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Specializare sau policalificare?

® HANDBAL: România—campioană 
mondială
în finala disputată aseară la Paris, 
handbaliștii români au învins 
echipa R. D. Germane

Producția modernă, tot maî com
plexă și mai diversificată, creșterea 
masivă a dotării tehnice și, mai ales, 
extinderea automatizării — procese 
caracteristice pentru economia na
țională și, implicit, pentru industria 
județului nostru — impun cu acui
tate necesitatea adîncirii gradului 
de specializare a forței de muncă. 
Este tot atît de adevărat că, în 
condițiile actualei revoluții tehnico- 
științifice, exersarea unei meserii cu 
maximum de randament incumbă o 
perfecționare continuă în diverse 
forme și modalități concrete, noi 
forme de repartizare a sarcinilor, de 
diviziune a funcțiilor de muncă și 
cooperare a muncitorilor în produc
ție. Apare, astfel, o tendință nouă, 
de integrare a sarcinilor muncitori
lor și, pe această bază, de lărgire a 
profilului lor profesional. Totodată, 
se desprinde și necesitatea policalifi
cării, impusă de nevoia de adaptare la 
unele schimbări survenite în orga
nizarea și profilul producției sub 
impulsul unor cerințe ale economiei 
naționale.

Experiența multora dintre unită
țile economice — inclusiv a celor 
din județul Botoșani — arată că ase
menea fenomene au depășit de mult 
sfera considerațiilor teoretice și că 
ne. aflăm în fața unor necesități 
stringente. Mai repede decît ne-am 
fi putut noi închipui, o asemenea 
problemă s-a pus în fața Uzinei de 
reparații din Botoșani. Timp de 19 
ani, pînă în anul 1968, activitatea 
acestei întreprinderi, aparținînd Mi
nisterului Agriculturii și Silvicul
turii; a fost profilată pe reparația 
tractoarelor. Ca urmare a reorgani
zării întreprinderilor de mecanizare 
a agriculturii, asemenea lucrări se 
fac, în prezent, aproape în totali
tate de atelierele proprii ale acestor 
unități ; ponderea reparațiilor efec
tuate de uzina amintită a scăzut Ia 
8 la sută în 1969 și Ia 6 la sută 
în acest an. Deși această modi
ficare de profil s-a făcut fără 
nici o preavizare din partea fo
rurilor competente, colectivul de aici 
a reușit într-un timp foarte scurt să 
se reprofileze pe construcții de uti
laje agricole. Această radicală adap
tare s-a putut înfăptui, din mers, da
torită atenției acordate problemei 
recalificării, reprofilării și policali
ficării muncitorilor, maiștrilor și teh
nicienilor. Prin absolvirea cursurilor 
de calificare, organizate la locul de 
muncă, încă în anul 1968, 140 de lă
cătuși mecanici, montori reușiseră să 
stăpînească meseria de sudori sau 
strungari. In 1969, alte cîteva sute 
de muncitori și-au ridicat calificarea 
sau și-au însușit o a doua meserie, 
devenind strungari, frezori, așchie- 
tori de metale sau sudori — meserii 
căutate, necesare uzinei în noua ei 
ipostază.

Dacă, în cazul de față, policalifi
carea, care a dat bune rezultate, s-a 
făcut în general sub influența unor 
împrejurări trebuie să recunoaștem 
că rezultatele de pînă acum re
prezintă foarte puțin în raport 
cu ceea ce s-ar putea realiza 
în acest domeniu pe plan județean. 
Această concluzie s-a desprins cu

loan HALUNGA
șef de sector la Comitetul județean 

Botoșani al P.C.R.

Desigur, fără a minimaliza Im
portanța specializării, policalificarea 
oferă multiple și reale avan
taje . economice. Acesta este mo- 

care ne-a determinat ca 
în acest trimestru să or-

® FOTBAL: A început returul 
campionatului diviziei „A“

Alte știri din țară și de peste hotare, în pag. a III-a

ocazia unor analize efectuate, în 
luna decembrie a anului trecut, de 
comisia economică județeană în di
ferite întreprinderi, în vederea sta
bilirii celor mai potrivite acțiuni 
pentru extinderea, în acest an, a 
acțiunii de policalificare. Cu 
prilej s-a ajuns la concluzia că 
unitățile industriale — îndeosebi a- 
colo unde gradul de mecanizare este 
ridicat — pentru întreținerea utila
jelor, cît și pentru efectuarea dife
ritelor intervenții era menținut un 
număr mare de mecanici de întreți
nere și ajutori de maiștri. în afara 
acestora, o mare parte dintre elec
tricienii respectivelor unități erau 
utilizați tot pentru intervenții cu
rente, însă în exclusivitate în do
meniul electricității, remedieri care, 
în mod normal, ar trebui executate 
de mecanicii de întreținere sau de a- 
jutorii de maiștri. Acest paralelism se 
datorește într-o mare măsură faptu
lui că la școlile profesionale, cît și 
la cursurile de ridicarea calificării 
se acordă o prea mică importanță 
cunoștințelor de electricitate, în timp, 
ce asemenea cunoștințe sînt din ce 
în ce mai utile multor categorii de 
muncitori. Este evident că această 
lacună trebuie înlăturată cît mai ur
gent de către cei care îndrumă și 
organizează diferite forme de învăr 
țămînt profesional, deoarece, în con
dițiile de astăzi, este de neconceput 
ca un mecanic de întreținere să nu 
știe să întrețină, bunăoară, un elec
tromotor, sau ajutorul de maistru să 
nu fie în stare să înlocuiască o si
guranță.

Sînt întrunite toate condițiile ca. în 
mare parte, acest paralelism să dis
pară, prin extinderea acțiunii de 
policalificare. In acest sens, dintr-o 
primă analiză a reieșit că, prin or
ganizarea cursurilor de policalifi
care, numai în cîteva întreprinderi 
industriale se va putea reduce nu
mărul de electricieni cu cel puțin 30 
de salariați, ei putînd fi utilizați în 
alte sectoare de producție.

Crearea în județul nostru a celor 
două combinate — textil și alimen
tar — oferă posibilități sporite pen
tru extinderea policalificării și, deci, 
de folosire mai bună a unor cadre. 
Au și fost luate măsuri ca 40 de 
muncitoare din sectorul de filatură 
și țesătorie să-și însușească cunoș
tințele necesare pentru a lucra în 
sectorul de confecții. Prin lărgirea 
calificării sau dobîndirea unei noi 
calificări, muncitorii de la sălile de 
croit vor putea spori productivitatea 
muncii cu circa 25 la sută. Tot prin 
policalificare, la uzinele textile „Mol
dova", echipele de levată de la fi
latură și cele 130 de încărcătoare de 
canete de la țesătorie vor putea fi 
folosite și la mașinile de filat, res
pectiv de țesut, unde apar mereu 
staționări din lipsă de muncitori.

tivul 
încă 
ganizăm o largă acțiune de poli
calificare în toate întreprinderile ju
dețului. Necesarul de cadre al ju
dețului nostru va crește cu mult în 
viitor, fapt impus de dezvoltarea sa 
industrială și avem multe posibilități 
de a economisi și folosi mai bine 
forța de muncă. Tocmai extinzînd cît 
mai mult acțiunea de policalificare 
vom înfăptui astfel una din sarcinile 
stabilite de Directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R. Apreciem că în a- 
ceastă direcție se simte nevoia unei 
preocupări sporite, unei viziuni de 
perspectivă, unor acțiuni coordonate 
din partea forurilor centrale inte
resate. Se impune ca, pe baza nece
sarului de forță de muncă, luîn- 
du-se în considerație cererile com
binatelor, întreprinderilor, institu
țiilor și unităților din cooperație, in
clusiv din agricultură, să se stabi
lească un program variat, dar precis 
de policalificare, care să corespundă 
nevoilor reale, curente și de per
spectivă ale vieții noastre econo
mice.
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Zi obișnuită la Fieni. 
„Hei !“ strigă cineva, 

de dincolo de poarta 
fabricii de ciment. 
Sinteți aici ?“. „Ce s-a 
intimplat, moș Șuțu?" 
i se răspunde. „Spu- 
ne-le ălora de la clin
cher, cocătorilor, spu- 
ne-le s-o țină tot așa. 
ta uită-te la coșuri : 
fum alb, mai mare dra
gul ! Ai înțeles 1“ „O 
să le spun, dar să știi 
că se vor supăra !...“. 
„Poftim ? De ce să se 
supere ?...". „Pentru că 
nu stai locului, liniștit. 
Odihnește-te, doar ești 
la pensie acum...". 
„Măi băiete, ascultă : 
nu-ți băga nasul in 
treburile altora. Fu
mul ăsta e prea fru
mos să nu le spun o 
vorbă bună cocători
lor...". Și bătrinul a 
plecat în drumul lui. 
Pe cerul de iarnă al 
Fienilor, coșurile înal
te aruncau un fum 
străveziu, alb, semn că 
arderea în cuptoarele 
fabricii se desfășura 
„ca la carte".

îi povestesc, în trea
căt, scena de la poar
tă, secretarului comi
tetului de partid. Nu 
pare surprins.

— Viața de cimen- 
tist a intrat in singe- 
le acestor oameni. 
Muncitorii cu un în
delungat stagiu de pro
ducție ca și foștii mun
citori, azi pensionari, 
trăiesc din plin ritmu
rile vieții de fabrică, 
sint interesați de orice 
schimbare interveni
tă. Prin fiii, prin ne
poții care le-au 
locul la cuptoare, 
mori, la depozite, 
sint „la zi" cu produc
ția și evenimentele. 
Ba, uneori, se oferă să 
ne și ajute, fără să-și 
cruțe puterile. Un caz: 
fabricile de ciment din 
Medgidia, Tirgu-Jiu și 
Bicaz au avut nevoie 
de sprijinul nostru. 
Intre muncitorii cu ex
periență trimiși la Bi
caz, la Medgidia, la

luat 
la 
ei

Tirgu-Jiu, s-au aflat și 
cițiva pensionari. Oare 
mai e nevoie să spu
nem că tezaurul lor 
de cunoștințe profesio
nale a fost de mare 
folos ?

înainte de toate, fap
tul de mai sus are va
loarea unui exemplu 
de etică profesională, 
de respect și mindrie 
pentru profesia alea
să, de responsabilitate 
față de locul care a 
constituit, ani și ani, 
un adevărat izvor de 
satisfacții. Cimentiș- 
tii, asemenea mine
rilor din Valea Jiu
lui, muncitorilor de la 
Reșița, chiar atunci 
cînd anii ■ pensionă
rii îi scot în afara

însemnări de 
llie TĂNÂSACHE

activității practice, 
continuă totuși... să 
profeseze aceleași prin
cipii etice. Principii 
clădite pe respectarea 
riguroasă a normelor 
de disciplină a lucru
lui — adevărat cod 
moral de comporta
ment de-a lungul u- 
nei întregi vieți de 
muncă. Din punct de 
vedere moral și cetă
țenesc oamenii aceștia 
rămin la fel de tineri. 
Ei găsesc totdeauna o 
soluție pentru ieșirea 
dintr-un impas trecă
tor, se află in prime
le rinduri in acțiunile 
obștești de pe strada 
și din cartierul in ca
re locuiesc, dau do
vadă de o energie to
nifiantă.

într-o epocă mai 
îndepărtată, bătrînii 
meșteri, ajunși la a- 
pusul vieții, treceau 
feciorilor, calfelor — 
cu dorința omului ca
re vrea să rămână în 
ceva durabil, peste 
timp — tainele profe-

siei. Tradiția aceasta a 
căpătat proporții de 
fenomen la Fieni, ca 
și in atitea alte locuri. 
Familia cimentiștilor 
(cineva spunea : „da
că vrei să scrii istoria 
fabricii, n-ai decît să 
scrii despre familia 
Manțog sau Neagu sau 
Șuțu, care din tată in 
fiu tot ciment au fă
cut") s-a închegat trai
nic, unită de un liant 
comun: efortul de a 
da țării aproape un 
milion de tone de ci
ment pe an.

Ștafeta experienței 
— adunată bob cu bob, 
de-a lungul deceniilor 
de muncă — a fost în
totdeauna călăuzită de 

..spiritul de ordine și 
disciplină, de exigență 
și responsabilitate. 
Liant uman, spiritul 
acesta este incorporat 
in structura podului 
de aur care leagă ge
nerațiile. „Dacă s-ar 
intimpla vreodată să 
nu mă duc într-o di
mineață la fabrică, 
primul care m-ar în
treba „de ce" ar fi ta
ta — ne spunea Ion 
Gh. Neagu, maistru 
mecanic la mori.

Tainele meseriei, ști
ința de a mînui teh
nica nouă, de a stă- 
pîni procesele moder
ne au ca pivot acest 
complex alfabet al 
muncii disciplinate, 
transmis din generație 
in generație. Depozi
tari ai unei vaste ex
periențe de producție, 
cind ajung in clipa 
predării ștafetei acești 
oameni sint prețuiți cu 
cinstea cuvenită ; a in
trat în tradiție ca tre
cerea pragului senec
tuții să fie marcată 
festiv. Astfel de oa
meni, în dubla lor ca
litate de „proprietari 
și producători", oferă 
un model de înțelege
re superioară a înda
toririlor sociale, care 
se transmite cu tărie 
noilor eșaloane 
muncitori.
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CRIZA GUVERNAMENTALA

CERBUL DE AUR
T-v-"—

Decernarea premiilor Concursului internațional de muzică ușoară

Consultări

Steinmetz Lize Marke Ansels Similea Pașa Hnstova

LIZE MARKE 
(Belgia).
ANGELA SIMILEA 
(România).

„CERBUL DE BRONZ

BRAȘOV (prin telefon). — Ieri 
seară a avut loc decernarea 
trofeelor concursului internațio
nal de muzică ușoară „Cerbul de 
aur“. Iată, premiile acordate de 
juriul internațional :

MARELE PREMIU 
CERBUL DE AUR
THERESE STEINMETZ 
(Olanda).

CERBUL DE ARGINT

PAȘA HRISTOVA 
(Bulgaria).

Alte distincții acordate și 
relatări despre încheierea 
ediției a treia a Concursu- 

Festivalului xCerbul' 
aur" in pag. a Il-a

lui și 
de

BĂIATUL BUN
Băiatul bun își începe cariera prin a invăța reve

rența însoțită de cel mai fierbinte „să trăiți" pe care 
și-l poate imagina cineva că poate fi auzit de urechile 
omenești. Este lipicios, făcut preș, nici nu apuci să 
spui că ai dorit ceva că el a și sosit cu tot tacimul. 
Vrei o țigară ? Iți aduce un pachet, plus testeaua cu 
chibrite. Vrei o cafea I A sosit și o sondă cu pepsi. 
Vrei o mașină ? Dacă ar putea ți-ar aduce un autobuz 
personal. Telefonul ? Cum, ai dorit o convorbire și nu 
vine tonul 7 Urlă, se stropșește pe Societatea respec
tivă, reclamă, blestemă, dacă l-ai lăsa ar da și acatiste 
la biserică.

