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pentru județul Mehedinți

primăvară

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vi
zită oficială în Republica Zair, 
luna martie a.c:

numai 
prisma reușitei organizatorice ; 

cît se poate de firesc ca, la sfîr- 
competiției, să judecăm lucru- 

și în funcție de modul în care
Cine seamănă nepăsare,

ridicarea acestora, 
întreaga răspundere 

în seama beneficiaru-

și parcă nu 
prăpădește 

un an, tot , 
din primă-

in fata
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ÎN ACJIUNE TOATE PlRGHIILE CARE ASIGURĂ

FUNCTIONAREA NORMALA

CONTRACTULUI ECONOMIC!
Intre problemele de mare impor

tanță dezbătute la recenta Conferin
ță pe țară a cadrelor de conducere 
din întreprinderi și centrale indus
triale și de construcții, cu deosebită 
claritate s-a relevat necesitatea des
fășurării ritmice a aprovizionării 
tehnico-materiale și desfacerii pro
ducției, condiție esențială a folosirii 
complete a capacităților de producție, 
a realizării sarcinilor de plan în toate 
unitățile economice. Această cerință 
este deosebit de actuală. Să vedem de 
ce. La ora actuală sînt tot mai nume
roase exemplele în care relațiile eco
nomice dintre întreprinderi se desfă
șoară în bune condiții, asigurîndu-se 
în practică o circulație ordonată — 
potrivit prevederilor planului — a bu
nurilor materiale. In județele Arad, 
Cluj și Satu-Mare, de pildă, în ma
rea majoritate a unităților investiga
te, obligațiile contractuale se îndepli
nesc cu succes, aceasta fiind o conse
cință a faptului că conducerile în
treprinderilor respective, sub îndru
marea atentă a organizațiilor și orga
nelor locale de partid, se preocupă în 
mod susținut de perfecționarea me
canismului contractual, reușind să' 
creeze o corelație directă, reală și si
gură între contractele semnate și po
sibilitățile concrete de producție. Ex
periența acestor întreprinderi dove
dește că orice contract economic poa- 

j te și trebuie să fie respectat. ______ , ,___  ________
; -Totuși, de ce în unele'întreprinderi, ' ne și 724 motoare SR 211. La 

prin 'încălcarea legilbh statului, con
tractul continuă să fie tratat ca un 
act formal și nu ca un izvor de obli
gații bine statornicite ce trebuie res
pectate integral și la termenul pre
văzut ? De ce se menține, în u- 
nele cazuri, statutul dictatorial al 
furnizorului asupra beneficiarului ? 
(Ne permitem să cităm, în acest 
sens, dintr-o scrisoare sosită la re
dacție zilele acestea... „De cîtva 
timp, se spune în cuprinsul acesteia, 
unii furnizori s-au obișnuit să- ne li
vreze mărfurile contractate numai 
după 2—3 apeluri din partea noastră.

Mai în glumă sau mai în serios, unii 
salariați au propus să mutăm sediul 
serviciului nostru de aprovizionare 
la partenerul nostru și să facem în 
locul său operațiile de preluare și 
recepționare a mărfurilor din sec
țiile de producție, să urgentăm fabri
cația, să încărcăm și să ne expediem 
mărfurile"). Insistăm asupra unor 
asemenea situații nu numai pentru 
că nelivrarea, intr-un caz sau altul, 
a produselor contractate provoacă 
prejudicii economiei naționale — prin 

lanț" a unor sarcini 
pentru că repetarea 
disciplina contrac- 
o anumită mentali- 
în legătură cu răs-

nerealizarea „în 
de plan — ci și 
abaterilor de la 
tuală generează 
țațe dăunătoare ____
punderea pe care o incumbă semnă
tura pusă pe un contract economic, 
creează iluzia că obligațiile contrac
tuale ar putea fi îndeplinite în mod 
facultativ, după bunul plac al uneia 
sau alteia din părțile contractante.

...Deși, în anul trecut, nu și-a ono
rat deloc 50 de contracte și, cu în- 
tîrziere, 5 contracte, toate în va
loare de zeci de milioane lei, repre- 
zentînd diverse piese, subansamble 
și repere (printre partenerii față de 
care a avut restanțe aflîndu-se uzina 
„Autobuzul" din Capitală, uzina „6 
Martie" din Zărnești, Uzina de auto
turisme din Pitești), uzina de autoca
mioane „Steagul roșu" din Brașov a 
fabricat, peste plan, 394 autocamioa-

.' ..... ...... .... __ fel, f
uzina „1 Mai" din Ploiești și-a depă
șit planul la piese turnate din fontă 
și oțel — livrind, uneori, anumitor 
parteneri cantități mai mari decît 
cele contractate — în timp ce con
tractele încheiate cu alte unități eco
nomice nu au fost îndeplinite. Evi
dent, sînt demne de remarcat efortu
rile colectivelor respective de a de
păși unele prevederi ale planului la 
produse solicitate de economia na
țională. Dar, sub paravanul acestor 
rezultate, și într-un caz și în celă
lalt, s-au nesocotit unele dispoziții 
exprese ale reglementărilor în vi-

t

LA UZINELE TEXTILE 
„MOLDOVA" BOTOȘANI

Pe prim plan

calității produselor

CONSTRUCTORII DE 
ȘANTIERUL FABRICII 
MAȘINI-UNELTE DE LA 
CAU și-au îndeplinit, eu 40 de 
zile înainte de termen, sarci
nile de plan pe primul trimes
tru al anului. Pînă la finele tri
mestrului ei sînt hotărîți să rea
lizeze 40 la sută din prevederile 
acestui an, creînd astfel posibi
lități pentru devansarea cu pa
tru luni a termenului de dare 
în folosință a obiectivului -res
pectiv.

Organizarea și folosirea judi
cioasă a timpului de lucru și a 
utilajelor din subteran au avut 
ca rezultat. Ia EXPLOATAREA 
MINIERA ȚEBEA DIN JUDE
ȚUL HUNEDOARA, ridicarea 
pe o treaptă superioară a acti
vității productive. Numai dato
rită creșterii productivității 
muncii, indicator care în luna 
ianuarie a fost realizat în pro
porție de 106;3 la sută.

goare. Atît uzina brașoveană, cît și 
cea ploieșteană au sacrificat intere
sele unor parteneri de contract 
în favoarea celor proprii. Desi- 

. gur, uzinei „1 Mai" din Ploiești ii 
era mai ușor să fabrice piese mai 
simple, cu greutăți medii mai mari, 
solicitate de unele unități economice 
colaboratoare, decît reperele și pie
sele mai complicate contractate cu 
alți beneficiari. Numai că, din aceas
tă cauză, Uzinei de mașini electrice 
din București i s-a livrat doar 40 la 
sută din cantitatea contractată, iar 
Uzina mecanică din Cîmpina nu și-a 
putut realiza un contract încheiat cu 
unul din beneficiarii săi. în fond, se 
presupune că atunci cînd au acceptat 
c comandă a unui beneficiar, furni
zorul și-a analizat posibilitățile reale 
de realizare a produsului solicitat. 
Dacă însă la semnarea contractului 
a avut în vedere nu numai propriile 
sale avantaje, ci și interesele benefi
ciarului, atunci trebuia să fie con
secvent, să țină seama de aceste in
terese și pe parcursul executării sar
cinilor de plan. Altfel a încurcat lu
crurile și „bunele intenții" inițiale, 
a adus. în final, prejudicii econo
miei.

Practica arată că, adeseori, ger
menii nerealizării unor contracte se 
manifestă încă în perioada perfectării 
obligațiilor respective. Aceasta pen
tru că furnizorii cedează necondițio
nat în fața „presiunilor" exercitate: 
de anumite foruri de resort, fără t a 
tace o analiză detaliată, concre
tă a condițiilor reale în care pot fi 
fabricate unele produse. în anul care 
a trecut, o serie de unități econo
mice, cum ar fi Centrala industrială 
a geamurilor și materialelor izola
toare din Ploiești, Uzina mecanică din 
Cîmpina și altele au încheiat unele 
contracte cu mult peste capacitățile 
de producție ale unor secții sau sec
toare de fabricație. La Fabrica de ar
ticole tehnice din cauciuc de la 
șov, de pildă, se știa încă din 
mestvul II al anului trecut că 
mite contracte nu vor fi onorate 
tru că atunci cînd întreaga capacitate 
de producție era angajată» au inter
venit „comenzi suplimentare" din 
partea unor unități ale Centralei in
dustriale de autocamioane și trac
toare din Brașov și ale Grupului in
dustrial de autoturisme din Pitești, 
cărora li s-a dat prioritate. în final, 
în bună măsură din această cauză, 
fabrica a rămas restanțieră cu 29 de 
contracte, in alte cîteva zeci benefi
ciarii acceptînd, de voie de nevoie, 
decalarea termenelor stabilite inițial. 
Nu ne propunem să analizăm opor
tunitatea acceptării comenzilor su
plimentare, însă nu ne putem de
clara de acord cu faptul că mulți 
beneficiari, fără a li se lua în consi
derare necesitățile, 
in fața unui fapt împlinit, în-

Cornellu 
Nicolae MOCANU

BOTOȘANI (Corespondentul 
Scînteii", N. Zamfirescu). — în

treaga activitate desfășurată de 
harnicul colectiv al uzinelor 
textile „Moldova" din Botoșani 
se desfășoară sub semnul înde
plinirii exemplare a sarcinilor 
de producție, a îmbunătățirii 
continue a calității firelor și țe
săturilor apreciate de numeroși 
beneficiari din țară și de peste 
hotare. Rezultate bune a înre
gistrat colectivul de muncă de 
aici și în acest început de an. 
Acordînd o deosebită atenție 
folosirii intensive a capacități
lor de producție, reducerii chel
tuielilor de fabricație la 1 000 lei 
producție marfă, ridicării ca
lificării tuturor muncitorilor, in
ginerilor și. maiștrilor și per
fecționării tehnologiilor de fa
bricație, planul pe luna ianua
rie a fost îndeplinit la produc
ția globală, în proporție de 103,7 
la sută, la producția marfă cu 
101,2 la sută, iar la piesele de 
schimb cu 108,9 la sută. Față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut s-au produs peste plan 43 
tone fire bumbac.
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au fost puși
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si statistici
A
Spunea Ion C. Bordeianu, țăran cooperator din Stoi- 

șeștii de Vaslui :
— Acum cițiva ani am fotografiat ultimele două case 

din sat învelite cu. paie. Oamenii le dărîmau ca să-si 
ridice altele. De ce le-am fotografiat ? Păi așa, să ră- 
mînă ca o amintire. O amintire rea despre ce-a fost si 
cum a. fost înainte.

îl ascultam pe Filaret Surohan, din satul Slobozia 
Sucevei:

— M-au întrebat mulți : „De unde ai luat modelul 
casei 1“. „De la un om din Romanești !“. „Da „Da !“. 
„Păi, noi o să-l luăm de la tine...".

Casa lui Filaret Surohan este una din multele case 
de cărămidă, învelite cu tablă, ridicate in ultimii ani

ia Slobozia Sucevei. Cu trei camere, două cămări, ve
randă, cu lumină electrică. Casa lui Surohan, ca și ca
sele din Stoișești si cele din atitea alte locuri fac parte 
din cele peste 260 000 de locuințe ridicate de țăranii 
cooperatori numai in ultimul cincinal. Fac parte din 
cele un milion de case ridicate la sate in cei 15 ani 
anteriori. Locuințe ce au statornicit o nouă imagine a 
satului românesc antrenat in ritmurile dinamice ale 
prefacerilor socialiste.

O statistică din . 1940 dimensiona — tot in cifre de 
ordinul milioanelor — condițiile precare de locuit in 
mediul rural : case acoperite cu stuf sau paie, bordeie 
cu o singură încăpere in care locuia întreaga fami
lie etc. ,

„O amintire rea despre ce-a fost !“.
Developați imaginile despre bordeiele, casele înve

lite cu paie si stuf, casele de pămint... Pentru copiii 
lui Surohan sau Ion C. Bordeianu sint imagini de isto
rie veche. Foarte veche.

Si totuși, părinții lor au străbătut-o intr-o singură 
generație.

Cu prilejul dezbaterilor 
din adunarea generală a 
cooperativei agricole din 
Izvoarele, localitate situată 
în cîmpia mehedințeană; 
mai mulți cooperatori 
(Constantin Spîrlea, Con
stantin Ilie, Ion M. Ciurel, 
Ion Brezoi) au luat cuvîn- 
tul, exprimindu-și dezacor
dul cu stilul de muncă al 
membrilor vechiului consi
liu de conducere, veștejin- 
du-i pentru faptul că „au 
dus de ripă avutul obștesc". 
Principalul argument : anul 
trecut au putrezit pe cimp 
însemnate cantități de var
ză și roșii, iar pagubele 
totale din sectorul legumi
col s-au ridicat la peste un 
milion de lei ; în sectorul 
viticol tot atîta — și al
tele... Singura scuză invo
cată de fastul președinte 
al cooperativei, inginerul 
Ion Dragotescu, este aceea 
că întreaga cantitate de. 
varză și roșii care s-a pră
pădit nu a fost ridicată în 
conformitate cu contractul 
încheiat cu I.P.V.I.L.F. — 
Mehedinți. C.A.P. Izvoarele 
și-a 
contractuală, 
respectivele 
timp, dar

tone. Celelalte le-au lasat, 
să facă ce-or ști cu ele. 
Așa ne este înfățișată, în 
esență, situația pagubei re
zultate din cultura legu
melor în satul Izvoarele, 
de către fostul președinte.

La rindul său, inginerul 
Aurelian Bălan, director al 
I.P.V.I.L.F. - Mehedinți, 
cind l-am întrebat dacă au 
fost asigurate condițiile 
privind personalul tehnic 
de recepție și mijloacele de

respectat obligația 
a recoltat 
legume la 

I.P.V.I.L.F. a 
încurcat lucrurile, tărăgă- 
nind 
Deci,

ce nu a fost respec
tat contractul ? In ce con
diții ? Din facturile exis
tente la contabilitatea coo
perativei agricole de pro
ducție din Izvoarele rezul
tă că I.P.V.I.L.F. — Me
hedinți nu a preluat, con
form contractului încheiat 
pe anul 1971, din 300 tone 
varză decît 200 tone și din 
400 tone roșii doar 340

le sale, în care se împletesc și 
apele a zeci de rîușoare de 
munte, du fost zăgăzuite pen
tru totdeauna de pieptul de u- 
riaș al barajului de la Vidra. 
Sarcina închiderii vanei a re
venit mecanicilor de la „Elec- 
tromontaj". Momentul are acea 
solemnitate proprie înfruntării 
victorioase a omului cu natura, 
înfruntare menită . să descătu
șeze și să pună in valoare im
portante izvoare de lumină și 
energie ale țării. Sînt de față, 
desigur, temerarii constructori
— cei care pun temelii de ne
clintit marii hidrocentrale de pe 
Lotru. Ei au fost felicitați de 
tovarășul Petre Dănică, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Vîlcea, și de to
varășul Gheorghe Cocoș, ad
junct al ministrului energiei e- 
lectrice, fost director general al 
I.C.H.

...Apele Lotrului au fost ză
găzuite și au început să se a- 
cumuleze, de ieri, în lacul Vi
dra, urrnînd ca pînă la sfîrși- 
tul acestui an să intre în func
țiune prima turbină a hidrocen
tralei. Complexul de lucrări sin
tetizează tot ce s-a dobindit mai 
valoros în experiența Bicazului 
și Argeșului. Iată, pe scurt, cî
teva date din „fișa tehnică" a 
complexului : lacul, cu un vo
lum de 340 milioane mc de apă, 
este situat la o cotă foarte înal
tă : 1 300 metri, pentru 
realiza o cădere mare. în 
tele turbinelor ; barajul — 
ție tehnică românească unică
— este realizat nu din be
ton, ca pînă acum, ci 
materiale locale . spărturi de 
rocă-în amestec cu miez imper
meabil de argilă ; corpul bara
jului cuprinde 4 milioane mc 
umpluturi consolidate după o 
tehnologie specială ; in centrală 
apele lacului vor fi introduse și 
evacuate prin galerii betonate. 
Pe lingă energia electrică fur
nizată, complexul de pe Lotru 
va atenua viiturile și inundațiile 
din această zonă. In același 
timp, zona respectivă va exercita 
o deosebită ' atracție turistjcă 
pentru cei ce iubesc natura.

La invitația președintelui Comi
tetului Central al Partidului Con- 
golez al Muncii, președinte'al Re
publicii Populare Congo, șef al 
statului, comandantul Marien 
N’Gouabi, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre-

ședințele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va efec
tua o vizită oficială în Republica 
Populară Congo, în luna martie 
a.c.

a se 
pale- 
crea-

din

Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii

ATLETISM. „Strălucirile „Cupei de 

cristal"...

HANDBAL. „Trofeul Carpați" — test 

preolimpic (1-6 martie, la Plo 

iești)

te pagubele din sectorul 
legumicol al cooperativei 
au fost pricinuite de bene
ficiar. Să admitem că el va 
fi obligat să plătească des
păgubiri cooperativei din 
Izvoarele. Dar oare solu
ționat astfel cazul, în fond, 
paguba nu rămine ? Se vor 
lua dintr-un sertar un mi
lion de lei și se vor pune 
intr-un alt sertar. Cele 
două sertare sint insă ale 
societății 1 O „reparație"

varza. Președintele și alții 
privesc, asistă, 
văd cum Se 
munca lor de 
ce au făcut ei
vară și pînă în toamnă în 
sectorul legumicol ; nimeni 
nu mișcă un deget pentru 
a evita această irecupera
bilă pierdere.
vorba de ei înșiși, de ve
niturile lor.

Cum e posibil ? Cineva a 
încercat să explice această

NICOLAE CEAUSESCU, IN REPUBLICA ZAIR
La invitația președintelui Repu

blicii Zair, general de corp de ar
mată Mobutu Șese Seko, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae

agricole de
VASLUI (Corespondentul „Scîn

teii", Vasile Iancu). Condițiile 
prielnice din ultimele zile au 
permis lucrătorilor din agricul
tura județului să înceapă lucră
rile specifice sezonului. După 
cum sîntem informați de Direc
ția generală a agriculturii, pînă 
acum s-au arat primele 350 de 
hectare, s-au grăpat alte peste

1 000 de ha teren arabil, Iar ’n 
următoarele 2—3 zile va începe 
însămînțatul culturilor din pri
ma urgență Totodată, în cîmp 
au fost transportate ceste 
156 800 tone de îngrășăminte 
naturale, iar pe o suprafață de 
peste 30 000 ha s-au împrăștiat 
îngrășăminte chimice.

HOCHEIUL

examenului
de maturitate
• Optimism și angajamen
te la lot, speranțe (încă!) 
în rîndul publicului spec

tator

BASCHET. Ieri în campionatul mas 

culin, liderii și-au întărit poziția 

SCHI. Pe pîrtiile de la Piatra Arsă 

și Poiana Brașov — campionatele 

de fond și „Cupa Dinamo

sau macar a micșora pa
guba, consiliul de condu
cere al cooperativei, dînd 
dovadă de ceea ce, în ter
menii cei mai blînzi, s-ar 
numi lipsă de spirit gospo
dăresc, s-a pus la „adăpos
tul" contractului. „Treaba 
lor" și-au spus senini toc
mai cei puși să apere avu
tul obștesc. Varza, în opti
ca lor, nu mai era... varză, 
un aliment nutritiv, care 
chiar dacă nu ar fi avut

transport, pentru a se ri
dica operativ legumele, a 
afirmat cu seninătate : 
„Totul a fost în ordine". Nu 
și-a mai reamintit că exact 
in perioada cînd recoltarea 
legumelor din cooperati
vele situate în zona de șes 
1 județului era în toi, o 
serie de mijloace de trans- 
■jort, care trebuiau să ri
dice legumele din Izvoa
rele, au fost îndreptate 
spre alte destinații.

Așadar, I.P.V.I.L.F. nu 
și-a respectat obligațiile 
contractuale. Prin urmare, 
este necesar să suporte 
consecințele stabilite prin 
lege. De acord. Să admi
tem, măcar ipotetic, că toa-

pe hlrtie, dar nu una reală, 
de fapt. Legumele — rodul 
muncii, al unor investiții 
materiale — au 
au dispărut... Oricîte argu
mente și justificări ar adu
ce cele două părți, dincolo 
de vorbe care n-ar prețui 
nici cit o ceapă (varză) de
gerată, avuția obștească 
răminc grav păgubită.

Ieșind din sfera raționa
mentelor juridice și econo
mice, ne întoarcem la țe
sătura stărilor de fapt, a- 
bordind cazul dintr-o altă 
perspectivă. Ne întoarcem 
la momentul acela cu tentă 
de absurd, care contrazice 
rațiunea. Așadar, pe cîmp 
începuse să se degradeze

situație astfel :
așteptat cu bună credință 
pe cei de la I.P.V.I.L.F. să 
vină să ridice legumele, 
așa cum ne-am înțeles cu 
ei. Erau căpățînile de varză 
mari cît roata carului și ne 
durea sufletul cînd ve
deam că putrezesc. Dar 
noi nu le mai socoteam ale 
noastre, le socoteam 
I.P.V.I.L.F.-ului. Așa 
vede contractul. Nu 
îndrăzneam să ne atingem 
de ele".

Așadar, în acel moment 
de cumpănă, cînd încă nu 
era tîrziu, cind obștea ar fi 
putut să întreprindă în 
mod operativ o mie și una 
de acțiuni pentru a evita,

căutare pe piață, i se pu
teau găsi alte întrebuin
țări ; nu, ea devenise o 
simplă abstracțiune, o 
„idee", reflexul unei clauze 
contractuale. Pentru că, 
dacă cei din conducerea 
cooperativei ar fi privit lu- 

' crurile cu simț de răspun
dere, atunci, cînd beneficia
rul a dezertat de la datorie, 
ar fi fost firesc să-și pună 
în mișcare toată energia, 
să caute alți solicitanți, să 
conserve legumele în coo
perativă, să le împartă 
cooperatorilor în contul ve
niturilor sau, pur și simplu, 
să fi folosit varza, dacă 
n-o puteau vinde, in hrana 
animalelor. Prima soluție

era, desigur, cea mai nime
rită. Și este exclus să nu 
se fi găsit în centrele oră
șenești apropiate — la 
Motru, la Tg. Jiu, la Pe
troșani, la Reșița — cum
părători. Numai să fi în
cărcat gospodărește roșiile 
și varza, să le fi transpor
tat și pus in vinzare.

L-am întrebat pe N. Ma- 
nolescu, noul președinte al 
cooperativei din Izvoarele, 
cum se explică această si
tuație de-a dreptul stra
nie.

— Cînd era vorba de de
cizii, tov. Dragotescu nu se 
sfătuia cu oamenii, cu 
consiliul de conducere ; cel 
mult cu contabilul-șef. N-a 
știut să-i asculte pe coope
ratori, să afle părerea lor.

Cooperatorii s-au pro
nunțat : președintele și o 
parte dintre membrii fos
tului consiliu de conducere, 
blamați de adunarea gene
rală pentru felul cum au 
condus treburile, n-au mai 
fost realeși. Sperăm că or
ganele competente vor face 
în continuare lumină pen
tru a stabili răspunderile 
concrete ale celor care au 
încercat să „abstractizeze" 
avutul obștesc. încă o dată: 
este inadmisibil ca la adă
postul unor prevederi con
tractuale, pe care unii și 
alții încearcă să le folo
sească acum drept piese m 
apărare, să se pulverizeze 
vinovățiile care au condus 
la situația absurdă, intole
rabilă ca în locul sutelor de 
tone de legume să se afle, 
la bilanț, cîteva foi de hir- 
tie !

curînd, ho- 
. cheiul românesc își 
• va susține, din nou, 

examenul anual — 
„examenul matu
rității" am putea 
spune. Echipa noas
tră reprezentativă 
va participa la 
campionatele mon- 

formațiilor din grudiale in rîndul 
pa B. Evenimentul în sine supor
tă un plus de interes pentru toți 
iubitorii sportului autohton ; între
cerile, la care sînt înscrise 8 echipe 
naționale (R.D. Germană, Polonia, 
Franța, S.U.A., Iugoslavia, Norvegia, 
Japonia și România) vor avea loc — 
ca și acum doi ani — pe patinoarul 
acoperit din parcul sportiv „23 Au
gust". Desigur, încrederea ce se a- 
cordă forului nostru de specialitate 
— de a fi, pentru a doua oară, gaz
dă a întrecerilor pentru grupele B 
(24. martie — 2 aprilie, la București) 
și C (3—12 martie, la 
Ciuc) ale campionatelor mondiale — 
onorează în general mișcarea spor
tivă din România. Nu încape nici o 
îndoială că, la fel ca în 1970, echi
pele participante, toți oaspeții vor 
avea din nou asigurate condiții co
respunzătoare, Ia nivelul exigențe
lor unor competiții de asemenea an
vergură.

Apropiatul eveniment sportiv ne 
interesează însă pe toți nu 
prin 
este 
șitul 
rile 
s-a comportat echipa noastră repre
zentativă, de rezultatele obținute. 
Pregătirile de pînă acum, ultimele 
meciuri de verificare n-au avut, din 
păcate, darul să evidențieze la ho- 
cheiștii selecționabili o formă gene
ratoare de optimism. Firește, faptul 
n-a trecut neobservat, iscînd. In rîn
dul publicului spectator, unele nedu
meriri, ba chiar și teama ca. nu 
cumva, echipa să retrogradeze în 
grupa C, cum s-a întîmplat (tot la 
București) cu numai doi ani In 
urmă...

