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Pe' 
sau

Ținut de baștină al voievo
zilor Dragoș, Bogdan și al 
lui Pintea Viteazu, imagi
nea străvechiului Maramu

reș se contopește cu aceea a pod- 
zolului hrun-roșcat, bogat îf» mi
nereuri neexplorate pe atunci, a 
pășunilor întinse sau a pădurilor 
de fag și stejar, cărora o climă 
generoasă le proteja culoarea pînă 
la căderea zăpezii. Asociată a- 
cestui peisaj, dar purtînd ampren
ta nivelului scăzut de dezvoltare 
a forțelor de producție, activita
tea industrial-economică a locui
torilor se reducea, cu patru dece
nii în urmă, la extragerea mine
reurilor pirite, a fierului și a 
trolului, la tăierea pădurilor,

rile prefaceri economice ji cul
turale petrecute Ji viața locuito
rilor, iar, pe de eitOf de maul 
emoționant al teznarmui de 
lepciune ți talent.

Desigur, simplul fapt ci produc
ția industrială a județului va creș
te în acest an cu 340 milioane lei 
față de acea a anului trecut pare 
să nu exprime — singur — în- 
treaga semnificație a prefacerilor 
de care am amintit. Să ne gîn- 
dim, însă, la cele cîteva exploa
tări miniere, înlocuite astăzi de 
Combinatul minier Bala Mare, 
care a realizat în 1968 economii 
la prețul de cost în valoare de 
circa 5,5 milioane lei; sau, mai 
concret, la faptul că, la Cavnic,

In secția cazangerie a Uzinelor „23 August" din București
Foto.- C. CIOBOATA

la producția unor mici ateliere, 
utilate rudimentar.

Pentru a putea aprecia adevă
rata dimensiune a timpului și a 
faptelor care ne despart de aceas
tă realitate, trebuie să fii marto
rul contemporan al locurilor — 
de la Baia Mare la Sighetu Mar
mației, la Săsar, Cavnic, sau în 
Țara Chioarului — trebuie să te 
întîlnești cu vîrstele, preocupări
le și aspirațiile oamenilor, să cu
noști realizările lor în domenii 
greu de imaginat cândva de către 
localnici. „Maramureș-1969" ți se 
înfățișează înaintea ochilor sub 
forma unui spectacol amplu, va
riat, în cadrul căruia atenția îți 
este atrasă, pe de o parte, de ma-

geologii au coborît pe verticală 
cu 100 m și filoanele principale 
strălucesc la fel de tare. Combi
natul pentru industrializarea lem
nului „Sighetu Marmației" ne 
anunță un spor de beneficii de 
60 la sută și o scădere cu 56 lei 
a cheltuielilor la 1000 lei produc- 
ție-marfă, față de anul anterior. 
Succesele obținute de maramure
șeni în domeniul industriei nu se 
opresc aici. Colectivul Uzinei chi- 
mico-metalurgice „1 Mai" are 
înscrise, la capitolul „depășiri", 
produse chimice și metalurgice In

"a

Duminică după-amiază a ple
cat la Budapesta delegația Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, care va participa la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghd Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-MiziJ, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, de membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R.,

ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, și membri 
ai ambasadei.

Pe aeroport, un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei au salutat cu 
căldură pe membrii delegației ro
mâne. Un grup de pionieri au 
oferit flori.

în aceeași zi, delegația Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit la Budapesta.

La aeroportul Ferihegyi, pa
voazat cu drapelele de stat ale 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, delegația a fost în
tâmpinată de tovarășii Jănos Kă- 
dâr, prim-secretar al Comitetului

Central al Partidului Muncito 
resc Socialist Ungar, Jeno Fock, 
președintele guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, Apro Antal, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al guvernului, Ko- 
mocsin Zoltan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
secretar al C.C. al P.M.S.U., ge
neral colonel Lajos Czinege, mi
nistrul apărării naționale, Erdelyi 
Karoly, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de fată Dumitru Tur- 
cuș. ambasadorul României la 
Budapesta, și membri ai am
basadei.

Un grup de pionieri au oferit 
membrilor delegației buchete de 
flori.

DOUĂZECI DE ȘLEDINȚE 
Șl DOAR PATRU MUNCI

TORI PE ȘAN IER
C/ND CONSTRUCTORUL Șl BENEFICIARUL ÎȘI DECALEAZĂ UNUL ALTUIA

SCADENȚA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE, OBIECTIVELE ECONOMICE 
NU SÎNT DATE LA TERMEN ÎN FUNCȚIUNE

In rindul factorilor care au 
Influențat negativ realizarea in
vestițiilor în județul Argeș, re
petatele decalări ale termenelor 
de punere în funcțiune a obiec
tivelor agricole au devenit o- 
blșnuite. Complexul de vini- 
ficație de la Ștefănești cu 
termen de dare în exploatare, 
la întreaga capacitate, in anul 
1968, în toamnă nu a funcționat 
decît parțial ; sistemul de iri
gație de la Dutina care în vara 
trecută preconiza scoaterea de 
sub influența secetei a 400 hec
tare cultivate cu furaje, a fuc- 
tionat parțial și cu multe im
provizații determinînd obținerea 
a numai 50 la sută din produc
ția planificată ; complexul zoo-

tehnic Căteasca, cu termen de 
populare la sfîrșitul anului 1967, 
continuă să aibă aspectul unul 
șantier abandonat.

Se invocă, în explicarea 
acestor stări de lucruri, o gamă 
întreagă de cauze motivate 
anumiți factori de 
ca fiind obiective, 
supuse unei analize 
funde, nu rezistă confruntărilor 
cu realitatea. Se spune despre 
condițiile locale că nu ar oferi 
posibilități, că unele din aceste 
obiective cu termen de intrare 
în funcțiune în anul trecut, 
dacă ar fi fost gata nu ar fi 
adus prea mare cîștig. „Secetă, 
în vara trecută, a fost și la 
Dutina" — ne spunea tovarășul

de 
răspundere 
dar care, 
mai pro-

Onea, tehnologul șef al I.A.S. 
Pitești, pe raza căreia este am
plasat acest sistem de irigații.

Cu alte cuvinte, seceta ar fi 
fost de vină pentru întîrzierea 
cu care a fost dat în exploatare 
sistemul de la Dutina, de parcă 
cele opt milioane cit a costat 
sistemul ar fi fost investite pen
tru înfrumusețarea câmpului cu 
conducte și aspersoare și nu 
pentru combaterea efectelor se
cetei. „Complexul de vinificație 
de la Ștefănești cit a lucrat a 
înregistrat beneficii — se argu
menta la organele agricole jude
țene. Așa că nu vedem de unde 
ar veni pagubele". Că a adus be-

neficii nu se poate contesta. Dar I 
de ce s-a lucrat cu o capacitate 
de numai 50 la sută, în timp ce 
producția pe care trebuia s-o £ 
prelucreze acest complex, a fost v

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a ll-a)
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de PAUL CORNEA

In fața microscopului
Foto: C. CIOBOATA

Alecu Russo, dublu comemo
rat în acest an (150 ani de la 
naștere — 110 ani de la moarte), 
a fost în generația lui, a luptă
torilor revoluționari de la 1848 
și a făuritorilor Unirii, unu! din
tre cei mai modești, 
existență 
mereu în 
deși n-a 
mai puțin 
opere de mai mică valoare decît 
a altora. Ca mulți dintre colegii 
de vîrstă și baricadă, a învățat jn s-- X
ca 
ca 
ția. într-un mic orășel provin
cial, în vecinătatea crestelor sin
guratice, unde spiritul se for
mează fără frivolitate, deprin- 
zîndu-se cu valorile durabile. 
Reîntors în patrie și obligat să-și 
cîștige pîinea fără nici un sub
sidiu părintesc, obține, după 
solicitări repetate, funcția de 
judecător, pe care 
va abandona repede. In con
tinuare, va profesa avocatu
ra, trăind mereu la limita de
centei, uneori, în ultimii ani, în
glodat în datorii și apăsat de 
grija zilei de mîine. O boală in
curabilă, tipică secolului roman
tic. îl va răpune prematur, la 
numai 40 de ani, în zilele tulburi

ducînd o 
discretă, adăpostită 
umbra anonimatului, 
suferit pentru cauză 
decit alții și n-a lăsat

străinătate, însă nu la Paris, 
V. Alecsandri, sau la Berlin, 
M. Kogălniceanu, ci în Elve-

însă o

ale unui început de februarie, 
cînd pe străzile Iașilor o mulți
me veselă aclama Unirea Prin
cipatelor, de curând înfăptuită.

Prin convingeri, Alecu Russo 
a fost un democrat sincer și un 
militant dăruit fără precupețire 
cauzei eliberării naționale. Deși 
s-a aflat totdeauna în linia îna
intată a pașoptismului, el a ce
dat mereu întîietatea altora. 
Nu-1 vom găsi niciodată la tri
bună, alături de triumfătorii cli-

(Continuare in pag. a Il-a)
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IONEL DRÎMBĂ 
a ciștigat trofeul 
„Adrien Rommel

INVESTIGA TIE

I
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U.T.A. „U" Craiova 
Politehnica 
Dinamo
București 

Jiul 
Dinamo
Bacău 

Steaua 
A.S.A.
Tg. Mureș Rapid 

Farul 
Progresul 
,.U“ Cluj Crișul 
Petrolul 
F.C. Argeș 
Vagonul

ETAPA
Crișul — 

U.T.A. — :

17
17
17
17
17
1717
17
17

87
7
6
75
7
65

1
32
4
15
1
12

« 23-25
7 19-22
8 23-24
7 15-19
* 26-27
7 17-18î 17-22 

!• 11-21
19 U-40

VIITOARE
• ,,TJ“ Craiova ; 
Steaua ; A.S.A. Tg.

Mureș — Rapid ; Progresul — 
Vagonul ; Jiul — Dinamo Ba
cău ; Dinamo București — F.C. 
Argeș ; Petrolul — Farul ; „U“ 

Cluj — Politehnica.
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român IonelScrimerul
Drîmbă, campion olimpic la 
Ciudad de Mexico, și-a con
firmat în chip strălucit va
loarea sa internațională, cîș- 
tigînd pentru a doua oară 
consecutiv trofeul „Adrien 
Rommel" în turneul care a 
reunit la Paris pe cei mal 
buni floretiști din lume.

Ionel Drimbă a ocupat pri
mul loc după ce l-a învins In 
meci de baraj cu 5—2 pe so
vieticul Piotr Stankovici.

I
I
I

IN „SFERTUL
A CADEMîC" (o

• MORALA FAPTELOR, MORALA VORBELOR • DE CE 
ACUZA MINUTUL? • NEPUNCTUALII—CRONOFAGI • „FU
GIT IRREPARABILE TEMPUS". DECI... • PUNCTUALITATEA, SORA 
CUVlNTULUI RESPECTAT • „STILUL ESTE OMUL", PARAFRA- 
ZIND CELEBRUL ADAGIU AL LUI DUFFON : „PUNCTUALITA

TEA ESTE OMUL"

In zona cea mai fierbinte a 
industriei românești. Combina
tul siderurgic de la Galati, se 
poate spun, că a devenit fier
binte însuși timpul. Șarja de 
oțel se elaborează în 51 de mi
nute în convertizoare cu insu- 
flare de oxigen. Este evident 
efortul de adaptare al otela- 
rilor și al maiștrilor care au 
venit aici trecînd de la cup-

toarele Siemens-Martin, în care 
o șarjă se elabora in șase-opt 
ore. Această modernizare a 
producției de otel antrenează 
după sine și o punctualitate și 
o rapiditate a laboratorului 
care primește probele de oțel 
prin intermediul poștei pneu
matice, fiind obligat să facă a- 
naliza și lă transmită răspun-

...4...3...2...1...0 ! Și, ,,Apollo 8“ pornește în voiajul de 800 000 
km care avea să ne apropie Luna. Această numărătoare 
inversă, diabolică, a secundelor pînă la zero, ne avertizează 
că minutul și secunda constituie, în epoca noastră, elementele 
de bază ale timpului.

