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Ampiă acțiune 
de propagandă 

tehnică 
și economică

Succese

ale industriei

din Caraș

Severin
întreprinderile. siderurgice, 

constructoare de mașini și mi
niere din județul Caraș-Severin, 
care realizează mai mult de ju
mătate din producția industrială 
a acestui județ, au încheiat pri
mele două luni ale anului cu 
un rodnic bilanț. In ae,jst inter
val, furnaliștii, oțelarii și lami- 
natorii au elaborat peste sar
cina planificată 1 000 tone fon
tă, 1500 tone oțel și aproape 
1 000 tone laminate, produse ob
ținute prin creșterea indicilor 
de utilizare intensivă a agrega
telor, îmbunătățirea parametri
lor termici ai furnalelor și cup
toarelor, reducerea consumuri
lor de cocs și alte materiale.

în același timp, constructorii 
de mașini aparținînd grupului 
de uzine Reșița au livrat în 
plus mai mult de 450 tone di
ferite mașini și utilaje pentru 
industria chimică și industria 
metalurgică, precum și motoare 
electrice cu o putere totală de 
6 000 kW. Tot în această perioa
dă minerii din bazinul carbo
nifer al Anin ei și-au depășit 
planul de producție cu peste 500 
tone cărbune brut, iar între
prinderile de prelucrare și in
dustrializare a lemnului au dat 
suplimentar față de 
planului peste 1 300 
restea de rășinoase.

prevederile 
mc de che-

(Agerpres)

PROGRAMUL PRODUCTIV
Șl ECONOMIC AL UNEI
CENTRALE INDUSTRIALE
și câteva chestiuni în

înființarea la Cluj a unei centrale 
industriale miniere are în vedere 
valorificarea mai eficientă a zăcă
mintelor de fier și nemetalifere afla
te pe teritoriul nord-vestic al țării, 
încă din primele' zile de la constitui
rea acestui organism economic, nc-au 
fost clare direcțiile în care trebuie 
să acționăm pentru atingerea scopu
lui propus. Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al X-lea le indică cu exacti
tate : „în industria extractivă a mi
nereurilor nemetalifere, a produselor 
abrazive și cărbunoase se va pune 
accentul pe extinderea valorificării 
zăcămintelor de caolin, feldspat, dia- 
tomită, bentonită, talc, nisipuri și va 
începe exploatarea zăcămîntului de 
sulf. Pentru satisfacerea cererilor 
sporite și în continuă diversificare 
de produse nemetalifere, vor trebui 
extinse tehnologiile moderne de în
nobilare a minereurilor care să con
tribuie la lărgirea gamei de produse 
și ridicarea calității acestora".

Cu toate că nu au trecut decît cî- 
teva luni de la constituirea centralei 
noastre, putem aprecia că aceasta a 
apropiat conducerea de producție, a 
creat condiții pentru rezolvarea mai 
operativă și mai eficientă a proble
melor concrete ale activității econo
mice a unităților componente. .Asu- 
mîndu-și atribuții sporite, treptat 
centrala noastră se definește ca un 
organism economic direct răspunză
tor de îndeplinirea planului.

Cele 7 unități ale centralei livrea
ză industriei 34 de sortimente de 
produse miniere brute sau prepara
te, la circa 1 000 de beneficiari in
terni. Pentru asigurarea bazei de 
materii prime, se. vor pune în ex
ploatare noi zăcăminte. în prezent 
executindu-se lucrări miniere de ex-

Ing. loan MAGDA 
directorul general 

al Centralei minelor de fier 
și nemetalifere Cluj

ploatare, deschidere și pregătire, pre
cum și lucrări de cercetare în ve
derea stabilirii unor fluxuri tehno
logice adecvate. Concomitent, avem 
în studiu extinderea unor noi meto
de de lucru, de mare productivitate.

Acestor preocupări majore li se a- 
daugă și grija pentru realizarea pa
rametrilor tehnico-economici ai unor 
capacități de producție recent puse 
în funcțiune, cît și pentru intrarea 
în producție la termenul stabilit prin 
plan a noilor obiective și capacități. 
In mod deosebit avem în vedere pu
nerea la punct a instalației .de spă
lare a nisipurilor și caolinului de la 
Aghireș, a instalației de preparare 
de la Orșova și a instalației d.e cali- 
brare a calcarului de la Cumulat. 
Deosebit de stringentă este darea în 
funcțiune în acest trimestru a insta
lațiilor de bentonită șl feldspat — 
linia a III-a — de la Cluj și a insta
lației de talc de la Zlaști-Hunedoara. 
Cele mai bune cadre tehnice ale în
treprinderilor și centralei le-anj de
semnat să urmărească și să rezolve 
probleme e pe care Ie ridică cele 
două categorii.de obiective — în con
strucție și intrate n funcțiune — 
hotărîtoare pentru îndeplinirea pla
nului de producție pe acest an.

Este bine știut că de calitatea pro
duselor șl de diversificarea acestora 
depind satisfacerea cerințelor spo
rite ale industriei noastre, limitarea 
importului și, concomitent, lărgirea

suspensie
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DEALUL ȘCOLII
formă inedita de relief... cultural

Apusenii, 
discrimi-

In Munții Apuseni, 
la Girda-Ghețar, oa
menii au botezat un 
deal j „Dealul școlii".

Ca să ajungi la 
Girda-Ghețar — îmi 
însemnam cîndva pe 
carnetul 
drumul e lung și tre
buie să merite să-l 
faci. După ce accele
ratul a rămas abia o 
iluzie sonoră, după ce 
„mocănița" a gîfiit pe 
pantele de gresie ciș- 
tigind metru cu metru 
către inima „Alpilor 
Transilvaniei", după 
ce caii moțești, scunzi 
și vînjoși, au scurmat 
cu copita cărările cale 
de citeva ceasuri, a- 
jungi sus, în pisc, la 
Girda-Ghețar. Dar 
drumul merită.

Cringul moțesc do
mină numai piscurile. 
Girda-Ghețar e un 
cuib de vulturi, iar de 
la o vale la alta, din 
culme in culme, puntea 
o făcea, pină nu de
mult, doar boncănitul 
grav și trist al tulni
cului sau semnele oa
menilor locului, in 
straiele lor albe ca 
neaua, agitind brațele 
ca niște aripi de pă
sări. E drept, moții de 
aici sint niște origi
nali („cine i-a pus să 
se cațere sub cer, 
să nu-i ajungă ni
meni ?“), oficialitatea 
de ieri se putea scuza 
in mod „întemeiat" că 
nu se poate duce me- 
rindea culturală pină 
acolo sus. (Pe toată 
valea Arieșului erau, 
in schimb, 17 000 de 
moți analfabeți, iar 
bolile, o dată cu fis
calitatea excesivă, cu-

ceriseră toți 
fără nici o 
nare).

La astfel de înălțimi 
o școală e, oriunde, o 
originalitate. Dar la 
Girda-Ghețar t-a cori

de note — struit, în anii noștri, 
o școală. „Recalcitran
ții" la civilizație și lu
mină au cărat, cu spi
nările și cu caii, pia
tra, lemnul și cărămi
da cu care s-a înălțat 
primul monument cul
tural pe un pisc sin
guratic de munte. Fie
care bancă, trecută

BACĂU (corespondentul „Scîn- 
teii"). — La Bacău a fost inau
gurată, la 1 martie a. c., o am
plă acțiune de propagandă teh- 
nico-economică, sub denumirea 
sugestivă „Ecotehnica ’70". Cu 
acest prilej, la casa de cultură 
din localitate a avut loc un sim
pozion la care și-au adus con
tribuția acad. prof. dr. Grigore 
Moisil. cu expunerea „Ciberne
tica și dezvoltarea societății 
contemporane", prof. dr. Victor 
Sahini, membru corespondent al 
Academiei, și conf. univ. Vasile 
Ciocîrlan, de la Universitatea 
Al. I. Cuza din Iași. Pentru zi
lele următoare s-au programat 
in toate centrele industriale din 
județ o seamă de acțiuni — 
simpozioane, colocvii, schimburi 
de experiență, dezbateri — pe 
teme specifice activității de pro
ducție. Astfel, la Borzcști, pu
ternic centru industrial, va avea 
loc un simpozion privind cerce
tarea științifică în uzinele chi
mice de pe Valea Trotușului, 
iar la Buhuși, simpozionul 
tema „Progresul tehnic în 
dustria textilă".

Aflată la cea de-a doua 
ție, „Ecotehnica ’70“ își propune 
să reia, pe un plan superior, 
acțiunile întreprinse anul trecut, 
venind astfel în sprijinul rea
lizării exemplare a planului și 
a angajamentelor luate în în
trecerea socialistă din ultimul 
an al cincinalului, de oamenii 
muncii din acest județ.

pe 
in-

însemnări 
de llie PURCARU

mult, trecînd din nou 
prin Girda-Ghețar, să 
am drept tovarăș de 
drum un om al locu
lui, unul dintre profe
sorii școlii din pisc. 
Urcam amîndoi spre 
școală; eu făceam a 
doua oară drumul a- 
cesta, el il mai făcuse 
de sute și sute de ori. 
De multe sute de ori, 
acest om și colegii lui, 
treziți o dată cu mie
zul nopții, urcă dealul 
ca să fie primii, aco
lo, sus, in școala cea 
nouă, astfel ca zorile 
să-i prindă gata, cu 
lecțiile pregătite, cu 
cărțile și catalogul pe 
catedră, cu flori proas
pete intr-un pahar cu 
apă. Evenimentul se 
consumă simplu și a-

r nonim, deși gestul im
plică un efort perso
nal pentru care elo
giul obișnuit răm.îne, 
cel mai adesea, palid, 
însoțitorul meu, aosol- 
vent eminent al Facul
tății de filologie din 
Cluj, fusese invitat să 
lucreze ca asistent In 
învățământul superior, 
iar — el însuși fost 
elev la Girda-Ghețar, 
unul, din primii care 
pășiseră pragul aces
tei construcții alpine
— ceruse să vină aici, 
intre copiii prietenilor.

,.Dealul școlii" e o 
cotă nouă, o formă i- 
nedită de relief, apă
rută pe hărțile noastre 
in acești ani de prefa
ceri care au modificat 
nu numai fața unei 
țări, dar au ridicat la 
lumina învățăturii — 
și a unei superioare 
înțelegeri a rostului lor
— oamenii ei.

din mină tn mină, fie
care carte, răsfoită in 
timpul construcției, 
fiecare popas, folosit 
pentru învățătură, au 
făcut ca spre piscul 
școlii să urce toată se
tea de cultură a oame
nilor ; și culmea pe care 
s-a înălțat clădirea a 
primit numele 
„Dealul școlii".

Evenimentul in sine, 
cu tot pitorescul ce-l 
înconjoară, nu este 
totuși un fapt singu
lar. Am numărat, in 
ultimii ani, in pere
grinările reporteri
cești, in Transilvania 
ca și in Moldova sau 
Vilcea, 17 culmi pe ca
re localnicii, impodo- 
bindu-le cu lăcașuri 
de cultură, le-au nu
mit la fel: „Dealul 
școlii". Intimplarea a 
făcut, insă, ca, ng, de-

de

exportului. Trebuie să recunoaștem 
că activitatea de export a . centralei 
noastre este încă restrînsă, iar între
prinderile consumatoare din țară 
apelează adesea la importuri de mi
nereuri pe care le-am putea asigura 
din producția proprie. Iată de ce 
am considerat că este necesar și ur
gent să solicităm ajutorul institute
lor de cercetare și învățămînt supe
rior . în vederea rezolvării acestor 
probleme. De altfel, ne-am și anga
jat să reducem importul de caolin cu 
peste L800 de tone. Consiliul de ad
ministrație al centralei a alcătuit un 
colectiv*de cercetare propriu, cane, 
în prezent, împreună cu specialiștii 
din fabricile de hîrtie, lucrează la 
definitivarea unor studii pentru ob
ținerea unei calități optime la acest 
important produs. Colaborăm, de a- 
semenea, cu Filiala din Cluj a Aca
demiei în vederea obținerii caolinu
lui ceramic albit și a nisipului în
nobilat necesar fabricării. sticlăriei 
fine. împreună .cu oamenii de știință 
și cadre didactice de la Facultatea 
de geologie a Universității din Cluj, 
lucrăm la prospectarea și explora
rea de noi zăcăminte de substanțe 
minerale utile.

Sarcini deosebit de importante re
vin centralei noastre în domeniul 
asigurării desfacerii produselor și 
aprovizionării unităților în subordi
ne cu materiale și piese de schimb. 
Greutăți mari întîmpinăm în pe
rioada de iarnă la desfacerea ace
lor produse care, au un grad mare 
de umiditate. în timpul transportu
lui, acestea îngheață, iar beneficia
rii noștri nu dispun de tunele de 
dezgheter«,.->;A&a>ta este cauza nu
mărului mare de refuzuri, în spe
cial la concentratul de fier de la 
Căpuș, din partea Combinatului si
derurgic Galați și a Combinatului 
siderurgic Hunedoara. în prezent, 
peste 50 000 tone de minereu este 
stocat în stația de expediție. Credem 
că această problemă, care pricinuieș- 
te necazuri an de an, trebuie clari
ficată o dată pentru totdeauna de 
către forurile de resort în cauză.

N-am reușit să rezolvăm încă toa
te problemele care vizează aprovi
zionarea ritmică a unităților noastre 
cu materiale,' ‘ utilaje și piese de 
schimb de uzură. Avem nevoie 
de sprijinul forului nostru de resort 
—. Ministerul;Minelor -- în vederea 
rezolvării unor probleme privind ob
ținerea materialelor și pieselor de 
schimb din import.

Consiliul de administrație al cen
tralei și comitetele de direcție ale 
unităților acționează acum pentru 
obținerea unei producții suplimen
tare de peste 8 milioane lei și re- 

.__t cu 1,3 mi-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

® Turneul teairului din Bacău

ducerea prețului de cost 
lioane lei.

Confortul 
iluzoriu

al inculturii
...Spațioasele încăperi erau mobilate după ultimele 

prototipuri din „Domus". Eleganța armonizării for
melor și culorilor lua pe alocuri aspectul unor în
jghebări de vizibil rafinament : deasupra unui scrin 
stil Chippendale trona, cu o anume grație suavă și 
stranie, o icoană pe sticlă (e drept, nu autentică, ci 
dintre acelea confecționate in serie la Fondul Plastic).