In felul acesta, dialectic, băiatul bun avansează. în
cet, prudent, însoțit de o modestie ce ar trebui invi
diată și de cei mai reputați pedagogi. Azi șef de căli
mară, miine șef de masă, poimiine supraveghind o ar
hivă. Băiatul bun e dotat cu carnețel de telefoane, cu 
călindar și cu buget pentru atenții. Ți-a născut pisica 7 
Cine-i aduce bojocelul 7 Băiatul bun ! Ai o inmormîn- 
tare în familie ? Cine exprimă cele mai mihnite con
doleanțe 1 Băiatul bun. Ți-a l.A—1 ------ ? C..:.
înființează la poartă cu un 
cărucior 7 Băiatul bun. Ai 
alunecat pe gheață ? Cine 
aduce doctorul cu taxiul 7 
Băiatul bun. Dar florile 
pentru mătușă, dar trompe- 
țica pentru băiețelul neas
cultător din familie 1 Dar pachețelul cu bombonele pen
tru sora mai mare 7

Dacă-i dai pe mină un magazin băiatul bun 81 face 
o față de te crucești. Totul e lună, sclipește, arată a 
muzeu. Pentru că băiatul bun asta a invățat încă din 
fașă : să ia ochii. Așa incit dacă mai există vreo lipsă 
la cîntar sau în conturi, cine nu închide ochii 7 A gre
șit, repară el, pune la loc, nici o grijă I E doar „bă
iatul bun" !

Lasă-l intr-o uzină și-o să vezi dumneata gazetă de 
perete model! Ce ședințe splendide poate ține el șl ce 
procente incintătoare poate comunica ! Dacă sînt și sec
ții păguboase, asta e altă căciulă. Băiatul bun o să-ți 
explice greutățile pe care le intimpină, o să vină cu 
cifre, cu hârțoage, cu contabil și o să-ți demonstreze 
negru pe alb că nu se putea să fie altfel din moment 
ce cauze obiective s-au opus la îndeplinirea planului și 
așa mai departe.

Dă-i o unitate agricolă în grijă și o să te saturi de 
băiatul ăsta bun. O să cunune, o să boteze, o să se 
aibă ca frații cu unii, o să pună in traistă la alții, o

născut nevasta ? Cine se

DIN ITALIA
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să-și toarne și lui cit ii trebuie, unde trebuie. Băiatul 
bun nu se încurcă cînd e vorba de fericirea prietenilor, 
dar mai ales cînd e vorba de fericirea proprie.

Dă-i un sector să-l gospodărească, o să calci in gropi, 
o să te scufunzi cu casă cu tot ca la Napoli, o să-ți 
ruineze un cartier, pentru că băiatul bun in afară să 
producă cuvinte nu știe să facă nimic altceva. Sub ochii 
lui, cu asentimentul lui, dispare nisipul, dispare cimen
tul, apar zilierii imaginari, apare casa cu pogonul, ma- 
șinuța. Băiatul bun știe unde să se adreseze, pontează 
cum trebuie și nu-l doare capul. In cițiva ani nu-l mai 
cunoști. Nu mai ține scrumiera, nu mai aleargă după 
cafeluța altuia, nu mai trimite flori : primește !

Lustruit, renovat, cu o conștiință masivă, plină de 
sine, se lasă gîdilat la oblînc, se face că nu observă că 
e mituit, închide ochii cînd alți băieți buni îl imită. 
Știe să dea sfaturi, dacă vrea pune geana pe cite unul 
și-l bagă in răcori. Doar a lucrat la fel, doar cunoaște 
repertoriul...

Să te ferească dumnezeu de băiatul bun cînd se 
răiește, cînd se pune cu

PICĂTURĂ DE CERNEALA

meseria pe tine. Uită-l tu la 
ziua onomastică, uită-l 
tu cînd împlinește 40 
de ani și el n-o să te mai 
uite. Adică, nu știi să atingi, 
nu știi să fii sentimental, 
nu știi să trimiți bojocelul 
pentru pisică și landoul 

ăla micu’ ? Dar metrajul de 
poșeta pentru Mița ?

pe patru roți pentru 
stofă din pachet? Dar

Băiatul bun crește, se dezvoltă sub ochii mei, a luat 
o poză marțială in Skoda personală, iși iese din haine, 
devine neglijent cu cei mici, iți acordă două degete ca 
nu știu care rege, nu-și murdărește mina întreagă cu 
oricine. Băiatul bun se pregătește să-și comande bus
tul. Face filantropii (pe banii statului), dă mese și vi
sează să-și tocmească un poet de casă să-l cinte intr-o 
odă, după ce-i plimbă fetița pe bulevard.

Băiatul bun „prospitează", cum spune un amic al 
meu ; din toată ființa lui au mai rămas doi ochi can
dizi și surîsul acela ca hirtia igienică ; in rest monu
mentul său trecător de carne și oase nu mai seamănă 
cu nimic pentru că șira spinării sale e flendură. Altfel, 
băiatul bun, căruia deși nu-i prea merg treburile ră- 
mîne... băiat bun, este o invenție a comodității ori a 
slăbiciunii noastre. Singura lui teamă : să nu fie des
coperit ca „băiat bun". Ce mai așteptăm ?

Eugen BARBU

multipli factorii 
care conferă profesorului 
calitatea și puterea de a 
conduce procesul de instrui
re și educare a discipolilor 
săi în direcția cerută de so
cietatea noastră socialistă. 
De multe ori sînt citate, în 
această ordine de idei, — 
desigur, nu în sens de al
ternative sau opoziție — fie 
profilul moral și înalta etică 
cetățenească a dascălului, 
fie înalta sa specializare, fie 
măiestria pedagogică și pa
siunea pentru misiunea sa 
de educator. M-aș opri, la 
rîndul meu, la unul din fac
torii determinanți ai succe
sului activității profesorale 
— înalta cultură generală a 
educatorului (evident, fără 
a știrbi cu nimic valabili
tatea nici uneia dintre ca
litățile mai înainte citate, 
absolut obligatorii pentru 
definirea profesiunii didac
tice). Pe ce considerente 
îmi întemeiez această opți
une ?

După cum se știe, epoca 
în care trăim se caracteri
zează atît prin adîncirea 
specializării profesionale a 
fiecărei generații, cît și prin 
amplificarea și asimilarea 
unanimă a unui fond de 
cultură generală. Cu toate 
acestea, uneori se mai aud 
glasuri care îndeamnă, cu 
prea mult zel parcă, pe ti
neri spre o anumită exclu
sivitate, spre una sau alta 
din aceste laturi ale pregă
tirii umane contemporane, 
pledoaria „pro domo" limi- 
tînd cumva vederea asupra 
orizontului larg al culturii. 
După părerea mea, orice 
încercare de a soluționa 
unilateral problema, formu- 
lînd opțiuni fie pentru spe
cializare detașată de cultu
ra generală, fie pentru cul
tura generală privată de 
specialitate este contrarie 
necesităților firești de dez
voltare a noilor generații.

Mai mult decît la oricine, 
necesitatea grefării specia
lității pe un fond de auten
tică și mereu îmbogățită 
cultură generală se impune 
la profesor. Și aceasta pen
tru o rațiune evidentă : nu 
pot forma oameni de cultu
ră decît oamenii de cultu
ră. A considera că elevul 
se va cultiva numai prin 
însușirea și asocierea me
canică o dozelor de cunoș-

tmțe furnizate de către fie
care dintre profesori este o 
părere profund greșită. Ar 
însemna să renunțăm la 
ideea profesorului ca model 
și la afirmarea primatului 
funcției educative a școlii, a 
învățămîntului. Tocmai pro
fesorul este chemat să 
ofere pilda multilateralită
ții, să demonstreze posibili
tățile de conjugare a cu
noștințelor de diverse pro-

venimente ale științei con
temporane, cum este ciber
netica sau sinteza cromo- 
zomiană, chiar dacă ești li
terat. Nu-ți este permis să 
nu știi de Hemingway și 
Șolohov — chiar dacă ești 
chimist.

Universitățile și institu
tele pedagogice, deși nu pot 
oferi viitorilor profesori o 
pregătire de cultură ge
nerală atotcuprinzătoare,

Cultura
omului
de la
catedră

Prof. univ. dr. docent Ion BERCA

filuri și să realizeze mesa
jul cultural al epocii prin 
însăși pregătirea și condui
ta sa.

In societatea modernă 
Insă cunoștințele nu se a- 
plică izolat, ci convergent 
sintetic.Șuvoiul aplicativ ișț 
trage izvoarele atît din ma
tematică și biologie, atît 
din istorie, cît și din filo
zofie. Nimeni nu spune că 
trebuie să citești totul, să 
le știi pe toate la fel. Cul
tura, prin însăși natura ei, 
este o operație de selecție 
și valorizare. Este însă im
posibil să ignori astfel de e-

creează unele premise pen
tru o continuă autocultiva- 
re. Mi s-ar părea totuși util 
ca anii de facultate să fie 
mai intens folosiți de stu- 
denți pentru îmbogățirea 
lor spirituală, beneficiind 
in acest scop cu mai multă 
chibzuință de posibilitățile 
culturale oferite de centre
le în care sînt plasate insti
tuțiile respective de învă
țămînt superior. Poate că, 
în cazul studenților viitori 
profesori, s-ar cere o mai 
atentă îndrumare în alege
rea și frecventarea cursuri
lor facultative, în stabilirea

acelui program cultural-e- 
ducativ complementar pro
cesului de învățămînt. Pen
tru că o imensă însemnă
tate au sensibilitatea edu
catorului, elevația senti
mentelor sale. Este ceea ce 
rezultă din frecventarea 
continuă a literaturii bele
tristice, a muzicii, teatrului 
și artelor plastice.

Ce se întîmplă cu profe
sorii după ce absolvă facul
tatea sub raportul evoluției 
lor culturale ? Aceasta este 
o problemă care nu presu
pune un răspuns unic. Exa
menele de grade obligă la 
o continuă împrospătare a 
cunoștințelor pedagogice și 
de specialitate. Dar aceasta 
nu este suficient. Problema 
constă în depășirea cercu
lui îngust al specialității.

Se spune, pe drept cuvînt, 
că omul învață, se cultivă 
toată viața. Or, pentru a- 
dultul însemnat cu pecetea 
de prestigiu a magisteru- 
lui, autocultivarea nu se 
poate realiza eficient decît 
în virtutea unui stil crea
tor. Profesorul va integra 
valorile culturale ale con
temporaneității în măsura 
în care el însuși devine 
creator de valori. Mă entu
ziasmează întotdeauna com
pozițiile muzicale, paginile 
de literatură, tablourile, 
picturile și lucrările științi
fice ale colegilor mei din 
licee. Cred că ar trebui să 
se facă mai mult pentru 
stimularea și aprecierea deo
sebită a contribuțiilor crea
toare ale dăscălimii. Tre
cerea sistemului de perfec
ționare a cadrelor didacti
ce sub egida universități
lor este de natură să con
solideze legăturile dintre 
„Alma Mater" și discipolii 
săi. Ar mai trebui, poate, 
să se facă un pas în plus 
pentru ca și societățile ca
drelor didactice (matemati
că, fizică, istorie-filologie) 
să se încadreze în cen
trul gravitațional al univer
sității și să se manifeste în 
reuniuni, consfătuiri, sesiuni 
științifice — cu diverse 
mijloace, permițînd cadre
lor didactice ca, adîncin- 
du-și specialitatea, să o de
pășească continuu, să se in
formeze și să se realizeze 
multilateral. Este o cerință 
imperioasă a timpurilor 
noastre 1

Criza de guvern din Italia conti
nuă, iar perspectivele rezolvării ei 
sînt încă nebuloase. Desfășurarea 
primei părți a noii runde de con
sultări, încredințate lui Aldo Moro, 
pare a indica mai curînd dificultă
țile și complexitatea problemelor de 
rezolvat, decît posibilitatea unei re
glementări pozitive rapide. îndelun
gatele tratative precedente și pole
mica ce le-a însoțit timp de peste 
două luni au dus nu numai la o 
crescîndă neîncredere între forțele 
politice de centru-stinga, ci și la evi
dențierea unor divergențe a căror de
pășire devine tot mai dificilă. In- 
trucît partidele componente ale for
mulei de centru stînga (democrat- 
creștin, socialist, socialist unitar, ra
dical) se mențin pe pozițiile care

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA N. PUICEA

au făcut să eșueze încercarea Iul 
Mariano Rumor de a reconstitui un 
guvern cvadripartit, iar opoziția de 
stînga (P.C.I., P.S.I.U.P., indepen
denții de stînga și socialiștii auto
nomi) se mobilizează tot mai intens 
împotriva „soluției cvadripartite", 
barometrul politic italian continuă 
să arate instabilitate.

Mandatul încredințat lui Aldo Mo
ro reflectă tocmai această stare de 
incertitudine : pe de o parte, el are 
un caracter „explorator", deoarece 
prevede „examinarea orientării di
feritelor forțe parlamentare", inclu
siv celor ale opoziției, iar pe de alta 
oferă împuternicirea „stabilirii con
tactelor necesare pentru formarea 
noului guvern" în cadrul sferei de 
centru-stînga. Nimeni nu-și face i- 
luzii că neîncrederea și tensiunea 

‘care au cuprins partidele de centru- 
stînga, după eșecul misiunii pre
cedente a lui Mariano Rumor, ar 
putea fi eliminate peste noapte sau 
că în pozițiile partenerilor la trata
tive s-ar putea produce schimbări 
spectaculoase ce ar netezi calea a- 
cordului. Totuși, avîndu-se în vede
re personalitatea lui Aldo Moro șl 
capacitatea sa recunoscută de a pur
ta cu abilitate cele mai dificile tra
tative, faptul că are legături direc
te cu „stînga" democrat-creștină și, 
în același timp, nu este străin unor 
puncte de vedere susținute de cele
lalte curente din cadrul P.D.C., se 
scontează că el va atenua neînțele
gerile. In acest context, optimiștii 
subliniază că Moro nu pornește de 
la zero, că negocierile precedente au 
ilustrat cu claritate punctele de acord 
și cele divergente. Acceptînd manda
tul încredințat de președintele repu
blicii, Moro a intrat în scenă cu un 
plan bine stabilit. „în aparență — 
notează ziarul „La Stampa" — nu se 
întrevede nici o perspectivă. Nimeni 
nu crede însă că Moro, prudent și 
abil, s-a prezentat Ia Quirinale doar 
pentru primirea unei „misiuni de 
explorare"...