Cel mai recent prilej de constatare 
a potențialului de joc al hocheiștilor 
noștri l-a constituit, după cum se 
știe, „Cupa Federației". Pozițiile e- 
chipelor noastre (București A și ■ 
București B) în clasamentul final 
au fost mai mult decît mediocre : 
locurile 4 și 5, din cinci echipe (după 
Dynamo Berlin, Budapesta și Gor- 
nik Katowice). Nici înainte de
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Premiere teatrale
ECRANUL

O TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ va prezenta sîmbătă, 4 martie, 
premiera spectacolului „Fîntîna Blan- 
duzici" de Vasile Alecsandri. Inter
pretează : Valentino Dain, Silvia 
Ghelan, Ion Tudorică, Gheorghe 
Radu, Gheorghe N. Nuțescu, Dorel 
Vișan, George Gherasim, Octavian 
Teuca, Nicolae Iliescu, Carmen Ga
lin, Totu Coloman, Viorel Branea, 
Ștefan Cristian Pisoschi. Regia : Dan 
Alecsandrescu. Scenografia : Mircea 
MatcabojL Costume : Edit Schranz- 
Kunovits.

• Colectivul TEATRULUI NAȚIO
NAL DIN TIMIȘOARA a prezentat 
in premieră, in cursul săptămînii tre
cute, piesele „Camera de alături" de 
l’aul Everac și „Gaițele" de Alexan
dru Kirițescu. Pus în scenă de regi
zorul Ioan Taub, primul spectacol are 
în distribuție pe artistul emerit Ște
fan Iordănescu, precum și pe Euge
nia Crețoiu, Lucia Doroftei, Victoria 
Suchici, Garofița Bejan, Radu Avram, 
Sabin Georgescu, Miron Nețea.

„Gaițele" văd lumina rampei timi
șorene în regia unei actrițe : Elena 
Simionescu, care interpretează și ro
lul Anetei Duduleanu. Din distribu
ție mai fac parte : Florina Cercel, 
Elena loan, Coca Ionescu, Emilia Mi
hai, Ion Coceriu, Daniel Petrescu și 
alți actori ai primei scene bănățene. 
Scenografia ambelor spectacole este 
semnată de Emilia Jivanov, (cores
pondentul „Seinteii" — Cezar Ioana).

• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI prezintă marți, 29 
februarie 1972, premiera spectacolu
lui cu piesa „Avarul" de Moliere. Re
gia artistică : Marietta Sadova și Eu
gen Traian Bordușanu. în rolul titu
lar — Constantin Codrescu, de la 
Teatrul Mic din București și Ion 
Plăeșeanu. în distribuție : Boris Pe- 
revoznlc, Despina Prisăcaru, Dorina 
Brădescu, Sică Stănescu, Ana Vlă- 
dascu-Aron, Ștefan Pană, Silvia Bră
descu, Geta Iliescu, Ion Apostoliu, 
Igor Haucă, Doru Buzea, Viki An- 
dronescu, Alexandru Stamate, Eugen 
Bordușanu.

• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ- ne 
invită azi, luni 28 februarie, ora 
21,30 la premiera celui de-al VI-lea 
spectacol „Nocturn 9*/j“ (în sala din 
Calea Victoriei 50). Spectacolul, inti
tulat „Cu cît cînt, atîta sînt", se ba
zează pe o selecție de valori de artă 
populară (texte și muzică). Interpreții 
sînt : actrița Olga Tudorache și dan
satorii Miriam Răducanu, Gheorghe 
Căciuleanu și Raluca Ianegic. Core
grafia spectacolului aparține lui Mi
riam Răducanu, Gheorghe Căciuleanu 
fiind prezent în spectacol și cu cî- 
teva piese în coregrafie proprie. Re
gia este semnată de Dan Necșulescu. 
Următorul spectacol va avea loc joi 
4 martie a.c.

— Tot Teatrul „Țăndărică"‘va găz
dui spectacolele TEATRULUI DE 
PĂPUȘI DIN BACĂU cu „Și-ncăle- 
cai pe-o căpșună" (azi, 28 februarie,' 
orele 15 și 17, mîine, marți 29, orele 
10, 15 și 17 la sala Victoria).

LA A.T.M.

Cu dezbaterea inițiată pe marginea 
spectacolului de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra", cu o „Scrisoare 
pierdută", A.T.M. (Asociația oameni
lor de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale) a inaugurat „Premiera 
lunii" — o serie de întîlniri între 
realizatorii celor mai recente specta
cole teatrale și critică — manifestare 
ce se anunța interesantă și utilă, 
în după-amiaza zilei de azi va avea 
loc „debutul" unei alte inițiative de 
durată — și ea cu frecvența lunară : 
„Cenaclul lecturilor spectacol". C. Di- 
nulescu, Dorel Iacobescu, Romulus 
Vulpescu, George Carabin, Adela 
Mărculesou, Emmerich Schaffer, Va
lentin Plătăreanu, Cornel Gîrbea și 
alți actori, bucureșteni, sub îndruma
rea regizorului George Teodorescu, 
vor -prezenta piesa „Socrate" de Du
mitru Solomon.

PROGRAMUL I

i

13.30 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

16.30 — 17,00 Curs de limba rusă — 
lecția a 4-a (reluare).

17,35 Deschiderea emisiunii.
17.40 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,00 Căminul.
18.40 Ecranul — emisiune de ac

tualitate și critică cinemato
grafică.

19,05 Noutăți cultural-artistice. Pre
zintă : Adriana Tabic.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : „Povestea Iul 

Rumcajs“ (IX).
19.30 Telejurnal.
20,10 Reflector.
20,25 Teatru-foileton : „Mușatinii", 

după trilogia lui Barbu $te- 
fănescu-Delavrancea. Scena
riul și regia : Sorana COroa- 
mă. Seria a 4-a : „Apus de 
soare". în distribuție : Teofil 
Vîlcu, Dina Cocea, Silvia 
Popovici, Radu Beligan, Tu- 
dorel Popa, Emmerich Scha
fer, Ștefan lordache, Colea 
Răutu, Ion Bog, Ion Siminie, 
Vasile Cosma, George Stiîu, 
Costel Constantin, Eugen Ra- 
coțl. Leit-motive muzicale din 
„Apus de soare" de Mansi 
Barberis.

21.30 Să înțelegem muzica — ciclu 
de Inițiere muzicală prezen
tat de dirijorul Leonard Bern- 
'stein. Emisiunea a Il-a : Ato
mii muzicii (reluare).

22.20 Muzică ușoară cu Ruxandra 
Ghiață.

22.30 „24 de ore".
22,45 Contraste în lumea capitalu

lui.

ț 
) 
ț
ț 
ț 
ț

i 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
i 
ț 
ț
i 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

PROGRAMUL II ț
20.10 Venlți cu noi... la micii pănu- \

șari de la Palatul Pionierilor, i 
Emisiune de Tatiana Sire- ’ 
teanu. i

20,40 Peisaje în Munții Tatra — ’
film documentar realizat de 
Televiziunea din Bratislava. , 

20.50 Intermezzo coregrafic. \
21,00 Agenda. .
21.10 Cronica literară. \
21,30 Film artistic : „Dragostea lui i

Alloșa". Regia : S. Tumanov, ) 
G. Sclukin. Cu : L. Bîkov, A. i
Zavialova, A. Gribov. '

ț

Războiul subtemf
Filmul-manifest, fil

mul pe teme eroice, 
revoluționare, este un 
gen cultivat cu pa
siune și consecvență 
de cinematografia din 
Republica Populară 
Chineză. Nu de mult 
am avut prilejul să 
vedem pe ecrane o 
realizare emoționantă, 
reprezentativă pentru 
această orientare: „De
tașamentul roșu de 
femei"- — versiune ci
nematografică a spec
tacolului de balet cu 
același titlu, ale cărui 
idei politice pline de 
forță și-au găsit o în
truchipare artistică de 
un relief deosebit.

„Războiul subteran" 
(film aflat în aceste 
zile în programul ci
nematografelor noas
tre), evocă eroismul 
luptei de eliberare nu 
prin intermediul trans
figurării coregrafice, ci 
într-un limbaj drama
tic direct, reconsti
tuind un episod de 
adinei semnificații pe
trecut in anul 1942, al 
cincilea an al războiu
lui purtat de poporul 
chinez împotriva co
tropitorilor japonezi, 
într-un sat asediat de 
agresorii niponi, ță
ranii se pregătesc să 
reziste și să lupte 
pentru alungarea sin- 
geroșilor dușmani.

Din punct de vedere 
militar, forțele sînt 
inegale — agresorii 
sînt mai bine înarmați, 
și deciși să treacă sa
tul acesta, și pe cele 
învecinate, prin foc și 
sabie pentru a le în
genunchea. Animați 
de ură împotriva ocu- 
panților, cîțiva tineri

vor să pornească Ia 
luptă, fără a se gîndi 
că în condițiile date 
eroismul și înflăcăra
rea lor nu sînt sufi* 
ciente pentru a birui. 
Evocînd aceste împre
jurări, filmul prezintă 
— în termeni care au 
claritate și concizie de 
manifest — lozincile 
mobilizatoare ale epo
cii, procesul ridicării 
țăranilor la ințelege- 
rea . căilor și mijloa
celor specifice luptei 
în „Războiul de lun
gă durată", indi
cate de tovarășul 
Mao Tzedun. Acest 
proces, care avea să 
transforme fiecare om 
într-un combatant con
știent, este sugerat în 
secvențe ce surprind 

,elocvent calmul și ab
negația, tenacitatea și 
spiritul de sacrificiu, 
căldura și intransigen
ța sătenilor-eroi ai fil
mului „Războiul sub
teran"

Titlul acesta : „Răz
boiul subteran", defi
nește caracterul parti
cular al episodului re
constituit pe ecran. La 
îndemnul delegatului 
Partidului Comunist 
Chinez, țăranii sapă 
galerii care unesc casă 
cu casă, stradă cu 
stradă — galerii ou 
puncte de ieșire as
cunse, o construcție 
subterană care solicită 
toate forțele, inventi
vitatea și dăruirea în
tregii colectivități. Re- 
fugiați în galerii, lo
cuitorii zădărnicesc 
masacrul plănuit de 
japonezi, contraatacă 
prin surprindere ; un 
personaj al filmului

spune că aceste ga
lerii subterane re
prezintă o armă redu
tabilă, esențială pen
tru victorie. Și, in
tr-adevăr, filmul de
monstrează că din 
punct de vedere stra
tegic, ca și prin con
tribuția sa la călirea și 
la coeziunea țăranilor, 
construcția subterană 
a jucat un rol decisiv.

Pelicula înmănun
chează episoade dra
matice, sau care aduc 
in atmosfera de ten
siune a războiului mo
mente de un lirism 
reținut, și este străbă
tut de acel optimism 
propriu oamenilor ani
mați de un ideal înalt, 
de neînfrint. Solidari
tatea muncitorilor, in
ventivitatea și abne
gația detașamentelor 
comuniste sînt releva
te în. imagini sugesti
ve. Sînt de menționat 
secvențe remarcabile 
ca valoare plastică (de 
la cele in care apara
tul de filmat coboară 
în galerii, pînă la cele 
care aduc pe ecran 
expresive imagini de 
peisaj), dar ceea ce a 
urmărit în primul 
rind regizorul len 
Hsu-tun a fost carac
terul militant, mobili
zator al evocării, sub
linierea eroismului, a 
spiritului revoluționar. 
Acestui scop îi sînt 
subordonate deopotri
vă jocul interpreților, 
muzica, cele mai izbu
tite secvențe ca și as
pectele de detaliu ale 
filmului ■ „Războiul 
subteran".

D. COSTIN

ÎN SĂLILE 
DE CONCERT
• Astă-seară, ora 20, la Sala „Geor

ge Enescu" a conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", formația „Collegium 
Musicum Academicum" din Cluj 
susține un concert de muzică veche.

• Marți, 29 februarie, ora 20, la 
Sala Studio a Ateneului Român se 
prezintă în recital tinerii interpreți 
Ștefan Rodescu (vioară), Bogdan 
Georgescu (pian).

' • Dirijorul Constantin Bugeanu și
pianista Silvye Mercier (Franța) pre
zintă joi 2 martie — în compania Or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii 
— în Studioul de pe strada Nuferilor, 
un concert de muzică românească și 
franceză. în program : Concertul pen
tru pian și 'orchestră de Paul Con- 
stantinescu și muzica baletului 
„Daphnis și Chloe" de Maurice Ra
vel.

• Mircea Basarab prezintă la pu
pitrul Orchestrei filarmonicii bucu- 
reștene — în concertele de vineri 3 și 
sîmbătă 4, la Ateneul Român — Sim
fonia a Il-a de Honegger. Solistul 
serilor va fi pianistul austriac Paul 
Badura-Skoda care va interpreta un 
concert de W. A. Mozart.

• Opera de Stat din Cluj prezintă 
vineri, 3 martie, premiera operei 
„Stejarul din Borzești" de Teodor 
Bratu.

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
Pentru săptămina care începe azi, 

sînt anunțațe în premieră filmele :
• Antracit -r producție a studioului 

„Mosfilm", in regia lui Aj Surin. Un 
film inspirat din viața muncitorilor 
mineri din Donbas și interpretat de 
actorii R. Kromadski, I. Nazarov, A. 
Zbruev.
• Douăsprezece scaune — producție 

a studioului Mosfilm, în regia lui Leo
nid Gaidai. Este ecranizarea celebru
lui roman omonim, al lui Uf și Pe
trov, cu Arcil Komiașvili, Serghei 
Filippov, M. Pugovkin, Natalia Var
iei, D. Bogdanova-Cesnokova.

• Steaua Sudului — coproducție 
franco-engleză, in regia lui Sidney 
Hayens. Actorii George Segal, Ursula 
Andress și Orson Welles aduc pe e- 
cran personajele cunoscutului roman 
al Iui Jules Verne.

întreprinderii

Măsurii® 
imediate sînt 
insuficiente

iude™

Filme documentare pe ecranele Capitalei 
— 28 februarie — 5 martie

Producții ale studiourilor 
„București", „Al. Sahia" 

și „Animafilm"
Luceafărul : Ședința s-a amînat a 

doua oarăScala : Pădurile viitoru
lui ; București : Cine știe să cînte ; 
Favorit, Victoria : Orizont științific 
nr. 12/971 ; Central : Ocolul pămintu- 
lui ; Lumina : între frumos și ade
văr ; Doina (d.a.)Familia Cojan își 
dorește un Pelican ; Grivița : Un a- 
mator de arhitectură ; Bucegi : Virsta 
copiilor ; Unirea : Comoara din pira
midă ; Drumul Sării : Timbrării ; Fe
rentari : Moartea căprioarei ;. Ciu
lești : Orașul și strada ; Pacea : Pași 
spre Brâncuși ; Cringași : Orizont 
științific nr. 10/971,; Floreasca : Co
moara din plante ; Miorița : Garni
tura Ruxandra.; Moșilor : Cetăți 
feudale pe teritoriul patriei ; Popu
lar : Holografia ; Munca : Întîlnire cu 
vechii mei prieteni ; Cosmos : N. To- 
nitza ; Tomis : în marea trecere ; 
Vitan : Persepolis 2500 ; Rahova : 
Sportul în școală ; Progresul : Casa 
lui Călinescu.

Producții ale studiourilor 
din alte țări

înfrățirea : Salamandra și tritonul 
(R.P.. Polonă) ; Laromet : Sculpturile 
lui Preclik (R.S. Cehoslovacă) ; Li
ra : Biocurenții comandă (U.R.S.S.) ; 
Viitorul : în delta Volgăi (U.R.S.S.) ; 
Flacăra : Noi sintem răspunzători 
(R.D. Germană) ; Doina : Regina, 
peria de dinți (U.R.S.S.), Soarele, apa 
și cățelul (R.S. Cehoslovacă), Purce- 
lușul și codița inelată (R. D. Ger
mană). Timpuri Noi : Poetul și na
tura (R. P. Bulgaria). Metode noi in 
antrenament (R. P. Ungară). Orizont 
științific nr. 1/972, Puii în primejdie, 
în oraș la București.

LA RĂDĂUȚI O lăudabilă
" • H * R * uinițiativa

Făcînd în ultima vreme mai multe 
călătorii in părțile Sucevei am aflat 
despre o seamă de acțiuni și iniția
tive a căror semnificație pentru noua 
dinamică a conștiințelor de la noi 
mi s-a părut demnă de semnalat, 
înpliinindu-se 100 de ani de la în
ființarea liceului „Eudoxiu Hurmu- 
zachi" din Rădăuți, conducerea sa a 
organizat in acest an școlar un ciclu 
de conferințe lunare menite a con
tribui la cunoașterea mai complexă’ 
a realităților contemporane, a tradi
țiilor de ’ luptă și cultural-științifice 
locale, a oamenilor de seamă din a- 
cele locuri etc. Mulți dintre foștii 
elevi ai liceului care au aflat de â- 
ceastă acțiune (cadre universitare, 
cercetători în diverse domenii, eco
nomiști, istorici, juriști, scriitori, ar
tiști ș.a.) au socotit că e util ca ea 
să fie permanentizată, urmînd ca lu
nar. unul sau mai mulți dintre ei să 
conferențieze în fața localnicilor pe 
diverse teme,, stabilite de comun a- 
cord cu factorii orășenești și jude
țeni de resort (din nefericire nu 
totdeauna pregătiți a prelua aseme
nea inițiative, ca să nu mai vorbim 
de foarte aproximativa cunoaștere 
„la ele acasă" a valorilor artistice, 
culturale și științifice pe care le-a 
dat și continuă să le dea acea parte 
a tării).

Mai mulți rădăuțeni vor să con
tribuie la alcătuirea unei secții do
cumentare a bibliotecii orășenești in 
care să se adune cam tot ce s-a 
scris în timp despre ținut, tot ce au 
produs oamenii originari de acolo, 
realizîndu-se astfel un mijloc eficient 
de documentare rapidă și multilate
rală, a cărui administrare rațională 
poate fi de mare folos în elaborarea

culturală
unor studii complexe privind istoria 
și perspectivele locului.

Tot astfel, avindu-se în vedere 
faptul că din ținutul Rădăuților s-au 
ridicat în timp o seamă de pictori, 
sculptori și graficieni se preconizea
ză organizarea unei expoziții cu lu
crări ale acestora, cu prilejul amin
titului centenar, urmînd ca acțiunea 
să fie eventual extinsă, deschizîn- 
du-se expoziții similare și în loca
litățile din județ. De altfel, în ve
derea centenarului liceului se pre
gătesc, cu deosebire de către foștii 
elevi, mai multe festivități-și acțiuni 
culturale semnificative (alcătuirea u- 
nei monografii a liceului, organiza
rea unor sesiuni științifice, a unor 
excursii și vizite la întreprinderile 
din oraș), pentru ca evenimentul să 
fie un prilej de stimulare a ener
giilor locale, să constituie un viu 
schimb de experiență și un eventual 
sfat în legătură cu posibilitățile tu
turor de a contribui la înflorirea 
locurilor din care au plecat.

Sînt inițiative și acțiuni care, exa
minate cu receptivitatea cuvenită, 
ordonate într-un plan chibzuit și că
lăuzite cu competență și bunăvoință 
pot traduce. în fapt, în chip pildui
tor. un mănunchi expresiv de posi
bilități de diversificare a culturii și 
educației socialiste în acea parte a 
țării.

George MUNTEAN

Redacția a trimis Co
mitetului executiv al 
Consiliului popular 
municipal Timișoara 
scrisoarea unui grup 
de muncitori construc
tori de pe platforma 
industrială „Calea Bu- 
ziașului", care sesi
zau deficiențe în apro
vizionarea lor cu pro
duse agro-alimentare, 
inexistența unor uni
tăți prestatoare de 
servicii și a mijloace
lor de transport în co
mun. De asemenea, ei- 
cereau să fie populari
zat, spre a fi cunoscut, 
.planul de sistematiza
re a zonei respective.

Iată răspunsul la a- 
ceastă sesizare: „Co
mitetul executiv al 
Consiliului popular al 
municipiului Timișoa- 
ra_a inițiat o serie de 
măsuri privind îmbu
nătățirea aprovizionă
rii cetățenilor din a- 
ceastă zonă, precum și 
elaborarea unui pro
iect de sistematizare", 
în continuare, sînteni 
informați că s-a pre
văzut extinderea ma
gazinului alimentar
nr. 12 din str. Neculce 
și s-a înființat (subl.
ns. ) un chioșc alimen
tar situat pe Calea Bu- 
ziașului.

în fapt, lucrurile nu 
stau chiar așa pentru 
că, deși „situația re
latată (in scrisoare) 
este cunoscută", toate 
măsurile se reduc doar 
la improvizarea unui 
chioșc alimentar. Or, 
aceasta nu înseamnă 
„o serie de măsuri" și, 
mai ales, nu rezolvă 
problemele ‘stringente 

. ridicate de autorii scri
sorii. Ei arătau că aici 
nu se găsesc unități de 
legume și fructe, punct 
sanitar, telefon public, 
frizerie, cantină etc. 
De asemenea, spre a- 
cea.stă platformă in
dustrială 
muncitorilor cu domi
ciliul în Timișoara și 
care merg la locurile 
noi de. muncă 

i inexiștenț" — i 
ne în scrisoare.

în legătură cu acea
stă ultimă problemă 
răspunsul precizează 
că „s-au preconizat în 
următorii ani construc
ția și punerea în func
țiune a unei linii duble 
de tramvai, care va 
uni oartierul Garda 
Roșie c.u municipiul 
Timișoara". Dar pină 
atunci nu se poate face 
chiar nimic pentru a 
se ușura transportul 
muncitorilor spre noile 
locuri de muncă ?

în, ceea ce privește 
perspectiva la care se 
referea sesizarea, lu
crurile sint clare. „Prin 
tema emisă de ELTIM 
s-a prevăzut, într-o 
primă etapă, construi
rea în această zonă a 
unui cămin pentru ne-

familiști și a unei can- 
tine-restaurant... în 
studiul de amplasa
ment, care cuprinde 
zona Calea Buzianului 
— str. Venus, s-au 
prevăzut următoarele 
dotări: blocuri de lo
cuințe pint) la 10 etaje, 
complex \ comercial, 
complex UCECOM 
(prestări de servicii), 
piață alimentară, spă
lătorie. policlinică, 
club, cinematograf,
spații verzi și de a- 
grement".

Fiecare a primit 
ce-a meritat

Luna culturii, științei și educației

„VRANCEA ’72“
FOCȘANI (corespondentul „Scin- 

teii", Ion Nistor).
La Focșani, sîmbătă 26 februarie, 

în sala teatrului, a avut loc aduna
rea festivă de deschidere a unei am
ple suite de manifestări politico-edu
cative, culturale, artistice ce vor fi 
organizate, timp de 30 zile, in toate 
orașele și comunele județului Vran
cea. în cuvîntul inaugural, tovarășul 
Simion Dobrovici, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Vrancea, a ară
tat că aceste acțiuni au ca o- 
biectiv lărgirea orizontului cultural, 
ridicarea nivelului politic și ideolo
gic, formarea conștiinței socialiste a 
celor ce muncesc. în agenda „Lunii 
culturii, științei și educației" sint în
scrise expuneri, simpozioane, mese 
rotunde, care vor avea ca teme :

„P.C.R., sinteză a aspirațiilor poporu
lui român", „Conceptul de societate 
socialistă multilateral dezvoltată", 
„Tineretul, participant activ la opera 
de făurire a societății socialiste", „Ju
dețul Vrancea in anii socialismului" 
și altele. în numeroase localități vor 
fi organizate întilniri cu scriitori, ar
tiști și regizori de film și teatru, cri
tici de artă, originari din județul 
Vrancea. Cu ocazia unor asemenea 
întîlniri, vor fi deschise expoziții de 
grafică, vor fi organizate spectacole 
de gală. O sesiune de comunicări ști
ințifice va fi consacrată vieții și ope
rei scriitorului Duiliu Zamfirescu. 
Luna culturii vrincene va constitui, 
totodată, un cadru optim de mani
festare a numeroaselor formații ar
tistice de amatori din această bogată 
zonă folclorică.

la brașov 90 de ani de la premiera 
operetei „Crai Nou“

BRAȘOV (corespondentul „Scin- 
teii"). — La Brașov au început ma
nifestările dedicate împlinirii a 
90 de ani de la premiera pri
mei operete românești „Crai Nou", 
a compozitorului Ciprian Porumbes
cu. Cu acest prilej, colectivele Tea
trului muzical și Filarmonicii de Stat 
„George Dima" au prezentat la Pala
tul Culturii un concert vocal simfo
nic compus din lucrări ale compozi
torului ca și selecțiuni din opereta 
„Crai Nou". în cursul zilei de dumi
nică, la Teatrul dramatic a avut loc

un spectacol festiv cu opereta „Lă- 
sați-mă să cînt" de Gherase Dendri- 

/ no. în cursul zilei de astăzi, la Bi
blioteca municipală va avea loc sim
pozionul • „Ciprian Porumbesctf și 
Brașovul", iar la Casa de cultură a 
studenților evocarea „Ciprian Po
rumbescu — moment semnificativ in 
viața muzicală a Bra ovului", urmată 
de un program muzical susținut de 
studenții facultății de . muzică, de e- 
levii liceului de muzică și arte plas
tice și ai școlii populare de artă.