Pretutindeni fotolii, berjere, taburete, răspindite in
tr-o minuțios regizată dezordine, îmbiau la odihnă și 
taifasuri prelungi. Singură, prezența unei masive 
„combine muzicale" — televizor, radio, magnetofon și 
picup reunite sub contururile unei mobile știi Empire 
— aducea, oarecum, ecoul secolului nostru.

In pofida confortului și opulenței, am simțit' totuși, 
în acest interior cu grijă amenajat al familiei de me
dici, unde fusesem invitat, o adiere uscată și rece. M-a 
izbit o senzație ciudată de gol. Un deprimant senti
ment de pustiu.

Nu mi-am dat seama, la început, de unde provenea. 
Căutam din ochi ceva și nu găseam. Ceva esențial. 
De-abia după o jumătate de oră de conversație con
vențională am avut revelația ciudatei absențe. In tot 
apartamentul — pe care gazda ni-l prezentase cu un 
neascuns orgoliu — nu întilnisem nici urmă de biblio

tecă. Citeva cărți răzlețe văzusem, e drept, pe o nop
tieră din dormitor: niște romane polițiste și un alma
nah vechi de trei ani. Atit.

Aveam impresia unui decor neutru, glacial, de mu
zeu, a unui cadru confecționat nu pentru existența 
reală, ci pentru poză crispată și vegetare leneșă. In 
lipsa acelor concentrate de gindire și simțire, totul 
părea dezolant, apăsător, greoi, stătut.

M-am întrebat și atunci, ca și in alte împrejurări 
asemănătoare (pentru că, din păcate, nu era singura 
locuință de „om cu diplomă" in care fusesem frapat de 
aceeași absență) : prin ce ciudată metamorfoză con
fortul— în înțelesul exclusiv de acumulare a elemen
telor exterioare — s-a putut transforma, in ochii unora, 
din mijloc în scop, din ambianță în conținut al traiului 
cotidian ? Nu e oare vorba de acel viciu de mentali
tate — despre care vorbesc anumiți psihologi moderni — 
care constă în zeificarea lucrurilor, a obiectelor, în 
ridicarea lor pe un soclu artificial, in iluzia perni
cioasă că ele pot umple golul provocat de lipsa ori
cărei preocupări și vibrații pentru cultură, pentru fe
nomenele ce țin de zona spiritului ?

Recent mi s-a povestit despre doi ingineri, soț și so
ție, cu un venit lunar comun de circa 7 000 de lei, 
care nu sînt abonați și nu cumpără nici un ziar, nici 
o revistă. N-au nici măcar curiozitatea strict profe
sională de a citi vreo publicație de specialitate.

Firește, e absurd să-ți imaginezi că un simplu a- 
bonament sau chiar achiziționarea unui voluminos tom 
de filozofie sînt, prin ele insele, garanții împotriva 
inculturii. Am intilnit case în care însăși cartea e con
siderată un element de decor, nimic mai mult. In ase
menea case contează culoarea legăturii în piele, nu în
țelepciunea condensată in pagini.

Dar nu e mai puțin adevărat că o revistă, o carte, 
încropirea unei biblioteci, sînt o breșă in zidul, ade
sea rebel, al lipsei de gust și de apetență pentru cul
tură. Deschid perspectiva unei fluturări de aripi spre 
orizonturi mai înalte.

Poate chiar cu riscul unei împuținări a confortului. 
A iluzoriului confort interior, mai ales. Căci prezența 
cărții presupune — nu-i așa ? — întrebări. Iar între
bările comportă, la rîndul lor, un anume stil de viață. 
Nici Chippendale, nici Empire. Omenesc.

Victor BÎRLADEANU

edi-
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Porțile de Fier. Lucrări de montaj la turbina nr. 2 Foto i Agerprc»

Pentru însușirile lor, ciu
percile au fost denumite 
„carnea lumii vegetale". In
tr-adevăr, ele sînt mai hră
nitoare decît multe specii 
de legume. Lucrările de 
specialitate consemnează 
faptul că ciupercile conțin 
mari cantități de albumine 
și grăsimi asimilabile, su
ficiente substanțe azotoase 
care le ridică foarte mult 
valoarea alimentară, la care 
se adaugă săruri minerale 
și vitamine. Datorită va
lorii alimentare ridicate, 
gustului plăcut și a varia
telor posibilități de prepa
rare, ciupercile au o căutare 
foarte mare. La toate aces
tea se adaugă și avantajul 
că ele pot fi cultivate în 
tot -cursul anului, asigurîn- 
du-se astfel o aprovizio
nare ritmică a populației. 
Pe lingă consumul intern, 
ciupercile sînt solicitate 
foarte mult Ia export, a- 
vînd un preț foarte bun. 
O tonă de conserve de ciu
perci, de exemplu, echiva
lează la export cu circa 10 
tone de porumb.

Cu toate avantajele care 
decurg din cultura ciuper
cilor, suprafețele cultivate 
în țara noastră sînt mici, 
cu mult sub posibilități. Ce 
ar trebui întreprins, în ve
derea extinderii lor ?

Se constată două tendin
țe în ce privește extinderea 
culturii ciupercilor. Ținîn- 
du-se seamjj de deficiențele 
care au existat pînă acum 
în această ramură de acti
vitate se preconizează crea
rea unor complexe moder
ne, prevăzute cu instalații 
de încălzire, ventilație, ră
cire, irigare și dezinfecție, 
care să fie prevăzute cu 
amenajări auxiliare pentru 
pregătirea gunoiului, hale 
de sortare și ambalare etc. 
Bineînțeles, aceasta necesi
tă investiții mari — circa 
10 milioane lei la hectar, 
însă în cadrul acestor com
plexe moderne se asigură 
o producție ritmică și la 
un preț de cost acceptabil. 
Unele începuturi, făcute în 
țara noastră, sînt promiță
toare. Dar și aici apar_ u- 
nele inconveniente, 
buie cantități 
de gunoi de 
cele S cicluri

Tre- 
foarte mari 
cal. Pentru 
de cultură,

în decurs de un an, sînt 
necesare 900—1 000 tone gu
noi. Ținînd seama că nu
mărul cailor s-a redus, 
procurarea lui este destul 
de dificilă. Pînă în prezent 
nu s-a găsit o substanță 
sintetică pentru înlocuirea 
gunoiului de grajd. In al 
doilea rînd. unele utilaje 
de automatizare trebuie a- 
duse- din import, ceea ce, 
evident, constituie o difi
cultate.

Ținînd seama de aceste

ciupercării. Cîte 10 mili
oane lei la heotarul de ciu- 
percărie este foarte mult 
pentru o unitate agricolă 
și de aceea trebuie adop
tate soluții mult mai eco
nomice. Cele mai multe 
cooperative agricole au 
pivnițe și alte încăperi în 
care se pot amenaja răsad
nițe pe cel puțin 1 000 mp. 
De pe această suprafață se 
poate obține o producție de 
5 000—7 000 kg ciuperci a- 
nual. Pentru aceasta este

E CE NU CRESC
CIUPERCILE

CA DUPĂ PLOAIE
impedimente, mulți specia
liști sînt de părere că, pen
tru moment, este mai bine 
să fie făcute amenajări 
simple, cum sînt răsadnițele 
în perioada de toamnă, 
bordeiele și altele, în care 
producția se obține cu chel
tuieli de investiții mici. 
Experiență bună in aceas
tă direcție au unele coope
rative agricole din județul 
Teleorman, experiență care 
ar trebui extinsă pe scară 
largă. Referitor la această 
problemă, tov. ing. N. Ma- 
teesou din cadrul Institu
tului de cercetări 
legumicultură

pentru 
și floricul- 

tură ne-a declarat: „La ora 
actuală nu se poate merge 
numai pe investiții mari în 
ce privește amenajarea d»

necesar să fie pregătiți și 
oamenii care vor lucra în 
cultura ciupercilor".

Este o părere realistă. 
Experiența a demonstrat că 
sînt localuri care, prin a- 
menajări simple, ar putea 
fi transformate în ciuper
cării. Trebuie întreprinse 
însă măsuri concrete pen
tru _ identificarea tuturor 
spațiilor care se pretează 
la această cultură și în care 
s-ar putea obține o pror 
ducție apreciabilă fără in
vestiții prea mari. Numai 
că și puținele inițiative 
care au existat în această 
direcție au fost abandonate. 
La o consfătuire care a a- 
vut loc în februarie 1962 
la Arad, în problema cul-

turii legumelor, s-a arătat 
că unele subsoluri pot fi 
transformate în ciupercării.

Ce a urmat după aceas
ta ? Nici organele agricola 
locale, nici. participan ții în
șiși la consfătuire, nu s-au 
ocupat de aplicarea in 
practică a măsurilor stabi
lite. Eforturile trebuie în
dreptate spre folosirea in
tegrală a posibilităților d« 

care dispun unitățile agri
cole socialiste, pentru uti
lizarea intensivă a fiecărui 
metru pătrat de suprafață 
disponibilă. Este foarte im
portant ca această acțiune 
să fie inclusă în planurile 
de producție ale acelor co
operative .agricole care au 
posibilități. In acest sen» 
se impune ca îndemnul, 
care trebuie să pornească 
de la organele agricole să 
nu se lase așteptat. Cu atit 
mai mult cu cît sînt nu
meroase localuri care &A 
oferi condiții optime pen
tru cultura clasică a ciu
percilor. Unele din ele au 
fost verificate .cu bune re
zultate. Așa sînt serei» 
pentru forțatiul viței de vie, 
unele galerii de mină a- 
bandonate, grajdurile vechi, 
răsadnițele in perioada de 
toamnă etc. Rămîne numai 
ca ele să fie identificate și 
amenajate.

Din cele de mal sus se 
desprinde concluzia că pen
tru aprovizionarea popu
lației se impune sporirea 
producției de ciuperci. Cum 
să se realizeze acest, dezi
derat? Prin crearea de ciu
percării moderne sau folo
sirea mijloacelor locale ? 
Și pe o cale și pe cealaltă, 
în măsura asigurării fon
durilor necesare este ra
țional să se construiască 
complexe moderne pentru 
producerea ciupercilor, in
vestiție care se va putea 
amortiza în scurtă vreme. 
Dar pină cînd vor fi reali
zate asemenea construcții. 
costisitoare trebuie folosit® 
toate mijloacele locale ca
re se găsesc în majoritatea 
unităților agricole socialis
te. Deci, esențial este ca 
ciupercile să fie produse .ți 
încă în cantități mari. Con
sumatorii le așteaptă.

Ion HERJEG.

categorii.de
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Cooperativa agricolă din Hărman 

la două decenii de la înființare

Concert 
studențesc 9

Grigore losub la pupitrul or
chestrei Conservatorului ne-a 
oferit de curind un concert in
teresant. Este demnă de subli
niat evolufia acestei orchestre 
care permanent instruită de ba
gheta dirijorului Grigore Io- 
sub înregistrează un real pro
gres. Simfonia „Jena" de Bee
thoven a fost redată cu vigurozi- 
tate, cu accente dramatice bine 
dozate. „In memoriam" de Ale
xandru Pașcanu, cu nuanța sa 
impresionistă, cu delicatețea cu
lorii bine înțeleasă, a căpătat o 
delicată tălmăcire. Și „Oda fes
tivă" de Grigore Iosub, o muzică 
simplă, sărbătorească și orato
riul, „Un cîntec despre jertfe 
mari și despre lumină" de Car
men Petra pe versurile profun
de de nuanță filozofică ale Ma
rianei Dumitrescu (o notă bună 
pentru corul Ansamblului Ar
matei) — au avut fluență și 
cursivitate.

Considerăm că integrarea per
manentă în viața concertistică a 
Capitalei, turnee, schimburi de 
concerte cu celelalte conserva
toare și filarmonici din țară ar 
fi bine venite in desăvirșirea 
tinerilor muzicieni.

Ștefan CARAPANCEANU

★

— Orchestra simfonică femini
nă, dirijată de Florica Dimitriu, 
prezintă duminică S martie la 
Ateneu un concert in cinstea Zi
lei Internaționale a Femeii. In 
program : Uvertura la „Nunta 
lui Figaro" de Mozart, suita „Vi
sul unei nopți de vară" de Men- 
delssohn-Bartholdy, concertul 
pentru vioară și orchestră de 
Carmen Petra-Basacopol, so
listă fiind Cornelia Bronzetti, 
3uita „Amorul vrăjitor" de Ma
nuel de Falia, solistă Elena 
Cernei.

— Joi 5 martie în sala George 
Enescu a Studioului Conserva
torului va avea loc recitalul de 
pian al asistentei Lavinia Tomu- 
lescu Coman. In program sonata 
de Ph. Em. Bach, Sonata de 
N. Coman — în primă audiție, 
Sonatina de Ravel și Sonata nr. 
4 de Skriabin.

— Poemul „Alternanțe" de 
Cornel Țăranu poate fi audiat 
vineri 6 și simbătă 7 martie la 
Ateneu în interpretarea orches
trei Filarmonicii George Enes
cu, dirijată de Mircea Cris- 
tescu.

■ ■ ■ " ■ ............... -......

Festivaluri 
de primăvară
OLT

în județul Olt se desfășoară 
o mare manifestare a artei 
populare. Este vorba de Festi
valul primăverii, intitulat su
gestiv „în ritm oltenesc". Acest 
festival — sub formă de con
curs — cuprinde toate așezămin- 
tele culturale din comunele ju
dețului, scopul lui fiind afirma- 

. rea echipelor de artiști amatori 
și descoperirea de noi talente în 
domeniul artei populare inter
pretative. Dintre participanții la 
prima fază din centrul Stoenești, 
s-au remarcat formația de jocuri 
populare a căminului cultural 
din Gostavăț, cea bărbătească 
de dansuri populare din Fărca- 
șele, grupul vocal al căminului 
cultural Stoenești și altele. Ase
menea succese s-au înregistrat 
și la centrele din comunele 
Curtișoara, Vitomirești, Stre- 
jești, Piatra Olt și Scărișoara. 
Faza finală a festivalului se va 
desfășura între 1—2 mai, în cen
trele urbanistice și de interes 
turistic ale județului.