(Continuare in pag. a IV-a)
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„CERBUL BEAUR“
la sfirșitul celei 
de-a treia ediții

țile incontestabile ale cîntecului 
dramatic, cînd Marie Laforet 
ne-a făcut să apreciem unda de 
lumină pe care a difuzat-o prin- 
tr-o uluitoare simplitate. Nu se 
poate să uităm nici versurile lui 
Nougaro, nici „Soarele e mort" 
al Nicolettei, nici sobrietatea 
Bogdanei Karadoceva. Fiecare 
recital, conturînd o anume per
sonalitate, o anume manieră in
terpretativă a demonstrat o di
versitate de stiluri, in care pri
matul melodiei, al cîntecului 
profund, este incontestabil.

Ne întrebam dacă după marea 
demonstrație de virtuozitate in
terpretativă din recitalul cîntă- 
rețului Raphael vom putea des
prinde idei utile. Credem că a- 
tita timp cît un artist este sin
cer și cîntecul lui izvorăște din 
inimă, cum spunea Yves Mon
tand, cînd se definește ca o per
sonalitate consecventă, care nu 
urmărește fermecată un minor 
pas de dans, un gest inutil sau 
un zimbet fabricat — cred că 
acel artist merită a fi ascultat, 
poate să-ți împărtășească lucruri 
interesante. Este cazul lui Ra
phael. Are într-adevăr o voce 
caldă, impresionează prin patos, 
prin temperamentul său hispa
nic, ardent. Nu este un mare 
artist ca Aznavour sau Slim, 
este însă un bun cîntăreț. Și de 
la el se poate învăța cum arta 
vocală, pentru cel mai simplu 
cîntec, ascunde o tehnică bună. 
Oare eleganța, intonația, dicțiu
nea, conturul nuanțelor pot fi 
însușite fără un studiu vocal în
delungat ? Raphael este sincer, 
cîntă transpus, și melodiile lui 
fierbinți de dragoste sînt mereu 
impresionante.

„Este un festival de mare 
prestigiu" — ne spune Dick van 
Bommel, membru în juriu (O- 
landa). „îmbinarea perfectă 
dintre concurs și recitaluri — 
mărturisea impresarul David 
Stones (Anglia) — uluiește și la 
această ediție". „Consider «Cer
bul de aur» — declară compo
zitorul bulgar Iosif Țancov — o 
mare sărbătoare a cîntecului". 
Cîntăreața bulgară Bogdana Ka- 
radoceva, pe care am ascultat-o 
in gala hors concours, afirmă că 
repertoriul ei se va îmbogăți 
substanțial cu melodii românești, 
deoarece ele s-au impus în a- 
ceastă săptămînă a muzicii. „Nu 
este nevoie — sublinia Louis 
Rey, membru în juriu din El
veția, să mai repet impresia pu
ternică făcută de marile recita
luri, de calitatea concursului. 
Nu uitați, însă, să amintiți ex
celentul sistem de apreciere, 
prin care am decernat premiile. 
Ar trebui însușit și la alte festi
valuri, deoarece îl găsesc per
fect". Festivalul brașovean s-a 
definit — așa cum spunea Ray 
Charles despre cîntecul, despre 
sărbătorile cîntecului : „un lim
baj fantastic, un grai pentru 
toată lumea, un mijloc sigur, 
dacă vrei, de a comunica cu 
alții".

Cum se poate aprecia presti
giul unei manifestări a muzicii 
ușoare în care chiar din prima 
seară am aplaudat-o pe Connie 
Francis, interpretă de un excep
țional talent, de notorietate mon
dială fără a crede că Memphis 
Slim ne va mai cuceri, și totuși 
ne-a cucerit, cînd o așteptam pe 
Eva Demarczyk, cea mai mare 
cîntăreață a Poloniei, și am 
descoperit una din personalită- Smaranda OȚEANU

ALTE DISTINCȚII
Tn afara acestor premii, au 

mai fost acordate următoarele 
distincfii :

Menfiuni — DOINA SPATARU 
(România) ; BERNADETTE 
Scofia) ; GALINA NENAȘE- 

VA (U.R.S.S.).
Premiul special al juriului: LI

LIAN HARRIET (Norvegia).
Premiul Uniunii Compozitorilor 

pentru cea mai bună inter
pretare a unui cîntec ro
mânesc : JULIE SAGET 
(Franja).

Premiul de popularitate oferit 
de municipiul Brașov : JO 
DOLAN (Irlanda).

„Premiul tinereții", oferit de 
centrul universitar Brașov : 
FRANCINE (Elveția).

★

PREMIERE TEATRALE copiii pescuiesc
AU FOST PREZENTATE 

RECENT :
O La TEATRUL „MIHAI EMINES- 

CU“ DIN BOTOȘANI, spectacolul o- 
magial „Lenin". Pregătit în cinstea 
aniversării a 100 de ani de la naște
rea lui V. I. Lenin, spectacolul cu
prinde fragmente din „Poemul lui 
Octombrie" al lui Maiakovski, sce
ne din piesele lui N. Pagodin și ver
suri de A. E. Baconski și Victor Tul
bure. Regia i Eugen Traian Bordu- 
șanu, scenografia : Constantin Molo- 
cea. In rolul lui Lenin : Doru Buzea.

• La TEATRUL DE STAT DIN 
TURDA premierele : „Nemaipomeni
tele întimplări ale jupinului Pathelin 
și ale cumetrei Gurton" (regie i Ion 
Dan, mișcare scenică : Sultănica Ba
ciu ; decor : Mircea Matcaboji ; cos
tume i Edith Schrantz-Kunovits).

Totodată, s-a prezentat piesa „Ro
manțioșii" de Ed. Rostand. Regia: Ion 
Dan. Scenografia: Mircea Matcabojl. 
Costume: Edith Schrantz-Kunovits. 
Muzica: Marius Dumitru.

• Cea de-a Vl-a premieră a ac
tualei stagiuni a TEATRULUI „VA-

La Teatrul dramatic din Bra
șov a avut loc ieri seară închi
derea Concursului și Festivalu
lui „Cerbul de aur". Concomitent 
cu înmînprea premiilor și a 
celorlalte distincții s-a desfășu
rat concertul laureaților.

ZIȚII

LEA JIULUI" DIN PETROȘANI a 
avut loc sîmbătă 28 februarie 1970, 
cu piesa „Pe ușa din dos", a scri
itorului maghiar contemporan Thur- 
zâ Găbor, in regia lui Marcel Șoma. 
Din distribuție fac parte Dumitru 
Drăcea, Elisabeta Belba, Constantin 
Dumitra, Paulina Codreanu, Alexan
dru Codreanu, Mircea Pînișoară, Va
ier Donca, Corvin Alexe, Jean To- 
mescu, Florin Predună și alții. Sce
nografia este semnată de Aurel Flo- 
rea.

TURNEU BUCUREȘTEAN
e TEATRUL „AL. DAVILA" DIN 

PITEȘTI va prezenta luni 9 și marți 
10, ora 19,30 în sala Comedia a Tea
trului Național „Rețeta fericirii" de 
Aurel Baranga în regia lui Mihai Ra- 
doslavescu și scenografia lui A. Ivă- 
nescu Damaschin. Interpreți : Lucia 
Boga, Al. Morariu, Mihai Dobre, An
gela Radoslavescu, Const. Zărnescu, 
Adina Rațiu, Vlad Yarka, Elena Gur- 
gulescu și alții.

o Ieri, 8 martie, TEATRUL MA
GHIAR DE STAT DIN CLUJ a pre
zentat în premieră „Melodie varșo- 
viană" de Leonid Zorin.

Filmul „de comanda"

su fie supus rigorilor

calității

guvizi JUDEȚEAN
S-AU CHELTUIT Șl SE CHELTUIESC MULTE MILIOANE 
DE LEI PENTRU

CARE NU SE
PORTUL TURISTIC TOMIS, DESPRE 
ȘTIE CÎND Șl CUI VA FOLOSI

BOTOȘANI

Pentru această săptămînă este a- 
nunțată deschiderea cîtorva noi ex
poziții :

— joi 12 martie — vernisajul expo
ziției de pictură George Paul Mihail 
la Galeriile de artă din Calea Victo
riei 132.

— tot joi 12 martie se va deschide 
în holul Bibliotecii centrale 
sitare expoziția de grafică 
Steurer.

— sîmbătă 14 martie — ... ___
Dalles — va avea loc vernisajul ex
poziției personale a pictorului Ște
fan Constantinescu.

Pot fi vizitate în continuare urmă
toarele expoziții :

— expoziția de pictură, sculptură și 
grafică care reunește lucrările artiș
tilor Marin Gherasim, Gheorghe 
Iliescu-Călinești, Iosef Krijanovsky 
și Barbu Nițescu la Galeriile Apollo.

univer- 
Doina

în sala

— Liviu Stoicoviciu — pictură, Dan 
Cioca și Dan Petrescu-Mogoș — gra
fică, în sala Kalinderu.

— expoziția de pictură și grafică 
Gheorghe Dobre la Ateneul tineretu
lui (Aleea Alexandru nr. 38).

— Lucrările ceramistului băimărean 
Al. Bogoși in holul Teatrului de Co
medie.

La Săcele, județul Brașov, s-a orga
nizat un interesant muzeu etnografic 
și de artă populară. Fondul de expo
nate cuprinde un grăitor tablou al 
dezvoltării tehnicii populare a păsto- 
ritului pe aceste meleaguri, precum 
și un bogat tezaur de artă populară 
reprezentat prin porți sculptate, țe
sături cu motive decorative specifice 
acestei zone și alte obiecte.

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
Doi bărbați pentru o moarte, pro

ducție a studioului „București", în 
regia lui Gheorghe Naghi (coautor al 
scenariului, împreună cu scriitorul 
Siito Andras). Povestirea — al că
rei dramatism este sugerat în titlu 
— se petrece în mediul țărănesc 
și este interpretată de actorii Ma
tei Alexandru, Monica Ghiuță, Ila- 
rion Ciobanu, Ferenc Bencze, Elio- 
dor Kiss, Erzebet Adam, Chirii 
Economu ș.a. Imaginea — Nicu 
Stan ; muzica — Dumitru Capoia- 
nu ; decoruri — arh. Liviu Popa.

Păsări și ogari — producție 
studiourilor bulgare. Un film 
temă revoluționară, evocînd un

a 
cu 

, _  6-
pisod din timpul ocupației fascis
te. Regia i Gheorghi Stoianov. In 
distribuție — Ștefan Mavrodiev, 
Kiril Gospodinov, Maia Drago- 
manska ș.a.

Moll Flanders — adaptare a ce
lebrului roman al Iui Daniel de 
Foe, sub bagheta regizorului brita
nic Terence Young Cu Kim No
vak, Richard Johnston, Vittorio de 
Sica.

„Concert în Re major". Este titlul 
unui film de scurt-metraj prezentat 
recent pe ecrane. Un titlu promiță
tor, îndeosebi pentru iubitorii de 
muzică. Dar filmul in sine (realizat 
la cererea Comitetului pentru cul
tură și artă al municipiului Bucu
rești — scenariul, regia și imaginea : 
Costache Ciubotaru) nu onorează în
tru totul această promisiune. De fapt 
ceea ce se urmărește în scurt-me- 
trajul amintit nu este dezvoltarea u- 
nei teme muzicale, ci este o prezen
tare a Ateneului Român. Lăcaș mo
numental de cultură, care — într-un 
secol de existență — a devenit un 
simbol al bogăției vieții spirituale și 
artistice a poporului român. Ateneul 
îndreptățește, firește, o astfel de 
prezentare. Numai că obiectivul a- 
paratului de filmat — stăruind asu
pra unor detalii arhitectonice sau 
descifrînd elementele frescei istori
ce care ornează rotonda — rămlne 
exterior sensurilor esențiale ale e- 
vocării, legate de trecutul și de pre
zentul Ateneului Român, de eveni
mentele culturale vibrante, de largă 
rezonanță pe care le-a găzduit, de 
eminenții muzicieni și artiști din țară 
și de peste hotare citați în cartea 
de aur a acestei prestigioase institu
ții. Nu contestăm prezența unor ima
gini frumoase ; se dau unele date u- 
tile, se reproduc unele documente 
mai vechi, dar filmul nu emoționea
ză și rămîne exterior ideii. De ase
menea, ni se pare regretabilă ine
xistența „citatelor" cinematografice 
(adică a unor secvențe din jurnale 
sau documentare mai vechi, consa
crate Ateneului și maeștrilor care 
s-au perindat pe podiumul său), după 
cum ni se pare regretabil faptul că 
în Ioc să filmeze momente de con
cert autentice, care transmit fiorul 
muzicii, al trăirii artistice din par
tea interpreților și auditorilor, auto
rul a recurs la o figurație săracă, ne
convingătoare, semănînd mai mult cu 
manechinele unei case de mode ce se 
perindă grațios pentru a-și etala toa
letele. Filmul pare, de aceea, rece, 
lipsit de emoție — ca un „concret" 
absolut formal. Este un prilej de a 
aduce, o dată mai mult, în discuție 
problema „filmelor-comandă". Că e- 
xistă fonduri 
propagandei 
matografului 
fapt pozitiv, 
de filme cu
o legitimă dezvoltare. Dar ele tre
buie să pună în evidență o idee. Or, 
acest film semi-istoric, semi-docu- 
mentar, semi-arhitectural e pînă la 
urmă un amalgam care te lasă in
diferent, avînd din toate cîte ceva 
și nespunînd pînă

Iul. Se pare însă că în acest do
meniu nu funcționează încă un sis
tem de criterii capabile să asigure 
eficiența — artistică și educativă — 
a investițiilor. Filmul „Concert în 
Re major" a fost realizat în anul 
1968, dar e difuzat în 1970 ! Și di
fuzarea este, deci, o problemă nere
zolvată. Iată aspecte la care insti
tuțiile vizate (cele care au fonduri 
pentru „filme-comandă"), ar trebui să 
mediteze, ca și întreprinderile cine
matografice de altminteri, chemate să 
selecteze cu atenție, dar și să pro-. 
grameze prompt, producțiile de ca
litate din această categorie de scurt- 
metraje.

Cu mulți ani în urmă, 
cînd au început lucră
rile de construcție a 
portului turistic „To
mis", gospodarii Con
stanței, salutînd eveni
mentul, anticipau cu 
entuziasm rezultatele 
funcționalității comple
te a acestui important 
obiectiv edilitar și eco
nomic. De aici, nave 
rapide de pasageri ur
mau să asigure o legă
tură permanentă cu 
toate stațiunile de pe 
litoral, plimbări de a- 
grement în largul mării. 
In același timp, „Tomis" 
urma să constituie o 
puternică bază de spor
turi nautice, locul or- 
■ganizării unor între
ceri internaționale. Prin 
diversitatea unităților 
de. servire prevăzute în 
proiect, el trebuia să 
devină un principal 
centru de atracție pen
tru turiști.