In vremea poștalionului o întîrziere de o zi era, desigur, 
apreciată ca o culme a... punctualității. Locomotiva cu aburi 
a introdus ceea ce s-a numit de atunci „orar", deci o unitate 
de timp redusă la ore, iar sirenele fabricilor au devenit cea
sornice pentru cartiere întregi. In epoca noastră, a avionului, 
a automatizării, a rachetelor interplanetare — „Soiuz 4" și 
„Soiuz 5" și-au stabilit rendez-vous în Cosmos ; în labora
toarele nucleare a pătruns nonasecunda, — a miliarda parte 
dintr-o secundă ! — timpul a devenit mai dens, mai concen
trat — durata Iui s-a dilatat prin intensificarea ritmului și 
a vitezei tuturor sau aproape a tuturor activităților umane, 
în fața panoului de comandă care dirijează reacțiile com
plexe din retortele unui combinat petrochimic, în fața mane
telor unui strung automat, care prelucrează piese în valoare 
de zeci de mii de lei, în atîtea profesii ale industriei moderne 
a apărut o necesitate imperioasă, necunoscută, în urmă, cu 
cîteva decenii ; rapiditatea deciziilor, intervenția în momen
tul oportun, în punctul critic al procesului tehnologic res
pectiv. Tot în industrie montajul pe bandă rulantă ca și 
interdependența dintre diverse sectoare de producție au im
pus introducerea unei punctualități riguroase a fiecăruia 
și a tuturor, o punctualitate fără de care 
blu poate fi dereglat așa cum lipsa unei 
anihila efectul unui întreg angrenaj.
.............. ........ ii

procesul de ansani- 
singure rotițe poate

sul în două, trei minute. Lipsa 
punctualității unui laborant 
poate compromite o șarjă de 
oțel, deci 150 de tone. „S-a a- 
juns acolo încît din momentul 
în care un șleb pornește din 
cuptor pe căile de rulare, cal
culatorul electronic intră în func
țiune și-1 programează la pre-

lucrarea 
Dan

optimă", ne spunea 
Amzuică, matematician 

programator la creierul electro
nic al Laminorului de tablă 
groasă. Așadar, în timp ce me
talul incandescent se îndreaptă 
spre prima cajă de laminare, 
prelucrarea este gîndită și opti
mizată, dimensiunile viitoarei

table devin „ordine" pentru ope
rator. Este normal ca în această 
situație operatorul laminorist să 
aibă calitățile, reflexele, rapi
ditatea de decizie specifice unui 
pilot de avion.

In asemenea condiții încerci 
un sentiment de jenă să întrebi 
„Cum stați cu punctualitatea la 
serviciu ?“

Intr-un alt colț al țării la 
Craiova, la Uzina „7 Noiembrie", 
tinerii din sectorul II prelucrare 
și-au intitulat gazeta de perete 
„Minutul acuză". De ce acuză ? 
Pentru că intr-adevăr în indus
tria modernă minutul acuză 
lipsa de etică profesională. Ni
ciodată ca acum industria nu a 
ridicat pe un plan atît de înalt 
răspunderea personală.

— In condițiile industriei si 
tehnicii moderne punctualitatea 
nu mai este o calitate pe care 
unii o au. iar alții nu, ci o tră
sătură de bază, o condiție pro
fesională, consideră inginerul 
șef de concepție la Uzina de 
mașini grele București, Ernest 
Băltăretu.

— Criza de timp a societății 
noastre, extrem de solicitată, 
impune o foarte mare rclațio- 
nare a punctualității, este de 
părere Aculin Cazacu. lector la 
Catedra de sociologie a Univer
sității- București. Nu ca o tră
sătură a personalității, ci ca o 
cerință a unor relații optime 
sociale. Una din căile rezolvării 
acestei crize de timp este și or-

VIORICA DIACONESCU

(Continuare in pag. a Il-a)
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Telegrame de felicitare adresate 

tovarășului Nicolae Ceausescu

CRONICA MUZICALĂ

și tovarășului Ion Gheorghe Maurer 

cu prilejul realegerii în funcțiile

de președinte al Consiliului 

de Stat și de președinte 

a! Consiliului de Miniștri

realegerii sale 
președinte al 
Stat, tovarășul

Cu prilejul 
în funcția de 
Consiliului de 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primii 
telegrame de felicitare ce i-au 
fost adresate de Leonid BreJ- 
nev. secretar general al C C. 
al P.C.U.S., și Nikolai Podgor- 
nîi, președintele Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. ; Ludvik 
Svoboda, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace ; 
Iosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iu
goslavia ; Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și Gheorghi Traikov, președin-

tele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria ( 
Pai Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare j 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane ; 
Marian Spychalski, președin
tele Consiliului de Stat, mare
șal al Poloniei ; Hadyi Lleshi, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Alba
nia ; J. Sambu, președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit, de a- 
semenea, cu acest prilej feli
citări din partea președintelui 
Republicii Franceze, Charles 
de Gaulle ; a președintelui Re-

Stagiune* continuă iă deruleze 
cu inegalități deloc îmbucurătoa
re ; unor momente remarcabile, 
cu programe inedite și de ținu
tă le iau locul un șir do mani
festări banale programate parcă 
numai din dorința „de a mai tre
ce o săptămînă".

Am poposit astfel, pare-se da 
vreo nouă săptămînl, în dome
niul simfonic, după ciclu] beetho
venian *1 orchestrei Radiotelevi- 
ziunii, tn zone de banalitate, afi
șele oferindu-ne doar programe 
eterogen alcătuite în care locul 
capodoperelor este luat de piese 
de mai mică importanță. (In pa
ranteză fie spus, Intr-unui din a- 
ceste concerte eterogene, in oare 
Filarmonica a excelat, ne-a fost 
dat să ascultăm un concert de Pa
ganini într-o interpretare de un 
didacticism și o lipsă de vibrație 
arareori întîlnită pe podiumul A- 
teneului.

Ultimul simfonic al orchestrei 
Radioteleviziunii ne-a oferit și el 
trei piese mai puțin sudabile : 
cea de a doua Simfoniettă a lui 
Zeno Vancea, Concertul pentru 
pian tn sol major de Ravel și Va-

rlațiunile „Enigma* de Edward 
Elgar.

Momentul de maxim interes al 
concertului l-a constituit, fără în
doială, audiția Simfoniettel lui 
Zeno Vanoea.

Scrisă în ultimii ani, Simfonie-

Simfonicul
săptămînii

tta continuă Intr-un arc do boltă 
tendințele cristalizate în multe 
dintre creații^0 compozitorului. In 
concizlunea, sugestivitatea, forța 
expresiei reîntilnim atmosfera 
„Priculiciului", Cvartetelor, Con
certului pentru orchestră. Simfo- 
nietta este structurată în trei 
mișcări echilibrate ca proporții, 
lucrarea amintind prin modul de 
organizare * materialului sonor 
de stilul unei simfonii de cameră.

Dirijorul Emanuel Elenescu, a- 
nimat de neostenita «a dragoste 
pentru muzica românească, a scru
tat izvoarele lucrării conturfndu- 
ne o muzică de esență și de o 
cuceritoare simplitate.

Variațiunile lui Elgar (o piesă 
scrisă la sfîrșitul secolului trecut, 
In care compozitorul englez în
cearcă să fie un portretist mu
zical original sugerîndu-ne trăsă
turile caracteristice ale unor per
soane apropiate) au fost inter
pretate cu predilecțiile unul diri
jor îndrăgostit de culori roman
tice, de un limbaj do o caldă 
melodici tate.

Indiscutabil, concertul lui Ra
vel este o piesă de atractivitate, 
inedit ooloristic și pagini de vi
brantă poezie.

Solista concertului (Paola Ca- 
ffarella) a izbutit însă cu greu 
lă recreeze atmosfera raveliană, 
să ne aducă măcar un minim de 
strălucire absolut necesar 
lecturi în stil.

în afara momentelor din 
gio, în care am regăsit în 
liniștea și expresivitatea partitu
rii, am avut (în aspecial In bisuri), 
sentimentul unor imperfecțiuni 
tehnice, a unei lipse de aderență 
la sensurile ideilor muzicale.

25 de ani de la masacrul
de la Rîbnița

2—

unei

Ada- 
parte

IOSIF SAVA

Pakistanului, 
Ayub Khan; a 

Israelului, Zal- FIȘE MARAMUREȘENE

Cărturar patriot
(Urmare din pag. I)

pel. nici revendlcîndu-și merite
le, deși le avea cu prisosință ; e, 
desigur în cumințenia lui de om 
care-și face datoria fără gîndul 
recompensei și nu pozează pen
tru posteritate o conștiință acu
tă a vanității măririlor și un rar 
spirit de abnegație, dar este și 
tristețea calmă a celui ce, sim- 
țindu-se condamnat să se stin
gă timpuriu, are sentimentul că 
e oriunde pasager.

Alecu Russo a scris puțin, mal 
mult la îndemnul prietenilor, șl 
a dovedit o mare indiferentă față 
de tipar. Lui V. Alecsandri îi 
revine meritul de a-1 fi publicat 
principalele opere în revista sa, 
România literară (1855). E vorba 
de Cugetări (un eseu despre pro
blemele limbii literare, de pole
mică anti-latinistă și definire a 
rosturilor literaturii în spiritul 
curentului național-popular), A- 
mintiri (fragment memorialistic, 
admirabil prin frăgezimea im
presiei șl tandrețea visătoare a 
evocării satului copilăriei) 
Cintarea României (poem 
proză, cuprinzînd o chemare 
flăcărată la reluarea luptei 
potriva tiraniei, după eșecul

și 
în 

în- 
In- 

„____ _______ .. re
voluției de la 1848, într-o formă 
alegorică șl Intr-un stil biblic, 
comparabilă cu acrlerile asemă
nătoare ale lui Lamennais șl 
Mickiewlcz). Tot Alecsandri va 
edita șl o serie de opere postu
me ale lui Russo, intervenind cu 
marea lui autoritate, în vederea 
unei mai juste aprecieri a aces
tuia. Astăzi, procesul este defini
tiv cîștigat, Alecu Russo contînd 
printre cel dintîi purtători de 
cuvînt ai generației sale.

Ca și Kogălniceanu. în spiri
tul îndrumării de la Dacia lite
rară, Alecu Russo a militat pen
tru o literatură națională, izvo- 
rîtă din realitățile locului șl mo
mentului. „Ce e literatura — se 
întreba el — de nu chiar expre
sia vieții unei națiuni ? Inrîuri- 
rea literaturilor, să fie dreaptă 
și legitimă, trebuie să iasă din 
gradul civilizației, din aplecarea 
națională, din înrînrirea stării 
morale, sociale și politice". îm
potriva „imitației necugetate", 
care strică „mintea și inima", 
accentua mereu asupra necesită
ții unei inspirații autohtone fiind 
gata să ridice în slăvi chiar

poezia unui autor modest, însă 
o poezie „română șl (care) nu 
vrea să fie alta, nici lamartlni- 
ană, nici byroniană, nici hugo- 
llană".

tn schimb, luptînd împotriva 
exceselor de orice fel, el a po
lemizat cu latiniștii (Treboniu 
Laurian, Cipariu, Pumnu), oa
meni învățați și bine intențio
nați însă păcătuind printr-un ra
ționalism fanatic, care voiau să 
îndepărteze din limbă elemen
tele neromanice, să transforme 
ortografia după principiul eti
mologic șl să evite neologisme
le, recurgînd la forme arhaice 
sau la compuneri arbitrare. Cu 
o vervă strălucită, Russo a scos 
în evidență ridicolul șl ' 
teoriilor latiniste. „în 
de limbă — arată el — 
supremă o constituie . . 
nu gramaticii. Cuvîntul, fie slav, 
fie turc, fie latin, ce se vrea ro
mân are drit de Impămîntenire 
șl numai obșteasca frămîntare șl 
nevoia poate să-i dea indigena
tul iar nu autoritatea fabricanți
lor de sisteme".