ARGEȘ
Ieri,, duminică 1 martie, Co

mitetul județean pentru cultu
ră și artă Argeș a organizat în 
comuna Pietroșani „Festivalul 
Mărțișorului" care, incepînd din 
această primăvară se va orga
niza anual, cu participarea celor 
mai valoroase formații artisti
ce din această bogată zonă fol
clorică. La sărbătoare au parti
cipat grupurile folclorice din 
comunele Corbi și Nucșoara, 
formațiile de dansuri, grupuri
le și soliștii vocali din comune
le Domnești, Coșești și Dîrmă- 
nești, precum și revista muzical- 
coregrafică din comuna Pietro
șani. Programele au avut loc 
dimineața la căminul cultural, 
Pietroșani, iar după-amiază la 
căminul cultural Retevoiești. 
Seara, în comună, localnicii au 
petrecut la balurile mărțișorului.

BACĂU
BACĂU (corespondentul „Scîn

teii"). Cu spectacolele care au 
avut loc ieri pe scenele cămi
nelor culturale din Livezile și 
Scorțeni s-a încheiat faza inter- 
comunală a „Festivalului primă
verii", tradițională manifestare 
cultural-artistică, ce se organi
zează de cîțiva ani în județul 
Bacău. Peste 2 500 de artiști a- 
matori, participanți la acest fes
tival, au adus pe scenă frumoa
sele dansuri și cîntece populare 
din această cunoscută zonă fol
clorică. S-au bucurat de succes 
In special dansurile executate 
de echipele căminelor culturale 
din Racova, Răcăciuni și Nicolae 
Bălcescu, cîntecele interpretate 
de formațiile de instrumentiști 
din Corbasca, Izvorul Berheciu- 
lui, Căiuți și Gîșteni. Formațiile 
clasate pe primul loc se vor în
trece în cadrul fazei județene, 
Intr-un spectacol ce va avea loc 
pe scena casei de cultură din 
municipiul Bacău.

Turneul teatrului din Bacău

Teatrul și-ar fi putut amîna ex
cursia bucureșteanâ pînă după pre
miera capodoperei shakespeariene. 
„Othello", ar fi putut adăuga acesteia 
„Oameni și șoareci", de John Stein
beck, și o piesă originală și reperto
riul s-ar fi înfățișat „altfel" ; ar fi 
avut greutate și titluri „sigure". In
stituția băcăoană a preferat însă alt 
repertoriu și a întocmit afișul tur
neului după criterii, trebuie să recu
noaștem, mai îndrăznețe și, Intru- 
cîtva, inedite : o piesă istorică dato
rită unuia dintre autorii dramatici 
afirmați în ultimii ani („Anonimul", 
de Ion Omescu), o dezbatere social- 
etică de actualitate, amintindu-ne 
însă pagini de istorie de acum 20—25 
de ani („Un scurt program de bos- 
sanove", de Radu Cosașu) și o come
die polițistă cu implicații grave, a- 
parținînd unuia dintre cei mai cu- 
noscuți dramaturgi spanioli contem
porani („Carlota". de Miguel Mihura). 
Iată, așadar, un repertoriu prepon
derent național, inspirat din faptele 
istoriei vechi și noi, și o piesă diver
tisment deloc facilă, un repertoriu 
exclusiv modern, adresîndu-se omu
lui modern, gustului modern. Teatrul 
si-a cîntărit bine forțele, le-a distri
buit judicios, izbutind să închege 
spectacole de un bun nivel profesio
nal, care — cu unele diferențieri 
valorice — au lăsat impresia gene
rală de ascensiune față de stadiul în 
care se găsea teatrul acum două-trei 
stagiuni.

Spectacolul cu „Anonimul", ale că
rui trăsături definitorii mi s-au pă
rut a fi omogenitatea și acuratețea 
stilistică, a fost realizat cu siguran
ță profesională de tînărul regizor 
Ivan Helmer, cu valoroasa pârtiei 
pare actoricească (Și co-regizorală a 
lui Ion Omescu și a lui Teofil Vîlcu 
de Ia Teatrul Național din Iași. Din
tre interpreții trupei băcăoane im
presii mai puternice, în acest spec
tacol, au lăsat Ion Buleandră, sta
tornic stîlp . al teatrului, și Mircea 
Crețu, un tînăr înzestrat, al cărui 
joc interiorizat, ferm, ni-1 arată ca
pabil de surprize în registrul dra
matic.

întîlnirea colectivului băcăoan cu 
piesa „Un scurt program de bossano- 
ve“, a lui Radu Cosașu, mi s-a părut 
mai puțin fericită sub raportul cali
tății spectacolului. Regizorul Ivan 
Helmer și interpreții nu ne-au mai 
relevat aceeași limpezime a gîndu- 
rilor, aceeași claritate a transpune
rii scenice. S-a jucat fie rigid, mono
ton, fie inexplicabil de moale, obosit, 
vătuit, aplicîndu-se permanent o 
inexplicabilă estompă, un sufocant 
căluș peste toate încercările de izbuc
nire temperamentală. Tratată mult 
prea firav și neîncrezător, proble
ma de conștiință propusă de piesă 
a rămas o palidă semnalare și nu o 
dezbatere ardentă, cu concluzii certe. 
Ketty Stroescu și Anca Alexandra 
Crețu sînt singurele care și-au adus 
cînd și cînd personajele aproape de 
vibrația dramatică pe care ar fi tre
buit s-o aibă tot timpul.

Evocarea lui 
Gheorghe Șincai

ȘINCA (corespondentul „Scînteii").
— Ieri, la căminul cultural din Șinca 

Veche, județul Brașov, a avut Ioc 
o importantă manifestare consacrată 
împlinirii a 225 de ani de la naște
rea lui Gheorghe Șincai, unul din 
corifeii Școlii ardelene, reprezentant 
de seamă al iluminismului româ
nesc. Au participat țărani muncitori 
și intelectuali din comuna Șinca. 
Personalitatea marelui cărturar 
transilvănean a fost evocată de pu
blicistul Eugen Cialîc, din București, 
în continuare, un colectiv de artiști 
amatori a prezentat piesa „Stejarul" 
după care a urmat un bogat program 
artistic.

B □ ti g □ □
Se spune că funcționarea irepro

șabilă și în condiții de siguranță to
tală a autoturismului, „longevitatea" 
acestuia sînt determinate, în ultimă 
instanță, de calitatea lucrărilor de 
îngrijire și întreținere. Evident, po
sesorii de autoturisme s-au convins 
din proprie experiență că nivelul 
de complexitate și tehnicitate al 
autoturismelor, solicitările mari la 
care acestea sînt supuse în timpul 
exploatării impun o verificare rigu
roasă, o întreținere calificată. Și to
tuși, în domeniul circulației — oricît 
de bine și de conștiincios ar fi în
treținute și îngrijite autoturismele — 
se produc unele accidente care dau 
naștere la cheltuieli de reparații și 
la obligații de despăgubire, a- 
deseori de valori importante. în 
convorbirea de față încercăm să 
aflăm răspuns la întrebarea : în ce 
constă utilitatea asigurărilor la ADAS, 
încheiate de posesorii de autotu
risme ?

Șt. Popovici: Este știut că în le
gislația noastră, ca și în legislațiile 
altor țări, este consacrat principiul 
răspunderii civile. Potrivit acestui 
principiu, provocarea de către o per
soană fizică sau juridică a unui pre
judiciu altei persoane atrage după 
sine obligarea la repararea acestuia, 
indiferent dacă prejudiciul a fost 
cauzat cu intenție sau fără intenție, 
direct sau printr-un intermediar și, 
în unele cazuri, chiar dacă a fost 
produs fără vină, respectiv, dintr-un 
caz fortuit. Pentru a veni în sprijinul 
celor obligați la plata daunelor, Ad
ministrația Asigurărilor de Stat a 
preconizat și a practicat asigurări 
facultative de despăgubiri civile auto, 
în baza cărora ea achită, în locul 
celui răspunzător de provocarea anu
mitor pagube, despăgubirile pe care 
acesta le datorează. In același timp

Prezentîndu-ne „Carlota" (în tra
ducerea Victoriei Gheorghiu), teatrul 
are meritul de a ne face cunoștință 
cu un prea puțin cunoscut la noi dra
maturg hispanic, Miguel Mihura. Co
media polițistă a acestuia oferă o t 
partitură agreabilă de joc, prin ca
racterul duplicitar al unor personaje, 
prin alternanță de umor, parodie și 
intenții grave. Regizorul George Ra
fael invitat să monteze acest specta
col, a sesizat structura piesei și a 
indicat actorilor accentele logice, pe 
care aceștia le-au distribuit cu înțe
legere și finețe. Cred că în acest 
spectacol pot consemna mai multe 
interpretări de ținută : în primul 
rînd cea a Evei Pătrășcanu, în ro
lul titular (inteligentă, mobilă, risi
pind și farmec, și nedumerire), apoi 
cea misterios-statuară a actriței 
Lory Cambos, sau cea fin disimulată 
a lui Andrei Ionescu, aș mai adăuga, 
de asemenea, pe Florin Dumbravă 
și Lucia Maier pentru discreția cu 
care s-au integrat ansamblului, fără 
a-și „decolora" personajele. Giulio 
Tincu, autorul decorurilor, și Lidia 
Radian creatoarea costumelor, au o 
contribuție efectivă la succesul reni 
al acestui spectacol.

O problemă dificilă, în fața căreia 
se află de mai multă vreme scena 
băcăoană, este cea a regiei și sceno
grafiei. Sectoarele acestea, a căror 
importanță nu mai trebuie demon
strată, sînt insuficient acoperite cu 
forțe proprii, motiv care a și do 
terminat teatrul să apeleze la per
sonalități din afară. NiciUnul dintre 
spectacolele recentului turneu m> 
este semnat de. regizorul și de sce
nograful permanent al teatrului s) 
faptul acesta mi se pare că spune 
destul. Pentru a menține și, even
tual a depăși stadiul calitativ bun 
la care se află astăzi teatrul din ora
șul lui Bacovia, pentru a nu se re
curge la formule de compromis și 
pentru a da posibilitate colectivului 
să atace — totuși — și marele reper
toriu, este, cred, nevoie să rezolvăm 
problema deficitară asupra căreia 
m-am oprit

Mihai FLOREA

Filme noi
— „Mireasa era în negru" — o rea

lizare a celebrului regizor francez 
Franțois Truffăut. care reunește pe 
generic cîțiva cunoscuți interpreți ai 
cinematografului mondial : Jeanne 
Moreau, Claude Rich, Jean-Claude 
Brialy, Alexandra Stewart ș,a. . ,

— „Păsări și ogari" — producție a 
studiourilor din R. P. Bulgaria, inspi
rată din eroica luptă revoluționară a 
tineretului în anii dominației fascis
te. Regia aparține lui Gheorghi Stoia- 
nov. Dintre interpreți amintim pe : 
Ștefan Mavrodiev, Kiril Gospodinov, 
Maia Dragomanska, și Tatiana Lo
tova.

tv
„ENIGMA OTILIEI"
® premiera h Teatrul radiofonic

18,00 Deschiderea emisiunii. Zi
lele lui Martie 1945. Mărturii — 
emisiune pentru tineret. Participă 
scriitorul Mihnea Gheorghiu. 18,30 
Muzică la xilofon, interpretată de 
Nicolae Albulescu. 18,40 Actuali
tatea în economie. Contractul în 
acțiune. 18,50 Anunțuri — Publi
citate. 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Dansuri populare interpre
tate de un grup de dansatori al 
Ansamblului „Nicolae Bălcescu". 
19,30 Reportaj-anchetă. Imaginația 
obligă la imaginație. 20,00 Reflec
tor. 20,10 Anunțuri — Publicitate. 
20,15 Roman foileton: „Mîndrie și 
prejudecată'4 (V). 20,45 Mîine, edi
ția a IlI-a a Concursului șl Fes
tivalului internațional de muzică 
ușoară Brașov — România 1970. 
21,00 Campionatul mondial de ho
chei — grupa B. România — 
S.U.A. (repriza a IlI-a). Transmi
siune directă de la patinoarul „23 
August" din Capitală. 21,45 Agenda 
politică de Eugen Mândrie. 21,55 
Actualități muzicale. 22,25 Tele
jurnalul de noapte. 22,35 Scena. 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" — reportaj monografic. 23,00 
închiderea emisiunii.

@ B o ® □ o E3
ADAS pune la dispoziția celor in
teresați asigurări pentru protejarea 
propriului autoturism. Numărul 
celor care încheie astfel de a- 
sigurări este în continuă creș
tere și, în anul trecut, unul 
din doi posesori de autoturisme era 
asigurat la ADAS. în anul 19C9,

« im II l n II 'WI!I »!     "l‘

Cînd plecați la drum.
ADAS a plătit despăgubiri în valoa
re de 20 milioane lei celor care au 
avut contraotate asigurări pentru au
toturisme ; în luna ianuarie a acestui 
an, deși multe autoturisme au stat 
în garaj, posesorii de autoturisme 
asigurate la ADAS, care au suferit 
diverse pagube, au primit ca des
păgubiri aproape 1 milion lei. Cu 
alte cuvinte, indiferent de anotimp, 
asigurarea autoturismelor se dove
dește o măsură de prevedere deo
sebit de utilă.

Rep: Din prospectele consultate 
am reținut că printre formele de asi
gurări pe care le practică Adminis
trația Asigurărilor de Stat sînt și 
unele care răspund mai bine necesi
tăților și preferințelor posesorilor de 
autoturisme, oferindu-le, la nevoie, 
sprijinul necesar. Fără îndoială, do
rind să ia măsuri complexe de pre
vedere, fiecare se gîndește la acelea 
care îi sînt mai convenabile. Și fiind
că ne aflăm la începutul unui nou

EXPOZIȚII
— Vernisajul Expoziției personale 

de pictură Octavian Angheluță va 
avea loc miercuri 4 martie, în sala 
Galeriilor de Artă din Bd. Nicol ie 
Bălcescu nr. 20.

— în această săptămlnă o nouă 
expoziție de grup va putea fi vizi
tată la Galeriile de Artă „ Apollo" 
Expun Marin Gherasim, Barbu Ni- 
țescu, Iosef Krijanovsky — pictură 
și Gheorghe Iliescu Călinești — 
sculptură și desene.

Casa de cultură Petofî Sandor — 
str. Zalomit nr. 6 (lîngă Cișmigiu) —' 
adăpostește In noua sa galerie o ex
poziție de artă populară și artizanat 
din județul Harghita (cu vinzare). 
Respectiv ceramică neagră originală, 
țesături șl scoarțe, obiecte pentru de
corații interioare etc.