Acum, după 11 ani, 
mcr:ările se apropie de 
sfîrșit. Portul „Tomis" 
există, este o realitate, 
dar apare ca o adevărată 
relicvă... modernă. Ni
meni nu-1 folosește. In
tr-adevăr, nu există 
motiv ca turiștii să ză
bovească aici. Fie vara 
sau iarna, pe luciul de 
apă al bazinului portuar 
se odihnesc cîteva am
barcațiuni pescărești. 
Copiii pescuiesc guvizi 
— ce nevoie aveau de 
un port ? — iar din cînd 
în cînd, o școală de șo
feri transformă ad-hoc 
aleile, cheiul și platfor
mele betonate într-un 
veritabil poligon auto. 
Cu cîțiva ani în urmă, 
existau cîteva hidro- 
buze, care făceau curse 
zilnice la Eforie și la 
Mangalia. Acum nu 
mai există.

Este locul să reamin
tim că lucrările de a- 
menajare a acestui port 
turistic au costat pînă

este funcționalitatea a- 
cestei importante in
vestiții, cu ce rost se 
cheltuiesc banii statu
lui ? O discuție avută 
pe această temă cu tov. 
Petre Nicolae, primarul 
municipiului Constanța, 
n-a fost, din păcate, lă
muritoare. Nu este ca
zul să redăm istoricul 
nașterii acestui obiectiv 
turistic. Ideea constru
irii lui este apreciată 
ca fiind inspirată și sa
lutată și astăzi. Dar nu 
se întreprinde nimic și 
nici nu s-a conturat 
măcar vreo perspectivă, 
pentru a-1 face să co
respundă unui scop. Ni 
s-a relatat, în schimb, 
că porturi turistice si
milare din străinătate, 
pe care interlocutorul 
nostru a avut ocazia să 
le viziteze, au o mare 
eficiență economică. La 
noi însă nici o unitate 
municipală prestatoare 
de servicii nu are un 
asemenea profil. In fi
nalul discuției, interlo
cutorul nostru a ajuns la 
următoarea concluzie : 
Direcția navigației ma
ritime Constanța, bene
ficiarul investiției, este 
de vină în loc să asi
gure din timp nave ra
pide de agrement, le-a 
scos și pe acelea care 
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afectate popularizării și 
prin intermediul cine- 
este, incontestabil, yn 
iar sistemul comenzilor 
acest caracter cunoaște

la urmă esenția-

tv

T

LIBRETUL DE ECONOMII PENTRU
VĂ OFERĂ

A

TURISM

Ciștiguri in excursii peste hotare,
organizate prin O.N.T., ciștiguri

18,00 Deschiderea emisiunii, 
sultațle tehnică. Prezentarea 
televizorului „Miraj".

18.15 Confruntări: Liceenii. „A ți 
sau a nu fi... tocilar?".

18,45 Muzică populară Interpreta
tă de Olga Stănescu.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Actualitate în economie. Con

tractul In acțiune.
19,30 Muzică corală în primă au

diție interpretată de corul 
sindicatelor din Municipiul 
București. Dirijor: prof.
D. D. Botez.

19,40 Reportaj TV. Timișoara, așa 
cum nu o cunoaștem. Reali
zator : Aristide Buhplu.

20,00 Reflector.
20,10 Anunțuri — publicitate.
20.15 Roman foileton: „Război

in excursii individuale in străinătate
și dobinzi

--------------- ---------------------- șl 
pace" — Andrei Bolkonski — 
producție a studiourilor so
vietice. Prezintă Tatiana Nl- 
colescu.

21.20 Concertino — emisiune muzl- 
cal-coregrafică.

22,00 Agenda politică.
22,10 Intermezzo muzical: Trioul 

orchestral Nlcolae Moraru.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22,30 Scena.
23,00 închiderea emisiunii.

Aceste trei importante avanta
je sînt specifice libretului de e- 
conomii pentru turism, pus la 
dispoziția populației de Casa de 
Economii și Consemnațiuni.

Cîștigurile în excursii în străi
nătate organizate de O.N.T., ca 
și cîștigurile în excursii indivi
duale în străinătate, sînt atribui
te de Casa de Economii și Con
semnațiuni titularilor acestor li
brete, prin trageri la sorți trimes
triale. Cîșligătorii care efectuea
ză excursii individuale în străină
tate primesc, la cerere, o parte 
din valoarea cîștigului (3 000 lei)

în valuta țării în care se depla
sează.

La tragerile la sorți trimestria
le participă libretele care au în 
tof cursul trimestrului pentrp care 
se efectuează tragerea la sorți un 
sold de minimum 3 000 lei, pro
venit din depuneri anterioare 
trimestrului pentru care se efec
tuează tragerea. Ca urmare, în 
vederea participării la tragerea 
la sorți pentru trimestrul III 1970, 
a libretelor de economii pentru 
turism, DEPUNERILE NECE
SARE SE EFECTUEAZĂ P1NA 
LA DATA DE 31 MARTIE a.c. 
INCLUSIV.

Consfătuire 
despre Karacul 
Timp de două zile, la Boto-. 

șani a avut loc cea de-a treia 
consfătuire pe țară privind 
creșterea oilor Karacul pentru 
pielicele, organizată de Minis
terul Agriculturii și Silvicul
turii. La consfătuire au luat 
parte cercetători, cadre didac
tice din invățămintul superior 
agrozootehnic, specialiști de la 
direcțiile agricole ale județului 
Bacău, Iași, Vaslui, Neamț, 
Constanța, Suceava și Boto
șani, ingineri zootehniști, șefi 
de ferme și crescători de oi 
din cooperativele agricole de 
producție, precum și reprezen
tanți ai principalului benefi
ciar — Ministerul Industriei U- 
șoare.

Cu acest prilej s-au prezent 
tat referate și comunicări î> £ 
legătură cu rezultatele cerce- -8 
țărilor întreprinse, pînă acum, 
pe linia îmbunătățirii diferi
telor rase de oi destinate pro
ducerii pielicelelor. S-a vizitat 
turma de berbeci și oi din rasa 
Karacul de la Centrul jude
țean de reproducție și selecție 
a animalelor din Botoșani (se 
știe că județul Botoșani dă cir
ca 40 la sută din producția na
țională de pielicele Karacul), 
sectorul ovin de la Cooperativa 
agricolă de producție Nicșeni, 
de la Stațiunea experimentală 
Popăuți ți s-au prezentat co
lecții de pielicele apreciate de 
participanții la consfătuire.

tul este, așadar, al ni
mănui. Nu-1 revendică 
nici măcar cei intere
sați. Sînt absolutizate 
unele greutăți în asi
gurarea bazei materiale, 
dar nimeni n-a pus u- 
mărul să le depășeas
că. Există o comisie ju
dețeană pentru turism. 
Dacă s-ar apleca ure
chea numai la ceea ce 
spun localnicii, ar pu
tea fi reținute și apli
cate numeroase sugestii 
care, fără alte investiții, 
ar putea scoate lucru
rile din impas. S-ar 
putea stabili, fără mul
tă bătaie de cap, și 
răspunderile pentru u- 
tilizarea acestui obiec
tiv turistic. Cu chel
tuieli minime ar putea 
funcționa în port nu
meroase unități comer
ciale. La conducerile 
întreprinderilor comer
ciale din Constanța 
n-au ajuns Insă aseme
nea sugestii. La rîndul 
lor, comitetele județean 
și municipal de cultură 
fizică și sport ar putea 
oricînd, cu ajutorul 
cluburilor sportive și al 
iubitorilor de sporturi 
nautice — și sînt des
tui la Constanța — să 
înfiripe o bază sporti
vă așa cum este pre
văzută în plan. Nimeni 
nu consideră o greutate 
de netrecut organizarea 
unor plimbări de agre
ment de-a lungul litora
lului, mai ales că exis
tă în această privință 
un precedent. Conside
răm că pretenția de a 
se asigura neapărat 
nave rapide, care nici 
măcar nu sînt proiec
tate pînă acum, are 
doar darul să justifice 
propria, delăsare a gos
podarilor constănțeni.

Portul turistic „To
mis", pentru care s-au 
cheltuit bani grei din 
visteria statului, tre
buie să-și găsească ne- 
întîrziat o funcționali
tate corespunzătoare.

scos și pe acelea 
existau cu 4—5 ani 
urmă, pe motiv că sînt 
nerentabile.

Ne adresăm tov. ing. 
Petre Ivanov, directo
rul Direcției navigației 
maritime :

— Sîntem, este ade
vărat, beneficiarul lu
crărilor din portul tu
ristic „Tomis". Dar ex
ploatarea lui nu intră 
in profilul nostru. Cît 
privește baza materială, 
principalul element ca
pabil să-i asigure func
ționalitatea, sincer să 
fiu... nu ne-am gîndit la 
așa ceva. Consiliul 
popular municipal ar 
trebui să se ocupe sau 
poate O.N.T.-ul.

Nici O.N.T.-ul însă — 
există la Constanța o 
centrală turistică a li
toralului — nu are ase-

MUREȘ

acum 28 milioane 
Anul acesta se 
cheltui încă 600 000 
Numeroși localnici 
turiști se întreabă, 
bună dreptate: care menea preocupări. Por-'

lei. 
vor 
lei.

Și 
pe
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100 de invenții 
și inovații

Nicolae Dragomir, tehnician 
proiectant la Combinatul de sti
clă și faianță din Sighișoara, 
este autorul a nu mai puțin de 
100 invenții ți inovații care, po
trivit calculelor, au o eficiență 
anuală de circa 1 milion lei. 
Ultima sa invenție reprezintă 
o mașină semiautomată pentru 
colorarea unor produse cera
mice (brevetul nr. 56 467) și ea 
urmează să fie expusă la Sa
lonul internațional de invenții 
de la Viena, 1970. Alte inova
ții — printre, care dispozitive
le pentru confecționarea rigle
lor ceramice, încărcat farfurii 
și capsule — au o largă aplica
bilitate in industria faianței, 
contribuind la îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea 
producției ți a productivității 
muncii in această ramură indus
trială.

*
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Construc|ii noi de locuințe în cartierul Cornișa Bistriței, din Bacău

Corpuri de iluminat
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Foto : Gh. Vințiiă

cu însușiri superioare
Nu puține sînt cerințele specifi

ce de lucru ale fiecărui beneficiar. 
Condițiile diferite de mediu — de 
pildă în subteran, hale industria
le, săli de sport — impun o ilu
minare corespunzătoare imperati
velor funcționale respective.

Fabricarea unor corpuri de 
iluminat adecvate acestor ce
rințe constituie profilul între
prinderii „Electro-Banat” din Ti
mișoara, unitate modernă, intens 
legată de progresul tehnico-științi- 
fic ; ea realizează corpuri de ilu
minat și semnalizare optică pentru 
autovehicule, locomotive, vagoane, 
vapoare, corpuri de iluminat in
dustriale, incandescente, fluores
cente și cu vapori de mercur. îm
bunătățirea continuă a parametrilor 
tehnici și de funcționare a lor a 
devenit preocuparea de bază a spe
cialiștilor în perioada actualului 
cincinal. Se cunoaște faptul că, la 
farurile pentru autocamioane, au 
fost îmbunătățite calitățile fotome
trice. în funcție de sursa de lumi
nă și, ca urmare a elaborării unei 
noi tehnologii (depunerea alumi
niului în vid) pentru realizarea su
prafețelor reflectante. Se știe, de 
asemenea, că și la lămpile de sem
nalizare au fost aduse unele per
fecționări la carcase și la disper
soare.

— Actualul cincinal a constituit 
o perioadă de afirmare a între
prinderii noastre, ne relata ing. 
D. Gligorescu, directorul întreprin
derii „Electro-Banat". Am conside
rat că, pentru a ne ridica la nivelul 
posibilităților și cerințelor, trebuie să

ne angajăm ferm și decis pe dru
mul folosirii integrale a capacită
ților materiale și umane de care 
dispune întreprinderea. Ne-am în
dreptat atenția spre specializarea 
mașinilor universale, realizarea de 
agregate și linii noi de fabricație, 
organizarea unui transport uzinal 
rațional. Și, pentru că de activita
tea secției de sculărie depind în 
cea mai mare măsură cantitatea și 
calitatea produselor fabricate, am 
fost obligați să rezolvăm o serie de 
probleme care ne-au permis să ob
ținem mari creșteri ale productivi
tății muncii.

— Care sînt rezultatele obținute, 
privite prin prisma schimbărilor 
constructive, ale aspectului și pre
țului de cost al acestor produse ?

— Oricine își poate imagina că o 
întreprindere hotărîtă să devină cu 
adevărat competitivă pe piața in
ternă și externă, cu toate sorti
mentele pe care le fabrică sau le 
va fabrica, este obligată să-și dez
volte capacitatea de concepție teh
nică, să persevereze în asimilarea 
de sortimente cu însușiri calitative 
superioare. Un colectiv din cadrul 
întreprinderii noastre și-a 
să rezolve cît mai repede 
mele de ordin teoretic și 
legate de iluminatul asimetric. A 
fost elaborată o metodă de calcul 
care, încununată de succesul unor 
experimentări, a dus la realizarea 
farului de tip „FA 170“, cu care se 
echipează autocamioanele, autobu
zele și autoturismele de teren. Noul 
far a fost omologat pe plan inter
național. prin aceasta fiind posibilă

sistarea importului farului asime
tric de tip Bosh. A fost realizat, 
de asemenea, farul tip „FA 130", 
care echipează autotractoarele du
pă licența „Fiat".

Vorbind despre noile realizări, 
directorul întreprinderii timișorene 
arăta că printre preocupările co- 

află și asimilarea unor 
pentru autovehicule, 

fotometrice prescrise 
internaționale, unanim 
și acceptate. Estetica

lectivului se 
noi produse 
cu însușiri 
prin norme 
recunoscute . . ___ ______
corpurilor de iluminat se îmbină 
cu arhitectura autovehiculelor 
pentru care sînt destinate, bună
oară, noile autoturisme „Dacia

tulcea

Consacrare 
industrială

In fosta localitate de pescari 
Mahmudia, de la marginea Del
tei Dunării, au avut loc recent 
două evenimente deosebite : a 
început extracția de calcar si
derurgic la cea mai tinără ex
ploatare minieră din Dobrogea 
Și, o dată cu aceasta, activitatea 
unui nou port la Dunăre—Mah
mudia. De aici, în cîteva zile, 
s-au livrat Combinatului side
rurgic de la Galați, pricipalul 
beneficiar, 2000 tone calcar. Pi
nă la sfirșitul acestui an, vor fi 
livrate 1 000 000 tone calcar, ur
mând ca din 1971 capacitatea de 
extracție a carierei și de trafic 
a portului să se dubleze. Mah
mudia, pină nu de mult anoni
mă, și-a sporit astăzi populația 
cu peste 1000 constructori, mi
neri și lucrători portuari, de
venind un autentic centru mun
citoresc.