S-a constatat, 
s-a indicat... 

dar nu s-a 
schimbat nimic

FAZA JUDEȚEANĂ .
A CONCURSULUI 
DE LITERATURA

„Mihai Eminescu“
Sub auspiciile Ministerului Edu

cației și învățămintului, Societății de 
științe filologice și Uniunii Tineretu
lui Comunist, duminică dimineața a 
început, în întreaga țară, faza jude
țeană a concursului de literatură 
„Mihai Eminescu". Această competi
ție întrunește aproximativ 9 000 elevi 
din învățămîntul liceal de cultură 
generală, de specialitate și profesio
nal — selecționați in prima fază, 
pe școală, care a antrenat 30 000 de 
concurenți.

La actuala etapă a concursului — 
care are loc pe teme de limbă și li
teratură română, rusă, maghiară și 
germană — elevii vor'da două probe 
scrise. Prima urmărește verificarea 
cunoștințelor generale ale tinerilor în 
domeniul limbii și literaturii, iar a 
doua talentul și capacitatea de 
creație a fiecăruia dintre ei.

(Agenpres)

Omagiu scriitorului 
Petre Dulfu

Sub egida Comitetului județean 
Maramureș pentru cultură și educa
ție socialistă și a filialei. Societății 
de științe filologice, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Baia Mare a 
avut loc duminică o sesiune de co
municări consacrată vieții și operei 
cunoscutului scriitor de literatură 
pentru copii Petre Dulfu. De ase
menea, în comuna Tohat, județul Ma
ramureș, localitate unde s-a născut 
povestitorul „Năzdrăvăniilor lui Pă
cală", „Gruia Iui Novac" și „Făt 
Frumos", s-a ținut o adunare oma
gială, organizată în cadrul Anului in
ternațional al cărții. Tot aici, în casa 
memorială, a fost deschisă o expo
ziție cuprinzînd lucrări și documen
te din activitatea pedagogică și de 
creație a scriitorului maramureșean.

(Agerpres)

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT:

La o sesizare privind 
sustrageri din avutul 

' obștesc la întreprin
derea de panificație, 
Consiliul popular al 
municipiului Gh.
Gheorghiu-Dej ne-a
răspuns următoarele : 
„Pentru fapta de a fi 
scos din magazie 
produse de panificație 
fără acte, magazinerul 
de produse finite Vlad 
Grigore și manipu- 
lantul Pavel Mihai au 
fost sancționați cu 
desfacerea contractului 
de muncă... Pentru 
că a transportat pro
duse de panificație 
fără acte, conducăto
rul auto Cucu Vasile 
a fost sancționat cu 
retrogradarea pe 3 luni 
și imputarea cursei 
respective, iar briga
dierul Ardeleanu Va
sile, de la secția nr. 3, 
a fost retrogradat cu 
3 categorii de salari
zare pe timp de 3 luni, 
deoarece faptele s-au 
întimplat în schimbul 
său".

în răspuns se preci
zează, totodată, că 
organizația de bază 
din care fac parte 
i-au exclus din partid 
pe Pavel Mihai și 
Vasîle Ardeleanu și 
l-a sancționat cu „vot7" 
de blam cu avertis
ment" pe Vasile Cucu. 
De asemenea, condu
cerea 
s-a adresat judecăto
riei cu acțiune împo
triva vinovaților pen
tru sustragere din 
avutul obștesc.

Așadar, pînă acum 
fiecare a primit ceea 
ce a meritat.

conducerii 
Dar, in

este
se spu- răspunsul

Neculai ROȘCA

încă de la sfirșitul 
lunii noiembrie 1971, 
Luiza Gorodețchi, din 
Galați, a sesizat redac
ției noastre pr.intr-o 
amplă scrisoare, o se
rie de abuzuri și ile
galități comise de 
Gheorghe Pițu, vice- 

■ președinte al coopera
tivei „Progresul" din 
localitate. Fiind vorba 
de fapte grave, săvîr- 
șite de un cadru cu 
muncă de răspundere 
în cooperație, am a- 
dresat această sesizare 
UCECOM. Răspunsul, 
deși sumar, poate fi 
considerat satisfăcător: 
„Din verificările efec
tuate de către doi de
legați ai UCECOM, a 
rezultat că se confirmă 
cele sesizate și denotă 
existența unor nere
guli și abuzuri, precum 
și un stil de muncă al 
iov. Pițu Gheorghe, 
vicepreședinte al coo
perativei „Progresul" 
din Galați, care con
travin eticii și echită
ții socialiste (subl. ns.) 
Față de lipsurile con
statate, conducerea 
UCECOM a dat indica
ții conducerii U.J.C.M. 
Galați să analizeze, cu 
toată răspunderea, .fap
tele care se atribuie 
tov. Pițu Gheorghe, să 
ia măsurile ce se irn- 
pun pentru lichidarea 

~ acestora și respeotarea 
legalității . socialiste", 
în ceea ce o privește ‘ 
pe autoarea sesizării,, 

arată că 
s-au dat indicații’ „șă 
fie încadrată intr-un 
post din cadrul com
partimentului organi
zării muncii la una 
dintre cooperativele 
din municipiul Galați" 
— de unde fusese 
scoasă în mod abuziv.

Deși răspunsul a so
sit de mai mult timp 
la redacție, n-am con
siderat cazul rezolvat, 
deoarece așteptam să 
fim încunoștintați cum 
a dus .U.J.C.M. Ga
lați la îndeplinire in
dicațiile 
UCECOM 
loc de aceasta, la re
dacție a sosit, zilele 
trecute, o nouă sesiza
re din care . reiese că 
măsuri s-au luat doar 
pe hîrtie. Vom reveni.

Bun venit 
în casă nouă!

in Valea Jiului, la Lupeni, și 
In orașul siderurgiștilor liunedo- 
reni, s-au mutat în noile locu
ințe, construite in acest an, pri
mele 100 familii. Alte 232 apar
tamente noi se află in faza de 
recepție la Vulcan, Petroșani, 
Deva, Hunedoara, Simeria și O- 
răștie. Totodată, la Teliuc^ și 
Hunedoara au inceput lucrările 
de construcție la două noi cămi
ne muncitorești pentru nefami- 
liști, care totalizează 208 garso
niere.

Mai devreme de
ck s-a prevăzut

Cqfasiliul popular ju
dețean Gorj ne-a tri
mis un răspuns care, 
credem, va satisface 
pe locatarii blocurilor 
din zona gării, muni
cipiul Tg. Jiu. După 
ce confirmă că, in
tr-adevăr, între orele 
17,30—22,00, ca urmâr.e 
a' sporirii consumului, 
apa nu mai urcă -la e- 
tajele III și IV, răs
punsul informează că 
„organele locale au 
luat măsuri pentru 
sporirea sursei și pen
tru construirea de noi 
rețele de transport și 
distribuție a apei. Lu
crările planificate să 
înceapă în anul 1973 
au fost devansate pen
tru anul 1972, asigu- 
rindu-se fonduri și 
constructor".

Rezultă, deci, că, da
torită măsurilor adop
tate, lucrările, se vor 
termina cu un an mai 
devreme față de pre
vederile inițiale.

0 gamă variată de sortimente 

pentru uz gospodăresc
Am văzut în biroul 

inginerului Corneliu 
Croitoru, directorul 
Direcției de industrie 
locală a județului Ba
cău, citeva articole 
care atrag atenția prin 
caracteristicile lor 
constructive și fun
cționale, practice și u- 
tile, pe care orice gos
podină și-ar dori să 
le aibă în pasă. Este 
vorba de grătarul pen
tru fript carne și copt 
legume pe aragaz, us- 
cătorul de rufe în a- 
partamente, etajere 
pentru baie cu sertare 
și suporturi pentru pa
hare, oglinzi veneție- 
ne. dispozitiv pentru 
curățat piepteni etc. 
Șint obiecte de uz cas
nic. ale căror prototi
puri au fost prezenta
te de curînd spre o- 
mologare, împreună cu 
alte 87 sortimente noi. 
Trebuie spus că repre
zentanții comerțului 
nu au stat prea mult 
pe ginduri, dovadă că 
80 din aceste sorti
mente âu fost contrac
tate imediat pentru a 
fi fabricate și date 
fondului pieței într-un 
volum a cărui valoare 
se ridică la aproape 
15 milioane lei. De 
altfel, apărute in ma
gazin. produsele res
pective se recomandă 
singure. Grătarul pen- 

\tru fript carnea și 
copt legume (vinete, 
ardei, gogoșari etc.) la 
aragaz este cu totul 
deosebit de cel cunos
cut pînă acum. Func
tion! nd cu flacăra in

directă el asigură o 
coacere uniformă a 
produselor într-un 
timp scurt și menți
ne valoarea nutritivă 
a acestora. Prin folo
sirea lui se evită fu
mul și atmosfera ne
plăcută din bucătărie 
și se întreține curat 
aragazul. Pe cit de 
simplu, pe atît de in
teresant este și uscă- 
torul de rufe, un fel 
de suport din material 
plastic, în interiorul 
căruia se rulează cite
va sfori antrenate de 
un arc. El poate fi 
montat în orice încă
pere, în special in ho
lurile din blocurile 
care nu au spații pen
tru rufe. Ooupă un loc 
redus și susține o 
greutate pînă la 20 kg. 
Etajera pentru baie 
este un alt produs nou 
pe care il oferă in
dustria băcăuană. Con
fecționată din sticlă, 
metal nichelat și ma
terial plastic, ea are 
un aspect plăcut și 
poate adăposti în ser
tarele glisante din ma
terial plastic multe lu
cruri ce nu pot să stea 
la umezeală sau în 
praf. Aceste noi pro
duse sint rodul mun
cii colectivului între
prinderii „23 August" 
din Bacău.

Dar industria locală 
băcăuană vine în aju
torul gospodinelor . și 
cu alte produse : mo
bilă, articole de arti
zanat, jocuri pentru 
copii. Noile garnituri 
de mobilă se caracte

rizează printr-un as
pect. plăcut, sint de- 
montabile, lustruite cu 
nitrolac, ușor de în
treținut. Dintre aces
tea, amintim camera 
studio tip „Mioara", 
biblioteca „Luminița", 
garnitura pentru hol 
„Camelia". Foarte so
licitate sint tipurile 
de mobilă lucrate la 
întreprinderea „Mol
dova" din Bacău. Su
frageria „Mona“, de 
pildă, compusă din 10 
piese se recomandă 
printr-o îmbinare ar
monioasă de furniruri 
de nuc și paltin, iar 
cameră combinată. „A- 
malia" compusă din 
vitrină, reeamier, co
modă, dulap dublu, 
masă și scaune, lu
crate toate in furnir 
de nuc, satisface atît 
necesitățile unei su
fragerii, cit și ale u- 
nui dormitor. Două 
tipuri de mobilă pen
tru bucătărie — „Mă
gura" și „Lili" — com
pletează gama noilor 
sortimente din ramura 
lemn a industriei lo
cale băcăuane. Confec
ționate din P.F.L. e- 
mailat și melaminat, 
demontabile, ele pot 
fi utilizate foarte bine 
în apartamente de 
confort diferit. Folo
sirea materialelor 
plastice la confecțio
nare face ca ele să 
poată fi întreținute u- 
șor cu detergenți.

Gh. BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

Nota 10 pentru 
gospodine

Din inițiativa comitetului mu
nicipal al femeilor Tirgu Jiu, 
peste 700 de gospodine și sala
riate din oraș au participat la 
un concurs de indeminare și 
măiestrie executmd obiecte de 
artizanat, confecții pentru copii, 
tablouri, împletituri etc. Toate 
aceste articole au fost adunate 
intr-o izbutită expoziție cu vin- 
zare, realizindu-se astfel una 
din acțiunile întreprinse de or
ganizația femeilor în vederea 
contribuției la Fondul de solida
ritate internațională. In prezent, 
gospodinele orașului se pregă
tesc pentru a participa la o ori
ginală ev^g^iție de artă culi
nară.

„Universalele"
sătești

In cursul anului trecut, au fost 
construite 12 magazine univer
sale cu bufet și alte tipuri de 
magazine sătești, s-au făcut mo-' 
dernizări și dotări cu mobilier 
nou la unitățile existente etc. 
In prezent, se află in construc
ție noi magazine : la Dobrovăț, 
Covasna, Boroșești, Mădirjești, 
Bîrnova, Ciurea și in alte loca
lități. De asemenea, se con
struiește o brutărie la Belcești 
și'un mare complex comercial 
la Pașcani. Tot pe linia moder
nizării cooperației de consum, 
ieșene, s-au creat condiții pentru 
trecerea a 14 magazine alimen
tare și de menaj sătești la siste
mul autoservirii.

cpiysTANM’

Florile litoralului
La Constanța și la Eforie-Sud, 

sub cupolele de sticlă ale sere
lor, horticultorii pregătesc cu 
grijă noua haină. florală a lito
ralului pentru apropiatul sezon 
estival. Peste 3 milioane flori 
vor împodobi magistralele și 
spațiile dintre marile hoteluri 
și' complexe de .vile de la Nă
vodari la Mangalia. Acestora li 
se adaugă peste 150 000 de ar
bori și arbuști ornamentali, in
tre care citeva mii de chiparoși 
și palmieri aclimatizați in ul
timii ani.

Fantezie, 
bun gust 

și încă ceva
Este un fapt recunoscut : co

merțul brașovean se bucură de 
aprecieri elogioase din partea 
numeroșilor săi oaspeți, din țară 
și de peste hotare, prin aspectul 
civilizat și bunul gust — atri
bute esențiale care se reflectă 
nu numai in organizarea pro- 
priu-zisă a magazinelor și în 
servirea exemplară a cumpără
torilor, ci și în amenajarea vi
trinelor — aceste „cărți de vizi
tă" ale magazinelor. Iama și 
vara, ziua și noaptea, prin gus
tul și fantezia cu care sînt ame
najate, vitrinele Brașovului lasă 
o impresie deosebită. La aceas
ta contribuie si tradiționalele 
concursuri de vitrine la care sint 
antrenate toate unitățile comer
ciale de pe raza județului. Un a- 
semenea concurs s-a încheiat in 
aceste zile și adevărata cîștigă- 
tori sint, fără îndoială, zecile de 
mii de vizitatori și cumpărători.

„Cartea cetății"
A ieșit de sub tipar albumul 

„Brăila", editat de comitetul ju
dețean pentru cultură șl educa
ție socialistă. Această adevărată 
„carte a cetății" inmănunchind 
140 de fotografii color și alb- 
negtu, își propune să ilustreze 
în imagini, sub aspect economic 
social și cultural, viața cotidia
nă a orașului in1 plină dezvolta
re. Fotografiile sint însoțite de 
un text în limbile română și 
franceză.



SClNTEIA PAGINA 3

1-6 MARTIE. LA PLOIEȘTI

STRĂLUCIRILE

luni 28 februarie 1972

•^SPO^T • SPWT • SPOfiT • SPORT* SPORT*SPORT *SPORT*SPORT «SPORT* SPORT

CUPEI OE CRISTAL

păcate, prilejul 
afirmări timpurii.

totuși, principalul 
pentru un să- 

cu asemenea 
trebuie să

mondiale, a sărit 
cea mai bună 

a

ediții a ziarului.

TROFEUL CARPAȚI 
test preolimpic

*
*
*

*

ț

Atlefl din 12 țări și-au 
dat întâlnire la întrecerile 
pentru „Cupa de cristal", 
organizată în sala „23 Au
gust" din București. Spre 
deosebire de alte compe
tiții internaționale de sală 
organizate în trecut, pu
blicului i-a fost dat să 
vadă concurînd cîțiva 
dintre marii atleți ai Eu
ropei. Subliniem mai ales 
participarea unor cunos- 
cuți sportivi din R.D. Ger
mană — Wolfgang Nord- 
wig, Renate Stecher, 
Ji5rg Drehmel sau Maria
ne Adam — care au con
tribuit foarte mult la reu
șita acestui spectacol at
letic. Impresionante au 
fost săriturile cu prăjina 
ale lui Nordwig (victorios 
cu 5,35 metri), impresio
nantă s-a arătat a fi și 
tentativa sa de record 
mondial, replică a lui 
Nordwig la proaspătă per
formantă de 5,45 m dobin- 
dită în S.U.A. de către 
suedezul Isaksson

Pentru amatorii de. atle
tism de față la concurs, 
proba cea mai interesantă 
era aceea de triplu-salt, 
în cadrul căreia Carol 
Corbu trebuia 6ă se con
frunte cu campionul euro
pean, J6rg Drehmel. Du
pă victoria directă asupra 
lui Victor Săneev, sărito
rul nostru l-a întrecut de
tașat și pe Drehmel, ră
mas pe la 16,22 m, în vre
me ce Corbu a continuat 
să-și compare puterile cu 
sine însuși, pînă la urmă 
realizînd 16,85 m. Astfel, 
înaintea campionatelor eu
ropene de sală de la Gre
noble, Corbii și Saneev 
(care, sîmbătă. la Mos
cova, în cadrul campiona
telor
16.94 m 
performantă mondială 
sezonului) se anunță prin
cipali favoriți Ia titlul 
continental al probei. To- 

despre disputa de

la triplu-salt se impune să 
facem următoarele obser
vații : Drehmel nu mani
festă vreun interes special 
pentru campionatele euro
pene de sală, altfel nu 
s-ar putea explica stadiul 
de pregătire îri[ care s-a 
prezentat sîmbătă ; Carol 
Corbu, in schimb, cunoaș
te o formă sportivă exce
lentă, nici vorbă de obo
seală de pe urma întrece
rilor precedente ; dimpo
trivă, are o dispoziție de 
concurs perfectă. E posi
bil ca triplu-saltistul nos
tru să bată într-adevăr 
recordul mondial de sală, 
e și mai posibil să cuce
rească titlul european de 
sală,
obiectiv 
ritor 
lităti 
mînă Jocurile Olimpice.
Am fi bucuroși ca profe
sorul de matematici Ca
rol Corbu să-și fi calcu-

lat bine curba formei și a 
rezultatelor, fiindcă ama
torii de atletism iși pun 
mare nădejde într-o per
formanță a sa la Jocurile 
Olimpice.

Șprintul pe 60 de metri 
a fost cîștigat, la feminin, 
de Renate Stecher 
sec.), la masculin,

• FRUNTAȘII HANDBALULUI MONDIAL DIN NOU 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ

(7,3
.. . - ... . de

Gheorghe Zamfirescu (6,6 
sec.), juniorul Dorel Cris- 
tudor (6,8 sec.), iarăși cu o 
plecare defectuoasă, a ra
tat, din 
unei

Ieri, pînă la închiderea 
primei 
se disputaseră doar fina
lele la 60 m garduri. In 
proba feminină, Valeria 
Bufanu a cîștigat cu 8”2/10 
(nou record românesc), 
performantă realizată și în 
serii la masculin ; vic
torios a ieșit polonezul . 
Wodzijnski, în 7”6/10. )
Valeriu MIRONESCU

Cea de-a 13-a ediție a competiției 
internaționale de handbal masculin 
denumită „Trofeul Carpati" — care 
va avea loc in primele zile ale lunii 
viitoare (mai exact intre 1. și 6 mar
tie) — reunește, printr-un fericit pri
lej de împrejurări, pe medaliatele cu 
aur, argint și bronz la ultimele cam
pionate mondiale (în ordine : Româ
nia, R.D. Germană și Iugoslavia), re
prezentativele Cehoslovaciei și Sue
diei, foste, în anii precedent!. cam
pioane mondiale, precum și repre
zentativa de tineret a tării noastre. 
Un grup extrem de valoros, ade
vărate „forțe" ale handbalului inter
național ! întrecerile din cadrul apro
piatului turneu devin cu atit mai in
teresante Cu cît fiecare dintre for
mațiile prezente are în vedere o foar
te bună comportare la Jocurile Olim-

pice de la Miinchen ; privit prin a- 
ceastă prismă, „Trofeul Carpati" de
vine. de fapt, un veritabil test preo- 
limpic, anticipînd poate lupta pentru 
medaliile olimpice.

„Trofeul Carpati" va avea un cadru 
inedit : meciurile vor fi găzduite de 
noua sală de sport din Ploiești. Nu 
încape îndoială că. deși debutează în 
organizarea unor astfel de competi
ții. forurile locale — recunoscute, de 
altfel, pentru ospitalitate — se vor 
situa la înălțimea nivelului în sine al 
competiției.

Echipa noastră reprezentativă va 
susține cele cinci meciuri în urmă
toarea ordine : 1 martie — cu Româ
nia (tineret) ; 2 martie — cu Ceho
slovacia ; 3 martie — cu Iugoslavia ; 
5 martie — cu Suedia : 6 martie — cu 
R. D. Germană.

Duminică dimineața a plecat la 
Praga o delegație a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, care, la 
invitația Prezidiului Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace, va face o 
vizită oficială în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Dumitru Balalia, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei pentru 
Consiliile populare și administrația 
de stat a M.A.N., Adalbert Crișan, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bis
trița Năsăud al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, loan 
Benko, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Mureș, vice
președinte al Comisiei pentru consi
liile populare și administrația de 
stat a M.A.N., prof. dr. Vasile Pre-

descu, prorector al Institutului 
dico-Farmaceutic, membru al Comi
siei pentru sănătate, muncă și asi
gurări' sociale a M.A.N., ing. Tudor 
Errnil Bălătică, șef de secție la uzi
nele „Laromet". membru al Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost conduși de 
tovarășii Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula și Mia Groza, vicepreședinți 
ai M.A.N., Dumitru Coliu, Constan
tin Dinculescu, Traian Ionașcu, 
Gheorghe Vasilichi și Aurel Vijoli, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Mărgineanu și Iuliu Fejes, secretari.. 
ai M.A.N., de deputați și alte per
soane oficiale.

A fost de față Miroslav Sulek, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

★ ★

CAMPIONATUL DE BASCHET
PRAGA 27. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : La 
sosirea la Praga, în întîmpinarea 
parlamentarilor români pe aeropor
tul Ruzyne, au venit Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Adu
nării Federale. Jan Marko, membru 
al C.C. al P.C.C., prim-vicepreședinte 
al Adunării Federale, Vaclav David, 
membru al C.C. al P.C.C.. vicepre
ședinte al Adunării Federale, pre
ședintele Camerei poporului, Dalibor 
Hanes, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Adunării Federale, 
președintele Camerei națiunilor, Jin- 
drich Zahranik, vicepreședinte al gu
vernului federal. Stefan Sutka, mi
nistrul transporturilor, Frantisek 
Krajcir, prim-loctiitor al ministrului 
afacerilor externe, Oldrich Volenik, 
vicepreședinte al Comitetului Natio
nal Ceh.

Erau de ,față ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș, membri ai 
ambasadei și agenției economice ro
mâne.

Salutînd delegația parlamentară a 
țării noastre, in numele Comitetului' 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, al Prezidiului Adunării 
federale și Guvernului federal, Alois 
Indra a urat oaspeților din România 
prietenă bun sosit pe pămîntul ceho
slovac. „Sîntem convinși — a spus

el — că vizita delegației Marl) A- 
dunări Naționale a României în Ce
hoslovacia socialistă va însemna o 
contribuție în plus la lărgirea și a- 
dîncirea relațiilor noastre tradițio
nale de prietenie trainică".

Răspunzînd, tovarășul Ștefan Voitec 
a mulțumit pentru primirea caldă 
făcută delegației, exprimînd satisfac
ția pentru prilejul de a face cunoș
tință cu munca creatoare a popoare
lor ceh și slovac, cu succesele lor în 
opera de desăvirșire a construcției 
socialiste. „Este si convingerea noas
tră — a spus el — că vizita dele
gației Marii Adunări Naționale va 
fi o nouă contribuție la Cauza întă
ririi colaborării între țările, parti
dele și parlamentele noastre".

★
După-amiază, însoțiți de* Jan Mar

ko, prim-vicepreședinte al Adunării 
Federale, membrii delegației 
tat Hradul din Praga.

Adunări 
membrii 

române au

au vizi-

ridicat

si Poiana

• Pe noul patinoar acope 
rit din Miercurea Ciuc, între 
3 și 12 martie, întrecerile 
grupei C a campionatului 

mondial de hochei

zile la Miercurea Ciuc 
tradiții hocheistice de 
decenii, se desfășoară 

efervescentă, multilate- 
întîmpinării celui 

sportiv

MIERCUREA CIUC (prin telefon).
— In aceste
— oraș cu 
peste patru 
o activitate
rală în vederea 
mai de seamă eveniment 
din J istoricul acestor meleaguri ale 
tării găzduirea întrecerilor grupei. 
C a campionatului mondial de ho
chei pe gheată. După cum se știe, 
din această grupă fac parte echipele 
reprezentative ale Austriei. Bulga
riei, R.P. Chineze, Danemarcei, Ita
liei, Olandei și Ungariei.

Desigur, „cartierul general" al eve
nimentului se află Ia noul și mo
dernul patinoar acoperit — „Pala- 
latul de gheată", cum l-au denumit 
localnicii. In incinta patinoaru
lui, au fost construite suplimen
tar, în spatele 
tribune (cu cîte 200 locuri) pen
tru copiii din 
și din împrejurimi 
încălzire (prin ventilație 
cald, prin jaluzele 
băncile spectatorilor) 
funcțiune. Sînt în perfectă stare de 
funcționare și toate celelalte insta
lații și utilaje, menite isă asigure 
alimentarea cu curent electric, cu 
apă și cu... frigul necesar întreține
rii gheții. Recent a sosit și mașina 
de curățat gheață „Rolba". A fost 
montată o tabelă electronică de 
marcaj, „dirijată" printr-un tablou 
de comandă aflat la masa juriului. 
Vestiarele jucătorilor au fost revi
zuite, iar mobilierul lor schimbat. 
Ziariștilor români și străini li s-au 
rezervat: o tribună specială, un bi
rou de presă cu sală de lucru, trei 
aparate telex și 12 cabine telefonice. 
S-au terminat și amenajarea ca
binelor de transmisie radio și TV.

