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Ieri, într-un decor montan, 
s-a deschis un nou amfiteatru 
ai muncii și al romantismului revoluționar

LOTRU - ȘANTIER NATIONAL 

AL TINERETULUI

CONDUCEREA CONCRETĂ Șl AUTONOMIA TEHNICO-ECONOMICĂ

CHEILE** MECANISMULUI
CENTRALEI INDUSTRIALE
in relațiile cu întreprinderile

componente
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NOI - UN STIL DE MUNCĂ NOU I

tnființarea Centralei industriale de 
fibre chimice Săvinești, în octombrie 
anul trecut, a ridicat în fața specia
liștilor multe probleme noi, organiza
torice și de producție. Dar noul or
ganism economic a pornit cu bine la 
drum. Deși planul de producție al 
celor cinci fabrici și uzine compo
nente a crescut în acest an, față de 
anul trecut, cu aproape 30 la sută, 
în primele două luni prevederile pla
nului au fost îndeplinite cu succes. 
Consiliul de administrație al centra
lei a reușit să-și creeze un stil pro
priu de muncă, să conducă compe
tent, direct și cît se poate de eficient 
activitatea întreprinderilor subordo
nate.

în consiliul de administrație au fost 
numiți oameni cu munci de răspun
dere din unitățile subordonate — di
rectori, o parte dintre inginerii șefi 
— diferiți specialiști de înaltă califi
care, Ingineri sau economiști, proiec
tant! și cercetători. „Din centrala 
noastră fac parte Uzina de fibre chi
mice și îngrășăminte din Săvinești, 
Uzina de fire sintetice din Iași, 
Combinatul de fibre artificiale Brăi
la, fabricile „Viscoza" din Lupenl și

„Viscofil“-Bucureștl — ne-a spus di
rectorul general, ing. Vasile Belizna. 
Prima noastră grijă 
transformăm centrala 
ter în miniatură, rupt 
concretă a producției, 
pe care l-am făcut a 
țăm la modalitățile'birocratice de lu
cru, la vechile metode de conducere 
care stimulau ,,vîrtejul“ hîrtiilor.

Despre ce este vorba ? Consiliul de 
administrație al centralei a făcut un 
sondaj și a constatat că, datorită unor 
practici birocratice vechi, aproape 
toate serviciile din uzinele și fabri
cile componente pregăteau numeroa
se situații — zilnice, decadale, tri
mestriale — în tot felul de domenii, 
începînd cu mersul producției ori al 
aprovizionării cu materiale și termi- 
nînd cu rapoartele de protecție a 
muncii. Consiliul a luat imediat mă
suri pentru simplificarea sistemului 
informațional și încetarea elaborării 
de situații și rapoarte inutile, mulți 
specialiști putînd fi îndreptați spre 
sectoarele de concepție ori spre sec
țiile productive. între centrală și uni
tățile subordonate a fost stabilit un 
sistem sigur și,rapid de comunicații :

a fost să nu 
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de conducerea 
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Din nou răsună valea 1 
Din nou răsună munții 1 
La Lotru, pe șantierul ma
rii centrale hidroelectrice, 
primăvara a debutat și cu 
alte culori decît cele obiș
nuite. Constructorii caste
lului de echilibru al apelor, 
aflat undeva sus pe un pisc 
montan, la cota 1085, înoa
tă încă prin zăpezi abun
dente, luptă cu viscolul, 
care clatină brazii, în timp 
ce jos, la punctul Ciunget, 
acolo unde se construiește 
centrala electrică subtera
nă, soarele arde orbitor, iar 
roțile grele ale camioane
lor de 27 tone strivesc brin- 
dușe și ghiocei, răsăriți mi
raculos pe costișe abrupte 
de piatră.

Martie, în calendarul u-

nel construcții, înseamnă 
dintotdeauna o clipă unică. 
E clipa „ofensivei de pri
măvară", declanșatoare de 
de noi energii constructive; 
oamenii trăiesc o sporită 
frenezie, respirația muncii 
capătă o nouă intensitate.

La Lotru însă, în aceste 
zile primăvara a debutat și 
cu alte culori decît cele o- 
bișnuite. La Lotru în aceste 
zile spectacolul „ofensivei 
de primăvară" a șantieru
lui, desfășurat pe zeci de 
kilometri de munți și văi, 
a fost aureolat și potențat 
vizual de culorile unui eve
niment care marchează o 
treaptă nouă în vîrsta cons
trucției. Ieri, la Lotru, în 
cîntecele și aclamațiile cî- 
torva sute de tineri, a fost

ridicat drapelul patriei la 
primul careu festiv al bri
gadierilor. Hidrocentrala 
care va capta energia ape
lor Lotrului și a celor 86 
de afluenți ai lui, îmbo
gățind fluxul energetic al 
țării, a fost declarată ieri 
ȘANTIER NAȚIONAL AL 
TINERETULUI.

La solemnitatea care a 
avut loc, au participat tova
rășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al 
prim-secretar al 
U.T.C., ministrul

ment al „ofensivei de pri
măvară". N-am notat în 
cursul acestei zile fapte 
spectaculoase, recorduri ; • 
poate că astfel de fapte au 
existat, poate că ele au scă
pat ochiului reporterului, 
dar ceea ce mi s-a părut 
relevant, decizînd culoarea 
unică a acestei zile, a fost 
tocmai acea inedită dimen
siune a evenimentului care 
propune dezbaterii semnifi
cații aparte.

La 140 m sub pămînt, a- 
colo unde se construiește 
„casa turbinelor", am refă
cut — stînd de vorbă cu 
cîțiva tineri — traiectul a 
ceea ce s-ar putea numi, 
cu o formulă apropiată a- 
cestei zile, „generația briga
dierilor". O generație care 
a însemnat Bumbești-Live- 
zeni și Salva-Vișeu, o ge
nerație care astăzi înseam
nă Lotru și alte obiective 
de importanță majoră pe 
harta economică a Româ
niei socialiste. Cel mai tî- 
năr brigadier de aici, de la 
centrala subterană, are 18 
ani. Se numește Gheorghe 
Timofte, este miner de cî
teva luni și e de fel din- 
tr-unul din satele de pe 
coasta lutoasă a Rudăresei, 
unul din cei 86 afluenți ai 
Lotrului. Am vrut să aflu 
ce valoare capătă în univer
sul de reprezentări și ima
gini al acestui tînăr învesti
tura primită ieri, faptul că 
de azi înainte este brigadier 
pe un șantier național al 
tineretului ? Răspunzînd 
tot printr-o întrebare, apa
rent derutantă : „II cunoaș
teți pe tov. Pavel Oțet ?“, 
tînărul meu interlocutor 
îmi răspundea, practic, din 
însuși interiorul acestei ge
nerații, cu a cărei mișcare 
în timp se confundă în mod 
conștient.

P.C.R., 
C.C. al 

pentru 
problemele tineretului, pre
cum și tovarășii Petre Dă- 
nică, prim-secretar al Co
mitetului județean Vîlcea 
al P.C.R., Ion Bolnav, se
cretar al Comitetului de 
partid al I.C.H.-Lotru, 
Petre Gras, secretarul Co
mitetului U.T.C. al I.C.H.- 
Lotru, comandantul șantie
rului, Gheorghe Cocoș, di
rectorul general al grupu
lui de șantiere, vechi con
structori de pe alte șantie
re naționale.

In acordurile cîntecului 
patriotic „Steagul partidu
lui", intonat de brigadieri, 
drapelul organizației U.T.C. 
este înălțat pe catargul 
înalt Adresînd brigadieri
lor un călduros salut, to
varășul Ion Iliescu arată 
înalta semnificație a con
stituirii șantierului național 
al tineretului pe Lotru.

Am petrecut ziua de ieri 
in mijlocul celor mai tineri 
brigadieri ai țării. I-am ur
mărit în momentul festiv 
al ridicării steagului pe ca
targ, i-am urmărit la locu
rile de muncă, le-am ur
mărit activitatea, fețele, 
gesturile, acele discrete și 
aproape insesizabile gesturi 
cotidiene, care răspund însă 
unor mișcări sufletești și 
compun panoramicul unei 
zile, al unei file din calenda
rul construcției. A fost o zi 
obișnuită de muncă, un mo-

au fost făcute abonamente pentru 
circuite telefonice directe prin care 
se menține legătura cu cele două 
mari uzine de la Iași și Brăila, 
au fost instalate telexuri. Există po
sibilitatea organizării, oricînd e ne
cesar. a unei consfătuiri de produc
ție prin telespicher. S-a putut reali
za, astfel, o informație operațională 
zilnică, la orice oră, între unitățile 
de producție și centrală, aflate la 
distanțe de sute de kilometri.

O serie de analize și studii au vizat 
perfecționarea structurii organizato
rice a centralei și a unităților subor
donate. Așa s-a născut ideea unifi
cării a două mari uzine — cea de 
fibre și cea de îngrășăminte chimice 
din Săvinești. „Aceste două între
prinderi, deși foloseau aceleași ma
terii prime, cam aceleași tehnologii,' 
trăiau parcă izolate u.na de alta — 
ne relatează ing. Valeriu Momanu, 
directorul cu problemele de producție 
în centrală. Erau două conduceri, 
două rînduri de servicii tehnice și 
funcționale. Nu-i greu de înțeles cîți 
ingineri și economiști erau blocați în 
birouri. în plus, colaborarea între ele 
era ca și inexistentă.-La uzina de 
fibre, de pildă, a apărut la un mo
ment dat un surplus de amoniac și 
hidrogen, iar cea de îngrășăminte 
avea mare nevoie de aceste materii 
prime. S-au făcut adrese la minister, 
la direcțiile generale și pînă s-a a- 
probat transferul de materii prime 
au trecut cîteva săptămîni".

După crearea centralei, cele două 
uzine surori au fost comasate în- 
tr-una singură din punct de vedere 
organizatoric. Dar s-a mers și mai 
departe. Este vorba de o experiență 
locală care a dat rezultate foarte 
bune pînă acum. Toată conducerea a- 
cestei mari uzine de la Săvinești re
vine direct consiliului de administra
ție al centralei și serviciilor ei teh
nice și funcționale. De ce s-a pro
cedat așa ? Pentru că s-a considerat 
că specialiștii din centrală nu tre
buie să se rupă de profesiile lor, de 
producție și de oamenii care o reali
zează. Iar practica a arătat că s-a 
procedat bine. Uzina de la Săvinești, 
în condițiile reorganizării activității 
ei, în condițiile executării unui mare 
volum de investiții, dării în func
țiune a unei noi mări unități de pro
ducție — Melana III — a obținut, în 
ultimele luni, rezultate remarcabile 
în îndeplinirea sarcinilor de plan.

După reușita unificării celor două 
mari uzine ale industriei chimice de
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O „speranță* a boxului 
tru : Sandu Mihalcea (17 
învingător, sîmbătă seara, 
K.O. în fața i------'*

Sebescan

ani) 
prin 

iugoslavului

Am socotit meseria 
reporter una din profesiu
nile mele de bază. Expli
cabil de ce cînd e vorba 
insă de Marile Lucrări ale 
unei Națiuni, de un pro
gram pe scară republicană 
atunci ceva din mine tre
sare ; poate tînărul care 
umbla pe Valea Jiului și 
cobora in adîncutile mine
lor lingă lămpașele celor 
mai viteji oameni de pe 
pămînt, poate visătorul 
care colinda prin munți 
și asculta furtunoasele cîn- 
tece ale brigăzilor ce au 
străpuns munții Maramu
reșului și au trecut, prin 
tunele, dincolo de ei, cu 
tîrnăcopul pe umeri și cu 
cintecul pe buze. Aud vechi 
chiote în codrii de lingă 
Bicaz și știu niște ființe 
aparte, răbdătoare, care, cu 
perii de sirmă, pregăteau 
pragurile de stincă 
marii hidrocentrale, 
undeva dinspre Dunăre des
lușesc răsufletul larg al 
celor mai noi și mai gran
dioase oțelării din Româ
nia. Mii de muncitori au 
așternut ca intr-un basm 
feeric uzină lingă uzină și 
prin sticla albastră a hale
lor zăresc luminile torente
lor de foc. Flacăra și apa 
stau față in față la naște
rea fierului. Locomotive e- 
lectrice alunecă pe drumu
rile țării rărind vagoane 
nenumărate cu mărfuri ; 
vapoare construite la 
lăți străbat oceanele, unda 
magnifică a energiei 
lor umblă prin fire miste
rioase și dă lumină. Se 
construiește un pod min- 
dru spre mare, orașe 
și-au ridicat obrajii 
piatră către soare, conduc-

te, magistrale, universități 
șî școli, cămine și case de 
cultură iși leapădă schele
le și poftesc oaspeții pe 
scările lor monumentale. 
Argeșul și-a urcat în munți 
un lac și din căderile lui 
de ape ca niște plete naște 
mirifice seîntei electrice. 
O inimă directoare, plină 
de o neobișnuită energie, 
bate continuu în trupul

țării. Asistăm fără să ne 
dăm seama la o mare pre
facere în conștiința socie
tății. Pe nesimțite am de
venit sau vom deveni un 
popor de bacalaureați. In
gineri, doctori, scriitori, 
artiști noi, tineri, plini de 
talent cresc în jurul nostru. 
In urmă cu cîteva zile am 
asistat la o dezbatere largă 
și responsabilă : gospodă-

(Continuare în pag. a II-a)

rirea apei și a pământului. 
Tema poate părea a avea 
ceva abstract la prima lec
tură. In definitiv, apele șl 
solul sînt lăsate de la dum
nezeu, cum ar spune bă- 
trînii, rîurile izvorăsc de 
cînd lumea din locurile lor 
și se duc spre altele mai 
mari sau prin fluvii spre 
mare. Țarina, asta e, bună, 
rea. plouă sau nu

pămîntul e același, mut, 
monumental în tăcerea lut 
plină de taină. Vine semă
nătorul și aruncă sămînța. 
trece mașina de adunat sau 
un braț de om și culege. 
Fabrici harnice aruncă în 
saci îngrășăminte chimice 
care, odată presărate dea
supra ogoarelor, sporesc 
rodul. Totul pare simplu, 
ritual, ca intr-o veșnică și

ITALIA
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moaște din 
:ut de stat și 
muncii. în 
a acest scop 
, cu 15 mili- 
1966. Cores- 
fice ale eco- 
s-au repar- 

entru tehni- 
-au cheltuit . 
materiale și 
— 21,30 mi- 
îent de pro- 
pentru ali- 

ercetări, in
ie linia pro- 
>ane. Numai 

neferoase 
inor obiecti- 

-„upul îmbunătăți- 
.„niiior de lucru, s-au inves

tit peste 19 milioane lei. Generaliza
rea perforajului umed în abataje s-a 
soldat cu scăderea concentrației de 
praf la locurile de muncă, diminu- 
îndu-se cu aproximativ 15 la sută ris-

cui îmbolnăvirilor profesionale, 
același timp a sporit și cantitatea 
aer proaspăt asigurată fronturilor 
lucru din subteran. La exploatarea 
minieră Deva, una din principalele 
unități ale centralei, investițiile fă
cute pe linia protecției muncii s-au 
concretizat, în principal, în lucrări 
cu caracter de prevenire a avariilor și 
în noul grup social pus la dispoziția 
minerilor. Sume însemnate au fost 
cheltuite pentru înfăptuirea unor mă
suri igienico-sanitare, pentru echipa
ment și alimentație de protecție.

Eficiența cheltuielilor făcute nu se 
ridică însă întotdeauna la nivelul

însemnări din județul 

Hunedoara

0 FORMULA

neschimbată etichetă a na
turii.