Premiere 
teatrale

O „TEATRUL TINERETULUI" DIN 
PIATRA NEAMȚ a prezentat sîmbătă 
28 februarie premiera „VVoizeck" de 
Georg Biichner, în regia și decorurile 
lui Radu Penciulescu. Costume : 
Ioana Gărdescu.

e TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA a prezentat joi 2S februa
rie cea de-a șasea premieră din ac
tuala stagiune ; „Comedia Zorilor" 
de Mircea Ștefănescu. Din distribu
ția fac parte actorii : Valeriu Do- 
garu, Dan Werner, Smaragda Ol- 
teanu, Vaier Delacheza. Regia spec
tacolului este semnată de Valentina 
Balogh, iar scenografia de Vasile 
Buz.

A TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" a- 
nunță premiera spectacolului „O 
fetiță caută un cmtec" de Alecu 
Popovici. Regia : Ștefan Lenkish. 
Păpuși ; Ella Conovici. Decoruri : 
Mioara Buescu. Muzica : Robert Fla
vian. Distribuția : Brîndușa Zaițî- 
Silvestru, Melania Toma, Elena Pîn- 
zaru, Vivi Popescu, Justin Grad, Va
leriu Simion, Mihai Prujinschi, 
Gheorghe Fundătură (marți 3 mar
tie ora 17. sala din Calea Victo
riei).

e Pe scena TEATRULUI DE STAT 
DIN PLOIEȘTI a avut loc tot joi 26 
februarie premiera comediei „Carrc" 
Ia valeți" de X. Valjan, în regia lui 
Hary Eliad Decorurile sînt semnate 
de Vintilă Făcăianu, costumele de 
Irina Borovschi. iar muzica aparține 
lui Nelu Danielescu.

• TEATRUL DE STAT DIN TUR
DA a prezentat în premieră, sîm
bătă 28 februarie, piesa „ROMAN
ȚIOȘII" de Edmond Rostand.

în distribuție : Maria Andreea 
Raicu, Petru Dondos, Simon Salcă, 
Constantin Miron, George. Possum, 
Gheorghe Stoian, Regia : Ion Dan. 
Decor : Mircea Matcabojl. Costume : 
Edit Schrantz Kunovits. Muzica : 
Marius Dumitru.

Cunoscutul roman 
al lui George Căli- 
nescu „Enigma Oti- 
liei", dramatizat 
pentru microfon în 
șase serii de Iosif 
Petran, se va d;fu- 
za în premieră în- 
cepînd de luni 9 
martie.

Realizat în stu
diourile Radiodifu
ziunii Române în 
regia tui Cristian 
Munteanu, serialul 
va include în dis
tribuție pe : To
ma Caragiu, Ni- 
neta Guști, Octa
vian Cotescu, Ni
colae Neamțu-Ot- 
tonel, Ștefan Mihă- 
ilescu-Rrăila, Mela
nia Cîr.îe, Emil Hos- 
su, Mihal Hero- 
veanu.
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sezon estival, vă rugăm să vă referiți 
la noile măsuri privind asigurarea 
autovehiculelor.

Șt. Popovici: O dată cu venirea 
primăverii, ADAS pune la dispoziția 
posesorilor de autoturisme noi forme 
de asigurare. Astfel, pe lîngă cele 
două asigurări de bază — cea de

Interviu
cu Ștefan POPOVICI 

directorul general al Administrației 
Asigurărilor de Stat

avarii și cea de despăgubiri civile — 
Administrația Asigurărilor de Stat 
va mai practica încă cincisprezece 
asigurări independente sau supli
mentare la cele de bază. în mod si
gur, posesorii de autoturisme vor fi 
mult mai convinși de utilitatea asi
gurărilor cînd vor afla, de exemplu, 
că la stabilirea despăgubirilor nu se 
va mai scădea din costul reparațiilor 
uzura aferentă pieselor înlocuite, 
ceea ce constituie un avantaj impor
tant pentru cei în cauză. O altă im
portantă înlesnire — și simplificare 
în același timp — o constituie pre
vederea potrivit căreia despăgubirile 
civile se plătesc ți pe baza înțele-

BRAȘOV (corespondentul „Scîn
teii"). Țăranii cooperatori din Hăr
man, județul Brașov, au sărbătorit 
Împlinirea a două decenii de la înfiin
țarea cooperativei agricole. Rezulta
tele obținute in cei 20 de ani de 
activitate demonstrează marile posi
bilități ale agriculturii cooperatiste 
de a spori producția agricolă vege
tală și animală, contribuția adusă la 
aprovizionarea populației și indus
triei cu produse agricole, bunăstarea 
cooperatorilor. Ca rezultat al dezvol
tării avuției obștești, al creșterii pro
ducției marfă vîndută statului, în pre-

LAU RENOVAT 
pm l-au dăkhat 
0 mare doză de nepăsare și nepricepere 
a avut puterea să pulverizeze clădirea 

hotelului „Prahova" din Ploiești
Cind am aflat că impunătoarea clă

dire a hotelului Prahova din Plo
iești se demolează nu ne-a venit să 
credem. Cum așa ? Doar pînă mai ieri 
se efectuau acolo lucrări capitale, 
urmînd’ ca hotelul să-și redeschidă 
porțile complet amenajat ? Hotărît 
lucru, la mijloc trebuie să fie vreo 
neînțelegere — ne-am zis. Și, ca să 
ne dumirim, ne-am adresat Direcției 
comerciale județene Prahova. Și de 
aici am aflat povestea ciudată a a- 
cestei clădiri.

Iată cum stau lucrurile. Exact a- 
cum doi ani, T.A.P.L.-Ploiești primea 
proiectul, comandat D.S.A.P.C.-ului 
din aceeași localitate, pentru efec
tuarea reparațiilor capitale la hote
lul Prahova. Valoarea : 600 000 lei. 
Pe la sfîrșitul lui 1968 încep lucră
rile, constructor fiind întreprinderea 
orășenească de construcții și repara
ții Ploiești. Muncitorii se apucă de 
treabă. Și,' sub ochii dirigintelui de 
șantier, ca și ai beneficiarului, se 
realizează în primul rînd lucrările 
ușoare, dar cu valoare mare : insta
lațiile electrice, sanitare, termice. 
Lucrările la planșeuri — care, după 
părerea specialiștilor, trebuiau efec
tuate înaintea tuturor — s-au înce
put ultimele. Adică tn momentul 
cînd din suma totală prevăzută tn
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gerii dintre părți, cu asentimentul 
organului ADAS. De aserhenea, pe 
lîngă posibilitatea ce o au asigurații 
de a plăti primele de asigurare în 
rate, recent s-a mai introdus un nou 
avantaj — și anume : în cazul cînd 
în primul an de valabilitate a asi
gurării de avarii, de pildă, nu a in-

tervenit nici o daună, prima de asi
gurare pentru anul următor se re
duce cu 15 la sută. Mai adaug și fap
tul că, la ambele asigurări, despă
gubirile cuvenite se plătesc și dacă 
paguba s-a produs în timpul cit la 
volan se afla altă persoană în locul 
asiguratului, ADAS urmînd deci a 
recupera sumele respective de la vi
novat, cu excepția soției asiguratului 
și a persoanelor aflate în întreține
rea sa.

Rep : Cînd intră în vigoare noile $ 
reglementări și în ce condiții se pot 
încheia astfel de asigurări ?

' Șt. Popovici: Cu începere de la 
1 martie, Administrația Asigurărilor 
de Stat urmează să aplice noile mă
suri de asigurare a autovehiculelor, 
venind astfel în întîmpinarea unor 
opinii privind cuprinderea în asi
gurare de noi riscuri, posibilitatea 
de a încheia asigurări pentru di
ferite cazuri. Cele cincisprezece 

zent, se obțin peste 370 000 lei veni
turi bănești la suta de hectare. Anul 
acesta, cooperatorii s-au angajat să 
obțină peste plan o producție glo
bală de 804 000 lei, livrînd în plus la 
fondul central al statului 312 tone 
legume, 300 tone cartofi, 120 tone ce
reale și alte produse.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cooperatorii au aprobat tex
tul unei telegrame adresate C.C 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care își exprimă 
hotărîrea de a nu-și precupeți efor
turile pentru propășirea agriculturii 
socialiste.

deviz se cheltuiseră peste 260 000 de 
lei. în acel moment, cînd au început 
lucrările la planșee, s-a observat că 
stabilitatea acestora este mai mult 
decît relativă. Pericol ! Și șantierul 
a anunțat deîndată D.S.A.P.C., pen
tru ca specialiștii săi să-și spună cu- 
vîntul. Dar acești specialiști ar fi 
trebuit, de la bun început, să facă 
sondajele de rigoare la rezistențe, 
avînd și un atelier specializat. Re
prezentanții D.S.A.P.C. au sosit la 
fața locului. Și, simplu, nu și-au mai 
asumat nici, o răspundere în ce pri
vește continuarea reparațiilor ! (Deși, 
în paranteză fie spus, pe lingă res
ponsabilitatea elaborării proiectului, 
le mai revenea și aceea de a fi în
casat, de la beneficiar, suma de 
31 000 de lei).

— Să se facă o expertiză tehnică 
temeinică asupra structurilor — au 
decis atunci și beneficiarul, și con
structorul. Cereau acest lucru acum, 
după ce jumătate din bani fuseseră 
cheltuiți. Să nu se fi gîndit nimeni 
că edificiul în reparație ar putea fi 
șubred? în avizul consiliului tehnico- 
științific al Consiliului popular jude
țean Prahova, căruia i s-a dat spre 
aprobare proiectul, se menționa : „Se 
vor completa și revizui detaliile de 
sub zidiri, reconsiderînd transoanele 
și simultaneitatea acestora (deci, in
dicații foarțe precise). Proiectantul 
va acorda asistență tehnică pe par
cursul execuției acestor lucrări, cu 
asigurarea măsurilor de stabilitate a 
construcției și N.T.S., se va expertiza 
planșeul de lemn la desfacerea par
doselilor, luîndu-se măsuri de conso
lidare corespunzătoare..." Așadar, 
proiectantul nu a ținut seama de in
dicațiile date, iar ceilalți parteneri 
s-au făcut că nu le văd. Deci, e 
clar : toți s-au trezit la realitate, 
după ce sute de mii de lei au fost 
cheltuite fără rost.

Expertiza s-a făcut. Oameni de 
înaltă calificare și de înaltă răspun
dere de la C.S.C.A.S., împreună cu 
specialiști locali, au opinat : clădirea 
nu este rezistentă, continuarea lu
crărilor fiind contraindicată.

în fața acestui verdict, beneficiarul 
a întocmit dosarul pentru demolarea 
„hotelului Prahova". Evident, ce alt
ceva poate face ?

Am răsfoit acest dosar. .Sînt acolo 
moțivări. acte, care justifică de ce 
trebuie să fie demolat hotelul. N-am 
găsit însă nici un act în care să se 
spună cum și cine plătește cei 
2R0 000 lei, valoarea reparațiilor efec
tuate zadarnic din pură neglijență.

Nu vrem să credem că, o dată cu 
demolarea clădirii, consiliul popular 
județean Prahova va accepta și în- 
mormîntarea sub ziduri a sutelor de 
mii de lei ale statului. Cine ar putea 
admite așa ceva ?

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii*
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asigurări, de care am amintit 
înainte, prevăd, printre altele, po
sibilități diferențiate de acoperire a 
unor riscuri. Se poate încheia o asi
gurare numai pentru pagubele pro
duse de incendii și alte calamități. 
Cei interesați pot încheia o asigurare 
separată pentru întreceri și con
cursuri automobilistice sau pentru 
antrenamentele ce se fac în vederea 
unor astfel de competiții. Este pre
văzută și posibilitatea de a se acoperi 
suplimentar furtul și pagubele re
zultate din furtul autoturismului sau 
a unor părți ale acestuia, indiferent 
de locul de parcare.

Cei care pleacă în străinătate și 
străinii care ne vizitează țara pot în
cheia asigurări de autovehicule 
și pe timp de o lună. Atît 
în cazul cetățenilor români, cit 
și străini, ADAS suportă și 
cheltuielile de înapoiere în țară a 
asiguratului și a membrilor familiei 
sale, dacă autoturismul nu mai poate 
fi folosit.

Rep : Care ar fi primele obligații 
ale asiguratului în situația cînd s-ar 
produce un incident cu urmări nedo
rite, pentru care Administrația Asi
gurărilor de Stat își asumă răspun
derea ?

Șt. Popovici: Să facă tot ce-i stă 
în putință pentru limitarea pagube
lor, să anunțe neîntîrziat miliția sau 
alt organ de cercetări, solicitînd în
tocmirea unui proces verbal despre 
împrejurările și consecințele acciden
tului și să înștiințeze — în scris, în 
în termen de 24 de ore — despre 
dauna survenită unitatea ADAS din 
județul unde domiciliază. înștiințarea 
se va face și la unitatea ADAS din 
județul pe raza căruia s-a întîmplat 
dauna.

Convorbire consemnată de 
Aurelia GOLIANU

CURIER
JUDEȚEAN

La poarta 

Deltei

Anul acesta, construcțiile de 
locuințe ocupă principalul loc in 
dezvoltarea Tulcei. Se vor da în 
folosință 670 de apartamente, 
adică tot atitea cite s-au 
construit in ultimii cinci ani. 
Prinde contur și piața cen
trală a Tulcei. Alături de 
clădirea poștei, recent cons
truită, se va da în folosință se
diul administrativ-politic jude
țean șl tot aici a început cons
trucția unui modern complex 
comercial, cu trei nivele, care 
ocupă o suprafață de 4 000 mp. 
Se mai construiesc un liceu, un 
dispensar, un cămin de copii și 
o creșă. Concomitent, se lucrea
ză la noua stație C.F.R. de că
lători, o autogară, o stație auto- 
service. In curind, vor începe lu
crările de modernizare a portu
lui Tulcea. Se vor moderniza, 
totodată, 6,3 km străzi, iar pen
tru extinderea canalizării și ali
mentării cu apă s-au alocat 2;3 
milioane lei.