în imediata apropiere a patinoa
rului, a fost inaugurat zilele trecute 
un modern hotel, denumit „Bradul", 
unde vor locui toți oaspeții campio
natului mondial. Cele două clădiri 
formează un complex arhitectonic 
deosebit de frumos, în împrejurimile 
căruia drumurile de acces, 
rile de parcare auto au 
amenajate intr-un timp 
cu contribuția voluntară a 
sute de locuitori ai orașului.

Cum am fost informați. în 
da 3—12 martie, cît va dura 
titia, în incinta patinoarului artifi
cial, se amenajează o expoziție-mu- 
zeu al sporturilor de iarnă în jude
țul Harghita ; Casa de cultură va 
găzdui două expoziții : una de foto
grafii, reprezentînd frumusețile na
turale ale meleagurilor harghitene, 
iar alta — creațiile artiștilor populari 
români și maghiari. în sala de expozi
ții a U.J.C.M. vor fi prezentate obiec
te de ceramică reprezentative pentru 
vestitele școli populare din Dănești 
și Corund. Holurile celor două
hoteluri din oraș — „Bradul"
,și „Harghita" — se împodobesc 

trofee cinegetice, între care
și cele medaliate cu

porților, două

Miercurea Ciuc 
Instalația de 

cu aer 
montate sub 
a intrat in

locu- 
fost 

record, 
sute și

perioa- 
compe-

cu
se găsesc 
aur la expoziția mondială din Buda
pesta. Programul cultural-distractiv 
mai cuprinde o paradă de muzică 
ușoară, o gală de filme românești, 
reprezentații folclorice, excursii, o 
vinătoare etc.

Cit privește 
local pentru 
sportivă, este 
abonamentele
trecută (peste 3 200 pentru fiecare 
zi) sînt, la ora actuală, vîndute în 
totalitate.

interesul publicului 
apropiata competiție 
ilustrativ faptul că 

puse în vînzare luna

BARTUNEK Istvân 
corespondentul „Scînteii

Pe pirtiile de la Piatra Arsa
Brasov

1

a.
Programate ini

țial la Bușteni, 
campionatele 
tionale de 
fond 
acest 
dine, 
pînă

na- 
schi- 

au urcat în 
an la altitu- 
De joi și 

r__ duminică
schiorii noștri fon- 
diști — este vorba 

— și-au disputat, 
l Bucegilor. în ju- 

Arsă, titlurile de 
pe anul 1972. 

întreceri au fost

numai de seniori 
astfel, pe platoul 
rul cabanei Piatra 
campioni naționali 
Cele trei zile de ....... .
dominate de „duelul", devenit deja 
tradițional, dintre fondiștii clasici și 
biatloniști. In plus, o serie de ti
neri au asaltat și de această dată 
pozițiile fruntașilor din ultimii ani, 
obținînd, pe alocuri, chiar cîștig de 
cauză. Prima probă (30 km) a 
dus și prima surpriză. După ce a 
condus mai bine de jumătate din 
cursă, campionul de anul, trecut. Ni- 

,colăe Sfetea. a. fost Întrecut de ti-, 
nărțil biatlonist Gheorghe Voi cu
(A.S.A. Brașov), care a cîștigat de
tașat.

In cea de-a doua probă (15 
Gh. Voicu a repetat „surpriza", 
gînd și cel de-al doilea titlu de 
pion. El a fost secundat de 
Dinu și Gheorghe Girnița (ambii de 
la Dinamo Brașov). Proba de ștafe
tă a revenit reprezentanților clubu
lui Dinamo Brașov (Cojocaru, Pa
puc, Dinu, Gîrnița), care și-au luat 
în acest fel revanșa pentru titlurile 
pierdute la probele individuale.

a-

km), 
cîști- 
cam- 
Petre

Sîmbătă și dumi
nică pe pirtiile din 
Postăvarul au avut 
loc întrecerile pen
tru „Cupa Dinamo", 
ieri, antrenorul lo
tului național de 
schi, Kurt Gohn, 
ne-a comunicat, prin 
telefon de la cabana 

impresiile sale : ,J3eCristianul Mare, 
la început trebuie să remarc că lipsa 
de zăpadă a obligat pe organizatori să 
înlocuiască proba de slalom uriaș cu 
un nou slalom special, așa incit con
cursul a constat din patru manșe de 
special. Fără îndoială că prezența Ia 
startul concursului a celor doi „olim
pici" — Cristea și Brenci — ca și a 
grupului de schiori cehi, dintre care 
doi sint componenți ai lotului repre
zentativ ai Cehoslovaciei, a 
mult valoarea întrecerilor. De altfel, 
lupta pentru primele locuri s-a dat, în 
ambele zile de concurs, tocmai între 
acești schiori, care, de ce să n-o spu
nem, au demonstrat reale calități teh
nice, au dovedit o atitudine activă pe 
toi parcursul traseului. Dan Cristea a 
făcut trei curse excelente ?— ceea ce 
i-a adus în final victoria — fiind de
pășit doar înțr-o singură manșă de 
sportivul cehoslovac Sokor Miloșe, de 
altfel, cel mai bun dintre oaspeți. 
Cristea și-a demonstrat forma bună în 
care se află, dovedind că abando
nul de la Sapporo a fost un simplu 
accident. Brenci, în schimb, se sim
te ceva mai obosit, negăsind întot
deauna cea mai bună manieră de 
abordare a traseului. Astfel, după 
ce sîmbătă a fost nevoit să a- 
bandoneze, duminică nu a reușit să se 
claseze decît țfe locul al patrulea.

*
Seara, președintele Marii 

Naționale, Ștefan Voitec, și 
delegației parlamentare
asistat la spectacolul cu opera clasi
că cehă „Rusalka" de Antonin Dvo
rak. Parlamentarii români au fost 
însoțiți de Alois Indra și Jan Marko, 
precum și de Teodor Haș, ambasa
dorul României la Praga.

Un contraatac dinamovist, ieri în derbiul etapei Dinamo Politehnica 
București Foto : Dragoș Neagu

DIN LUMEA LARGĂ
SCHIȘAH

Marii maeștri Florin Gheorghiu 
(România) și Vlastimil Hort (Ceho- 
slovaâia) au terminat la egalitate pe 
primul loc, cu 11 puncte fiecare, în 
turneul internațional de șah de la 
Reykjavik, dar s-ar putea să li se 
alăture un al treilea concurent, res
pectiv islandezul Olafsson, care a a- 

. cumulat 10 puncte și are o partidă 
întreruptă în ultima 
camoion al U.R.S.S. 
totalizat 10,5 puncte. 
Gheorghiu a remizat 
tat consemnat și în 
Siguurjonsson.

rundă. Fostul. 
Leonid Stein a 
In runda finală, 
cu Stein, rezul- 
partida Hort-

TENIS

• Finala probei de simplu din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la New York se va disputa între 
americanul Stan Smith și spaniolul 
Juan Gisbert. In semifinale. Smith 
l-a învins cu 7—5. 7—5 pe compatrio
tul său Cliff Richey, iar Gisbert l-a 
întrecut, oarecum surprinzător. (6—4. 
1—6. 6—4) pe Ilie Năstase.

tntr-o partidă pentru proba de 
dublu (sferturi de finală) spaniolii 
Gimeno și Orantes au eliminat cu 
7—6 7—6 cuplul Graebner (S.U.A.), 
Koch (Brazilia).

o In finala' turneului internațional 
de tenis de la Nairobi (Kenva) bel
gianul Patrick Hambergen l-a învins 
pe Toma Ovici (România) cu scorul 
de 6-4. 6-1. 6-2.

* Concursul internațional de schi 
(contînd pentru „Cupa Mondială") 
de la Crystal Mountain (S.U.A.) a 
programat probele de coborîre. La 
masculin, victoria a revenit campio
nului olimpic Bernhard Russi (El
veția). Cunoscutul schior francez 
Henri Duvillard a ocupat locul 31 cu 
88’’74/100. Proba feminină i-a oferit 
prilejul austriecei Annemarie Proell 
să se revanșeze în fața elvețienei 
Marie Therese Nadig pentru înfrîn- 
gerea suferită la Jocurile Olimpice 
de la Sapporo.

In urma acestor rezultate, în frun
tea clasamentelor „Cupei Mondiale" 
se află, la masculin — Jean Noel 
Augert (Franța) — 114 puncte, ur
mat de Henri Duvillard (Franța), cu 
97 puncte ; iar la feminin — Anne
marie Proell (Austria) — 233 punc
te, urmată de Francoise Macchi 
(Franța) cu 187 puncte.

ATLETISM

CICLISM

* Duminică dimineața s-a disputat 
la Praga campionatul mondial de 
ciclocros rezervat amatorilor. Proba 
a inclus 8 ture 
28 540 km. Titlul 
nit belgianului 
urmat la 5” de 
Fisera și la 16” 
Wolfgang Renner.

care au totalizat 
de camDion a reve- 
Norbert Dedeckcre. 
cehoslovacul Milos 
de vest-germanul

RUGBI

• La Paris în cadrul „Turneului 
celor cinci națiuni" la rugbi. s-au 
int.îlnit reprezentativele Franței și 
Angliei. La capătul unui ioc în care 
au fost, superiori, rugbiștii francezi 
au obținut o victorie clară cu scorul 
de 37-12 (15-6).

BOX

• Turneul international de box de 
Ia Minsk a continuat eu desfășurarea 
semifinalelor. In limitele categoriei 
semigrea. Nikolai Anfimov (U.R.S.S.) 
l-a învins prin K.O. tehnic. în prima 
renriză. ne M. Constantinescu (Ro
mânia). La categoria grea, iugoslavul 
A. Vukicici a c'știgat la puncte în 
fața lui Kamo Saroyan (U.R.S.S.).

• în cadrul x concursului interna
tional de atletism desfășurat pe te
ren aconerit Ia New York, belgianul 
Emile Puitemans a stabilit cea mai 
bună performanță europeană in pro
ba de trei mile cu timpul de 13T8” 
4/10. în proba masculină de 60 yarzi 
garduri victoria a revenit lui Rod 
Milburn (S.U.A.) cu 7”. care l-a în
trecut pe campionul olimpic Willie 
Davenport, cronometrat in același 
timp. Proba feminină de săritură in 
înălțime a fost cîștigată de canadiana 
Debbie van Kikebelt, cu 1,72 m. în 
proba 
White
S.U.A.) au obținut același rezultat : 
2,18 m, victoria revenindu-i 
White.

similară masculină. Gene 
și Reynaldo Brown (ambii

FOTBAL

lui

mai 
Iată

• Ieri, s-au disputat în tară 
multe jocuri amicale de fotbal, 
rezultatele tehnice : Universitatea 
Craiova-Spartak Subotica (Iugoslavia) 
3—1 ; Politehnica Timișoara-C.F.R. 
Timișoara 0—0 ; Olimpia Oradea- 
Olimpia, Satu Mare 1—0.
• In etapa a 22-a a campionatului 

vest-german de fotbal, echipa Bayern 
Miinchen (viitoarea adversară a-for
mației Steaua București 
Cupelor") a jucat în deplasare 
Borussia Moenchengladbach.

. da s-a încheiat la egalitate : 
•(1—2). In clasament, c...
conducă echipa 
puncte, urmată 
— 33 puncte.
• In optimele 

Angliei" la fotbal. Tottenham 
pur (partenera ( 
„Cuca U.E.F.A.") a învins cu 2—0, 
în deplasare, pe Everton.

F. 
de

de

în „Cupa 
cu 

Parti - 
2-2 

continuă să 
C. Schalke cu 36 
Bavern Miinchen

finală ale „Cupei
Hots-

echioei U.T.A. în

Reuniunea de baschet de ieri di- și alții. Antrenorul studenților, prof, 
mineață din sala Floreasca a consti- C. Dinescu, a ales o singură apărare
tuit o surpriză’ plăcută pentru mi- pe parcursul întregii îrrțîlniri — pre-

' meroșii spectatori aflati în tribune.
Ei au. putut urmări cu satisfacție fap
tul că toate echipele care au adop
tat apărarea-agresivă sau mai activă 
au ieșit în cele din urmă învingă
toare.
--în primul joc au fost opuse două 
formații aflate în zona retrogradă
rii : Voința București și Mureșul Tg. 
Mureș. Cu toate că ba.schetbaliștii 
de la Voința sînt cu vechi state de 
servicii (Giurgiu, Kiss, Vasilescu, 
Strugaru), deci ceva mai „trecuți" 
ca vîrstă, au aplicat cu perseverență 
în prima parte a întîlnirii tactica 
apărării agresive, ceea ce le-a adus 
un anume avantaj. Abandonarea a- 
cestei tactici în repriza secundă era 
să le fie fatală ; în ultimul minut de 
joc, cu o aruncare de la semidistan- 
ță, Kiss (cel mai bun de pe teren, 
a înscris 38 p.) a adus victoria — 
meritată — a echipei sale. Scor final 
75—73 pentru Voința.

In următoarea partidă s-au întîlnit 
două formații diametral opuse din 
punct de 'vedere al vîrstei și matu
rității de joc. Pe de o parte I.E.F.S., 
cu mulți tineri- necunoscuți în echi
pă și debutanți în prima divizie, pe 
de alta I.C.H.F., în care activează 
de ani de zile baschetbaliști ca : Ni- 
culescu, Cîmpeanu, Tudossi, Chiciu

singul pe tot terenul. Elevii săi l-au 
ascultat, au respectat indicațiile, au 
jucat destul de ordonat și au obținut 
victoria cu scorul de 64—56.

în fine, derbiul etapei : Dinamo — 
Politehnica București. Partida a de
butat furtunos ; »în minutul 7 
studenții conduceau cu cinci co
șuri (20—10) !... Dar totul s-a dove
dit un simplu „foc de paie". Baschet- 
baliștii de la Politehnica s-au stins 
pur și simplu, în partea a doua a 
primei reprize, ajungînd să fie con
duși la pauză cu 31—43 ! Tactica 
„om la om" adoptată de dinamoviști 
a incomodat vădit pe adversarii lor, 
care n-au mai avut incisivitatea re
cunoscută Campionii obțin în final 
o victorie comodă cu scorul de 76—66, 
ceea ce le menține intacte șansele la 
titlu.

Valentin ALBULESCU

rezultate : masculin : Steaua— 
78—70. „U“ Cluj—„Poli" Ga- 

-65, „Poli" Cluj—„U“ Timi- 
Constructo-

Alte 
Rapid 
lăți 84—65, „Poli" Cluj- 
șoara 56—58 ; feminin : 
rul—I.E.F.S. 40—72. „U“ Timișoara— 
„Poli" București 63—72, Crișul—Ra
pid 43—67. Voința Brașov—A.S.Â. 
Cluj 63—47, Sănătatea Satu Mare— 
„U“ Iași 79—50.

CONTRACTUL
ECONOMIC

(Urmare din pag. a I' 1'

tr-un moment în care posibili- ' 1 
tățile lor de a se aproviziona 
din alte surse cu produsele respective 
erau practic inexistente. Oare, nu 
este vorba în această situație de o 
încălcare a unor elementare reguli 
ale eticii relațiilor contractuale ? 
Iată dar, cum. printr-o greșită înțe
legere a atribuțiilor lor. unii furni
zori, sau uneori forurile de resort ale 
acestora, iși permit, în mod abuziv, 
să nesocotească autoritatea întărită 
prin lege a contractului economic. A- 
cest lucru este cu atit mai inaccepta
bil cu cit, așa după cum s-a văzut 
în practică, intervenția nelegală în 
desfășurarea unor relații contractuale 
provoacă neajunsuri- „în lanț" în pro
cesul de aprovizionare tehnico-mate- 
t*ială. In cazurile pe care le-am pre
zentat, contractele neonorate au ră
mas legal, totuși — și din punctul de 
vedere al furnizorului — în vigoare.

(Urmare din pag. I)

test, situația nu 
mai bună, deși 
cum afirmau tehni- 

federației — parte- 
de joc au avut un

acest 
fost 
după 
cienii 
nerii 
potential scăzut.

Am avut, deunăzi, o dis
cuție cu cițiva specialiști. 
Părerile converg către una 
și aceeași concluzie : echi- 

- pa este insuficient pregă
tită. activitatea de pînă 
acum a membrilor lotului, 
a antrenorilor fiind nesa
tisfăcătoare. (Acest califi
cativ avea să fie atribuit 
și în plenul biroului fede
ral, de însuși președintele 
F.R.H.G.).

Care să fie cauzele ?
Opinia prof. Aurel Pre- 

descu, consilier la C.N.E.F.S., 
este că „forma slabă a ho- 
cheiștilor — cu totul îngri
jorătoare acum, cind cam
pionatele „bat la ușă" — a 
fost urmarea unor greșeli 
evidente de pregătire, a unor 
neconcordanțe de vederi (și. 
de aci — animozități) între 
antrenori". La fel de ade
vărat este însă și faptul că 
echipa, aflată în plin pro
ces de întinerire, a supor
tat greu rigorile v impuse. 
Noii veniți contează prea 
mult pe talent și pe tine
rețe. neangajindu-se total 
și hotărît la eforturile teh
nicienilor de a omogeniza 
echipa. Nici cei mai expe
rimentați, cu vechime în lot. 
n-au încercat să facă mai 
mult, lăsind impresia une
ori că încearcă să se me
najeze. Deși, desigur, foar
te reeretab'I. n-a trecut 
neobservat faptul că — por
nind de Ia mici frecușuri 
— jucătorii no gheată au 
acționat în mod individua
list (lucru cit se poate do 
dăunător într-un snort co
lectiv !). nimic sau anroano 
nimic norlemonstrîrM exis
tenta srurituluj de eohin-5 
Au lipsit, apoi.
claritatea tact1 
zate. Un ioc fără elan, fără 
coeziune, fără 
iată, redusă la cîteva cu-

ideea de'ioc 
:icii nreconi-

tehnică

vmte, comportarea hocheiș- 
tilor noștri.

— Cum vă explicați, to
tuși, că a fost un meci, cel 
cu echipa berlineză, cind 
hocheiștii noștri au jucat 
ceva mai aproape de nive
lul general al unei echipe 
aflate în preajma marilor1 
confruntări ?

— Nu voi intra în amă
nunte ; colectivul de antre
nori. și. în primul rînd. an
trenorul coordonator, a re
ținut motivele adevărate 
ale revenirii echipei. Obo
seala fizică și monotonia

considerați posibilă atinge
rea acestui țel ?

— N-ar fi decît îmbucu
rătoare o astfel de perfor
manță. Ea însă nu va putea 
fi realizată decît în situa
ția cind echipa va marca, 
nu intr-un meci, nici în 
două, ci în cel puțin patru 
meciuri potențialul ma
xim Antrenorul Flamaro- 
pol și colaboratorii săi a- 
propiați. Czaka și Tiron, a- 
fișează mult optimism. Ei 
consideră firească, sau. ori
cum nealarmantă, forma de 
azi a echipei. Perioada de

HOCHEIUL în fata

antrenamentelor au generat 
— nu singure, dar nici în 
ultimă instanță — compor
tarea needificatoare a echi
pei noastre în tot acest se
zon.

încercînd să găsesc ex
plicația Ia partida la care 
v-ați referit, voi spune că 
antrenorii și jucătorii — 
alarmați, ei înșiși, de ne
putința echipei, de calitatea 
slabă a jocurilor prestate în 
prealabil — au pregătit mai 
atent „ordinea de bătaie" 
Lucrurile, am văzuț cu to
ții. au evoluat ceva mai 
bine si ne-am bucurat că 
echina poate să revină Ia 
un potential cnmnetîtiv.

— Din cîte știm, obiecti
vul echipei noastre pentru 
..mondiale" este ocuparea 
locului 4 sau 5 In condi
țiile de oină acum si cu- 
noscînd că oină la start a 
rămas destul de puțin timp.

pină acum — spunea Fla- 
maropol — a fost o perioa
dă de acumulări cantitati
ve. Din punct de vedere 
fizic majoritatea compo- 
nenților lotului se prezintă 
bine...

— Este suficientă forma 
fizică ? Spuneați că jocului 
echipei îi sînt caracteristice 
dese scăderi de ritm, se
rioase carențe în apărare. 
De fapt, nici atacul nu-i 
mai bun.

— Părerea mea intimă, 
dacă vreți, este că trebuie 
să acordăm antrenorilor și 
jucătorilor încrederea pînă 
la capăt. Cu toate că. re
peți greșelile din prima 
narte a pregătirii nu sînt do 
fel mici și s-ar putea să 
lase urmări... Așa cum au 
început să decurgă antre
namentele (mai organizate, 
orientate cu predilecție 
spre însușirea temeinică a

citorva idei 
seriozitatea 
participarea 
tuturor la 
pregătire (ce bine ar fi să 
nu existe nici o excep
ție !...) arată că lucrurile se 
află în curs de normalizare. 
Subliniez din nou posibi
litățile echipei — bineînțe
les ale unei echipe de „zile 
mari" — sînt foarte aproa
pe de acel loc 4 sau 5. vi
zat de jucători și antrenori 
dorit de noi toți cei care 
îndrăgim acest sport. Incer- 
cînd să anticipez clasamen
tul final a] grupei B. aș 
indica.' pe primele trei 
locuri, echipele S.U.A.. me
daliată cu argint la J.O. de 
la Sapporo. Poloniei si R.D. 
Germane. în repetate rîn- 
duri aflate 
Ion valoric 
mondial.

tactice de joc), 
mai mare și 
conștientă a 

programul de

în primul esa- 
al hocheiului

★
Mîine seară 

noștri vor da 
examen. Meciul 
cu echipa Austriei 
trebui, mai mult 
rezultatul in sine, să le 
spună (lor. antrenorilor și 
spectatorilor), in ce măsu
ră, în ce proporții se poate 
conta pe revenirea „la for
mal" a selecționatei trico
lore. Mai departe — în ca
drul pregătirilor, care vor 
trebui să devină mereu mai 
serioase, mai intense — alte 
două partide-test : la 4 și 
5 martie, la București, cu 
reprezentativa Elveției. „A- 
cest dublu meci — spunea 
antrenorul Flamaropol — 
va trebui să ne arate BO
SS la sută din potențialul 
pentru mondiale al echi
pei". Și parcă pentru a 
completa îdeea antrenoru
lui. căpitanul echipei. Gh. 
Pană, se angaja în fata 
membrilor biroului federal 
că. trecînd peste insucce
sele de oină acum, jucăto
rii lotului national vor cău
ta să ajungă la o valoare 
sensibil crescută, mobi’i- 
zîndu-se mai mult. unin- 
du-si mai mult, forțele.

Iată un ancaiament care 
— devenit public — obligă.

hocheiștii 
un nou 

amical

Uneori, însă, una sau alta din păr
țile contractante iși arogă dreptul dc 
a anula sau modifica contractul cu de 
la sine putere, fără a se cere acordul 
partenerului. Astfel, anumiți parte
neri ai uzinei „Vulcan" din Capitală 
i-au comunicat că din motivele X, Y, 
Z, trebuie să considere contractele ca 
inexistente. Și, asemenea 
fost întîlnite și în 
deri. Cum de ________
există o lege a contractelor eco
nomice care statuează anumite reguli 
în desfășurarea raporturilor contrac
tuale ? Au crezut oare conducătorii 
unităților economice care au proce
dat în acest fel oă comunicînd ho- 
tărîrea lor arbitrară pot anula un 
act juridic valabil potrivit reglemen
tărilor actuale, pot scăpa de plata 
penalităților pe care le datorează 
partenerilor lor de contract ? Oricit 
ar părea de paradoxal, dar tocmai din 
această socoteală greșită și-au per
mis aceștia să eludeze obligațiile 
asumate prin semnarea contractului 
și, prin aceasta, însăși legea. Ne 
referim la faptul că pîrghia sanc
țiunilor este prea puțin folo
sită, atit de către partenerii pre- 
judiciați, cît și de către organele cu 
drept de disciplinare a relațiilor con
tractuale. Uzina „Unirea" din Cluj ar 
fi trebuit să plătească pentru neono- 
rarea unor contracte penalități in va
loare de 402 000 lei, dar nici un bene
ficiar prejudiciat nu a pretins nici un 
leu din aceast sumă. La „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii, penalități
le pretinse de partenerii de contract 
au fost de circa 1,3 milioane lei, din 
care însă nu s-au achitat decît 13 000 
lei la 4 din cei 16 beneficiari care au 
acționat la arbitraj întreprinderea 
respectivă. Dar nici în condițiile a- 
cestor sume, conducerile unităților 
plătitoare n-au stabilit in sarcina 
nici unui salariat răspunderi mate
riale pentru pagubele suportate de 
Întreprinderile respective. Mai mult 
decît atit. nu s-a identificat vreun 
exemplu, măcar, în care organele 
învestite cu dreptul de control să fi 
aplicat cuvenitele sancțiuni.

Cazurile relatate demonstrează cît 
de falsă este teoria menținerii cu 
orice preț a „bunelor relații". O uni
tate economică incorectă în relațiile 
contractuale, care nu este trasă ferm 
la răspundere, ajunge cu timpul să 
creadă că poate face ce poftește, că 
poate trata cum dorește obligațiile 
care derivă din contract. Proliferarea 
unor asemenea practici nu mai poate 
fi tolerată ! De aceea, trebuie să se 
acționeze mai hotărît în vederea mă
ririi operativității in soluționarea li
tigiilor contractuale, sporirii contro
lului asupra respectării disciplinei 
contractuale, pentru ca sancțiunea să 
poată fi aplicată cu fermitate, pen
tru ca cei vinovați să simtă direct 
răspunderea prejudiciilor aduse în
treprinderii și economiei.