TIMIȘ

cadrul 
propus 
proble- 
practic

oară, noile
1 300".

Multe s-ar mai putea spune des
pre studiile și experimentările 
pentru realizarea reflectoarelor fa
rurilor expuse condițiilor de climat 
tropical, sau a corpurilor fluores
cente cu dispersoare închise, din 
polimetacrilat de metil, ce se vor 
încadra în forma modernă a interi
oarelor. Preocupările acestui colec
tiv vizează totodată fabricarea u- 
nor serii unitare de corpuri cu 
flux dirijat pentru iluminarea șo
selelor. Ameliorarea corpurilor e- 
xistente de iluminat, ca și asimila
rea de noi tipuri pot fi înfăptuite 
numai în concordanță cu specifi
cul surselor .de lumină, cu progre
sele obținute în acest domeniu pe 
plan mondial. E tocmai ceea ce 
știu făurarii de corpuri de lumină 
de la „Electro-Banat" din Timișoa
ra. (Rep. publicitar).

utea spune des- 
expenmentările

Aurelia GOLIANU

Un aerostat 
deasupra Begăi
Mii de timișoreni au fost mar

torii unui spectacol aerian puțin 
obișnuit; înălțarea deasupra ora
șului a unui aerostat cu om la 
bord. Este pentru prima oară 
cînd, în orașul de pe Bega, are 
loc un asemenea eveniment. Au
torii lui 7 Profesorul Mircea 
Munteanu ți inginerul Mihai 
Marandiuc, care au construit, 
după un proiect, original, cu 
sprijinul universității și al unor 
întreprinderi din localitate, un 
aerostat format din 4 tuburi de 
material plastic (policlorură de 
vinii), de cite 10 metri lungime 
și 2 metri diametru fiecare. Con
dițiile atmosferice prielnice au 
permis înălțarea in văzduh a 
aerostatului la o altitudine de 
circa 200 de metri. Pilotul aero
statului — profesorul Mircea 
Munteanu — a menținut perma
nent legătura cu soiul printr-un 
microaparat de emisie recepție, 
comunicînd principalele date 
meteorologice și impresiile per
sonale.

Zborul aerostatului timișorean, 
ancorat la sol. îi îndeamnă pe 
cei doi tineri să construiască un 
balon de dimensiuni mari, cu 
ajutorul căruia vor încerca do- 
bgrirea recordului mondial de 
persistență în aer cu aparate ne- 
dirijabile.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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greu, dar joc frumos Ia Pe- 
Jiul a atacat toată repriza 
majoritatea spectatorilor au 
șă creadă că bucureștenii

STEAUA-VICTORIE 
MERITATĂ 

ÎN FAȚA PETROLULUI

Convorbire cu Crisiea Pelroșeneanu - secretar general 
al F. R. BDX-

SINTEM CAMPIONI MONDIALI

HANDBAL'

C. Pcnu

A început, deci, returul. Cu o 
etapă prelungită de sîmbătă pi- 
nă duminică, de parcă această 
primă zi a întrecerii s-ar fi 
vrut simbolică pentru felul în 
care se va desfășura toată a 
doua „repriză" a campionatului: 
cu întreruperi și... prelungiri 
dictate de „Mexico ’70".

Campionatul a reintrat, așa
dar, în drepturile sale :

— chiar dacă numai pentru 
șapte etape ;

— chiar dacă desfășurarea lor 
va avea loc sub semnul selecției 
și pregătirii echipei naționale ;

— chiar dacă, pe parcurs, va 
trebui să facă față și la trei 
jocuri interțări pentru care, cu 
ani în urmă, făceam (pentru 
fiecare dintre ele) o „pregătire 
centralizată" de cel puțin o... lu
nă. De data aceasta vom juca 
la Stuttgart (cu R.F. a Ger
maniei, mare favorită a turneu
lui final al C.M.), la Paris (cu 
Franța) și la București (cu Iu
goslavia) între etape sau cu o 
zi două înainte de plecarea 
Guadalajara.

Evoluăm și în acest plan.
In preziua reluării competiției 

s-a spus mereu că totul și toate, 
din acest retur, vor purta pe
cetea pregătirilor pentru „mon
diale". Și faptul s-a produs cu 
atîta insistență de parcă s-ar fi 
vrut să ne convingă pe toți eă, 
în campionat, vom merge la sta
dion să vedem niște antrena
mente oficiale.

Din fericire, nu s-a întîmplat 
așa. La Cluj, Petroșani, Bucu
rești, Moinești, sau Oradea 
„returul" a intrat prin ușa din 
față. Așa cum îi stă bine unui 
„campionat" ce se respectă și 
pe care, la rîndu-ne, l-am vrea 
respectat. Fotbalul a intrat în a- 
renă, aruncînd pe masă atu- 
urile ce-au făcut din el cea 
mai frumoasă nestemată din co
roana sporturilor. Și în clipa 
marilor drame din careul unic 
(indiferent dacă ele se petreceau 
acolo unde erau „mexicani" sau 
nu), inima suporterului din tri
bună s-a strîns, uitînd de „tur
neul sud-american", de cele 70

de jocuri din 14 țări, efectuate 
în perioada de iarnă, de Guada
lajara și de altele.

Campionatul intern a intrat 
în drepturile sale, îmbrăcat în 
veșmintele sale. Și ne bucurăm 
pentru aceasta. Este singura so
luție valabilă pentru o repre
zentare cum ne dorim la „Me
xico ’70".

Echipa României, care va 
merge la turneul final al C.M., 
s-a născut în disputele incan
descente ale campionatului in
tern, „calificarea" a fost plămă
dită tot aci. Sînt fapte unanim 
acceptate. Consecința logică 7 
„Sfertul" ce a început trebuie 
să ne furnizeze „unsprezecele" 
pe care-1 vom alinia în meciul 
cu Anglia, debutînd în turneul 
final al C.M.

Și, sub acest semn, etapa 
inaugurală a returului a dat un 
răspuns pozitiv, exceptînd bine
înțeles, duritățile și abaterile ne
regulamentare de genul celor 
care au dus la eliminările de pe 
teren.

Gh. Goran I. Popescu

DINAM0V5STII
BUCUREȘTENI

S-AU „TREZIT"... 
PREA TÎRZIU

G. Kicsidt

A. Nedel O. Vlase E. Trofin
ANTRENORII ECHIPEI

Dacă despre deceniul al cincilea se poate zice 
că a fost dominat de către suedezi, în schimb 
perioada celui care a urmat poartă perfect am
prenta școlii românești de handbal. Toate cele 
patru campionate mondiale jucate între anii 
1960—1970 au văzut reprezentativa țării noastre 
așezată pe podiumul ce răsplătește clasa handba
listică de valoare indubitabilă. De două ori cam
pioni, o dată purtători ai medaliilor de bronz, 
așii handbalului românesc — luind în considerare 
și comportarea remarcabilă de. .la „mondialele 
franceze" — realizează b performanță globală 
cu totul deosebită.

Refăcînd acum, la „ora bilanțului", drumul as
pru străbătut de către handbaliștii noștri în cea 
de-a șaptea ediție a campionatului mondial, con
semnăm cu satisfacție faptul că urcușul spre po
diumul premiaților a fost marcat de succese 
prestigioase în fața unor adversari prestigioși. 
Echipa noastră națională de handbal a repurtat 
victorii în întîlnirile cu reprezentativele Suediei 
și Danemarcei, ambele pretendente la titlul mon
dial, impunîndu-se 'ca deținătoare a unei tehnici 
de joc și a unei concepții tactice superioare. Timp 
de 11 zile, la Paris, Amiens, Caen sau Lyon, re
prezentanții noștri, angajîndu-se fără rezerve 
pentru cauza echipei lor, au făcut totodată o stră
lucită demonstrație în favoarea handbalului, cu
cerind inima publicului francez, a cronicarilor 
acestei întreceri : Gruia, Gațu, Penu, Oțelea și 
toți ceilalți componenți ai lotului nostru repre
zentativ de handbal, merită din plin felicitări 
pentru performanța realizată.

Echipa noastră s-a calificat în finala disputată 
ieri după amiază la Palais du Handball, din 
Paris, după o absență de șase ani dintr-o finală 
de campionat mondial, dovedind prin aceasta 
vitalitatea acestui sport în România. Intrînd în 
finală, școala românească de handbal își reafir
ma din plin valoarea.

Istoricul întîlnirilor dintre reprezentativele de 
handbal ale României și R.D. Germane înre
gistra 8 meciuri jucate pînă ieri după amiază ; 
5’cîștigate de către sportivii noștri, 2 încheiate

Campionatul de box pe echipe

Cu meciul Steaua—Metalul, dispu
tat sîmbătă seara, în sala Floreasca, 
în fața unui număr relativ mic de 
spectatori, a fost reluat firul unei 
competiții de mare popularitate cu 
ani în urmă : campionatul național 
de box pe echipe. Desigur, nu popu
laritatea întrecerii a fost criteriul

Campionul european Aurel Dumi- 
trescu a avut un adversar dificil în 

Iulian Lungu

principal al reluării ei, ci necesitatea 
evidentă a completării calendarului 
competițional al boxerilor noștri frun
tași, contribuția deosebită pe care a- 
cest campionat o poate aduce la am
plificarea activității pugilistice în 
țara noastră.

Era necesară această competiție, 
ne spune Cristea Petroșeneanu, se-

cretar general al F. R. Box. Boxerii 
noștri fruntași se întilneau prea rar 
cu „ringul", iar în unele centre cu 
mare tradiție în pugilismul nostru 
activitatea lîncezea. Folosind expe
riența din anii în care a mai fost or
ganizat campionatul pe echipe, am 
repartizat participantele, în funcție 
de valoarea boxerilor pe care-i cu
prind, de activitatea lor pe plan in
ternațional, precum și de posibilită
țile tehnico-organizatorice ale clubu
rilor.

— Care este, deci, structura cam
pionatului ?

— Echipele vor participa în cadrul 
a două categorii : A, care are două 
serii, și B (patru serii). Seria întii 
(categoria A) : Dinamo București, 
Oțelul-Galați, Electroputere-Craiova 
și A.S.A. Tg. Mureș. Iar seria a Il-a : 
Steaua, Farul-Constanța, Progresul 
Brăila. Din categoria B fac parte 15 
echipe, împărțite în patru serii, care 
au fost alcătuite avînd în vedere cri
teriul geografic — vor evolua în cadrul 
acestei categorii echipe din orașele 
Baia Mare, Oradea, Arad, Timișoara, 
Reșița, Cluj (cu două echipe), Ba
cău, București și din alte orașe.

Astfel, începînd de acum și pînă 
în luna mai, vor avea loc la fiecare 
sfîrșit de săptamînă gale care, spe
răm, se vor bucura în egală măsură 
de atenția antrenorilor și boxerilor, 
precum și a publicului. Că acest 
campionat nu va fi o simplă forma
litate chiar pentru echipe mari ca 
Steaua și Dinamo o demonstrează în
suși faptul că, în meciul Steaua— 
Metalul, boxerii Gîju, Silberman au 
avut de parcurs momente foarte di
ficile. De altfel, părerea mea este că 
acest campionat va prilejui afirmarea 
tinerilor boxeri talentați, care in alte 
condiții ar fi ajuns mai greu să în
crucișeze mănușile cu marile nume 
ale pugilismului nostru.

O contribuție deosebită la succesul 
competiției o pot aduce arbitrii, pro- 
movînd boxul curat.

la egalitate și doar o singură victorie a parte
nerilor de finală. Ajunși pentru întîia oară la 
nivelul deciderii directe a titlului, handbaliștii 
din R.D. Germană au abordat partida cu o am
biție rar întîlnită chiar și în această fază a 
competiției. Virtuozității tehnice a jucătorilor 
români i-a fost opusă o dirzenie greu de mă
surat, chiar și în accepțiunea largă a cuvîntului.

Jucătorii din R.D. Germană practică o apă
rare mai mult decît agresivă și atacă incisiv ; 
ei conduc cu 3—0. Gruia și Gațu sînt urmăriți 
pe tot terenul, împiedicați pur și simplu să-și 
facă jocul. Gruia suportă șocuri violente care 
au în special rolul de a-1 timora. Egalăm la 4—4, 
apoi sîntem iarăși conduși. Egalăm, din nou, la 
7—7, 8—8 și luăm conducerea cu 10—9. Partida 
este deosebit de aspră, nici una dintre echipe 
nereușind să se desprindă. 60 de minute nu sînt 
suficiente pentru a determina un învingător, 
încheindu-se cu 10—10. Deci, „prelungiri" da
torate în mare măsură și unui șut riscant al lui 
Gruia în ultimele 30 de secunde, șut ratat și 
care a permis handbaliștilor din R.D. Germană 
să egaleze cu 20 de secunde înainte de fluierul 
final. Dar nici primele zece minute de prelun
gire n-au fost suficiente pentru a hotărî echipa 
campioană a lumii. S-au jucat încă două reprize 
a cinci minute, minute de infern, în care echipa 
noastră a dat o luptă titanică, reușind pînă la 
urmă o victorie excepțională, cu scorul de 13—12.

Teren 
troșani. 
întîi și 
înclinat 
— antrenori și jucători — și-au făcut 
un caicul greșit, încercînd să „înghețe 
mingea" la mijlocul terenului. Gazde
le au acceptat invitația oaspeților de 
a avansa și — așa cum am spus — 
au inițiat numeroase acțiuni ofen
sive.

Pe terenul din Petroșani, formația 
dinamovistă a prezentat două nou
tăți : Nunweiller IV și Both. Nun- 
weiller IV s-a reintegrat rapid în an
samblul defensiv al echipei sale (deși 
a lipsit atîta vreme) și a jucat foarte 
bine, în timp ce tînărul Both a fost 
schimbat.

După golul primit în min. 41, di- 
namoviștii au renunțat Ia ...finețuri 
tactice și au ieșit la atac, dominînd 
cu insistență, îndeosebi în finalul me
ciului. în această perioadă s-au pro
dus și o serie de durități nedorite.

scorului. Deși la început de sezon, 
cele două formații s-au prezentat sa
tisfăcător, reușind multe faze de cali
tate. Grozea a egalat situația șuturilor 
cu emoții pe teren și în tribune în 
min. 26, trimițând balonul pe lingă 
bară. N-o să vă spunem nimic ex
traordinar, dacă scriem că am urmă
rit cu atenție sporită evoluția lui 
Sătmăreanu și Mocanu, fundașii titu
larizați ai echipei naționale. Și dacă, 
în prima repriză, amîndoi puteau 
primi calificativul bine spre foarte 
bine, după pauză ploieșteanul a scă
zut vizibil.