VNGEA

Aromele... 

stejarului

La Focșani a fost construită o 
fabrică de coniac, cu o capaci
tate de depozitare de 300 vagoa
ne Depozitul este deosebit de 
original; el este constituit din 
6 700 butoaie de stejar, care 
in procesul de învechire a co
niacului, îi conferă culoare 
și arome deosebite. Recent, 
au fost efectuate cu suc
ces probele tehnologice ale 
tuturor instalațiilor, imbuteliin- 
du-se primele sticle cu coniac. 
Pînă la sfîrșitul acestui an, noua 
fabrică va pune la dispoziția 
consumatorilor peste 2,2 milioa
ne litri coniac „Vrancea". Renu
mitul bazin viticol al țării Iși 
îmbogățește, astfel, colecția de 
delicatese cu un nou sortiment 
de băuturi, cu calități superi
oare.

Sâlard — locul I
Locuitorilor comunei Sălard 

le-a fost decernată diploma de 
fruntași pe județ in întrecerea 
patriotică. Anul trecut, acești 
harnici cetățeni au contribuit la 
modernizarea a circa 1 kilome
tru și jumătate de șosea, au con
struit un pod peste apa Bardu
lui, precum și trotuare de be
ton, au amenajat parcuri și spa
ții verzi. Valoarea lucrărilor e- 
fectuate întrece cu circa un mi
lion lei angajamentul luat. în fr
eest an, locuitorii comunei Să- 
lard și-au propus să execute, 
prin muncă patriotică, lucrări în 
valoare de 2,2 milioane lei, con
struind, printre altele o școală 
în satul Hodoș.

Consfătuire 

privind cultura 

cartofului
Stațiunea experimentală agro

zootehnică din Suceava a găz
duit o consfătuire de lucru pri
vind cultura cartofului, organi
zată de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii. Această manifes
tare se înscrie într-o acțiune mal 
largă privind instruirea specia
liștilor in vederea îmbună
tățirii substanțiale a produc
ției cartofilor de sămînță și 
pentru consum. La consfă
tuire au participat specialiști 
din direcțiile de specialitate 
ale ministerului amintit, de la 
direcțiile agricole și din unită
țile de producție, cultivatoare de 
cartofi din județele Bacău, Bis- 
trița-Năsăud, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui și Vran
cea, cercetători de la stațiunea 
experimentală suceveană. Pe 
prim plan s-au situat sarcinile 
pe 1970 și măsurile pentru rea
lizarea lor, îmbunătățirea orga
nizării muncii in unitățile pro
ducătoare de cartofi de sămînță 
și consum, a tehnologiei produ
cerii cartofului de sămînță In 
ferme specializate și loturi se- 
mincere, in condițiile acestui an.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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Mondialele de hochei (grupa B)

ÎNCĂ PATRU ZILE
Aflată de acum la jumătate., 

competiția mondială de hochei 
ce o găzduiește Bucureștiui își 
păstrează intactă prospețimea, 
amplificînd chiar interesul pu
blicului spectator, al echipelor 
participante. După derbiul de 
sîmbătă seara (S.U.A. — R.F.G.), 
de o frumusețe deosebită, lupta 
pentru locul 1 poate fi consi
derată închisă Reprezentativa 
S.U.A. — în mare formă și dis- 
punînd în fond de o experiență 
evident mai bogată decît cele
lalte formații - s-a instalat in 
fruntea clasamentului, avînd
șanse integrale să revină în 
grupa A. în sport însă,
surprizele rămîn posibile ori- 
cînd A recunoscut-o însuși
antrenorul hocheiștilor nord-
americani, Murray Williamson : 
„Avansul nostru de puncte și

într-un fel potențialul nostru 
de joc ne dau mari speranțe. 
De abia după meciul de sîmbă
tă seara m-am mai liniștit... 
Un meci important pentru noi 
rămîne și cel cu Norvegia. Cu 
jucători viguroși și foarte buni 
patinatori, selecționata norve
giană se anunță o adversară 
redutabilă".

Disputa pentru celelalte două 
locuri pe podiumul de onoare 
ca, de altfel, și lupta pentru e- 
vitarea retrogradării rămîn în 
continuare deschise R.F.G. și 
Norvegia aspiră la locul se
cund ; de abia meciul lor direct, 
joi după-amiază, urmează să 
rezolve această problemă Nici 
Japonia nu și-a spus încă ulti
mul cuvînt. fiind foarte posibil 
ca să „apară" în cele din urmă 
în rindul medaliatelor, cu toa-

te că niponii au pierdut pri
mele două meciuri.

Dar echipa României ? Rezul
tatele de pînă acum, comporta
rea ei generală subscriu oare
cum la plasarea hocheiștilor 
noștri undeva pe un loc nu 
prea onorabil.. Există însă spe
ranța că, în finalul competiției, 
„tricolorii" vor căuta să se rea
biliteze în fața publicului pro
priu, jucînd cel puțin la poten
țialul ce-1 presupune experiența 
de atîția ani acumulată la cam
pionatele mondiale Nu se poa
te ca, după atîta stagiu pe 
gheață, după atîtea eforturi ge
nerale ce s-au făcut în spriji
nul pregătirii lor, hocheiștii 
noștri să nu găsească suficiente 
resurse fizice, morale și teh
nice spre a reface cît de cît te
renul pierdut după primele me
ciuri 1

1
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„Sînfem încîntati de atmosfera 

generală a întrecerii^

OPINII ALE OASPEȚILOR DE PESTE HOTARE
Au trecut cîteva zile din „decada 

hocheiului" și patinoarul „23 Au
gust", competiția în sine, și-au și 
creat lumea lor — o lume unitară 
și diversificată în același timp : ju
cătorii, antrenorii, tehnicienii, ofi
cialii, conducătorii delegațiilor, zia
riștii români și străini acreditați, pu
blicul ce umple, în fiecare seară pină 
la refuz tribunele.

Nu de puține ori, între mantinele, 
disputa capătă accente dramatice, ale 
căror reflexe ating aproape întot
deauna tribunele, banca rezervelor 
și a antrenorilor, locurile rezervate 
conducătorilor și uneori chiar și cla
viatura mașinilor de scris ale gaze
tarilor sau a telexurilor ce leagă 
„Palatul de gheață" cu capitale de 
pe trei continente.

Iar seara tîrziu, după ultimul su
net al sirenei (ce anunță sfirșitul în- 
tîlnirii-vedetă), post-comentariile, la 
fiecare partidă sau privind competi
ția in ansamblu, organizarea și des
fășurarea ei, oferă o imagine mai 
largă, mai completă a campio
natului. Opinii felurite, observații 
particulare sau cu caracter general, 
impresii ale oaspeților noștri despre 
tot și despre toate.

„Vreau să vă asigur, declară 
WAGNER WASSERVOGEL (Austria), 
membru al Directoratului L.I.H.G., 
că toate echipele sint fericite de a fi 
prezente la București șl pot spune, 
acum, că organizarea este perfectă... 
Sint convins că acest frumos pati
noar acoperit care găzduiește cam
pionatul mondial va da un nou im
puls hocheiului din România".

DUȘAN VELJANOVICI, trimisul 
«pecial al publicației „SPORTSKE" 
din Zagreb, era foarte încîntat de evo
luția compatrioților săi în meciul cu 
echipa S.U.A., deși victoria' fusese

de partea adversarilor : „Este cea 
mai tăgăduitoare comportare a ho- 
cheiștilor iugoslavi. Aș putea spune 
că am rezistat mai bine de două re
prize formației S.U.A. Dar nu numai 
datorită acestei surprize plăcute, pe 
care ne-au oferit-o jucătorii noștri 
ne simțim excelent la București. Mai 
intii contează ambianța extraordinară 
pe care acest fierbinte public bucu- 
reștean știe și poate s-o creeze in 
jurul unei competiții, supradimensio- 
nind-o. Apoi este vorba de calitatea 
întrecerii, in ciuda faptului că, la 
această ediție, a venit mult «tineret», 
in fiecare formație".

O echipă care se impune prin me
toda sigură de a acumula puncte este 
cea a Norvegiei. Cei mai nordici par- 
ticipanți la grupa B a campionatului 
mondial au mers, pînă acum, „ca 
ceasul", în ceea ce privește acumu
larea de puncte. „Nu vă pot spune 
decit că Norvegia va rămine in grupa 
B, ne declară OTTO PER ABRA- 
HAMSEN, conducătorul delegației 
țării scandinave. Anul trecut, la 
Ljubljana, ne-arn clasat pe locul V. 
Dacă in ediția aceasta vom mai urca 
o treaptă, faptul îl vom considera ca 
un succes.

Ne simțim foarte bine la Bucu
rești. Și această satisfacție nu este 
proprie doar delegației norvegiene. 
Am discutat și cu conducătorii celor
lalte delegații. Și sint și ei de aceeași 
părere. Hotelul «Ambasador» este 
excelent, iar restaurantul său capa
bil să satisfacă toate gusturile. Ju
cătorii mei sint. acasă, «copiii mamei», 
și credeam că o să avem dificultăți 
aici in privința mesei. Or, spre cea 
mai plăcută surprindere, ni se ser
vește o masă de cea mai pură bu
cătărie norvegiană".

MURRAY WILLIAMSON, antreno
rul echipei S.U.A., subliniază recep
tivitatea publicului bucureștean față 
de fazele de hochei de bună calitate.

„Sintem incintați de atmosfera ge
nerală a întrecerii și ne place mult 
acest public darnic cu aplauzele 
de cite ori un jucător dintr-o echipă 
sau alta reușește o fază frumoasă".

Ziaristului elvețian LELIO RI- 
GASSI îi place patinoarul „23 Au
gust": „Felicitări constructorilor a- 
cestei minunate hale sportive ; ei le 
merită cu atit mai mult, cu cit am 
auzit că pentru acoperirea și amena
jările ei interioare au «consumat» 
foarte puțin timp".

Opinii, declarații, observații — „fe
lii" din viața interioară a întrecerii, 
o viață trăită la intensa tensiune a 
unui campionat mondial, chiar dacă 
este vorba de grupa B...

Ion DUMITRIU 
Valentin PAUNESCU

Programul de azi
• R.F.G. — Bulgaria (ora 9,30)
• Japonia — Norvegia (ora 12)
• Iugoslavia — Elveția (ora 17)
o România — S.U.A. (ora 19,30)

IN CLASAMENTUL REALI
ZATORILOR, după 4 meciuri, 
conduc nord-americanii Lily- 
holm, Gambucci și japonezul 
Kurokawa. cu 12, 11 și, respec
tiv, 10 puncte. După cum se știe, 
intr-un astfel de clasament, la 
hochei intră (acordîndu-li-se 
puncte) și jucătorii care dau ul
tima pasă, pasa decisivă. Dintre 
cei de mai sus, japonezul Ku- 
rokawa a marcat însă cele mai 
multe goluri : 8. Lilyholm și
Gambucci au înscris personaj 
cite 6 goluri.

DUMINICA SPORTIVĂ
JUDEȚEANĂ

POIANA BRAȘOV

în plin sezon de schi
Brașov (prin telefon 

de la șt. Pervulescu). 
La Poiana Brașov, ti
nerii schiori ceho
slovaci și iugoslavi, 
împreună cu repre
zentanții lotului nos
tru universitar, și-au 
disputat întîietatea în 
tradiționala competiție 
„Cupa Politehnica",-a- 
junsă la a treia ediție. 
Proba de slalom uriaș, 
desfășurată pe pîrtia 
de sub teleferic, s-a

TIMIȘOARA

soldat cu victoriile 
clare ale schiorilor din 
lotul universitar ceho
slovac (Kantova Vita 
și Voitech Jan).

Pe același traseu 
s-au disputat și între
cerile de slalom speci
al. După prima manșă, 
In fruntea clasamente
lor se aflau cîștigăto- 
rii de la uriaș. Dorin 
Munteanu și Mihaela 
Sandu le-au servit Insă

o replică extrem de 
viguroasă în cea de-a 
doua manșă, luîndu-și 
o binemeritată revan
șă.

La concurență cu În
trecerile „alpinelor", 
In Poiana de Jos au 
avut loc campionatele 
naționale de fond. în 
mare vervă, dinamo- 
viștii brașoveni și-au 
adjudecat toate cele 
cinci titluri puse în 
joc.

Fotbal în decor de iernă
Pe stadionul „Poli

tehnica" Timișoara s-a 
desfășurat ieri, într-un 
decor de iarnă, întâl
nirea amicală de fot
bal dintre formația lo
cală Ripensia și Jiul- 
Petroșani. Spectatorii 
au urmărit un joc plă
cut, cu multe faze ai-

BOTOȘANI

namice, în ciuda tere
nului alunecos. Timi
șorenii s-au mișcat 
bine în cîmp, au £?st 
mai incisivi, punînd 
deseori în pericol 
poarta apărată de Stan 
Vasile. Pînă la urmă, 
ei au și ciștigat, cu 
1—0, prin golul înscris

de Surdan, in min, 66, 
care a preluat direct 
în plasă o centrare a 
lui Panici. Fotbaiiștii 
de la Jiul s-au dovedit 
buni în apărare, dat 
numai cu atit nu se 
poate cîștiga. Incursi
unile lor in atac au 
fost rare și prea indi
vidualiste.

£tapa județeană a „Cupei 
tineretului de la sate"

BOTOȘANI (cores
pondentul „Scînteii") 
în organizarea comi
tetului județean al 
U.T.C. și a consiliului 
județean pentru edu
cație fizică și sport, 
la Botoșani a avut loc 
ieri etapa județeană 
a „Cupei tineretului 
de la sate", care, în 
fazele pe comune și 
intercomune, a atras 
la start (în întrecerile

de șah, tenis de masă 
și schi) peste 3 000 de 
tineri — membri ai 
C.A.P., mecanizatori, 
lucrători din între
prinderile agricole de 
stat, elevi ai școlilor 
profesionale.

Pentru etapa jude
țeană s-au calificat 
115 tineri șl tinere. 
Probele de simplu și 
dublu la tenis de

masă s-au desfășurat 
în sala sporturilor de 
la stadionul „1 Mai" 
în sala clubului Comi
tetului județean U.T.C 
au avut loc întreceri
le de șah. Foarte 
disputată a fost proba 
de schi-fond (5 km) 
întrecerile s-au bucu- 
,rat de prezența a mii 
de spectatori, care au 
aplaudat buna com
portare a tinerilor 
sportivi

TG. MUREȘ

Un spectaculos meci de baschet
TG MUREȘ (cores, 

pondentul „Scînteii"). 
în sala de sport.LM.F 
a avut loc ieri meciul 
de baschet masculin 
dintre echipa Comer
țul Tg. Mureș și Ra
pid București. După 
infrîngerea din dumi
nica trecută în fața 
Voinței București, for
mația mureșeană tre

cuse în zona „lanter
nei roșii". De aceea, 
pentru meciul de a- 
cum s-a pregătit cu 
minuțiozitate și... a 
cîștigat.