Russo a sesizat printre primii 
la noi însemnătatea estetică șl 
documentară a poeziei populare, 
îl revine meritul, de altfel su
ficient ca să-i eternizeze memo
ria, de a fi descoperit Miorița, 
capodopera folclorului româ
nesc, pe care însă într-un gest 
de înaltă cuviință, a dăruit-o lui 
V. Alecsandri, pentru ca acesta 
s-o publice în colecția sa.

Ca scriitor proprlu-zis. Russo 
n-a fost un inventator de fic
țiuni, ci un memorialist, știind 
să creeze o atmosferă învăluitoa
re și melancolică și un admira
bil prozator de idei, aliniind lu
ciditatea. dialectica vioaie a ar
gumentării și eleganța expresiei. 
Chiar dacă paternitatea Cîntării 
României nu-i aparține în în
tregime (deoarece N. Bălcescu 
— după părerea semnatarului a- 
cestor rîndurl — a avut un rol 
în definitivarea poemei), contri
buția lui Alecu Russo la tezaurul 
literaturii clasice românești din 
secolul al XÎX-lea e incontesta
bilă. în personalitatea sa poporul 
român cinstește un spirit supe
rior. care se integrează marii 
familii a pașoptismului și rămî- 
ne exemplar prin patriotismul 
său luminat și umanismul demo
cratic.

publicii Italiene, Giuseppe Sa- 
ragat; a președintelui Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay | 
a președintelui Republicii Tu
nisiene, Habib Bourghuiba ; a 
președintelui 
Mohammad 
președintelui 
man Shazar.

De asemenea, cu prilejul 
realegerii sale In funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, a pri
mit telegrame de felicitare a- 
dresate de președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. Kosîghin ; președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace, OI- 
drleh Cernit; președintele 
Vecei Executive Federale ■ 
R. S. F. Iugoslavia, Mika Șpi- 
liak ; președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc ungar, Jeno Fock1 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Willi 
Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polo
ne, Jozef Cyrankiewicz.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, ION GHEORGHE 
MAURER, a primit, de aseme
nea, cu acest prilej felicitări 
din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene, Mariano Ru
mor, a primului ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel.

(Urmare din pag. 1)

valoare de peste 6,5 milioane lei, 
iar la ul lunii ianuarie colec
tivul i U.M.M.U.M. avea în
scrisă la același capitol, al depăși
rilor, suma de 200.000 lei.

Cum se înfățișează privirilor 
peisajul urban maramureșan P 
Localitate lipsită tn trecut de 
importanță social-economică și 
culturală, Baia Mare, capitala ju
dețului, înfățișează o fizionomie 
mereu întinerită de silueta cons
trucțiilor. Cele 9.500 de aparta
mente construite in ultimii opt 
ani, In cartiere noi, legate între 
ele prin străzi asfaltate și spații 
verzi; spitalul cu 1.100 de pa
turi și școala cu 16 săli de clasă 
din cartierul Săsar; hotelul turis
tic sau noul complex C.F.R., in
trat anul acesta in funcțiune ; 
construcțiile fabricii de gheață și 
răcoritoare sau ale fabricii de 
cahle de teracotă; schelele nou
lui liceu cu 20 de săli de clasă 
sau ale liceului de specialitate — 
toate aceste edificii te determină 
să uiți că aceste locuri, erau 
cîndoa ulițe înghesuite yi 
maidane pustii, consemnate în

paginile îngălbenite ale vreunui 
album de familie, sau pe pelicula 
îmbătrînită într-un sertar al ar
hivei de filme.

Legătura cu trecutul rămlne 
vie in domeniul — atît de plin 
de personalitate — al etnografiei 
maramureșene. Aceasta pentru că 
oriunde, pe viile Matei, ale Vi- 
șeului sau ale Lăpușului, In Țara 
Chioarului, maramureșenii păs
trează ou sfințenie tradițiile stră
bunilor, mulțimea obiceiurilor si a 
datinilor — „Sttna", „Sîmbra 
oilor", „Tinjaua" — moștenesc și 
perfecționează continuu arta de 
o neasemuită frumusețe . mește
rilor cioplitori și a ceramiștilor a- 
nonimi, a făuritorilor de covoare, 
costume și măști populare.

Porțile cioplite de Gheorghe 
Barodi, Gavrilă Utan, Vasile Arba, 
Ion Hoțea Cirligatu și de mulți 
alți meșteri din Maramureș îm
bină plastica liniilor și a arcuri
lor, sugerînd o anumită năzuință 
spre împlinire și perfecțiune, cu 
broderia delicată a fibrei lem
noase, care capătă valoare esteti
că în intuiția splendidă a creato
rului popular. Aidoma lemnului, 
țesăturile de covoare, vopsite In

(Urmare din pag. I)

aberația 
materie 
instanța 
poporul

dirijată către alte unități simi
lare din țară 7

Consecințele negative ale ne- 
respectărli termenelor sînt lesne 
de dedus. Zeci de mii de tone de 
furaje mal puține de pe 
sistemul de la Dutina, re
ducerea la jumătate a benefi
ciilor pe care se scontase inițial 
la complexul de vinificație Ste- 
fănești și care, privite în adevă
ratul sens economic, în final în
seamnă milioane de lei pierderi. 
Pierderi mari pentru care ni
meni deocamdată nu poartă răs
punderea materială s-au înregis
trat șl la complexul zootehnic

șl anume că obiectivul este dat 
în exploatare. „Știe și Departa
mentul — se dezvinovățea șeful 
contabil al I.A.S. Pitești, Dumi
tru Trocan.

Situație cu atît mai de neîn
țeles. In loc ca Departamentul 
să întreprindă analizele ce se 
impuneau, să depisteze cauzele 
și să ia măsuri pentru înlătura
rea lor (I.A.S.-ul Pitești și-a în
cheiat activitatea în anul 1968 cu 
9 104 550 lei pierderi, la care cu 
2 361 000 lei a contribuit ferma 
Căteasca, unde se construiește 
complexul zootehnic) s-a mulțu
mit să la de bune justificările 
întreprinderii. în vederea popu- 
lării complexului s-au procurat

DOUĂZECI
DE ȘEDINȚE

pentru 1000 vaci de la Căteasca. 
Numai anul trecut, potrivit unor 
calcule estimative. întîrzierile de 
la acest complex au produs pa
gube evaluate la costul a 10 000 
hectolitri lapte și cel puțin 400 
vițel.

— Fără a-1 scuza pe construc
tor de vina ce-i revine In popu- 
larea cu mai mult de un an în- 
tîrziere a complexului zootehnic 
— exemplul cel mai tipic pentru 
modul cum este subapreciată 
însemnătatea termenelor de exe
cuție — ne spunea inspectorul 
Marin Cristescu de la Banca 
agricolă județeană — răspunză
tor, în cea mai mare parte, este 
beneficiarul, adică I.A.S. Pitești. 
In nenumărate rîndurl pentru 
a-și ascunde lipsurile ce-1 apar
țin (desele schimbări de soluții în 
proiect, neasigurarea cu utilaje) 
acesta a raportat o stare Ireală

animale de mare productivitate 
încă din primăvara trecută. Cît 
timpul a permis ele au fost ținute 
afară. Cînd a venit iarna, o 
parte din ele au fost aduse în 
complex, cele mai multe, însă, 
au fost ținute în padocuri, pîpă 
la începutul lunii martie cînd au 
fost introduse în grajdurile ne
terminate. Din cauza timpului — 
cum a fost această iarnă se știe 
— s-au înregistrat pierderi 
însemnate de lapte la fiecare 
vacă, s-au Înregistrat mortalități, 
sporul de creștere în greutate 
fiind cu un sfert mai mic decît 
cel normal.

— 61 în acest timp ce s-a în
treprins 7

— S-au făcut ședințe — ne 
explica șeful fermei. Mihal 
lancu. Reprezentanții întreprin
derii 8 Construcții montaj Bucu
rești, ai Departamentului — de

flecare dată însă alți delegați — 
ai Trustului zonal I.A.S. Pitești 
și ai întreprinderii noastre s-au 
Intîlnit de 20 de ori. De fiecare 
dată se stabileau mereu alte ter
mene.

Să ne mai mire atunci că la 
un asemenea stil de muncă 
există asemenea urmări ? în 
timp ce ședințele nu se mai ter
mină și de fiecare dată benefi
ciarul îl Invită pe constructor 
«ă-și termine lucrarea iar 
constructorul pe beneficiar 
să-șl procure utilajele, șantierul 
este complet abandonat avînd 
aspectul unei construcții a ni
mănui. Oare această situație în 
care se află complexul Căteasca 
nu a trecut șl altor foruri — 
ne referim In primul rînd la 
C.S.A. — pe sub privire 7 Pent, u 
că în ciuda nerealizărilor aminti
te mai înainte și în prezent în tot 
șantierul nu lucrează decît patru 
muncitori. Cu această nepermisă 
ușurință din partea celor răs
punzători pentru obiectivul a- 
mintit este limpede că stadiul 
critic al execuției nu poate fi 
depășit. O intervenție concretă, 
cu măsuri hotărîte și eficace din 
partea Consiliului Superior al 
Agriculturii și Ministerului In
dustriei Construcțiilor se impune 
cît mal urgent. Căci problema 
investițiilor, a construirii în ter
men și de bună calitate a obiec
tivelor prevăzute prin planul de 
stat alcătuiește cheia de boltă a 
îndeplinirii sarcinilor sporite ce 
revin agriculturii noastre.

culori vegetale, sau lucrate In 
motive geometrice, se impun prin 
eleganță și sobrietate cromatică, 
iar pieptarele și cojoacele îți tre
zesc sfiala și respectul pentru 
migala, simțul artistic transpus tn 
modul de a adecva motivele și 
culorile la destinația pe care crea
torul o conferă operei sale.

în capitala județului, tradiția a 
căpătat certificatul nemuririi da
torită maestrului Vida Gheza, 
care a învățat lemnul și piatra să 
vorbească tuturor, din țară și de 
peste hotare, despre forța, măre
ția solemnă șl rafinamentul artei 
noastre populare. Aici, la Baia 
Mare, vizitatorul mai poate po
posi, de asemenea, cîteva cea
suri, In atelierul meșterului A- 
lexandru Bacossy, In ale cărui lu
crări — oale, farfurii, amfore, 
cești — va recunoaște culorile pă- 
mîntului și ale pădurilor mara
mureșene. Bătrînul lucrează ală
turi de fiul său — a șaptea ge
nerație de ceramiști a familiei — 
și vorbește puțin, mai mult te 
ascultă. Dar din mîinile sale lu
tul se ridică sprințar, apoi se ros
togolește, se dilată și iar se strin- 
ge, capătă forma pe care o bă- 
nuiești definitivă, fără să știi că 
noi și noi surprize te așteaptă...

O prezență distinctă In viața 
viitorilor artiști băimăreni o con
stituie și Liceul de muzică, a că
rui activitate este condusă cu pri
cepere și pasiune de Vida Eca- 
terina, soția sculptorului. Din 
mîinile profesorilor acestui liceu 
a rodit de curînd o nouă mlădiță. 
Se numește Delia Bogățilă și s-a 
născut aici, la Baia Mare, în 
1952. în afara orelor de școală, 
viitoarea pianistă se pregătește 
pentru artă citind literatură cla
sică yî contemporană, audiind o- 
perele compozitorilor ei prefe
rați — Ravel, Debussy, Bach, 
Chopin, Enescu, Liszt — sau vi- 
zitînd atelierele pictorilor și ale 
meșterilor ceramiști din oraș. 
Acum se pregătește pentru sus
ținerea unui concert cu Filarmo
nica din Satu Mare — Concertul 
nr. 21 în Do major de Mozart. 
Pasiunea ei pentru artă, modestia 
și respectul pe care îl nutrește 
anticipat spectatorilor, emoția cu 
care ne-a vorbit despre orașul 
natal, în care va dori să cînte mai 
tîrziu, alături de cei care au în
drumat-o și au încurajat-o, ne-au 
ajutat să recunoaștem în profi
lul acestei tinere, cîteva trăsături 
ale artiștilor anonimi de altădată, 
sau ale băimărenilor care vor 
duce în curînd pînă departe nu
mele orașului lor, așa cum a fă
cut-o meșterul Vida Gheza.