Deodată însă cineva con
stată că economia tradițio
nală poate ft modificată, că 
apele, atît de blinde cînd 
vor. ori atît de nesăbuite 
cînd cerul le poruncește, 
pot fi îmblînzite, aduse în 
matei noi, constată că solul 
acesta răbdător, plin de 
belșuguri secrete, poate fi

conducerea partidului. A- 
parent ambițiile, ar spune 
răutăcioșii, care nu ne lasă 
să dormim cu grija și cu 
sfaturile lor, sînt 

ele cer sume 
mai ales 
muncă 

adus însă 
vechi scepticisme, 
vechi glume nesă-

te ; 
bani și 
late de 
Mi-am 
de mai 
de mai 
rate venite pe cîte o lun
gime de undă pe care iși 
pronunță injuriile și îngri
jorările ipocrite vreun ins 
fără glie, mi-am adus a- 
minte că la Porțile de Fier, 
în urmă cu numai cîțiva 
ani, bătrînul Damibiu iși 
căra maiestuos vapoarele 
sale către Marea cea Nea
gră și că astăzi corăbiile 
moderne sînt trecute peste 
apele lui cu un ceremonial 
mecanic ce permite 
terea unei cantități 
de electricitate. O 
nemaipomenită, o 
fără egal a ridicat

silit să muncească la 
runca omului.

In holul clădirii în care a 
avut loc dezbaterea amplă 
despre care vorbesc a fost 
instalată o hartă electrică 
cu o legendă sugestivă a- 
rătind volumul, forma și 
rezultatele unei munci de 
un deceniu pe care noi. cu 
toții, toți locuitorii Româ
niei socialiste, le vom exe
cuta in timpul stabilit, sub

și naș- 
uriașe 
voință 
muncă 

o 
maivăzută stavilă de 
ton in fața impetuosului 
fluviu și l-a silit să arunce 
lumină în cimpiile vecine. 
Socotiți cîte piramide stau 
îngropate în valurile acelea 
cintătoare și spuneți-mi 
dacă nu avem motive să 
fim mîndri. Nu se putea ca 
poporul 
nole să 
planurile 
așa cum 
că nu va 
zească fluviile, să le mute 
albiile acolo unde arbitra
rul naturii păgubește pe 
oameni, să înfrîngă pro
cesul de degradare a solu
lui.
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scontat. Cu toate eforturile materia
le, la unele locuri de muncă din ex
ploatare se resimte încă lipsa apei 
potabile, Ia noul grup social sînt u- 
tilizabile numai o parte din dușuri, 
instalația de preparare a apei gazoa
se nu funcționează de mai mult timp, 
după cum cu intermitențe funcțio
nează și stația de tratamente cu ae
rosoli. Deși fondul destinat procu
rării echipamentului de protecție a 
fost depășit, dotarea muncitorilor, în 
special cu cizme de cauciuc, este in
suficientă, iar alte materiale de pro
tecție existente — cum ar fi șubele, 
repartizate celor ce lucrează la trans
porturile pe galerii și absolut ne
cesare în condițiile de aici — nu sînt 
folosite Ia locurile de muncă. Dato
rită lipsei de control a forurilor sin
dicale, mulți dintre cei ce le-au pri
mit le-au transformat în... îmbrăcă
minte personală.

Aspecte asemănătoare întîlnim și la 
unele șantiere din Deva ale trustu
lui județean de construcții. Și aici 
suma alocată pentru procurarea echi
pamentului de protecție a fost de
pășită, dar cu toate acestea nu toate 
șantierele sînt bine aprovizionate cu 
echipamentul de protecție necesar. 
Vizita întreprinsă de noi la unele 
locuri de muncă ale șantierului nr. 1 
ne-a demonstrat că depășirea din 
scripte a fondurilor nu are acoperire 
pe teren. La poligonul de prefabrica
te, nici unul din muncitorii echipei 
conduse de maistrul Gheorghe Călin, 
care lucrau în raza de acțiune a unei 
uriașe macarale-turn. nu purta cască 
de protecție. La stația de betoane și 
la poligonul de prefabricate mici lip
seau cizmele și căștile de protecție 
(deși acestea din urmă zac în stoc în 
magazia trustului), palmarele, oche
larii de protecție.

Dificultăți există nu numai aici, dar 
și în alte întreprinderi — în special 
din sectorul mineritului — în procu
rarea echipamentului de protecție 
confecționat din cauciuc : cizme, mă
nuși, șorțuri etc. La acestea se adau
gă și slaba calitate, durabilitatea mult 
scăzută față de normativele stabili
te, ceea ce determină consumuri spo
rite. Asemenea aspecte nu pot fi tre
cute cu vederea. Accidentele de mun

că înregistrate anul trecut In cadrul 
trustului, soldate, printre altele, cu 
1 480 zile incapacitate de muncă, au 
fost prilejuite, în bună parte, de ne- 
folosirea echipamentului de protec
ție, precum și de lipsa apărătorilor 
la diferite mașini, de folosirea unor 
scule și dispozitive necorespunzătoa
re. Uneori, repartizarea fondurilor de 
protecția muncii pe capitole de chel
tuieli este nejudicioasă. Astfel, în 
acest an, din suma de 780 000 lei 
(cu peste 200 000 lei mai mult decît

■ anul trecut) de care dispune Trustul 
județean de construcții pentru pro
tecția muncii, 177 000 lei sînt desti- 
-nați procurării de pufoaice, pantaloni 
vătuiți, salopete. Or, se știe că anul 
trecut la acest capitol nu s-au con
sumat echipamente nici pentru un 
sfert din suma alocată.

In asigurarea protecției muncii, de 
o deosebită importanță este cunoaște
rea temeinică de către muncitori a 
normelor de tehnică a securității 
muncii. „Instruirea noilor angajați, 
cît și instructajele periodice cu toți 
muncitorii sînt obligații care la noi 
se înfăptuiesc cu cea mai mare răs
pundere, afirmă tov. loan Rusu, se
cretar al comitetului de partid de la 
Exploatarea minieră Deva. Totodată, 
orice abatere de la normele de teh
nica securității, chiar dacă nu a dat 
naștere la accidente, este prelucrată 
operativ, în mod organizat, cu masa 
salariaților și reluată deseori pentru 
dezbatere în cadrul adunărilor din 
grupele sindicale. Pentru prevenirea 
accidentelor de muncă a fost inten
sificată propaganda prin afișe-aver- 
tizoare, panouri, fotomontaje și bro
șuri, paralel cu prezentarea unor fil
me documentare...". Acțiuni asemănă
toare se desfășoară în multe alte u- 
nități, cum ar fi șantierele „Energo- 
construcția" și „Energomontaj" de la 
termocentrala Deva, la întreprinde
rea de rețele electrice Deva, în unele 
unități ale trustului județean de 
construcții.

în acest domeniu de mare răspun
dere, mai persistă însă unele cazuri 
de formalism. Cum ar putea fi cali
ficate altfel, decît ca acte iresponsa
bile, „instructajele" lunare ale mai
strului Gheorghe Călin de la Șantie
rul nr. 1 al trustului județean de con
strucții, de vreme ce muncitorii îi 
semnează cu anticipație, în alb, fișele 
de instruire individuală ? Un con
trol efectuat de organele Direcției ju
dețene pentru problemele de muncă 
și ocrotire socială semnalează prac
tici asemănătoare și la Autobaza Deva 
din cadrul I.T.A., unde conducători 
auto, taxatoare, mecanici auto, su
dori. distribuitori de carburanți au 
fost găsiți fără fișe de instructaj sau 
cu ele semnate în alb.

Pentru îmbunătățirea activității în 
domeniul protecției muncii, numai 
controalele și eventualele sancțiuni 
materiale aplicate de inspectoratul ju
dețean pentru protecția muncii nu 
sînt suficiente. Ele trebuie dublate 
de o strînsă colaborare cu cei ce 
organizează și conduc producția în 
întreprinderi, pentru promovarea ati
tudinii corespunzătoare față de pro
blemele de protecția muncii și pen
tru traducerea în viață a tuturor mă
surilor preconizate.

Sabin IONESCU

REÎNNOITĂ
PE FUNDALUL
UNOR VECHI
DISENSIUNI
CORESPONDENȚA DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

Constituirea de către Mariano Ru
mor a noului guvern a atenuat sim
țitor încordarea care, de circa trei 
luni, a dominat scena politică italia
nă. Acum, după ce s-a consumat cea 
mai lungă criză de guvern din istoria 
de după război a Italiei, observatorii 
politici caută să descifreze care sînt 
perspectivele de guvernare ale coali
ției reînnoite a celor patru partide 
de centru-stînga. Fiind cunoscute 
problemele majore ce vor sta la baza 
activității guvernamentale viitoare — 
ținerea, peste circa două luni, a ale
gerilor regionale, aprobarea statutu
lui muncitorilor, reforma învățămîn- 
tului, măsuri pentru stoparea prețu
rilor și a spiralei inflației, continua
rea dezbaterii parlamentare privind 
problema divorțului — atenția se con
centrează în aceste zile asupra celor 
mai recente indicii legate de structura, 
componența și perspectivele cabine
tului. Cu toate că nu se poate vorbi 
de o reînnoire esențială, se remarcă 
în primul rînd că noul guvern a reu
șit să fie alcătuit în baza acelorași 
„dozaje" care au caracterizat și pre
cedentele cabinete de coaliție. Din 
totalul de 25 de portofolii, excluzînd 
funcțiile de președinte și vice-pre- 
ședinte al guvernului. Partidul de- 
mocrat-creștin deține 10 titulari de 
ministere și 6 miniștri fără portofo
liu, Partidul socialist — 5 ministere 
(plus vice-președinția consiliului de 
miniștri), socialiștii unitari — trei 
portofolii, iar republicanii — 1.

O primă observație ce se impune — 
democrat-creștinii și-au asigurat con
tinuitatea față de cabinetul prece
dent, condus tot de către Rumor (dar 
avînd un caracter monocolor), prin 
păstrarea acelorași titulari la minis- 
tere-cheie : afacerile externe, minis
terul muncii și prevederilor sociale, 
afacerilor interne, trezoreria. Totoda
tă, proporția între reprezentarea 
„stîngii" democrat-creștine în guvern 
și celelalte curente din sînul partidu
lui nu a suferit modificări esențiale. 
Aceasta confirmă impresia că rapor
tul de forțe din cadrul P.D.C. răml-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Actualitatea culturală

SCENA
e Cu prilejul centenarului nașterii 

lui V. I. Lenin, TEATRUL NAȚIO
NAL „I. L. CARAGIALE" va relua, 
într-o nouă versiune, celebra lucrare 
a Iul Vsevolod Vișnevski, „Trage
dia optimistă". Regia : Vlad Mu
gur, scenografia : arh. Heinz Novac. 
Distribuția va cuprinde pe : Marcela 
Rusu, Florin Piersic, Marcel Anghe- 
lescu, Cosma Brașoveanu, Al. De- 
metriad, Victor Moldovan, Toma Di- 
mitriu. Constantin Rauțchi, Gr. Na- 
gacevshi, Gh. Cozorici, EmanoiI Pe- 
trut, Mircea Constantinescu, Emil 
Liptac, Silvia Popovici, Matei Ale
xandru și alții (sîmbătă, 4 aprilie, 
ora 19,30, sala Comedia).

o TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE a prezentat ieri, 29 mar
tie, ultima sa premieră: Don Carlos 
de Schiller. Regia: Marius Popescu ;

i scenografia : Doris Jurgea. Din dis- 
' tribuție fac parte : Teofil Turturică, 
I Sandu Popa, Liliana Lupan, Dumi- 

tru Drăgan, Ion Săsăran, Larisa
I Stase Mureșan, Jeny Petrescu, Radu 
: Dimitriu, Cornel Mititelu și alții.

e TEATRUL „ION CREANGA" va 
I prezenta mărfi, 31 martie, ora 16, 
' premiera „Roata morii" de Gh. 
i Scripcă, in regia lui Barbu Dumi- 
; trescu ; scenografia : Elena Simirad- 

Munteanu ; muzica : Vasile Veselovs- 
chl ; coregrafia : Cecilia Hoppe. în 
distribuție : Jeanine Stavarache,
Daniela Anencov, Luluca Bălălău, 
Alexandrina Halle, Tatiana Popa, 
Gabriela Vlad, Anca Zamfirescu, 
Gh. Vrînceanu, Gh. Angheluță, Cice
rone Ionescu, Ion Gheorghe Arcu- 
deanu și alții.

• TEATRUL „MATEI MILLO" DIN 
TIMIȘOARA a prezentat recent ul
tima sa premieră : „Căsătorie prin 
concurs" de Carlo Goldoni.

• TEATRUL DE NORD DIN SATU- 
MARE — SECȚIA MAGHIARĂ, a 
prezentat joi, 26 martie, premiera pie
sei lui Eugen Ionescu, „Regele 
moare".

• TEATRUL MUNICIPAL „MARIA 
FILOTTI" DIN BRĂILA a prezen
tat sîmbătă, 28 martie, premiera pie
sei lui Miron Radu Paraschi- 
vescu, „Asta-i ciudat", în regia Iul

. Yannis Veakis.

• LA STUDIOUL „CASANDRA" 
AL I.A.T.C. „I. L. CARAGIALE" vom 
putea urmări, marți 31 martie, ora 
20, premiera piesei lui Cristopher 
Marlowe, „Tragica istorie a doctoru
lui Faust". Regia și decorul : Cons
tantin Marinescu, student, anul IV 
regie, clasa prof. Radu Penciulescu. 
Costume și măști : Ion Bobeică, stu
dent, anul al VI-lea la Institutul de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu".

CIRCUL MARE DIN MOSCOVA
Ne vizitează țara \un colectiv de 

artiști de circ din Uniunea Sovietică, 
pe care îi vom putea urmări cu în
cepere de joi, 2 aprilie. Printre aces
tea ’ se numără : dresorii de lei 
Ludmila și Vladimir Sevcenko, a- 
crobații Franțuzov, Șubin, Duo Ani
simov, comicii Musin, Kopît și Obe- 
liakov.

TURNEE BUCUREȘTENE
Bucureștenii dornici să cunoască 

aspecte ale vieții teatrale de pe cu
prinsul țării vor putea urmări în 
săptămîna aceasta spectacolele pre
zentate de TEATRUL DRAMATIC 
DIN BAIA MARE (cu „Nora" de 
Ibsen, „Dona Juana" de Radu Stan
ca) și de către TEATRUL DE STAT 
DIN PLOIEȘTI („Duelul" de Mar 
Baidjiev).

CENACLUL DE DRAMATURGIE 
AL UNIUNII SCRIITORILOR

Va lua ființă cu începere de 
azi, 30 martie 1970, orele 18, în 
sala de conferințe a Casei Scriitori
lor „Mihail Sadoveanu" din calea 
Victoriei 115.

FESTIVALUL TEATRELOR DRA
MATICE ȘI DE POEZIE.

Brașovul va găzdui între 3—5 apri
lie „Festivalul teatrelor dramatice și 
de poezie" din cadrul „Festivalului 
național al artei studențești".

AGENDĂ 
MUZICALĂ

• între 26—28 martie a avut loc 
la Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" din București o sesiune ști
ințifică a cadrelor didactice. închi
nată bicentenarului „Beethoven", 
sesiunea a cupșins referate despre 
problemele creației, interpretării și 
pedagogiei muzicale asupra operei 
marelui titan. Un concert de mu
zică simfonică, apoi un concert de 
muzică de cameră și o seară de 
operă cu „Fidelio" în interpretarea 
studenților de Ia clasele de canto 
au marcat festiv închiderea aces
tei sesiuni.

• Violonistul Mihai Constanti
nescu și pianistul Al. Demetriad 
ne vor oferi, luni 30 martie, ora 20, 
la sala mică a Palatului, un recital 
de sonate pentru pian și vioară de 
Grieg.

— Ansamblul de balet indian 
„Kalakshetra" din Madras va pre
zenta spectacole în zilele de 5 și 6 
aprilie, ora 20, Ia sala U.G.S.R. din 
str. Lipscani.,

• Orchestra simfonică din Kato
wice, sub bagheta lui Karol Stru- 
jya, va concerta miercuri 1 aprilie 
ora 20, la Ateneu. Vom putea asculta 
lucrări de Penderecki, Chopin și 
Brahms. Solist va fi pianistul Ta
deusz Szmudzinski.

