păcate cea mai 
treoventă, care permite 
sustragerea bunurilor ma
teriale, iată cine deschide 
ușa infractorilor către a- 
vutul obștesc.

Din păcate, asemenea ca
zuri sînt numeroase. Tgno- 
rînd prevederile legii șl 
propriile lor îndatoriri tn 
ce privește păstrarea și 
gospodărirea bunurilor 
statului, muiți conducători 
de unități economice devin 
astfel copărtași morali la 
săvîrșirea infracțiunilor 
care lezează avutul obștesc. 
Cîți dintre aceștia au fost

gajate ta posturi gestiona
re.

— Este edificator tn acest 
sens faptul că numai în 
municipiul București, 25 
la sută din numărul per
soanelor condamnate pen
tru păgubirea avutului ob
ștesc mai săvîrșiseră ante
rior fapte penale —_ne 
spunea tov. Dumitru 
pescu, procuror șef al mu
nicipiului București. ~ 
mai aceste considerente 
au făcut necesară ela
borarea unei noi legi cu 
privire la angajarea gestio
narilor și întărirea răspun- . 
derii celor oare adminis
trează bunurile materiale, 
lege care a intrat de curînd 
tn vigoare. Prevederile a- 
ceste’a, pe lîngă interdicția 
angajării în funcția de ges
tionar a persoanelor cu 
antecedente penale în dau
na avutului obșteso, accen
tuează răspunderea condu
cătorilor de organizații so
cialiste tn ce privește apă
rarea avutului statului ; 
noua lege stipulează prin
tre a’tele că cei care vor 
angaja și menține în astfel 
de funcții persoane cu an
tecedente penale „răspund 
integral pentru pagubele 
cauzate de gestionar, în 
solidar cu acesta". Este și 
normal. Nu trebuie să su
porte statul lipsa de răs
pundere a unor conducători 
de unități, datori prin în
seși funcțiile pe care le 
îndeplinesc să apere și să 
dezvolte avutul obștesc.

Vasile MIHAI

Pe fondul grijii generale 
de sporire și apărare a avu
tului obștesc, a păstrării 
neștirbite a valorilor ma- 

. teriale create prin efortu
rile noastre, ale tuturor, a- 
par, pe alocuri, fenomene 
contrare, de păgubire a sta
lului și, implicit, a fiecărui 
cetățean în parte. Desigur, 
ele sint descoperite, com
bătute cu fermitate și 
sancționate de legile statu
lui nostru. în mod firesc 
se naște însă întrebarea i 
care sînt cauzele acestor 
acte, ce factori concură la 
apariția lor ? Problema e- 
sențială care trebuie adu
să în discuție o constituie, 
fără doar și poate, cui 
încredințează bunurile 
teriale, cine răspunde 
păstrarea și buna Ier 
podărire. Chestiunea 
simplă. Există un întreg 
sistem de control cu sarcini 
exprese în acest sens, răs
punderi precise ia nivelul 
tuturor verigilor unei în
treprinderi sau instituții. 
Tocmai în acest angrenaj 

căutate

acesta, care este pro- 
lui moral ? în decem- 
1968, el săvîrșise ace- 
infracțiune, in aceleași

Din 
Iui reieșea clar că 
întreprindere unde 
el delapidase și 
bunuri materiale.

Po-
Toc-

i se 
ma

de 
gos- 
pare

Sint și voi rămine un a- 
dept al jocului, al jocuri
lor adevărate fi necesa
re, al jocurilor care mai 
păstrează 
doarea, 

copilăriei.
ori îmi

ceva din ean- 
naivitatea fi 
Dar resping și 
va sta in pu- 

. cu șoare-
„de-a furatul căciulii", „de-a coptul" etc. 

Pentru că ele pornesc din lumea necontrolată a instinc-

a
cite

puritatea sufletească 
voi respinge ori de 
tere, jocul „de-a făcutul", „de-a pisica 
cele”,
;• ______ .__________
telor, din mentalități cețoase, din gîndurile incilcite ale 
unor, minți care n-au descoperit, probabil, nici fru
musețile reale ale vieții, nici sensurile modeste ale 
adevăratei ambiții și nici altitudinea morală a civili
zației pe care o construim. Sint jocuri ce vin din tre
cut și se întorc in trecut, dar nocivitatea lor socială 
există.

De aceea, nu vă jucați „de-a făcutul" 1 Iar dacă asis
tați la jocul altora, opriți-l. Opriți-l înainte de în
cheierea „partidei", ca niște arbitri morali, ca niște 
adevărați reprezentanți ai opiniei publice.

Psiul DIACONESCU

Tocmai în acest 
complex trebuie 
cauzele care duc la fisuri 
de natură să creeze clima
tul favorabil apariției feno
menelor de știrbire a avu
tului obștesc.

Nu de mult, in urma u- 
nor sesizări făcute de ce
tățeni, organele de miliție 
l-au surprins pe barmanul 
Ștefan Mihaf de la restau
rantul „Gară“-Titu (Dîmbo
vița) pe cînd vindea bău
turi cu suprapreț și lipsă 
la măsurătoare. A fest tri
mis în judecată șl condam-

Paris.
Al. GHEORGHIU
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Cei care se ocupă de programarea 
filmelor pe ecrane au avut, săptămt- 
na aceasta, ideea fericită de a reuni, 
pe afișul cinematografului bucu- 
reștean „Timpuri noi“, o suită 
scurt-metraje mai vechi și mai 
aparținînd unui singur autor i 
BOSTAN, devotat și consecvent 
jitor al documentarului românesc de 
mai bine de două decenii. Iubitorii 
genului au astfel prilejul unei edi
ficatoare intîlniri cu pasiunile sale 
statornice — știința, arta, istoria ci
vilizației, natura — cu universul 
creației cineastului, pentru care apa
ratul de filmat 
constituie un in- Btrument eficace eioaiarara 
de observație și 
cercetare.

Ion Bostan știe 
Bă vadă, dincolo 
de aparenta aridi- 
tate a unor teme, 
sîmburele lor a- 
tractiv și, în egală măsură, știe 
să evite capcanele facile ale pi
torescului sau spectaculosului în 
sine. El e pătruns, în primul 
rînd, de menirea educativă a 
realizărilor sale și ține să se păs
treze, de fiecare dată, pe coordona
tele acestei înțelegeri a funcției re
gizorului documentarist.

Pasionat explorator al Deltei Du
nării, el a realizat aici o bogată se
rie de scurt-metraje, dintre care 
„medalionul" ne oferă filmele „Oas
peți de iarnă", „Puii In primejdie" 
și „Sturionii se pescuiesc pe furtu
nă". Primele două abundă în nota
ții minuțioase, înregistrate pe peli
culă cu răbdarea și pasiunea unui 
veritabil ornitolog, inventariind spe
ciile, descifrîndu-le impulsurile vi
tale și explicînd metodic particula
ritățile existenței lor. „Sturionii se 
pescuiesc pe furtună" are o altă fac
tură, de reportaj-poem, descriind 
prin elocvența imaginilor eliberate 
aproape total de povara comentariu
lui vorbit tensiunea concentrată, 
dramatismul și robustețea solemnă 
a gesturilor care compun munca de 
fiecare zi a pescarilor din deltă. Dar 
toate trei au ca numitor comun a- 
ceeașl preocupare a cineastului de a 
extrage sensurile esențiale.

Atunci cînd se adîncește In trecu
tul îndepărtat pentru a da la Iveală 
prețioase mărturii preistorice — e 
cazul documentarului „Arta epocii 
de piatră" — Ion Bostan se bizuie 
pe o solidă acumulare de date șl e- 
xemple cu ajutorul cărora își sus
ține expunerea intr-o desfășurare 
cursivă, care sistematizează exem
plele și argumentele pentru a ob
ține o cit mai largă audiență. Ca
racteristici similare se degajă și din- 
tr-un scurt-metraj mai puțin bogat 
în exemple vii, deschis spre cu to
tul alte orlzonturif cum e „Cerul A- 
lunlșulul" E o încercare de Inițiere 
în „tainele* Cosmosului prin inter
mediul unui pseudoreportaj despre 
un astronom amator din Cluj, de la 
al cărui mic observator ^situat pe 
dealul Alunișului filmul propune să 
ne lanseze spre vastele spații inter
planetare, fără ca intenția să benefi

de 
noi, 
ION 
slu-

ecran

cieze însă și de o foarte înaripată 
inspirație.

în sfîrșit. programul de la „Tim
puri noi" 11 readuce pe ecran pe 
„Prietenul meu, Max", film-studiu cu 
caracter experimental, asupra reac
țiilor unui cimpanzeu captiv, pus in 
fața unor solicitări diverse (obiecte, 
lumină, culoare, sunete etc.) și se 
întregește cu remarcabilul scurt-me
traj „Pe urmele unul film dispărut", 
care reconstituie cu migală și in
tr-un mod extrem de revelator a- 
portul decisiv al cinematografului — 
aflat pe atunci la începuturile sale 

— în cercetările 
medicale între
prinse cu dece
nii în urmă de e- 
minentul savant 
dr. Gh. Marines
cu, pe care îl des
coperim și in 1- 
postaza de plo- 
din România.nier al filmului

Firește, alcătuirea acestei selecții, 
fără criterii foarte clare, a riscat, 
din capul locului, să nu fie comple
tă, dată fiind șl limitarea inevitabilă 
a programului la durata obișnuită a 
unei proiecții In sălile noastre de ci
nematograf. Dar, chiar lipsit de o 
concepție mai riguroasă, de o ordo
nare cronologică sau tematică a ce
lor șapte filme, medalionul Ion Bos
tan rămlne incontestabil o bună ini
țiativă. Ar fi de așteptat acum con
tinuarea ei cu alte asemenea pro
grame, dedicate autorilor noștri de 
scurt-metraje — attt documentariș
tilor, cit 
mulul de 
mai bine

și celor din domeniul fil- 
animație care merită să fie 
cunoscuți de publicul larg.

Sala Kallnderu reu
nește primele expoziții 
personale ale pictorilor 
Ștefan Câlția și Valen
tin Timofte.

Fără a fi așezată sub 
semnul unor virtuți de
finitive, această primă 
manifestare a celor doi 
artiști, studențl tn ulti
mul an al Institutului 
de arte plastice „Nico
lae Grigorescu". membri 
ai cenaclului „Ștefan 
Luchian", conturează 
prezența a două perso
nalități încercate de 
sentimentul unor în
noiri firesc organice. 
Este o primă treaptă ce 
va fi, desigur, depășită 
spre o mai amplă 
voltare tn viitor.

Concis, vocația 
Ștefan Câlția ar 
tea fi caracterizată 
prezența unei intuiții 
sensibile ce presupune 
o emotivitate suprave
gheată de exigențele 
rațiunii. Jocul liber al 
fanteziei și ideației se 
îmbină, în majoritatea 
lucrărilor pictate, cu 
cunoscute procedee ale 
artei feudale românești 
sau ale miniaturii ex- 
trem-orientale.

Culoarea sobră, aleasă 
cu parcimonie, nuanțele 
rare sînt 
nul simț 
lăuzit de 
discretă 
metaforă 
feră seriei 
realizate tn tuș elegan
ță și delicatețe.

VALENTIN 
TIMOFTE

dez-

Iul 
pu- 

prin

indicii ale u- 
coloristic, că- 
reflexiune. O 
înclinare spre 
și simbol con- 

de desene

Lucrările prezentate 
de Valentin Timofte, 
în cadrul sălii Kalinde- 
ru manifestă aparent o 
aceeași atracție față de 
arta de nobile și de pu
ternice tradiții ale zu
gravilor medievali. In 
acest caz însă, arta ri
gorii și echilibrului 
compozițional, o anume 
tipologie sau modul de 
a compune grupurile de 
personaje se alătură u- 
nei viziuni moderne, In
tr-un limbaj aspru șl 
incandescent, bazat pe 
angulozitățile și tonu
rile contrastante ale 
materiei picturale. Fie 
că este vorba de „Isto-. 
rla orașului" sau de 
„Construcții", de „Tîr- 
gul" sau „Șantier 1", se 
poate urmări o traiec
torie de la figurativul 
clasic la expresii mai 
adinei și mai subtile, 
trecerea către esenția
lul structurii, către rit
mul permanent al miș-

★
Pot fi vizitate în 

ceastă săptămînă.
— sălile Galeriilor 

Artă din bd. Magheru 
20 reunesc expoziția de 
gravură EMILIA DU
MITRESCU, ALA JA
LEA POPA, PUIA MA- 
SICHIEVICI MIȘU, I- 
LEANA MICODIN.