în prima repriză, 
majoritatea timpului 
au dominat rapidiștii 
Ei aveau la pauză un 
avantaj de trei punc
te (42—39). în a doua

parte a jocului, local
nicii preiau inițiativa, 
în min. 33, ei conduc 
cu 64—62. Meciul a 
continuat, pînă la sfîr- 
șit în nota de supe
rioritate a gazdelor, 
care au obținut o pre
țioasă victorie: 84—77. 
A fost un joc dina
mic, spectaculos, a- 
plaudat de public.

IERI LA RUGBI
© Grivița roșie-Steaua 21—8 ® Dinamoviștii au pierdui 

la Timișoara (!)

Pe terenul său din „Parcul copi
lului", ieri dimineață, echipa Grivița 
roșie a întîlnit într-un meci restanță 
formația Steaua. Echilibrat în repri
za I (scor 6—3 pentru grivițeni), me
ciul a fost apoi aproape total la dis
creția echipei gazdă. Scorul final : 
21—8 pentru Grivița roșie.

★
Așteptată cu viu interes, partida 

restantă de rugbi dintre Universita
tea Timișoara și Dinamo București 
s-a soldat cu victoria pe deplin me
ritată a timișorenilor. Rezultatul 
poate părea, pentru cel ce n-au asis
tat la meci, o surpriză, mai ales că

Dinamo, echipa campionă a țării, n-a 
pierdut niciodată la Timișoara. Dar, 
in fața jocului fără greșeală practi
cat de studenți și mai ales a elanului 
și ambiției cu care aceștia au luptat 
pentru victorie, Țuțuianu și coechi
pierii săi au fost nevoiți să părăsească 
terenul învinși. Cu această victorie, 
Universitatea Timișoara urcă pe lo
cul III în clasament, performanță u- 
nică pînă acum pentru o echipă din 
provincie. Punctele au fost realizate 
de Rășcanu (încercare) și de Duță, 
care a transformat o lovitură de pe
deapsă.

Handbaliștii români 

în sferturile de finală
CORESPONDENTA TELEFONICA DE LA TRIMISUL 

VALERIU MIRONESCU

Acum, cînd ne aflăm la sfirșitul fa
zei eliminatorii, se confirmă părerea, 
exprimată înaintea debutului campio
natului, că grupa A va fi cea mai 
furtunoasă, dar desfășurarea „ostilită
ților" a răsturnat multe calcule și su
poziții. Henz Seiler, antrenorul echipei 
R. D. Germane, declara, în preziua în
ceperii competiției, că favoritele ac
tualei ediții sînt reprezentativele Ro
mâniei și U.R.S.S., „uitînd" din grupa 
sa echipa Suediei, fostă campioană 
mondială. Și iată că, Ia Rennes, în sala 
Omnisports, în fața a peste 3 700 de 
spectatori, scandinavii au obținut vic
toria în meciul cu R. D. Germană, 
intrind pe culoarul „sferturilor". Tot 
acolo s-a disputat și partida U.R.S.S.- 
Norvegia, încheiată eu 
un scor limită (o mică 
surpriză, dacă vreți): 
10—9. Â fost cea mai 
aspră întîlnire desfășu
rată pînă acum în gru
pe. Un meci cu prea 
multe ciocniri pentru a 
fi bun. Comentatorii 
lui subliniază duritatea 
apărătorilor ambelor e- 
chipe, fapt care a obli
gat pe arbitri să fluiere mult, sanc- 
ționînd numeroasele faulturi comise.

Portarul echipei sovietice, Vilson, a 
apărat senzațional în prima repriză 
(și o lovitură de la 7 m), iar „bătrînul" 
Klimov a avut puterea ca, la 8—8, să 
forțeze pentru a înscrie și a aduce — 
împreună cu Solomko — victoria de 
partea formației sale. Da, Klimov — 
pe care-1 cunoaștem de la „ediția sue
deză" a mondialelor de handbal. Deși 
acum Maximov este considerat omul 
de șoc al formației. De altfel, Gruia, 
Maximov și iugoslavul Zagmestar sînt 
considerați vedetele „mondialelor 
franceze". Riscînd o comparație, aș 
zice că aici se scrie despre ei la fel 
cum se scria la World Cup — în 
1966 — despre Pele, Eusebio și Bobby 
Charlton.

Și cum un „World Cup" nu se 
poate lipsi de „marea necunoscută" sau 
de stele apărute peste noapte, am să

NOSTRU,

vă mai dau două nume pe care me
rită să le rețineți: Chikamori și Kino. 
Sînt cei doi atacanți ai reprezentativei 
nipone, care au reușit să se „fofileze" 
prin zidul apărării iugoslave, în Salle 
des Sports din Agen, și să înscrie cîte 
5 goluri fiecare, fumizînd marea sur
priză a fazei de calificare : Iugoslavia- 
Japonia 17—17.

Corespondentul France Presse, pre
zent la fața locului, relatează mai 
mult decît surprins, „viteza și agilita
tea uimitoare a handbaliștilor japo
nezi, jocul lor acrobatic. „Șaptele* 
iugoslav a părut greoi și neinspirat 
în fața celui nipon. Zagmestar a fost 
complet neutralizat", (urmează trei 
semne ale exclamării — n.n.). Porta

rul Arslanagic a apărat 
excepțional. Ca și cel 
polonez — Szymzak —• 
în meciul Ungaria —< 
Polonia, de altfel. Deci, 
făcînd o scurtă recapi
tulare, să aducem, în 
prim plan, alături de 
„tunarii" Gruia, Maxi
mov și Zagmestar, „re
dutele" ce li se opun 
— Vilson, Arslanagic,

Szymzak. Pentru echitate!
Surprize mai mari sau mai micL 

pronosticuri infirmate, opinii confir
mate, echipe ce-și pierd aureola sau 
altele pe cale de a și-o contura, luptă 
acerbă pentru a intra in „sferturi"— 
întreg cortegiul fazei eliminatorii a 
unui campionat mondial. Totul și 
toate petreeîndu-se în fața unui pu
blic numeros (10—15 000 de specta
tori în fiecare seară, făcînd suma tu
turor sălilor, bineînțeles), entuziast și 
receptiv la fazele de mare spectacol 
pe care le oferă întrecerea celor mai 
bune echipe de handbal din lume.

N. R. — La ora cînd închidem a- 
ceastă ediție, meciul România-R.F.G. 
este în plină desfășurare. Dar, indife
rent de rezultatul acestui meci, echipa 
României s-a calificat în sferturile do 
finală.

Sub propriul pa
nou, Cernea prin
de sigur, deși 
este înconjurat 
de trei adversari 
(fază din meciul 
Dinamo București 
— Politehnica Ti

mișoara)

Concursul atletic internațional din sala „23 August"

La triplu salt duelul Ciochină-Corta continuă
Deși aflate la concurență cu me

ciurile din cadrul grupei B a cam
pionatului mondial de hochei, startu
rile concursului atletic internațional 
din sală „23 August" au izbutit o 
frumoasă rețetă. In privința rezulta
telor tehnice propriu-zise, puține me
rită a fi subliniate în mod pozitiv. A 

.si Zamfirescu (ai treilea din stingă) cîștiga proba de 50 m plat
Foto ; S. Cristian

fost insă o probă de excepție — pro
ba'de-triplu salt — soldată, cu o 
performantă remarcabilă a lui Caro) 
Corbu. Un rol însemnat l-a jucat re
intrarea lui Șerban Ciochină, după 
o lungă și nedorită absență de la 
startul probei care l-a consacrat pe 
plan internațional. Atunci. Ciochină 

și-a depășit cu un singur centimetru 
secundantul Alaltăieri, din a treia 
încercare, Ciochină adaugă recordu
lui național încă 4 cm : 16,53 m. Se
cundantul — Carol Corbu — căruia 
i se anticipează de pe acum „ateri
zarea" dincolo de 17 m — își ia re
vanșa acelui centimetru, la a 4-a în
cercare : 16,54 m. — nou record. Dar 
nu se mulțumește și atacă în conti
nuare. A 5-a încercare : 16,62 m — 
cea mai bună performanță româ
nească în sală, cu 3 cm superioară 
recordului în aer liber, deținut de 
Ciochină. Statisticile situează recor
dul lui Corbu în vîrful piramidei ce
lor mai bune performanțe mondiale 
pe teren acoperit, in anul 1970.

Trebuie precizat că, dintr-o eroare 
de ordinul milimetrilor, „la bătaie", 
lui Șerban Ciochină i-a fost anulată 
a doua încercare. După încheierea 
concursului, la sectorul de triplu- 
salt s-a apelat la ruletă. 16.82 m. A- 
dică o performanță inferioară cu 4 
cm. recordului mondial de sală, de
ținut de atletul sovietic Dudkin. Cifra 
de 16,82 m — neomologată — îi dă 
mari speranțe inginerului Șerban 
Ciochină, iar profesorului de mate
matici Carol Corbu, multe griji. O 
„rivalitate" pe care, antrenorul lor, 
profesorul Baruch Elias, o întreține 
cu competență. Va cîștiga triplu-sal- 
tul I '

La excepții am fi dorit să amintim 
de „stăpînul înălțimilor", dar pe Șer
ban loan l-a lăsat rece un nou re
cord, el cerînd ca ștacheta să nu fie 
ridicată după 2.14 m. la 2.17 m. ci 
să fie așezată la nivelul actualului 
record, deținut tot de el. 2.16 m 
înălțime pe care, după părerea noas
tră. ar fi putut s-o treacă cu ușu
rință. Dar...

Horia CRISTEA

Năstase și Tiriac - 
fiîialiști ia Macon
Finala probei de simplu a turneu

lui de tenis de la Macon (S.U.A.) se 
va disputa între Arthur Ashe și 
Cliff Richey. In semifinale, Ashe l-a 
eliminat cu 9—7, 6—2 pe Bob Lutz, 
în vreme ce Richey l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe Jaime Fillol.

In finala probei de dublu bărbați, 
cuplul român Ilie Năstase — Ion 
Tiriac se va întîlni cu perechea Bob 
Carmichael Terry Addison. In semi
finale, Năstase și Tiriac au învins 
cu 6—4, 6—1 perechea americană 
Richey. Graebner

FOTBAL PE GLOB
® Miercuri, 9 meciuri inter- 
cluburi pentru competițiile 

europene
Săptâmîna care începe se anunță 

deosebit de bogată în evenimente 
fotbalistice. Miercuri este zi de vîrf. 
sînt programate nouă meciuri. In 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" : Standard Liege
— Leeds United. Galatasaray Istan
bul — Legia Varșovia, Celtic Glas
gow — Florentina, Vorwaerts Ber
lin — Feyenoord Rotterdam In 
sferturile de finală ale „Cupei Cu
pelor" : Levski Sofia — Gornik 
Zabrze, A. S. Roma — Goeztepe 
Izmir, Academica Coimbra — Man
chester City. Dinamo Zagreb - 
Schalke 04 In sferturile de finală 
ale „Cupei orașelor tirguri" : Kar' 
Zeiss Jena — Ajax Amsterdam.

Joi. La Lima, un meci amical in- 
terțări : Peru — Mexic ; la Paris. 
Franța — Anglia (campionatul eu
ropean pentru amatori) și Spania — 
Portugalia, în preliminariile Turneu
lui U.E.F.A. pentru juniori

Duminică. La Lima, revanșa Peru
— Mexic : Italia — Malta (campio
natul european pentru amatori).

FOTBAL O știre pentru... 
fotbaliștii din Bacău

In campionatul englez de fotbal, 
echipa Arsenal (viitoarea adversară 
a formației Dipamo Bacău în „Cupa 
europeană a tîrgurilor") a învins pe 
teren propriu cu scorul de 3—1 (1—1) 
formația Sunderland. Alte rezultate: 
Coventry City — Chelsea 0—3; 
Leeds United — Crystal Palace 2—0; 
Liverpool — Derby County 0—2 ; 
Manchester City — Ipswich Town 
1—0 ; Newcastle United — Totten
ham Hotspur 1—2

• Selecționata de fotbal a U.R.S.S., 
aflată în turneu în Mexic, a jucat 
cu echipa Guadalajara, pe care a în- 
trecut-o cu scorul de 3—2 (1—0).

SCHI Austriacul Schranz 
conduce in „Cupa mondială"

Concursul internațional de schi de 
la Vancouver a continuat cu desfă
șurarea probei masculine de slalom 
uriaș. Victoria a revenit francezului 
Alain Penz, cronometrat în cele două 
manșe cu timpul total de 3‘04”47/100 
L-au urmat austriacul Werner Blei- 
ner — 3’04”49/l00 și francezul
Patrick Russel — 3’06’’37/100 Cam
pionul austriac Karl Schranz s-a 
clasat pe locul 5. cu 3’06”98/100.

în urma acestor rezultate. în cla
samentul individual al „Cupei Mon
diale" pe primul loc se află Karl 
Schranz (Austria) cu 146 de puncte, 
urmat de Gustavo Thoeni (Italia) — 
140. Giovanoli (Elveția) — 116 punc
te etc

în clasamentul pe națiuni continuă 
să conducă Franța, cu 1 523 puncte, 
urmată de Austria — 789 puncte, 
S.U A — 510 puncte, Elveția — 448 
puncte etc.

DIN LUMEA LARGĂ
PATINAJ ARTISTIC Mîine 
încep campionatele mondiale

Sala Tlvoll. modernul palat de 
gheață din Liubliana. va găzdui, în- 
cepînd de marți, 3 martie, campio
natele mondiale de patinaj artistic, 
la care participă 122 de sportivi din 
15 țări. Agențiile de presă mențio
nează și amănuntul că numărul zia
riștilor acreditați este aproape dublu 
(216) fată de cel al participanților.