• Din nou la București, cunos
cuta pianistă franceză Monique 
Haas va concerta vineri, 3 aprilie, 
sîmbătă 4 aprilie, ora 20, la Ate
neu, în compania orchestrei filar
monice „George Enescu" și a diri
jorului Mircea Basarab.
• Atenției noastre se impune și 

prezența tinerilor soliști. Joi, 2 a- 
prilie, ora 20, la sala studio a Ate
neului, vor susține recitaluri pia
nista Eva Rădăcineanu și duo-ul 
Ștefan Rodescu (vioară) — Ilinca 
Dumitrescu (pian).

RIGORILE ȚINUTEI ȘCOLARE 
obligații (aparent exterioare) izvorite 

din cerințele procesului educativ

CURIER
JUDEȚEAN

.?TULCEA^.£

Teatrul radiofonic 
in această săptămină

• „Lumea în inițiale", scenariu ra
diofonic de Al. Mirodan (duminică). 
® „Fii cuminte, Cristofor" de Aurel 
Baranga (luni), o „Mutter Courage" 
de Bertoldt Brecht (marți), o „Cîn- 
tecul Jianului", poem dramatic pe 
motive folclorice, de Titel Constan
tinescu (miercuri), o „Vreau să fiu 
nevasta ta" — comedie de Czimacek 
și Semsey (vineri).

---------------------------------

CARNET PLASTIC

PE ECRANE
FUGA BUESTRAȘULUI, produc

ție sovietică Film poetic, realizat în 
regia lui Serghei Urușevski (cunoscut 
publicului nostru ca operator al unor 
filme memorabile ca „Zboară cocorii", 
„Scrisoare neexpediată" ș.a.).

REPUBLICA FETELOR, film po
lonez, în regia lui Heronim Przybyl. 
Evocă situațiile și încurcăturile co
mice care-i opun pe membrii unor 
detașamente militare — unul de băr
bați, altul de femei — demobilizați 
după război.

ASTERIX ȘI CLEOPATRA. Desen 
animat de lung-metraj (producție 
franco-belgiană) realizat de Rene 
Goscinny și Albert Uderzo.

RĂZBUNĂTORUL — film italian 
de gen western, realizat de un re
gizor cunoscut : Carlo Lizzani.

EXPOZIȚII
9 în sălile galeriei de artă din Cluj 

a avut loc miercuri după amiază des
chiderea expoziției anuale de artă 
plastică a membrilor cenaclului tine
retului din cadrul filialei Uniunii Ar
tiștilor Plastici. Sînt expuse aproape 
100 de lucrări de pictură, sculptură 
și grafică, reprezentînd modalități și 
stiluri diferite de creație.

O Sîmbătă, 28 martie, la Galeriile 
de artă, a avut Ioc vernisajul unei 
noi expoziții de grup. Expun : Octav 
Grigorescu, Wanda Vladimirescu-Sa- 
chelarie, Ioan Gh. Vrăneanțu — pic
tură, Naum Corcescu și Mircea Spă- 
taru — sculptură, Ethel Lucaci-Băiaș 
— grafică, Ana Lupaș — tapiserie, 
Costel Badea — ceramică.

O Expoziția de pictură Vera Ve- 
slovski-Nițescu poate fi vizitată înce- 
pînd de joi, 2 aprilie, în sala Biblio
tecii centrale universitare din Calea 
Victoriei 88.

Ileana Dăscălescu 

și Adrian Nicula
Cea de-a doua expoziție personală 

a tinerilor artiști Ileana Dăscălescu 
și Adrian Nicula (sala Galeriilor de 
Artă „Amfora", str. Mihai Vodă 2) 
împlinește armonios, prin interme
diul graficii, o altă latură a perso
nalității lor artistice. Și dacă în ca
drul actualei expoziții ei explorează 
alte modalități de exprimare, expe
riența îndelung exersată în dome
niul artelor decorative (ambii lucrea
ză în cadrul centrelor de creație ale 
fabricilor „Dacia" și, respectiv, „U- 
nirea") se face totuși simțită printr-o 
anume libertate a fanteziei, uneori 
de o deosebită forță sugestivă.

Pare precumpănitoare, în lucrările 
de grafică ale Ilenei Dăscălescu, ne
voia de elan sufletesc liric. Motivul, 
împletind uneori stilizări vegetale, 
este cel mai adesea simplu pretext 
decorativ („Broderie", „Motiv o- 
riental") dar în același timp prilej 
de descoperire și explorare a unei 
zone de sensibilitate. Capacitatea de 
a nuanța și diversifica grupajele de 
culoare, disimulat spontană, ascunde 
o gîndire, o realitate plastică pro
prie, o tonică siguranță de sine.

Adrian Nicula pare mai curînd a- 
tras spre construcția creatoare de 
imagini cu valențe sintetice, spre 
cuprinderea și comunicarea unor 
semnificații descifrabile fie din pers
pectiva foarte apropiată a autorului 
(„Așa cum s-a întîmplat"), fie din- 
tr-un punct de vedere mai larg 
(„Roata", „Proporții firești", „Mirii"). 
Lucrările sale iau, de cele mai multe 
ori, aspectul unui dialog al artistu
lui cu el însuși. Este un dialog care 
a necesitat, desigur, o îndelungă me
ditație, o preocupare atentă și o ati

tudine activă, un dialog cu efecte 
elaborate și calculate atent. Iar con
secința firească a acestei atitudini 
reflexive este vizibilă în organizarea 
compoziției, în calitatea exprimării.

Mihai Nistor
Masiva clădire a Institutului de Stu

dii și Proiectări Energetice, această 
adevărată citadelă a științei, adă
postește intr-unui din holurile prin
cipale prima expoziție personală a 
unui artist amator — ing. Mihai 
Nistor. Simptomatic, fenomenul în 
sine, cu toate implicațiile sale de 
ordin cultural, ca și cadrul în care el 
se prezintă este îmbucurător. El 
marchează o dată mai mult interesul 
crescînd pe care-1 înregistrează 
arta plastică, ca și prezența unei anu
mite concepții în cadrul căreia artei 
îi revine rolul de a împlini armonios 
existența cotidiană.

Numeroasele lucrări pe care le 
prezintă Mihai Nistor Ia această 
primă expoziție, rezultat al ultimilor 
ani de activitate, condensează ex
presiv cîștigurile însumate de artist 
atît din experimentarea binecunos
cutei tehnici a uleiului, cit și din 
folosirea unor materiale inedite (hîr- 
tia de calc pînzată sau cerneala tipo
grafică). Datele realului prilejuiesc 
pictorului, atunci cînd procentul de 
studiu e satisfăcător, manifestarea 
unei sensibilități specifice, exprima
rea unui suflu viu de autentică vi
brație. Remarcabile ni s-au pă
rut imaginile titlului de gravuri su
gestiv intitulat „Biografii contem
porane" în care modelarea figurilor 
memorabile ale culturii românești 
este realizată cu ajutorul unei grafii 
diferențiate, sugestive.

Marina PREUTU

Am în fața... gîndurilor 
două imagini. Una, cu pu
teri de simbol, care se pe
trece în Liceul nr. 39 din 
București, în fiecare an, cu 
prilejul festivităților orga
nizate în cinstea absolven
ților ; cealaltă, legată bine 
de o realitate neplăcută, 
este întîlnită și în Liceul 
39, de data aceasta, însă, în 
fiecare zi și, probabil, în 
fiecare clasă. Imaginile au 
ca elemente de compoziție 
un chip de fată și o pan
glică albă.

Prima : Așezată peste 
păr, cu puțin deasupra 
frunții, fîșia de mătase al
bă — fără îndoială „năs
cocită" nu numai cu desti
nație practică, ci și cu sem
nificație, mi se pare, de 
curățenie fizică și morală 
a tinerelor fete — este tă
iată, într-o atmosferă so
lemnă, de către directorul 
școlii, gestul, făcut cu o 
grea încărcătură de emoție, 
vrînd să marcheze desprin
derea elevelor și a elevilor, 
în general, de anii de 
școală.

A doua : Chipuri cu ple
te negre, blonde, castanii 
sau roșcate (nu o dată cu 
ajutorul șamponului), re
vărsate peste ochi, ori înăl
țate, după imaginație și 
modă ; chipuri de fete care 
te privesc cu ochi jenați, 
stingheri sau uneori obraz
nici, formulind cu mici va
riații același răspuns: „pan
glica e-n buzunar", „acum 
mi-a căzut", „o pun ime
diat", „am uitat-o acasă", 
„am pierdut-o în timp ce 
veneam la școală" etc. etc.

Răspunsul adevărat ar 
suna însă așa : „nu-mi face 
plăcere s-o port !“... Și 
poate că nici măcar acest 
răspuns n-ar merita prea 
multă atenție dacă nu ar 
ilustra una din frecventele 
încercări ale elevilor de a 
se sustrage de la rigorile 
ținutei școlare.

Pe unii elevi, ca și pe pă
rinții lor îi șochează into-J 
leranța pe care școala — 
din păcate, nu se poate ge-( 
neraliza — o manifestă față 
de abaterile de la ținutș 
școlară, față de coafurile 
și de diferitele adaosuri fa
ciale care dau fetelor o a- 
lură nepotrivită și inadec
vată, față de pletele băieți
lor și vestimentația care-i 
asociază specimenelor d'in 
baruri sau din alte locuri, 
unde atmosfera este gr^eu 
respirabilă, nu numai din 
cauza fumului de țigară iau 
a mirosului înțepător 1 al 
băuturilor ce se consutfnă. 
Sintem și trebuie să fim in
toleranți față de asemenea 
manifestări, pentru că ele 
sînt ca vîrtejul ce te prin
de pe nesimțite în mrejele 
sale și te trage spre a- 
dincuri. N-aș vrea să gef- 
neralizez, dar într-un șir 
concludent de situații cei 
care arborează o barbă 
„existențialistă" sau au o 
„uniformă" hippies nil co
chetează numai cu o anumi^ 
tă înfățișare exterioară, cî 
și cu o anumită lume, străi-j

nă nouă, cu un mod. de
gradat de a gîndi, de 
a concepe viața. Tocmai de 
aceea dezavuînd o înfăți
șare exterioară, dezavuăm 
moduri de a gîndi tributare 
unor concepții străine idea
lurilor societății noastre so
cialiste, străine deziderate
lor formării unor tineri bine 
pregătiți pentru viață. Pen
tru aceasta trebuie să ob
servăm, trebuie să corec
tăm 1 Pedagogia de cea mai 
certă valoare științifică și 
practică nu exclude ci re
comandă — în diferite îm
prejurări — interdicția ca 
instrument de educație. In- 
terzicînd o anume vesti
mentație stridentă, obligînd 
elevii să se încadreze în 
normele de conduită șco-

cul școlii?" Și n-aș da acest 
exemplu dacă el n-ar o- 
glindi o mare slăbiciune a 
multor părinți față de co
pii, manifestată în grija, 
exagerat înțeleasă, de a le 
asigura o viață mai bună 
decît au avut-o ei în co
pilărie și în tinerețe, de a 
Ie croi alt drum decît au 
putut să-și aleagă ei. A- 
ceastă greșeală face parte 
din cele care pot pretinde 
cindva un preț enorm : 
prețul echivalent cu pier
derea parțială sau totală a 
drumului bun de viață. Și 
acest lucru este dintre cele 
mai dureroase de pe lume.

Desigur, greșelile copiilor 
pornesc și dintr-o stare fi
rească, explicabilă : la vîrs- 
ta copilăriei și mai ales a

tribuna pedagogului

Iară, îi ferim de riscul de a 
ti confundați de oamenii 
de bun simț cu elementele 
certate cu munca și ordi
nea publică pe care socie
tatea noastră le condamnă 
cu deplin temei.

Dar, cum ? Cum să reu
șim noi, profesorii, să de
terminăm la elevi formarea 
unor deprinderi frumoase, 
corecte, sănătoase, de ținu
tă, de comportare, de 
viață, în general (în afară 
de cele de muncă ordonată, 
permanentă, de gîndire lo
gică, activă, de simțire cu
rată etc) ? Evident, fără 
sprijinul total, bine inten
ționat și, aș sublinia în mod 
deosebit, permanent al fa
miliei, prima răspunzătoare 
față de drumul în viață al 
celor pe care i-a adus pe 
lume și de calitatea cărora . 
depinde chiar viitorul po
porului din care cu mîn- 
drie facem parte, reușita e 
greu de imaginat. Părerea 
aceasta derivă dintr-o în
delungată experiență și 
doresc să fie luată ca
atare de acei părinți
care vor citi rîndurile
de față. In afară de greșe
lile școlii, pe care le cu
noaștem bine (nu totdeauna 
profesorii au tactul peda
gogic necesar, ori perseve
rența cerută de situațiile 
mai dificile, ori răbdarea și 
chiar puterea de a cunoaște 
foarte bine ființele din 
bănci, în toate articulațiile 
sufletului lor etc. etc.), gre
șeli grave în educația copii
lor aparțin unor părinți; 
Sînt greșeli care pornesc, u- 
neori, din necunoașterea 
propriilor lor copii, a cerin
țelor reale ale vieții. O 
mamă spunea acum cîteva 
zile : „vreau să-mi fac băia
tul domn, nu-1 pun să facă 
nimic acasă, nici măcar 
să-mi cumpere o pîine nu-1 
trimit; cum îndrăzniți dum
neavoastră să-l scoateți la 
muncă patriotică, să-l pu
neți să sape, fie și în par-

adolescenței se manifestă 
cu tărie un fel de foame 
de a o lua înainte vieții, 
de a trăi mai grabnic și, 
dacă s-ar putea, dintr-o 
dată, necunoscutul. Dar 
greșelile părinților izvorăsc 
nu o dată din nepăsare. Din 
nepăsare față de faptul că 
fetele vor să facă — și nu de 
puține ori fac — din înfăți
șarea și din viața lor ceea 
ce ar trebui să facă mult 
mai tîrziu. Din nepăsare 
față de obișnuința prematu
ră a băieților de a fuma 
sau de a considera cafeaua 
și coniacul ca un blazon al 
intelectualității.

Drept argument, îmi per; 
mit să amintesc o întîm- 
plare dureroasă. Cu cîteva 
zile în urmă, într-o discu
ție cu un coleg, director la 
alt liceu, am aflat cum un 
centru dermato-venerian 
dintr-un sector din Bucu
rești a trimis spre școală 
două somații adresate către 
două eleve bolnave, despre 
care cei ce le-au reclamat, 
bolnavi bineînțeles, știau 
doar cum arată, prenumele 
— de alintare — și că sînt 
eleve ale unui liceu...

Totuși : unde sînt părin
ții ? Cine sînt cei care nu 
știu cu cine „se plimbă" 
fata sau băiatul lor, pe 
unde și pînă la ce oră ? Și, 
dacă știu, de ce acceptă să 
ajungă neputincioși uneori, 
în fața copiilor, legîndu-ne 
și pe noi de mîini, cu ru
gămințile și dramele lor 
(reale, de altfel) și deter- 
minîndu-ne să’ riu mai pu
tem acționa în chip corect, 
chiar cu severitate ? La a- 
ceastă constatare se cere 
alăturată însă și o alta : 
de regulă, cu un an sau 
doi în urmă, acelorași pă
rinți a trebuit să le expli-. 
căm că pretinzînd respec
tarea ținutei școlare obliga
torii nu le „șicanăm" copiii. 
Căci, din păcate, mai sînt 
părinți care înțeleg că în 
asemenea probleme „să ia

partea" copiilor certați eu 
normele unei atitudini de
cente — care nu înțeleg, 
sau nu vor să înțeleagă, că 
școala are o disciplină care 
trebuie respectată, obliga
toriu, și că tocmai aces
ta este unul din factorii de 
natură să le apere copiii de 
influențe nocive și evoluții 
nedorite.