— Expoziția de pictu. 
ră DAN NEGOESCU 
este deschisă în sala 
Galeriilor de Artă din
Calea Victoriei 132.

— Sala „Fr. Schiller" 
din str. Batiștei 15 i

cării, obținut prin 
lănțuirea ritmică a 
nurilor.

EDITH
BERCOVICI

In-
pla-

1

fi
de

Mihail LUPU

n I

săptămîna aceasta DirecțiaPentru
rețelei cinematografice și difuzării 
filmelor anunță următoarele noi film» 
ps ecranele Capitalei i

„Explozie In munți", o producție 
Bosna — Film din Iugoslavia, în re
gia lui Hajrudin Krvavac. Va rula la 
cinematografele „Luceafărul" și „Fes
tival".

Filmul regizorului cehoslovac Fran
tisek Filip „Căsătorie prin mica pu
blicitate" va putea fi vizionat la ci
nematograful „Central".

Realizare a regizorului Helmult 
Nitzschke, din
„Noapte cu ceață" va 
matograful „Victoria",

R. D. Germană, 
rula la cine- 

(Agerpres)

PREMIERE TEATRALE
în săptămîna care a trecut, o 

serie de teatrv dir, țară au anunțat 
premiera unor noi spectacole

Cu înțelegere, gust și 
imaginație, expoziția de 
păpuși a artistei Edith 
Bercovici răspunde u- 
nei necesități, am zice,

- educative. Căci, jucării
le expuse menite să 
înlesnească contactul cu 
largul lumii, își împli
nesc, o dată cu funcțio
nalitatea, și rolul este
tic. Ele sînt rodul unui 
contact mai adînc cu 
tradițiile artei populare, 
și ale stilisticii ei, cu 
imaginația folclorică. 
Și nu este vorba numai 
de păpușile folclorice 
sau de marionete, ca 
„Soacra cu trei nurori", 
care accentuează asu
pra unor tipologii ca
racteristice, ci și de 
măștile populare sau de 
seria figurinelor anima
liere

Marina PREUTU

★
HELMUTH STURMER 
și PETER SCHWEG.

— La sfîrșitul acestei 
săptămîni, în sala Gale
riilor de Artă din str, 
Mihal Vodă va avea loc 
vernisajul expoziției de 
pictură VIRGIL GHI- 
NEA.

— începînd de ieri, 
Muzeul județean de isto
rie din Tîrgoviște găz
duiește expoziția itine
rantă „Pictori români 
dintre cele două răz
boaie mondiale".

Agenda muzicală
• Un nume cunoscut melomanilor : 

soprana Ileana Cotrubaș. Acompa
niată la pian de Al. Hrisanide, tînara 
solistă a operei va prezenta miercuri 
25 ora 20, la Sala mică a Palatului, 
un program de lieduri de Faurâ și 
Richard Strauss
• Grigore losub la pupitrul or

chestrei simfonice a Conservatorului 
prezintă marți 24, ora 20, la sala 
George Enescu, Simfonia „Jena1 de 
Beethoven, iar din creația româ
nească lucrări de Carmen Petra, Gri
gore losub și Alex. Pașcanu.

SERVICIILE
PENTRU POPULAȚIE

ÎN ARGEȘ
Mult solicitate 

și prea mult așteptate
La Pitești se construiește mult. Ca 

pretutindeni în țară. Alte mii de fa
milii s-au mutat sau se vor muta în 
locuințe noi. Insă, o dată cu bucuria 
de a se instala în casă nouă, cetățe
nii întîmpină și unele greutăți : cum. 
în ce fel să-și transporte mobila, ce
lelalte lucruri ? în tot orașul nu e- 
xistă o unitate care să presteze un 
asemenea serviciu. Și atunci — re
versul : neexistînd o astfel de unita
te specializată (formată, așa cum se 
propune, din manipulanți si meșteri 
de întreținere), se apelează la dife
riți particulari, care... cer cit vor, 
iar- cînd nu-i găsești nici pe aceștia, 
transporți obiectele pe speze proprii 
— adică uneori chiar cu spinarea.

Cerem părerea președintelui 
U.J.C.M. Argeș, Filip Zamfir, persoa
na cea mai indicată, deoarece uniu
nea cooperativelor meșteșugărești 
este principala prestatoare de ser
vicii către populație. Se pare însă că 
interlocutorului nostru nu-i convine 
discuția, pentru că evită un răspuns 
direct : ba că serviciul de prestări 
respectiv ar exista, ba că n-ar exista. 
Invităm, pentru lămuriri, pe tehni
cianul Nicolae Dima, de la secția 
mobilă. Sincer, el recunoaște : nici 
pomeneală de așa ceva I Președinte
lui nu-i priește recunoașterea și I) 
muștruluiește pe loc.

Asemănător stau lucrurile și cu 
alte prestări de servicii la domiciliu. 
Bunăoară, uniunea județeană ar» 
doar doi meșteri care efectuează 
mici reparații de mobilă sau de alte 
obiecte din lemn. Explicația ? Zi- 
ce-se că nimeni din uniunea jude
țeană n-ar putșa să determine cu 
precizie valoarea bănească realizată 
din prestările de servicii la domici
liul clienților. De aici șl Ignorarea 
acestor prestări — deși este mar» 
nevoie de ele. Cetățenii soliciți meș

teri pentru confecționarea unui raft, 
repararea unor uși sau ferestre — șl 
cîte nu sînt necesare într-o gospo
dărie I Dar de unde să iei meșteri ?

Deficitare sînt și alte sectoare de 
activitate. In tot județul nu există 
o unitate de spălat covoare sau măcar 
obiecte mai mici, cum sînt cravatele ; 
la Curtea de Argeș n-ai să găsești 
o curățătorie de haine și rufe.

Să zicem că sînteți în trecere prin 
Pitești, că vreți să vă căleați repede 
costumul, să vă coaseți un nasture 
etc. Nu există unități specializate în 
așa-zisele servicii „la moment". „Da
că de' călcat hainele este vorba, vă 
spun că toate croitoriile prestează a- 
cest serviciu — susține președintele. 
Indicați-ne o croitorie care ar refu
za să calce haine și o... (știți, ca pe 
o gălușcă 1)

— Căleați și haine î — întrebăm 
pe loc.

— Nu, nu avem oameni pentru așa 
ceva" (unitatea de croitorie de pe 
Strada Mare nr. 30).

— Da, pentru moment, că nu prea 
e de lucru, altfel... (unitatea de pe 
»tr. Sf. Vineri 28).

Cum să negi ceea ce este evident ? 
Din Pitești au dispărut pînă și lus- 
trageriile. în cadrul U.J.C.M. Argeș, 
diversificarea prestărilor de servicii, 
îndeosebi a celor la domiciliul cli
enților și a celor „de moment" este 
mult rămasă în urmă.

Este de datoria Uniunii Centrala a 
Cooperativelor Meșteșugărești să ana
lizeze prompt structura (și dotările 
actuale) din cadrul U.J.C.M. Argeș și 
să stabilească împreună măsurile de 
extindere și de reală diversificare a 
acestor servicii mult solicitat».

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii*

CURIER
JUDEȚEAN

207 ha 
de primăvară

Pe terenurile destinate pro
ducerii legumelor timpurii și 
extratlmpurli mercurul termo
metrelor de sol arată 16—18 gra
de C., iar al celor din atmosferă 
25—30 grade C. Pe lingă cele 87 
ha solarii existente, in toamna 
anului trecut și in prima parte a 
acestui an s-au mai construit 
solarii pe o suprafață de 120 ha. 
Deci, suprafața actuală a sola- 
riilor din județul Dolj se ri
dică la 207 ha. Florea Cons- 
tantinescu. inginer cu legu
micultura in cadrul direc
ției agricole județene, ne spu
ne că, atit in solariile în
călzite ele C.A.P -urilor, cit 
și la stațiunea experimenta
lă Ișalnița, s-a asiourat prin
tre altele, producerea a 
6 200 000 fire răsaduri de tomate 
din soiuri superioare. Totodată, 
s-a asigurat din timp baza ma
terială și asistenta tehnică ne
cesară.

NEAMȚ
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LICEULUI
AL ODOBESCU1*
DIN PITEȘTI

ta Pitești a avut loc duminică 
adunare festivă dedicată ani-o

versării semicentenarului liceu
lui. „Al. Odobescu". Au fost pre- 
zenți profesorii și elevii liceu
lui, foști profesori și elevi, re
prezentanți ai organelor ' locale 
de partid și de stat, cetățeni al 
orașului.

într-o atmosferă de entuziasm, 
particlpanții Ia adunare au 
adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele : „Alături de în
tregul corp profesoral al țării, 
cadrelo didactice ale liceului se 
angajează și cu acest prilej să 
depună eforturi sporite in no
bila muncă de pregătire șl edu
care multilaterală a tinerel ge
nerații, pentru a-i forma înalte 
trăsături etice proprii omului 
societății socialiste, să îndepli
nească cu cinste sarcinile încre
dințate școlii de Congresul 
X-lea al partidului".

aJ

LA HAW NEAMȚ

pentra elevi
Recitalul de poezie populară 

Intitulat „Pe-un picior de plai" 
a constituit spectacolul inaugu- 

- ral al Studioului de teatru pen- 
-tru elevi, înființat la Piatra 

l Neamț. Incluzînd în repertoriu 
' lucrări literare prevăzute in 
) programa de învățămînt, stu- 
Îdioul își propune să contribuie 

la educarea estetică a elevilor 
șl la consolidarea cunoștințelor 

4 dobîndite in școală. Actuala sta- 
/ glune a studioului elevilor mal 
i cuprinde un triptic liric româ- 
l nesc, cu versuri din creațiile 
( poeților Eminescu, Blaga și Ar- 
» ghezi șl un spectacol despre 
4 începuturile teatrului românesc.
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• Teatrul „A. Davila‘*-Pitești a pre
zentat miercuri 18 februarie piesa 
„REȚETA FERICIRII" de Aurel Ba- 
ranga, în regia Iul Mihai Radosla- 
vescu și în scenografia arh. A. Ivă- 
nescu Damaschin. în distribuție : Lu
cia Boga, Al. Morariu, Angela Ra- 
doslavescu, Mihai Dobre, Adina Rațiu, 
Vlad Yarca, Elena Gurgulescu, Con- 
•tantln Zărnescu, Cythna Popovicl, 
Petre Dumitrescu, Nicolae Bănică.

• Vineri, 20 februarie, Teatrul din 
Tg. Mureș — secția maghiară — a 
prezentat spectacolul „CEI DOI BO
LYAI" de Nemeth Laszlo, premieră 
pe țară.

• Teatrul „Marla Filotti" din Brăila 
a prezentat la 21 februarie o nouă 
premieră 1 comedia In trei acte 
„CANDIDA" de Shaw. Regla : D. Dl- 
nulescu, scenografia i Gh. Matei. Ur
mătoarea premieră a teatrului bră- 
llean este piesa lui Miron Radu Pa- 
raschivescu „ASTA-I CIUDAT".

• La Timișoara a avut *oc, la 21 
februarie, premiera piesei „A- 
CEȘTI ÎNGERI TRIȘTI" de O. R.

Popescu, ia interpretarea colectivu
lui Teatrului „Matei Millo".

• Două teatre din provincie anun
ță pentru această săptămînă două 
spectacole m Capitală. Luni, 23 fe
bruarie, Teatrul de <tat — Constanța 
prezintă in iala Comedia a Teatru
lui Național nuvela dramatică „ȚĂR
MURI PUSTII" le Mar Baidjiev. D 
zi mai tîrziu, marți 24 februarie, tn 
sala Teatrului Mic, Teatrul le stat 
din Ploiești prezintă un spectacol cu 
piesa „TRAGEDIA SPANIOLA".