In anii dictaturii fascista 
— ctnd cei mai buni fii ai 
poporului, in frunte cu co
muniștii, s-au ridicat îm
potriva politicii elemente
lor de extremă dreaptă ale 
burgheziei române, de a 
tîrf țara noastră spre de
zastrul total, Partidul Co
munist Român a inițiat șl 
a condus — bazîndu-se pe 
toți oamenii cinstiți șl de 
bună credință, cărora nu le 
era indiferentă soarta pa
triei — acțiuni hotărîtoare 
care au dus la răsturnarea 
dictaturii fasciste și Ia tre
cerea României de partea 
coaliției antihitleriste.

In anul 1944, războiul in
trase în faza sa finală. Pen
tru a stăvili valul revolu
ționar al maselor, ostilita
tea tot mai fățișă față de 
politica reacționară anti
populară și antinațională a 
clicii antonesciene, reacțiu- 
nea și-a întețit teroarea.

în istoria de luptă a par
tidului și a poporului, fap
tele luminoase ale comu
niștilor, eroismul lor, re
prezintă capitole de mîn- 
drle, iar teroarea dezlăn
țuită împotriva lor — o do-

ționare, amtndoi an contri
buit direct la organizarea 
participării tineretului la 
luptele eroice ale clasei 
muncitoare conduse de 
partid. La numai 21 de ani, 
Lazăr Grtimberg a îndepli
nit funcția de înaltă răs
pundere de secretar al Co
mitetului regional Prahova 
al Uniunii Tineretului Co
munist, în care calitate a 
organizat participarea tine
rilor la eroicele lupte din 
februarie 1933. Bernat An
drei, la fel de tînăr, în con
dițiile grele ale acelor 
vremi, a participat nemij
locit, înfruntînd teroarea, 
la organizarea unui șir 
de acțiuni ale tinere
tului muncitoresc din Tg. 
Mureș și din alte orașe. în
temnițați pentru lupta lor 
antifascistă, în anul 1942, 
împreună cu un grup de 
cîteva sute de internați po
litici din lagărul de la Tg. 
Jiu, Bernat Andrei și La
zăr Grtimberg sînt depor
tați, apoi, în lagărul de Ia 
Vapnlarca. Organizația de 
partid din acest lagăr, din 
conducerea căreia au făcut 
parte, a condus lupta inter-

Amintirea vie 
a luptătorilor 

pentru libertatea și 
fericirea poporului

vadă că reacțiunea vedea 
In comuniști, principala 
forță capabilă să schimbe 
rîndufelile instaurate de 
ea, să ridice întregul po
por Ia luptă.

Eroismul comuniștilor ro
mâni Bernat Andrei și La
zăr Griimberg — în pers
pectiva Istoriei luminoase a 
acestui sfert de veac — își 
dezvăluie întreaga semnifi
cație. La Rîbnița, într-o 
fostă cazarmă transformată 
în temniță, alături de nu
meroși alți luptători anti
fasciști, era închis șl un 
grup de 52 de deținuți po
litici din România, printre 
care Bernat Andrei și La
zăr Griimberg. La 17 mar
tie, cînd frontul se apropia 
de Rîbnița, hitleriștii au să- 
vîrșit o înfiorătoare crimă 
împușcînd pe toți cei 52 de 
deținuți români.

Atît Bernat Andrei, cît și 
Lazăr Griimberg au de
monstrat, prin exemplul 
vieții lor, înaltul devota
ment nețărmurit față de 
cauza comunismului, spiri
tul de sacrificiu, propriu ce
lor mai buni fii ai clasei 
noastre muncitoare. Intrați 
de tineri în rîndurile miș
cării muncitorești re voi u-

naților împotriva regimului 
de exterminare instaurat 
de fasciști.

La Rîbnița, unde au fost 
transferați mal tîrziu, au 
reușit, împreună cu un 
mare grup de luptători 
antifasciști, să stabilească 
legături cu intemații ro
mâni din lagărul de la 
Grosulovo pentru a elabora 
planul unei viitoare acțiuni 
comune. Dar masacrul 
bestial săvîrșit de fasciști 
în ziua de 17 martie a 
curmat brusc activitatea e- 
roică a comuniștilor români 
întemnițați aici.

Idealurile pentru car» „ 
luptat și s-au Jertfit îr 'cei 
ani cei mal buni fii ai .la
șei muncitoare șl al între
gului popor muncitor au 
devenit realitate în țara 
noastră. Jertfa lor repre
zintă o pagină de eroism a 
cărei evocare capătă sem
nificații deosebite pentru 
tineretul patriei noastre, 
hotărît să continue tradi
țiile revoluționare ale îna
intașilor, să participe cu 
întreaga sa capacitate la 
desăvîrșirea socialismului.

V, IORDANESCU

(Urmare din pag. I)

ganlzarea, respectarea timpului 
altora și a propriului tău timp. 
Un nepunctual este an crono- 
fag.

Iată cîteva exemple care ilus
trează ideile de mai sus :

...Ora 10 la Oficial de con
strucții locuințe proprietate 
personală. Deși nu e oră de au
diente zeci de cetățeni așteaptă, 

• vor să intre la director, la in
ginerul șef. la oficiul juridic.
Care e motivul ?

A — Punctualitatea 
IJs/ " ală e clară, precisă 
Uxt Gheorghe Melinte,

contractu- 
ne spunea 
directorul

LA EST DE EDEN — rulează la 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,30 ; 21). PENTRU INCA 
PLȚINI DOLARI — rulează la 
Republica (orele 8 ; 10 ; 12,15 ;14.3(1 ; 16.45 ; Gală — ora 20,30) ; 
București (orele 8.45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 : 13.30 ; 21) ; Feroviar (orele 8 ;12.15 în continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,13) ; Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,”0 ; 15.45 ; 18 ; 20,15) ; Mo
dern (orele 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,4 >) ; Flamura (o .le 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30). TATA 
DE FAMILIE — rulează la Luceafărul (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 : 21). DRUMURI — rulează la 
Victoria (orele 18,30 ; 20,45). CTND 
VOI FI MORT ȘI LIVIO 
lează la Central (orele 9 ;
15 ; 17 ; '

ru- 
_____ 11 ; 13 ;
19 ; 21). PAGINI DIN 

KUMMĂROW — rulează la Lu
mina (orele 9,30—16 în continuare; 
18,30 ; 20,45). TOM ȘI JERRY — 
rulează la Doina (orele 9 ; 10,15) ; PROFESIONIȘTII (orele 11,30 ;
13.45 : 16 ; 10,11 ; 20,30). CUȚITUL 
1N APA — rulează la Union (o- 
rele 15,30 : 18) ; TOTUL PENTRU 
RIS — rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 În continuare). ROLLS 
P.OYCE-UL GALBEN — rulează ]a 
Grivlta (orele 9,30: 12; 15,30; 18; 20). 
JUDOKA, AGENT SECKF.J — ru
lează la înfrățirea (orele 1",15 ;
17.45 : 20). BUNA ZIUA, CON
TESA ! — rulează la BuzeștI fo
tele 15.30 ; 18). A FOST O DATA, 
UN MOȘ St O BABA (orei» 
fej»); Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15,45 ; ÎS ; 20,15). CĂDEREA IM
PERIULUI ROMAN — rulează la 
Dacia (orele 8,30 ; 20) ; Cosmos (orele 15,30 ; 18,30). RIO BRAVO
— rulează la Bucegl (orele 9,30 ;
ÎS,30 ; 16,30 ; 19,30). FELDMAHE-
ȘALA — rulează la Unirea (orele 15.30 ; 18) ; BEATA (orele 20,30). 
HOMBRE — rulează la Lira (ore
le 15,30 ; 18 . 20,15). AMERICA, A- 
MERICA ! (ambele serii) — rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 19). 
....APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA" — rulează la Gluleștt (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). VINNETOU (seria
a Iii-a) — rulează la Cotrocent lo
vele 15,30; 18); ZOSIA (orele 20,30). 
AVENTURILE LUI TOM SAWYER : MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL — rulează la Crîngași 
(orele 15,30 ; 19). PAȘA — rulea
ză la Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Tomis (orele 9,30 ; 
13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30). BECKET
— rulează la Volga (orele 8,30—17
în continuare ; 20). PIANELE ME
CANICE — rulează la Viitorul (o- rele 15.30 ; 18 ; la orele 20,30 MA
GAZINUL DE PE STRADA MA
KE) ; Miorița (orele 9; 11,15 ;13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30). CASA

. MAMEI NOASTRE — rulează la
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ — rulează la Moșilor (o- 
rele 18; 20,30); HOȚUL DE PIER
SICI (orele 15,30). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI - rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18) ; CU Mll- 
NILE PE ORAȘ (orele 20,30).
PLANETA MAIMUȚELOR — ru
lează la Munca (orele 15,30 ; 18) ;
FALSTAFF (orali 20,19). MARELE 
ȘARPE — rule^K la Flacăra (o-

rele 15.30) ; FARAONUL (orele 18). LUSTRAGIUL — rulează la 
VITAN (orele 15,30 ; 18) ; FIDELITATE ' ‘ ----- " - ---- -
DUPĂ 
hova 
UNE 
15,30).
SEI — rulează la Progresul (orele 15,30; 19; 20,30).

(orele 20,30). LA ORA S 
AMIAZA — rulează la Ra- 
(orele 18 ; 20,30) ; PENSI- 
PENTRU HOLTEI (orele PANTOFUL, CENUȘARE-

Opera română : SEARA DE 
BALET GERSHWIN — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragtale" (sala Comedia) : IDIOTUL — ora 19,30 ; 
(sala Studio) : TRAVESTI — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 20 ; Teatrul Mic : PRE
ȚUL — ora 20 ; (In sala din b-dul 
Schitu Măgureanu a Teatrului 
„Bulandra") : TANGO — ora 20 ; 
Teatrul de estradă „Ion Vaslles- 
CU" : DE LA BACH LA TOM 
JONES — era !».

Limba franceză. Lecția 59 a 19,39 
— „Șoimii" —• emisiune pentru ti
neret • 13,99 — Telejurnalul de 
seară a 19,30 — Actualitatea ști- 
ințlflcă • 20,09 — „Flori de pri
măvară". Muzică populară româ
nească • 20,25 — Roman-folleton: 
„Forsyte Saga" (XX) a 21,15 — 
Prim plan. Acad. EIJe Carafoll A 
a 21,35 — Parada vedetelor : Eddy 
Mitchell a 21,55 — Gong — emi
siune de actualitate teatrală a 
22,25 — Recitalul violoncelistului 
Radu Aldulescu. La pian Albert 
Gutman a 22,45 — Telejurnalul 
de noapte a 23,00 — închiderea 
emisiunii.

•
 Oficiului. Dar la baza contrac
telor noastre cu cetățenii stau

CASE DE CULTURA
STUDENTESTI

A J

BUCUREȘTI
• „Abolirea politicii de forță 

în relațiile dintre state. Forța 
♦dreptului» șt «dreptul» forței" — 
discuție la care participă Mircea 
Malița, adjunct 
cerilor externe țllor, luni, ora

al ministrului afa- (Clubul Actualltă- 
20,39).