Am spus „unul din fac
torii", căci ținuta vestimen
tară, respectarea normelor 
disciplinei în această pri
vință este, desigur, numai 
un aspect al procesului e- 
ducativ, aspect pe care în 
mod eronat unii îl conside
ră doar de ordin exterior, 
formal. Obiectul rîndurilor 
mele l-a constituit dorința 
de a motiva necesitatea a- 
tenției pe care trebuie s-o 
acordăm tuturor aspecte
lor privitoare la ținuta și 
conduita elevilor, obligația 
întregului corp profesoral 
de a concura Ia asigura
rea respectării regulilor 
și disciplinei școlii. Fără 
îndoială că, rezolvîndu-le 
pe acestea, chiar foarte 
bine, n-am rezolvat și pro
blemele mari, multe și 
complexe ale educației ti
neretului școlar. Există pro
blemele mari ale conținu
tului procesului educativ, 
dar și problema ținutei 
poate fi considerată ca o 
premisă necesară a acestuia. 
Unii colegi socotesc — în 
chip superficial, firește — 
că, ajungînd la anumite suc
cese în această privință, 
și-au împlinit misiunea. Eu 
mi-aș permite să atrag a- 
tenția că această misiune 
abia de aici începe, sau 
că, în orice caz, ea trebuie 
desfășurată in paralel și 
dusă mult mai departe, 
spre cultivarea țelului de 
viață comunist al fiecărui 
tînăr. Mențiunea se impune 
cu atît mai mult cu cît u- 
neori cadrele didactice a- 
jung să se robească preo
cupărilor de înfățișare și 
conduită exterioară a co
piilor, nemaigăsind timp 
pentru problemele de fond 
ale educației.

Așa cum este unanim re
cunoscut, avem un tineret 
entuziast, capabil, avîntat, 
care se îndreaptă cu hotă- 
rîre pe drumul părinților 
lui, năzuind și fiind sigur 
că-1 va duce mai departe, 
înălțînd mereu mai sus nu
mele și renumele țării și al 
poporului din care face 
parte. Dar trebuie să recu
noaștem că avem destule 
greutăți în educarea unei 
părți — mică, e adevărat 
— a generației actuale. 
Școala și familia pot găsi 
însă în fiece caz căile sigu
re de îndreptare; adoptînd, 
bineînțeles, o atitudine in
transigentă față de orice 
manifestări străine modu
lui de viață încetățenit de
finitiv la noi.

Prof. Gheorghe ȘOVU 
directorul Liceului 
nr. 39 București

Dunării '70
In apropiatul sezon turistic, 

Delta Dunării va oferi vizitatori
lor noi atracții și frumuseți. Lun
gimea traseelor parcurse pe ca
nale de către hidrobuze și alte 
ambarcațiuni crește cu aproape 
200 km față de anul trecut. Noi 
baze turistice se pregătesc, de 
pe acum, la ghiolul Fortuna, pă
durea Letea, .Caraorman și ih 
zona sudică a Deltei. Accesul tu
riștilor în Deltă va fi înlesnit de 
15 nave, iar pentru plimbările de 
agrement le vor sta la dispoziție 
nave rapide și ambarcațiuni cu 

a
se

rame. Capacitatea de cazare 
hotelurilor și campingurilor 
mărește cu aproape 300 locuri.

„Cheile" mecanismului centralei industriale
(Urmare din pag. I)

BIHOR

Cooperativa 
cu 9 premii

Pentru realizările obținute anul 
trecut, cooperativa agricolă „Dra
pelul roșu" din Salonta a primit 
recent nu mai puțin de... 9 pre
mii. Din acestea, 3 sînt pe țară 
și anume : locul I la producția de 
ouă-găină, locul II la producția 
de lapte și locul III la cea de 
lină ; ea a mai fost distinsă și 
cu 6 premii județene. La un nu
măr de 5 320 de găini s-a obținut 
in medie, anul trecut, o produc
ție de 165 ouă, prin valorificarea 
cărora s-a realizat un venit de 
1 436 000 lei, cu peste jumătate 
milion lei mai mult 
prevăzut in plan. De asemenea, 
au fost crescute 45 000 de păsări. 
Președintele cooperativei, tov. 
Alexandru Czege, ne-a relatat că 
in acest an cooperativa va crește 
100 000 păsări.

decit era

Amenajări
turistice

In apropierea comunei Corund, 
la Băile Arcio, se construiește 
un modern motel. Clădirea cu 
un etaj va găzdui la parter un 
restaurant și va avea camere 
confortabile pentru oaspeți. Con
struirea acestui nou loc de po
pas, pe lingă drumul național 
Tg. Mureș—Sovata—Odorhei, ar
teră care cunoaște un intens flux 
de turiști, marchează preocupa
rea Uniunii județene a coopera
tivelor de consum în vederea 
lărgirii rețelei turistice. Nu de 
mult, s-a dat în folosință și ca
bana Sertez, la 3 km de șoseaua 
națională Odorhei—Miercurea 
Ciuc. Este demn de reținut că 
lucrările au fost executate din 
credite pentru mica mecanizare.

Se extinde uzina
de vagoane

I

i..

t V

17,00 Deschiderea emisiunii. Cam
pionatul mondial de hochei, 
grupa A. Suedia — U.R.S.S. 
Transmisiune directă de la 
Stockholm. In pauze : ® De
sene animate „Tîrgul de fete" 
— producție Anlmafllm o 
Actualități plastice.

19,30 Telejurnalul de seară.

19,50 Corul Cloctrlla.
20,00 Reportaj '70.
20,15 Roman foileton : „Război șl 

pace" — „Natața Rostova"
21.10 Intre metronom șl cronome

tru. Teme : Octavian Goga 
• Muzee slblene.

22.10 Agenda politică prezentată 
de Gheorghe Dolgu.

22,20 Intermezzo coregrafic „A- 
mlntlre" de Villa Lobos. Dan
sează Alexa Mezlncescu șl 
Ion Tugearu.

22,25 Telejurnalul de noapte.
22,35 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatrală.
23,00 închiderea emisiunii.

pe Valea Bistriței, centrala industria
lă și-a concentrat eforturile spre 
„cazul Brăila". De ani de zile Com
binatul de fibre artificiale Brăila 
nu-și îndeplinea sarcinile de produc
ție, lucra sub indicatorii tehnico-e- 
conomici prevăzuți în proiect. Biroul 
executiv al- consiliului de adminis
trație, alături de specialiști în toate 
domeniile, a efectuat ample analize 
la fața locului. Au fost înlăturate 
multe dintre deficiențele existente în 
secțiile de producție. In problemele 
care n-au putut fi rezolvate cu forțe 
proprii, combinatul din Brăila a fost 
ajutat cu maximă promptitudine de 
centrală : cu aparate de măsură și 
control, piese de schimb, stocuri de 
materii prime. S-au organizat, de a- 
semenea, cîteva schimburi de expe
riență ; operatori, tehnicieni și in
gineri de la Brăila au fost invitați 
la Săvinești, unde au luat cunoștință

de metodele de organizare superi
oară a proceselor tehnologice.

Credem că acesta este marele me
rit al centralei industriale din Săvi
nești, care caracterizează stilul de 
muncă adoptat : întreprinderile com
ponente dispun de independența teh- 
nico-econcmică necesară pentru a-și 
putea desfășura în mod normal acti
vitatea, ele sînt ajutate atît cît e ne
voie ca treburile să meargă din ce 
în ce mai bine, fără a se suprapune 
conducerilor unităților subordonate, 
fără a se diminua rolul comitetelor 
de direcție. Un exemplu concret este 
și acela de la fabrica „Viscoza“-Lu- 
peni. Centrala termică de Ia această 
fabrică, fiind veche și avînd dese 
avarii, provoca multe perturbații în 
procesul tehnologic. Grupa de ingi
neri trimisă la fața locului, în urma 
unor atente analize tehnico-economi- 
ce, a ajuns la concluzia că uzina ter
mică trebuie desființată, iar aburul 
tehnologic poate fi adus de la Cen
trala termoelectrică Paroșeni, doar

cu o investiție de 250 000 de lei, care 
se amortizează în circa un an. Pen
tru bugetul fabricii, suma era mare, 
dar pentru cel al centralei industria
le nu reprezenta mare lucru. Centra
la a acționat prompt, pentru soluțio
narea acestei probleme.

Legată strîns de activitatea de pro
ducție, gata oricînd să intervină cu 
maximă eficiență și competență aco
lo unde se ivesc anomalii, abordînd 
un stil de muncă viu, direct, în ceea 
ce privește controlul și îndrumarea 
unităților subordonate, Centrala in
dustrială de fibre chimice de la Să- 
vinești a dobîndit, în cele cinci luni 
de existență, rezultate fructuoase. Iar 
faptul că numai în primele două luni 
ale acestui an planul producției glo
bale a fost îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii de fiecare uzină si 
fabrică în parte, iar pe ansamblul 
centralei depășirile însumează aproa
pe 25 milioane de lei la producția 
globală, confirmă că acest nou orga
nism economic merge pe un drum 
bun.

In cadrul acțiunii de moderni
zare și profilare a întreprinderi
lor constructoare de mașini, la 
Turnu-Severin au început lucră
rile de extindere și modernizare 
a uzinei de vagoane. Aici va fi 
construită o hală monobloc, cu o 
suprafață industrială de 14 600 
metri pătrați, permițind realiza
rea unui flux tehnologic conti
nuu. Tov. ing. Vasile Bacalu, di
rectorul uzinei, ne-a relatat, in 
acest sens, că prin realizarea in
vestițiilor ce se fac pentru ex
tindere, uzina va introduce în 
fabricație vagoane cisternă pe 4 
osii. Pe lingă cele 5 tipuri de 
vagoane ce se fabrică în prezent, 
într-un număr de circa 3 500 bu-, 
câți pe an, capacitatea întreprin
derii va spori cu 800 vagoane 
cisternă necesare transportului 
produselor chimice și petrolie
re. Noile capacități de producție 
vor intra in exploatare in cursul 
anului viitor.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

I
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(Urmare din pag. I)

Pavel Oțet este șeful său 
de brigadă. Pavel Oțet a 
devenit miner în anul 1952, 
exact anul în care se năș
tea Gheorghe Timofte. Pa
vel Oțet și-a început ca
riera ca tînăr brigadier la 
Salva-Vișeu ; a lucrat apoi 
la Bicaz, unde și-a însușit 
profesia de miner, pe care 
șl-a desăvîrșit-o la Ar
geș. Fostul brigadier de la 
Salva-Vișeu conduce azi o 
brigadă compusă din 90 de 
mineri, iar din acești 90 de 
mineri aproape jumătate 
sînt tineri veniți la Lotru 
din satele din împrejurimi 
și au căpătat ieri învesti
tura cu care a pășit in viață 
— în anii de început ai 
construcției socialiste — 
meșterul lor, Pavel Oțet.

Peste 40 de tineri din a- 
eeastă brigadă au primit 
Ieri titlul de brigadier, 
Gheorghe Timofte n-a văzut 
niciodată locurile de la Sal

va-Vișeu, nici Bicazul, nici 
Argeșul. II cunoaște însă 
pe Pavel Oțet, omul care 
i-a pus meseria în mină și 
pe care-1 admiră. Știe, din 
povestirile meșterului și 
din lectura ziarelor, cum 
au muncit tinerii de atunci 
în toate aceste locuri și 
știe că dacă Salva-Vișeu a 
intrat în legendă prin pa
siunea și abnegația tineri
lor brigadieri, a unui mă
nunchi de entuziaști înar
mați cu lopeți și cu tirnă- 
coape și avîntați într-o 
luptă disproporționat de 
grea cu o natură ostilă 
(care atunci se supunea 
pentru prima oară puterii 
omului), acest fapt dă în
vestiturii de azi, titlul de 
brigadier primit la Lotru, 
o forță și o noblețe la care 
el, Gheorghe Timofte, abia 
aspiră. El a primit doar a- 
cest titlu, încărcat cu tot 
parfumul romantic, cu tot 
metalul de preț al unei e- 
poci eroice.

A purta acest titlu În
seamnă a te obliga față da

tot acest trecut, a-1 duce 
, mai departe ; Înseamnă a 

clădi pe temeliile puse de 
I generația lui Pavel Oțet, 

după exigențele acestui, 
timp. Al unui timp în care 
locul barăcilor de lemn 
l-au luat coloniile de 
blocuri, iar tîrnăcopul bri
gadierului a rămas dotar un 
simbol. Gheorghe Timofte 
lucrează cu un perforator 
de ultimul tip, într-o bri
gadă organizată științific, 
dispunînd de mașini care 
permit înaintarea în galerii 
cu viteze de 6—10 ori mai 
mari ca la Argeș ; el cîștigă 
circa 2 000 de lei pe lună 
deși este miner doar de 
cîteva luni, iar seara merge 
la liceul seral deschis în 
Ciunget. De la Ciunget și 
pînă sus, la castelul de e- 
chilibru, circulă peste 
munte o șosea asfaltată, 
lungă de vreo 15 km. Un 
drum frumos, ca de stați
une turistică, printre că- 
suțe-vile și brazi maies- 
tuoși.

Duminicile, tinerii care 
lucrează la centrala elec
trică subterană se plimbă 
pe aici cu prietenii, cu 
prietenele, văzduhul se um
ple de muzica tranzistoare- 
lor și toți uită, cel puțin 
pentru cîteva ore, că sînt

niște „izolați", că lucrează 
în creierii munților și că 
munca, lor este aspră, e- 
roică, nu este deloc ca o 
plimbare pe bulevard. Dar 
înainte de a se construi a- 
ceastă șosea alpină, niște 
oameni au trebuit să urce 
în plină iarnă, escaladînd 
muntele prin zăpezi înalte 
cît casa. Le-au trebuit trei 
zile și trei nopți ca să a- 
jungă cu buldozerele, prin 
zăpezi și prin viscol, la 
cota 1085. Au fost 18 oa
meni, 18 bărbați care au 
deschis atunci, iarna, șan
tierul castelului de echi- 

: libru.
Intîmplarea (oare numai

întîmplarea ?) a făcut ca 
selecția operată de condu
cerea șantierului, atunci 
cînd a fost nevoie de acești 
18 bărbați, să se oprească 
la oameni cu școala ma
rilor șantiere, la foștii bri
gadieri de la Salva-Vișeu 
și Bumbești-Livezeni. Ti
nerii de 18—20—25 de ani, 
care au primit ieri titlul de 
brigadieri ai Lotrului, știu 
bine toate acestea. Che
marea, pe care au adresat-o 
ieri tuturor organizațiilor 
U.T.C., tuturor tinerilor din 
întreprinderile de construc- 
ții-montaj din țara noastră, 
cuprinde cuvinte însufleți- 
toare și mobilizatoare :

„Sîntem 2 000. Am venit aici, în munții Lotrului, din toate 
colțurile țării, pentru ca, alături de miile de constructori 
care au adus cu ei școala inaltă a Bicazului și Argeșu
lui, să reedităm noi fapte de muncă și eroism pentru a 
da viață și strălucire unui nou și măreț obiectiv al Ro
mâniei socialiste.

Pentru a ne achita cu cinste de această mare răspun
dere, pentru a fi vrednici de tradiția și gloria inaintașiloi 
noștri, care, Ia chemarea Partidului Comunist, au înscris 
nemuritoare pagini de eroism constructiv la Bumbești-Li- 
vezenî, Agnita-Botorca, Salva-Vișeu, Lunca Prutului, am 
hotărit să ne constituim în Șantier național al tineretului. 
Cu acest prilej adresăm organizațiilor U.T.C., tuturor tine
rilor din întreprinderile de construcții-montaj ale țării 
o înflăcărată chemare pentru a contribui cu tot entuzias
mul, cu toate eforturile Ia îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de producție, la executarea lucrărilor de cea mai

înaltă calitate, in vederea punerii ia timp în funcțiune a 
obiectivelor planificate.

Din șantierele tineretului să facem mijloace puternice de 
educație patriotică prin muncă a tinerilor, în spiritul dis
ciplinei muncitorești, al înaltelor răspunderi ce revin gene
rațiilor actuale față de prezentul și viitorul patriei.

Integrind eforturile noastre în munca întregului popor 
consacrate făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate, ne angajăm in fața partidului să muncim cu pa
siune, cu entuziasm și dăruire, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție, pentru darea în funcțiune 
la timp a obiectivelor Ia înălțarea cărora participăm".

Noua generație de briga
dieri ai României socialiste 
duce astfel mai departe, 
prin timp, spre tot mai

înalte piscuri torța erois
mului muncii a pasiunii și 
hotăririi de gînd și faptă, 
dedicată patriei și parti
dului.