YACHTING Englezul Pattison 
din nou campion mondial

Titlul de campion mondial la 
yachting (clasa „Olandezul zbură
tor") a revenit pentru a treia oară 
consecutiv englezului R. Pattison, 
care, după disputarea a șapte regate, 
a totalizat 21,7 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Truett (An
glia) — 20 puncte, Whitworth
(Australia) — 40,7 puncte și Smale 
(Noua Zeelandă) — 48,7 puncte. Ul
tima regată a fost cîștigată de aus
tralianul Whitworth

RUGBI Englezii învinși 
pe teren propriu

„Turneul celor cinci națiuni" la 
rugbi La Londra, echipa Țării Gali
lor a tnvins cu 17—13 (3—13) forma
ția Angliei, iar la Dublin, reprezen
tativa Scoției a dispus cu scorul de 
11—6 de selecționata Irlandei. In 
urma acestor rezultate, clasamentul 
competiției este următorul : 1—2
Franța și Țara Galilor — cîte 4 punc
te (din 2 meciuri) ; 3. Anglia — 2
puncte (2) ; 4. Irlanda — 2 puncte 
(3) î 5. Scoția — 0 puncte (3).

TENIS Un meci maraton 
între Lundquist și Rouyer
în sferturile de finală ale probei 

de simplu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis p» 
teren acoperit ale Franței (întrece
rile se desfășoară la Lyon), france
zul Goven l-a învins cu 6—4, 6—4, 
6—4 pe cehoslovacul Pala. Intr-o 
partidă-maraton, suedezul Lundquist 
a dispus cu 20—18, 16—14, 3—6, 7—8 
de francezul Rouyer.

In proba de dublu masculin („op
timi" de finală), cuplul Courcol 
(Franța) — Elsenbroich (R. F. a 
Germaniei) a întrecut cu 6—3, 6—4 
perechea Dron — Mărmureanu (Ro
mânia).

ATLETISM Performanța 
valoroase la „Madison 

Square Garden"
La „Madison Square Garden* din 

New York a continuat campionatul 
de adetism pe teren acoperit al 
S.U.A. In proba de 600 yarzi, Mar
tin McGrady a fost cronometrat în 
l’07”6/10, timp ce reprezintă cea mal 
bună performanță mondială de sală. 
Sprinterul Charlie Greene a cîștigat 
cursa de 60 yarzi în 6”, Iar Willie 
Davenport (campion olimpic la Ciu
dad de Mexico) s-a clasat pe primul 
loc în proba de 60 yarzi cu timpul 
de 7”l/10.

PATINAJ VITEZĂ Titova 

conduce după două probe
După două probe, în campionatul 

mondial feminin de patinaj viteză, 
ce se desfășoară la Milwaukee 
(S.U A.), cofiduce sovietica Ludmila 
Titova cu 94.446 puncte, urmată de 
olandeza Ans Schut. Titova a cîști
gat proba de 500 m (45”38/100), ia» 
Schut — 1500 m (2’23’’3/100).
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ORIENTUL APROPIAT

0 Precizările Se
cretarului general 
a! O.N.IJ. © Va fi 
reaciivizată misiu

nea lui G. Jarring

NEW YORK 1 (Agerpres). 
Secretarul general al- O.N.U., 
U Thant, a indicat că va continua 
să exploreze toate alternativele 
posibile pentru obținerea unei so
luții pașnice a conflictului din 
Orientul Apropiat. Adresîndu-se 
corespondenților de presă, pentru 
prima oară după ce s-a înapoiat 
din scurtul concediu petrecut în 
Birmania, U Thant a menționat că 
una din aceste alternative constă 
în chemarea la New York, săptă- 
mîna viitoare, a ambasadorului 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
său special pentru Orientul Apro
piat, pentru a discuta împreună 
eventualitatea reluării misiunii a- 
cestuia pe lingă guvernele Israe
lului și sitatelor arabe implicate în 
acest conflict

Citind surse diplomatice de la 
Națiunile Unite, agenția France 
Presse relatează că secretarul ge
neral al O.N.U. ar fi informat pe 
fiecare din ambasadorii celor pa
tru mari puteri despre intențiile 
sale privitoare la reactivizarea 
misiunii ambasadorului Jarring.

CAIRO. — Vladimir Vinogra
dov, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al Uniunii Sovietice, 
care se află într-o vizită oficială 
în capitala R.A.U., a avut siîmbătă 
seara o întrevedere cu șeful diplo
mației egiptene, Mahmud Riad. 
După cum relatează agenția 
M.E.N., cei doi miniștri au discu
tat probleme privind evoluția si
tuației din Orientul Apropiat.

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
La Bruxelles s-a anunțat o nouă 
săptămînă încărcată pentru țările 
membre ale Pieței comune. Luni 
și marți se desfășoară o reuniune 
a miniștrilor agriculturii, iar vi
neri și sîmbătă o nouă sesiune a 
Consiliului Ministerial, la care vor 
fi prezenți, pe lingă miniștrii afa
cerilor externe, miniștrii finanțe
lor și ai agriculturii.

Pentru miniștrii agriculturii se 
pune iarăși dificila problemă a re
glementării. în forma ei definitivă, 
a pieței comune a vinului, pre
cum și a găsirii unor soluții sus
ceptibile să pună capăt, în mod 
treptat, supraproducției în anumi
te sectoare agricole : lapte și deri
vatele sale, zahăr și grîu. Aceste 
surplusuri îi costă scump pe „cei 
șase", și miniștrii de finanțe și-au 
dat, în principiu, girul cu o lună 
în urmă pentru adoptarea unui 
sistem de susținere financiară ne
limitată a Europei verzi. Totuși, 
ultimele dezbateri în această pro
blemă au scos la iveală divergențe 
de păreri. Dacă Franța și Olanda 
sînt interesate în adoptarea unui 
sistem de susținere financiară ne
limitată, R.F.G., Italia și Belgia 
reclamă In schimb o diminuare a 
cotelor lor în acest domeniu.

Exasperată de această îndelun
gată controversă, Comisia C.E.E. a 
declarat în mod oficial că, dacă 
miniștrii agriculturii nu vor ajun
ge nici de data aceasta la un a- 
cord, ea va cere ca dosarul respec
tiv să fie transmis miniștrilor de 
externe și ai finanțelor, care se în
trunesc la 6 martie. Jean Rey, pre
ședintele comisiei, care a ținut vi
neri o conferință de presă la 
Bruxelles, a atras atenția că „cei 
șase" trebuie să ajungă la un „com
promis eficient" în ce privește fi
nanțarea Europei verzi și nu la un 
,,mini-compromis“, spre care

Sub lozinca „dreptul la sănătate”", populația Romei a organizat recent o 
puternică demonstrație, cerînd îmbunătățirea asistenței medicale

Astăzi, W. Brandt la Londra
•LONDRA 1. — Corespondentul

Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : 
Luni sosește la Londra, într-o vizită 
oficială de trei zile, cancelarul vest- 
german, Willy Brandt, care urmează 
să aibă întrevederi cu premierul Wil
son, cu alți membri ai Cabinetului 
britanic, precum și cu liderul opozi
ției, Eduard Heath. Principalele 
puncte de pe agenda convorbirilor 
britano—vest-germane vor fi axate 
îndeosebi asupra cererii Marii Bri
tanii de a intra în Piața comună, po
litica Bonn-ului privind relațiile cu 
țările din răsăritul Europei, proble
ma relațiilor dintre cele două state 
germane, politica N.A.T.O. și prezen
ța trupelor americane în Europa oc
cidentală, consultări în problema cos
tului întreținerii trapelor britanice 
aflate pe teritoriul R. F. a Germaniei-, 
situația din Orientul Apropiat și alte 
probleme de interes comun.

în cadrul acestui larg tur de ori
zont al vieții internaționale, la prima 
vizită pe care Willy Brandt o face la

Londra în oalitate de cancelar al 
R.F.G., se așteaptă ca unul dintre 
principalele accente să fie pus pe 
schimbul de vederi privind viitoa
rele tratative ale Marii Britanii cu 
„cei șase". Se crede că, potrivit pă
rerii guvernului vest-german, o primă 
fază a negocierilor ar urma să aibă 
loc vara aceasta, pînă în august, în
tre reprezentanții Comunității Econo
mice Europene și țările care și-au 
prezentat candidatura — Marea Bri- 
tanie, Irlanda, Danemarca și Norve
gia.

NIGERIA

Ciocniri armate 
în fosta provincie 

secesionistă

tinde în prezent din partea unor de
legații. Controlul excedentelor a- 
gricole, a adăugat Rey, este o pro
blemă majoră. Fără soluționarea 
acestei probleme interne, a averti
zat el, nu se va putea trece în mod 
convenabil la angajarea tratative
lor în vederea lărgirii comunității 
Consiliul Ministerial va dezbate, de 
altfel, vineri și sîmbătă problema 
lărgirii C.E.E.

în altă ordine de idei, sesiunea 
Consiliului Ministerial va lua în 
dezbatere planul privind crearea 
uniunii economice și monetare a 
„celor șase". în sfîrșit, miniștrii a- 
facerilor externe vor face, cu acest 
prilej, un prim schimb de vederi 
asupra fondului uniunii politice 
vest-europene.

LAGOS 1 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite, referin- 
du-se la surse informate din Lagos, 
că un grup de foști soldați biafrezi 
au atacat în urmă cu o săptămînă 
trupele federale într-o zonă din ca
drul fostei provincii secesioniste. Se 
precizează că în cursul acestui atac 
au fost uciși 25 de soldați federali 
nigerieni, iar alți 50 au fost răniți. 
Aceeași agenție afirmă că aceste 
atacuri au fost precedate în ultima 
vreme de unele incidente care au 
avut loc în sectoarele Awka și Aba- 
kaliki. Se crede că unele unități ale 
fostelor trupe biafreze s-au refugiat 
în junglă în momentul încetării fo
cului și că ele întreprind atacuri 
sporadice împotriva forțelor fede
rale.

INDIA

Ancheta 
în cazul 

Yablonski
PITTSBURG 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Sindicatului minerilor a- 
mericani <U.M.W.), Tony Boyle, a 
declarat că a creat o comisie specia
lă care să întreprindă investigații 
privind împrejurările în care au fost 
asasinați liderul sindical Joseph Ya
blonski, soția și fiica sa. Boyle a 
precizat că comisia este alcătuită din 
patru persoane, membre în condu
cerea sindicatului, ce vor fi asistate 
de juriști calificați în audierile pe 
care intenționează să le înceapă.

La Clarksville, cei doi fii ai lui 
Yablonski, care declaraseră că asa
sinatul „este în directă legătură cu 
candidatura tatălui lor la postul de 
președinte al „sindicatului", au a- 
nunțat că vor boicota comisia. Ei au 
calificat crearea acestei comisii drept 
o încercare' de a distrage atepția de 
la ancheta oficială întreprinsă la Cle
veland de un mare juriu federal.

Bugetul pe 1970-71
DELHI 1 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Indiei, care deține și por
tofoliul finanțelor, Indira Gandhi, a 
prezentat sîmbătă în parlament noul 
buget al țării pe exercițiul financiar 
1970—1971. în ce privește deficitul, 
noul buget prevede o reducere sub
stanțială a acestuia. Deficitul prevă
zut în noul buget se ridică la 2 250 
milioane rupii,: aproximativ cu 250 
milioane mai puțin decît în anul 
fiscal precedent. La capitolul chel
tuieli se prevede creșterea cu 15 la 
sută a sumelor alocate planului de 
dezvoltare a țării.

în discursul rostit cu această oca
zie în parlament, premierul Indira 
Gandhi a subliniat că guvernul său 
depune eforturi pentru crearea de 
noi locuri de muncă și acționează 
în vederea sprijinirii populației ne
voiașe.

este 
enei

Cyrus Eaton 
despre convorbirile 

de la Paris in 
problema Vietnamului

NEW YORK 1 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă ținu
te la New York, industriașul american 
Cyrus Eaton, care s-a înapoiat de la 
Paris, unde a avut întrevederi cu 
membrii delegației R. D. Vietnam la 
convorbirile de pace ce se desfășoară 
în capitala Franței, a declarat 
că dificultățile instaurării păcii în 
Vietnam pot fi depășite „în cazul 
în care Casa Albă, Pentagonul și 
Departamentul de Stat ar hotărî că 
doresc cu adevărat pacea". El a a- 
dăugat că guvernul S.U.A. ar trebui 
să publice un calendar precis al re
tragerii tuturor trupelor americane 
staționate în Vietnamul de sud.

Referindu-se la convorbirile de 
pace de la Paris, Cyrus Eaton a spus 
că „atîta timp cit atitudinea cercu
rilor conducătoare americane nu se va 
schimba, orice convorbiri vor rămîne 
fără rezultate". El a precizat că ac
tualul șef ad-interim 
S.U.A. la Paris hu are 
tate și nu face decît 
timpul".

al delegației 
nici o 
„să se

autori- 
piardă

★
SAIGON — Un purtător de 

al comandamentului forțelor 
din ■ Vietnamul de sud a anunțat că 
alte trei elicoptere americane au fosi 
doborîte în ultimele 48 de ore în a- 
propierea fostei capitale imperiale. 
Hue, lingă localitatea Sox Trang și 
în vecinătatea orașului Vi Thanh din 
Delta Mekongului. Șapte militari a- 
mericani aflați la bordul acestor eli
coptere au fost uciși, iar alți șase au 
fost răniți. Potrivit agenției United 
Press International, forțele S.U.A. 
au pierdut în Vietnam din ianua
rie 1961 pînă în prezent circa 1500 
elicoptere

GUATEMALA

cuvînt 
S.U.A.

în schimbul unui 
student arestat

CIUDAD DE GUATEMALA 1 
(Agerpres). — Postul de radio gua
temalez a anunțat că guvernul a 
acceptat cererea organizației „For
țelor armate revoluționare" de a 
elibera din închisoare pe studentul 
Jose Vicente Calvillo în schimbul 
punerii în libertate a ministrului 
afacerilor externe al Guatemalei, 
Alberto Fuentes Mohr, care a fost 
răpit vineri noaptea de membri ai 
acestei organizații. .Postul de radio 
citat precizează că studentul Vicen
te Calvillo a fost transportat în 
cursul nopții de sîmbătă spre du
minică la ambasada Mexicului, 
unde va putea beneficia de drept 
de azil. Puțin mai tîrziu, la Ciudad 
de Guatemala s-a anunțat că mi
nistrul afacerilor externe, Mohr, a 
fost eliberat de răpitorii lui.