LUNI, 17 MARTIE IMS

IAȘI
i judicioasă a tlm- 
al studenților" —

• 17,39 — Telex TV * 17,35 — 
TV pentru specialiști! din indus
trie. Chimie : Produse de bază în 
Industria anorganică • ÎS,OS —

• „Utilizare*
pulul liber i _ ______
vorbește conf. dr. G. Crețeanu; 
filme documentare (Sala de spec
tacole, marți, ora 29).
• „Proză scurtă germană" — 

prezintă lector unlv. A. Țenche ; 
schițe dramatizate, In interpreta
rea unui grup da student! al Fa
cultății de filologia (Clubul Ar
telor, marți, ora M).

contractele eu proiectant!!, cu 
constructorii care la rîndul lor 
sînt legați de contractele cu 28 
de furnizori de la care se apro
vizionează. O simplă dereglare 
în acest sistem și se provoacă 
decalaje, încurcături, uneori, un 
întreg lanț de Întîrzieri. Sîntem 
de fapt, un tampon între con
structori care obiectiv sau ne 

A obiectiv nu-și respectă obligațli- 
v le la timp — și clientii noștri, 

cetățenii.
A De atei litigiile : peste o sută 

la Arbitrai acționate de Ofi
ciul constructorilor ; aproape o 

• sută în instanțe judecătorești 
intentate de cetățeni, Oficiului.

Șl comerțul își are nepunctu-

•
 alil Ini. Au debutat tn acest an 
îngrijorător : 146.025 restante
confecții, 147.380 perechi încăl- 

— tăminte, 270.309 metri țesături 
V bumbac, 7992 metri stofă de 

de lînă etc. ȘI aceasta numai în 
cadrul unei direcții : Textile, 

A încălțăminte. Citim o întreagă 
corespondentă, (de justificări, a- 
mînări, „cauze obiective", me-

•
 nite să explice o lipsă, un 
neajuns, o carență. Dar în spa
tele acestora există întotdeauna 
• un coeficient personal de indo
lență, indiferență, incapacitate, 
îi cerem părerea tovarășului 
Gheorghe Cazan, adjunct al mi- 

0 nistrului Comerțului Interior :
— Lucrînd într-o economia 

planificată, noi ne propunem o 
A perspectivă maî largă. în au- 
“ gust, de exemplu, am conceput

fondul de marfă pentru sezonul 
de primăvară cu termene lejere 
de livrare. Dar iată că terme
nele stabilite de comun acord 
cu industria sînt ignorate, a- 
mînate. Mărfuri cerute de noi 
într-un sezon stnt livrate In al
tul. Nemaifiind solicitate le în
magazinăm pînă la următorul 
sezon. Uzura timpului își pune 
pecetea șl uneori sîntem ne
voit! să le soldăm.

După părerea mea punctuali
tatea e strict legată de precizie. 
Implică, printre altele, cunoaș
terea In orice moment a situ
ației reale a sarcinilor de plan 
dintr-o întreprindere, a fazelor 
realizării unor produse. De ce 
avem atît de multe surprize ? 
Răspunderea este colectivă. 
Dacă X sau Y ar fi răspunzător 
de nepunctualitate, cu toate im
plicațiile ei economice, ne-am 
putea respecta mal mult con
tractul moral cu cumpărătorii 
în fata cărora nu Putem avea

Uneori în ședințele U.T.C. asis
tăm la un democratism prost 
înțeles ; tinerii sînt lăsat! să 
bată apa în piuă, să degenereze 
în discuții care ies în afara te
mei și a cadrului pentru că 
„trebuie să ascultăm tot. tova
rășe, flecare are dreptul să-și 
spună părerea". întîrzierile se 
răzbună, se soldează nu numai 
prin pierdere de timp — și aveam 
atîta nevoie de el I — dar și 
prin pagube concrete.

Șl totuși, în viața șî preocu
pările cotidiene, ne lovim ade
seori de întîrzieri sau amînări 
de oameni nepunctuali.

Așteptăm marți 19 februarie, 
la ora 14, ora anunțată sollci- 
tanților, audiență la vicepreșe
dintele Consiliului Municipal 
București, tovarășul Alexandra 
Crăciun.

— S-a amînat începerea audi
entei la ora 15, ne anunță de la 
Informații.

Solicitantii așteaptă în pi

IKJESTIGAȚIE
nici o scuză, nici un fel de jus
tificare.

Apreciem întotdeauna exact 
efectul unei întîrzieri ?

Există o punctualitate a înce
perii unei activități. Dar există 
și o punctualitate a terminării 
ei. Asistam la o ședință U.T.C. a 
tinerilor din comerț. Organiza
torii erau mulțumiți că au înce
put-o cu exactitate, dar nimeni 
nu se mal gîndea la ora închi
derii ședinței. Nu făceau din 
aceasta o problemă a punctuali
tății. De ce 7

— Asociez cu incompetența 
această prelungire a discuțiilor, 
este de părere Aculin Cazacu. 
Dacă te pregătești, dacă medi
tezi cu seriozitate la tema șe
dinței și-ți expui punctul de 
vedere scurt, concis, clar pen
tru ca ansamblul acțiunii să se 
termine la ora fixată, te res
pecți și pe tine și pe cei din jur»

cioare (scaune sînt puține), unii 
mal tineri pe afară.

— Au trecut ele zece zile de 
cînd m-am înscris, mai trece 
ea și ora asta — spune îngădui
toare o pensionară.

14 oameni au fost obligați să 
plătească în ziua aceea nepunc- 
tualitatea cu cîte o oră din viața 
lor. în relațiile sociale lipsa 
punctualității iese din cadrul 
îngust al trăsăturilor personale, 
în ultimă instanță tinde să știr
bească armonia relațiilor so
ciale.

Am primit la redacție o scri
soare. O tînără, Rada Mănică, 
din București ne roagă să o 
ajutăm: „în august 1968 am 
fost trecută de la gradul II la 
gradul I de pensionare. De șase 
luni de cînd am primit decizia, 
așa bolnavă cum sînt, m-ajn tot 
du» pe la Oficiul de prevederi 
•odaie ti lectorului 4, de care

aparțin, să întreb de ce nu-md 
vin banii. Mi se spune să aștept 
acasă. Nu mal pot aștepta. Am 
doi copil de întreținut și un 
soț bolnav în spital. Ajutați-mă 
să-mi cîștlg un drept stabilit 
prin lege". Iată deci, cum lipsa 
de punctualitate afectează chiar 
șl unele drepturi ale cetățenilor.

★
Punctualitatea este o pro

blemă majoră atît pentru eco
nomia tării cît și pentru perfec
ționarea relațiilor sociale. Ora sl 
minutul, raportate la marile co
lectivități pe care le antrenează 
producția și viata modernă, au 
mari efecte materiale și sociale. 
Problema legiferării unor situa
ții generatoare de nepunctua
litate în raporturile dintre di
verse întreprinderi sau institu
ții, introducerea și folosirea 
unor norme riguroase, măsuri 
administrative își au un rol im
portant In eliminarea întîrzie- 
rilor, a amînărilor. Dar. esen
țială mi se pare a fi educarea 
oamenilor In spiritul punctua
lității, folosirea mai eficientă în 
acest scop a tuturor mijloace
lor pe care societatea le are la 
dispoziție, începînd cu școala, 
cadrul organizat în care peda
gogii pot fixa această trăsătură 
foarte importantă în dezvolta
rea ulterioară a personalității. 
Oricît ar părea că punctuali
tatea nu este o materie de stu
diu, dar ea poate fi învățată, 
asimilată prlntr-un larg șl com
plex proces educativ.

— Regulile de punctualitate, 
de politețe cînd pornesc firesc 
și liber din însăși structura in
timă a personalității umane — 
ne spunea esteticianul Ion Pas- 
cadi, reprezintă abecedarul es
tetic al moravurilor, deoarece 
ele presupun grijă și respect 
față de cei din jur, armonia din
tre formele exterioare de com
portare șl conținutul lăuntric 
al acestora.

Care sînt liniile de forță ale 
acestui procea formativ 7 Cam 
se poate educa punctualitatea 7 
Vom încerca să răspundem la 
«ceste întrebări într-unul din 
numerele noastre următoare.
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CROSI

pentru 
deefă-

caz, de la 
mai mult... 
puncte.

ta- 
în- 
lui 
am

FOTBAL ineficacitatea imintarii 
SAP PIIPAPIflIll APĂRĂRII?

Reflecții
1. Capacitatea fizică a echi

pelor noastre a crescut sesiza
bil. Șapte echipe de divizia A 
(U. T. A., Steaua, Rapid, 
U. Cluf, Farul, Dinamo și Pro
gresul), au susținut în decurs 
de șapte zile — a se observa 
și coincidența — cite trei 
meciuri. Cred că ne apropiem 
de fotbalul angajamentului fi
zic și asta nu poate fi dorit 
un dștig.

2. Campionatul a rămas 
practic, după etapa de ieri, 
fără pronosticatul „duel" în 
lupta pentru titlu U.T.A.—Di
namo. Cele șapte puncte 
oare-i despart acum pe dina- 
moviștl de arădani extrem de 
greu pot fi recuperate. U.T.A. 
galopează (comod ?) — șl asta 
va fi o pierdere pentru cam
pionat — spre titlu. Oltenii, 

loricît do ambițioși ar fi, nu
Sjc pot angaja în „cursă" atîta 
Vreme dt mizează numai pe 
punctele de-acasă.

3. Steaua șl Rapid anunță 
un retur „tare". Un rapidist 
spunea ieri: „dacă cîștigăm și 
duminică înseamnă că a în
ceput șerifi celor 9 victorii 
consecutive. în partida a ze
cea putem pierde, dar nu mal 
pierdem titlu". O simplă me
ditație pe un frig care te tri
mitea acasă sub plapumă ?...

4. Fotbalul nostru are încă

multe... mistere. Dinamo mer
ge la Arad cu mai mult de 
jumătate din echipa care a 
jucat pe Wembley ți pierde 
în fața unei formații „structu
rate" în pauza dintre tur și 
retur. Adevărul că munca în 
sport învinge talentul „nelu
crat", s-a verificat încă o dată. 
Cel puțin în acest caz. Mai 
mult nu spun nici lui Boc, 
nici lui Coman și nici altora....

5. Legea compensației va 
salva, în sfîrșit campionatul de 
la anonimat Clasamentul este 
un aazan în caro fierb oel pu
țin jumătate din echipe. Vom 
asista, cred, la cea mai pasio
nantă tentativă de evitare a 
retrogradării. Chiar din par
tea unor echipe cu nume: 
F. C. Argeș, Petrolul, Progre
sul, A.S.A., Crișul și... să ne 
oprim aici.

6. Proaspătul internațional 
Anca a fost purtat pe brațe 
ieri spre cabină. Nu știm cît 
de grav este accidentul dar 
Rapid a încercat pe propria 
piele asemenea... pierderi. De 
ce a fost lovit cu atîta duri
tate Anca ? La sărăcia de va
lori a fotbalului nostru, ne 
permitem să „rupem oasele" 
și celor pe oare le avem ?

teptărilor. Cel care au presat 
mal mult au fost gazdele dar di- 
namoviștii s-au descurcat bine 
în apărare. în prima parte nu 
se pot aminti ocazii favorabile 
pentru nici una dintre echipe. în 
partea a doua, la început, se 
părea că dlnamoviștil sînt ho- 
tărîțl să cîștdge . Dumitrache 
pune, în minutul 51, la grea în
cercare pe Matache, Iar Sălcea- 
nu ratează o altă ocazie de la 
numai cîțlva metri. Cînd nimeni 
nu se mal aștepta, gazdele au o 
revenire puternică. Apărarea 
bucureșteană obosită, face din 
ce în ce mal greu față jocului. 
Acest presing s-a soldat cu un 
gol, unicul, înscris de Sfîrlogea 
în minutul 85.

M. IEGARIU

puternic de la 25 de metri șl 
portarul Ion Vasile a fost bătut 
pentru prima dată, Iar Gollac, în 
minutul 85 a stabilit «corul final. 
S-au remarcat Deleanu ți 
Dobrin.