DIMINEAȚA MARILOR LUCRĂRI
1

(Urmare din pag. I)

Cantitatea de hectare ce 
va primi apă prin canale 
de irigație, lucrările de ni
velare și de stăvilire, acolo 
unde există pericolul de 
revărsare, mi se par de o 
proporție care mă umple 
de emoție. Nu o să fiu în
țeles prea bine dacă nu am 
să descriu senzația pe care

mi-au dat-o cele cîteva 
hărți consultate, reprezen
tând viitoarele ținuturi ce 
vor deveni producătoare 
de recolte — e vorba evi
dent, de ținuturi sărăcite 
de secetă — ținuturi care 
prin . înfăptuirea acestui 
plan măreț vor lucra pen
tru om, vor ridica din ne- 
rodirea lor bogate recolte 
viitoare.

Cit privește munca de în
nobilare a pămintului prin 
oprirea distrugerii sale, aici 
mi se pare că va fi făcută 
o muncă de aurar la care 
va participa întreaga na
țiune. Să ne gîndim la ce 
decantare uriașă vom par
ticipa, la ce transporturi 
de pămînt nobil va trebui 
să contribuim, ce lucrări 
de consolidare vor trebui 
să fie făcute, tndemnurile, 
ideile generoase, eficiente 
cuprinse in cuvintarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al partidului 
sint, în acest sens, edifica
toare.

Am ascultat două zile 
cuvintul celor ce au întoc
mit planurile de luptă îm
potriva. calamităților ape
lor nesupraVegheate, a ce
lor ce vor să facă din 
cursul rîurilor căi naviga
bile, acolo unde ele nu 
sînt încă, sau dătătoare de 
ploi artificiale. Cite nu se 
pot spune despre foloasele 
acestor lucrări, despre 
uriașa contribuție la avu
ția națională a acestor ape, 
transmise pe căi noi în 
timpii, împrumutind pă- 
minturilor nefertile o e- 
nergie nouă, superbă.

Ca poet nemărturisit, în
drăgostit de navigație, vi
sez și sper să apuc să tră
iesc clipa tind se va putea 
ajunge la Iași pe apă, tind 
O.N.T.-ul va înscrie in 
prospectele sale de voiaj 
circuite nautice ce ar cu
prinde principalele orașe 
ale țării. Ar fi admirabil 
să respirăm in vegetația a- 
ceea nouă, clădită de min
țile și ambiția celor ce as
tăzi au descătușat încă o- 
dată energia constructoa
re românească.

Slujitorii cuvintelor nu 
pot în acest context să nu 
se gîndească la odele pe 
care o asemenea operă de 
propășire națională le me
rită din plin. In ce mă pri
vește mărturisirea de entu
ziasm în fața proiectatelor 
lucrări este primul semn 
al unei libere și entuziaste 
cîntări ce va fi rostită de-a 
lungul anilor viitori.

Salut, din inimă un astfel 
de partid care are fii e- 
nergici, cutezători, vizio
nari, gata să schimbe o 
fatalitate a naturii într-o 
creatoare și falnică deprin
dere de a nu te supune 
condițiilor neînduplecate u- 
neori ale unei geografii, 
altfel generoase.

i
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Rezultate tehnice

Etapa a XlX-a a diviziei naționale A

lider, cu veleități de campion
STEAUA-DINAMO 1

București — Steaua 
A marcat Tătaru

• Dinamo 
0—1 (0—1). 
(min. 7).

o Steagul 
(0—0). A marcat Neagu 
59).

• U.T.A. — Jiul l—0 (0—0). A 
marcat Dembrovschi.

• „U“ Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—1 (1—0). Au marcat Bă
lan (min. 22, 78), Caniaro (min. 
88).

o F.C. Argeș — ,.U" Cluj 3—1 
(1—1). Au marcat Barbu (min. 7), 
Dobrin (min. 33), Radu 
49), Roșu (min. 89).

o Politehnica Iași — 
Bacău 1—0 (0—0). A 
Moldoveanu (min. 49).

« Petrolul — Farul 2—0 (2—0). 
Au marcat Tănase (min. 5 — au
togol), Iuhas (min. 12).

• C.F.R. Cluj — Crișul 0—0.

roșu — Rapid 0—1 
(min.

(min.

Dinamo 
marcat

Etapa viitoare

A.S.A. Tg. Mureș — Steaua ; 
Jiul — F.C. Argeș ; Rapid — 
U.T.A. ; Politehnica Iași — 
C.F.R. Cluj ; Dinamo Bacău — 
Universitatea Craiova : Dinamo 
București — Steagul Roșu ; Fa
rul — Crișul ; Universitatea Cluj 
— Petrolul.

Un scor care nu spune totul
Cel de-al 44-lea meci dintre 

Steaua și Dinamo, unul dintre cele 
mai viabile derbiuri din fotbalul 
nostru, n a fost marcat, nici de 
astădată, de starea campionatului 
în curs de disputare, ci, ca de obi
cei, s-a situat cam în afara timpu
lui. Marea rivalitate sportivă din
tre cele două echipe a anulat ia
răși factorii de conjunctură și a 
plasat pe jucători în domeniul a- 
celui fotbal unde nu e vorba de 
două puncte, ci de victoria asupra 
adversarului tradițional.

Steaua — care prin componența 
formației sale actuale putea fi 
considerată înainte de meci drept 
inferioară valoric lui Dinamo — 
s-a arătat în fapt superioară, im- 
punîndu-și dominarea în majori
tatea minutelor de joc. Această 
dominare s-a pus în evidență în 
privința ideilor tactice (organiza
rea excelentă a contraatacului, a- 
vînd drept urmări cîteva ocazii de 
gol ieșite din comun — de pildă. 
Ștefănescu în prima parte a me
ciului și „bara" lui Voinea din 
repriza a doua ; anihilarea „vîrîu 
rilor" de atac dinamoviste, cu re
marcă specială pentru paza exer-

lui Dumitrache). De 
s-a manifestat în

De la judo-ul clasic,
la cel sportiv

Judo-ul ? Indemîp.are șt curaj, viteză și inteligență, speclacoi..
Foto : M. Andreescu

— UN ROD 
AL SPIRITULUI 

GOSPODĂRESC Șl 
INIȚIATIVEI LOCALE

în orașul Constanța, pe malul 
lacului Siutghiol, s-a amenajat, 
prin inițiativa locală, un minu
nat parc sportiv al pionierilor și 
școlarilor. Pe o suprafață care, 
în urmă cu trei ani, era loc vi
ran la marginea orașului, se 
profilează astăzi un peisaj de 
o rară frumusețe, care a înce
put să fie locul preferat de sport 
al elevilor. S-au amenajat aici 
patru terenuri de baschet (din 
care două pentru minibaschet), 
două de volei, două de handbal, 
șase terenuri de tenis, toate 
bitummizate ; un teren de fotbal 
gazonat, cu sectoare pentru atle
tism, un teren de fotbal cu zgu
ră, un centru nautic, o pistă de 
cartinguri, iarna puțind fi fo
losită și pentru patinaj. Ime
diat ce timpul va fi favorabil 
vor începe și lucrările de ame
najare a unei piste de aero și 
rachetomodele, a unor porticuri 
de gimnastică, a unor terenuri 
pentru joaca copiilor și a unui 
„sat de vacanță", cu căsuțe și 
corturi, care va putea primi 
circa 70 pionieri pe scrie.

Pentru a înțelege în ce a con
stat puterea inițiativei și perse
verenței, a spiritului gospodă
resc al cetățenilor, a sprijinului 
organelor locale de partid și de 
stat, trebuie să spunem că toa
te aceste amenajări sportive sim
ple, de mare cerință și utilitate 
socială pentru tineret, au fost 
realizate prin mijloace proprii, 
fără nici un fel de fonduri de 
la bugetul statului.

Au prins aici viață planuri și 
proiecte întocmite de cetățeni 
cu munca efectivă a acestora, a 
activului consiliilor județean și 
municipal ale organizației pio
nierilor. Volumul de lucrări rea
lizate prin munca voluntară a 
constănțenilor, tineri și vîrst- 
nici, e greu de reprezentat în 
statistici. Au fost zile și în spe
cial duminici, cînd mii de pio
nieri împreună cu părinții au 
venit pentru a ajuta la efectua
rea unor lucrări de nivelare, să
pături de șanțuri în vederea ca
nalizării și electrificării, la 
transportul pămîntului, la dre- 
narea și amenajarea terenurilor 
pentru alei, la plantarea de 
puieți și arbori ornamentali etc. 
Participarea în masă a copiilor 
pe acest șantier pentru a ame
naja terenuri sportive pe care 
tot ei le vor folosi, s-a dovedit 
prin ea însăși un excelent mij
loc de pregătire fizică, precum 
și de formare a deprinderilor 
pentru munca productivă, pen
tru viață. Este de remarcat că. 
pe lingă munca fizică, consțăn- 
țenii au contribuit benevol și cu 
sume de bani la subvenționarea 
lucrărilor.

Steaua, fructificând numai cele 
două ocazii amintite mai înainte, 
s-ar fi detașat la trei goluri față 
de adversar.

Dar să-l eliminăm pe „dacă" 
din discuția noastră, fiindcă altfel 
riscăm să ne apuce dimineața. în 
schimb, să consemnăm pentru sta
tisticieni că unicul punct al par
tidei Steaua—Dinamo a fost în
scris de Tătaru, în minutul 7, din
tr-o lovitură liberă de la 16 me
tri. Pentru nestatisticieni remar
căm că acțiunea s-a desfășurat ex
celent de la fundașul Vigu prin
tr-o minge lungă pînă la Ștefă
nescu. Portarului Andrei nu i-a 
mai rămas altceva de făcut decît 
să plonjeze, dar în afara... careu
lui 1 Tătaru, unul dintre princi
palii artizani ai succesului echipei 
Steaua, a executat ca la carte lo
vitura peste zid, înscriind un punct 
de aur.

citată asupra 
asemenea, ea 
toate compartimentele — apărarea 
stelistă a fost mult mai sigură de- 
cît ne puteam aștepta de la pre
zenta ei alcătuire ; mijlocul tere
nului a cunoscut lăudabila activi
tate tactică a lui Voinea, care, în 
plus, s-a impus atît în atac, cit și 
in ...propriul careu ; atacanții, așa 
cum spuneam mai sus, s-au deta
șat prin iscusință și gradul de pri
mejdie al contraatacurilor. Mai 
ales Tătaru a jucat, din nou, foar
te bine. în schimb, Dinamo 
opus Stelei decît grave 
atît în compartimentul 
ușor penetrabil, cît și la 
înclinați spre joc steril.
canții au lăsat mereu o impresie de 
dezorientare, stare explicabilă, 
parțial, prin slăbiciunile „spatelui 
frontului". Firește, în condițiile 
unor asemenea carențe de joc, re
intrările unor elemente de bază în 
formația dinamovistă, ca și ambi
ția arătată de jucători, n-au con
stituit factori de natură să contra
balanseze singuri superioritatea e- 
chipei militare.

E drept, Dinamo a disputat ul
timul sfert de oră în ritm furi
bund. în aceste 15 minute s-a pe
trecut și o situație foarte prielnică 
de a înscrie, însă Nunweiller a tri
mis balonul peste bară. Totuși, 

principale ale apărării 
goluri n-au 

ci lui Suciu.

n-a 
defecțiuni 
defensiv, 
mijlocași. 
Iar ata-

V. M.

Judo-ul, disciplină cu state de ser
viciu deloc vechi in țara noastră, 
prinde tot mai multe și mai adinei 
rădăcini. Tempo-ul acestor progrese, 
realizate pe ambele coordonate — 
cantitativ și calitativ — este de-a drep
tul vertiginos. în acest sens, iată 
citeva date edificatoare. în 1968, cînd 
abia luase ființă Federația română 
de judo, existau 11 secții pe ramură 
de sport și 220. de judoka legitimați. 
Actualmente, numărul secțiilor de 
judo este de 81, iar cel al sportivilor 
legitimați tinde spre cifra de 5 500, 
iar numărul practicanților judo-ului 
din școli generale, școli profesionale, 
licee, facultăți, armată, instituții și 
întreprinderi fiind de ordinul zecilor 
de mii. Pe plan calitativ, dovada pro
greselor ne-a făcut-o cea de-a doua 
ediție oficială a campionatelor na
ționale de seniori, găzduită în sala 
Floreasca. Cei 80 de judoka finaliști. 
cei mai buni din masa celor aproape 
2 400 care au luat startul, au oferit 
numeroșilor spectatori o frumoasă e- 
voluție, etalînd o vastă gamă de pro
cedee tehnice, impresionind prin vi
teza de reacție, prin maleabilitate în 
gindire, prin improvizații spectacu
loase. Dintre acești finaliști s-au re
marcat în mod deosebit Doru Hîrșan 
(categ. 70 kg — Vagonul Arad), Ni- 
colae Ezechil (70 kg — Politehnica 
Timișoara), Ionel Lazăr (93 kg — 
Vagonul Arad), Iosif Kaupert (80 kg 
— Vagonul Arad), Gheorghe Boșcu 
(peste 93 kg — I.E.F.S.), Vasile Cos- 
ma (peste 93 kg — Metalul Roman).

5-1 ;

Cronica sportivă Județeană

gară.
Iulia.

Sport la început 
de primăvară 

în județul Alba

i și 
care 
cla-

. Te- 
Blaj.

Expediție 
cicloturistică 

elevilor din
Suceava

în clasament conduce Progresul 
cu 26 de puncte, urmat de Metalul 
Tîrgoviște cu 22 de puncte.

lulia, pe po- 
de la
Alba

clasamentului

REZULTATE ÎN DIVIZIA B
SERIA I

Moment inaugural la bazinul acoperit din parcul

Rezervele" de astăzi, prima linie
de mîine a boxului românesc

bucureștean „23 August". Prima întrecere, demonstrativă, 
a înotătorilor fruntași Foto . M Cioc

Oțelul Galați — Dunărea Giurgiu 
4—1 , Știința Bacău — Poiana Cîm- 
pina 1—0 ; Metrom Brașov — Me
talul București 0—0 ; Flacăra Mo
retti — Gloria Bîrlad 1—0 ; Metalul 
Tîrgoviște — Chimia Suceava J 
Sportul studențesc București — Cea
hlăul Piatra Neamț 3—1 ; Progresul 
Brăila — Politehnica Galați 2—0 ;. 

. Progresul București — Portul Con
stanța 2—0.

seria II
Metalurgistul Cugir — Metalul Hu

nedoara 1—0 ; Olimpia Satu 
Minerul Anina 3—2 ; C.F.R. 
Politehnica Timișoara 0—0 ; 
Reșița — Metalul Turnu 
0—0 ; C.F.R. Timișoara — 
Oradea 4—1 ; C.S.M. Sibiu 
nul Arad 1—1 ; Electroputerc __
iova — Chimia Rîmnicu Vîlcea 1—1 ; 
Minerul Baia Mare — Gaz metan 
Mediaș 2—1.

în clasament conduce C.S.M. Sibiu 
cu 23 de puncte, urmat de către 
C.F.R. Timișoara și Vagonul Arad cu 
22 de puncte.