• Astăzi, Teatrul „Ion Creangă" 
prezintă in premieră „EMINESCU 
ȘI VERONICA" de Eugenia Busuio- 
ceanu, tn regia Marietta! Sadova jl 
scenografia Elenei Pătrășcar.u-Vea- 
chis. In rolurile principale vor apă
rea actorii Florin Piersic, Leopol- 
dina Bălănuță și Ion Lucian.

• Teatrul Mic anunță pentru vi
neri, 27 februarie, premiera „EMI
GRANTUL DIN BRISBANE" de 
Georges Schehade. Regia spectacolu
lui aparține lui Valeriu Moisescu, 
decorurile lui Llviu Ciulei, costu
mele lui Dimitrie Sblerea, Iar Ilus
trația muzicală lui Romeo Chelaru. 
Din distribuție fac parte i Dinu Ian- 
culescu, Florin Vasiliu, Dumitru 
Furdui, Vasile Nițulescu, Tatiana 
Iekel, Olga Tudorache etc.

Prestigiul calității superioare
La începutul activi

tății sale, în anul 
1950, vechea fabrică 
„Ancora' din Brăila 
prezenta un anumit 
grad scăzut de în
zestrare tehnică, cît 
și în privința nivelu
lui de calificare a 
oamenilor. Cei 219 
muncitori realizau — 
la mașini de cusut 
manuale — numai 
două articole de len
jerie bărbătească. 
„Saltul' în contempo
raneitate urma să fie 
înregistrat în anii 
cincinalelor. Acumu
lări succesive au a- 
vut loc pe multiple 
planuri : al înzestră
rii tehnice, al califi
cării oamenilor și, ca 
un corolar, pe planul 
diversificării gamei 
de produse. Introdu
cerea sistemului de 
lucru prod-sincron la 
execuția cămășilor 
bărbătești a adus 
după sine nu numai 
sporirea productivi
tății muncii, ci și fo
losirea rațională a 
capacităților de pro
ducție. Al doilea plan 
cincinal a marcat o 
Sporire a volumului 
producției globale a

fabricii cu 162 la 
sută, față de primul 
cincinal. Era urmarea 
firească a desfășură
rii unei Intense acti
vități pentru perfec
ționarea tehnologiei 
de fabricație, îmbu
nătățirea continuă a 
calității produselor, 
calificare, tot mal 
înaltă a forței de 
muncă. Anii următori 
sînt anii creșterii 
continue a volumului 
producției pentru ex
port. Varietatea mo
delelor, gradul supe
rior de finisare, cali
tatea Ireproșabilă 
permit ca produsele 
executate la Fabrica 
de confecții din Brăi
la să fie tot mai In
sistent solicitate In 
țară, cit și peste ho
tare. întreprinderea 
este invitată să par
ticipe la un număr tot 
mai mare de tîrguri 
și expoziții interna
ționale: la Paris, Poz
nan, Barcelona, Da
masc, Zagreb, Co
penhaga, Teheran. 
Cu fiecare an se îm
bogățesc colecțiile 
de modele prezentate 
la contractări pe pie-

;ele Internă și ex
ternă.

La Fabrica de con
fecții din Brăila lu
crează specialiști cu 
o bogată experiență 
în muncă șl recepti
vitate față de nou, 
față de cerințele be
neficiarilor. începînd 
din anul 1968, între
prinderea nu a înre
gistrat nici o recla- 
mație pentru produ
sele livrate. De aici, 
din Brăila, pleacă 
spre numeroase a- 
drese o gamă largă 
de confecții : cămăși 
și pijamale, halate și 
rochii de casă, ja
chete și șorțuri, echi
pamente de labora
tor, așternut de pat 
ș. a. S-a creat un 
mare număr de mo
dele — anual peste 
200 de modele — 
care se cer tn diferi
te țări de pe toate 
continentele. Confec
țiile fabricii sînt soli 
citate tn Anglia, în 
Uniunea Sovietică, 
ca șl în Canada. Pes
te 70 la sută din în
treaga producție a 
întreprinderii brăi- 
lene este destinată 
exportului.
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CALATORULUI
11 STĂ BINE CU DRUMUL

...dar greu îi e popasul 
în gările din Dolj

Consacrare 
industrială

Deși n-a trecut decit o luni 
de la intrarea in funcțiune a fa
bricii Melana III de la Săvi- 
nești, unele instalații și-au rea
lizat, de acum, parametrii pre- 
văzuți in proiect. Este vorba de 
instalația pentru fabricarea car- 
bonatului de etilenă, una dintre 
cele mai importante ale fabricii, 
cu o capacitate anuală de 4 000 
tone. La această instalație, ca
pacitatea de producție, indicii 
de calitate, consumurile specifi
ce de materii prime au fost a- 
tinse cu un an mai devreme 
față de grafice. S-au îndeplinit 
prevederile din proiect, aproape 
in întregime, și la instalația de 
polimerizare. Inginerul-șef cu 
problemele de producție. Virgil 
Saveluc, ne-a relatat că munci
torii, inginerii și tehnicienii noii 
fabrici sînt hotăriți să realizeze 
parametrii proiectați pe intreaga 
Melana III. cu 4 luni mai 
devreme.

•8,00 Consultații tehnice : Recep- 
.oarele ie televiziune.

18,15 Publicitate.
Confruntări - 
pentru tineret : 
afirmării.

I Lb,i»
/ 18,20

18,50

emlslune- ț
Valențele

Săpături, dar nu 
de... suprafață

Pentru buna deservire a călătorilor 
in unitățile de alimentație publică 
din stațiile C.F.R., printr-o hotărîre 
a Consiliului de Miniștri apărută in 
Tiartie 1963 i-a stabilit ca acestea 
să treacă in administrarea Întreprin
derilor le alimentație publică locale 
sau a celor cooperatiste, preluîndu-s« 
astfel activitatea de la fostele între
prinderi de vagoane-restaurant — 
C.F.R. S-a avut in vedere că orga
nizațiile comerciale teritoriale pot 
asigura o aprovizionare mal bună a 
inităților din gări, combinind astfel 
ritmicitatea aprovizionării cu un 
control operativ și activ.

Ce s-a întîmplat însă? Mă voi re
feri, în rindurile care urmează, la 
unitățile comerciale din stațiile C.F.R. 
din județul Dolj.

Nemaiavînd responsabilitatea aces
tor unități, unele conduceri de stații 
C.F.R., cu de la sine putere sau cu 
avizul unor servicii ale Direcției Re
gionale C.F.R. Craiova, fgnorînd pre
vederile actului normativ amintit, au 
restructurat spațiile deținute de uni
tățile comerciale sau, pur și simplu, 
le-au desființat. în stația C.F.R. Fi- 
liași, nod Important de cale ferată, 
pe unde se perindă zilnic mii și mii 
de călători — dintre care mulți tu
riști români șl străini — restaurantul 
a fost Înghesuit într-o cămăruță mică, 
neîncăpătoare. Din stațiile Portărești

șl Segarcea, de pe linia Craiova — 
Calafat, au dispărut bufetele ce exis
tau cu cîtva timp în urmă. Erau oare 
necesare stației spațiile ocupate de 
aceste bufete ? Nicidecum. In stația 
Segarcea, de pildă, sînt trei săli de 
așteptare, din care una — cea în 
care înainte funcționa bufetul — stă 
încuiată, nefolosită. în schimb, pero
nul acestei stații este zilnic invadat 
de diverși speculanți, care vînd călă
torilor vin îndoit cu apă sau alte ase
menea „produse", făcîndu-se o proas
tă reclamă vestitei podgorii Segarcea.

Din motive neîntemeiate, încălcîn- 
du-se prevederile legale și interesele 
călătorilor, a fost desființat și bufetul 
din stația Băilești, deși acesta realiza 
anual o desfacere de peste 2 milioane 
lei și un considerabil beneficiu. Ce 
argumente în plus se pot aduce pen
tru a se demonstra eficiența unită
ților de alimentație publică în sta
țiile C.F.R. ? Dintr-un calcul sumar, 
avînd tn vedere realizările anilor cînd 
aceste unități funcționau, ne putem 
da ușor seama că numai în zona 
regionalei C.F.R. Craiova s-au pier
dut anual milioane de lei. Fără să 
mai vorbim de prejudiciile ce au fost 
aduse călătorilor.

loan POPESCU
economist 
U.J.C.G — Dolj

Conf. dr. Marin Păunescu și 
asistent ing. Virgil Haida, de la 
Facultatea de construcții din Ti
mișoara, au realizat o instalație 
mecanică — acționată pe bază 
de vibrare și vibropercuție — 
pentru executarea lucrărilor de 
subtraversări de nivele. Cu aju
torul ei se pot efectua deschideri 
sub nivelul străzilor, terasamen- 
telor de drutnuri si căi ferate și 
chiar sub clădiri, cu un diame
tru de 120 mm și in lungime de 
pină la 30 de metri. Aceste .des
chideri sint cerute de instalarea 
conductelor de apă și de gaze, a 
cablurilor telefonice sau de înal
tă tensiune. Prin utilizarea noii 
instalații se înlătură săpăturile 
de suprafață, fapt ce va permite 
ca, in zonele aflate in lucru, 
circulația să se desfășoare in 
condiții normale. Uzina de uti
laje de construcții „6 Martie" 
din Timișoara a și început pre
gătirile pentru asimilarea aces
tei instalații in producția indus
trială, execuția și livrarea pri
melor utilaje de acest, fel fiind 
prevăzute pentru trimestrul III 
al acestui an.

Două voci, trei melodii — l
muzică_ populară Interpreta- 1
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muzică populară Interpreta
tă de Elena Sitoianu și Ște
fan Lăzărescu.
Telejurnalul de «earâ. 
Actualitatea in economie : 
Contractul în acțiune.
Intermezzo coral : Cîntâ co
rul Ansamblului M.F.A. Diri
jor col. Dinu Stelian.

19.40 Letopiseț : Marele șantier de 
la Porțile de Fler 1970. Ba
raj — cota zero ! Film rea
lizat de Nicolae Holban. Ima
ginea : George Brăttanu.

Anunțuri — Publicitate. 
Roman foileton : „Mîndrle 
și prejudecată*' (IV).
Steaua fără nume — emi
siune concurs de muzică u- 
șoară. Prezintă Dan Deșliu.

21.40 Actualități literare.
21,55 Agenda politică de 

Mândrie.
82,05 Recital Nina Llzell 

dia).
22,25 Telejurnalul de noapte.
22,35 Scena.
23,00 închiderea emisiunii.

19,00
19,20

19,30

20,00 Reflector.
20,10
20,15

20,45

Eugen

(Sue-

„DECADA

MĂRȚIȘORULUI"

Foto : M. Cloe

Intre 28 februarie — 8 martie, rețeaua co
merciala trebuie să facă față unui veritabil 
examen: organizarea fi desfășurarea, in con
diții ireproșabile, a unei largi acțiuni intitulată 
sugestiv „Decada mărțișorului". Această ac
țiune te menține printre tradiționalele sărbă
tori de primăvară, ca un frumos obicei. Este 
străvechiul obicei de a oferi mamei, soției, 
fiicei, prietenei un mărțișor, simbolul popular 
al primăverii, însoțit de cadoul potrivit unui 
asemenea prilej. Și, trebuie să recunoaștem, 
pentru femei, indiferent de virstă, este un pri
lej de a cunoaște și aprecia generozitatea băr
baților. Cu alte cuvinte, bărbații nu pot în
călca tradiția. Ei tint cei care se prezintă la 
această veritabilă probă de afecțiune și bun 
gust. Succesul este înlesnit de magazinele co
merciale, prin ceea ce ele pun la dispoziția 
cumpărătorilor tn această perioadă.

După cum informează organele de resort 
ale Ministerului Comerțului Interior, maga
zinele vor fi aprovizionate cu un bogat sor
timent de mărțișoare și articole potrivite pen
tru a fi oferite sub formă de „cadou de măr
țișor", Intre care o bogată gamă de produse 
cosmetice, ceasornice, articole de podoabă, 
eonfecții și încălțăminte de sezon modernă, 
practică, elegantă. Fără îndoială, la fața lo
cului, In magazine, cumpărătorii vor putea 
alege cadoul cel mai nimerit pentru 1 și 8 
Martie.