Steaua a jucat, în ansamblu, mai 
bine decît partenera sa, mai echili
brat, tinerii Tătaru și Ștefănescu 
avînd o contribuție decisivă la obți
nerea superiorității de concepție a 
echipei lor, pe parcursul întîlnirii. 
Ștefănescu a înscris în min. 44 golul 
victoriei, dar pasa a plecat de la Tă
taru, trecînd pe la Pantea și Voinea. 
Voinea a oferit o surpriză suporteri
lor săi, evoluînd majoritatea timpului 
la mijlocul terenului. Deși învinși, 
ploieștenii au lăsat o bună impresie.

rește. în min 3, la o învălmășeală In 
fața porții Crișului, Dobrin reușește 
să introducă mingea în plasă : 1—0 
pentru Argeș. în continuare, jucăto
rii de la Crișul sînt cei care presea
ză și Olteanu comite un henț în careu 
pe care Popovici îl fructifică aducînd 
egalarea echipei.

REZULTATE TEHNICE

Aplauze

Pentru prima 
baschetul primește aplauze la scenă 
deschisă sub cupola sălii Floreasca, 
poate mai puțin pentru derbiul eter
nelor rivale ale campionatului femi
nin Rapid — Politehnica, a căror în
trecere nu s-a ridicat la nivelul pre
tins unei asemenea întreceri, dar în 
mod cu totul și cu totul meritat pen
tru superba dispută pe care ne-au 
oferit-o, ca în zilele lor de glorie, 
formațiile masculine Dinamo Bucu
rești și Politehnica.

în întîlnirea baschetbalistelor frun
tașe, victoria a revenit în mod cu 
totul surprinzător, la un scor net, 
feroviarelor : 70—55 (31—24), rezultat 
ce relansează lupta pentru cucerirea 
titlului național, ambele echipe aflîn- 
du-se acum la egalitate de puncte. 
Rapid a învins pe deplin meritat 
pentru că jucătoarele sale, cunoscîn- 
du-și la perfecție posibilitățile, nu 
s-au hazardat nici un moment, ac- 
ționînd cu precizie matematică. 
Este drept, ele au beneficiat de 
astă dată și de un aport mai con
sistent al Octaviei Bițu, care a domi
nat lupta sub panouri. Baschetbalis
tele Politehnicii, în schimb, nu au 
jucat cu convingerea superiorității pe 
care le-o ofereau plusul de tinerețe 
și vigoare. Mai mult, ele au greșit 
pase nenumărate și au dovedit o e- 
nervantă ineficacitate în aruncările 
la coș, lucru cu totul inadmisibil pen
tru jucătoare (Savu, Ciocan, Diaco- 
nescu) de talie internațională.

Așteptată cu justificat interes, da
torită succesului obținut de studenți 
în etapa precedentă in fața liderului 
(Steaua), partida dintre Dinamo și 
Politehnica a fost mai mult decît re
confortantă prin spectacolul oferit 
minute în șir. Dinamo a jucat în stil 
de adevărată campioană, mai ales în 
partea a doua a meciului. Pină atunci, 
jucătorii Politehnicii, care dominau 
lupta la panou, reușiseră mai multe 
șarje spectaculoase concretizate prin 
scor favorabil (40—36), la pauză. După 
reluare, însă, Diaconescu oferă un 
adevărat recital, spulberînd toate spe
ranțele studenților și, prin cele 34 
de puncte înscrise, conferă team-ului 
dinamovist o victorie (95—86) mult 
aplaudată.

DIN LUMEA LARGĂ
„Cupa ligii engleze" la fotbal a fost 

cîștigată de echipa Manchester City, 
în finala competiției „desfășurată pe 
stadionul „Wembley" din Londra, 
Manchester City a învins cu scorul 
de 2—1 (după prelungiri), pe West 
Bromwich Albion. La sfîrșitul timpu
lui regulamentar de joc, rezultatul 
era egal : 1—1 (0—1).

In sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Cannes, 
Guerrero (Spania) l-a învins cu 6—2, 
6—2 pe Sântei (România). Gavrilidis 
(Grecia) a cîștigat 
nia) cu 6—2, 6—0.

la Herrero (Spa-

începe Ia Caracas 
internațional de

DOUĂ REPRIZE... 
CONTRADICTORII

CLUJ : Universitatea Cluj — 
Universitatea Craiova 1—1 
(0—0). Meci disputat sîmbătă 

după-amiază)
PETROȘANI : Jiul — Dinamo 

București 1—0 (1—0)
TG. MUREȘ : A.S.A. — C.F.R. 

Cluj 0—1 (0—1)
CONSTANȚA : Farul — Steagul 

Roșu 0—0
MOINEȘTI : Dinamo Bacău — 

U.T.A. 2—1 (1—0)
BUCUREȘTI : Steaua — Petrolul 

1—0 (1—0)
BUCUREȘTI : Rapid — Politeh

nica Iași 2—1 (1—0)
ORADEA : Crișul — F. C. Ar

geș 2-1 (1-1).

Duminica fotbalistică a început la 
o „oră matinală", pe stadionul „Re
publicii",: .din București, cu .meciul. 
Steaua — Petrolul. Prima fază fier
binte s-a petrecut în min. 16, în ca
reul ploieștenilor. Autorul ei : Voinea, 
care a ratat... milimetric deschiderea

După amiază, pe stadionul din Giu- 
lești, peste 10 000 de spectatori au ur
mărit jocul dintre Rapid și Politeh
nica Iași, o partidă care se anunța la 
discreția gazdelor. în prima repriză, 
echilibrată ca joc în cîmp, tabela de 
marcaj s-a modificat o singură dată 
în favoarea giuleștenilor ca urmare 
a autogolului lui lanul (min. 23), în- 
tr-o fazăin care apărătorulieșcanin-r 
tenționa să. degajeze balonul, din . fața 
porții. Ambele echipe s-au străduit, 
in această perioadă, să-și impună su
perioritatea folosind mijloacele teh
nice și tactice învățate în orele de 
antrenament. Este evidentă, pe de 
altă parte, dorința lui Neagu de a 
confirma bunele aprecieri de care s-a 
bucurat in recentul turneu al echipei 
naționale în America de Sud. El a 
fost, de altfel, singurul dintre rapi- 
diști care a încercat să joace fotbal 
pînă la sfîrșitul partidei. Scriem a- 
ceasta, deoarece după pauză calitatea 
partidei a coborît, din vina ambelor 
formații. în plus, am fost martorii 
unor flagrante și penibile abateri de 
la regulament, fapt pentru care Lupu- 
lescu și Năsturescu au fost eliminați 
de pe teren. Arbitrul St. Birăescu 
(Timișoara) în nota jocului din re
priza a doua. Cele trei goluri au fost 
înscrise de către lanul (autogol min. 
23) și Codreanu (min. 60) pentru 
Rapid și Cuperman (min. 71) pentru 
Politehnica, din 11 m.

MECI ECHILIBRAT
LA MOINEȘTI

Disputată pe terenul din Moinești 
(organizatorii au făcut eforturi deo
sebite pentru a asigura cele mai bune 
condiții de desfășurare a jocului), par
tida dintre echipele Dinamo Bacău și 
U.T.A. a fost, în general, echilibrată, 
deși arădenii au fost conduși aproape 
tot timpul. Vătafu (min. 6), Dem- 
brovschi Emeric (min. 66) au marcat 
cele două goluri ale băcăuanilor, iar 
Otto Dembrovschi (min. 70) pentru 
U.T.A.

VICTORIE ÎN MINUTUL 90 
LA ORADEA

CLASAMENTUL
Rapid 16 9 4 3 25—15 22
Univ. Craiova 16 7 6 3 23—17 20
Dinamo Buc. 16 9 1 6 30—20 19
F.C. Argeș 16 7 4 5 32—22 18
Jiul 16 8 2 6 22—22 18
Dinamo Bacău 16 7 4 5 24—26 18
Steaua 16 7 3 6 38—22 17
Steagul roșu 16 8 1 7 23—25 17
U.T.A. 16 7 2 7 23—25 16
Univ. Cluj 16 4 8 4 21—17 16
Farul 16 7 2 7 20—25 16
Petrolul 16 5 4 7 16—19 14
Crișul 16 6 2 8 23—31 14
C.F.R. Cluj 16 5 3 8 15—27 13
Politehnica 16 4 2 10 17—22 10
A.S.A. Tg.

Mureș 16 3 2 11 12—30 8

După pauză, inițiativa continuă să 
aparțină echipei Crișul care are mai 
multe ocazii de a înscrie. în min. 90, 
cînd nimeni nu se mai aștepta la 
schimbarea scorului, Arnoczki, în
scrie imparabil aducînd victoria Cri
șului.

SURPRIZA
DE LA TG. MUREȘ

Fază din derbiul campionatului feminin de baschet (Rapid—Politehnica) 
Foto : M. Cioc

ORADEA — (corespondentul „Scîn
teii"). — încă din primele minute ale 
partidei, gazdele preiau inițiativa și 
in minutele 2 și 3 au ocazii de a 
deschide scorul, dar ratează copilă

TG. MUREȘ. — (corespondentul 
„Scînteii"). primul meci din returul 
ediției actuale a campionatului divi
ziei A la fotbal la Tg. Mureș a purtat 

pecetea unui joc disputat. Purtătoa
rea de lanternă — A.S.A. Tg. Mureș, 
în fruntea căreia a revenit ca an
trenor Tiberiu Bone, s-a pregătit mai 
bine pentru această întîlnire și a de
pus eforturi deosebite pentru a-și 
adjudeca victoria. Partida a fost an
trenantă ; în repriza I mureșenii, 
manevrînd cu hotărîre, au străpuns 
de mai multe ori apărarea echipei 
oaspete, prin Nagy și Trăznea. Oas
peții organizează contraatacuri prin 
Petrescu și Șoo, dar nu reușesc nici 
ei să înscrie. Astfel, la sfîrșitul pri
mei reprize tabela de marcaj rămîne 
albă. Și în repriza a doua, atacă mai 
mult gazdele, ratînd numeroase si
tuații favorabile ca pînă la urmă să 
finalizeze ...PETRESCU, într-o com
binație cu Șoo, în minutul 73, din 
partea C.F.R. Cluj.

W

DUMINICA SPORTIVA JUDEȚEANĂ
Galați

„PATINA 
DE ARGINT"

La Paris, în prezența a peste 
15 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul internațional de rugbi dintre echi
pele secunde ale Franței și Țârii Ga
lilor. Jocul s-a încheiat cu scorul de 
17—9 (6—6) în favoarea rugbiștilor 
francezi.

La 10 martie va 
un mare turneu 
tenis. La această competiție și-au a- 
nunțat participarea 56 de jucători re- 
prezentînd 20 de țări. Pe lista parti- 
cipanților figurează cunoscuții tenis- 
mani Addison (Australia), Kukal 
(Cehoslovacia), Jaufret (Franța), Bu- 
ding (R. F. a Germaniei), Battrick

(Anglia), Gisbert (Spania), Spear (Iu
goslavia) și alții.

Fostul campion mondial de box la 
cat. cocoș, australianul Lionel Rose, 
care a trecut la cat. pană, a susținut 
un meci amical la Melbourne în com
pania americanului de culoare Don 
Johnson. După 10 reprize. Lionel 
Rose a primit decizia de învingător 
la puncte.

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat pe teren acoperit la 
Berlin, Durrkop (R. D. Germană) a 
realizat la săritura în înălțime 2,18 m. 
Drehmel (R. D. Germană) a ciștigat 
proba de triplu salt cu 16,63 m.

GALAȚI (prin telefon). 
Din inițiativa comitetului 
județean U.T.C., pe noul 
patinoar artificial din Ga
lați, 80 de băieți și 60 de 
fete din licee, școli profe
sionale și generale s-au în
trecut pentru obținerea 
trofeului „Patina de ar
gint". La patinaj viteză, în 
urma celor două manșe 
disputate, primele locuri la 
cele două categorii de con
curs au fost cîștigate după 
cum urmează : Doina Nis- 
toran, Școala nr. 25, și Lu
cian Benescu, Școala nr. 24 
Galați. De asemenea, 120 de 
tineri din comunele județu
lui s-au întîlnit în sala clu
bului I.M.A. Șendreni, pen
tru a se întrece la șah, tenis 
de masă, trîntă și haltere în 
cadrul „Cupei mecanizato
rului", inițiată de comitetul 
județean U.T.C. Concursul 
de șah a fost cîștigat de 
Teodor Teodorescu, de la 
I.M.A. Șendreni, iar cel de

tenis de masă de Ion Bog
dan — I.A.S. Bărboși. La 
trîntă, cele cinci categorii 
de greutate au fost cîști- 
gate în ordine de : Grigore 
Radu de la I.M.A. Tulucești, 
Sterică Lungeanu — I.A.S. 
Bărboși, Ilie Trofin și Du
mitru Tudorache — I.M.A. 
Șendreni și Gheorghe Pa- 
lade — I.A.S. Smîrdan.

în comunele Cudalbi, 
• Movileni, Nicorești_, Oan- 
cea, Piscu, Slobozia-Cona- 
che, Măstăcani, Ivești, Bu- 
joru, Berești și municipiul 
Tecuci au avut loc „dumi
nici cultural-sportive", în 
cadrul cărora s-au disputat 
întrecerile etapei a doua 
a concursului de șah al 
elevilor, fiind desemnați 
participanții la faza jude
țeană (14—15 martie la Ga
lați).

Tg. Jiu

DE UNDE IZVORĂȘTE 
FORȚA

TG. JIU (corespondentul 
„Scînteii"). — în atmosfera 
de încordată așteptare a fi-

nalei campionatului mon
dial de handbal, iubitorii a- 
cestui sport din Tg. Jiu au 
avut o dimineață plăcută 
de „acomodare". Cîteva mii 
de spectatori au ținut să 
asiste la primele meciuri 
de handbal desfășurate în 
aer liber, în această primă
vară. Patru echipe locale 
din campionatul divizionar 
școlar au primit vizita co
legilor din Craiova în în- 
tilniri amicale — stil tur
neu. (La fete au cîștigat e- 
chipele din Tg. Jiu, iar la 
băieți, oaspeții). Nivelul de 
pregătire fizică și tehnică a 
demonstrat că în timpul 
iernii echipele și-au conti
nuat programul la acest 
sport, cu cea mai mare răs- 
pindire în județul Gorj. In- 
cepînd din această dumini
că, peste 350 de handbaliști, 
legitimați și cuprinși în ac
tivități locale, vor popula 
cele peste 70 de terenuri a- 
menajate în ultimii ani în 
orașele și comunele jude
țului. Facem astăzi cu jus
tificată mîndrie o asemenea 
precizare pentru a contura 
încă o dată izvorul forței

pe plan mondial a hand
balului românesc : larga lui 
răspindire pe întreg teri
toriul țării, numărul mare 
de jucători, simpatia 
plină a publicului.