Mare — 
Arad — 

C.S.M.
Severin 
Olimpia 

— Vago- 
Cra-

meritele 
porții de eventuale 
revenit întimplării,
Sătmăreanu, Ciugarin, șt celor
lalți jucători steliști. Iar „sfertul 
de oră" s-a încheiat altfel decît 
pe vremurile faimoasei Ripensii, 
fiindcă atunci se marcau... goluri I 

Toate aceste sublinieri se fac 
necesare pentru suporterii care 
n-au văzut meciul și cărora sco
rul de 1—0 le-ar putea sugera o 
victorie chinuită, la limită nu nu
mai pe tabela de marcaj. în rea
litate, spectatorii de pe stadion 
n-ar fi rămas deloc mirați dacă

nentul

11 4 4 27—17 26
9 4 6 36—24 22
8 6 4 25—22 22

T.5. 1 10 2 7 27—26 22
) 9 3 7 41—25 21
) 9 2 8 34—2G 20
) 6 8 5 26—23 20
) 9 2 8 25—27 20

U: tuf 1 7 5 7 20—19 19
) 8 3 8 22—25 19

:n, $1*. ) 7 5 7 28—32 19
9 8 2 9 25—27 16

19 6 4 9 16—27 16
8 6 3 1) 23—32 15
9 6 2 11 21—25 14
19 3 3 13 13—33 9

Gavril Băruță (63 kg — Centrul U- 
niversitar Cluj) și toți cei zece judo
ka de la asociația sportivă... Trotuș 1

Specialiștii acestei discipline s-au 
arătat totuși prea puțin mulțumiți de 
evoluția finaliștilor. Secretarul gene
ral al federației de specialitate, pro
fesorul Anton Morariu, ne-a decla
rat : „La noi. din păcate, judo-ul 
este încă în faza primară, clasică. 
Pină Ia platforma judo-ului sportiv 
este o cale lungă, exprimată printr-o 
bogată activitate competițională și 
printr-o instruire modernă, baza con- 
stituind-o, în primul rînd, manua
lele. Ceea ce s-a tipării pină în pre
zent Ia noi nu poate ajuta judo-ul 
să atingă nivelul sportiv. Sînt nece
sare lucrări de specialitate — tradu
ceri ; se simte nevoia revizuirii spri
jinului pe care-l solicită judo-ul, atît 
pe plan central, cit și pe cel local, în 
raport cu interesul pe care-l mani
festă tineretul. Activitatea s-a dublat, 
s-a triplat chiar, in vreme ce mijloa
cele au rămas aceleași, ba chiar au 
și fost diminuate în unele județe. 
Dacă vom înlătura aceste piedici, și 
ne vom 
putea să 
judo, la 
laritățile 
probabil, 
tenții la _
țional, chiar la Jocurile Olimpice". 
Alți specialiști cu care am stat de 
vorbă și-au exprimat dorința de a 
cunoaște o popularizare tot mai largă 
a problematicii judo-ului. făcută prin 
presă, radio, și televiziune.

P.S. — Festivitatea de deschidere, 
care face parte integrantă din ritua
lul judo-ului, a fost anulată din pro
gram deoarece nu toți .cei 80 de fi
naliști aveau kimonouri !

intensifica activitatea, vom 
realizăm o școală, proprie de 
baza căreia să stea particn- 
tineretului nostru. Și atunci, 
vom putea să emitem pre- 
afirmarea pe plan interna-
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ALBA IULIA (cores
pondentul „Scînteii"). 
Principalul eveniment 
sportiv al acestei du
minici l-a constituit 
in județul Alba relua
rea campionatului ju
dețean de fotbal. Din
tre partidele cheie ale 
primei etape a retu
rului amintim : C.I.L 
Blaj - A.S.M. II Cu- 
gir, Olimpia Aiud — 
Unirea Alba Iulia 
derbiul feroviar 
a opus fruntașei 
samentului, C.F.R. 
iuș. pe C.F.R. 1 
Meciul C.I.L. Blaj — 
A.S.M. II Cugir s-a 
disputat pe noua bază 
sportivă din orașul 
Blaj, Ia amenajarea 
căreia, săptămîna tre
cută, sute de tineri 
localnici au efectuat 
un număr însemnat de 
ore de muncă patrio
tică.

Un alt eveniment a 
fost disputarea ulti
melor meciuri ale eta-

pei județene a con
cursului de șah al ele
vilor, organizat de co
mitetul județean U.T.C. 
in colaborare cu con
siliul județean pentru 
educație fizică și sport 
Alba, la care au par
ticipat elevi ai liceelor 
teoretice, economice și 
ai școlilor profesio
nale din județ. Etapa 
finală s-a disputat la 
Alba Iulia.

întrecerile popicari
lor, antrenați în cam
pionatul județean, au 
atras un număr în
semnat de spectatori 
La Alba 
picăria 
C.F.R. 
fruntașa
s-a întîlnit cu Voința- 
Aiud, a doua clasată 
Rezultatul întrecerii 
va desemna echipa 
campioană. Se cuvine, 
de asemenea, amintit 
„derbiul" sătesc la po
pice dintre Șurianul- 
Petrești și C.F.R. Răz- 
boieni.

După cum 
o duminică 
bogată, care, 

iciind de o

SUCEAVA • (cores
pondentul „Scînteii"). 
Duminică, la Suceava, 
a avut loc prima com
petiție 
nului, 
vilor 
Este 
cursul 
cadrul 
cloturistice. intitulată 
sugestiv „Floarea prie
teniei". Concursul care 
s-a desfășurat pe o 
distanță de 20 km, s-a 
bucurat de prezența la 
start a 80 de iubitori 
ai sportului cu pedale 
din școlile municipiu
lui Suceava.

Această interesantă 
competiție sportivă de 
masă, care are drept 
scop să desemneze pe 
cei 
ce 
pa 
la 
va 
lelalte centre 
nești ale județului 
ceava. unde își

de ciclism a s- 
rezervată ele- 
și pionierilor 

vorba de 
desfășurat 
expediției

mai buni cicliști 
urmează a partici- 
la faza zonală de 
Piatra Neamț, se

desfășura și în ce- 
orășe-se vede.

sportivă 
benefi- 

atmosferă disputa întîietatea 
primăvăratică, a atras proximativ 
numeroși spectatori. elevi.

DIN LUMEA LARGA
TENIS : Turneul de la Reggio 

Calabria
presa despre completarea lis- 
droguri și medicamente sti-

Horia CRISTEA
Prof. Gh. VLAD

Pentru Mexic
Fotbalul englez are

speranțe, dar... și dileme
CORESPONDENȚA DIN LONDRA, DE LA LIVIU RODESCV

După ce au avansat pînă în semi
finalele turneului internațional de 
tenis de la Reggio Calabria, Ilie 
Năstase și Ion Țiriac au fost elimi
nați din proba de simplu. Năstase a 
pierdut cu 3-6, 7—9 in fața italia
nului Panatta. iar Tiriac a fost învins 
cu 6—2. 6—1 de către Martin Mulli
gan în schimb, jucătorii români au 
șanse bune de a ciștiga proba d< 
dublu bărbați în semifinale, ei au 
învins cu 6—2, 2—6, 6—3 perechea 
Dent-Fletcber (Australia) și vor în- 
tilni în finală tot un cuplu austra
lian ■ Ball-Giltinan. calificat în urma 

' victoriei cu 6—4, 8—10, 8—6 asupra 
perechii Mulligan-Hutchins.

HANDBAL: „Cupa 
latine"

țărilor

Selecționata de handbal 
României continuă seria 
în „Cupa țărilor latine" de la Lisa
bona în cea de-a 5-a zi, formația 
română, utilizînd rezervele, a surcla
sat cu 37—7 (17—4) echipa Italiei 
Alte rezultate : Franța—Portugalia 
24—15 (9—7) : Spania—Brazilia 24— 
12 (12—5)

(tineret) a 
victoriilor

format 
tei cu 
mulatoare ce vor fi interzise la apro
piatul campionat mondial din Mexic. 
Intre altele, pe această listă figurea
ză : medicamente din grupa ampheta- 
minelor. din grupa efedrinei, piperi
dine — cu efect anfetaminic, narco
tice înscrise pe lista internațională și 
alte droguri ce vor fi comunicate în 
mod oficial echipelor participante. 
Studiul pentru selectarea medica
mentelor interzise a durat mai multe 
săptămîni. Au fost consultați nume
roși specialiști, printre care și pro
fesorul de psihologie John Cchen de 
la Universitatea din Manchester, care 
a analizat mai multe filme luate în 
timpul meciurilor campionatului 
mondial din 1966 După cum se știe, 
la precedentul campionat controlul 
antidoping s-a făcut prin „sondaj" 
fiind desemnați jucători din diverse 
echipe, fără ca aceștia să știe antici
pat cînd se va face controlul.

Sancțiuni severe 
în campionatul bulgar

FOTBAL: Controlul antidoping 
la turneul final al C.M.

Un purtător de cuvînt al Federa
ției Internationale de Fotbal a in-

Echipa bulgară „Beroe" Stars 
Zagora din prima categorie a 
campionatului national de fotbal 
a fost retrogradată in divizia se
cundă ca urmare a 
petrecute la Stara 
timpul meciului cu Levski So
fia. Doi jucători ai ■ • ■ -
roe și arbitrul meciului au fost 
suspendați pe viață.

incidentelor
Zagora în
echipei Bc-

Sîmbătă seara, așadar, pe ringul 
din sala Floreasca. tinerii pugiliști 
români au tranșat in favoarea lor 
(7—3) intîlnirea cu reprezentativa de 
tineret a Iugoslaviei. A fost un prim 
test de verificare a eșalonului de 
mîine din cele două țări, la zece Iun! 
după ce România a ocupat prima 
treaptă a ierarhiei, pugilistice conti
nentale și cu nouă luni înaintea sta
bilirii, în premieră, a pozițiilor dife
ritelor țări în sportul cu mănuși pi 
bătrinu! continent : campionatele 
europene de tineret. 8—13 noiembrie. 
Miskolc (Ungaria, 1970).

O dată cu locul întîi în clasamentul 
pe națiuni, România și-a asumat și 
obligația de a demonstra că „Bucu
rești—1969“ n-a fost deloc un joc al 
întimplării sau un rezultat al avan
tajului „terenului" propriu. Este un 
motiv în plus pentru care eșalonul d- 
mîine trebuie privit astăzi cu deo
sebită atenție. Firește, nu trebuie să 
așteptăm toamna din Ungaria pentru 
a vedea ce perspective se întrevăd 
pentru Madridul din 1971 (campiona
tele europene) sau Munchenul 
1972 (Jocurile Olimpice). De 
am folosit prilejul de sîmbătă 
pentru citeva scurte reflecții 
ceastă temă.

Trei antrenori cu cărți de 
pertinente (Eugen Fiirez. Șerbu 
șu și Mihai Nicolau) au urcat în ring 
cu o formație 
o lună 
esențial 
după cum ne 
lotului reprezentativ, Ion Popa, a fost 
o primă verificare a prezumptivilor 
combatanți la „europenele" de tine-

din 
aceea 
seara 
pe a-

vizită 
Neac-

de 
in

tînără. alcătuită după 
pregătire, 
alcătuirea 

mărturisea antrenorul

Criteriul 
echipei.

ret. Și, în acest context, am remarcat, 
totuși, evoluția unor pugiliști care nu 
mai îndeplinesc condițiile de virstă 
ale participării la viitoarea întrecere. 
Vasile Ivan (muscă), Costică Bumb 
(semiușoară) și campionul seniorilor, 
Ion Gyorffi (mijlocie mică), deși foar
te tineri, nu mai au doar 19—20 de 
ani (la Miskolc pot participa numai 
boxeri născuți în anii 1950, 1951, 1952. 
1953). Cu prețul riscării unor infrin
ged la aceste categorii, socotim că 
ar fi fost mult mai util să vedem 
la lucru pe Constantin Octavian 
(P.A.L. Brăila) sau Ștefan Sandu 
(Constructorul Galați) la „muscă", pe 
Francisc Saygo (Voința Cluj) sau Al
fred Klein (C.S.M. Sibiu) la „mijlo
cie mică". Facem și observația că. 
deși Nicolae Păpălău este îndrituit și 
planificat să ne reprezinte acolo la 
categoria „semiușoară", puține spe
ranțe sini că la toamnă e! va avea 
mai puțin de 9 kilograme (!) peste 
categoria sa, cit are acum...

Dintre cei care au evoluat simbă 
tă, cea mai bună impresie ne-a fă
cut-o dinamovistul Sandu Mihalcea 
oglindă fidelă a priceperii și pa
siunii antrenorului Eugen Fiirez. Este 
un pugilist care, după părerea una
nimă. dacă își va completa caren
țele in apărare și în 
corp, ne va aduce în 
lie de aur. El este și 
component al echipei 
ani). „Stîngacii" 
(P.A.L. Brăila)
(Steaua), deși cu stiluri relativ dife
rite, au elemente comune, doar folo
site altfel. Ar fi foarte bine dacă am 
putea consemna pe viitor cîteva in-

lupta corp la 
țară o tneda- 
cel mai tînăt 
noastre (17 

Gheorghe Ciochină 
și Mircea Toni

fluențe reciproce, de ordin tehnic, în
tre ei. Directele de stînga ale lui 
Mircea ar trebui să împrumute ceva 
din precizia lui Ciochină, iar acesta 
ceva din incisivitatea in atac a pri
mului. Dumitru Moraru (semimijlo- 
cie) ar boxa mult mai bine dacă ar 
ciștiga puțină viteză în execuție. Ion 
Ilie (mijlocie) este incă departe de 
a evolua tactic la nivelul pretenții
lor actuale ale boxului românesc, deși 
este înzestrat cu calități fizice și vo
litive foarte bune. El demonstrează, 
insă, cu prisosință, că boxul cere și 
calități spirituale... Ion Siliște (semi
grea) se prezintă în ring cu o ma
nieră elegantă, foarte mobil și cu exe
cuții tehnice corecte. Mobilitatea sa 
in ring însă este exagerată. Dumi
tru Zelinca (grea) n-a avut un ad
versar pe măsură și, poate tocmai de 
aceea. întîrzierile și amînările atacu
rilor sale au fost, sîmbătă seara, chi
nuitoare. Nu i-ar strica mai multă 
hotărîre in acțiuni.

Față de oaspeți, echipa română a 
avut un plus de tehnicitate, dar nu 
atît de convingător, incit să putem 
afirma că nu mai sînt necesare, pină 
la toamnă, și alte întîlniri pugilisti- 
ce cu reprezentanți ai țărilor bine 
cotate în acest sport, cărora să le 
opunem și alți tineri înzestrați. Să 
creăm, deci, un cadru 
selecție. Pînă ta aceste 
campionatul național al 
apropiata etapă finală, 
unul din elementele capabile să o- 
fere specialiștilor noștri importante 
concluzii.

mai larg de 
ocazii. însă, 

juniorilor, cu 
va constitui

Gheorghe ILIUȚA

Turneul final al C.M. din Mexic 
constituie un prilej pe care fotbalul 
englez nu-și poate permite să-1 scape 
pentru a-și reafirma supremația. 
Prestigiul obligă, așa că băieții lui 
Alf Ramsey nu vor trece Atlanticul 
ca simpli competitori, ci ca purtători 
ai unei misiuni bine conturate — de 
a apăra trofeul cucerit în 1966.

în această fază preliminară prin
cipalul accent se pline pe selecționa
rea unor jucători pe care Ramsey îi 
urmărește cu multă atenție, Ie eva 
luează constanța formei și în special 
capacitatea de a se integra, joc pe 
care se bazează echipa Angliei. în- 
tîlnirea recentă dintre o selecționată 
a cluburilor engleze și una scoțiană 
(rezultat 3—2 pentru englezi) a avui 
tocmai scopul de a depista noi jucă
tori „posibili" dintr-o formație in cart 
nu au fost incluși „probabilii", adică 
acele cunoscute nume sonore trecute 
mai demult prin exigenta verificare 
a antrenorului. Dintre cei încercați 
s-au distanțat, ca valoare. Coates, un 
mijlocaș energic și laborios. Astle. 
un specialist al săriturilor la cap în 
careu (a marcat două goluri cu capul) 
și Kidd, inventivul înaintaș de la 
Manchester United. La lista lui Ram
sey și-a înscris insă candidatura și 
Don Rogers, datorită reușitelor sale 
incursiuni derutante pe aripa stingă 
Este un nume nou și. surprinzător 
provine de la o echipă din divizia a 
doua Swindon, ceea ce dezvăluie, 
printre altele, cîmpul larg al explo
rărilor efectuate de Ramsey

Vor fi oare trecuți toți aceștia în 
carnețelul enigmaticului antrenor ? 
Comentatorii le acordă șanse mari, 
ca de altfel și altor jucători de talie 
care s-au remarcat în ultimul timp, 
ca Osgood, Reaney. Madeley. Hudson 
— un tînăr mijlocaș de la Chelsea, 
căruia însuși Ramsey, de obicei taci
turn și zgîrcit cu elogiile, i-a preves
tit un viitor strălucit. Marele antre
nor englez nu duce deloc lipsă de 
talente, cluburile engleze oferă o sur
să inepuizabilă, demnă de invidiat, 
dar se pare că tocmai acest belșug de 
jucători excelenți îi solicită din plin 
eforturile și competența în dificilele 
lui operații de selecționare.