Un duel Intre rapidistul Greavu și fostul rapidist Btmgău
Foto: C. CIOBOATĂ

CRIȘUL—U.T.A. 1-1 (1—1)

Faptul că pentru prima dată 
orașul dr. Petru Groza a găzduit 

un meci oficial din divizia A — 
șl încă o partidă considerată 
aici ca un adevărat derbi —, a 
făcut ca stadionul din localitate 
să devină neîncăpător. în timp 
ce cronicarul Ion Mureșan în 
transmisia ce a făcut-o de Ia 
Bacău nu garanta că va rezista 
frigului pînă Ia sfîrșitul meciu
lui aici, pe un teren și un timp 
excelent, publicul urmărea o 
partidă în care cele două puncte 
aveau o importanță vitală pen
tru ambele echipe. începutul 
partidei a fost favorabil arăda- 
nilor care atacau foarte pericu
los ; dar un contraatac al Crișu- 
lui, în minutul 4, îl găsește pe 
Tomeș la aproximativ 12 metri 
de poartă apărată de Gornea ; 
un șut plasat șl 1—0. Urmează o 
perioadă în care apărarea tex-

tiliștilor, în frunte cu Lereter, 
face față cu greu atacului fotba
liștilor orădeni. Totuși U.T.A. 
contraatacă periculos șl în mi
nutul 34 Axente centrează șl 
Moț, venit din urmă, reia pu
ternic aducînd egalarea. După 
pauză, aspectul jocului rămîne 
același. Crișul confirmă forma 
bună din ultima perioadă, atacă, 
dar lipsa omului de gol îi re
duce șansele de a se desprinde 
de adversar. Finalul partidei 
găsește ambele echipe complet 
epuizate, așteptînd cu nerăbdare 
fluierul final.

C. IONESCU

VAGONUL —DINAMO BUCU
REȘTI : 1—0 (0—0)

Partida a fost așteptată cu 
mult interes, atrăgînd în tribu
nele stadionului C.F.R., peste 
10 000 de spectatori. Jocul oaspe
ților nu s-a ridicat la nivelul aș-

Azi, In sala Floreasca, la orele 19

ÎNTÎLNIREA ÎNTRE FOTBALIȘTI Șl 
SIMPATIZANTII ECHIPEI NAȚIONALE

Programul complet l-om publicat în numerele trecute ale ziarului 
Anunțăm astăzi surpriza pe care am promis-o cititorilor. Programul 
serii se va încheia cu un recital MARGARETA PISLARU, acompa
niată de orchestra Roit AlbrichL

0 COMPETIȚIE LA ALTA

STEAUA—PETROLUL
2—1 (1-0)

Despre meci, în șine, se poate 
afirma că a reprezentat o con
fruntare destul de spectaculoa
să între două tactici de joc. Pe 
de o parte, formația condusă de 
Iile Oană a încercat să refacă 
Impresia produsă de meciul 
pierdut duminica trecută, prin- 
tr-un presing intens care, mal 
ales la începutul reprizelor, l-a 
cam derutat pe stelistl. Pe de 
altă parte, elevii lui Ștefan 
Covaci au adoptat un 4—3—3 e- 
lastic în scopul de a depăși, mal 
ușor dificultățile terenului, ml- 
zînd pe calitățile atletice, teh
nice și vitalitatea lui Tătaru. o- 
mul de legătură între eșalonul 
mijlocașilor și linia ofensivă. 
Tactica celor din urmă s-a do
vedit mal eficace: au punctat 
de două ori prin Voinea și Du- 
mitriu III — în vreme ce pe
troliștii n-au reușit să-l învingă 
pe Suciu decît o singură dată, 
prin Grozea.

Meciul s-ar fl putut termina 
foarte bine, și era mai echitabil, 
cu un rezultat de egalitate, dacă 
brigada de arbitrii condusă de 
clujeanul Aurel Pop s-ar fi a- 
chitat cu mal multă onestitate șl 
responsabilitate de obligațiile ce 
le incumbă conducerea unui 
meci.

DINAMO BACĂU—PROGRESUL 
2—0 (0—0)

Aid la Bacău, pînă în minu
tul 43 al primei reprize dacă 
ar trebui evidențiat ceva ar fl 
doar răbdarea de fier a unui 
public ce înfrunta cu stoicism 
un ger ca-n ianuarie ! Dar a 
venit minutul <43 cînd Țarălun- 
gă, atacantul bucureștean, be
neficiarul unei pase magnifice 
a lui Radu Ionescu ratează de 
la mai puțin de 2 metri ocazia 
de a înscrie Nu a fost numai 
vina lui, ci și meritul lui Ghiță, 
aflat ieri într-o formă care-i 
legitimează prezența în lotul 
convocat de selecționeri. In 
rest... meci fără istoric. Ba nu, 
să consemnăm golurile. Primul 
gol, din minutul 75, a fost opera 
lui Nedelcu iar al doilea sem
nat de Rugiubel care a șutat 
fulgerător de la cîțiva metri

POLITEHNICA IAȘI—F.C.ARGEȘ 
2—0 (0—0)

întîlnirea dintre Politehnica 
Iași și F.C. Argeș, cea de-a ze
cea partidă disputată în cadrul 
campionatului diviziei A, a dat 
cîștig de cauză ieșenilor, după o 
luptă epuizantă, pe un teren 
greu, acoperit de zăpadă, înghe
țat, la o temperatură de — 10°. 
Scorul a fost deschis de-abia 
în minutul 70. Pînă atunci F.C. 
Argeș a reușit să mențină un 
rezultat de egalitate apărîndu-se 
supranume-rlc, faultînd repetat 
în ultimă instanță. Ieșenilor 
le-au lipsit extremele. Dar în 
minutul 70, Ștefănescu a șutat

„U" CRAIOVA -r JIUL 
1—0 (1—0)

In ciuda timpului ploios, par
tida de la Craiova dintre Uni
versitatea și Jiul Petroșeni a 
avut un caracter viu disputat, 
ambele formații desfășurînd un 
joc frumos, cu faze spectacu
loase. Craiovenll domină în pri
ma parte a reprizei întîl, apoi 
jocul devine echilibrat pînă la 
fluierul final. In minutul 21 
Oblemenco Înscrie din lovitură 
liberă de la circa 25 de metri 
prlntr-un șut puternic, bine pla
sat, ridiclnd tribunele In pi
cioare. în repriza a doua, am
bele echipe ratează ocazii clare. 
De remarcat încă două bare ale 
echipei studenților prin Oble
menco șl Strîmbeanu șl o clară 
ratare a lui Peronescu în ca
reul de 6 metri, cu poarta goală.

V. RAVESCU
AS.A. TG. MUREȘ—FARUL

1—0 (0-1)
Un gazon excelent 

fotbal, dar meciul s-a
jurat la un nivel mediocru mai 
ales în prima repriză. S-a ju
cat om la om. manlfeitîndu-sa 
multă nervozitate tn ambele 
bere. Meciul s-a înviorat 
trucîtva după intrarea 
Lucaci (minutul 82). Dacă 
remarca totuși ceva ar fi oca
zia Farului prin Ologu (minu
tul 53) si șutul puternic al lui 
Mureșan la poarta lui Uțu 
(mln. 75).

în minutul 86 Mare» îl Prin
de de picior pe Dondoș, iar 
arbitrul dictează 11 metri. Con- 
stăntenii protestează violent. 11 
bruschează pe arbitrul Emil 
Martin. Uțu iese din poartă si 
lovește mingea. în sfîrsit, cu 
un minut înainte de final. Siko 
transformă. Practic jocul nu 
mai putea fi reluat, Koszka șu- 
tează demonstrativ în tribune... 
Cele întîmplate la Tg. Mureș 
ar merita să fie analizate de 
Federație și sancționate cu 
toată severitatea

c. pogAceanu

RAPID — „U" CLUJ 
1—0 (1—0)

Golul care le-a adus rapidlș- 
tilor victoria — și prețul celor 2 
puncte — a fost marcat de Nea- 
gu în minutul 29 dintr-o pasă 
trimisă de Năsturescu Deși ra- 
pidiștii au terminat învingători, 
cei care au jucat mal bine — 
demanstrînd un plus de tehni
citate au fost „universitarii" 
clujeni Dar pe cît de stăpînî 
au fost ei pe minge și pe... 
teren, cînd a fost vorba să fi
nalizeze — acțiunile lor, inte
ligent construite, nu au găsit 
formula și mijloacele cele mai 
adecvate și eficace pentru a 
traduce superioritatea în schim
bările de rigoare și pe tabela 
de marcaj.

Rapidul a abordat jocul ca 
o echipă care face orice, care 
luptă pînă la epuizare pentru 
un scop bine definit, „U“ Cluj 
ca o echipă ce-șl rezolvă telurile 
printr-o evoluție și comportare 
de înaltă ținută sportivă. Me
ciul, oricum, a fost plăcut, viu 
disputat _ și de un nivel tehnic 
acceptabil De la învingători 
s-au remarcat Dan Coe, Dumi
tru, Năsturescu. Angelescu și 1 
Mazurachis, de la învinși, Mus- 
tățea, Bungău, Pexa, Solomon 
și Crețu

S. SPIREA

DIVIZIA B
REZULTATE TEHNICE 

SERIA I
Otelul Galați — Steagul roșu 

Brașov : 1—1 ; Portul Constan
ța — C.F.R. Pașcani : 7—0 ;
Progresul Brăila — Ceahlăul 
Piatra Neamț : 2—0 j Metrom 
Brașov — Electronica Obor : 
1—0 ; Metalul București — Fla
căra Moreni : 3—0 ; Dunărea 
Giurgiu — Chimia Suceava : 
1—0 ; Gloria Blrlad — Poiana 
Clmplna : 0—0 ; Politehnica 
București — Politehnica Ga
lați : 0—0.

In clasament conduc Politeh
nica Galați șl Steagul roșu 
Brașov la egalitate de puncte: 
23.

SERIA A ll-A

Electroputere Craiova — O- 
llmpia Oradea : 2—1 ;
Rm. Vllcea — C.S.M. Reșița : 
1—1 ; Medicina Cluj ~ metan Mediaș : 1—1 ;
Tr. Severin — C.F.R.

1-1:

Chimia
— Gaz Metalul

Timi
șoara : 1—1 ; Minerul Bala 
Mare — Ind. strmet C. Turzil: 
3—0 ; Politehnica Timișoara — 
C.F.R. Clnj : 1—1 ; A. S. Cu- 
glr — Metalul Hunedoara : 
1—0 ; C.F.R. Arad — C.S.M. 
Sibiu s 2—1.

In clasament conduce C.F.R. 
CLUJ cu 26 puncte, urmați de 
C.F.R. Arad

Dinamo virtuală

• VOLEI

I
4

ultima etapă, 
campioană. Turneul 
o formalitate

pasionați ai basche- 
I tulul au venit sîmbătă seara in 

sala Floreasca pentru a urmări 
cele două protagoniste ale cam
pionatului masculin, Steaua și 

I Dinamo. Ținînd seama de fap
tul că sub cele două panouri 
evoluau majoritatea selecționabi- 

| Iilor ne așteptam la un foc speo- 
| taculos care să corespundă con

ținutului cuvintului „derbi" șl 
| pretențiilor suporterilor.

Dar... desfășurarea jocului a 
' confirmat mai degrabă vechiul 
1 proverb românesc „La pomul 
1 lăudat să nu te dud cu sacul" I 

(surprinzător cronicarul „Sportu
lui* a fost entuziasmat de va
loarea meciului). Jucătorii celor 
două echipe, în special steliștii, 
au greșit mult, cam prea mult 
pentru niște formații angajate de 
ani de zile în lupta pentru in- 
tîietate în baschetul nostru.

Firește, au cîștigat cei care au 
greșit mai puțin — și mai ales 
cei care au știut să-și impună 
tactica, adică dinamoviștii, care 
au avut în Diaconescu un con
ducător de joc excelent și, tn 
același timp, un realizator în 
bună zi de coș (18 p.). Lipsei 
de eficacitate a steliștilor, care 
s-au încăpățînat să arunce de la 
distanță deși nu le-a „intrat" 
mai nimic, i s-a adăugat lipsa 
de inspirație a antrenorului C. 
Herold care nu a reușit să gă
sească nici tactica de joc adec
vată și nici formula optimă de 
echipă pentru a face față „cinci- 
ului" dinamovist. Așa se face că 
Steaua nu a reușit aproape nici 
un moment să pună la îndoială 
victoria lui Albu, Novac, Dra- 
gomirescu et. comp.