La șantierul 
naval

La Șantierul naval din Tr. 
Severin, pe cheiul de armare sa 
află în lucru alte trei cargouri 
frigorifice de 2 000 tone, din se
ria de 12 asemenea nave ce uor 
fi livrate la export in R. P. Po
lonă. Intr-un stadiu mai avansat 
sint lucrările la cargoul nr. 3 
care, în primăvara acestui an, 
va porni in probe la mare, in 
timp ce la cargourile 4 și 5, în
toarse de curind de la Galați, 
unde li s-au introdus motoarele 
principale, au început lucrările 
de armare. Zilele acestea va in
tra in lucru și cargoul frigorific 
nr. 6.

Procedeu nou 
de elaborare 

a fontei
Doi ingineri de la uzina „Vic

toria" din Călan — Aurel Mi
trofan și Mihai Marghescu — 
au pus la punct un nou proce
deu de elaborare a fontei de 
înaltă rezistență, brevetat ca in
venție. Acest sortiment de fontă 
este solicitat la producerea ma- 
șlnilor-unelte. Calculele întoc
mite arată că, prin valorificarea 
acestei invenții, se pot asigura 
uzinei economia de circa 1 mi
lion lei pe an.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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„Mondialele" de hochei pe gheață
„Internaționalele" de tenis ale S. U. A.

Un excelent prilej
Campionatul mondial de handbal

ifife reafirmare a școlii românești
Mîine, echipa reprezen

tativă a României pleacă 
în Franța, unde se va des
fășura între 26 februarie și 
8 martie cel de-ai VII-lea 
campionat mondial de hand
bal. Amatorii de sport din 
țara noastră au urmărit cu 
mare interes pregătirile lo
tului român, ca și ale celor
lalte finaliste. Nu încape 
îndoială că lumea suporte
rilor își va concentra aten
ția și focul pasiunii, vreme 
de aproape două săptămîni, 
asupra evenimentului hand
balistic care este turneul 
pentru adjudecarea titlului 
suprem. Acest interes deo
sebit ni se pare cu totul 
legitim. După ce handbalul 
a abandonat cîmpul de joc 
asemănător fotbalului și 
și-a redus formația la șapte 
jucători, transformîndu-se 
treptat într-un sport de 
salt — practicabil în toate 
anoJmpurile — el a cunos
cut 'o popularitate crescîn- 
dă în România. Astăzi, nu
mai sportivii legitimați 
sînt în număr de peste 
15 000. Aureolat de două 
titluri de campion mondial, 
handbalul românesc s-a 
constituit într-o veritabilă 
școală ce cunoaște o apre
ciere favorabilă unanimă 
în Europa și în lume.

Care sînt trăsăturile noi 
ale celei de-a VII-a ediții 
a campionatului mondial, 
cum se prezintă „raportul 
de forțe" și care sint pers
pectivele echipei române, 
lată cîteva dintre chestiu
nile ce interesează cu pre
cădere pe suporterii din 
țara noastră. De la început 
trebuie să spunem că tur-

neul din Franța se va ca
racteriza prin absența unor 
mari favoriți și prin creș
terea numărului de echipe 
cu pretenții la un loc frun
taș în clasamentul final. 
Specialiștii constată că ie
rarhia în handbalul mon
dial nu se mai aseamănă 
deloc cu aceea din deceniul 
al cincilea, cînd suedezii, 
talonați înspre sfîrșit de 
către cehoslovaci, dominau 
situația și impuneau pro
nosticuri certe. Incepînd 
cu 1961 (campioană mon
dială ; România) numărul 
echipelor care candidează 
la titlu crește continuu, a- 
jungîndu-se în prezent la 
opt sau chiar nouă preten
dente la unul din primele 
trei locuri I Iată o enume
rare a lor pe grupe : Sue
dia, U.R.S.S., R.D. Germa
nă (A) i Cehoslovacia, Iu
goslavia (B) j România, R.F. 
a Germaniei (C) | Danemar
ca, Ungaria (D).

Explicația situației 
create trebuie căutată 
numai în dezvoltarea 
rească a handbalului, 
mai ales, în transformarea 
acestui sport în disciplină 
olimpică la Miinchen în 
1972. Se înțelege că, drept 
urmare, handbalul s-a bu
curat în multe țări de un 
spor Însemnat de atenție și 
de sprijin. In plus, însuși 
campionatul mondial va fi 
puternic marcat de „olimpi- 
zarea" handbalului prin a- 
ceea că primele opt echipe 
se vor califica direct pen
tru viitoarele J.O. din 1972.

Echipa României, avînd 
drept parteneri de între
cere tn grupa C pe hand-

noi 
nu 
fi- 
ci,

baliștii vest-germani, elve
țieni și francezi, n-ar tre
bui să aibă dificultăți se
rioase pentru a se califica 
în „sferturile de finală". 
Această „prognoză" unani
mă a specialiștilor, atît ro
mâni, cît și străini, se în
temeiază pe clasa interna
țională și pe experiența e- 
chipei noastre, evidențiate 
in meciurile interțări. Ca 
exemplu în această privin
ță, cităm cunoscuta revis
tă de specialitate „Deut
sche Handball Woche", care 
situează reprezentativa ro
mână pe primul loc atît în 
clasamentul sezonului 1968- 
69, cît și în cel pe întregul 
an 1969.

însă din momentul „sfer
turilor" fiecare meci va 
căpăta valoarea și alura u- 
nei veritabile finale. Astfel, 
chiar prima partidă va fl 
o confruntare cu un re
prezentant al grupei A, fie 
Suedia, U.R.S.S. ori R.D. 
Germană. De aceea, nu în 
mod întîmplător, antrenorii 
români intenționează să a- 
sigure echipei un potențial 
optim cu începere de la me
ciul decisiv din „sferturi".

Chiar dacă actualul lot 
nu cuprinde atîția jucători 
de renume cum aveau for
mațiile române campioa
ne mondiale, totuși ca
litățile sale internaționa
le rămîn șl astăzi in
contestabile, dînd temei
nice motive de încredere 
suporterilor. Clasei șl ex
perienței lui Oțelea și 
Gruia — partlcipanți la 
trei și, respectiv, două 
campionate — valorii altor 
opt jucători (Penu, Dincă,

Nica, Gațu, Lieu, Goran, 
Popescu, Guneș), căliți la 
focul ediției a Vl-a a C.M., 
li se adaugă talentul și 
ambiția debutanților, dor
nici de afirmare pe plan 
mondial. După cum s-a 
remarcat în presa sportivă, 
echipa are și unele neajun
suri (slaba folosire a jo
cului extremelor, excesivul 
accent pus pe tunarul 
Gruia, Insuficienta preci
zie în transformarea lovi
turilor do la 7 metri).

După cum am văzut, nu
mărul echipelor rivale în 
ocuparea unui loc fruntaș 
în ierarhia handbalului a 
crescut simțitor. în aceste 
condiții, moralul echipei, 
capacitatea de mobilizare 
în clipele grele primesc o 
pondere hotărîtoare. Su
porterii români așteaptă de 
la formația lor favorită, de 
la fiecare jucător în parte, 
să apere cu maximum de 
orgoliu sportiv prestigiul 
mondial de care se bucură 
handbalul nostru. întregu
lui lot i s-au creat con
diții optime de pregătire, 
însemnate eforturi au fost 
concentrate în direcția per
formanței la campionatele 
mondiale din Franța. A 
sosit timpul ca fiecare ju
cător și toți laolaltă în ca
drul echipei să lupte In 
mod sportiv, fără menajare 
de sine, spre a răsplăti 
dragostea și atenția pe 
care suporterii români 
le-au dovedit-o.

Drum but și succes la 
jocurile mondiale, handba- 
liști români I

Voleriu MIRONESCU

Schimb de ștafetă

Galați-București
Galațiul a intrat tn

ILIE NASTASE
ÎN FINALĂ

Rene Arpin și Gheorghe Vulpe
învingători în „CUPA POIANA1*

Din acest an 
„enciclopedia" hocheiului mondial ca 
oraș gazdă a campionatului suprem 
(grupa C). Aseară,' cochetul patinoar 
gălățean a arborat pentru ultima oară 
ținuta sa de gală | după cele trei me
ciuri care au încheiat de fapt com
petiția, a avut loo tradiționala festi
vitate de premiere. In tribune — 
aproape 3 000 de spectatori, peste ca
pacitatea normală a tribunelor, oa
meni extrem de pasionați, extrem de 
darnici în aplauze. Momentele aces
tea dinaintea „căderii cortinei" vor 
rămîne desigur multă vreme în min
tea hocheiștilor celor 7 reprezentati
ve (Austria, Belgia, Danemarca, Fran
ța, Italia, Olanda, Ungaria), ca și 
a publicului gălățean. Pentru frumu
sețea meciurilor oferite, echipele me
rită (și au primit 1) aplauzele și feli
citările cuvenite. La această oră a bi
lanțului, se cuvine credem să subli
niem strădaniile deosebite pe cara 
le-a depus comisia locală de organi
zare pentru a asigura succesul ge
neral al competiției. Mărturisim sin
cer că în aceste zile ne-a făcut plă
cere să constatăm satisfacția expri
mată direct organizatorilor de către 
membri ai directoratului tehnic, de 
conducători ai delegațiilor, de ho- 
cheiști inșiși ; încă o dată, subliniau 
oaspeții, capacitatea de organizare și 
ospitalitatea românilor s-au dovedit 
la înălțime I

Un sincer bravo tuturor — ho- 
cheiștl, antrenori, arbitri, organiza
tori.

Turneul grupei C a mondialelor 
(Galați ’70) se înscrie și din punct 
de vedere tehnic printre cele mal 
notabile competiții sportive. Calita
tea generală a numeroase jocuri — 
strălucirea dacă vreți a derbiurilor 
— a îneîntat deopotrivă pe specialiști, 
pe spectatori. Intr-o discuție pe aceas
tă temă, secretarul general al Fede
rației noastre de hochei, Vasile Mili
tant, făcea următoarea remarcă i 
„Poate, exceptîndu-i pe belgieni, mult 
prea tineri șl neexperimentați, cei
lalți competitori au atins In marea 
lor majoritate un bun nivel de pre
gătire tehnică, nivel nemaiîntîlnit Îs 
turneele grupei C de pînă acum".

— Care dintre echipe merită men
țiuni speciale 1

— Italia, Austria, Ungaria (aceasta 
mal alei pentru jocul făcut In com
pania Italiei) Dar In primul rînd, 
Franța. Și iată de ce. In timp ce pri
mele echipe se află de mai multă 
vreme printre fruntașele grupei și 
creșterea lor valorică apare firească, 
formația franceză a realizat tn ulti
ma vreme progrese senzaționale. Nu 
exagerez. Chiar șl numai jocul făcut

tn partida cu maghiarii (cîștigată, se 
știe, de francezi) îmi susține afirma
țiile. Formația Danemarcei a impre
sionat în primele ei meciuri i cu Ita
lia și Austria.

— V-am ruga să vă referiți și la 
eficacitatea dovedită tn grupa de la 
Galați.

— Numărul total de goluri (aproape 
180) nu este Ieșit din comun, nu este 
nici prea mare nici prea mic pentru 
cele 21 meciuri disputate aici. înclin 
să cred că echipele au realizat un 
anume echilibru între tripletele de 
înantași și perechile de fundași. Cla
samentul golgheterilor (la hochei, 
după cum se știe, clasamentul acesta 
îi include și pe cei ce dau ultima 
pasă) are în frunte tocmai pe cei 
mal experimentați dintre înaintași. 
Aș menționa înaintea ultimelor două 
meciuri numele lui I-lorvath .(Unga
ria) și al lui Kirchbaumer (Austria) 
care conduc în clasament, cu cîte 9 
puncte fiecare (5 goluri și 4 pase 
decisive j respectiv, 3 goluri și 6 
pase). Vorbind însă despre goluri, 
trebuie să vorbim și despre portari. 
Personal am admirat pe Sozzi (Fran
ța), Pregl (Austria), Hansen (Dane
marca).

— Ca de obicei, s-a întocmit un cla
sament al sportivității dotat cu „Cupa 
Fair Play". Ce reflectă el ?