Este cert că premisele realizării 
sarcinilor de plan, a obligațiilor con
tractuale sînt în acest an mult mai 
favorabile ca în anii trecuți. De a- 
ceea. se impune ca ministerele eco
nomice și centralele industriale, uni
tățile centrale de control și sinteză 
și in mod deosebit. Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe să verifice și să analizeze în 
permanență desfășurarea relațiilor 
contractuale, să prevină și să sanc
ționeze prompt orice încercare de a- 
batere de la disciplina contractuală.

caziiri au 
alte întreprin- 

s-a putut uita că
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viața internațională
Vizita în R. P. Chineză
a președintelui S. U. A.

PEKIN 27 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și soția sa, 
Patricia Nixon,-împreună cu ceilalți 
membri ai delegației americane, per
sonalul tehnic și corpul de presă, în
soțiți de Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, Ci 
Pin-fei, ministrul afacerilor externe, 
Ciao Kuan-hua, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de alte per

soane oficiale chineze, au sosit du
minică dimineața la Șanhai, venind 
de la Hancijou, la bordul unui avion 
special.

Pe aeroportul din Șanhai, împodo
bit cu drapelele de stat ale Chinei și 
S.U.A., oaspeții americani au fost în
tâmpinați de Cian Ciun-ciao, președin
tele Comitetului revoluționar muni
cipal Șanhai, și de alte persoane ofi
ciale chineze.

RHODESIA. — Noi demonstrații la Salisbury împotriva 
desian
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• PREMIERUL ANDREOTTI A EȘUAT ÎN ÎNCERCAREA DE A OBȚINE 
VOTUL DE ÎNCREDERE AL SENATULUI • SE AȘTEAPTĂ STABILIREA DATEI 

UNOR NOI ALEGERI

ROMA 27 (Agerpres). — După două 
zile de dezbateri pe marginea decla- 
rației-program prezentate de către 
premierul Andreotti în cele două ca
mere ale parlamentului, guvernul 
„monocolor", alcătuit din membri ai 
Partidului democrat-creștin, a eșuat 
sîmbâtă seara in Încercarea sa de a 
obține votul de încredere al Senatu
lui. Sprijinjți doar de grupul parla
mentar liberal și de reprezentanții 
regiunii Alto-Adige, democrat-crești- 
nii nu au obținut decît 151 de voturi 
favorabile, față de cele 158 de vo
turi împotrivă, prezentate de P.C.I., 
P.S.I., P.S.I.U.P., P.S.D.I., P.R.I. și 
independenții de stingă.

După acest eșec, care a consacrat 
imposibilitatea de a se degaja o 
majoritate parlamentară, fie pentru 
un guvern de coaliție (două tenta
tive ale lui Andreotti de a reface1 
formula de centru-stînga s-au dove-

dit infructuoase), fie pentru un gu
vern monopartit, premierul desem
nat, Giulio Andreotti, s-a prezentat 
în aceeași seară la Palatul Quiri- 
nale și a înminat președintelui Gio
vanni Leone demisia guvernului 
său. Acceptînd-o, șeful statului ita
lian a cerut lui Andreotti să rămină, 
ad-interim, în fruntea echipei sale 
guvernamentale pentru ă soluționa 
problemele curente.

In această situație, procedura 
constituțională prevede ca preșe
dintele Leone să animțe dizolvarea 
Senatului și Camerei Deputaților 
(după consultări cu președinții celor 
două camere) și să stabilească data 
noilor alegeri generale (pentru pri- 
nia oară organizate anticipat în ul
timii 48 de ani).

Se crede că data cea mai probabilă 
pentru alegeri va fi 7 mai.

MMI C.t. HI f.t. BULGAR PRIVIND 
aim uNiumiOR sindicale

agenfîîie de presă 
transmit:

DE MMI

Citeva dintre proble
mele politice și socia
le cele mai stringente 
cu care este confrun
tată in momentul de 
față • Portugalia fac 
obiectul unui comen
tariu în publicația „LA 
TRIBUNE DES NA
TIONS", pe care-l re
producem in cele ce 
urmează :

„Portugalia suferă, 
in prezent de o puter-, 
nică hemoragie, care, 
potrivit celor mai re
cente recensăminte, a 
dus la reducerea cu 
10 la sută a populației 
țării in decurs de 
un deceniu ; dacă la 
Lisabona sau Porto nu
mărul locuitorilor a 
crescut, vaste zone a- 
gricole, îndeosebi din 
nordul extrem de să
rac, tind să devină a- 
devărate pustiuri lip
site de populație.

Conform datelor sta
tistice, Portugalia a 
pierdut prin emigrare 
3 milioane de locui
tori. Potrivit Oficiului 
național de imigrări, 
in prezent, în Franța 
lucrează 650 000 de 
portughezi, fie in în
treprinderile indus
triale, fie în agricultu
ră. La 1 iulie 1971 nu
mărul lor era de 
560 000 de oameni. 
Creșterea este deci 
continuă și rapidă, cu 
atit mai mult cu cit 
un decret, adoptat la 
jumătatea anului tre
cut la Lisabona, a 
„oficializat" emigra
ția portugheză, pînă a-

tunel aflată parțial în 
clandestinitate. Actua
lul curent migratoriu 
prin caracterul său 
masiv, a fost comparat 
adesea 
landez 
te. din 
lea.

Deci
ne in prezent în actua
la Europă o problemă 
demografică, care in- 
vită'la o scrutare măi

cu exodul ir- 
in Statele Uni- 
secolul al XIX-

Portugalia pu-

Răsfoind
presa străină

atentă a evoluției sale 
politice, economice și 
sociale.

Timp de 40 de ani 
Portugalia a cunoscut 
regimul lui Salazar, 
care nu a făcut nici cel 
mai mic efort să as
cundă sub 
democratice esența sa 
dictatorială. Era sala- 
zaristă și-a pus o am
prentă profundă asu
pra Portugaliei.

Caetano, succesorul 
lui Salazar, a dat de 
înțeles, la începutul 
venirii sale la putere, 
în septembrie 1968, că 
ar dori să arunce ba
lastul moștenit, că ar 
vrea să 
regimul. Apoi a 
ceput să vorbească de

aparențe

liberalizeze
in-

o „reînnoire în conti
nuitate", mai tirziu a 
fost vorba de o „poli
tică dinamică", „o po
litică a progresului" și, 
in cele din urmă, des
pre „o evoluție fără 
revoluție", care insă 
nu și-a propus nici cea 
mai mică schimbare a 
structurilor 
portughez : 
vă, bugetul militar a 
crescut~cu 60 la sută.
'Sub regimul salaza- 

rist, penetrația capita
lurilor străine era re
lativ contingentată si 
țara trăia sub stare 
de semiautarhie : sub 
Caetano, asistăm la o 
penetrație tot mai ma
sivă a capitalurilor 
transoceanice : finan
ciarii de peste Atlan
tic încearcă, in fața 
unei Europe a Pieței 
comune lărgite, să 
facă din Portugalia un 
fel de cap de pod. un 
balcon peste ocean. 
Dar principala preocu
pare a oficialităților 
portugheze este aceea 
de a salvgarda integri
tatea imperiului colo
nial portughez ; tocmai 
sub acest unghi, regi
mul actual — care se 
împotrivește oricărei 
măsuri de decoloniza
re a teritoriilor portu
gheze din Africa, in- 
cercînd, tară succes, 
să lichideze acțiunile 
tot mai ample de gue
rilă din Guineea. An
gola și Mozambic — 
este un regim condam
nat de istorie, care 
duce o luptă de arier
gardă disperată".

statului 
dimpotri-
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SOFIA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței, transmite : La 
Sofia a fost dată publicității „Hotă- 
rirea C.C. al P.C. Bulgar privind di
recțiile principale ale activității și 
problemele cele mai importante ce 
stau în fața uniunilor sindicale bul
gare în lupta pentru construirea so
cietății socialiste dezvoltate în R. P. 
Bulgaria".

Subliniind că una din particularită
țile cele mai caracteristice ale aces
tei etape va fi creșterea pe mai de
parte a rolului clasei muncitoare, ca 
rezultat firesc al dezvoltării forțelor 
de producție, al revoluției tehnico- 
științifice și al profundelor transfor
mări structurale ce ■ au loc , hotă- 
rirea relevă necesitatea antrenării și 
mai active a sindicatelor în realiza
rea sarcinii puse în fața întregului 
popor bulgar de cel de-ai X-lea Con
gres al P.C. Bulgar — construirea 
societății socialiste dezvoltate. In a- 
ceastă ordine de idei, se stabilește 
sporirea rolului uniunilor sindicale 
în sistemul conducerii sociale, întă
rirea poziției lor de exponenți și a- 
părători ai intereselor colective și 
individuale ale muncitorilor, crește
rea rolului uniunilor sindicale în e- 
ducația comunistă a muncitorilor.

Ca primă și importantă funcție a 
uniunilor sindicale bulgare, hotărî- 
rea evidențiază răspunderea ce revi
ne sindicatelor pentru „dezvoltarea 
activității creatoare a muncitorilor și 
funcționarilor în munca și viața so
cială, antrenarea lor, tot mai mult, 
la conducerea producției și a țării". 

vLegat de aceasta, se precizează că, și 
în viitor, întrecerea socialistă va o- 
cupa locul central printre formele și 
metodele muncii uniunilor sindicale, 
pentru dezvoltarea activității de pro
ducție și sociale a muncitorilor, pen
tru activizarea dezvoltării relațiilor 
sociale socialiste și educarea munci
torilor.

Subliniind că sindicatele țiulgare

își realizează cu succes funcțiile lor 
de răspundere sub conducerea parti
dului comunist, hotărîrea atrage a- 
tenția, totodată, asupra unor lipsuri 
manifestate in activitatea unor comi
tete de partid referitor la subapre
cierea rolului și locului uniunilor 
sindicale în societate și trasează a- 
cestor organe sarcina „de a ajuta 
conoret și sistematic uniunile sindi
cale în munca lor atotcuprinzătoare 
pentru mobilizarea tuturor muncito
rilor la lupta pentru îndeplinirea cu 
succes și depășirea celui de-al șase
lea plan cincinal, ca un pas impor
tant pe calea realizării programului 
P.C.B.".

La Havanaa avut loc ceremo' 
nla semnării planului de colaborare 
științifică între Academia Republicii 
Socialiste. România și Academia de 
Științe a Republicii Cuba, pe anii 
1972—1973. Planul a fost semnat de 
președinții celor două academii, res
pectiv de acad. Miron Nicolescu și 
dr. Antonio Nunez Jimenez. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, cei doi pre
ședinți au subliniat relațiile rodnice 
de colaborare dintre cele două înalte 
foruri științifice, precum și perspec
tivele de dezvoltare a acestor legă
turi. Dr. Antonio Nunez Jimenez a 
inmînat apoi acad. Miron Nicolescu 
medalia „A 10-a aniversare a Aca
demiei de Științe a Republicii Cuba" 
pentru merite deosebite în activitatea 
sa științifică. La rîndul său, acad. 
Miron Nicolescu a inmînat dr. Anto
nio Nunez Jimenez — care este și 
fondatorul Societății cubaneze de 
speologie — medalia comemorativă 
„Emil Racoviță" și medalia „Cente
narul Academiei române".

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, lncheiat 
vizita neoficială pe care a făcut-o 
în Uniunea Sovietică, anunță agenția 
T.A.S.S. Duminică, președintele Fin
landei a părăsit Moscova, plecînd 
spre Helsinki. Pe aeroportul „Sere- 
metievo", Urho Kekkonen a fost con
dus de Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornii și Alexei Kosîghin.

Seminarul international 
consacrat examinării perspectivelor 
de dezvoltare a relațiilor comerciale 
și industriale din țările scandinave, 
în cadrul căruia au fost dezbătute 
probleme ale dezvoltării comerțului 
cu țările socialiste, a luat sfîrșit la 
Copenhaga. La lucrări au participat 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne al Danemarcei, ai Consiliului 
industrial danez și ai unor societăți 
din țări scandinave care au relații 
comerciale cu țările socialiste. Au fost 
prezente și delegații din țările socia-

■ CUM A REVENIT PE PĂMINT

MOSCOVA 27 (A-
gerpres). — In zona 
din apropierea orașu
lui Djezkazgan. unde 
a aterizat la 26 februa
rie racheta desprinsă 
de pe stația automată 
sovietică „Luna-20", 
limita inferioară a no
rilor era, in momentul 
aterizării, de 300—500 
metri, iar cea superi
oară de 7—8 kilometri. 
Viteza vintului era de 
7—10 metri pe secundă, 
atingind uneori chiar 
15 m/s, informa de la 
Centrul de calcul și 
coordonare un cores
pondent al ziarului 
„Izvestia". In zona 
de 80—100 kilome
tri, unde urma să

„LUNA -20
aibă loc aterizarea, au 
fost concentrate, in a- 
ceste condiții atmosfe
rice complexe, avioa
ne și elicoptere pentru 
recuperarea conteine- 
rului etanș cu mostre
le de. rocă lunară. 
La o comandă de 
pe Pămînt, capsu
la de coborire s-a des
prins de rachetă; Apoi, 
a intrat in funcțiune, 
la o comandă radio, 
instalația de progra
mare a timpului de la 
bordul capsulei. Capsu
la de coborire a pă
truns in atmosfera te
restră avind un unghi 
de 30 de grade, față de 
un unghi de 60 de 
grade cit avusese

capsula lui „Luna- 
16“ ; in cazul de față, 
solicitarea a fost mai 
mică, dar s-a prelun
git acțiunea aeru
lui asupra aparatului. 
Capsula de cobori- 
re a trecut cu bine 
prin această încercare. 
Pe ecranul-hartă din 
sala principală a Cen
trului de calcul și coor
donare a putut fi ur
mărită evoluția apara
tului. Acesta a trecut 
deasupra Afganistanu
lui, Iranului, apoi s-a 
îndreptat spre Turcia 
și Marea Neagră, pă- 
trunzind pe teritoriul 
Uniunii Sovietice dea
supra Caucazului de 
nord.

liste. La lucrări a luat parte, de ase
menea, șeful Agenției Economice a 
României la Copenhaga.

Delegația Partidului Co
munist Italian,condusă de Gian- 
carlo Pajetta, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii, care a făcut 
o vizită în Irak, in drum spre Roma 
s-a oprit la Beirut. Delegația a luat 
contact cu organizația rezistenței 
palestinene și a avut o întrevedere 
cu reprezentanți ai Partidului Baas 
din Liban. De asemenea, delegația a 
avut o întîlnire cu conducătorii Par
tidului Comunist din Liban, in cadrul 
căreia s-a procedat la un schimb de 
păreri și informații asupra unor pro
bleme internaționale și, în mod deo
sebit, asupra, problemelor Meditera- 
nei și lumii arabe.

Stane Dolanț, secretar 31 Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
a purtat convorbiri la Bled cu Van 
der Stoel, președintele Comisiei in
ternaționale a Partidului Muncii din 
Olanda, președinte al Comisiei de 
politică externă a parlamentului 
olandez, care face o vizită in Iugo
slavia la invitația Conferinței fede
rale a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor.

Ministrul de externe al 
R. P. Polone, ste£an °lszowski.a 
avut sîmbătă o întrevedere cu Carlos 
Rafael Rodriguez, membru al Secre
tariatului C.C. ăl P.C. din Cuba, pre
ședintele Comitetului național pen
tru colaborarea cu străinătatea, care 
se află la Varșovia cu prilejul lucră
rilor celei de-a doua sesiuni a Co
misiei polono—cubaneze de colaborare 
economică și tehnico-științifică. După 
cum menționează agenția P.A.P., *au 
fost discutate o serie de probleme 
referitoare la relațiile dintre Polonia 
și Cuba.

Schimb de prizonieri în
tre India și Pakistan. 27 de 
prizonieri pakistanezi, bolnavi sau 
răniți, au sosit, sîmbătă, la Rawal
pindi, la bordul aceluiași avion care 
a transportat, cu o zi mai înainte, 17 
prizonieri indieni la Delhi. Realiza
rea acestui prim schimb de prizonieri 
între India și Pakistan a avut loc prin 
intermediul Crucii Roșii internațio
nale — informează agenția U.P.I.

In capitala malteză,
Valletta, s-a anunțat.. că o delegație 
ministerială a părăsit sîmbătă seara 
insula, iiidreptîndu-se spre ’Libia. 
Vizita marchează începutul unei serii 
de consultări cu țările mediteraneene 
privind instituirea unui statut de 
neutralitate a Maltei.

Primul ministru al Liba
nului, Baeb Salam, a avut o între
vedere la Beirut cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, informează agenția France 
Presse. In cadrul convorbirilor, pur
tate cu acest prilej, a fost examinată 
situația din Orientul Apropiat, în spe
cial noile incidente militare semnalate 
în sudul Libanului.

UN ORAȘ ÎN ANTARCTICA

Clădiri din metal, sticlă și mase 
plastice, asamblate din panouri 
prefabricate, sînt ridicate în pre
zent în stațiunea antarctică sovie
tică Molodejnaia. Toate construc
țiile — atît cele destinate locuin
țelor, cit și cele ale laboratoare
lor de cercetări — sînt înălțate pe 
piloni de 1,5—3,5 metri, pentru a 
le feri de înzăpezire. După ter
minarea lucrărilor, Molodejnaia 
va avea aspectul unui mic oraș — 
cu o policlinica, sală de cinemato
graf, săli de recreație, bibliotecă, 
încălzirea și iluminatul sînt asi
gurate de o instalație Diesel cu o 
capacitate de 1 200 kW. Ea va fur
niza curent electric și postului de. 
radio emisie-recepție, băii cu 
aburi, spălătoriei mecanice, ate
lierelor de reparații..

Experiența acumulată la con
strucția orășelului Molodejnaia 
urmează să fie folosită în viitor și 
la extinderea stațiunii antarctice 
Mirnîi.

VAGOANE DE MARFĂ 
DIN MASE PLASTICE

La Institutul de cercetare a ma
selor plastice din Sofia a fost creat 
un material nou care poate fi fo
losit la construirea de vagoane de 
cale ferată. Este vorba de un ma
terial plastic cu fibră de sticlă, 
avind excelente calități fizico-me- 
canice. Noile vagoane vor avea un 
aspect plăcut și — după cum apre
ciază specialiștii bulgari — vor 
putea fi menținute în exploatare 
neîntreruptă timp de circa 9 ani.

PRIMARUL... ȘOMER

Consiliul municipal al orașului 
portuar englez Southamptn a 
ales un nou primar. In ziua alege
rii însă noul primar, R.J. McGuirk, 
a ...stat la coadă în fața Oficiului 
brațelor de muncă pentru a-șl în
casa ajutorul de șomaj. După cum 
a anunțat consiliul municipal, 
McGuirk este șomer din noiembrie 
1971. Dacă pînă în mai, cînd își va 
lua în primire noua funcție, nu va 
găsi de lucru, el va intra in isto
rie ca primul primar șomer din 
Anglia.

MINIAUTOMOBIL ELECTRIC

In eforturile care se fac pentru 
crearea unui automobil electric ne
poluant și silențios se înscrie și 
încercarea constructorului francez 
Jean Bertin, care a conceput mini- 
automobilul din fotografie. Avînd 
o lungime de 1,87 m, o lățime de. 
1,32 m și o greutate de 490 kg, el 
poate transporta două persoane 
dezvoltînd o viteză maximă de .50 
km la oră. Deocamdată, raza lui 
de acțiune nu este decît 60 km. dar 
constructorul său speră că. la o 
nouă versiune a automobilului, ea 
va putea fi dublată.

AZI, LA BRUXELLESReuniunea Consiliului Ministerial al Pieței eomune
BRUXELLES 27 (Agerpres). — 

Luni incep la Bruxelles lucrările 
Consiliului Ministerial al Pieței co
mune. Problema principală de pe 
agenda acestei sesiuni vizează încer
carea „celor șase" de a relansa ideea 
creării unei uniuni economice și mo
netare a Pieței comune. Această 
uniune, preconizată de mai multă 
vreme, se află în suspensie din luna 
mai anul trecut, cînd intre „cei șase" 
au apărut puternice divergențe. Este 
vorba, în primul rînd, de hotărîrea 
Republicii Federale a Germaniei și a 
Olandei de a institui. în mod unilate
ral. monedelor lor naționale, marca 
și. respectiv, florinul, cursuri fluc
tuante.

Problema relansării acestei idei a 
fost abordată pe larg în cursul re
centei întâlniri de la Paris dintre pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
și cancelarul vest-german. Willy 
Brandt.

Tot luni se intrunesc la Bruxelles 
și miniștrii agriculturii din țările 
C.E.E. Ei vor relua în dezbatere o 
altă problemă comunitară spinoasă, 
aceea a fixării preturilor la produsele 
agricole pentru viitoarea campanie, 
care începe la 1 aprilie.

ACȚIUNI

PROTESTATARE

ALE STUDENȚILOR 

SPANIOLI
MADRID 27 (Agerpres). — Acțiu

nile de protest ale studenților spa
nioli, care cer reforme cu caracter 
democratic în sistemul învățămîntului 
superior și retragerea forțelor poliție
nești din sediile universitare ocupate, 
au continuat în ultimele zile în dife
rite forme.

Astfel, în marele centru industrial 
Bilbao, studenții Universității din 
localitate au organizat demonstrații 
de stradă, în cursul cărora s-au pro
dus ciocniri cu poliția, soldate cu 
arestări și închiderea facultății de 
științe economice și a Institutului pe
dagogic. Tot la Bilbao sînt întrerupte 
cursurile din cauza grevei declarate 
de studenți la Școala superioară po
litică și la Facultatea de medicină a 
Universității. '

După cum relatează, referindu-se 
la situația din alte centre universi
tare, ziarul „Informaciones", continuă 
greva studenților facultăților de me
dicină, filozofie și literatură ale Uni
versității din Sevilla. Sistate sînt, de 
asemenea, cursurile facultăților de 
științe exacte, drept, medicină, econo
mie, filozofie și literatură ale Uni
versității din Santiago de Compostela.

La numai cîțiva ani de 
la strămutarea marelui 
templu al lui Ramses al 
II-lea de la Abu Simbel — 
operațiune fără precedent 
prin amploarea și dificulta
tea lucrărilor întreprinse, 
o nouă acțiune de proporții 
a început în aceste zile în 
Egipt in cadrul campaniei 
mondiale pentru salvarea 
monumentelor nubiene. 
Este vorba de transmutarea 
templelor de pe insula Phi- 
lae, care, la fel ca alte 
construcții ale Egiptului fa
raonic, sînt amenințate cu 
inundarea in urma ridicării 
barajului înalt de la As
suan.

Pregătită cu minuțiozitate 
de guvernul egiptean în 
colaborare cu U.N.E.S.C.O. 
și cu alte organizații inter
naționale, această acțiune 
este urmărită de cercurile 
științifice și culturale din 
întreaga lume, deoarece 
templele respective repre
zintă creații dintre cele 
mai strălucite, ale antichi
tății. Construite in decursul 
unei lungi perioade istorice 
— începind din secolul al 
VII-lea inaintea erei noas
tre și pînă în secolul al 
II-lea al erei noastre — ele 
constituie un complex arhi
tectonic de o rară frumu
sețe, ceea ce a și conferit 
insulei Philae denumirea de 
„perlă a Egiptului antic".

Philae este un sanc
tuar, un muzeu în aer 
liber — de arhitectură 
și decorație egipteană. Aci 
fiecare pas îți dezvăluie 
ceva de neprețuit ; din cele 
cinci temple, râspîndite pe 
o suprafață restrinsă. o im
presie deosebită lasă tem
plul lui Isis, cu cei doi 
piloni gigantici acoperiți de 
sculpturi reprezentînd fara
oni și zeități, a căror siluetă 
se reflectă în apele domoale 
ale Nilului. Prin frumu
sețea și eleganța edificii
lor sale, prin importanța 
lor istorică, Philae este un 
ansamblu unic și trebuie 
făcut tot ce e posibil pen
tru a-1 salva și singura con
cluzie care s-a impus a fost 
aceea de a face totul pen
tru salvarea sa.

Potrivit unor calcule pre
liminare, acțiunea de stră
mutare a monumentelor 
va beneficia de spri
jinul a 18 state și de parti

ciparea directă a numeroși 
specialiști în materie.

Preocuparea pentru sal
varea renumitelor monu
mente datează de fapt din- 
tr-o perioadă mult mai înde
părtată — încă din primii 
ani ai acestui secol. Atunci, 
ca urmare a construirii pri
mului baraj de la Assuan 
(1902), înfățișarea fermecă
toarei insule s-a schimbat. 
Vegetația a fost devastată, 
apa a inundat o bună par
te a monumentelor, lăsînd 
neatinse din templul lui

salvare a prețioaselor vesti
gii ale trecutului. Pregăti
rile au fost desfășurate cu 
perseverență' de autoritățile 
egiptene, care manifestă un 
deosebit interes atît pentru 
utilizarea pe scară largă a 
apelor Nilului în vederea 
extinderii suprafețelor a- 
gricole, a sporirii produc
ției de energie electrică, a 
dezvoltării economiei țării 
în ansamblu — cit și pen
tru păstrarea valorilor cul
turale care au înflorit în 
urmă cu milenii pe maluri

și alte organizații interna
ționale. în cursul lucrărilor 
va fi utilizată o uriașă can
titate de armătură de fier 
și vor ti deplasați 18 000 
metri cubi de piatră re
prezentînd monumentele 
secționate.