Craiova

de-

BOGATĂ 
ACTIVITATE 

COMPETITIONALĂ
CRAIOVA (coresponden

tul „Scînteii". — Deși lipsite 
de etapa inaugurală a re
turului diviziei A de fot
bal — Universitatea Craio
va a jucat sîmbătă la Cluj 
— sălile de sport, arenele 
și stadioanele din Craiova 
au cunoscut sîmbătă și du
minică o afluență deosebi
tă. Peste 400 de 
s-au întrecut la 
discipline sportive, 
drul unor întîlniri
sau competiții republicane. 
Sîmbătă după-amiază, în 
sala liceului „Nicolae Ti- 
tulescu" s-au desfășurat în

sportivi 
diferite 
în ca- 

amicale

trecerile de volei din ca
drul campionatului de ca
lificare școlar, juniori 
masculin. La această com
petiție au luat parte echi
pele liceelor „Nicolae Ti- 
tulescu", „Tudor Arghezi", 
Grupul școlar auto, Școala 
profesională „7 Noiembrie", 
Liceul economic și Liceul 
nr. 3.

Tot sîmbătă după-amiază, 
iubitorii de box au asistat 
la întrecerea pugiliștilor de 
la Electroputere-Craiova și 
A.S.A. Tg. Mureș, în ca
drul primei etape a diviziei 
A la box.

întrecerile de duminică, 
de la Sala Sporturilor, au 
fost deschise de reprezen
tativele de lupte greco-ro- 
mane și lupte libere 
ale formațiilor asociațiilor 
sportive din orașele Băi- 
lești și Craiova și de par
tida de baschet masculin 
dintre echipele din divizia 
B — Universitatea Craiova 
și Constructorul-Arad. Au 
urmat apoi jocurile' de vo
lei masculin divizia A — 
Universitatea Craiova — 
Rapid București.



Patrioji sud-vietnamezi din regiunea Quang Tri la postul de luptă

agențiile de presă transmit:
Conferința muncitorilor din întreaga Germanie. L* 

Leipzig au luat sfîrșit lucrările Conferinței muncitorilor din întreaga Germanie, 
la care au participat reprezentanți ai muncitorilor și unor organizații sindicale 
din R.D.G., R.F.G. și Berlinul occidental. La conferință a participat, printre 
invitații străini, și Constantin Drăghici, reprezentant al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Timp de două zile, participanții au discutat pro
bleme referitoare la intensificarea luptei pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa.

„Tonzonia se află anga
jată în lupta pentru lichida
rea exploatării", 8 declarat pre
ședintele Julius Nyerere, care între
prinde o călătorie într-o serie de re
giuni ale țării. Această luptă, a rele
vat președintele, este mult mai grea 
decît cucerirea independenței poli
tice. „Tanzania nu a atins un aseme
nea stadiu în care să existe proprieta
tea colectivă, însă țelul principal al 
partidului de guvernămînt, Uniunea 
națională africană din Tanganika, este 
tocmai de a realiza acest scop", a 
conchis Julius Nyerere.

Aî șaselea submarin cu 
propulsie nucleară britanic 
„Courageous" a fost lansait sîmbătă 
la șantierele navale din Barrow in 
Fumess, comitatul Lancashire. Avînd 
o lungime de 85 metri, acest sub
marin este cu mult superior celor 
aflate deja în serviciul flotei militare 
britanice.

Greva pompierilor de pe 
aeroportul englez Heat
hrow. noaPtea de sîmbătă spre 
duminică, aeroportul londonez Heat
hrow a fost din nou închis, ca urmare 
a grevei pompierilor care revendică 
majorarea salariilor. Acțiunea lor a 
primit sprijinul altor cîteva mii de 
lucrători de la diverse servicii auxi
liare ale aeroportului, care fac parte 
din sindicatul muncitorilor din trans
porturi.

Un violent incendiu, izbucnit 
duminică în localitatea Tandjung 
Balai din nordul insulei Sumatra, a 
lăsat fără locuințe peste 10 000 de 
persoane, anunță agenția Antara.

Intre guvernele taîlandez 
și malayezian a tost sem
nat un acord care prevede „coo
perarea" între forțele de poliție ale 
celor două țări, în regiunea de fron
tieră, împotriva unităților de partizani 
— s-a anunțat oficial la Bangkok. 
Potrivit acordului, 2 000 de militari 
malayezieni vor pătrunde pe teritoriul 
Tailandei și se vor alătura forțelor 
de poliție ale autorităților de la 
Bangkok pentru a anihila activitatea 
unităților de guerilă din regiunile de 
junglă aflate în apropierea frontierei 
dintre cele două țări".

TENTATIVĂ
DE ASASINARE 

A PREȘEDINTELUI 
CIPRULUI

NICOSIA 8 (Agerpres). — O ten
tativă de asasinare a președintelui 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios, 
a eșuat duminică dimineață. Cîțiva 
necunoscuți au tras mai multe 
focuri de arme automate asupra 
elicopterului în care se găsea pre
ședintele cipriot. Pilotul elicopte
rului, grav rănit, a izbutit totuși să 
aterizeze pe un cîmp din apropie
rea locului de unde decolase. Pre
ședintele nu a fost rănit.

Reevaluări în politica 
militară a Japoniei
TOKIO 8 — Corespondentul Ager

pres, Florea Țuiu, transmite : Direc
torul general al Agenției pentru 
autoapărare din Japonia, Yasuhiro 
Nakasone, a făcut în fața ziariștilor 
străini din Tokio o declarație pri
vind „Apărarea Japoniei", în care, 
pentru prima oară de la alegerile 
generale din decembrie 1969, a pre
zentat propuneri privind elaborarea 
programului japonez de autoapărare.

El a subliniat că „o dată cu schim
bările survenite în situația interna
țională și dezvoltarea economiei ja
poneze în ultimul deceniu, este ne
cesară o reexaminare a sistemului 
de apărare a Japoniei. Apărarea 
țării, a spus el, a devenit o proble
mă politică importantă".

Exprimîndu-și opinia că „apăra
rea Japoniei trebuie să se facă pe 
baze naționale" și că o hotărîre în 
acest sens trebuie luată în urma 
unor discuții publice, Nakasone a 
precizat că misiunea sa constă toc
mai în inițierea acestor dezbateri a- 
supra apărării. El a insistat asupra 
faptului că apărarea trebuie să facă 
parte integrantă din diplomația țării, 
amintind că una din marile greșeli 
săvîrșite înainte de război a constat 
în prioritatea activității militare a- 
supra celei diplomatice. Intru cît pînă 
acum capacitatea de apărare a țării 
a fost stabilită și dirijată ca urmare 
a consecințelor ultimului război mon
dial, eu mă pronunț în favoarea 
principiului autoajutorării pentru au
toapărare — a spus vorbitorul. Tra
tatul de securitate (japono-american) 
va trebui să fie deci aplicat în li
mitele acestui principiu, a declarat 
Nakasone, bazele militare din Japo
nia urmînd să fie puse,_ ca principiu 
general, sub controlul și. administra
rea autonomă a Japoniei.

In încheiere, șeful forțelor japo
neze de autoapărare a propus . în
ființarea în cadrul Dietei a unui co
mitet permanent pentru apărare, 
care să supravegheze activitatea mi
litară.

GRECIA

„Duelul“ 
Onassis-Niarchos

ATENA 8 (Agerpres). — Guvernul 
grec a anunțat încheierea unui acord 
de investiții cu armatorii Aristoteles 
Onassis și Stavros Niarchos. în schim
bul a 620 milioane dolari, Onassis, 
„grecul de aur", cum este supranu
mit de către conaționalii săi, a pri
mit concesionarea unei rafinării de 
petrol, capabilă să prelucreze 7,5 mi
lioane tone de țiței anual.

La rîndul său, Niarchos, vechiul 
rival al lui Onassis, a primit conce
sionarea exploatării și extinderii ra
finăriei de la Aspropyrgos, în schim
bul a 200 milioane dolari.

Se precizează că investițiile respec
tive vor fi destinate finanțării indus
triei de aluminiu și alumină de la 
Megara, a unor uzine electrice și șan
tiere navale.

Noi proteste împotriva 
acțiunii ilegale a rasiștilor 

de la Salisbury
38 state africane cer convocarea Consiliului de Securitate
NEW YORK 8 (Agerpres). — Un 

grup de 38 de state africane au adre
sat o scrisoare președintelui Consi
liului de Securitate în care cer con
vocarea acestui for pentru a dezbate 
situația creată în urma proclamării 
Rhodesiei ca republică.

★
DAR-ES-SALAAM 8 (Agerpres). — 

Din capitalele africane sosesc nume
roase informații privind indignarea și 
protestul cu care a fost întîmpinată 
noua acțiune ilegală a rasiștilor lui 
Ian Smith, care au proclamat Rhode
sia drept „republică". Acest act, scrie 
ziarul „NAȚIONAL", care apare la 
Dar-Es-Salaam, a fost posibil datori
tă sprijinului camuflat pe care re
gimul de la Salisbury l-a primit din 
partea unor puteri occidentale.

Analizînd politica britanică în pro
blema rhodesiană, ziarul somalez 
„STELLA D’OTTOBRE" amintește

că, atunci cînd regimul lui Smith a 
proclamat „independența" pentru un 
grup de coloniști albi din Rhodesia, 
Londra nu a acționat pentru a înlă
tura această hotărîre ce leza demni
tatea și drepturile a 4 milioane de 
africani aparținînd poporului Zim
babwe. De pe atunci era clar că, in
tre Londra și Salisbury există un 
acord tacit, ceea ce a fost demonstrat 
încă o dată astăzi, subliniază ziarul 
citat.

La rîndul său, ziarul „ZAMBIAN 
MAIL", care apare la Lusaka, relevă 
că, una dintre cauzele proclamării de 
către Smith a republicii o constituie 
încercarea de a obține o recunoaș
tere oficială din partea țărilor străine. 
Din păcate, constată ziarul, unele 
cercuri din Occident, mai ales din 
S.U.A. și Anglia, sînt gata să garan
teze rebelilor o asemenea recunoaș
tere, în ciuda Cartei O.N.U. și a re
zoluției acestei organizații.

Situația din Nigeria. Minis- 
trul nigerian al telecomunicațiilor, 
Amino Kano, aflat într-o vizită oficială 
de două zile la Alger, a declarat în- 
tr-un interviu acordat agenției A.P.S. 
că reconcilierea națională în Nigeria 
constituie un fapt împlinit și că 
fosta provincie secesionistă din estul 
țării este în prezent administrată de 
membrii tribului Ibo. Referindu-se la 
opera de reconstrucție, care a reîn
ceput imediat după terminarea răz
boiului civil, ministrul nigerian a ară
tat că ea se desfășoară în condiții 
bune.

La Utrecht, localitate olan
deză cu străvechi 
istorice, s-a încheiat 
Tîrgul de primăvară consacrat 
produselor de larg consum.

In pavilionul rezervat Româ
niei au expus șapte întreprin
deri de comerț exterior. Oficiul 
Național de Turism „Carpați" a 
fost reprezentat printr-un stand 
turistic. Conform precizărilor fă
cute de directorul pavilionului, 
Nicolae Vrabie, toate exponatele 
românești au fost vîndute, iar 
numărul mare de contracte în
cheiate atestă calitatea supe
rioară a produselor noastre de 
bunuri de larg consum. Cele mai 
multe contracte au în vedere 
livrarea de mobilă, articole de 
artizanat, confecții și tricotaje, 
corpuri de iluminat, aparate de 
radio și alte articole electroteh
nice, articole de sport.

rezonanțe 
sîmbătă

CAIRO 8. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite : 
La clubul cultural central din 
Cairo a avut loc sîmbătă o sea
ră dedicată folclorului românesc. 
A vorbit pe această temă criti
cul de ară egiptean Gabriel Boc- 
tor, care a vizitat România. In 
continuare, au fost prezentate 
filmele de scurt metraj „De la 
străbuni la strănepoți", „Monu
mente istorice" și „Valea Trotu- 
șului". Au participat înalte per
sonalități culturale și artistice 
egiptene, un numeros public.

In aceeași zi, consulul român 
la Alexandria, Nicolae Ficiu, a 
oferit universității din acest 
oraș 24 volume in limbile engle
ză și franceză, bogat ilustrate, 
referitoare la România. Rectorul 
universității din Alexandria a 
subliniat că „nu este vorba nu
mai de oferirea unui mijloc de 
documentare pentru cei ce do
resc să cunoască mai bine Româ
nia, ci și de un gest de prietenie 
din partea guvernului român, 
în vederea stringerii și pe mai 
departe a relațiilor dintre 
România și Republica Arabă 
Unită".

0 greva națională în sPriR- 
nul cererilor de majorare a salariilor 
și de îmbunătățire 
muncă au declarat 
marinari din flota 
Chile.

a condițiilor de 
peste 30 000 de 
comercială din

Președintele 
pentru relații 
Uniunii Sovietice, N- Ko,ov> * 
sosit, sîmbătă seara, la Bagdad. El va 
participa la ședința Comitetului per
manent sovieto-irakian, însărcinat cu 
punerea în practică a colaborării eco
nomice și tehnice dintre cele două 
țări.

Comitetului 
externe al

Consultări 
prudente

(Urmare din pag. I)

Declarațiile făcute de către o serie 
de personalități politice după con
vorbirile cu Moro nu oferă încă 
elementele necesare pentru o evalua
re mai precisă. După părerea unor 
observatori, Moro dorește să sondeze 
diverse formule de centru-stînga, 
neexcluzînd a priori nici o combina
ție care s-ar putea realiza între for
mula unui guvern monocolor demo- 
crat-creștin și aceea a unui nou gu
vern cvadripartit. Această presupu
nere este confirmată de faptul că 
eforturile lui Moro se înscriu, în pre
zent, pe arcul larg al obținerii fie 
a participării directe a partidelor a- 
derente ale coaliției de centru-stînga 
la un viitor cabinet, fie consensul lor 
de a-1 sprijini în Parlament.

în această situație, deosebit de 
complexă și încă susceptibilă de 
modificări neprevăzute, este prema
tur să se facă pronosticuri. Tenta
tiva lui Moro se poate încheia cu 
formarea unui nou guvern, ca și prin 
alcătuirea unui bilanț reflectînd doar 
divergențe insurmontabile.