— Acest sport bărbătesc, cel mai 
bărbătesc poate, admite (oricît ar pă
rea de paradoxal) și o serie de duri
tăți în timpul jocului ; sînt așa-zisele 
bodicekuri. Excesele de joncțiuni și 
alte intervenții neconforme cu spi
ritul sportivității, precizate strict în 
regulamentul hocheiului, sînt de re
gulă sancționate prompt de arbitri.

Cele mai puține eliminări le-a avut 
echipa Belgiei (13 a cîte două minu
te). Apoi Franța (17 a două minute). 
Forul internațional recomandă Insă 
directoratelor tehnice ale grupelor 
de la mondiale ca la atribuirea tro
feului să se țină seama și de poziția 
echipelor în clasamentul fina) (ulti
ma clasată neputînd primi cupa — 
tn cazul nostru, Belgia) precum șl 
de numărul de goluri marcate Nu in
sist asupra acestor criterii-anexă ; 
personal le consider tn bună parte 
subiective și fără legătură cu ideea 
de Fair-Play.

Indiferent de forma definitivă a 
clasamentului, apreciez că echipe'e 
Franței ți Belgiei s-au comportat cel 
mai corect, sportivitatea lor fiind 
exemplară. In antiteză, comportarea 
hocheiștilor olandezi. Ca și anul tre
cut, la Skoplje, ei au fost penalizați 
cu aproape 100 de minute. Non fair 
play I

I. DUMITRIU

CU CLIFF RICHEY
Românul Ilie Năstase și jucătorul profesionist american Cliff Richey 

Iși vor disputa finala probei de simplă bărbați, din cadrul campiona-j 
telor („Open") de tenis ale S.U.A., care au reunit, timp de o săptămînă, 
pe terenurile acoperite de la Salisbury (Maryland), elita tenisului 
mondial actual : 48 de jucători profesioniști și amatori din Australia, 
România, Olanda, Anglia, Republica Arabă Unită, Iugoslavia, Ceho
slovacia, Brazilia, Mexic, Noua Zeelandă, Spania, Franța, R. F. a Ger- 
miniei, Ecuador, S.U.A.

In semifinale, Ilie Năstase, deși suferind de o indispoziție stomacală, 
a luptat cu o voință exemplară, reușind să-l învingă în patru seturi ; 
9—4, 6—8, 6—3, 6—3 pe tenacele jucător englez Roger Taylor. Depășind 
momentul critic din setul doi, pe care l-a pierdut cu 6—8, tenismanul 
român și-a revenit, a dominat „ostilitățile" prin joc variat, servicii 
puternice, voleiuri plasate.

„Românul ,deși nu se afla în forma sa obișnuită, a făcut totuși o 
partidă remarcabilă" — transmite corespondentul agenției Reuter.

In cea de-a doua semifinală, Cliff Richey (S.U.A.) l-a eliminat cu 
6—3, 7—5, 6—4 pe egipteanul Ismail el Shafei, cel care îl scosese din 
cursă pe favoritul nr. 1, australianul Rod Laver.

BASCHET MASCULIN

Universitatea Cluj-Dinamo București

CLUJ (coresponden
tul „Scînteii"). — Re
turul campionatului 
categoriei A la baschet' 
masculin a fost inau
gurat la Cluj cu der
biul „U" - Dinamo 
București, un meci de 
mare atracție disputat 
la cea mai înaltă ten
siune Studenții, ca și 
dinamoviștii, au făcut 
apel la toate cunoștin
țele lor tehnice și tac
tice pentru a-și adju
deca victoria. „U“ a fă
cut uz de viteză și pă
trunderi rapide, spec
taculoase, conducînd la 
un moment dat cu 16

-71!
puncte. „Rezervele" au 
început să se epuizeze 
treptat și tactica de 
„calmare" aplicată de 
dinamoviști s-a dove
dit a fi eficientă : în 
minutul 24 se produce 
egalarea. Dar dinamo
viștii n-au putut lua 
conducerea decît cu 2 
minute înainte de fi
nal. Victoria era pe 
„muche de cuțit". Clu
jenii însă, speriați de 
spectrul înfrîngerii, își 
adună 
nou 
înving 
75—71
ria studenților nu poa-

forțele, iau din 
conducerea și 

cu scorul de 
(42—36). Victo-

te fi pusă la îndoială. 
Soliști ai acestui der- 
biu au fost tot timpul 
Albu (Dinamo-Bucu- 
rești) și Riiring (Uni
versitatea Cluj).

Un fapt demn de re
marcat, care a însănă
toșit atmosfera, l-a 
constituit prezența Ia 
această întîlnire a u- 
nui număr mare de 
elevi. Conducerea clu
bului Universitatea a 
hotărît să acorde gra
tuități la meciurile de 
baschet elevilor din 
școlile clujene fruntași 
la învățătură. E o invi
tație la sport și la în
vățătură.

LA TIMIȘOARA

Cuplaj internațional de fotbal

Sîmbătă, Poiana Brașov și-a des
chis larg porțile, primind pentru 
prima oară, tn actualul sezon, oas
peți de peste hotare. Aproape 40 de 
schiori din Franța, Austria, Iugosla
via, U.R.S.S. și România s-au aliniat 
la startul tradiționalei competiții do
tate cu „Cupa Poiana".

Proba de slalom special, disputa
tă în prima zi, pe pîrtia Sulinarului 
s-a soldat cu o substanțială triere a 
participanților, înregistrîndu-se nu 
mai puțin de 11 descalificări și 4 a- 
bandonuri. Printre descalificați s-a 
numărat și cel mai bun slalomist ro
mân, Dan Cristea, care, după ce în

prima manșă obținuse împreună cu 
Dorin Munteanu cei mai buni timpi, 

a căzut, fiind obligat să abandoneze. 
Dorin Munteanu, ambiționat de per-

SCHI

speotivele unul rezultat de valoare, 
a făcut apel la întreaga gamă de cu
noștințe tehnice, clasîndu-se pe lo
cul II, la o zecime de secundă de 
francezul Renă Arpin, cîștigătorul

probei. Iată primii doi clasați : Rend 
Arpin — (Franța) 99,4, locul II Do
rin Munteanu 99,05.

Așteptată cu legitim interes, proba 
de coborîre ■ desfășurată duminică 
dimineața pe Pîrtia Lupului s-a În
cheiat cu victoria meritată a schio
rului român Gheorghe Vulpe, care a 
realizat timpul de 1 min 48 sec 9 
zecimi. El a fost urmat tn ordine 
de Dorin Munteanu 1 min 49 sec 6 
zecimi. Lucien Seigneur (Franța) 1 
min 50 sec 4 zecimi, Gh. Cicioev 
(U.R.S.S.) 1 min 51 sec 2 zecimi.

Agenda grupei B

O ZI ÎNAINTEA ÎNCEPERII

MARII COMPETIȚII

Ștefan PERVULESCU

In timp ce pe patinoarul din Galați 
se desfășurau ultimele partide ale 
grupei C, la București, lumea hoche
iului pe gheață trăia zilele febrile 
ce preced debutul unei competiții de 
amploare.

Pus ta punct pină la detaliu, , 
latul de gheață" din parcul „23 
gust" a și fost scena primelor 
crucișări de crosă : luliu Szabo

I I a a 9 s

I0A0 SALDANHA D

© CEI UNSPREZECE TITULARI Al BRAZILIEI; TONINHO Șl SCALA SCOȘI DIN LOT CU... REGRET ® FOT
BALUL ROMÂNESC A EVOLUAT FOARTE MULT ÎN ULTIMII OPT ANI; AVEȚI 0 ECHIPĂ DERUTANTĂ, INTRĂ 
ÎN EUFORIE Șl SE RELAXEAZĂ PREA DEVREME ® RĂDUCANU POATE FI UNUL DINTRE CEI MAI BUNI PORTARI
Joao Saldanha, fost ziarist temut 

de către toți antrenorii din lume, 
este astăzi conducătorul tehnic al 
naționalei Braziliei, una dintre 
marile favorite ale turneului final 
al „Cupei Jules Rimet". Interesat 
direct. Joao Saldanha a urmărit, 
fie personal, fie prin colaboratorii 
săi, evoluția fotbaliștilor români 
in turneul întreprins săptămînile 
acestea în America de Sud. De a- 
ccea, am considerat interesant și 
util să aflăm părerile antrenorului 
echipei braziliene atît despre com
portarea tehnică a jucătorilor ro
mâni, despre șansele lor, cit și des
pre propria-i echipă, grupa a IlI-a 
a Campionatului mondial, și despre 
alte probleme pe care Ie vom citi 
în interviul de mai jos :

Ața că lotul nostru se compune din 
ADO, LEAO, CARLOS ALBERTO, 
ZE MARIA, FONTANA, BRITO, 
BALDOCCHI, JOEL, EVERALDO, 
MARCO ANTONIO, PIAZZA, CLO- 
DOALDO, RIVELINO, GERSON, 
ROGERIO, JAIR, TOSTAO, DIRCEU 
LOPES, ZE CARLOS, PELE, EDU 
și PAULO CESAR.

Cu ce „unsprezece" titular vă veți 
prezenta la Guadalajara 7 
Exceptînd situații de forță majoră, 

eu voi alinia la Guadalajara urmă-

Cum vedeți caracteristicile Jucă
torilor de bază 7
Sînt cunoscute. Dacă eu vorbesc 

despre asta, risc să spună lumea că 
îi laud fiindcă eu i-am selecționat.

Cum apreciați lotul ROMÂNIEI In 
arma observațiilor din actualul 
turneu 7
Nu cred ci «e poate aprecia selec

ționata românească numai după ceea 
ce a arătat tn actualul turneu. Ar ti 
o părere incompletă. Din două mo
tive. Mai Intîi fiindcă meciurile «us-

l-am văzut șl acasă, Intr-un moment 
Important. Aș vrea să subliniez că 
eu am avut prilejul să cunosc fotba
lul românesc și înainte de ultimul 
război mondial. O comparație cu si
tuația de atunci ml se pare cu totul 
nepotrivită. Era încă perioada infan- 

>entru România de 
mult, îneît diferența 
să zicem, al anului 

dreptul brutală. In

Interviul antrenorului naționalei de fotbal braziliene, 
acordat în exclusivitate corespondentului nostru 

la Rio de Janeiro
Ce părere aveți despre forțele 

din grupa a treia 7
Grupa a treia este, evident, cea 

mai puternică dintre toate. Nu vreau 
să sune nici a autocompliment, nici 
a amabilitate față de selecționata Ro
mâniei sau față de altcineva, dar con
sider că această grupă prezintă, în 
comparație cu celelalte inclusiv, o 
diferență aritmetică ; anume, aici a- 
vem patru cîștigători potențiali, pe 
cînd în restul grupelor hotărît numai 
trei. Te rog nu-mi cere precizări. 
Consider că grupa a treia, „a noastră", 
e compusă din echipe bune și fiecare 
este îndreptățită să spere mult. Des
pre noi, brazilienii, aș spune că sîn- 
tem conservatori în fotbal, deși pare 
contrariul. Acceptăm mai lent înnoi
rile, dar apoi ni le însușim bine.

Compoziția definitivă a Iotului 
brazilian 7
Sper să fie definitiv acesta pe care 

l-am format. Se știe, acum două zile, 
ca urmare a examenelor medicale, 
a trebuit să ne dispensăm, cu regret, 
de Toninho și Scala, ultimul fiind ti
tular al selecționatei noastre și jucă
tor de mare valoare. Am convocat 
In schimb pe Ze Carlos și Fontana.

toarea formație de titulari : Ado 
sau Leao în poartă, care anume nu e 
încă decis, deoarece sînt în curs de 
verificare posibilitățile ambilor. Apoi, 
Carlos Alberto, Baldocchi, Joel și 
Everaldo în apărare. Piazza și Gerson 
la mijloc. Jair, Tostao, Pele și Edu 
la înaintare. Nu aș dori să schimb 
nimic față de ce am menționat. Cu 
acest „11“ vreau să disputăm primul 
meci în Guadalajara.

Ați putea spune ceva asupra con
cepției de joc pe care o aveți In 
vedere 7
Interlocutorul începe răspunsul a- 

sigurîndu-mă că nu are „secrete", dar 
ezită să treacă la precizări și se li
mitează să spună că în această pri
vință nu preconizează noutăți față 
de ceea ce s-a experimentat la ulti
ma cupă mondială, adică un 4—2—4 
după cît se desprinde mai ales din 
caracteristicile titularilor. „Structura 
generală a echipei e principalul" — 
afirmă Saldanha cu dorința vădită 
de a evita insistențele asupra unor 
amănunte.