Turneul final al primelor patru 
clasate nu mai poate pune pro
bleme tn privința ciștigătorului, 
dinamoviștii fiind virtuali cam
pioni. In ce privește scorul „de 
fete' cu care s-a terminat întîl
nirea : 69—61 (33—26) el reflec
tă cum nu se poate mai clar 

mediocritate în care se 
----1 nostru. In orice 
un „derbi" așteptam 
Măcar mai multe

Albu „îl execută" din nou pe No- 
sievici, aducînd încă două puncte 

dinamoviștilor

'ALTE REZULTATE. Politeh
nica București 
Brașov : 
I.C.H.F. 
(48—33).

Politehnica
72—66 (41—33);
- Rapid: 84—71

OVIDIU PĂUN

I aurita medioci 
zbate baschetul

P.S. Avînd în vedere că bas
chetul nostru trăiește prin acest 
derbi singular, Steaua — Dina
mo, avînd în vedere și frumoasa 
tradiție a acestei partide ne ex
primăm nedumerirea că Federa
ția de specialitate nu a găsit doi 
arbitri corespunzători pentru me
ciul de sîmbătă. M. Aldea și Gh. 
Dutka s-au dovedit neinspirați și 
depășiți de răspunderea unei 
partide dificile.

Inițiativă
I lăudabilă - organizare slabă!

I
leri. în jurul lacului

Parcul „23 August", s-a 1

I
I
I
I

I din 
. .. ---- .— . s-a desfă

șurat un cros rezervat junio
rilor. orgapizat de Școala 
sportivă „Energia". Inițiativa, 
lăudabilă de altfel, vine să îm
bogățească calendarul atît de 
sărac de pînă acum în acest 
gen de competiții. Păcat însă 
că organizarea acestui cros a 
fost privită cu superficialitate. 
Astfel, traseele nu au fost dis-

por- 
pro- 

cu 
par- 
asu- 
încă

cit de sumare de premiere la 
sfîrsit. etc. s-au adăugat la ce
rințele minime pe care ar fl 
trebuit să le îndeplinească or
ganizarea unul cros.

Intr-adevăr sînt necesare 
competițiile de cros. Dar a- 
ceștea nu trebuie desfășurate 
oricum, oricînd si oriunde. Așa.

’ *.....................  l se

Dinamovistek 
la un pas de înfringere

Așteptată cu deosebit Interes 
— dovadă numărul mare de 
spectatori prezenți ieri în sala 
Dinamo — evoluția ieșencelor 
ne-a convins că victoriile obți
nute acasă în fața campioanelor 
șl vicecampioanelor nu au fost 
deloc întîmplătoare. Jocul pres
tat ieri de ele, mal ales In pri
mele două seturi pe care le-au 
cîștlgat cu multă ușurință, nu 
a fost cu nimic mal prejos de- 
clt al dlnamovlstelor în vremu
rile lor bune. Dispunînd de 
două trăgătoare principale — 
Demetrlu și Căunel — cu o 
forță în lovituri aproape ca a 
băieților și, în plus, practlcînd 
un joc extrem de mobil în linia 
a doua, tinerele jucătoare din 
Iași au fost Ia un pas de a pro
duce marea surpriză a campio
natului : victorie în deplasare a- 
supra dlnamovlstelor. Șl dacă a- 
cest lucru nu s-a produs, ex
plicația trebuie căutată în Iotul 
restrîns (două jucătoare Indis
ponibile) de care dispune an
trenorul Roibescu, ceea ce l-a 
obligat să folosească aproape tot 
timpul numai 6 jucătoare.

In setul trei, după ce au fost 
conduse cu 10—5 șl 12—9 leșen- 
cele au mal avut o ultimă zvîc- 
nire, egalînd la 12. în continua
re, condiția fizică mal bună (an
trenorul Constantinescu a avut 
posibilitatea să ruleze 9—10 ju
cătoare de valoare apropiată) șl 
rutina dlnamovlstelor și-au spus 
cuvîntul. Treptat, treptat, ele 
pun stăpînire pe joc. Helga 
Schreiber și Lia Vanea găsesc 
tot mai des cheia care desface 
blocajul ieșencelor șl punctează 
necruțător.

La 2—2 la seturi, era clar că 
Dlnamo nu mal poate scăpa vic
toria, ea cîștlgă în final cu 3—2 
(—14. —12, 12. 10, 5).

Deși au obținut victoria, dlna- 
movistele ni i-au părut nepuse 
la punct cu pregătirea tehnlco- 
tactică. Dezorientarea de la în
ceputul meciului este lnexpll-

Dispută dinamică la fileu 
cabllă Ia o echipă cu un lot atît 
de valoros.

DAN VLAD
Celelalte rezultate :
Fete: C.P.B.-LE.F.S. 3—1 ; 

Rapid-„U.“ Timișoara 3—0 ; Me
dicina Bucureștl-„U." Craiova 
3—1 ; C.S.M. Sibiu-„U." Cluj 
3—1 ; Ceahlăul Piatra Neamț- 
Farul Constanța 1—3.

Băieți: Rapid-Progresul 3—0 ; 
Politehnica Galați-Steaua 3—2 ; 
Farul-Dlnamo București 0—3 ; 
Celuloza Brăila-Petrolul Ploiești 
3—0 ; Politehnica Timișoara-Po- 
litehnica Cluj 3—0 ; Tractorul 
Brașov-Vlitorul Bacău 3—1.

• HOCHEI Grupa A,
a campionatului mondial

După un „scor fluviu" (17—2), 
înregistrat în meciul cu echipa 
S.U.A., reprezentativa U.R.S.S. a 
obținut a doua victorie în cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață, întrecînd cu scorul de

• HANDBAL
ECHIPA 

ROMÂNIEI 
ÎN GRUPA C

A C. M.

4—2 (1—2, 1—0, 2—0) forma
ția Suediei. Punctele echipei so
vietice au fost marcate de Mal- 
țev, Mihailov, Starșinov șl Har
lamov.

Meciul dintre echipele Cana
dei și Finlandei s-a încheiat cu 
scorul de 5—1 (1—1, 1—0, 3—O) 
în favoarea hocheiștilor cana
dieni.

tinct marcate; au fost 
tiuni accidentate care au 
vocat numeroase căzături, 
toate că delegații secțiilor 
ticipante au atras atenția 
ora acestor neajunsuri 
înainte de începerea competi
ției. Traseele, improprii, au 
determinat pe 5 componentl ai 
echipelor naționale de cros pre- 
zenti la start să nu participe. 
Neamenajarea terenului, lipsa 
unor indicatoare pentru sosi
re. plecări, a unei festivități

la voia întîmplării. Altfel __ 
nlerde noțiunea de concurs, cu 
toate atributele atașate ei.

Participarea destul de nu
meroasă fată de timpul nepriel
nic a oferit întreceri strînse 
din care au ieșit învingători 
Crțierghina Iordache si Cornel 
Dima de Ia clubul Metalul. Ia 
juniorii „mari" si Maria Zam
fir si Daniel Nan de Ia Rapid 
la juniorii „mici". Toate cele 
4 cupe oferite 
echipe au fost 
sistii clubului

La Basel a avut loc o reuni
une a comitetului executiv al 
Federației internaționale de 
handbal. Cu acest prilej sau 
tras la sorți grupele viitorului 
campionat mondial masculin 
care se va desfășura în anul 
1970 (26 februarie—8 martie) în 
Franța. Echipa României a fost 
repartizată în grupa C împreună 
cu echipa Franței, învingătoarea 
meciului de calificare R. F. a 
Germaniei—Olanda și învingă
toarea dintre Elveția și Luxem
burg. La turneul final vor lua 
parte 16 echipe : 6 dintre acestea 
(printre care șl România) sînt 
calificate din oficiu. Pentru ce
lelalte 10 locuri 20 de echipe vor 
susține meciuri de baraj.

• CINCI NAVIGATORI so
litari : francezii Erio Ta- 
barly șl Jean-Yves Terlain, 
belgianul Rene Hauwaert, a- 
mericanul Jerry Cartwright 
și vest-germanul Klaus Hoh- 
ner au pornit la 15 martie din 
San Francisco în cursa de 
traversare a oceanului Paci
fic, cea mai lungă întrecere 
de bărci cu pînze organizată 
pînă în prezent, Concurentii 
sînt așteptați să sosească în 
golful Tokio, peste aproxima
tiv două luni.

• CAMPIONUL ROMAN 
Iile Năstase șl cehoslovacul 
Jan Kodes își vor disputa fi
nala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de Ia Barran- 
quijla (Columbia). Intr-o par
tidă remarcabilă, ca tehnică

MERIDIAN

Șirul întrecerilor atletice ale 
acestei ierni s-a încheiat, dumi
nică dimineață, în sala „23 Au
gust" o dată cu festivitatea de 
închidere a concursului republi
can universitar. Nivelul perfor
manțelor nu s-a ridicat la înălți
mea întrecerilor din mijlocul 
iernii. Nici solemnitatea ceremo
niilor de deschidere și de închi
dere, nici lupta strînsă pentru 
primele locuri și nici obișnuitele 
surprize nu au putut suplini lipsa 
cifrelor de valoare pe panourile 
de afișare.

Singurele rezultate care au 
scos din anonimat întrecerea stu
denților sportivi au fost cele ale 
probelor de 50 metri garduri, 
unde Anemarie Vitalios, de la 
Clubul atletic universitar, a ega
lat recordul republican cu 7,5 sec. 
și Dan Hidioșanu (C.A.U.) care 
a ieșit învingător cu 6,8 sec., 
deci la o zecime de secundă față 
de recordul republican.

Iată, dealtfel, lista întreagă a 
noilor campioni universitari de 
sală la atletism : la 50 metri plat 
bărbați — Dan Hidioșanu 
(C.A.U.): 5,90 sec. la aceiași
probă feminină — Sanda An- 
ghelescu (C.A.U.) : 6,7 sec.; la

săritura în lungime femei — 
Magda Koșa (Institutul pedago
gic Oradea): 5,55 m; la arunca
rea greutății femei — Elena 
Lefter (C.A.U.): 13,13 m; la tri
plu salt — Crăciun Corbu (Insti
tutul pedagogic Pitești) : 14,96 
m ; la săritura cu prăjina -*• Ni- 
chifor Ligor (C.A.U.) 4,40 m; la 
săritura în înălțime bărbați — 
Șerban loan (C.A.U.) 2,03 m: la

• ATLETISM 
Performanțe 
mediocre
50 metri garduri bărbați din nou 
Dan Hidioșanu (C.A.U.) 6,8 sec., 
la aceiași probă feminină — 
Anemarie Vitalios (C.A.U.) 7,5 
sec. ; la săritura în lungime băr
bați — Marian Georgescu 
(C.A.U.) 7,20 m ; la săritura în 
înălțime femei — Doina Mun
teanu (C.A.U.) 1,57 m și, în sfîr
șit, la aruncarea greutății bărbați 
— Ion Ciocănescu (C.A.U.) 
13,98 m.

Nivelul scăzut al competiției 
l-a demonstrat, în primul rfnd,

TIMIȘ

cîștigătorilor pe 
cîstigate de cro- 
Metalul.

proba de triplu salt, unde din 
13 concurenți doar 2 au sărit 
peste 14 m, apoi probele de 50 
m plat băieți, unde din 28 de 
concnrenți, doar 8 atleți au aler
gat sub 6,1 sec. ceea ce echi
valează, cu aproximație, cu 11,4 
sec. pe 100 m, sau la lungime 
unde doar Marian Georgescu 
(C.A.U.) a trecut de 7 metri 
(7,22 m). Atleți din lotul repu
blican ca de pildă loan Șerban, 
Doina Munteanu, Sanda Ănghe- 
lescu, deși au fost cîștigătoril 
unor probe, nu și-au onorat car
tea de vizită cu performanțe de 
valori optime. Atletismul uni
versitar mai are de făcut pași 
mari înainte, iar recentul concurs 
de sală nu poate fi socotit nici 
măcar un pas modest. Ideea unei 
competiții universitare de sală 
este salutară, și optăm pentru 
permanentizarea ei, dar, atleții 
studenți sînt datori s-o onoreze 
cu performanțe pe măsura posi
bilităților sportului studențesc. 
Peste puțin, în elipsa de tartan 
a stadionului „Republicii* se va 
ridica cortina pentru cel de-al 
doilea act «1 întrecerilor atletice 
ale anului.