în capitala Guatemalei s-a pro
dus în noaptea de sîmbătă spre du
minică explozia unei bombe. Bom
ba a explodat în zona centrală a o- 
rașului, la circa 45 de metri de 
clădirea Palatului Național din 
Ciudad de Guatemala.

Forțele patriotice laoție- 
ne „Pathet Lao" au efectuat 
sîmbătă noaptea un bombardament cu 
mortiere asupra capitalei regale, 
Luang Prabang. Obuze au fost lansate 
de asemenea și asupra aeroportului 
orașului.

0 reuniune pregătitoare 
a conferinței la nivel înalt 
a statelor neangajate,la ni
velul miniștrilor de externe, va avea 
loc în luna aprilie la Addis Abeba, 
anunță ziarul egiptean „Al Gumhu- 
ria“. Reuniunea va avea ca sarcină 
stabilirea definitivă a agendei viitoa
rei conferințe. Ziarul menționează că 
statele participante continuă în pre
zent contactele în vederea fixării lo
cului și datei de desfășurare a confe
rinței la nivel înalt.

Mexicul a preluat com
plet industria petroliera de 
pe teritoriul său, ca urmaie a 
răscumpărării de la firma „Mexofina", 
subsidiară a lui „U. S. Continental 
Oil Company", a drepturilor de ex
ploatare și a echipamentului din sta
tul Tamaulipas. După cum a declarat 
directorul companiei petroliere de 
stat mexicane „Pemex", statul mexi
can va răscumpăra, de asemenea de 
la o firmă texană, dreptul de exploa
tare a gazelor naturale de pe teritoriul 
mexican.

Șeîii de stat ai Turciei, 
Iranului și Pakistanului au 
căzut de acord să se întrunească la 
Izmir la începutul lunii mai, relatează 
agenția France Presse, citind surse in
formate din Ankara. Retragerea Pa
kistanului din pactul CENTO, situația 
din Orientul Apropiat și diferendul 
irano-irakian, precum și problema 
transportului de petrol iranian spre 
Mediterana prin Turcia vor fi temele 
principale pe care le vor aborda cei 
trei șefi de stat.

0 declarație în sprijinul 
legii referitoare la reforma 
agrară a ^ost publicată de Federa
ția regională a comunităților țără
nești din regiunea centrală a Republi
cii Peru, care grupează 500 000 de 
membri. Federația a lansat un apel 
pentru sprijinirea guvernului care — 
cum se spune în declarație — pentru 
prima oară în istoria peruviană s-a 
pronunțat cu curaj în apărarea drep
turilor maselor țărănești.

Cel de-al șaptelea con
gres arab al petrolului ur- 
mează să-și desfășoare lucrările în ca
pitala Kuweitului, începînd de la 
16 martie. Reprezentanți din sta
tele membre ale Ligii Arabe au 
sosit la Kuweit pentru a pune la punct 
o serie de probleme legate de organi
zarea reuniunii. în cursul lucrărilor, 
care vor dura aproximativ o săptă
mînă, urmează să fie examinate aspec
te diverse ale exploatării și valorifică
rii zăcămintelor de țiței arabe.

Peste 3 000 de studenți 
columbieni au manifestat 
pe străzile capitalei Pentru a 
protesta împotriva închiderii Univer
sității naționale din Bogota. Univer
sitatea națională a fost închisă miercuri

IN PREZIUA ALEGERILOR
DIN DANEMARCA

COPENHAGA 1 (Agerpres). — 
Marți vor avea loc în Danemarca 
alegeri comunale și departamentale 
la care vor lua parte aproximativ 
3 milioane și jumătate de alegători. 
Aceste alegeri se desfășoară cu re
gularitate din patru în patru 
dar de data 
semnificație 
zintă primul 
ta reformă 
avut loc nu 
tei reforme 
comunelor de la 1 083 la 278, iar cel

ani, 
aceasta ele vor avea o 
deosebită, căci repre- 
scrutin după importan- 
administrativă care a 
de mult. In urma aces- 
a fost redus numărul

al departamentelor de la 25 la 14. 
în cadrul actualelor alegeri cele 
5 000 (față de 10 000 în 1966) de man
date de consilieri municipali sînt 
disputate de 40 000 de candidați. 
Scrutinul care va avea loc marți are 
o importanță deosebită în lupta din
tre partidele coaliției guvernamen
tale șl partidele de opoziție, întrucît 
în cazul unei înfrîngeri a coaliției 
guvernamentale, partidele de opoziție 
vor putea cere ținerea de alegeri 
generale înainte de termen.

La capătul etapei oficiale

Dat fiind că o dată cu e- 
tapa Washingtonului — cea 
mai importantă din lungul 
itinerar al președintelui 
Pompidou în S.U.A., care 
se încheie miine, marți — 
partea oficială a vizitei 
practic s-a încheiat, ob
servatorii politici parizieni 
au și început să treacă la 
analiza rezultatelor. Notînd 
că cei doi președinți au ți
nut să-și exprime în ter
meni ce depășesc simpla 
curtoazie diplomatică de 
circumstanță, satisfacția 
pentru convorbirile avute, 
convorbiri care au îmbră
țișat atit marile probleme 
internaționale de actualita
te cit și, bineînțeles, rela
țiile franco-americane, ob
servatorii subliniază tot
odată că aceasta nu în
seamnă că vreuna din pro
blemele delicate abordate a 
fost rezolvată.

Pe plan politic, după cum

relevă oficiosul „La Na
tion", nu se aștepta nici 
de o parte, nici de cealaltă, 
vreun acord definitiv. Pre
ședintele Pompidou, scrie 
ziarul amintit, a exprimat 
cu claritate poziția Franței 
în marile probleme interna-

s-au desfășurat convorbi
rile nu a împiedicat să se 
constate unele deosebiri în
tre pozițiile celor două sta
te, în primul rind în oro- 
blema complexă a Orientu
lui Apropiat. După cum a 
relevat atit presa franceză

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE IA AL. GHEORGHIU

ționale. arătînd că aparte
nența ei la alianța atlantică, 
căreia ii rămîne fidelă, 
fără a se reintegra in 
N.A.T.O., nu înseamnă sub
ordonare. La rindul său 
„Le Monde" constată că 
„din fericire a trecut vre
mea cind S.U.A. așteptau 
de la aliații lor o solidari
tate totală în aproape toate 
problemele".

Climatul favorabil in care

cit fi cea americană, punc
tele de vedere rămîn încă 
depărtate în ce privește 
mijloacele de soluționare a 
acestui conflict. Cei doi in
terlocutori nu par să fi că
zut, de asemenea, de acord 
asupra spinoasei probleme 
a comunicațiilor prin sate
liți, și în special asupra 
procedurii de votare în ca
drul Intelsatului.

In schimb, s-au constatat

poziții convergente intr-o 
serie de probleme ca men
ținerea trupelor americane 
in Europa, întărirea pozi
ției dolarului ca etalon mo
netar internațional, dezvol
tarea relațiilor Est-Vest.

Observatorii politici pari
zieni sînt unanimi in a a- 
precia că Pompidou a ple
cat la Washington pentru a 
stringe legăturile de priete
nie cu S.U.A., pentru a 
consacra reconcilierea în
cepută in ultima perioadă 
încă de predecesorul său, șl 
că acest obiectiv a fost a- 
tlns, in pofida unor umbre 
care mai persistă în rela
țiile franco-americane.

Vizita a confirmat că 
Franța rămîne mai departe 
aliată a S.U.A. păstrîndu-și 
insă libertatea de acțiune 
și gindire. „Prietenia, după 
cum a afirmat in mai multe 
rînduri președintele Pompi
dou in S.U.A., nu exclude 
divergențele de vederi".

din ordinul Consiliului superior al 
Universității. Hotărirea, care afectează 
15 000 de studenți și cadre didactice 
universitare de la 14 facultăți, a fost 
luată în urma grevei studenților de
clarată în semn de solidaritate cu 
colegii lor de la facultatea de medi
cină, ce boicotează cursurile încă de 
la 5 decembrie anul trecut. La origi
nea conflictului se află revendicări de 
ordin universitar.

Guvernul Tanzaniei a h°- 
tărît ca, începînd de la 1 martie, Cor
porația comercială de stat tanzaniană 
să preia din mîinile firmelor particu
lare o parte din comerțul exterior al 
țării. După cum informează ziarul 
„Official Gazette", care apare la Dar 
Es Salaam, este vorba despre comer
țul cu mărfuri de import radio-teh- 
nice, produse de parfumerie și altele. 
Zilele trecute, președintele Julius 
Nyerere a declarat că organizațiile co
merciale de stat tanzaniene vor prelua 
treptat întregul comerț exterior al țării.

0 delegație economică 
poloneză, condusă de Ryszard 
Strzelecki, adjunct al ministrului co- 
merțului exterior, a plecat în America 
Latină pentru a purta convorbiri cu 
caracter comercial în Venezuela, Co
lumbia, Peru și Ecuador. în timpul 
întrevederilor pe care le va avea cu 
reprezentanții guvernelor și cercurilor 
industriale și comerciale din aceste 
state, informează agenția P.A.P., dele
gația poloneză va discuta probleme le
gate de creșterea schimburilor comer-

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, Jano1 
Peter, s-a reîntors sîmbătă seara la 
Budapesta, venind din Belgia, unde a 
făcut o vizită oficială la invitația mi
nistrului afacerilor externe al acestei 
țări, Pierre Harmel.

Printr-un decret al pre
ședintelui Senegalului, 
SengllOr, a ^ost constituit oficial 
noul guvern senegalez în care postul 
de prim-ministru este deținut de Ab- 
dou Diouf, fost ministru al planului și 
industriei.

Guvernul este alcătuit din 13 mi
niștri și 4 secretari de stat; 10 din 
membrii săi au făcut parte din guver
nul precedent.

Hdriano Celentano învin
gător la SOU RemO. Festivalul 
de cîntece de la San Remo, eveni
ment muzical major din țara „Bel 
cantoului", a avut drept cîștigător în 
acest an pe Adriano Celentano, care 
înregistrează prima victorie în această 
competiție. Cîntecul cu care Celenta
no a cucerit sufragiile auditoriului, în 
compania altor cîntăreți talentați, s-a 
intitulat „Chi non lavora no'n . fa 
l’amore" (Cine nu muncește nu iu
bește) și amintește prin melodia sa do 
așa-numitele „spirituals" ale negrilor 
americani.

în centrul capitalei indiene, Delhi, au loc săpături ar
heologice care, potrivit primelor concluzii ale specialiștilor, vor oferi nume
roase surprize. Mărturiile materiale descoperite cu acest prilej datează din se
colele XII—XVI (e. n), ele contribuind la îmbogățirea cunoștințelor privind o 
perioadă puțin cunoscută a istoriei indiene șl sud-est asiatice. Pînă acum au fost 
găsite obieote rare de podoabă, pipe din lut, jucării, ceramică și monede, pre
cum și două garafe lucrate în China în perioada dinastiei Ming (1368—1644), 
care dovedesc tradiția comerțului dintre India și China. O altă descoperire inte
resantă o constituie pipele de lut care arată că, încă de acum patru secole, fu
mătorii indieni foloseau „filtrele".

DE PRETUTINDENI
Ca se-serf ar

Mesaj din secolul Craniograf

al XVII-lea

Un oraș al viitorului, cel mai 
eterogen posibil, a fost amena
jat pe un spațiu de 65 000 mp., 
la Hanovra (R.F.G.) în cadrul 
expoziției „Constructa 1970“. 
Arhitecți șl constructori din 17 
țări expun aici un bogat evan
tai de prefigurări în materie de 
urbanism și locuințe, pentru 
viitorul deceniu. Nota dominan
tă o constituie folosirea mate
rialelor ușoare — prefabricate 
din mase plastice în „aliaj" cu 
beton și alte produse asemă
nătoare, ce se montează pe car
case metalice, acoperișuri din 
foi de cort. Printre surprizele 
oferite vizitatorilor se remarcă 
un motel asamblabil constituit 
din cuburi prefabricate, care, 
suprapuse și echipate cu dotări-

le necesare, se transformă ra
pid în confortabile camere de 
hotel. Se expun, de asemenea, 
uși ce se închid și se deschid 
automat, instalații parasolare 
care „dozează" intensitatea ra
zelor solare, geamuri ce nu se 
murdăresc, șemineuri montabi- 
le, aparatură sportivă la domi
ciliu.

în fotografie se vede macheta 
unei case-sertar, realizată din 
îmbinarea unor piese prefabri
cate din beton-stipor. Avantajul 
acestor construcții : preț de ccișt 
cu 50 la sută mai redus decît 
al unei clădiri convenționale, se 
asamblează rapid și ușor, pot 
fi _ modificate după dorință și 
chiar deplasate în cazul în care 
spațiul afectat, trebuie eliberat..

Cea mai mare carte din lume 
este considerată a fi un atlas 
întocmit în secolul al XVII-lea 
în atelierele cartografilor olan
dezi și aflat în prezent la Mu
zeul de tipărituri din Leipzig. 
Volumul, îmbrăcat în piele, are 
1,70 pe 1,10 metri și conține 38 
de hărți. Aceste hărți reprezin
tă toate regiunile globului, cu
noscute în vremea aceea și sînt 
revelatoare pentru stadiul atins 
de specialiști în domeniu] cu
noștințelor geografice în seco
lul al XVII-lea.

Acest aparat, denumit cra
niograf, realizat în Franța, per
mite medicilor radiologi să ex
ploreze creierul în detaliu. 
Dotat cu un scaun isocentric 
craniograful poate executa exa
mene complete ale encefalului 
în toate pozițiile posibile, sub 
un control televizat. Grație u- 
nui sistem de telecomandă, a- 
paratul este ușor manevrabil, 
reperează cu precizie punctul 
bolnav și are o mare rapidita
te operațională. Deocamdată în 
întreaga lume există în func
țiune doar patru craniograf?

Invitație... 
la pictură

Intr-o încercare de a opri 
murdărirea pereților clădirilor 
cu tot felul de inscripții, desene 
și afișe, municipalitatea din 
Cherbourg a instalat panouri 
speciale, invitînd amatorii să-și 
exercite talentele pe supra
fața acestora. Totuși, pano
urile au. rămas albe, în timp 
ce zidurile caselor din zonele 
unde au fost așezate au fost a- 
coperite din nou cu inscripții șl 
desene !
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