ținute in Brazilia și Peru au fost *- 
micale, de pregătire, ceea ce nu e tot 
una cu întîlnirile unde e in Joc o 
miză, un titlu. Eu am asistat la parti
da cu Portugalia, la București. A- 
tunci, echipa României a demonstrat 
mult mai mare elan, s-a Întrebuințat 
mai mult decît tn întîlnirile disputa
te aici, cum era și firesc. Cred că in 
jocurile din Brazilia, selecționata 
României a depus eforturi de fiecare 
dată, dar niciodată nu a ajuns să-și 
etaleze în întregime resursele, pe de 
altă parte, condițiile de aici sînt di
ferite. S-a trecut la o diferență mare 
de temperatură, de fus orar, factori 
ce solicită adaptare în timp. Se a- 
daugă apoi starea terenurilor noas
tre, care, cu excepția celui din Porto 
Alegre, solicită jucătorilor un efort 
muscular suplimentar și amenință 
chiar cu distensiuni pe cei neobiș- 
nuiți. Intr-un cuvînt, eu știu că ju
cătorii români pot mai mult, fiindcă

tilă, nu numai pentru România 
altfel. Cred că fotbalul românesc 
evoluat foarte 
față de nivelul. 
1962 este de-a 
Opt ani s-a făcut un salt foarte mare. 
Sub toate aspectele.

Ce deficiențe ați observat la se
lecționata României 7
Principala Înclin să cred că ține d« 

temperament. Și în această privință 
ne asemănăm. Cînd echipa reușeșt» 
lă aibă un scor favorabil, intră tn 
euforie și se relaxează, lăsînd Im
presia că subestimează adversarul 
S-ar mai adăuga lipsa de ex
periență suficientă la unii jucători 
toarte tineri. Răducanu, de exemplu, 
poate fi unul din cei mai buni por
tari din lume. Are toate cele nece
sare pentru asta. Dar încă se vede că 
e tinerel. Aveți o echipă derutantă 
ce poate cîștiga categoric într-o par
tidă și pierde In alta cu aceeași de- ' 
«involtură.

„pa- 
Au- 
în-

1 a 
avut cinstea de a marca primul gol 
(neoficial, e drept) intr-una din por
țile noului patinoar. Oglinda de ghea
ță bucureșteană a avut, apoi, oaspeți 
— componența reprezentativelor Iu
goslaviei și Japoniei — care au fă
cut obișnuitele antrenamente, de 
acomodare.

Intre timp, pe aeroportul Bănea- 
sa, adevărate „echipe de serviciu la 
recepție" intimpină delegațiile de 
sportivi ale țărilor participante la 
grupa B, oficiali, ziariști etc. Pină 
astăzi la prinz sint așteptate să so
sească la București toate echipele 
angajate în competiție.

Astăzi după amiază, la Casa zia
riștilor din București (ora 19), pre
ședintele Federației române de ho
chei, tov. Nicolae Bozdog, va pre
zenta ziariștilor acreditați ultimele e- 
venimente legate de desfășurarea 
competiției. Și, în sfirșit, miine — 
marți 24 februarie — debutul între
cerilor din grupa B.

Festivitatea de deschidere a cam
pionatelor va avea loc la ora 16, dar 
ea va fi precedată de jocurile oficiale 
Japonia—S.U.A. (ora 9.30) și Bulga
ria—Elveția (ora 12). După festivita
tea de inaugurare sînt programate 
partidele R.F.G.—Iugoslavia și Nor
vegia—România (ora 19,30).

Programul celei de-a doua zile de
vine și mai interesant prin citeva 
acțiuni organizate... în paralel : o 
gală de filme sportive românești, la 
care sînt Invitați toți participanta și 
oficialii (ora 10) și simpozionul pe 
tema „Probleme medicale și hoche
iul pe gheață", care va avea loc 
In sala Centrului de cercetări știin
țifice. secția medicală. Apoi, bineîn
țeles, două partide de hochei : Japo
nia—R.F.G. (ora 17,00) și S.U.A.- 
Bulgaria (ora 19.301.

Totuși, fotbalul ră
mîne marea pasiune 
a timișorenilor, în ciu
da insatisfacțiilor de 
care au avut parte in 
ultimii ani la acest 
sport. De acest adevăr 
ne-am convins din nou 
ieri, cînd peste 8 000 de 
timișoreni au supra
populat stadionul C.F.R. 
din localitate — gaz
da unui interesant cu
plaj amical internațio
nal de fotbal.

In prima partidă s-au 
Intîlnit formațiile Ri- 
pensia Timișoara și 
Spartac Subotița — 
R. S F. Iugoslavia. 
Calculele hlrtiei anun
țau o întîlnire echili
brată, ambele echipe 
ocupînd la sfîrșitul 
turului locul 4 în 
campionatul categoriei 
B. Dar pe teren lucru
rile s-au petrecut cu

totul altfel. Manlfes- 
tînd o poftă deosebită 
de joc, cu deschideri 
frecvente pe extreme 
și cu replieri rapide In 
atac și apărare, rezul
tat al unei bune condi
ții fizice, timișorenii 
și-au surclasat pur și 
simplu adversarii. Scor 
final 6—0 (1—0). Au în
scris Panici min. 24, 
Seceleanu minutele 55, 
58 și 84, Kuhn mi
nutele 62 .' ~
menționat performanța 
jucătorului Seceleanu, 
care a înscris toate ce
le trei goluri din lo- 
vituri_cu capul.

Partida vedetă a opus 
formației C.F.R. Ti
mișoara pe divizionara 
A din campionatul 
R. P. Ungare— Szegedi 
ELO. A fost un meci 
de mare luptă, în care,

și 87. De

în special, timișorenii 
au făcut o mare risipă 
de energie. Superiori 
în repriza a doua, ei 
și-au adjudecat victo
ria cu 2—0, prin punc
tele realizate de Ma- 
nolache tn min. 65 (ca
re a reluat cu capul în 
plasă o lovitură liberă 
executată de Cloropa- 
ru) și de Chlmluo în 
min 80 (printr-un șut 
năprasnic sub bară de 
la 18 metri). Dacă sco
rul n-a luat proporții 
aceasta se datorește , 
numai jocului bun in 
apărare prestat de oas
peți, lucru de altfel fi
resc, ținînd seama de 
faptul că trei jucători 
din acest compartiment
— portarul Gilicze șl 
stoperii David și Varga
— sînt componenți ai 
echipei de tineret a 
R. P. Ungare.

DIN LUMEA LARGA
IN ETAPA A 35-A A CAMPIO

NATULUI CEHOSLOVAC DE HO
CHEI pe gheață, liderul clasamen
tului, Dukla Jihlava, a pierdut în de
plasare cu 3—5 (1—3, 2—1, 0—1) în 
țața formației H. Z. Litvinov. Alte 
rezultate : Skoda Plsen — Z.K.L. 
Brno 3—5 (1—4, 0—1, 2—0) | Tesla 
Pardubice — Slovan Bratislava 3—4 
(1—1, 1—2, 1—1) i Snop Kladno — T.J. 
Gotwaldow 5—1 (1—0, 2—0, 2—1). In 
clasament continuă să conducă Dukla 
Jihlava cu 52 de puncte, urmată de 
Slovan Bratislava 48 puncte și 
Z.K.L. Brno 47 puncte.

IN CADRUL CAMPIONATULUI 
ENGLEZ DE FOTBAL, echipa Arse
nal Londra (viitoarea adversară a 
formației Dinamo Bacău In „Cupa 
orașelor tîrguri") a pierdut cu scorul 
de 2—3 In fața echipei Derby County. 
Alte rezultate I Burnley — Nottin
gham Forest 5—0 ; Crystal Palace — 
Sheffield Wednesday 0—2 ; Everton — 
Coventry 0—0 | Sunderland — West 
Ham United 0—1 t Tottenham Hots- 
---- Stoke City 1—0 ; Wolverham-pur — Stoke City 1—0 ; Wolvc 
ton Wanderers — Manchester 
1—3.

LA REGGIO CALABRIA s-a 
putat meciul internațional de 
dintre selecționatele Italiei și Polo
niei. Pugiliștii polonezi au obținut 
victoria cu \ _
chipe au prezentat formații complet 
remaniate. La categoria grea, polo
nezul Patricki a dispus la puncte de 
Laureti

dis- 
box

știi polonezi au obți..— 
scorul de 6—4. Ambele e-

al Braziliei 
elogii selec- 
taptul că a 

de pregătire 
califică aste

*
înainte de a încheia, vreau să vl 

spun că azi, In ziarul „Jornal do Bra
sil", fostul selecționer 
Aimore Moreira, aduce 
ționatef române pentru 
întreprins acest turneu 
în vederea „Cupei". El
drept „seriozitate în ce privește pre
gătirea" și In același timp aduce cri
tici lui Saldanha pentru că nu s-a 
preocupat pînă acum de a organiza 
întîlniri cu viitorii adversari de la 
Guadalajara.

Vasile OROS

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
ATLETIC de sală disputat LA SAN 
DIEGO (CALIFORNIA), cunoscutul 
sprinter american Lee Evan3 a sta
bilit cea mai bună performanță- mon
dială în proba de 500 yarzi cu timpul 
de 54” 5/10. Cursa de 60 yarzi gar
duri a fost cîștigată de Gary Power, 
cronometrat în 7”. Pe locul secund 
s-a clasat campionul olimpic de la 
Ciudad de Mexico, Willie Davenport 
cu 7” 1/10.

PROBA MASCULINĂ DE SLA
LOM SPECIAL din cadrul concursu
lui internațional de schi DE LA ZELL 
AM SEE a fost cîștigată de sportivul 
austriac Harald Rofner cronometrat 
tn cele două manșe cu timpul de 95” 
08/100 (49”44/100, plus 45”64/100). Pa 
locurile următoare s-au clasat elve
țienii Walter Tresch — 96”67/100 șl 
Hans Zingre — 97” 09/100. Schiorul 
francez Georges Mauduit a ocupat 
locul cinci cu 98”66/100.

LA LISABONA, într-un meci con- 
tînd pentru TURNEUL U.E.F.A. LA 
FOTBAL, selecționatele Portugaliei 
și Franței au terminat la egalitate i 
0-0.

Deși „actorii" titulari sint lipsă, echipele se pregătesc cu asiduitate în vede
rea noului sezon. O fază de la meciul F.C. Argeș — Rapid (1—1), disputat 

duminică dimineața pe stadionul din Giulești
Foto : M. Andreescu

IN CAMPIONATUL VEST-GER- 
MAN DE FOTBAL s-au disputat nu
mai trei jocuri. Iată rezultatele în
registrate : Miinchen 1 860 — Rotwelss 
Oberhausen 4—1 j M.S.V. Duisburg —. 
Schalke 04 2—0 ( V.F.B. Stuttgart — 
F.C. Koln 0—3 ; Restul partidelor s-au 
amînat din cauza timpului nefavora
bil.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
ATLETIC desfășurat pe teren acope
rit la Berlin, cursa de 3 000 m a re
venit lui Nagel, care l-a Invim pe 
campionul european în proba da 
10 000 m, Jurgen Haase. învingătorul 
a fost cronometrat cu timpul da 
7’56”2/10.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
cat. mijlocie, italianul NINO 

BENVENUTI, a anunțat că Iși va 
pune titlul în joc la sfîrșitul lunii 
mai în fața americanului Doyle 
Baird. Cei doi boxeri s-au mal întîl- 
nit în 1968, terminînd la egalitate. La 
13 martie, Benvenuti va susține o 
partidă la Melbourne, în compania 
americanului Tom Bethea.