Amănunte deosebit de in
teresante în legătură cu di
versele etape ale acestei 
impresionante operațiuni 
au fost oferite de însuși 
conducătorul ei, El Sayed 
Safwat Shaheem, președin
tele Organizației barajului

Comorile din Philae 
vor fi salvate

CORESPONDENȚA DIN CAIRO

Isis doar părțile superioare 
ale pilonilor și zidurilor. In 
această situație monumen
tul se ' află cea mai mare 
parte a anului. Doar in iu
lie și august, cind vanele 
barajului de la Assuan se 
deschid, nivelul apei scade 
suficient pentru a permite 
vizitarea templului. Soarta 
edificiilor de pe insula Phi
lae a devenit mai îngrijo
rătoare o dată cu termina
rea construcției barajului 
înalt (ianuarie 1971), deoa
rece lacul artificial creat 
prin această uriașă lu
crare, puțind înmagazina o 
cantitate de peste 160 mi
liarde metri cubi de apă 
(față de numai 5 miliarde 
cit reținea vechiul baraj), 
amenință ca atare cu aco
perirea totală a monumen
telor. Această perspectivă a 
fost luată în seamă de altfel 
de mai mulți ani, determi- 
nînd pregătiri intense în 
vederea operațiunilor de

le bătrînului fluviu. Din 
inițiativa lor, încă în oc
tombrie 1958 a avut loc la 
Cairo o conferință a ex- 
perților internaționali, care 
a studiat diverse proiecte 
de salvare, iar in anii ur
mători au fost întreprinse 
numeroase cercetări pentru 
mutarea monumentelor din 
insula Philae într-o altă 
regiune. Ca rezultat al a- 
cestor studii și al numeroa
selor oferte venite de peste 
hotare, guvernul R.A.E. a 
ales un proiect judicios, ho- 
tărînd ca el să fie execu
tat de către Organizația ba
rajului inalt de la Assuan 
și grupul societăților italie
ne Condette-Aqua-Matzi. 
Realizarea lui — arată zia
rul „Al Akhbar" — va 
costa 6 milioane de lire 
egiptene, din care o treime 
va fi suportată de guvernul 
R. A. Egipt, iar restul de 
diferite țări, de UNESCO

înalt. Intr-o declarație fă
cută, zilele trecute, anun- 
țînd începerea lucrărilor, el 
a arătat că proiectul adop
tat prevede într-o primă e- 
tapă construirea unui dig 
provizoriu în jurul insulei 
Philae, lucrare ce va uni 
cele trei insule aflate în 
apropierea acesteia cu ma
lul răsăritean ai Nilului. 
Zona astfel încercuită va 
constitui de fapt un lac ar
tificial, independent de re
zervorul de la Assuan, din 
care va fi însă îndepărtată 
apa pentru a lăsa complet 
libere, pe întreaga perioa
dă a anului, edificiile din 
insula Philae. Aceasta va 
permite desfășurarea in 
voie a lucrărilor — ince- 
pind cu înregistrarea amă
nunțită a caracteristicilor 
templelor, atît din punct 
de vedere arhitectural, cit 
și arheologic și terminînd 
cu mutarea lor pe insula

Agilkia, aflată la o distanță 
de 200 kilometri. Constru
irea digului provizoriu va 
fi cea mai dificilă e- 
tapă a întregului proiect. 
Ea va începe în luna apri
lie și va dura un an întreg, 
după care va avea Ioc ope
rația de drenare a apei din 
interiorul ariei respective. 
Abia atunci se va trece la 
acț unea propriu-zisă de 
dislocare a templelor prin 
tăierea în bucăți a monu
mentelor și mutarea lor pe 
insula amintită — lucrări 
care vor dura încă doi ani. 
Ultima etapă o va constitui 
asamblarea templelor pe 
noul amplasament și ame
najarea peisajului înconju
rător, pentru a fi la fel de 
încîntător cum a fost în 
insula Philae înainte de a- 
pariția celor două baraje.

Operațiunea de mutare a 
templelor din insula Phi
lae constituie o acțiune de 
remarcabilă originalitate și 
de mare amploare. Desfă
șurarea sa va avea o sem
nificație deosebită și prin 
faptul că va marca încheie
rea cu succes a campaniei 
internaționale, începută în 
urmă cu treisprezece ani, 
de salvare a templelor nu
biene, campanie deloc ușoa
ră dacă se are în vedere că, 
în afară de templele de la 
Abu Simbel și Philae, mai 
există alte 17 monumente 
de mare importanță. „Ope
rațiunea Philae" va fi pre
cedată de filmarea întregii 
insule și a comorilor ei ar
hitecturale de către o echi
pă de cineaști care a sosit 
la Cairo chiar in aceste zile.

Innoind fața locurilor prin 
care-și poartă apele, schim- 
bind viața oamenilor care 
le populează, Nilul își îm
bogățește propria-i istorie, 
împletită cu atîtea mituri 
și legende. Peste cîțiva ani, 
apele sale nu vor mai scăl
da malurile insulei Philae, 
care va dispărea undeva în 
adincuri, dar . vor oglindi în 
luciul lor chipul milenar al 
templelor ei, mutate pe alte 
meleaguri, ca o mărturie a 
puterii transformatoare a 
omului și a vremurilor de 
azi în care Egiptul a porni* 
pe calea unor importante 
prefaceri economice și so
ciale. pe calea progresului.

NIcoIae N. LUPU

Miniautomobilul electric pe strâzile 
Parisului

CÎT VA TRĂI OMUL...

Peste 50 de ani, tn Europa, lon
gevitatea va atinge în medie 100 
de ani, iar peste un secol se crede 
că ea va ajunge la 120 de am — a 
declarat la un simpozion medical, 
care a avut loc recent la Roma, dr. ' 
Francesco Antonini, directorul In
stitutului de geriatrie al Univer
sității din Florența. Acest lucru se 
datorește, după părerea sa. extin
derii asistenței sanitare și alimen
tației mai raționale. El a adăugat 
că numai din 1956 și pînă astăzi 
longevitatea la scară europeană a 
crescut, în medie, cu patru ani. a- 
jungînd la bărbați la 68 și la femei 
la 72 de ani.

PAPIRUS DE PATRU 
MILENII

La Sakkara, localitate situată la 
circa 25 km sud de Cairo, a fost 
descoperit într-un mormînt un 
papirus cu un text în limba ara- 
maică, apreciat a avea o vechime 
de aproximativ 4 000 de ani. Textul 
vorbește despre anumite relații 
existente în acea perioadă intre 
Egipt și Siria. Savantul Kamal 
Mallahk, cunoscut pentru erudiția 
sa privind limbile orientale anti
ce, atribuie acestei descoperiri o 
„însemnătate deosebită", deoarece 
aruncă lumină asupra unei peri
oade istorice puțin cunoscute a 
Egiptului.

0 NOUĂ SIMFONIE 
A LUI SCHUMANN

Copia după manuscrisul unei ’ 
simfonii neterminate, necunoscu
te pînă acum, a lui Robert Schu
mann . a fost descoperită de dirijo
rul șef al orchestrei simfonice a 
postului de radio Svizzero-Italia- 
no — relatează ziarul „Frankfurter 
Allgemeine". Documentul a fost 
găsit în biblioteca lui Volkmar 
Ăndreae. bunicul dirijorului, care 
a fost ani de-a rîndul conducăto
rul unei orchestre simfonice din 
Ziirich (Elveția). Simfonia, formată 
din două părți, urmează să fie edi
tată și prezentată, în primă audi
ție. încă in cursul acestui an.
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Gazdele au terminat

I

n.
pe anul 1972.

ridicat

Cristea și Brenci — ca și a 
de. schiori cehi, dintre care 

componenți ai lotului repre- 
al Cehoslovaciei, a

STRĂLUCIRILE

//
CUPEI DE CRISTAL

Atlețî din 12 țări și-au 
dat intîlnire la întrecerile 
pentru „Cupa de cristal", 
organizată in sala „23 Au
gust" din București. Spre 
deosebire de alte compe
tiții internaționale de sală 
organizate în trecut, 
blicului i-a fost dat 
vadă concurînd

• ••

\ 
\ 
\ 
\

pu
să 

cîțiva 
dintre marii atleți ai Eu
ropei. Subliniem mai ales 
participarea unor cunos- 
cuți sportivi din R.D. Ger
mană — Wolfgang Nord- 
wig, Renate Stecher, 
Jdrg Drehmel sau Maria
ne Adam — care au con
tribuit foarte mult la reu
șita acestui spectacol at
letic. Impresionante au 
fost săriturile cu prăjina 
ale lui Nordwig (victorios 
cu 5,35 metri), impresio
nantă s-a arătat a îi și 
tentativa sa de record 
mondial, replică a lui 
Nordwig la proaspăta per
formanță de 5,45 m dobîn- 
dită în S.U.A. de către 
suedezul Isaksson.

Pentru amatorii de atle
tism de față la ooncurs, 
proba cea mai interesantă 
era aceea de triplu-salt, 
în cadrul căreia Carol 
Corbu trebuia să se con
frunte cu campionul euro
pean, Jorg Drehmel. Du
pă victoria directă asupra 
lui Victor Saneev, sărito
rul nostru l-a întrecut de
tașat și pe Drehmel, ră
mas pe Ia 16,22 m. în vre
me Ce Corbu a continuat 
să-și compare puterile cu 
sine însuși, pînă la urmă 
realizînd 16,85 m. Astfel, 
înaintea campionatelor eu
ropene de sală de la Gre
noble. Corbu și Saneev 
(care, simbătă, la Mos
cova, în cadrul campiona
telor mondiale, a sărit 
16,94 m — cea mai bună 
performantă mondială a 
sezonului) se anunță prin
cipali favoriți la titlul 
continental al probei. To
tuși, ’ despre disputa de

la triplu-salt se impune să 
facem următoarele obser- . 
vații : Drehmel nu mani
festă vreun interes special 
pentru campionatele euro
pene de sală, altfel nu 
s-ar putea explica stadiul 
de pregătire în care s-a 
prezentat simbătă ; Carol 
Corbu, în schimb, cunoaș
te o formă sportivă exce
lentă, nici vorbă de obo
seală de pe urma întrece
rilor precedente ; dimpo
trivă, are o dispoziție , de 
concurs perfectă. E posi
bil ca triplu-saltistul nos
tru să bată, intr-adevăr 
recordul mondial de sală, 
e și mai posibil să cuce
rească titlul european de 

principalul
pentru un să- 

cu asemenea ca- 
trebuie să ră- 
Jocurile .Olimpice.

sală1, totuși, 
obiectiv 
ritor 
lități 
mină
Am fi bucuroși ca profe
sorul de matematici Ca
rol Corbu să-și fi calcu-

lat bine curba formeițși a 
rezultatelor, fiindcă ama
torii de atletism iși pun 
mare nădejde într-o per
formanță a sa la Jocurile 
Olimpice.

Sprintul pe 60 ’de metri 
a fost ciștigat. la feminin, 
de Renate Stecher (7,3 

.de 
Gheorghe Zamfirescu (6,6 
sec.), juniorul Dorel Cris- 
tudor (6.8 sec.), iarăși cu o 
plecare defectuoasă, a ra
tat, din păcate, prilejul 
unei afirmări timpurii.

Ieri, pînă la închiderea 
primei ediții a ziarului, 
se disputaseră doar fina
lele la 60 m garduri. In 
proba feminină, Valeria 
Bufanu a cîștigat cu 8”2/10 
(nou record românesc), 
performantă realizată și in 
serii la masculin ; vic
torios a ieșit polonezul 
Wodzijnski, în 7”6/10.
Valeriu MIRONESCU

Pe pârtiile de la Piatra Arsa
si Poiana
9

Brasov
9

• Pe noul patinoar acope* 
rit din Miercurea Ciuc, între 
3 și 12 martie, întrecerile 
grupei C a campionatului 

mondial de hochei

zile la Miercurea Ciuc 
tradiții hocheistice de 
decenii, se desfășoară 

efervescentă, multilate- 
întîmpinării celui 

sportiv

MIERCUREA CIUC (prin telefon).
— In aceste
— oraș cu 
peste patru 
o activitate
rală în vederea 
mai de seamă eveniment 
din istoricul acestor meleaguri ale 
jțărli : găzduirea întrecerilor grupei 
C^acampionatului mondial de ho
chei pe gheață. După cum se știe, 
din această grupă fac parte echipele 
reprezentative ale Austriei, Bulga
riei, R.P. Chineze, Danemarcei, Ita
liei, Olandei și Ungariei.

Desigur, „cartierul general" al eve
nimentului se află la noul și mo
dernul patinoar acoperit — „Pala- 
latul de gheață", cum l-au denumit 
localnicii. In incinta patinoaru
lui, au fost construite suplimen
tar, în spatele 
tribune (cu cite 200 locuri) pen
tru copiii 
și din împrejurimi Instalația de 
Încălzire (prin ventilație cu aer 
cald, prin jaluzele montate sub 
băncile spectatorilor) a intrat în 
funcțiune. Sint in perfectă stare de 
funcționare și toate celelalte insta
lații și utilaje, menite să asigure 
alimentarea cu curent electric, cu 
apă și cu... frigul necesar întreține
rii gheții. Recent a sosit și mașina 
de curățat gheață „Rolba". A fost 

1 montată o tabelă electronică de 
marcaj, „dirijată" printr-un tablou 
ție comandă aflat la masa juriului. 
Vestiarele jucătorilor au fost revi
zuite, iar mobilierul lor schimbat. 
Ziariștilor români și străini li s-au 
rezervat: o tribună specială, un bi
rou de presă cu sală de lucru, trei 
aparate telex și 12 cabine telefonice. 
S-au terminat și amenajarea ca
binelor de transmisie radio și TV.

In imediata apropiere a patinoa
rului; a fost inaugurat zilele trecute 
un modem hotel, denumit „Bradul", 
unde vor locui toți oaspeții campio
natului mondial. Cele două clădiri 
formează un complex arhitectonic 
deosebit de frumos, în împrejurimile 
căruia drumurile de acces, 
rile de parcare auto au 
amenajate intr-un timp 
cu contribuția voluntară a 
sute de locuitori ai orașului.

Cum am fost informați, în 
da 3—12 martie, cît va dura 
tiția, în incinta patinoarului artifi
cial, se amenajează o expoziție-mu- 
zeu al sporturilor de Iarnă în jude
țul Harghita ; Casa de cultură va 
găzdui două expoziții : una de foto
grafii, reprezentînd frumusețile na
turale ai’e meleagurilor harghitene, 
iar alta — creațiile artiștilor populari 
români și maghiari. în sala de expozi
ții a U.J.C.M. vor fi prezentate obiec
te de ceramică reprezentative pentru 
vestitele școli populare din Dănești 
și Corund. Holurile celor două 
hoteluri din oraș — „Bradul" 
și „Harghita" — se împodobesc 
cu trofee cinegetice, între care 
se găsesc și cele medaliate cu 
aur la expoziția mondială din Buda
pesta. Programul cultural-distractiv 
mai cuprinde o paradă de muzică 
ușoară, o gală de filme românești, 
reprezentații folclorice, excursii, o 
vinătoare etc.

Cît privește 
local pentru 
sportivă, este 
abonamentele puse în vînzare luna 
trecută (peste 3 200 pentru fiecare 
zi) sint, la ora actuală, vîndute în 
totalitate.

porților. două

din Miercurea Ciuc

locu- 
fost 

record, 
sute și

perioa- 
compe-

interesul publicului 
apropiata competiție 
ilustrativ faptul că

BARTUNEK Istvân 
corespondentul „Scînteii"

Programate ini
țial la Bușteni, 
campionatele 
ționale de 
fond 
acest 
dine, 
pînă 
schiorii noștri fon- 
diști — este vorba 

numai de seniori — și-au disputat, 
astfel, pe platoul Bucegilor. în ju
rul cabanei Piatra Arsă, titlurile de 
campioni naționali 
Cele trei zile' de întreceri au fost 
dominate de „duelul", devenit deja 
tradițional, dintre fondiștil clasici și 
biatloniști. In plus, o serie de ti- 

’ neri au asaltat și de această dată 
.pozițiile fruntașilor din ultimii ani, 
obținînd, pe alocuri, chiar cîștig de 
cauză. Prima probă (30 km) a a- 
dus și primă surpriză. După ce a 
condus mai bine de jumătate din 
cursă, campionul de anul trecut, Ni- 
colae Sfetea, a fost întrecut de tî- 
hărul biatlonist ’ ' Gheorghe Votcii
(A.S.A. Brașov), care a cîștigat de
tașat.

In cea de-a doua probă (15 
Gh. Voicu a repetat „surpriza", 
gînd și cel de-al doilea titlu de 
pion. El a fost secundat de 
Dinu și Gheorghe Gîrnița (ambii de 
la Dinamo Brașov). Proba de ștafe
tă a revenit reprezentanților clubu
lui Dinamo Brașov (Cojocaru, Pa
puc, Dinu, Gîrnița), care și-au luat 
în acest fel revanșa pentru titlurile 
pierdute la probele individuale.

na- 
schi- 

au urcat in 
an la altitu- 
De joi și 

duminică

Simbătă și dumi
nică pe pîrtiile din 
Postăvarul au avut 
loc întrecerile pen
tru „Cupa Dinamo". 
Ieri, antrenorul lo
tului național de 
schi, Kurt Gohn, 
ne-a comunicat, prin 
telefon de la cabana 

impresiile sale : „De

km), 
clști- 
cam- 
Petre

Cristianul Mare, 
la început trebuie să remarc că lipsa 
de zăpadă a obligat pe organizatori să 
înlocuiască proba de slalom uriaș cu 
un nou slalom special, așa îneît con
cursul a constat din patru manșe de 
special. Fără îndoială că prezența la 
startul concursului a celor doi „olim
pici" — 
grupului 
doi sint 
zentativ 
mult valoarea întrecerilor. De altfel, 
lupta pentru primele locuri s-a dat, în 
ambele zile de concurs, tocmai între 
acești schiori, care, de ce să n-o spu
nem, au demonstrat reale calități teh
nice, au dovedit o atitudine activă pe 
tot parcursul, țrașeului. Dan Cr.i.stea a 
făcut trei curse .excelente — ceea ce 
i-a adus în final victoria — fiind de
pășit doar într-o singură manșă de 
sportivul cehoslovac Sokor Miloșe, de 
altfel, cel mai bun dintre oaspeți. 
Cristea și-a demonstrat forma bună în 
care se află, dovedind că abando
nul de la Sapporo a fost un simplu 
accident. Brenci, în schimb, se sim
te ceva mai obosit, negăsind întot
deauna cea mai bună manieră de 
abordare a traseului. Astfel, după 
ce simbătă a fost nevoit să a- 
bandoneze, duminică nu a reușit să se 
claseze decît pe locul al patrulea.

DIN LUMEA LARGĂ
ȘAH SCHI

Gheorghiu 
Hort (Ceho- 
egalitate pe

Marii maeștri Florin 
(România) și Vlastimil 
slovacia) au terminat la _ 
primul Ioc, cu 11 puncte fiecare, în 
turneul internațional de șah de la 
Reykjavik, dar s-ar putea să li se 
alăture un al treilea concurent, res
pectiv islandezul Olafsson, care a a- 
cumulat 10 puncte și are o partidă 
întreruptă în ultima 
campion al U.R.S.S. 
totalizat 10.5 puncte. 
Gheorghiu a remizat 
tat consemnat și în 
Siguurjonsson.

rundă. Fostul 
Leonid Stein a 
In runda 
cu Stein,
partida

TENIS

finală, 
rezul- 
Hort-

• Finala probei de simplu din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la New York se va disputa între 
americanul Stan Smith și spaniolul 
Juan Gisbert. In semifinale. Smith 
I-a învins cu 7—5. 7—5 pe compatrio
tul său Cliff Richey, iar Gisbert l-a 
întrecut, oarecum surprinzător, (6—4. 
1—6. 6—4) pe Ilie Năstase.

Intr-o partidă pentru proba de 
dubiu (sferturi de finală), spaniolii 
Gimeno și Orantes au eliminat cu 
7—6 7—6 euolul Graebner (S.U.A.), 
Koch (Brazilia).
• In finala turneului internațional 

de tenis de la Nairobi (Kenya) bel
gianul Patrick Hombergen l-a învins 
pe Toma Ovici (România) cu scorul 
de 6—4, 6—1, 6—2.

9 Concursul internațional de schi 
(contind pentru „Cupa Mondială") 
de la Crystal Mountain (S.U.A.) a 
programat probele de coborîre. La 
masculin, victoria a revenit campio
nului olimpic Bernhard Russi (El
veția). Cunoscutul schior francez 
Henri Duvillard a ocupat locul 31 cu 
88”74/100. Proba feminină i-a oferit 
prilejul austriecei Annemarie Proell 
să se revanșeze în fața elvețienei 
Marie Therese Nadig pentru infrîn- 
gerea suferită la Jocurile Olimpice 
de la Sapporo.

în urma acestor rezultate, în frun
tea clasamentelor „Cupei Mondiale" 
se află, la masculin — Jean Noel 
Augert (Franța) — 114 puncte, ur
mat de Henri Duvillard (Franța), cu 
97 puncte ; iar la feminin — Anne
marie Proell (Austria) — 233 punc
te, urmată de Francoise Macchi 
(Franța) cu 187 puncte.

ATLETISM

CICLISM

s-a disputat 
mondial de

• Duminică dimineața 
la Praga campionatul 
ciclocros rezervat amatorilor. Proba 
a inclus 8 ture 
20.541) km. Titlul 
nit belgianului 
urmat la 5” de 
Fișera și la 16” 
Wolfgang Renner.

care au totalizat 
de camoion a reve- 
Norbert. Dedeckere, 
cehoslovacul Milos 
de vest-germanul

RUGBI
9 La Paris în cadrul „Turneului 

celor cinci națiuni" la rugbi, s-au 
întîlnit reprezentativele Franței și 
Angliei. La caoătul. unui joc în care 
au fost superiori, rugbiștii francezi 
au obtinut o victorie clară cu scorul 
de 37—12 (15-6).

BOX

• Turneul Internațional de box de 
la Minsk a continuat cu desfășurarea 
semifinalelor. In limitele categoriei 
.semigrea, Nikolai Anfimov (U.R.S.S.) 
l-a Învins prin K.O. tehnic, în prima 
reoriză. De M. Constanținescu (Ro
mânia). La categoria grea, iugoslavul 
A. Vukicici a cîștigat la puncte în 
fața lui Kamo Saroyan (U.R.S.S.).

• în cadrul concursului interna
țional de atletism desfășurat pe te
ren acoperit Ia New York, belgianul 
Emile Puttemans a stabilit cea mai 
bună performanță europeană în pro
ba de trei mile cu timpul de 13’18” 
4/10.- în proba masculină de 60 yarzi 
garduri victoria a revenit lui Rod 
Milburn (S.U.A.) cu 7”, care l-a în
trecut pe campionul olimpic Willie 
Davenport, cronometrat în același 
timp. Proba feminină de săritură în 
înălțime a fost cîștigată de canadiana 
Debbie 
proba 
White 
S.U.A.) 
2,18 m, 
White.

van Kikebelt, cu 1,72 m. în 
similară masculină, Gene 
și Reynaldo Brown (ambii 
au obținut același rezultat : 

victoria revenindu-i

FOTBAL

lui

• Ieri, s-au disputat în țară 
multe jocuri amicale de fotbal, 
rezultatele tehnice : Universitatea 
Craiova-Spartak Subotica (Iugoslavia) 
3—1 ; Politehnica Timișoara-C.F.R. 
Timișoara 0—0 ; Olimpia Oradea- 
Olimpia Satu Mare 1—0.
• In etapa a 22-a a campionatului 

vest-german de fotbal, echipa Bayern 
Miinchen (viitoarea adversară a for
mației Steaua București în „Cupa 
Cupelor") a jucat în deplasare cu 
Borussia Moenchengladbach. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 
(1—2). In clasament, 
conducă echipa 
puncte, urmată 
— 33 puncte.

• In optimele 
Angliei" la fotbal. Tottenham 
pur (partenera echipei U.T,A. 
„Cupa U.E.F.A.") a învins cu 2—0, 
în deplasare, pe Everton.

mai 
Iată

F. 
de

de

continuă
C. Schalke cu 36 
Bayern Miinchen

finală ale „Cupei
Hots- 

îh

TROFEUL CARPAȚI 
test preolimpic

• FRUNTAȘII HANDBALULUI MONDIAL DIN NOU 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Cea de-a 13-a ediție a competiției 
internaționale de handbal masculin 
denumită „Trofeul Carpați" — care 
va avea loc în primele zile ale lunii 
viitoare (mai exact între 1 și 6 mar
tie) — reunește, printr-un fericit pri
lej de împrejurări, pe medaliatele cu 
aur, argint și bronz la ultimele cam
pionate mondiale (în ordine : Româ
nia, R.D. Germană și Iugoslavia), re
prezentativele Cehoslovaciei si Sue
diei, foste, în anii precedenți. cam
pioane mondiale, precum și repre
zentativa de tineret a țării noastre. 
Un grup extrem de valoros, ade
vărate „forțe" ale handbalului inter
național ! întrecerile din cadrul apro
piatului turneu devin cu atît mai in
teresante cu cit fiecare dintre for
mațiile prezente are în vedere o foar
te bună comportare la Jocurile Olim-

pice de la Miinchen ; privit prin a- 
ceastă prismă, „Trofeul Carpați" de
vine. de fapt, un veritabil test preo- 
limpic, anticipind poate lupta pentru 
medaliile olimpice.

„Trofeul Carpați" va avea un cadru 
inedit : meciurile vor fi găzduite de 
noua sală de sport din Ploiești. Nu 
încape îndoială că, deși debutează în 
organizarea unor astfel de competi
ții, forurile locale — recunoscute, de 
altfel, pentru ospitalitate — se vor 
situa la înălțimea nivelului în sine al 
competiției.