Esența crizei de guvern — care du
rează de la jumătatea lunii decem
brie — nu poate însă fi înțeleasă 
dacă se au în vedere doar tratative
le pentru reanimarea unei formule 
guvernamentale ce dă semne tot mai 
concrete de epuizare. în prezent, nu 
mai este vorba de o simplă criză de 
guvern, care s-ar putea rezolva prin 
înlocuirea unei personalități cu alta 
sau a unei formule cu altele, conti- 
nuîndu-se însă,în forme mai mult sau 
mai puțin noi, același program depă
șit. Scena politică este dominată de 
antagonismele tot mai ascuțite între 
forțele conservatoare și cele avansa
te, care urmăresc progresul multila
teral al Italiei. Opoziția de stin
gă, în frunte cu comuniștii, respinge 
cu fermitate reconstituirea unui gu
vern cvadripartit care ar reprezenta, 
prin politica sa, o îndepărtare de la 
cerințele urgente ale maselor popu
lare. In actualele condiții — după 
cum au declarat reprezentanții P.C.I. 
și P.S.I.U.P. după consultările cu 
Moro — alternativa cea mai oportu
nă ar fi alcătuirea unui guvern o- 
rientat spre stînga, atît în politica 
internă, cît și în cea internațională, 
care să apere cuceririle maselor 
muncitoare, să răspundă cerințelor 
de progres și democrație. Pe aceas
tă poziție se situează nu numai par
tidele din opoziția de stînga, ci și 
largi cercuri catolice, reprezentanți 
de frunte ai democrației creștine. în 
ceea ce il privește, Moro procedea
ză cu multă precauție. S-ar putea 
ca azi, luni, să se prezinte la Pala
tul Quirinale pentru a-1 informa pe 
șeful statului dacă este în măsură 
să treacă la formarea viitorului gu
vern.

La Pozzuoli (Italia) a fost înregistrat un straniu fenomen : Surse de apă 
rece, provenind din adincurile pămîntului, s-au încălzit brusc, iar izvoarele 
termale, care ating în mod normal o temperatură de 50 de grade, au început 
să fiarbă. In același timp, continuă să se producă crăpături ale scoarței te
restre și mișcări seismice subterane. în fotografie : locuitorii din Pozzuoli 

părăsindu-și căminele spre a se refugia în alte localități

PROIECTE DE COLABORARE
regională Intre

IRAN Șl ȚĂRILE VECINE
CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA NICOLAE 

POPOVICI

Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, se 
află intr-o vizită oficială in Pa
kistan. Acest eveniment, care 
se inscrie pe linia relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare 
dintre cele două țări, este viu 
comentat de presa iraniană. O 
atenție deosebită — scriu zia
rele — va fi acordată cooperării 
economice, inclusiv punerii la 
dispoziția Pakistanului a unei 
suprafețe iraniene pentru ex
plorări și exploatări de țiței și 
construirii cu participare ira
niană a unei rafinării in Pakis
tan.

Apreciind vizita șahinșaiului 
ca un moment pozitiv in evo
luția relațiilor iraniano-pakista- 
neze, numeroși observatori țin 
să sublinieze că in ultimii ani 
Iranul, Pakistanul și Turcia, ca
re sini membre ale organizației 
„Cooperarea regională pentru 
dezvoltare" (C.R.D.), manifestă o 
preocupare crescindă pentru 
dezvoltarea legăturilor lor eco
nomice. Această tendință a fost 
evidențiată, de altfel, și de re
centa sesiune ministerială a 
C.R.D. de la Teheran, in cursul 
căreia participanții au inventa
riat obiectivele și 
oferă posibilități 
derea colaborării 
reciproce. Ziarul 
rez", care apare 
referea recent la un acord in
tervenit intre cele trei țări pen
tru construirea in comun a cinci

domeniile care 
pentru extin- 

și cooperării 
„Marde Moba- 
la Teheran, se

unități petrochimice care să 
prelucreze gazul metan iranian. 
Se poartă, de asemenea, discuții 
pentru construirea unei conduc
te petroliere de la Ahwaz pi
uă la portul turc Iskenderun, 
lungă de circa 1800 km. Alte 
proiecte comune se referă la 
joncțiunea feroviară intre Iran 
și Turcia, construirea unei au- 
tobenzi internaționale, începută 
deja, care să lege Ankara de 
Teheran și Caraci, colaborarea 
regională in domeniul formării 
de cadre de specialiști, al cer
cetării științifice, telecomunica
țiilor. După cum observa „Ne- 
daye Iran Novine", oficiosul par
tidului de guvernămint din Iran, 
scopul acestor proiecte este re
alizarea unor programe de dez
voltare și mai ales de industria
lizare intr-o zonă geografică 
dispunind de mari resurse natu
rale materiale și umane, insu
ficient sau chiar deloc valorifi
cate. Se știe că cele trei țări 
membre ale pactului militar 
C.E.N.T.O., inițiat de puterile 
occidentale, au manifestat, cu 
deosebire in ultimii ani, tot mai 
multă răceală față de această 
organizație militară, considerîn- 
d-o contrară spiritului vremi- 
lor noastre. Colaborării milita
re, irosirii de fonduri în aceste 
scopuri, ele ii preferă colabora
rea economică, corespunzind a- 
tit intereselor fiecăreia din ță
rile respective, cît și cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

0 reuniune extraordina
ri a Consiliului Executiv al Federa
ției uniunilor sindicale arabe de trans
port, a avut loc la Cairo. în cadrul 
acestei reuniuni, relevă agenția M.E.N., 
participanții au condamnat „actele de 
piraterie aeriană și le-au calificat drept 
crime împotriva legii".

„AKAHATA" nr. 7000
TOKIO 8 (Agerpres). — La 7 

martie a văzut lumina tiparului 
nr. 7 000 al ziarului „Akahata", 
organul central al Partidului Co
munist din Japonia. Primul nu
măr al acestui prestigios ziar a 
apărut la 1 februarie 1928, iar 
pînă la sfîrșitul celui de-al doi
lea război mondial ziarul a apă- 
vut în condiții de ilegalitate, 
luptînd cu abnegație împotriva 
militarismului, războiului agre
siv, pentru interesele vitale ale 
poporului japonez. După înche
ierea războiului, ziarul a apărut 
în mod legal pînă în 1950 cînd, 
in urma represiunilor la care a 
fost supus Partidul Comunist din 
Japonia, acesta a hotărît sista
rea editării ziarului. Peste doi 
ani, comuniștii japonezi au ob
ținut reluarea editării ziarului 
lor. în prezent, cotidianul „Aka
hata" are un tiraj, incluzînd și 
numărul special de duminică, de 
aproximativ 2 milioane de 
exemplare.

Nici unul din cei trei 
candidați la președinția 
Guatemalei nu a obținut 
în alegerile din 1 martie 
majoritatea absolută cerută 
de constituție ; ca urmare, 
succesorul președintelui Ju
lio Cesar Montenegro va 
fi desemnat de Congresul 
național — parlamentul 
țării. Alegerea se va face 
între primii ’ doi clasați, 
respectiv exponentul drep
tei, coloneluî Carlos Arana 
Osorio, și reprezentantul 
Partidului revoluționar (gu
vernamental), Mario Fu
entes Peruccini. Candidatul 
democrat-creștin, Lucas Ca
ballero, obținînd un procen
taj de voturi mai mic, a 
ieșit din cursă.

Majoritatea comentatori
lor înregistrează ca o sur
priză avansul candidatului 
dreptei, căruia pronosticu
rile îi rezervau invariabil 
locul al treilea. Succesul 
coaliției de dreapta se da- 
torește, în primul rînd, at
mosferei de teroare anti
democratică, precum și u- 
nui șir de fraude și falsuri 
electorale ț ............
manifestat 
dezamăgiri 
to ral față 
gim, astfel 
exploatat foarte abil sen
timentul de nesiguranță al 
populației, hipertrofiat de 
șirul violențelor și actelor 
teroriste, îndeosebi din ca
pitală. Corpul electoral a 
fost, de asemenea, sensibi
lizat de unele luări de po-

totodată, s-au 
și semnele unei 
a corpului elec- 
de actualul re- 
că Arana a

r
* v

j

( I
s
I
i ț
J
)
i II i
î II
v c$ *
i ți i
}
(
(

i

DE PRETUTINDENI <
„Eclipsa 
secolului"

Milioane de americani, nume
roși vizitatori străini și savanti 
din 13 țări, au urmărit simbătă 
la prinz o eclipsă totală de soare 
care a lăsat in întuneric, in pli
nă zi, timp de mai multe mi
nute, o fișie de pămint de circa 
160 km lățime, întinsă de la Flo
rida pină in Massaschusetts 
„Eclipsa secolului" a oferit un 
spectacol straniu : in miezul zi
lei, s-a făcut întuneric total, 
temperatura a scăzut brusc, iar 
vintul a inceput să sufle puter
nic. Păsările au adormit, iar li
nele flori și-au închis corola.

Locul cel mai favorabil obser
vațiilor științifice a fost orașul 
mexican Miahuatlan, unde eclip
sa totală a durat 203 secunde. 
Aici a fost instalat cartierul ge
neral al savanților americani, 
sovietici, francezi, mexicani.

Cea mai mare

‘1

*

conductă 
petrolieră 

din U.R.S.S. 
Siberia de vest va începeIn

în curind construirea celei mai 
mari conducte petroliere din 
Uniunea Sovietică. Pentru pri
ma oară, vor fi folosite la a- 
ceastă construcție țevi de oțel 
cu diametrul de 1 220 mm, ceea 
ce va permite sporirea conside
rabilă a debitului conductei.

Traseul conductei petroliere, 
care începe de la cursul mijlociu 
al fluviului Obi, va avea lungi
mea de 850 km, va trece prin 
Taiga, peste mlaștini și va tra
versa numeroase rîuri. De-a lun
gul traseului se vor construi, de 
asemenea, o linie de înaltă ten
siune și cîteva localități. Con
ducta va fi terminată în doi ani. 

Atențiune șoferi!
In ultimii doi ani, în capitala 

Statelor Unite s-a înregistrat o 
bruscă scădere a numărului șofe
rilor profesioniști. Din 13 000 de 
șoferi, la Washington mai profe
sează această meserie doar 2 000 
de persoane. Motivul nu este 
lipsa clienților, ci faptul că tot 
mai multe bande se ocupă cu 
atacarea, jefuirea și chiar ucide
rea șoferilor de taxi. Situații simi
lare se petrec și în alte orașe 
americane. La New York, de 
pildă, s-au înregistrat anul tre
cut în medie 130 de atacuri pe 
lună contra șoferilor, față de 90 
în 1968.

Dar nici pietonii nu se simt 
mai în siguranță, iar ei nici mă
car n-au alternativă... In prezent 
se urmărește asigurarea securită
ții pietonilor prin mărirea numă
rului de dini polițiști dresați.

ziție circumstanțiale (sau 
electorale) ale lui Arana, 
care a denunțat energic 
prezența în timpul alegeri
lor a observatorilor O.S.A., 
calificînd-o ca imixtiune 
în treburile interne.

Evident, în primul rînd.

Acast 
Elveția 
legii ;
7 metri

trunchi de brad din 
este pus sub ocrotirea 

are o circumferință de 
ți vîrsta de 4 000 ele ani

Dicționar 
computerizat

Primul dicționar computerizat, 
realizat de un concern electronic 
din R.F.G., a fost expus la Tîrgul 
de carte din Frankfurt. El constă 
dintr-o instalație de prelucrare a 
datelor care poate înregistra în
tregul vocabular al mai multor 
limbi, peste S00 milioane de sem
ne, pe care le stochează pe benzi 
de magnetofon, respectiv pe fișe 
magnetice perforate. Fiecare fișă 
conține pînă la 274 000 litere, iar 
mașina înmagazinează cîteva mii 
de asemenea fișe ce pot fi exa
minate prin simpla apăsare pe 
un buton. In acest caz, răspunsul, 
fie că e vorba de explicația unui 
termen, fie de traducerea lui, 
apare pe un ecran, sau în scris, 
pe o bandă de hîrtie. Pentru no
țiunile complexe, dicționarul fur
nizează explicații suplimentare, 
cu definiții sau exemplificări.

Iradiația 
și crearea 

de noi specii
Mutațiile provocate cu ajutorul 

tehnicilor de iradiație au permis 
geneticienilor să creeze 77 noi 
specii vegetale, dintre care 74 sînt 
folosite deja în agricultură. Prin
tre acestea din urmă amintim va
rietăți de orez și grîu rezistente 
la boli și intemperii, sau cu con
ținut îmbogățit de proteine și ran
dament îmbunătățit. Anumite ca
racteristici ale plantelor pot fi, de 
asemenea, modificate pe aceeași 
cale.

armate rebele" (F.A.R.), 
fiind eliberat în schimbul 
studentului Jose Vicente 
Giron Calvillo, activist al 
F.A.R., arestat de poliția 
politică cu o săptămînă în 
urmă

Acțiunea F.A.R. a fost
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GUATEMALA

Alegerile au trecut, 
încordarea persistă

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA V. OROS

asupra alegerilor și-a pus 
amprenta starea de încor
dare din ultimele săptă- 
mîni. Cu 36 de ore înaintea 
scrutinului, ministrul de 
externe guatemalez, Al
berto Fuentes Mohr, a fost, 
după cum se știe, seches
trat de către un grup de 
militanți ai grupului de re
zistență, numit „Forțele

un răspuns Ia compli
citatea unor forțe poliție
nești și ale armatei cu or
ganizațiile teroriste de 
dreapta. După calculele o- 
ficiale, numărul asasinate
lor comise de organizațiile 
extremiste de dreapta se 
ridică la o mie. Numai în 
săptămîna care a precedat 
alegerile, 12 persoane au

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „ScîntelT. TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se £ao la oriclile poștale șl dlluzoril din întreprinderi ți instituții. Tiparul Combinatul Pollgraflo Casa Sctnteil

căzut victime teroriștilor. 
Formal, guvernul se consi
dera drept „centrist", dar, 
prin componența și orien
tarea diverselor sale de
partamente, combătea doar 
stînga și favoriza extrema 
dreaptă. Numai în ul
timii patru ani s-au înre
gistrat trei mari campanii 
contra mișcării de rezisten
ță — și nici una contra a- 
sasinilor de profesie din 
M.A.N.O. și N.O.A.; dim
potrivă, aceștia din urmă 
au găsit deseori protecție 
și refugiu chiar în incinta 
unor instituții oficiale.

Ce perspective 
recentele alegeri ? 
punsul e greu de for
mulat. Lucrurile par a se 
fi complicat în ultimele 
zile. Candidatul democrat- 
creștin, Lucas Caballero, a 
denunțat neregulile și frau
dele comise în mai multe 
circumscripții electorale, 
între altele, el a arătat că 
partizanii săi au fost îm
piedicat,- să informeze cen
trul asupra rezultatelor, iar 
în alte locuri alegătorii 
democrat-creștini nu au 
putut să voteze fiindcă vo
taseră alții înaintea lor, cu 
buletine 
același 
actuale, 
dente, s-au desfășurat sub 
controlul armatei și poliției, 
care, potrivit declarațiilor 
lui Caballero, nu s-au măr
ginit la paza urnelor.

deschid 
Răs- 
for-

de vot purtînd 
număr. Alegerile 
ca și cele prece-
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