CITEVA PERFORMANȚE DE VA- 
LOARE au fost înregistrate în cursul 
Intîlnirii internaționale de atletism 
Anglia — R. D. Germană, care a a- 
vut loc pe teren acoperit la Wolver
hampton. Atletul Wolfgang Nordwig 
(R. D. Germană) a realizat la săritura 
cu prăjina 5.27 m, iar atleta Karin 
Balzer (R. D. Germană) a parcurs 
60 m garduri tn 8”2/10. Meciul a fost 
cîștigat de echipa R. D. Germana 
(la masculin scorul a fost de 129,5— 
93,5 puncte, iar la feminin 73,5—54,5 
puncte).



ața internațional
Vietnamul de sud

PUTERNICE ACȚIO^I OFENSIVE

SAIGON 22 (Agerpres). — 14 mi
litari uciși și 29 răniți, acesta este 
bilanțul pierderilor americane în 
ciocnirea care a avut loc între tru
pele intervenționiste și forțele pa
triotice sud-vietnameze în provin
cia Quang Tin, în noaptea de sîm
bătă spre duminică. Lupte puter
nice au fost înregistrate în după- 
amiaza zilei de sîmbătă și în apro
piere de Cang Long (100 kilometri 
de Saigon), precum și în zonele de 
junglă, în apropierea cărora e am
plasată tabăra militară americană 
de la Dhan Hoa (40 kilometri de 
crașul-bază Da Nang).

în același timp, la aproximativ 
05 kilometri de Saigon, în provin-

LAOS: Victorii al®
forțelor Pathet La©

9

HANOI 22 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A., citînd agenția de știri 
Khaosan Pathet Lao, a transmis un 
comunicat al Comandamentului 
forțelor Pathet Lao din regiunea 
Xieng Kuang, în legătură cu vic
toriile obținute de forțele sale care 
acționează în Valea Ulcioarelor. în 
comunicat se precizează că Valea 
Ulcioarelor — regiunea Xieng 
Kuang — s-a aflat din anul 1961 
sub controlul
patriotic din Laos și al forțelor 
patriotice neutraliste. în contradic
ție cu acest adevăr și ignorînd a- 
vertlsmentele Pathet Lao, forțele 
inamice, sprijinite de Statele Uni
te, au lansat importante operațiuni

comun al Frontului

PRESSE

ANKARA 22 (Agerpres). — La zece zile după punerea tn 
minoritate a premierului Suleyman Demirel, prin disidența celor 
41 de deputați ai propriului său partid, și la o săptămână de la 
desemnarea fostului premier pentru formarea noului cabinet, criza 
de guvern din Turcia se află, după cum transmite agenția France 
Presse, citînd surse informate din Ankara, într-un punct mort.

putaților din partea partidului său. 
La sfîrșitul acesteia, purtătorul de 
cuvînt al consiliului, Turhan Bil- 
gin, ministru de stat, a declarat că 
deputății au condamnat disidența 
și au aprobat linia urmată de pri- 
mul-ministru

Potrivit observatorilor, pare ex
clus faptul că premierul Demirel 
ar lua în considerare cedarea con
ducerii Partidului dreptății sau a 
guvernului unei alte personalități 
pentru a satisface cererile adepți- 
lor lui Bilgic. Dimpotrivă, se pare 
că consiliul disciplinar al partidu
lui a devenit mai exigent, luînd 
în considerare excluderea disiden- 
ților. Rămîne însă în suspensie mo
dul în care premierul va ieși din 
impas — fie prin formarea unui 
guvern minoritar, de prin consti
tuirea unui cabinet de coaliție sau 
obținerea de noi adeziuni, fie prin 
desființarea Adunării Naționale și 
organizarea de alegeri. Nici o sursă 
autorizată n-a putut oferi vreun 
indiciu în acest sens.

în caz 
Parti

a tre-

însușl premierul desemnat a ca
racterizat sîmbătă situația ca fiind 
fără precedent în istoria țării sale, 
„o criză gravă — a spus el — care 
rezultă din faptul că nici opoziția 
nu dispune de majoritatea necesară 
pentru o soluție de schimb 
de retragere de la putere a 
dului dreptății".

în cursul săptămînli care 
aut, eforturile de culise n-au reușit, 
după cum susțin sursele din An
kara, să ducă la închiderea breșei 
provocate de grupul de deputați 
din jurul fostului ministru al co
municațiilor, Sadettin Bilgic, nici la 
cîștigarea de noi aderenți de către 
premierul desemnat, cu excepția 
unui singur deputat aparținînd u- 
nei formații de mai mică impor
tanță. Grupul parlamentar guver
namental numără astfel abia 217 
deputați, față de 226 necesari pen
tru a obține votul de învestitură.

Sîmbătă a avut loc o reuniune 
în cadrul căreia premierul Demirel 
a consultat Consiliul Central al de
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Insulă

Man

munți, 
geolo- 
a in-

că prețul transportului a 
scăzut treptat. Un bilet 
Londra — New York, de

la „Polul" frigul ui

Așezarea Oimiakon din 
Iakuția sovietică, situată la 
64 de grade latitudine nor
dică, la sud de Verhoiansk, 
este locul cu cea mai scă
zută temperatură din emis
fera nordică (aici s-au în
registrat geruri de minus 
70 grade). Pe o asemenea 
vreme lubrifianții mașinilor 
îngheață, metalul și cau
ciucul devin fărimicioase, 
păsările cad din zbor săge
tate de frigul aspru.

Acum 50 de ani, iakuții 
se adăposteau în așa-numi- 
tele tordohe sau in iurte, 
cu „geamuri" de gheață, lo
cuințe prea puțin adaptate 
gerurilor puternice. De a- 
tunci regiunea a cunoscut 
o continuă dezvoltare. S-au 
construit drumuri prin tun-

De la 3 500

la 287 milioane
de pasageri

Dezvoltarea transporturi
lor aeriene de pasageri a 
cunoscut in numai 6 decenii 
o adevărată revoluție. Po
trivit unei statistici oficiale, 
In 1919 doar 3500 de per
soane au folosit acest mij
loc de transport. Anul tre- 
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cla Binh Duong, o poziție a primei 
divizii americane de infanterie a 
fost bombardată de patrioți, acțiu
ne care a constituit semnalul de 
declanșare a unor lupte puternice, 
în cadrul cărora' forțele amerioane 
au solicitat sprijinul aviației și al 
blindatelor ; potrivit unui purtător 
de cuvînt al comandamentului a- 
merican de la Saigon, în urma 
acestei ciocniri cinci militari ame
ricani au fost scoși din luptă.

în cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică, forțele patriotice sud- 
vietnameze au lansat încă patru 
acțiuni ofensive asupra unor obiec
tive militare americano-saigoneze.

împotriva acestei regiuni. In comu
nicat se arată că la .„17 și 18 fe
bruarie avioanele strategice „B-52“ 
au bombardat Valea Ulcioarelor. 
în ciuda acestor atacuri, forțele 
Pathet Lao au reușit să se infil
treze în pozițiile deținute de ina
mic, cauzîndu-i pierderi însemnate 
în oameni și materiale. Printre 
pozițiile ocupate de forțele Pathet 
Lao se află și un aerodrom care 
era folosit de forțele americane. în 
încheierea comunicatului se arată 
că, între 12 și 15 februarie, forțele 
patriotice au doborît sau au distrus 
la sol șase avioane americane, ast
fel că numărul total al avioanelor 
S.U.A. doborîte în Laos se ridică 
în prezent la 1 206.

pildă, costa tn 1951 — Ill 
dolari, iar In prezent 
420 dolari.

dră, taiga și peste 
Și-au făcut apariția 
gii, s-a descoperit și - ... 
ceput explorarea aurului. 
Locuitorii nu au abandonat 
insă nici ocupațiile tradi
ționale — creșterea renilor 
și vînatul. La Ust-Nera, 
devenit centru al raionului 
Oimiakon, pe solul cu gla- 
ciație eternă s-au construit 
clădiri cu ziduri groase de 
un metru, cu trei rinduri 
de geamuri și puternice sis
teme de încălzire, școli, 
grădinițe, un palat al cul
turii și unul al sporturilor. 
In curînd, aici se va da in 
folosință un bazin de înot. 
In asemenea condiții, gerul 
nu mai este un adversar de 
temut.

Proiectul unei noi 
metropole algeriene

Reputatul arhitect Oscar 
Niemeyer, creatorul Brasi- 
liei, capitala de beton fi 
sticlă a Braziliei, lucrează 
in prezent la proiectul con
struirii unui nou Alger. 
Noua capitală a Algeriei, in 
viziunea arhitectului brazi
lian, va avea 500 000 de lo
cuitori și va dispune, prin
tre altele, de un ansamblu 
de clădiri administrative, 
un teatru circular, o mos
chee. Arhitectul brazilian

Intenționează să ridice «- 
cest ultim edificiu pe mare, 
„nu numai pentru a aduce 
un element de surpriză in 
arhitectonica orașului, ci și 
in scopul utilizării cu ma
ximum de efect, după cum 
singur mărturisește, a re
surselor de care dispune 
regiunea".

în fotografie : macheta 
proiectatei moschei din 
viitoarea capitală a Alge
riei.

cut, numărul călătorilor s-a 
ridicat la 237 milioane. Este 
desigur o consecință a fap
tului că transportul aerian 
a fost dotat cu aparate de 
capacitate șl viteză mare, 
dar ți o urmare a faptului

sa
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Șl LIDERI Al ORGANIZAȚIILOR PÂLESTÎNENE © ODD BULL 
SOSEȘTE LUNI LA CAIRO ® 
NULUI COMPANIEI AERIENE

AMMAN — După ce delegația pa- 
lestineană s-a retras de la palatul re
gal din Amman, unde au avut loc 
sîmbătă seara negocieri intre oficia
litățile iordaniene și lideri ai orga
nizațiilor palestinene, regele Hu
ssein a prezidat o reuniune a dele
gației iordaniene, anunță agenția 
France Presse.

La rindul său, Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru eliberarea Pa
lestinei, a condus o reuniune a Co
mandamentului unificat palestinean, 
care a examinat o serie de pro
bleme ivite în cadrul negocierilor cu 
oficialitățile iordaniene.

La Amman nu a fast dat publici
tății nici un comunicat din care să 
reiasă rezultatele primei runde a 
negocierilor de sîmbătă seară.

Citînd surse lordaniene, oa șl de
clarația unui purtător de cuvînt al 
Comandamentului unificat palesti- 
nean, agenția menționează că această 
reuniune ar fi prilejuit doar o serie 
de dezbateri preliminare, înaintea 
angajării negocierilor propriu-zise.

4r
CAIRO. — Generalul Odd Bull, șe

ful grupului de observatori ai O.N.U. 
în Orientul Apropiat, urmează să so
sească luni dimineața în capitala e- 
gipteană, au anunțat surse oficiale 
din Cairo. în cursul vizitei sale, ge
neralul Odd Bull va avea întrevederi 
cu alte oficialități egiptene, în legă
tură cu recentele consultări pe care 
le-a avut la New York cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, privind 
evoluția situației din Orientul Apro
piat.

★
BERNA. — Un avion de tipul „Co

ronado", aparținînd companiei elve
țiene „Swissair" — s-a prăbușit sîm
bătă în apropiere de localitatea 
Wuerenlingen, din cantonul Aargau, 
la puțin timp după decolarea sa din 
Ztirich, cu destinația Tel Aviv. Toți 
cei 38 de pasageri șl nouă membri ai 
echipajului care se găseau la bordul 
avionului și-au pierdut viața. La o 
conferință de presă a Comisiei fede
rale instituite pentru anchetarea ca
zului s-a precizat că cercetările pre
liminare confirmă ipoteza unui aten
tat, neexistînd nici un indiciu că ac-

ATENTATUL ASUPRA AVID 
„SWISSAIR".

cidentul ar avea cauze de ordin 
tehnic. Pilotul a reușit să informeze 
turnul de control că explozia a de
clanșat un incendiu, Iar fumul a pă
truns in cabină, reducînd vizibilita
tea. El a mai avut timp să ceară, 
înainte de întreruperea legăturilor 
radio, permisiunea de a se reîntoarce 
și ateriza.

In Europa occidentalâ, inclusiv în însorita Spanie s-au înregistrat zilele 
acestea ninsori neobișnuit de abundente. In imagine: zăpadă la Pam
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Secretarul de stat 
S.O., William Rogers, 
sosit sîmbătă seara la Monrovia 
cadrul turneului pe care îl între
prinde în mai multe țări africane. 
La aeroport el a fost întîmpinat de 
omologul său liberian, Rudolph Gri
mes.