Echipa noastră reprezentativă va 
susține cele cinci meciuri in urmă
toarea ordine : 1 martie — cu Româ
nia (tineret) ; 2 martie — cu Ceho
slovacia,; 3 martie — cu Iugoslavia ; 
5 martie — cu Suedia ; 6 martie — cu 
R. D. Germană.

Duminică dimineața a plecat Ia 
Praga o delegație a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, care, la 
invitația Prezidiului Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace, va face o 
vizită oficială în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Dumitru Balalia, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei pentru 
Consiliile populare și administrația 
de stat a M.A.N., Adalbert Crișan, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bis
trița Năsăud al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean. loan 
Benko, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Mureș, vice
președinte al Comisiei pentru consi
liile populare și administrația de 
stat a M.A.N., prof. dr. Vasile Pre-

★

CAMPIONATUL DE BASCHET

Un contraatac dinamovist, ieri în derbiul etapei Dinamo Politehnica 
București Foto : Dragoș Neagu

Reuniunea de baschet de ieri di
mineață din sala Floreasca a consti
tuit o surpriză plăcută pentru nu- 

; meroșii' spectatori aflați în tribune. 
” Ei ’âu putut urmări ’âu‘ satisfacție' fap

tul' că toate echipele ,care au adop
tat apărarea agresivă șau mai activă 
au ieșit in cele din urmă învingă
toare.

în primul joc au fost opuse două 
formații aflate în zona retrogradă
rii : Voința București și Mureșul Tg. 
Mureș. Cu toate că baschetbaliștii 
de la Voința sint cu vechi state de 
servicii (Giurgiu, Kiss,' Vasilescu, 
Strugaru), deci ceva mai „trecuți" 
ca virstă, au aplicat cu perseverență 
în prima parte a întîlnirii tactica 
apărării agresive, ceea ce le-a adus 
un anume avantaj. Abandonarea a- 
cestei tactici în repriza secundă era 
să Ie fie fatală ; în ultimul minut de 
joc, cu o aruncare de la semidistan- 
ță, Kiss (cel mai bun de pe teren, 
a înscris 38 p.) a adus victoria — 
meritată — a echipei sale. Scor final 
75—73 pentru Voința.

în următoarea partidă s-au întîlnit 
două formații diametral opuse din 
punct de vedere al vîrstei și matu
rității de joc. Pe de o parte I.E.F.S., 
cu mulți tineri necunoscuți în echi
pă și debutanți în prima divizie, pe 
de alta I.C.H.F., în care activează 
de ani de zile baschetbaliștî ca : Ni- 
culescu, Cîmpeanu, Tudossi, Chiciu

(Urmare din pag. I)

atest, situația nu 
mai bună, deși 
cum afirmau tehni- 

federației — parte- 
de joc au avut un

acest 
fost 
după 
cienii 
nerii 
potențial scăzut.

Am avut, deunăzi, o dis
cuție cu. cîțiva specialiști. 
Părerile converg către una 
și aceeași concluzie : echi
pa este insuficient pregă
tită, activitatea de pînă 
acum a membrilor lotului, 
a antrenorilor fiind nesa
tisfăcătoare. (Acest califi
cativ avea să fie atribuit 
și în plenul biroului fede
ral, de însuși președintele 
F.R.H.G.).

Care să fie cauzele 1
Opinia prof. Aurel Pre- 

descu, consilier la C.N.E.F.S.. 
este că „forma slabă a llo- 
cheiștilor — cu totul îngri
jorătoare acum, cind cam
pionatele „bat la ușă" — a 

. fost urmarea unor greșeli 
evidente de pregătire, a unor 
neconcordanțe de vederi (și. 
de aci — animozități) intre 
antrenori". La fel de ade
vărat este însă și faptul că 
echipa, aflată în plin pro
ces de întinerire, a supor
tat greu rigorile impuse. 
Noii veniți contează prea 
mult pe talent și pe tine
rețe. neangajindu-se total 
și hotărît la eforturile teh
nicienilor de a omogeniza 
echipa. Nici cei mai exDe- 
rimentați. cu vechime în lot. 
n-au încercat să facă mai 
mult, lăsînd Impresia une
ori că încearcă să se me
najeze. Deși, desigur, foar
te rhgretab'l. n-a trecut 
neobservat faptul că — por
nind de la mici frecușuri 
— jucătorii pe gheață au 
acționat în mod individua
list (lucru cit se poate de 
dăunător intr-un sport co- 
lert'V !). nimic sau aoroane 
nimic ncd°monstrind exis
tenta sniritidui de echipă 
Au lipsit, apoi, ideea de joc. 
claritatea tacticii preconi
zate. Un joc fără elan, fără 
coeziune, fără tehnică — 
iată, redusă la cîteva cu-

descu, prorector al Institutului Me- 
dico-Farmaceutic, membru al Comi
siei pentru sănătate, muncă și asi
gurări sociale a M.A.N., ing. Tudor 
Ermil Bălătică, șef de secție la uzi
nele „Laromet". membru al Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost conduși de 
tovarășii Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula și Mia Groza, vicepreședinți 
ai M.A.N., Dumitru Coliu, Constan
tin Dinculescu, Traian Ionașcu, 
Gheorghe Vasilichi și Aurel Vijoli, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Mărgineanu și Iuliu Fejes, secretari 
ai M.A.N., de deputați și alte per
soane oficiale.

A fost de față Miroslav Sulek, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

★

PRAGA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru. transmite : La 
sosirea la Praga, în întîmpinarea 
parlamentarilor români pe aeropor
tul Ruzyne, au venit Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
dm Cehoslovacia, președintele Adu- 

. nării Federale, Jan Marko, membru 
al C.Cj al P.C.C., prim-vicepreședinte 
al Adunării Federale, Vaclav David, 
membru al C.C. al P.C.C.. vicepre
ședinte al Adunării Federale, pre
ședintele Camerei poporului, Dalibor 
Hanes, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Adunării Federale, 
președintele Camerei națiunilor, Jin- 
drich Zahranik, vicepreședinte al gu- ■ 
vernului federal Stefan Sutka, mi
nistrul transporturilor, Frantisek 
Krajcir. prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe. Oldrich Volenik, 
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal Ceh.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș, membri ai 
ambasadei și agenției economice ro
mâne.

Salutînd delegația parlamentară a 
țării noastre, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, al Prezidiului Adunării 
federale și Guvernului federal, Alois 
Indra a urat oaspeților din România 
prietenă bun sosit pe pămintul ceho
slovac. „Sîntem convinși — a spus

el — că vizita delegației Marii A- 
dunări Naționale a României în Ce
hoslovacia socialistă va însemna o 
contribuție în plus la lărgirea și a- 
dîncirea relațiilor noastre tradițio
nale de prietenie trainică".

Răspunzînd, tovarășul Ștefan Voitec 
a mulțumit pentru primirea caldă 
făcută delegației, exprimînd satisfac
ția pentru prilejul de a face cunoș
tință cu munca creatoare a popoare
lor ceh și slovac, cu succesele lor în 
opera de desăvirșire a construcției 
socialiste. „Este și convingerea noas
tră — a spus ei — că vizita dele
gației Marii Adunări Naționale va 
fi o nouă contribuție la cauza Întă
ririi colaborării între țările, parti
dele și parlamentele noastre".

★
După-amiază, însoțiți de Jan Mar

ko, prim-vicepreședinte al Adunării 
Federale, membrii delegației 
tat Hradul din Praga.

★
Seara, președintele Marii 

Naționale, Ștefan Voitec, și 
delegației parlamentare
asistat la spectacolul cu opera clasi
că cehă „Rusalka" de Antonin Dvo
rak. Parlamentarii români au fost 
însoțiți de Alois Indra și Jan Marko, 
precum și de Teodor Haș, ambasa
dorul României la Praga.

au vlzi-

Adunări 
membrii 

române au

și alții. Antrenorul studenților, prof. 
C. Dlnescu, a ales o singură apărare 
pe. parcursul .înțrogii întîlniri — pre
singul ,pe tot terenul. Elevii săi l-au 
ascultat,'' au respectat indicațiile, au 
jucat destul de ordonat și au obținut 
victoria cu scorul de 64—56.

In fine, derbiul etapei : Dinamo — 
Politehnica București. Partida a de
butat furtunos ; în minutul 7 
studenții conduceau cu .cinci co
șuri (20—10) !... Dar totul s-a dove
dit un simplu „foc de paie". Baschet
baliștii de la Politehnica s-au stins 
pur și simplu, în partea a doua a 
primei reprize, ajungînd să fie con
duși ia pauză cu 31—43 ! Tactica 
„om la om" adoptată de dinamoviști 
a incomodat vădit pe adversarii lor, 
care n-au mai avut incisivitatea re- 
cunospută Campionii obțin în final 
o victorie comodă cu scorul de 76—66, 
ceea ce le menține intacte șansele la 
titlu.

Valentin ALBUEESCU

Alte 
Rapid 
lăți 84—65, „Poli1 
șoara 56—58 ; Luuuiu . uviiskuuw- 
rul—I.E.F.S. 40—72. „U“ Timișoara— 
„Poli" București 63—72, Crișul—Ra
pid 43—67, Voința Brașov—A.S.A. 
Cluj 63—47, Sănătatea Satu Mare— 
„U“ Iași 79—50.

rezultate : masculin : Steaua— 
78—70, „U" Cluj
" ~ T* Cluj-

femîniri :
-„Poli" Ga- 
,.U“ Timi- 
Constructo-

CONTRACTUL
ECONOMIC

(Urmare din pag. at i1 Uneori, însă, una sau alta din păr
țile contractante își arogă dreptul de 

tr-un moment în care posibili- • ■ \anula sau modifica contractul cu de
tățile lor de a se, aproviziona ’ ~ -’'i
din alte surse cu produsele respective 
erau practic inexistente. Oare, nu 
este vorba în această situație de o 
încălcare a unor elementare reguli 
ale eticii relațiilor contractuale? 
lată dar, cum. printr-o greșită înțe
legere a atribuțiilor lor, unii furni
zori, sau uneori forurile de resort ale 
acestora, își permit, în mod abuziv, 
să nesocotească autoritatea întărită 
prin lege a contractului economic. A- 
cest lucru este cu atît mai inaccepta
bil cu cit, așa după cum s-a văzut 
in practică, intervenția nelegală in 
desfășurarea unor relații contractuale 
provoacă neajunsuri „în lanț" în pro
cesul de aprovizionare tehnico-mate- 
rială. In cazurile pe care le-am pre
zentat, contractele neonorate au ră
mas legal, totuși — și din punctul de 
vedere ăl furnizorului — în vigoare.

vinte, comportarea hocheiș- 
tilor noștri.

— Cum vă explicați, to
tuși, că a fost un meci, cel 
cu echipa berlineză, cind 
hocheiștii noștri au jucat 
ceva mai aproape de nive
lul general al unei echipe 
aflate în preajma marilor 
confruntări ?

— Nu voi intra în amă
nunte ; colectivul de antre
nori, și. în primul rînd. an
trenorul coordonator, a re
ținut motivele adevărate 
ale revenirii echipei. Obo
seala fizică și monotonia

considerați posibilă atinge
rea acestui țel ?

— N-ar fi decît îmbucu
rătoare o astfel de perfor
manță. Ea însă nu va putea 
fi realizată decît in situa
ția cind echipa va marca, 
nu intr-un meci, nici în 
două, ci în cel puțin patru 
meciuri potențialul ma
xim Antrenorul Flamaro
pol și colaboratorii săi a- 
propiați. Czaka și Tiron. a- 
fișează mult optimism. Ei 
consideră firească, sau, ori
cum nealarmantă, forma de 
azi a «chipei. Perioada de

antrenamentelor au generat 
— nu singure, dar nici în 
ultimă instanță — compor
tarea ncedificatoare a echi
pei noastre in tot acest se
zon.

încercînd să găsesc ex
plicația la partida la care 
v-ați referit, voi spune că 
antrenorii și jucătorii — 
alarmați, ei înșiși, de ne
putința echipei, de calitatea • 
slabă a jocurilor prestate în 
prealșbil — au pregătit mai 
atent „ordinea de bătaie" 
Lucrurile, am văzut cu to
ții,. au evoluat ceva, mai 
bine și ne-am bucurat că 
echipa poate să revină, la 
un potențial comnetitiv.

— Din cite știm, obiecti
vul echipei noastre pentru 
..mondiale" este ocuparea 
locului 4 sau 5. In condi
țiile de oină acum si cu- 
noscînd că pînă la start a 
rămas destul de puțin timp.

pînă acum — spunea Fla- 
maropol — a fost o perioa
dă de acumulări cantitati
ve. Din punct de vedere 
fizic majoritatea compo- 
nenților lotului se prezintă 
bine...

— Este suficientă forma 
fizică ? Spuneați că jocului 
echipei ii sint caracteristice 
dese scăderi de ritm, se
rioase carențe în apărare. 
De fapt, nici atacul nu-i 
mai bun.

— Părerea mea intimă, 
dacă vreți, este că trebuie 
să acordăm antrenorilor și 
jucătorilor încrederea pînă 
la capăt. Cu toate că. re
pet. greșelile din prima 
parte a pregătirii nu sint de 
fel mici și s-ar putea să 
lâse urmări... Așa cum au 
început să decurgă antre
namentele (mai organizate, 
orientate cu predilecție 
spre însușirea temeinică a

citorva idei 
seriozitatea 
participarea 
tuturor la 
pregătire (ce bine ar fi să 
nu existe nici o excep
ție !...) arată că lucrurile se 
află in curs de normalizare. 
Subliniez din nou posibi
litățile echipei — bineînțe
les ale unei echipe de „zile 
mari" — sint foarte aproa
pe de acel loc 4 sau 5. vi
zat de jucători și antrenori, 
dorit de noi toți cei care 
îndrăgim acest sport. Incer- 
cind să anticipez clasamen
tul final al grupei B. aș 
indica, pe primele trei 
locuri, echipele S.U.A.. me
daliată cu argint Ia J.O. de 
la Sapporo. Poloniei și R.D. 
Germane. în repetate rîn- 
duri aflate în primul eșa
lon valoric al 
mondial.

★
Mîine seară 

noștri vor da 
examen. Meciul 
cu echipa Austriei 
trebui, mai mult 
rezultatul in sine, să le 
spună (lor, antrenorilor și 
spectatorilor), în ce măsu
ră, in ce proporții se poate 
conta pe revenirea „la nor
mal" a selecționatei trico
lore. Mai departe — în ca
drul pregătirilor, care vor 
trebui să devină mereu mai 
serioase, mai intense — alte 
două partide-test : la 4 și 
5 martie, la București, cu 
reprezentativa ElVeției. „A- 
cest dublu meci — spunea 
antrenorul Flamaropol — 
va trebui să ne arate 80— 
85 la sută din potențialul 
pentru mondiale al echi
pei". Și parcă pentru a 
completa ideea antrenoru
lui. căpitanul echipei. Gh. 
Pană, se angaja în fata 
membrilor biroului federal 
că, trecînd peste insucce
sele de pînă acum, jucăto
rii lotului national vor cău
ta să aiungă la o valom-e 
sensibil crescută, mobili- 
zindu-se mai mult, unin- 
du-si mai mult forțele.

Iată un angajament care 
— devenit public — obligă.

tactice de ioc), 
mai mare și 
conștientă a 

programul de

hocheiului

hocheiștii 
un nou 

amical 
va 

decit

Ia sine putere, fără a se cere acordul 
partenerului.. Astfel, anumiți parte
neri ai uzinei „Vulcan" din Capitală 
i-au comunicat că din motivele X, Y, 
Z, trebuie să consider-e contractele ca 
inexistente. Și, asemenea cazuri au 
fost intilnite și in alte întreprin
deri. Cum de s-a putut uita că 
există o lege a contractelor eco
nomice care statuează anumite reguli 
in desfășurarea raporturilor contrac
tuale ? Au crezut oare conducătorii 
unităților economice care au proce
dat în acest fel că comunicînd ho- 
tărîrea lor arbitrară pot anula up 
act juridic valabil potrivit reglemen
tărilor actuale, pot scăpa de plata 
penalităților pe care le datorează 
partenerilor lor de contract ? Oricit 
ar părea de paradoxal, dar tocmai din 
această socoteală greșită și-au per
mis aceștia să eludeze obligațiile 
asumate prin semnarea contractului 
și, prin aceasta, însăși legea. Ne 
referim Ia faptul că pîrghia sanc
țiunilor este prea puțin folo
sită, atît de către partenerii pre- 
judiciați, cit și de către organele cu 
drept de disciplinare a relațiilor con
tractuale. Uzina „Unirea" din Cluj ar 
fi trebuit să plătească pentru neonb- 
rarea unor contracte penalități în va
loare de 402 000 lei, dar nici un bene
ficiar prejudiciat nu a pretins nici un 
leu din aceast sumă. La „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii, penalități
le pretinse de partenerii de contract 
au fost de circa 1,3 milioane lei, din 
care însă nu s-au achitat decit 13 000 
lei la 4 din cei 16 beneficiari care au 
acționat la arbitraj întreprinderea 
respectivă. Dar nici în condițiile a- 
cestor sume, conducerile unităților 
plătitoare n-au stabilit în sarcina 
nici unui salariat răspunderi mate
riale pentru pagubele suportate de 
întreprinderile respective. Mai mult 
decît atît, nu s-a identificat vreun 
exemplu, măcar, în care organele 
învestite cu dreptul de control să fi 
aplicat cuvenitele sancțiuni.

Cazurile relatate demonstrează cît 
de falsă este teoria menținerii cu 
orice preț a „bunelor relații". O uni
tate economică incorectă în relațiile 
contractuale, care nu este trasă ferm 
Ia răspundere, ajunge cu timpul să 
creadă că poate face ce poftește, că 
poate trata cum dorește obligațiile 
care derivă din contract. Proliferarea 
unor asemenea practici nu mai poate 
fi tolerată 1 De aceea, trebuie să se 
acționeze mai hotărit in vederea mă
ririi operativității in soluționarea li
tigiilor contractuale, sporirii contro
lului asupra respectării disciplinei 
contractuale, pentru ca sancțiunea să 
poată fi aplicată- cu fermitate, pen
tru ca cei vinovați să simtă direct 
răspunderea prejudiciilor aduse în
treprinderii și economiei.

Este cert că premisele realizării 
sarcinilor de plan, a obligațiilor con
tractuale sint în acest an mult mai 
favorabile ca in anii trecuți. De a- 
ceea, se impune ca ministerele eco
nomice și centralele industriale, uni
tățile centrale de control și sinteză 
și. in mod deosebit. Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
^Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe să verifice și să analizeze în 
permanentă desfășurarea relațiilor 
contractuale, să prevină și să sanc
ționeze prompt orice încercare de a- 
batere de la disciplina contractuală.



viața internațională
Vizita în R. P. Chineză
a președintelui S. U. A.

PEKIN 27 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și soția sa, 
Patricia Nixon, împreună cu ceilalți 
membri ai delegației americane, per
sonalul tehnic și corpul de presă, în
soțiți de Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, Ci 
Pîn-fei, ministrul afacerilor externe, 
Ciao Kuan-hua, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de alte per

soane oficiale chineze, au sosit du
minică dimineața la Șanhai, venind 
de la Hancijou, la bordul unui avion 
special.

Pe aeroportul din Șanhai, împodo
bit cu drapelele de stat ale Chinei și 
S.U.A., oaspeții americani au fost în- 
tîmpinați de Cian Ciun-ciao, președin
tele Comitetului revoluționar muni
cipal Șanhai, și de alte persoane ofi
ciale chineze.

RHODESIA. — Noi demonstrații la Salisbury împotriva acordului anglo-rho- 
desian
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PORTUGALIA

J5
0 luptă de ariergardă disperată"

Citeva dintre proble
mele politice.și socia
le cele mai stringente 
cu care este confrun
tată in momentul de 
față Portugalia fac 
obiectul unui comen
tariu in publicația „LA 
TRIBUNE DES NA
TIONS", pe care-l re
producem in 
urmează :

„Portugalia 
in prezent de 
nică hemoragie, care, 
potrivit celor mai re
cente recensăminte, a 
dus la reducerea cu 
10 la sută a populației 
țării in decurs . de 
un deceniu ; dacă la 
Lisabona sau Porto nu
mărul locuitorilor a 
crescut, vaste zone a- 
gricole, îndeosebi din 
nordul extrem de să
rac, tind să devină a- 
devărate pustiuri lip
site de populație.

Conform datelor sta
tistice, Portugalia a 
pierdut prin emigrare 
3 milioane de locui
tori. Potrivit Oficiului 
național de imigrări, 
in prezent, in Franța 
lucrează 650 000 de 
portughezi, fie in în
treprinderile indus
triale, fie in agricultu
ră. La 1 iulie 1971 nu
mărul lor era de 
560 000 de oameni. 
Creșterea este deci 
continuă și rapidă, cu 
atit mai mult cu cit 
un decret, adoptat la 
jumătatea anului tre
cut la Lisabona, a 
„oficializat" emigra
ția portugheză, pină a-

cele ce

suferă 
o puier-

tunci aflată parțial in 
clandestinitate. Actua
lul curent migratoriu 
prin caracterul său 
masiv, a fost comparat 
adesea 
landez 
te. din 
lea.

Deci
ne in prezent in actua
la Europă o problemă 
demografică, care in
vită la o scrutare' mai

cu exodul ir- 
in Statele Uni- 
secolul al XIX-

Portugalia pu stiitului

Răsfoind
presa străină

atentă a evoluției sale 
politice, economice și 
sociale.

Timp de 40 de ani 
Portugalia a cunoscut 
regimul lui Salazar, 
care nu a făcut nici cel 
mai mic efort să as
cundă sub 
democratice esența sa 
dictatorială. Era sala- 
zaristă și-a pus o am- 

. prentă profundă asu
pra Portugaliei.

Caetano, succesorul 
lui Salazar, a dat de 
înțeles, la începutul 
venirii sale la putere, 
în septembrie 1968, că 
ar dori să arunce ba
lastul moștenit, că ar 
vrea să 
regimul. Apoi a 
ceput să vorbească de

aparente

liberalizeze
in-

o „reînnoire in conti
nuitate", mai tirziu a 
fost vorba de o „poli
tică dinamică", „o po
litică a progresului". și, 
in cele din urmă, des
pre „o evoluție fără 
revoluție", care insă 
nu și-a propus nici cea 
mai mică schimbare a 
structurilor
portughez : dimpotri
vă, bugetul militar a 
crescut cu 60 la sută.

Sub regimul salaza- 
rist, penetrația capita
lurilor străine era re
lativ contingentată și 
țara trăia sub stare 
de semiautarhie : sub 
Caetano, asistăm la o 
penetrație tot mai ma
sivă a capitalurilor 
transoceanice : finan
ciarii de peste Atlan
tic încearcă, in fața 
unei Europe a Pieței 
comune lărgite. să 
facă din Portugalia un 
fel de cap de pod, un 
balcon peste ocean. 
Dar principala preocu
pare a oficialităților 
portugheze este aceea 
de a salvgarda integri
tatea imperiului colo
nial portughez : tocmai 
sub acest unghi, regi
mul actual — care se 
împotrivește oricărei 
măsuri de decoloniza
re a teritoriilor portu
gheze din Africa, in- 
cercind, tară succes, 
să lichideze acțiunile 
tot mai ample de gue
rilă din Guineea. An
gola și 
este un 
nat de 
.duce o 
gardă disperată".

Mozambic — 
regim condam- 

istorie, care 
luptă de arier-
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AZI, LA BRUXELLESReuniunea Consiliului Ministerial al Pieței comune
BRUXELLES 27 (Agerpres). — 

Luni incep la Bruxelles lucrările 
Consiliului Ministerial al Pieței co
mune. Problema principală de pe 
agenda acestei sesiuni vizează încer
carea „celor șase" de a relansa ideea 
creării unei uniuni economice și mo
netare a Pieței comune. Această 
uniune, preconizată de mai multă 
vreme, se află în suspensie din luna 
mai anul trecut, cînd între „cei șase" 
au apărut puternice divergențe. Este 
vorba, in primul rind, de hotărîrea 
Republicii Federale a Germaniei și a 
Olandei de a institui. în mod unilate
ral. monedelor lor naționale, marca 
și. respectiv, florinul, cursuri fluc
tuante.

Problema relansării acestei idei a 
fost abordată pe larg în cursul re
centei întilniri de la Paris dintre pre
ședintele Franței. Georges Pompidou, 
și cancelarul vest-german, Willy 
Brandt.

Tot luni se întrunesc la Bruxelles 
și miniștrii agriculturii din țările 
C.E.E. Ei vor relua în dezbatere o 
altă problemă 'comunitară spinoasă, 
aceea a fixării prețurilor la produsele 
agricole pentru viitoarea campanie, 
care începe la 1 aprilie.

ACȚIUNI

PROTESTATARE

ALE STUDENȚILOR

SPANIOLI
MADRID 27 (Agerpres). — Acțiu

nile de protest ale studenților spa
nioli, care cer reforme cu caracter 
democratic în sistemul învățămîntului 
superior și retragerea forțelor poliție
nești din sediile universitare ocupate, 
au continuat în ultimele zile în dife
rite forme.

Astfel, în marele centru industrial 
Bilbao, studenții Universității din 
localitate au organizat demonstrații 
de stradă, în cursul cărora s-au pro
dus ciocniri cu poliția, soldate cu 
arestări și închiderea facultății de 
științe economice și a Institutului pe
dagogic. Tot la Bilbao sint întrerupte 
cursurile din cauza grevei declarate 
de studenți la Școala superioară po
litică și la Facultatea de medicină a 
Universității.