Ramsey nu este omul care să îm
părtășească presei, de regulă, preo
cupările și intențiile în ce. privește 
componența echipei sale. Cert este 
însă că el va forma un Iot redutabil, 
în care să nu se poată distinge între 
„titulari" și „dubluri". Din felul în 
care a fost compus „unsprezecele" 
Angliei la recentele meciuri inter
naționale rezultă că Ramsey conti
nuă să se bizuie pe cîțiva piloni ai

echipei de aur din 1966 — Banks, 
Bobby Moore, Peters, Hurst, Bobby 
Charlton, Alan Ball — dar și pe re
prezentanții noii elite de maeștri ai 
balonului, ca Bonetti, Mulery, Cooper, 
Hughes, Lee, Newton. Clarke. Rămin 
desigur multe semne de întrebare 
care probabil îl frămîntă în mod se
rios pe Ramsey. în primul rînd, cum 
anume se vor comporta băieții lui, 
vechi și noi, în condițiile de altitu
dine și căldură din Mexic. Se presu
pune că el ar putea folosi o așa-nu- 
mită tactică a rotației, înlocuind doi 
jucători in fiecare meci. Anul trecut, 
de pildă, formula a fost încercată în 
intilnirea cu echipa Mexicului la 
Guadalajara. Hurst și Peter’s au pri
mit amîndoi sarcina de a nu-și cruța 
energia și de „a da totul" în prima 
repriză. După pauză ei au fost în- 
locuiți — și englezii au cîștigat cu 
4—0. Așadar, introducerea alternativă 
a tuturor celor 22 de englezi pe par
cursul desfășurării campionatului 
poate deveni o armă de temut pen
tru viitorii lor adversari, începind 
chiar cu cei din grupa a treia — Ro
mânia, Cehoslovacia și Brazilia. O 
asemenea schemă ar fi de altfel per
fect adaptabilă la stilul agresiv, in
sistent al englezilor și 
asigura avantaj decisiv 
pele care nu pot rula 
jucători de forțe egale.

Și totuși o anumită
face pe englezi să nu-i subestimeze 
pe participanții la turneul final. Se 
afirmă că acesta ar fi unul din prin
cipiile după care se ghidează cu mul
tă seriozitate Alf Ramsey, conside- 
rînd că orice meci va trebui jucat 
„cu plenitudinea convingerii și forțe
lor". într-o ediție special închinată 
campionatului mondial. „Daily Ex
press" scrie • „Brazilia și Anglia sînt 
favoriți în grupa de la Guadalajara. 
Cine ar îndrăzni însă să ignore po
sibilitatea ca tocmai cehii sau ro
mânii să-i „răcească" pe englezi ?“. 
In sfîrșit, Federația engleză de fotbal 
a aprobat, zilele trecute, propunerea 
antrenorului Alf Ramsey de a men
ține 28 de jucători in lotul care între 
17 și 25 aprilie va susține două me
ciuri de verificare la Bogota și Quito. 
Numai după aceste partide va fi de
finitivat lotul celor 22 de jucători ce 
vor fi înscriși pe listele oficiale ale 
turneului final al C.M. din Mexic. 
Deocamdată. însă, opinia publică spor
tivă din Anglia este preocupată de 
meciurile Leeds United — Celtic 
Glasgow (C.C.E.) și Sckalke 04 — 
Manchester City (Cupa Cupelor), ce 
se vor desfășura în cursul săptămînli 
care începe.

le-ar putea 
țață de echi- 
decît 13—14

prudență ti

I



viața internațională
SUDAN agențiile de presă transmit

Tentativa unei secte
La El Adem

DUPA EVACUAREA 
ULTIMELOR BAZE 

MILITARE BRITANICE

Deficitul balanței comer
ciale a Spanieiîn primele două 
luni ale anului 1970 a crescut, atin- 
gînd aproape 29 miliarde pesetas (42 
milioane dolari).

a fost înălțat 
drapelul libian

Lupta poporului libian pentru li
chidarea bazelor miliiare străine 
de pe teritoriul țării a înregistrat 
în aceste zile un nou șl Important 
succes. La 28 martie — cu trei zile 
înaintea termenului final, stabilit 
prin acordul anglo-libian din de
cembrie 1969 — ultimele trupe bri
tanice din Libia, staționate la baze
le de la Tobruk și El Adem, au pă
răsit teritoriul acestei țări la bor
dul unei nave a marinei engleze, 
în felul acesta, prezența militară 
britanică în Libia, începută în zile
le celui de-al doilea război mon
dial, ia sfîrșit la capătul unei pe
rioade de aproximativ 30 de ani. 
Cei circa 400 de militari care au 
părăsit bazele Tobruk șl El Adem 
au fost îmbarcați cu destinația Ci
pru. Sîmbătă, pentru prima oară 
de la intrarea, cu trei decenii în 
urmă, a forțelor britanice în țară, 
la El Adem a fost înălțat drapelul 
libian.

pakistan Președintele
5

Yahya Khan despre 
viitoarele alegeri

CARACI 29 (Agerpres). într-un 
discurs radiodifuzat, președintele Pa
kistanului, generalul Yahya Khan, a 
anunțat că viitoarea Adunare Con
stituantă, care va fi aleasă la 5 oc
tombrie, va avea 313 membri, iar 
locurile vor fi repartizate provinciilor 
ținîndu-se seama de statistica demo
grafică. Constituția care va fi pro
mulgată de această Adunare — a pre
cizat șeful statului pakistanez — va 
respecta ideologia islamică, unitatea 
federației pakistaneze, autonomia 
provinciilor și sufragiul universal.

„Pakistanul dorește să-și dezvolte 
relațiile cu celelalte țări pe baza in
teresului reciproc, indiferent de legă
turile acestora cu terțe țări", a de
clarat președintele Yahya Khan.

Referindu-se la relațiile Pakistanu
lui cu țările din Africa și Asia, el 
a subliniat că ele se dezvoltă pe baza 
comunității de interese și în scopul 
rezolvării acelorași probleme econo
mice interne.

în legătură cu stadiul relațiilor 
indo-pakistaneze, Yahya Khan a pre
cizat că recentul schimb de scrisori 
cu premierul Indira Gandhi a scos în 
evidență faptul că rezolvarea proble
melor litigioase este . fundamentală 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
cele două țări. Șeful statului pakis
tanez s-a declarat convins că „prin 
sinceritate și bunăvoință cauzele ne
înțelegerilor indo-pakistaneze vor 
putea fi depășite".

Italia. 1 350000 de muncitori textiliști se află în luptă pentru înnoirea con
tractelor de muncă. în fotografie : o manifestație a textiliștilor din Leg- 

nano în sprijinul revendicărilor lor

DEZVĂLUIRI ÎN PROCESUL
DE LA LONG BINH

LONG BINH 29 (Agerpres). — Lo
cotenentul James Duffy, acuzat de 
uciderea unui prizonier din rîndurile 
patrioților sud-vietnamezi, a declarat 
în fața Curții marțiale, instituită 
pentru judecarea procesului la Long 
Binh, că a acționat în acest fel în 
baza dispozițiilor primite de la su
periorii săi. El a arătat că în sep
tembrie, anul trecut, a comunicat' 
comandantului companiei că plutonul 
pe care îl conduce a reținut un ce
tățean suspectat de a face parte din 
unitățile Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. Radio
grama primită de la comandantul 
companiei conținea dispoziții codifi
cate, potrivit cărora Duffy trebuia

să însceneze o încercare 
pentru a justifica astfel 
prizonierului. Răspunzînd 
bare a președintelui completului de 
judecată, colonelul Robert Selton, în 
legătură cu atitudinea comandantului 
de companie, locotenentul Duffy a a- 
rătat : „Maiorul mi-a cerut să ucid 
și să nu iau prizonieri".

Ofițerii interogați ca martori în 
procesul lui Duffy au declarat că a- 
supra lor se exercită o puternică pre
siune din partea superiorilor pentru 
a raporta că au ucis cit mai mulți 
patrioți sud-vietnamezi. Ei au arătat 
cu această ocazie că avansările în 
grad depind de „numărul cadavre
lor".

de evadare 
împușcarea 
la o între-

KHARTUM 29 (Agerpres). — In
tr-o declarație dată publicității 
sîmbătă seara la Khartum, genera
lul Gaafar Mohammed El Numeiry, 
președintele Consiliului comanda
mentului revoluției sudaneze, a 
anunțat că, în cursul călătoriei pe 
care a făcut-o săptămîna aceasta 
în regiunea Nilului Alb, partizanii 
imamului El Hadi-Mahdi, șeful 
sectei religioase musulmane a an- 
sarilor, au încercat să-1 asasineze. 
Generalul Numeiry a subliniat că 
nu va permite ca în țară să izbuc
nească un război civil, făcînd apel 
la „unitatea poporului alături de 
forțele armate".

El a anunțat, de asemenea, că 
a trimis o delegație de ofițeri su
periori în Insula Abba, pentru a 
avea, convorbiri cu El Mahdi. A- 
cesta din urmă a insistat însă a- 
supra intenției sale de a se opu
ne guvernului — a arătat gene
ralul Numeiry.

★
' AMMAN 29 (Agerpres). — Preșe

dintele Consiliului comandamentului 
revoluției sudaneze, generalul Gaafar 
El Numeiry, va întreprinde o vizită 
oficială în Iordania, în cursul lunii 
aprilie, s-a anunțat sîmbătă la Am
man. Această vizită se înscrie în ca
drul turneului pe care generalul El 
Numeiry îl va efectua în unele capi
tale arabe.

Măsuri în Brazilia împo
triva terorismului. Guvernul 
brazilian a decretat sîmbătă noi mă
suri în vederea prevenirii actelor de 
terorism și piraterie aeriană. Poli
ția braziliană a anunțat că, începînd 
de luni, toate bagajele pasagerilor a- 
vioanelor vor fi amănunțit controla
te, în vederea descoperirii eventua
lelor arme sau substanțe explozive.

Un protocol suplimentar 
cu privire la schimburile de mărfuri 
dintre R.P. Bulgaria și Turcia pe 
anul 1970 a fost semnat la Sofia. 
Conform acestuia, volumul schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două 
țări va înregistra în anul în curs o 
creștere de 20 la sută în compara
ție cu cel prevăzut în protocolul an
terior.

Miniștrii educației din ță
rile arabe se vor întdni luni Ia 
Tripoli, în cadrul unei conferințe 
care va fi inaugurată de Moamer 
El Gedafi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, a anunțat sîmbătă seară postul 
de radio Tripoli. La această întîlnire 
vor participa miniștrii educației din 
R.A.U., Sudan, Tunisia, Iordania, 
Arabia Saudită, Liban, Republica 
Arabă Yemen și Republica Populară 
a Yemenului de Sud.

după Încercarea

DE LOVITURA DE STAT
DIN CONGO CB)

De ce a fost deturnată
nava „Columbia Eagleti

Declarațiile marinarilor care au inițiat aceasta acțiune

LONDRA 29 (Agerpres). — Cei doi 
tineri marinari americani, Clyde Mc
Kay jr. și Alvin Glatkowski, care au 
deturnat spre Cambodgia (nava „Co
lombia Eagle", încărcată cu iriuniții 
destinate trupelor americane din 
Vietnamul de sud, au declarat într-un 
interviu acordat corespondentului 
special la Pnom Penh al ziarului 
londonez „The Times" că au recurs 
la această acțiune pentru a împiedi
ca cele 10 000 de tone de napalm de 
la bordul navei să fie aruncate asu
pra populației sud-vietnameze. Mc
Kay a precizat corespondentului că 
unicul mobil al acțiunii lor rezidă în 
faptul că se opun războiului din Viet
nam. Arătînd că napalmul era desti
nat bazelor aeriene americane din 
Tailanda, de unde decolează bombar
dierele B—52 pentru a efectua rai
duri asupra unor regiuni controlate 
de forțele patriotice din Vietnamul 
de sud, McKai a afirmat : „dacă aș 
fi continuat să-mi desfășor în mod 
normal activitatea pe navă, aș fi par
ticipat la această acțiune criminală, 
permițînd ca bombele cu napalm să

ajungă la destinație, de unde ar fi 
fost apoi aruncate asupra oamenilor".

„Columbia Eagle" se află în pre
zent în rada bazei navale cambod
giene de la Ream, în apropiere de 
portul Sihanoukville, iar cei doi ma
rinari au primit azil politic.

BRAZZAVILLE 29 (Agerpres). — 
Postul de radio Brazzaville a anunțat 
că trei ofițeri au fost executați dumi
nică dimineața pentru participarea la 
încercarea de lovitură de stat de la 
23 martie împotriva .'regimului din 
Congo (Brazzaville). Curtea marția
lă, care a deliberat în tot cursul nop
ții de sîmbătă spre duminică, a pro
nunțat alte cinci condamnări la moar
te în contumacie, printre care aceea 
a fostului ministru al apărării, căpita
nul Augustin Poignet. Radio Brazza
ville a menționat că ancheta conti
nuă, printre cei implicați în complo
tul de la 23 martie fiind mal mulți 
membri ai poliției naționale (jandar
meria).

-------------------------------------------------------------------------1----------------
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Puternic cutremur de pămint

în legătură cu viitorul statut
al Bahreinului

© U THANT A ACCEPTAT SĂ-ȘI OFERE BUNELE OFICII ÎN 
DIFERENDUL DINTRE IRAN Șl ANGLIA • NUMIREA UNUI 
REPREZENTANT PERSONAL AL SECRETARULUI GENERAL 

AL O.N.U. ÎN BAHREIN

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., U Thant, 
a anunțat că a acceptat să ofere bu
nele sale oficii în diferendul dintre 
Iran și Marea Britanie privind statu
tul viitor al Bahreinului, teritoriu 
aflat în prezent sub protectorat bri
tanic. într-un comunicat remis pre
sei, U Thant a precizat că a accep-, 
tat această misiune la cererea guver
nului iranian și cu consimțămîntul 
guvernului Marii Britanii și a însăr
cinat pe diplomatul italian, Vittorio 
Winspeare Guicciardi, directorul Ofi
ciului european al O.N.U., să fie re
prezentantul său personal în Bahrein. 
Sarcina lui U Thant și a reprezentan
tului său personal constă în „a se 
asigura de dorințele poporului din 
Bahrein" în ce privește viitorul aces
tui teritoriu, după ce administrația 
britanică va fi retrasă în 1971. Gui
cciardi urmează să plece luni în Ba
hrein și va remite un raport secreta
rului general al O.N.U. asupra rezul
tatelor misiunii sale care va fi remis 
apoi spre aprobare Consiliului de 
Securitate. Este pentru prima oară 
cînd secretarul general al O.N.U. în
treprinde o misiune de bune oficii 
pentru a determina în mod direct do
rința unui popor în ce privește vi
itorul lui. Asemenea acțiuni au mai 
fost întreprinse pînă acum numai în 
baza unor rezoluții ale Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Protectoratul Bahrein, foarte bogat 
in resurse petrolifere, numără 200 000 
de locuitori la o suprafață locuită de 
520 km pătrați. Populația acestui te
ritoriu trebuie să se pronunțe dacă 
dorește să rămînă ca stat asociat la 
Marea Britanie, să se integreze sau 
să se asocieze cu Iranul, să aleagă in
dependența deplină sau să se alăture 
federației statelor din Peninsula ara
bică ce urmează să ia ființă după re
tragerea Marii Britanii din această 
regiune.