O flște de pămînt tn Ma
rea Irlandei: 50 km lungi
me, 16 km lățime și 50 000 
de locuitori. Este Insula 
Man. una din cele mai ori
ginale de pe glob. Aici se 
găsește cel mai vechi par
lament din întreaga lume, 
fondat acum l 110 ani ie 
către likingi. Deputății re
prezintă Interesele diferite
lor pături sociale ale popu
lației, partide politice ne- 
existînd. Impozitele tint de 
două ori mai reduse decît 
In Marea Britanie. Locui
torii au menținut pedeapsa 
corporală pe care Anglia a 
desființat-o in 1943. dar o 
aplică exclusiv tinerilor 
pină in 20 de ani...

oow

Aniversarea la 4 februarie 1970 
a nouă ani de la începerea lup
tei armate a patriofilor din An
gola împotriva colonialiștilor 
portughezi a consemnat noi vic
torii obținute de trupele Miș
cării populare pentru eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.). Comunicatele 
militare publicate în ultima pe
rioadă de M.P.L.A. relevă astfel 
că patrioții au declanșat impor
tante acțiuni ofensive în distric
tele Luanda și Malange, care 
s-au soldat cu scoaterea din 
luptă a peste 400 de soldați 
inamici, precum și cu captura
rea unei importante cantităti de 
armament și muniții. în foto
grafie : un detașament al 
M.P.L.A. defilînd într-una din re
giunile eliberate ale Angolei

Ministrul da externe al 
UQandei, Sam odaka> a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Kampala că atitu- 

Republicii Sud- 
Organizația Na- 
rezoluțiile adop- 
internațional cu 
Sud-Vest (Nami-

dinea arogantă a 
Africane față de 
țiunilor Unite și de 
tate de acest for 
privire la Africa de . .... __
bia) se datorește sprijinului pe care 
regimul de la Pretoria îl primește 
din partea unor puteri occidentale. 
Acest sprijin, a subliniat ministrul 
ugandez, se explică prin interesele 
economice profunde pe care mono
polurile occidentale le au în Repu
blica Sud-Africană.

0 seri® de măsuri privind 
organizarea și conducerea 
întreprinderilor de stai în 
Algeria au ^ost odoptate cu pri
lejul unei reuniuni a guvernului ni
gerian, prezidată de șeful statului, 
Houari Boumediene. Printre acestea, se înscrie formarea în toate între
prinderile și instituțiile publice a u- 
nor „adunări ale muncitorilor, alese 
pe bază democratică de către toți 
salariații întreprinderii, adunări 
care se vor bucura de largi prero
gative tn toate domeniile". Guvernul 
algerian a hotărît, de asemenea, in
stituirea pe lingă director a unui 
consiliu ae conducere din care vor 
face parte, cu drepturi depline, re-

Împotriva sentințelor pronunțate
LA CHICAGO

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Mari demonstrații de protest împo
triva sentințelor pronunțate în pro
cesul de la Chicago au avut loc 
sîmbătă într-o serie de orașe din 
S-U.A. La Chicago s-a desfășurat 
un marș la care au participat peste 
7 000 de persoane, iar la Washing
ton a avut loc în fața Ministerului 
de Justiție al S.U.A. un miting de

Expresia unei bune

colaborări
ta porțiu- 
care duce 
la Alexan-

Fe ultima
ne, șoseaua 
de la Cairo 
dria — oraș considerat, 
pe drept cuvînt, cea 
de-a doua capitală a 
țării — șerpuiește prin
tre livezi de smochini 
care, în aceste zile de 
„iarnă“ subtropicală, au 
o bizară înfățișare. In 
stingă șoselei se des
fășoară larg privirilor 
întinsul lac Mariut, 
care, în timpul verii, 
seacă pe mari supra
fețe, depunînd imense 
mormane de sare. De 
partea cealaltă a lacu
lui străpung albastrul ■ 
imaculat al cerului si
luetele unor întreprin
deri cu profil variat — 
o veritabilă platformă 
industrială a Alexan
driei. Aici, în această 
regiune, cunoscută sub 
denumirea de Mex, a 
fost ales locul unde, în 
baza acordului de co
laborare economică și 
tehnică, specialiștii ro
mâni și cei din R.A.U. 
construiesc o fabrică de 
carbonat de sodiu. Se 
prevede că aceasta va 
da, în prima etapă, o 
producție de 100 000 
tone, cu posibilități de 
extindere ulterioară pî- 
nă la dublul capacității 
inițiale. întregul utilaj 
și echipament sînt a- 
duse din România, pla
ta acestora uimind a 
se face în produsele o- 
biectivului în curs de 
construcție, precum și 
tn materii prime de

care dispune R.A.U. — 
minereu de fier, fos
fați.

La întrebarea de ce 
a fost ales acest am
plasament pentru con
struirea fabricii, răs
punsul este cît se poate 
de simplu: fabrica va 
folosi ca materie primă 
marile cantități de sare 
obținută prin evapora
rea lacului, un fel de 
prelungire a Meditera- 
nei, precum și calcarul

CORESPONDENȚA 
DIN CAIRO DE 

LA C. OPRICA

car® se găsește din a- 
bundență de-a lungul 
coastei mării. Vizitînd 
șantierul, am avut oca
zia să stau de vorbă cu 
inginerul Husein Ba
dawi, șeful lucrărilor 
părții egiptene, care, 
exprimîndu-și satisfac
ția pentru felul în care 
decurge colaborarea cu 

. muncitorii, inginerii și 
tehnicienii români, ne-a 
explicat că noua fa
brică se înscrie pe 
drumul industrializării 
R.A.U. Ea va satisface 
în întregime nevoile de 
sodă calcinată și sodă 
caustică ale țării și va 
permite, în același 
timp, să se exporte în 
străinătate o parte a 
producției. El a ținut 
să sublinieze că produ
sele obținute vor fi fo-

Comunicatul publicat Ia încheierea vizitei în R. P. 
Bulgaria a ministrului de externe al R. P. Ungare, Janas 
Peter, relevă că convorbirile pe care oaspetele le-a avut la Sofia au 
scos la iveală hotărîrea celor două părți de a depune noi eforturi pentru 
dezvoltarea legăturilor reciproce. Au fost discutate, de asemenea, probleme 
Internaționale actuale, un loc special ocupîndu-1 problema securității euro
pene. Părțile au subliniat că interesele păcii și colaborării dintre statele 
europene cer crearea unui sistem eficace de securitate europeană pe baza 
principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, suve
ranității, integrității teritoriale și respectării frontierelor existente.

prezentanți al muncitorilor aleși de 
adunarea acestora. O altă măsură se 
refere la cointeresarea materială a 
muncitorilor în funcție de producția 
și rezultatele financiare - înregistrate 
de fiecare întreprindere.

Un grup de reprezen
tanți ai firmei japoneze 
„Niiimen" a sosit 18 Var«ovia 
pentru stabilirea unor cantacte eco
nomice și încheierea posibilă, a unor 
acorduri comerciale și financiare, 
anunță agenția P.A.P. Oaspeții poar
tă convorbiri Ia Ministerul Comer
țului Exterior al R. P. Polone, ma-, 
nifestînd interes pentru lărgirea co
laborării economice și pentru expor
tul pe credit în Polonia și achizi
ționarea de cărbune cocsificabil po
lonez, precizează agenția citată.

Cea de-a 21-a conferință 
a Asociației naționale a fe
meilor din Pakistan E-* des- 
chis la Karaci. Intr-un mesaj adresat 
participantelor la conferință, preșe
dintele Yahya Khan a subliniat a- 
portul deosebit al femeilor la cauza 
dezvoltării naționale a Pakistanu
lui. Președintele a relevat că în cel 
22 de ani de existență a Pakistanu
lui independent femeile au obținut 
succese remarcabile în viața poli
tică și socială a țării.

0 demoasfrație de protest 
fata de războiul colonial 
dus de Portugalia în teritoriile 
sale din Africa a fost organizată sîm
bătă seara la Lisabona. Participanții 
în majoritate tineri au scandat lozinci, 
cerînd încetarea războiului și acorda
rea independenței Angolei, Mozam- 
bicului și Guineei portugheze. Poliția 
a intervenit cu bastoane și cîini dresați 
pentru a-i împrăștia pe demonstranți.

protest. Printre vorbitorii la mi
ting s-au aflat avocatul William 
Kunstler și soțiile a doi dintre con
damnați. Demonstrații similare s-au 
înregistrat și în alte orașe, ca Mia
mi (Florida), St. Louis (Missouri), 
Detroit (Illinois), Milwaukee (Wis
consin) și Wichita (Kansas). Poliția 
a operat numeroase arestări.

losite în întreprinderile 
textile, una din ramu
rile importante ale in
dustriei R.A.U., precum 
și în industriile farma
ceutică și a sticlei.

La aproape un an și 
jumătate de la începe
rea lucrărilor, șantierul 
noii fabrici oferă ima
ginea unei activități 
intense. Lucrările se 
află într-un stadiu a- 
vansat, o parte a utila
jelor și echipamentelor 
fiind deja instalată. 
„Noi, constructorii și 
specialiștii români, îmi 
spunea inginerul Mir
cea Hînsa, șef coordo
nator al șantierului, 
simțim o îndreptățită 
mîndrle pentru faptul 
că atît echipamentul 
fabricii pe care o con
struim cît și procesul 
tehnologic complet au
tomatizat sînt la nive
lul tehnicii mondiale".

Tocmai de aceea fa
brica va avea nevpie 
de cadre cu un înalt., 
nivel, care să asigu f 
bunul mers al produc
ției în condițiile unei 
tehnicități avansate, 
încă de pe acum, sub 
îndrumarea unor spe
cialiști români, se des
fășoară cursuri de pre
gătire pentru muncito
rii și tehnicienii care 
vor conduce instalațiile 
fabricii. Un alt grup 
de muncitori și tehni
cieni egipteni va pleca 
în curînd la uzinele si
milare din România 
pentru specializare.

0 bombă a explodat în
tr-un local din Belfast !a 
cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică. Explozia nu a provo
cat victime. Se subliniază că este a 
noua explozie care are loc în capitala 
nord-irlandeză de la începutul anului. 
Poliția și unități ale trupelor brita
nice staționate în Irlanda de nord’ au 
înconjurat cartierul în care a fost pusă 
bomba pentru a permite desfășurarea 
cercetărilor și prinderea vinovaților.

CRIMA
MONSTRUOASĂ

DE LA 
FORT BRASS
în orașul american Fort. 

Bragg (Carolina de nord) s-a 
înregistrat un sîngeros asasinat, 
prezentînd, potrivit relatărilor 
presei occidentale, asemănări cu 
cazul Sharon Tate, oare a răs
colit profund opinia publică din 
S.U.A.

Iată faptele.
în una din nopțile trecute, 

patru indivizi — trei bărbați și 
o femeie — au pătruns in casa 
medicului militar căpitanul 
Jeffrey MacDonald, au înjun
ghiat pe soția și cele două fiice 
(de 6 și 2 ani) ale acestuia, ră- 
nindu-1 grav pe medic.

Cînd poliția alarmată a sosit 
la fața locului, a găsit pe cele 
două fetițe, care decedaseră, în 
camera lor, iar soția medicului, 
zăcînd și ea moartă, într-un lac 
de sînge, alături de soțul ei 
grav rănit, în dormitor. Deasu
pra patului, pe perete. era 
scris cuvîntui „Pig“ („porc"). Și 
la Los Angeles, cînd au fost asa
sinate actrița Sharon Tate șl 
încă patru persoane, asasinii au 
scris pe ușă, cu sîngele victime
lor, același cuvînt.

Transportat Ia spital, MacDo
nald a relatat apoi că asasinii, 
în timp ce înfăptuiau crima, 
cîntau „Acid is great — kill the 
pigs". („Acidul este mare — o- 
morîți porcii"). Potrivit preciză
rilor poliției, cuvîntui „acid" 
este folosit de „hippies" pentru 
stupefiantul LSD. Medicul, care 
se află acum în afară de peri
col, a mai arătat că unul din 
făptași purta un veston al ar
matei de uscat americane, avînd 
însemne de sergent.

Cercetările continuă.