După cum relatează, referindu-se 
la situația din alte centre universi
tare, ziarul „Informaciones". continuă 
greva studenților facultăților de me
dicină, filozofie și literatură ale Uni
versității din Sevilla. Sistate sînt, de 
asemenea, cursurile facultăților de 
științe exacte, drept, medicină, econo
mie, filozofie și literatură ale Uni
versității din Santiago de Compostela.

DEMISIA GUVERNULUI
ITALIAN

• PREMIERUL ANDREOTTI A EȘUAT IN ÎNCERCAREA DE A OBȚINE 
VOTUL DE ÎNCREDERE AL SENATULUI • SE AȘTEAPTĂ STABILIREA DATEI 

UNOR NOI ALEGERI

ROMA 27 (Agerpres). — După două 
zile de dezbateri pe marginea decla- 
rației-program prezentate de către 
premierul Andreotti în cele două ca
mere ale parlamentului, guvernul 
„monocolor", alcătuit din membri ai 
Partidului democrat-creștin, a eșuat 
sîmbătă seara în încercarea sa de a 
obține votul de încredere al Senatu
lui. Sprijiniți doar de grupul parla
mentar liberal și de reprezentanții 
regiunii Alto-Adige, democrat-crești- 
nii nu au obținut decît 151 de voturi 
favorabile, față de cele 158 de • vo
turi împotrivă, prezentate de P.C.I., 
P.S.I., P.S.I.U.P., P.S.D.I., P.R.I. și 
independenții de stînga.

După acest eșec, care a consacrat 
imposibilitatea de a se degaja o 
majoritate parlamentară, fie pentru 
un guvern de coaliție (două tenta
tive ale lui Andreotti de a reface 
formula de centru-stînga s-au dove-

dit infructuoase), Ce pentru un gu
vern monopartit, premierul desem
nat, Giulio Andreotti, s-a prezentat 
în aceeași seară la Palatul Quiri- 
nale și a înminat președintelui Gio
vanni Leone demisia " guvernului 
său. Acceptind-o, șeful statului ita
lian a cerut lui Andreotti să rămînă. 
ad-interim, în fruntea echipei sale 
guvernamentale pentru a soluționa 
problemele curente.

In această situație, procedura 
constituțională prevede ca preșe
dintele Leone să anunțe dizolvarea 
Senatului și Camerei Deputaților 
(după consultări cu președinții celor ' 
două camere) și să stabilească data 
noilor alegeri generale (pentru pri
ma oară organizate anticipat în ul
timii 48 de ani).

Se crede că data cea mai probabilă 
pentru alegeri va fi 7 mai.

HOrâllB C.C. Al P.C. BUIGAR «■
HVIIAIIA RIHIlOt SIIMAll

SOFIA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței, transmite : La 
Sofia a fost dată publicității „Hotă
rîrea C.C. al P.C. Bulgar privind di
recțiile principale ale activității și 
problemele cele mai importante ce 
stau în fața uniunilor sindicale bul
gare în lupta pentru construirea so
cietății socialiste dezvoltate în R. P. 
Bulgaria".

Subliniind că una din particularită
țile cele mai caracteristice ale aces
tei etape , va fi creșterea pe mai. de
parte a rolului clasei muncitoare, ca 
rezultat firesc al dezvoltării forțelor 
de producție, al revoluției tehnico- 
științifice și al profundelor transfor
mări structurale ce au loc , hotă
rîrea relevă necesitatea antrenării și 
mai active a sindicatelor în realiza
rea sarcinii puse in fața întregului 
popor bulgar de cel de-al X-lea Con
gres al P.C. Bulgar — .construirea 
societății socialiste dezvoltate. In a- 
ceastă ordine de idei, se stabilește 
sporirea rolului uniunilor sindicale 
în sistemul conducerii sociale, întă
rirea poziției lor de exponenți și a- 
părători ai intereselor colective și 
individuale ale muncitorilor, crește
rea rolului uniunilor sindicale în e- 
ducația comunistă a muncitorilor.

Ca primă și importantă funcție a 
uniunilor sindicale bulgare, hotărî
rea evidențiază răspunderea ce revi
ne sindicatelor pentru „dezvoltarea 
activității creatoare a muncitorilor și 
funcționarilor în munca și viața so
cială, antrenarea lor, tot mai mult, 
la conducerea producției. și a țării". 
Legat de aceasta, se precizează că, și 
în viitor. întrecerea socialistă va o- 
cupa locul central printre formele și 
metodele muncii uniunilor sindicale, 
pentru dezvoltarea activității de pro
ducție și sociale a muncitorilor, pen
tru activizarea dezvoltării relațiilor 
sociale socialiste și educarea munci
torilor.

Subliniind că sindicatele bulgare

își realizează cu succes funcțiile lor 
de răspundere sub conducerea parti
dului comunist, hotărîrea atrage a- 
tenția, totodată, asupra unor lipsuri 
manifestate în activitatea unor comi
tete de partid referitor la subapre
cierea rolului și locului uniunilor 
sindicale în societate și trasează a- 
cestor organe sarcina „de a ajuta 
concret și sistematic uniunile sindi
cale în munca lor atotcuprinzătoare 
pentru mobilizarea tuturor muncito
rilor la lupta pentru îndeplinirea cu 
succes și depășirea celui de-ai șase
lea plan cincinal, ca un pas impor
tant pe calea realizării programului 
P.C.B.".

agențiile de presă 
transmit:

■namnsBauanBaBBSmsnuaMU

La Havana 3 avut 10c cerem°- 
nia semnării planului de colaborare 
științifică între Academia Republicii 
Socialiste România și Academia de 
Științe a Republicii Cuba, pe anii 
1972—1973. Planul a fost semnat de 
președinții celor două academii, res
pectiv de acad. Miron Nicolescu și 
dr. Antonio Nunez Jimenez. Luînd 
cuvintul cu acest prilej, cei doi pre
ședinți au subliniat relațiile rodnice 
de colaborare dintre cele două înalte 
foruri științifice, precum și perspec
tivele de dezvoltare a acestor . legă
turi. Dr. Antonio Nunez Jimenez a 
înmînat apoi acad. Miron Nicolescu 
medalia „A 10-a aniversare a Aca
demiei de Științe a Republicii Cuba" 
pentru merite deosebite în activitatea 
sa științifică. La rîndul său, acad. 
Miron Nicolescu a înminat dr. Anto
nio Nunez Jimenez — care este și 
fondatorul Societății cubaneze de 
speologie — medalia comemorativă 
„Emil Racoviță" și medalia „Cente
narul Academiei române".

Președintele Finlandei, 
Uriio Kekkonen, și a încheiat 
vizita neoficială pe care a făcut-o 
în Uniunea Sovietică, anunță agenția 
T.A.S.S. Duminică, președintele Fin
landei a părăsit Moscova, plecind 
spre Helsinki. Pe aeroportul „Sere- 
metievo", Urho Kekkonen a fost con
dus de Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornîi și Alexei Kosîghin.

Seminarul international 
consacrat examinării perspectivelor 
de dezvoltare a relațiilor comerciale 
și industriale din țările scandinave, 
în cadrul căruia au fost dezbătute 
probleme ale dezvoltării comerțului 
cu țările socialiste, a luat sfîrșit la 
Copenhaga. La lucrări au participat 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne al Danemarcei, ai Consiliului 
industrial danez și ai unor societăți 
din țări scandinave care au' relații 
comerciale cu țările socialiste. Au fost 
prezente și delegații din țările socia-

CUM A REVENIT PE PĂMINT
„LUNA-20"

MOSCOVA 27 (A-
gerpres). — In zona 
din apropierea orașu
lui Djezkazgan. unde 
a aterizat la 26 februa
rie racheta desprinsă 
de pe stația automată 
sovietică „Luna-20“, 
limita inferioară a no
rilor era, in momentul 
aterizării, de 300—500 
metri, iar cea superi
oară de 7—8 kilometri. 
Viteza vintului era de 
7—10 metri pe secundă, 
atingind uneori chiar 
15 m/s, informa de la 
Centrul de calcul și 
coordonare un cores
pondent al ziarului 
„Izvestia". In zona 
de 80—100 kilome
tri, unde urma să

aibă loc aterizarea, au 
>fost concentrate, in a- 
ceste condiții atmosfe
rice complexe, avioa
ne și elicoptere pentru 
recuperarea conteine- 
rului etanș cu mostre
le de rocă ■ lunară. 
La o comandă de 
pe Pămint; capsu
la de coborire s-a des
prins de rachetă. Apoi, 
a intrat in funcțiune, 
la o comandă radio, 
instalația de progra
mare a timpului de la 
bordul capsulei. Capsu
la de coborire a pă
truns in atmosfera .te
restră avind un unghi 
de 30 de grade, față de 
un unghi de 60 de 
grade cit avusese

capsula lui „Luna- 
16" ; in cazul de față, 
solicitarea a fost mai 
mică, dar s-a prelun
git acțiunea aeru
lui asupra aparatului. 
Capsula de cobori
re a trecut cu bine 
prin această încercare. 
Pe ecranul-hartă din 
sala principală a Cen
trului de calcul și coor
donare a putut fi ur
mărită evoluția apara
tului. Acesta a trecut 
deasupra Afganistanu
lui, Iranului, apoi s-a 
îndreptat spre Turcia 
și Marea Neagră, pă- 
trunzind pe teritoriul 
Uniunii Sovietice dea
supra Caucazului de 
nord.

liste. La lucrări a luat parte, de ase
menea, șeful Agenției Economice a 
României la Copenhaga.

Delegația Partidului Co
munist Italian,COTldusă de ?ian* 
carlo Pajetta, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii, care a făcut 
o vizită in Irak, î>n drum spre Roma' 
s-a oprit la Beirut. Delegația a luat 
contact cu organizația rezistenței 
palestinene și a avut o întrevedere 
cu reprezentanți ai Partidului Baas 
din Liban. De asemenea, delegația a 
avut o întîlnire cu conducătorii Par
tidului Comunist din Liban, în cadrul 
căreia s-a procedat la un schimb de 
păreri și informații asupra unor pro
bleme internaționale și, în mod deo
sebit, asupra problemelor Meditera- 
nei și lumii arabe.

Stane Dolanț, secret3r Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
a purtat convorbiri la Bled cu Van 
der Stoel, președintele Comisiei in
ternaționale a Partidului Muncii din 
Olanda, președinte al Comisiei de 
politică externă a parlamentului 
olandez, care face o vizită în Iugo
slavia la invitația Conferinței fede
rale a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor.

Ministrul de externe al 
R. P. Polone, Ste£an oiszowski, a 
avut sîmbătă o întrevedere cu Carlos 
Rafael Rodriguez, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Comitetului național pen
tru colaborarea cu străinătatea, care 
se află la Varșovia cu prilejul lucră
rilor celei de-a doua sesiuni a Co
misiei polono—cubaneze de colaborare 
economică și tehnico-științifică. După 
cum menționează agenția P.A.P., au 
fost discutate o serie de probleme 
referitoare la relațiile dintre Polonia 
și Cuba.

Schimb de prizonieri în
tre India și Pakistan. 27 de 
prizonieri pakistanezi, bolnavi sau 
răniți, au sosit, sîmbătă, la Rawal
pindi, la bordul aceluiași avion care 
a transportat, cu o zi mai înainte, 17 
prizonieri indieni la Delhi. Realiza
rea acestui prim schimb de prizonieri 
intre India și Pakistan a avut loc prin 
intermediul Crucii Roșii internațio
nale — informează agenția U.P.I.

în capitala malteză,
Valletta, s-a anunțat că o delegație 
ministerială a părăsit sîmbătă seară 
insula, indreptîndu-se spre Libia. 
Vizita marchează începutul unei serii 
de consultări cu țările mediteraneene 
privind. instituirea unui statut de 
neutralitate ă Maltei.

Primul ministru al Liba
nului, 836:15 Salam, a avut o între
vedere la Beirut cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, informează agenția France 
Presse. In cadrul convorbirilor, pur
tate cu acest prilej, a fost examinată 
situația din Orientul Apropiat, în spe
cial noile incidente militare semnalate 
în sudul Libanului.

La numai cîțiva ani de 
la strămutarea marelui 
templu al. lui Ramseș al 
II-lea de. la Abu Simbel — 
operațiune fără precedent 
prin amploarea și dificulta
tea lucrărilor întreprinse, 
o nouă acțiune de proporții 
a început în aceste zile în 
Egipt in cadrul campaniei 
mondiale pentru salvarea 
monumentelor nubiene. 
Este vorba de transmutarea 
templelor de pe insula Phi- 
lae, care, la fel ca alte 
construcții ale Egiptului fa
raonic, sînt amenințate cu 
inundarea în urma ridicării 
barajului înalt de la As
suan.

Pregătită cu minuțiozitate 
de guvernul egiptean în 
colaborare cu ! U.N.E.S.C.O. 
și cu alte organizații, inter
naționale, această acțiune 
este urmărită de cercurile 
științifice și culturale din 
întreaga lume, deoarece 
templele .respective repre
zintă creații dintre cele 
mai strălucite ale antichi
tății. Construite in decursul 
unei lungi perioade istorice 
— incepind din . secolul al 
VII-lea înaintea erei noas
tre și pină in secolul al 
II-leă al erei noastre — ele 
constituie un complex ■ arhi
tectonic de o rară frumu
sețe, ceea ce a și conferit 
insulei Philae denumirea de 
„perlă a Egiptului antic".

Philae este un sanc
tuar, un muzeu in aer 
liber — de arhitectură 
și decorație egipteană. Aci 
fiecare pas îți dezvăluie 
ceva de neprețuit ; din cele 
cinci temple, răspindite pe 
o suprafață restrinsă, o im
presie deosebită lasă tem
plu] lui Isis, cu cei doi 
piloni gigantici acoperiți de 
sculpturi reprezenlînd fara
oni și zeități, a căror siluetă 
se reflectă iu apele dnmoale 
ale Nilului. Prin frumu
sețea și eleganța edificii
lor sale, prin importanța 
lor istorică, Philae este un 
ansamblu unic și trebuie 
făcut tot ce e posibil pen
tru a-l salva și singura con
cluzie care s-a impus a fost 
aceea de a face totul pen
tru salvarea sa.

Potrivit unor calcule pre
liminare, acțiunea de stră
mutare a monumentelor 
va beneficia de spriț- 
jinul a 18 state și de parti

ciparea. directă a numeroși 
specialiști în materie.

Preocuparea pentru sal
varea renumitelor monu
mente datează de fapt din- 
tr-o perioadă mult mai înde
părtată — încă din primii 
ani ai acestui secol..Atunci, 
ca urmare a construirii pri
mului baraj de la Assuan 
(1902), înfățișarea fermecă
toarei insule s-a schimbat. 
Vegetația a fost devastată, 
apa a inundat o bună par
te a monumentelor, lăsînd 
neatinse din templul, lui

salvare a prețioaselor vesti
gii ale trecutului. Pregăti
rile au fost desfășurate cu 
perseverență de autoritățile 
egiptene, care manifestă un 
deosebit interes atît pehtru 
utilizarea pe scară largă a 
apelor Nilului in vederea 
extinderii suprafețelor a- 
gricole, a sporirii produc
ției de energie electrică, a 
dezvoltării economiei țării 
în ansamblu — cît. și pen
tru păstrarea valorilor cul
turale care au înflorit în 
urmă cu milenii pe maluri-

și alte organizații interna
ționale. In cursul lucrărilor 
va fi utilizată o uriașă can
titate de armătură de fier 
și vor ti deplasați 18 000 
metri cubi de piatră re- 
prezentînd monumentele 
secționate.

Amănunte deosebit de in
teresante în legătură cu di
versele etape ale acestei 
impresionante operațiuni 
au fost oferite de însuși 
conducătorul ei, El Sayed 
Safwat Shaheem. președin
tele Organizației barajului

Comorile din Philae
vor fi salvate

CORESPONDENȚA DIN CAIRO

Isis doar părțile superioare 
ale pilonilor și zidurilor. în 
această situație monumen
tul se află cea mai mare 
parte a anului. Doar in iu
lie și august, cind vanele 
barajului de la Assuan se 
deschid, nivelul apei scade 
suficient pentru a permite 
vizitarea templului. Soarta 
edificiilor de pe insula Plii- 
lae a devenit mai îngrijo
rătoare o dată cu termina
rea construcției barajului 
înalt (ianuarie 1971), deoa
rece lacul artificial creat 
prin această uriașă lu
crare, puțind înmagazina o 
cantitate de peste 160 mi
liarde metri cubi de apă 
(față de numai 5 miliarde 
cit reținea, vechiul baraj), 
amenință '’® atare cu aco
perirea totală a monumen
telor. Această perspectivă a 
fost luată în seamă de altfel 
de mai mulți ani, determi- 
nînd pregătiri intense in 
vederea operațiunilor de

le bătrînului fluviu. Din 
inițiativa lor, incă în oc
tombrie 1958 a avut loc la 
Cairo o conferință a ex- 
perților internaționali, care 
a studiat diverse proiecte 
de salvare, iar in anii ur
mători au fost întreprinse 
numeroase cercetări pentru 
mutarea monumentelor din 
insula Philae intr-o altă 
regiune. Ca rezultat al a- 
cestor studii și al numeroa
selor oferte venite de peste 
hotare, guvernul R.A.E. a 
ales un proiect judicios, ho- 
tărind ca el să fie execu
tat de către Organizația ba
rajului înalt de la Assuan 
și grupul societăților italie
ne Condette-Aqua-Matzi. 
Realizarea lui — arată zia
rul „Al Akhbar" - va 
costa 6 milioane de lire 
egiptene, din care o treime 
va fi suportată de guvernul 
R. A. Egipt, iar restul de 
diferite țări, de UNESCO

înalt. Intr-o declarație fă
cută zilele trecute, anun- 
țînd începerea lucrărilor, el 
a arătat că proiectul adop
tat prevede intr-o primă e- 
tapă construirea unui dig 
provizoriu in jurul insulei 
Philae, lucrare ce va uni 
cele trei insule aflate în 
apropierea acesteia cu ma
lul răsăritean al Nilului. 
Zona astfel încercuită va 
constitui de fapt un lac ar
tificial, independent de re
zervorul de la Assuan, din 
care va fi însă îndepărtată 
apa pentru a lăsa complet 
libere, pe întreaga perioa
dă a anului, edificiile din 
insula Philae. Aceasta, va 
permite desfășurarea in 
voie a lucrărilor — înce- 
pînd cu înregistrarea amă
nunțită a caracteristicilor 
templelor, atît din punct 
de vedere arhitectural, cit 
și arheologic și termihînd 
cu mutarea .lor pe insula

Agilkia, aflată la o distanță 
ue 200 kilometri. Constru
irea digului • provizoriu va 
fi cea măi dificilă e- 
tapă a întregului proiect. 
Ea va începe în luna apri
lie și va dura un an întreg, 
după care va avea loc ope
rația de drenare a apei din 

( interiorul- ariei respective.
Abia atunci se va trece la 
acț unea propriu-zisă de 
dislocare a templelor prin 
tăierea în bucăți a monu
mentelor și mutarea lor pe 
insula amintită — lucrări 
care vor dura încă doi ani. 
Ultima' etapă o va constitui 
asamblarea templelor pe 
noul amplasament și ame
najarea peisajului înconju
rător, pentru a fi la fel de 
încintător cum a fost în 
insula Philae înainte de a- 
pariția celor două baraje.

Operațiunea de mutare a 
templelor din insula Phi
lae constituie o acțiune de 
remarcabilă originalitate și 
de mare amploare. Desfă
șurarea sa va avea o sem
nificație deosebită și prin 
faptul că va marca încheie
rea cu succes a campaniei 
internaționale, începută in 
urmă cu treisprezece ani, 
de salvare a templelor nu
biene, campanie deloc ușoa
ră dacă se are în vedere că, 
in afară de templele de la 
Abu Simbel și Philae, mai 
există alte 17 monumente 
de mare importanță. „Ope
rațiunea Philae" va fi pre
cedată de filmarea întregii 
insule și a comorilor ei ar
hitecturale de către o echi
pă de cineaști care a sosit 
la Cairo chiar în aceste zile.

înnoind fața locurilor prin 
care-și poartă apele, schim- 
bind viața oamenilor care 
le populează, Nilul își îm
bogățește propria-i istorie, 
împletită cu atitea mituri 
și legende. Peste cîțiva ani, 
apele sale nu vor mai scăl
da malurile insulei Philae. 
care va dispărea undeva in 

. adincuri, dar vor oglindi in 
luciul lor chipul milenar al 
templelor ei, mutate pe alte 
meleaguri, ca o mărturie a 
puterii transformatoare a 
omului și a vremurilor de 
azi in care Egiptul a porni' 
pe calea unor importante 
prefaceri economice și so
ciale. pe calea progresului.

Nicolae N. LUPU
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UN ORAȘ ÎN ANTARCTIDA

Clădiri din metal, sticlă și mase 
plastice, asamblate din panouri 
prefabricate, sînt ridicate în pre
zent în stațiunea antarctică sovie
tică Molodejnaia. Toate construc
țiile — atît cele destinate locuin
țelor, cit și cele ale laboratoare
lor de cercetări — sînt înălțate pe 
piloni de 1,5—3,5 metri, pentru a 
le feri de înzăpezire. După ter
minarea lucrărilor, Molodejnaia 
va avea aspectul unui mic oraș — 
cu o policlinică, sală de cinemato
graf, săli de recreație, bibliotecă, 
încălzirea și iluminatul sînt asi
gurate de o instalație Diesel cu o 
capacitate de 1 200 kW.'Eâ va fur
niza curent electric și postului de 
radio emisie-recepție, băii cu 
aburi, spălătoriei mecanice, ate
lierelor de reparații.

Experiența acumulată la con
strucția orășelului Molodejnaia 
urmează să fie folosită în viitor și 
la extinderea stațiunii antarctice 
Mirnîi.

VAGOANE DE MARFĂ 
DiN MASE PLASTICE

La Institutul de cercetare a ma
selor plastice din Sofia a fost creat 
un material nou care poate fi fo
losit la construirea de vagoane de 
cale ferată. Este vorba de un ma
terial plastic cu fibră de sticlă, 
avind excelente calități fizico-me- 
canice. Noile vagoane vor avea lin 
aspect plăcut și — după cum apre
ciază specialiștii bulgari — vor 
putea fi menținute în exploatare 
neîntreruptă timp de circa 9 ani.

PRIMARUL... ȘOMER

Consiliul municipal al orașului 
portuar englez Southampton a 
ales un nou primar. în ziua alege
rii însă noul primar, R.J. McGuirk, 
a. ...stat la coadă în fața Oficiului 
brațelor de muncă pentru a-șl în
casa ajutorul de șomaj. După cum 
a anunțat consiliul municipal. 
McGuirk este șomer din noiembrie 
1971. Dacă pină în mai, cînd își va 
lua în primire noua funcție, nu va 
găsi de lucru, el va intra în isto
rie ca primul primar șomer din 
Anglia.

MINIAUT0M0B1L ELECTRIC

în eforturile care se fac pentru 
crearea unui automobil electric ne
poluant și silențios se înscrie și 
încercarea constructorului francez 
Jean Bertin, care a conceput mini- 
automobilul din fotografie. Avînd 
o lungime de 1,87 m, o lățime de 
1,32 m și o greutate de 490 kg. el 
poate transporta două persoane 
dezvoltînd o viteză maximă, de 50 
km la oră. Deocamdată, raza lui 
de acțiune nu este decît 60 km. dar 
constructorul său speră că. la o 
nouă versiune a automobilului, ea 
va putea fi dublată.

Miniautomobilul electric pe străzile 
Parisului

CÎT VA TRĂI OMUL...

Peste 50 de ani, în Europa. lon
gevitatea va atinge în medie 100 
de ani, iar peste un secol se crede 
că ea va ajunge la 120 de ani — a 
declarat la un simpozion medical, 
care a avut loc recent la Roma, dr. 
Francesco Antonini, directorul In
stitutului de geriatrie al Univer
sității din Florența. Acest lucru se 
datorește. după părerea sa. extin
derii asistenței sanitare și alimen
tației mai raționale. El a adăugat 
că numai din 1956 și pină astăzi 
longevitatea la scară europeană a 
crescut, în medie, cu patru ani. a- 
jungînd la bărbați Ia 68 și la femei 
la 72 de ani.

PAPIRUS DE PATRU 
MILENII

La Sakkara, localitate situată la 
circa 25 km sud de Cairo, a fost 
descoperit într-un mormint un 
papirus cu un text în limba ara- 
maică, apreciat a avea o vechime 
de aproximativ 4 000 de ani. Textul 
vorbește despre anumite relații 
existente în acea perioadă intre 
Egipt și Siria. Savantul Kamal 
Mallahk, cunoscut pentru erudiția 
șa privind limbile orientale anti
ce, atribuie acestei descoperiri o 
„însemnătate deosebită", deoarece 
aruncă lumină asupra unei peri
oade istorice puțin cunoscute a . 
Egiptului.

0 NOUĂ SIMFONIE 
A LUI SCHUMANN

Copia după manuscrisul unei 
simfonii neterminate, necunoscu
te pînă acum, a lui Robert Schu
mann a fost descoperită de dirijo
rul șef al orchestrei simfonice a 
postului de radio Svizzero-Italia- 
no — relatează ziarul .„Frankfurter 
Allgemeine". Documentul a fost 
găsit în biblioteca Iui Volkmar 
Andreae. bunicul dirijorului, care 
a fost ani de-a rîndul conducăto
rul unei orchestre simfonice din 
Zurich (Elveția). Simfonia, formată 
din două părți, urmează să fie edi
tată și prezentată, în primă audi
ție. încă în cursul acestui arr
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