La Teheran, ministrul iranian al 
afacerilor externe, Ardeshir Zahedi, 
a declarat 
Britanie a

înțeleaptă și logică", subliniind că 
guvernul Iranului dorește „o regle
mentare rezonabilă și universal accep
tabilă" a actualului diferend. Zahedia 
subliniat că Iranul nu va folosi ni
ciodată forța pentru a ocupa Bahrei- 
nul „întrucît politica și filozofia noas
tră este contrară ocupației și folosirii 
forței asupra altor teritorii", arătînd 
că dorința populației din Bahrein va 
fi respectată de țara sa.

La Londra, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe, a 
declarat că guvernul Marii Britanii 
„salută poziția guvernului iranian" și 
acceptarea de către U Thant a ce
rerii de a-și oferi bunele - oficii;

în Parlament că Marea 
acceptat „această soluție

Cele două avalanșe de 
Zăpadă’ care s_au succedat sîmbă
tă în apropierea localității Avers 
din estul Elveției, au provocat trei 
victime. Deși o echipă de ajutor s-a 
deplasat imediat cu un elicopter la 
locul accidentului, numai unul din 
cei patru tineri îngropați sub zăpadă 
a putut fi salvat.

Un uriaș incendiu s a de- 
clarat sîmbătă seara în portul mexi
can Vera Cruz. Alimentat de un 
vînt puternic, focul ce a luat naștere 
în depozitele vămii s-a extins asu
pra clădirilor înconjurătoare. Nume
roase brigăzi de pompieri din loca
litățile învecinate au sosit la Vera 
Cruz pentru a localiza acest incen
diu, considerat drept cel mai mare 
din istoria orașului. Pagubele mate
riale sînt evaluate la aproximativ 10 
milioane dolari.

Un grup de 66 de per
secute acuzata de participare la 
activitatea Partidului eliberării — or
ganizație islamică ilegală — a fost 
condamnat sîmbătă de un tribunal 
militar iordanian la 15 ani închisoa
re. Membrii grupului fuseseră ares
tați în luna octombrie 1969, cu oca
zia descoperirii complotului antigu
vernamental organizat de acest 
partid.

La Pozzuoli s-a înregis
trat un nou cutremurde mică 
intensitate. Mișcarea seismică nu a 
provocat nici pagube materiale și nici 
panică în rindul locuitorilor rămași 
în acest port maritim de lîngă Napoli. 
Se știe că o mare parte a populației 
s-a evacuat la începutul lunii martie, 
unii dintre locuitori înapoindu-se 
însă după ce s-a anunțat că perico
lul s-a redus. Cutremurul de sîmbătă 
este al șaselea înregistrat în ultimele 
patru zile.

Cetățeanul canadian Leo 
Boyd, *n v^rst^ de 51 ani, căruia 
cu '6 luni In urmă i se grefase o 
nouă inimă, a decedat în noaptea de 
sîmbătă spre duminică. Buletinul 
medical al spitalului St. Luke din 
Houston (Texas), unde Boyd se afla 
sub observație, menționează că de
cesul se datorează unui fenomen de 
respingere a inimii grefate, manifes
tat cu trei săptămîni în urmă și com
plicat de o pneumonie. La Houston 
se precizează că Leo Boyd, operat Ia 
17 noiembrie 1968 de dr. Denton 
Cooley, a supraviețuit cel mal mult 
din cei 21 de pacienți ai medicului, 
cărora li s-au efectuat operații de 
transplantare a inimii.
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© Cel mai lovit - orașul Gediz ® Sute de morți și de răniți 
© Premierul Demirel și alți membri ai guvernului s-au 

deplasat în regiunea catastrofei

Mișcarea seismică a .fost resim
țită în insulele Chio și Lesbos din 
Marea Egee, ea fiind înregistrată 
de institutele seismologice din nu
meroase țări ale lumii. Ea a avut 
o amplitudine de gradul 7,5 pe 
scara Richter. In cursul nopții, în 
zona sinistrată s-au înregistrat alte 
cîteva cutremure, dar de mai mică 
intensitate.

Primul ministru al Turciei, Su
leyman Demirel, a plecat dumini
că cu avionul în regiunea catastro
fei, unde se află deja alți patru 
miniștri ai guvernului. Unități mi
litare au fost trimise în ajutorul 
sinistraților, iar Semiluna roșie a 
pus la dispoziție un mare număr 
de corturi pentru adăpostirea per
soanelor ce au rămas fără locuințe.

în Turcia

ANKARA 29 (Agerpres). — Un 
cutremur catastrofal s-a produs 
sîmbătă seara, la ora 23,06 (ora lo
cală) în partea de vest a Turciei, 
provocînd un însemnat număr de 
victime omenești și imense pagube 
materiale. După cum a anunțat 
Ministerul de Interne al Turciei, 
cel mai puternic lovit a fost ora
șul Gediz cu 10 000 de locuitori, 
situat la 230 km sud de Istanbul, 
unde numărul morților este de 
peste 150, iar cel al răniților se a- 
propie de 1 000. Autoritățile au 
precizat că pînă în prezent cifra 
morților a depășit 200 de persoane, 
dar se crede că acest număr este 
mai mare. Știri neconfirmate men
ționează că mișcarea seismică a 
provocat moartea a 600—1000 de 
persoane, datele exacte neputînd 
fi cunoscute, deoarece numeroase 
sate din zona muntoasă au rămas 
izolate de restul țării. La Gediz 
s-au produs numeroase incendii, 
iar majoritatea caselor s-au prăbu
șit. Pe șoseaua principală dintre 
Kutahya și Gediz au apărut cre
vase, iar circulația este mult în
greunată. O ploaie torențială și un 
vînt extrem de puternic au urmat 
cutremurului.

O formula reînnoită
(Urmare din pag. a I-a)

ne supus fluctuațiilor — într-un sens 
sau altul — în special în perspectiva 
alegerilor regionale.

Socialiștii par a fi satisfăcuți de 
faptul că obiectivul lor principal — 
evitarea dizolvării parlamentului, și 
luarea angajamentului de a se ține 
la data prevăzută alegerile regionale 
— a fost atins și, ca atare, trec oare
cum peste faptul că, în afara vice- 
președinției Consiliului de Miniștri și 
Ministerului Bilanțului și Programării 
Economice, celelalte ministere care 
le revin nu au o pondere deosebită. 
Socialiștii unitari au reușit perfor
manța de a li se atribui două „super- 
ministere" — cel al finanțelor și al 
apărării, iar republicanii par satisfă
cuți că dețin portofoliul justiției.

Observatorii politici italieni apre
ciază că noul guvern — construit pe 
structura fragilă a divergențelor bine 
cunoscute dintre componentele coali
ției guvernamentale de centru-stînga.

precum și a celor din sinul P.D.C., 
P.Ș.I. și P.S.U. — nu are temei pen
tru prea mult optimism. Aplanate „in 
extremis", divergențele de păreri ar 
putea răbufni din nou, mai ales după 
alegerile regionale. Ziarul „l’Unitâ" 
scria sîmbătă că Mariano Rumor va 
conduce „un guvern născut sub 
semnul nesiguranței și 
țiilor față de 
noire pe care 
De asemenea, 
dului Socialist 
ții Proletare
Nuovo". apreciază în ultimul său 
număr că, întrucît cauzele divergen
țelor dintre partidele coaliției cva- 
dripartite nu au fost înlăturate, „re
învierea guvernului Rumor nu poate 
ascunde echilibrul politic instabil al 
centrului-stînga". în cercurile infor
mate ale P.C.I. și P.S.I.U.P. se sub
liniază, totodată, necesitatea intensi
ficării luptei maselor muncitoare în 
vederea apărării drepturilor lor vi
tale.

născut 
contradic- 

cerințele de reîn- 
le avansează țara", 

săptămînalul Parti- 
Italian al Unită- 

(P.S.I.U.P.), „Mondo

Camera Superioară
a Parlamentului indian

Alegerile pentru

Obiectivele
politicii S.U.A

in Africa

dintre S.U.A. și aceste țări 
formula recomandări privind 
de viitor a S.U.A. în această 
a lumii. Statele Unite inten-

ara- 
ale 

alia- 
re- 

mai

Raportul secretarului 
de stat, William Rogers

APARAT ULTRASONIC 
PENTRU DETECTAREA 

LEZIUNILOR 
CEREBRALE

Joi, pe poligonul de la Cape Ken
nedy, a fost efectuată o repetiție 
generală prin care s-a simulat lan
sarea navei „Apollo-13", prevăzută 
pentru 11 aprilie a.c. Repetiția a 
durat două ore și jumătate. în fo
tografie : membrii echipajului „A- 
pollo-13" — James Lovell, Thomas 
Mattingly și Fred Haise — în drum 
spre platforma unde se află instalată 
uriașa rachetă „Saturn-5", în vîrful 
căreia este amplasată cabina spa

țială

DELHI 29 (Agerpres). — Partidul 
Congresul Național Indian (de guver- 
nămînt) a pierdut 15 mandate în ale
gerile pentru Camera Superioară a 
Parlamentului — Consiliul Statelor, 
încheiate sîmbătă.

în felul acesta, partidul Congresul 
Național Indian va fi nevoit să ape
leze la sprijinul altor partide, pentru 
a putea obține aprobarea legilor pre
zentate consiliului.

în urma acestor alegeri, C.N.I. de
ține numai 89 din cele 240 de locuri 
ale Consiliului Statelor. Alegerile 
pentru consiliu se desfășoară la fie
care doi ani, cînd sînt reînnoite o 
treime din numărul mandatelor vala
bile timp de șase ani.

Statistici implacabile
Conductă petrolieră între 

Iran și Turcia. Instalarea con
ductei destinate transportului petro- \ 
lului iranian prin teritoriul turc spre 
Marea Mediterană va începe în cursul 
acestui an. a anunțat Korkut Ozal, 
directorul întreprinderii petroliere de 
stat a Turciei. Se precizează că lun
gimea conductei va atinge 1 850 ki
lometri și lucrările de instalare vor 
costa 672 milioane dolari.

Ministrul de interne al 
Marocului a sosit la Alger. 
Mohamed Oufkir a declarat că va 
discuta probleme de interes reciproc 
cu membrii guvernului algerian și 
și-a exprimat convingerea că întîl- 
nirile frecvente între conducătorii 
celor două țări sînt menite să întă
rească relațiile strînse existente între 
aceste state vecine. Generalul Oufkir 
urmează să înmîneze președintelui 
Algeriei, Houari Boumediene, un 
mesaj din partea regelui Hassan al 
II-lea al Marocului.
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Intr-un raport guvernamental 
publicat la Washington se 
tă că cheltuielile militare 
S.U.A., precum și cele ale 
ților lor din N.A.T.O., au 
prezentat în 1967 — cel 
recent an pentru care există 
date complete — 9,5 la sută din 
produsul național brut și res
pectiv 4,6 la sută. Cheltuielile 
militare ale țărilor dezvoltate, 
în perioada 1964-1969 — relevă 
în continuare raportul — au 
sporit în medie cu 7 la sută pe 
an, iar in țările în curs de dez
voltare cu 15 la sută pe an, o- 
glindind atragerea unora din 
aceste țări în vîrtejurile cursei 
înarmărilor.

Cheltuielile militare ale tu
turor țărilor în anul 1967 s-au 
cifrat la suma de 181 miliarde 
de dolari, dintre care Statelor 
Unite le revine suma de 75 
miliarde de dolari. Marea ma
joritate a țărilor globului au 
cheltuit în medie 7,3 la sută din 
produsul lor național brut pen
tru înarmare. în prezent, Înar
mările înghit 200 miliarde dolari 
anual.

Pe de altă parte, potrivit unor 
date furnizate de U.N.E.S.C.O., 
doar unul din patru copii ai 
lumii beneficiază de învăță- 
mîntul primar. Cit privește în- 
vățămîntul secundar, numai unul 
din 12 copii poate urma liceul. 
Aceste date sînt și mai grăi
toare raportate la numărul co
piilor sub 15 ani existent ac
tualmente pe glob. EI este de 
aproape 1,5 miliarde la o popu
lație globală de peste 3 miliar
de de oameni. Din acest sondaj 
rezultă că cifra copiilor analfa- 
beți, în loc să scadă, a crescut. 
Explicația, potrivit aceleiași sur
se, rezidă în alocațiile încă in
suficiente, în lipsa profesorilor, 
a școlilor și echipamentelor.

Limbajul sec și zguduitor, în 
același timp, al cifrelor de mai 
sus dă singur răspuns la în
trebarea firească : dacă măcar 
o parte a uriașelor sume irosite 
pentru înarmări ar fi repartiza
te nevoilor învățămîntului pe 
glob, cu cit s-ar avansa spre e- 
liminarea uneia din situațiile 
cele mai paradoxale ale secolu
lui nostru ?

DE PRETUTINDENI
„FURCI CAUDINE 

PENTRU SECURITATEA 
AVIOANELOR

La aeroportul din Londra poa
te fi văzut un dispozitiv curios, 
destinat să demaște pe eventua
lii „pirați ai aerului". Pasagerii 
trec printr-un fel de „furci 
caudine" — o ramă de alumi
niu conectată la un aparat care 
măsoară cantitatea de metal a- 
flată asupra lor. Sistemul nu fo
losește razele X și de aceea nu 
prezintă pericole pentru călă
tori, ajutînd însă la depistarea 
imediată a acelor ce poartă a- 
supra lor arme ascunse.

ORCHESTRĂ
DE CAMERĂ ÎNTR-UN 

PIAN PNEUMATIC

de obiceiuri pitorești. Femeile 
nu folosesc nici un fel de po
doabe, în schimb bărbații poar
tă numeroase șiraguri de măr
gele și bijuterii de argint. în 
virful capului poartă un mare 
piepten de lemn. Cînd feciorii 
ajung Ia vîrsta însurătorii își 
vopsesc fața în roșu și dinții în 
Tiegru, curățindu-se de aceste 
vopsele numai după ce își gă
sesc mireasa.

Ideea tonomatului nu aparți
ne exclusiv generației noastre. 
Ceea ce reprezintă pentru noi 
azi tonomatul era pentru stră
bunicii noștri orchestrionul. Doi 
frați din Wuppertal (R.F.G.) de
țin o interesantă colecție de a- 
semenea aparate muzicale vechi. 
Cea mai originală piesă din co
lecție este violina-fonolist, un

pian pneumatic cu trei viori 
în interior care cîntă mecanic. 
Un sul muzical perforat deter
mină „trio“-ul automat să scoa
tă sunete. Un asemenea pian- 
vioară reprezintă o raritate 
mondială.

INVERSARE DE ROLURI...
în Pakistanul de est trăiește 

tribul Murang. care are o serie

Renumitul chirurg și neuro
log suedez Lars Leksell a cons
truit un nou aparat pe bază 
de ultrasunete pentru detecta
rea și măsurarea leziunilor de 
pe creier. Aparatul numit Echo- 
encefaloscop ME 800 cîntăreș- 
te 6 kilograme și este deosebit 
de eficace în diagnosticarea he
moragiilor și tumorilor din inte
riorul cutiei craniene. El poate 
fi folosit și ca aparatură de 
ambulanțe, deoarece funcționea
ză și cu baterii.

WASHINGTON 29. (Agerpres). — 
Secretarul de Stat al S.U.A., William 
Rogers, a prezentat președintelui 
Nixon un raport cuprinzînd propune
rile sale cu privire la politica Ad
ministrației față de țările din Africa. 
După cum se știe, șeful diplomației 
americane a întreprins luna trecută 
un turneu în mai multe țări africane 
în dorința de a-și forma o opinie 
proprie asupra stadiului actual al re
lațiilor 
și de a 
politica 
regiune 
ționează să mențină actualul nivel al 
asistenței economice către Africa, se 
arată, printre altele, în raport. De
partamentul de Stat va întreprinde 
un studiu în legătură cu clauza care 
prevede ca creditele acordate de 
S.U.A. să fie folosite aproape în ex
clusivitate pentru cumpărarea de bu
nuri și servicii americane. Această 
clauză a fost adesea criticată de ță
rile beneficiare ale asistenței S.U.A.

Referindu-se la atitudinea față de 
Rhodesia, Rogers a declarat că S.U.A. 
nu vor recunoaște regimul minoritar 
al lui Ian Smith. El a precizat în a- 
celași timp că relațiile cu Republica 
Sud-Africană vor fi menținute.
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