S. STĂNESCU

• SCRIMĂ
șl spectacol, Iile Năstase l-a 
învins în semifinale cu 7_ 5,
6—0, 5—7, 6—4 pe englezul 
Mark Cox.

Ieri s-a încheiat finala Cam
pionatului R.S.R. de scrimă pen
tru categoriile a doua și a treia, 
desfășurată în sala „Electropu- 
tere" din Craiova. Timp de două 
zile, aici și-au încrucișat „arme
le ' peste 100 de trăgători sub ln 
ani, membri ai mai multor clu
buri sportive din țară. La flo
retă fete, titlul a revenit Măriei 
Lazăr (Olimpia Satu Mare), iar 
la băieți lui Traian Constanti- 
nescu (Steaua). Pop Tiberiu (Po
litehnica Timișoara) a cucerit 
primul loc la proba de sabie, iar 
Romulus Negru („Electropntere") 
a devenit campion la spadă.

• IN VEDEREA campiona
telor mondiale de tenis do 
masă ce vor avea loc anul a- 
ccsta la Miinchcn, între 17_
27 aprilie, s-au tras Ia sorti 
grupele competițiilor pe echi
pe. In concursul masculin, e- 
chipa României face parte 
din grupa a 11-a împreună cu 
formațiile Franței, Țării Ga
lilor șl Turciei. La feminin, 
selecționata României va 
juca în grupa a 5-a, alături 
de echipele Australiei și Ior
daniei.

V. RAVESCU

• RUGBI

• IN FINALA CUPEI Ligii 
engleze la fotbal (competiție 
diferită de Cupa Angliei) a 
fost înregistrată o mare snr- 
priză. Cel 100 000 de specta
tori. prezenți pe stadionul 
Wembley, au asistat la victo
ria modestei formații de ca
tegoria a 3-a Swindon, care a 
învins cu 3—1 (după prelun
giri) celebra formație londo
neză Arsenal.

Final la o săritură de triplu-salt spectaculoasă
Foto: C. C1OBOATA

REZULTATELE PRIMEI ETAPE

Dlnatno București — „U" Timișoara 15—0 (3—0) ; Știința Petro
șani — Gloria București 6—o
(3—0) ; Agronomia Cluj — Progre
sul București 3—3 (3—0) ; Rulmen
tul Blrlad — Constructorul Bucu
rești 8—3 (3—3) ; Grivița Roșie 
București — Farul Constanța se 
va disputa miercuri ; Politehnica Iași — Steaua s-a aminat 
cauza terenului Impracticabil.



săptămina pe glob d. elp eIs t e o t aji?e
Nu se poate pune semnul ega

lității între explicație și înțele
gere. Explicația poate fi, în anu
mite împrejurări, o premisă a 
înțelegerii. Alteori, explicațiile 
conduc în fundătura dezacordu
rilor. Ziarul parizian care, atent, 
observa că ,,a se explica" nu se. 
identifică cu „a se înțelege" in
tuise climatul convorbirilor 
franco—vest-germane Ia nivel 
înalt găzduite Ia Paris în aceas
tă săptămina. De Gaulle a subli
niat. prin intermediul unui 
toast, că asemenea întilnirl 
nu au scopul de a duce la înche
ierea de noi acorduri, ci de a 
facilita explicații reciproce pen
tru ca „să se lămurească inten
țiile fiecăruia din parteneri". 
Momentul „explicațiilor" fiind 
depășit, rămine misiunea ingrată 
a bilanțului. Elemente concre
te sînt puține, mai ales dacă Ie 
raportăm la abundența asigură
rilor privind fertilitatea asocierii 
franco—vest-germane : s-a con
venit în ceea ce privește conti
nuarea cooperării bilaterale, in- 
stituindu-se un mecanism de 
consultări eficace (după metoda 
bancherilor apuseni a căror o- 
perativitate in informare și ac
țiune stirnește invidia cancela
riilor diplomatice). S-a mai dis
cutat și despre „airbusul" care, 
ou sau fără Anglia, va fi reali
zat („rezultatul cel mai concret 
al convorbirilor" — spunea Cou- 
ve de Murville) ca și despre co
laborare în zona Saar — Alsacia 
— Lorena (drumul de Ia inten
ție Ia realizare nu este chiar 
neted).

De ambele părți a fost vizibilă 
dorința de a atenua tensiunea 
care planează asupra relațiilor 
Bonn—Paris, chiar dacă perso
nalitățile de prim rang preferă

Promisă inițial pentru în
ceputul săptămînii trecute, deci
zia finală a președintelui Nixon 
în problema construirii contro
versatului sistem de rachete- 
antirachetă, a fost anunțată vi
neri. în cadrul unei conferințe 
de presă ținută la Washington, 
președintele S.U.A. a relevat că 
a hotărît crearea sistemului de 
rachete antibalistice „Sentinel", 
însă pe o bază, „substanțial mo
dificată" față de recomandările 
fostului președinte Lyndon 
Johnson. Potrivit unor precizări 
făcute anterior de ministrul a- 
părării, Melvin Laird, modifică
rile nu ar afecta amploarea in
stalațiilor prevăzute în proiectul 
așa-numitei „linii subțiri de 
protecție" împotriva rachetelor, 
adoptat de fosta administrație, 
ci doar amplasarea acestor in
stalații (mai departe de centrele 
populate și mai aproape de ba
zele de rachete ofensive ale 
Statelor Unite).

Observațiile critice n-au în- 
tîrziat. Senatorul Symington a- 
precia hotărirea președintelui „o 
decizie ncințeleaptă și nepopu- 
lawi". NEW YORK TIMES scria 
în editorialul de sîmbătă că de
cizia lui Nixon este „o hotărîre 
greșită" care va suscita o „reac
ție negativă atît pe plan națio
nal cît și în lume". Cert este că 
proiectul „Sentinel" se lovește 
de opoziția unui mare număr de 
personalități politice din S.U.A. 
care consideră acest proiect ca 
fiind inutil, extrem de costi
sitor și, în același timp, un fac
tor de escaladare a cursei ar
mamentelor strategice. în ca
drul dezbaterilor pe această 
temă desfășurate la sfîrșitul lui 
februarie în Senatul S.U.A., nu-

In Pakistan se menține ten
siunea politică. Disensiunile se
rioase dintre partidele de opo
ziție n-au cedat terenul, agra- 
vindu-se brusc zilele acestea. 
„Comitetul de acțiune democra
tică" care reunea cele opt 
partide opoziționiste din țară 
s-a dovedit insuficient de stabil 
și s-a autodizolvat la puțin 
timp după ce tot atît de neaș
teptat se încheiaseră și nego
cierile dintre oficialitățile gu
vernamentale și reprezentanții 
opoziției. O explicație posibilă 
evenimentelor în curs o găsim 
in poziția diferită adoptată fată 
dc rezultatele acestor negocieri. 
In timp ce reprezentanții din 
Pakistanul occidental s-ar fi 
mulțumit cu acordul președin
telui Ayub Khan asupra intro
ducerii votului universal — di
rect și crearea unui parlament 
federal, reprezentanții Pakista
nului oriental nu au reușit să 
impună pe agenda convorbiri
lor examinarea cererii dc a se 
acorda provinciei lor o auto
nomie deplină. Deși par niște 
fapte comune, ori de cite ori 
se ia in discuție viitorul țării 
sc pornește întotdeauna de Ia 
particularitățile geografice ale 
Pakistanului : două regiuni si
tuate la 2 000 de km una de 
alta : o varietate de dialecte 
folosite in regiunea de vest pe 
care cei din răsărit nu le în
țeleg ; Pakistanul de vest este 
de cinci ori mai mare decit cel 
oriental dar teritoriul său este 
slab populat ; in partea apusea
nă a tării se găsește sediul gu
vernamental iar din I960 el a 

săptămina pe glob

să înlocuiască cuvfntul tensiu
ne prin dificultăți. Kiesinger și 
de Gaulle au intenționat să mic
șoreze distanța care îi desparte 
dar n-au reușit mai mult decît 
să formuleze declarații de bune 
intenții. Asemenea declarații pot 
fi, firește, interpretate ca o „în
călzire a atmosferei" deși în cazul 
convorbirilor de la Paris nu se 
poate afirma că s-a produs o ve
ritabilă încălzire. Poate, s-a rea
lizat o oarecare acomodare cu o 
situație ce, momentan, rămine 
caracterizată prin imobilism.

Dialog dificil

„De la semnarea tratatului de 
cooperare franco—(vest)-german 
multe lucruri au evoluat — re
marca președintele Franței — 
iar cele două țări nu se mai gă
sesc exact în aceeași situație". 
O afirmație rezervată în care, 
însă, dezamăgirea este transpa
rentă.

Principala sursă de neînțele
geri a rămas problema integrării 
vest-europene (deși problemele 
monetare sau cele referitoare la 
N.A.T.O. au o acuitate similară). 
Pozițiile sînt cunoscute și n-au 
intervenit modificări spectacu
loase. BONNER RUNDSCHAU 
constată că „interesele vest-ger
mane și franceze în problema 
C.E.E. și a extinderii acesteia 

ț meroși senatori au subliniat că 
traducerea în viață a proiec
tului „Sentinel" va precipita — 
așa cum se exprima senatorul 
democrat Mc. Gowern — „o 
nouă spirală a cursei înamări- 
lor. care ar putea costa sute de 
miliarde de dolari, ar lovi du
reros în programele sociale in
terne strict necesare și, în plus, 
nu ar oferi nici o garanție se
rioasă a unei securități a teri
toriului american". în acest 
sens, presa americană releva.

0 decizie 
controversată

săptămina trecută, pe baza unui 
studiu al Institutului Brookings, 
că „Sentinel" constituie, de 
fapt, cadrul preliminar al con
struirii unui sistem racheto- 
nuolear care ar urma să coste 
„între 350—400 miliarde dolari". 
Iar CHRISTIAN SCIENCE MO
NITOR vorbea despre „presiu
nile pe care loby-ul puternic al 
industriei armamentelor le face 
de pe acum pentru a determina 
trecerea in perspectiva urmă
torilor 2—3 ani la un sistem 
mai complet antirachetă care 
ar putea necesita pînă la 200 
miliarde dolari"

cunoscut o dezvoltare econo
mică deosebită. mai ales in 
Punjab. Ceea ce conferă o notă 
gravă în plus evenimentelor 
din Pakistan este orientarea se
paratistă pe care a luat-o Liga 
Awami din Pakistanul oriental. 
Conducătorul aripei sale de 
dreapta, șeieul Mujibur Rahman 
cere transferarea tuturor func
țiilor administrației centrale 
guvernului provincial, cu excep

Evoluții 

pakistaneze

ția celor de apărare și externe, 
o bancă de rezerve separată, 
dreptul de a dispune de o mi
liție proprie și exercitarea din 
Dacca a controlului asupra co
merțului exterior.

Ceea ce doresc pakistanezii 
din provincia de răsărit este de 
fapt o repartizare mai echitabi
lă a venitului statului intre cele 
două regiuni și in consecință o 
dezvoltare mai armonioasă a 
economiei, iar în sens mai larg 
„stabilirea democrației efecti
ve, ceea ce va ajuta Ia crearea 

nu s-au desfășurat în paralel". 
Dorința Bonn-ului de a păstra un 
echilibru intre sprijinul acordat 
Londrei și bunele relații cu Pa
risul a generat ambiguități, rec
tificări de atitudini care au ne
mulțumit atit pe britanici, cit și 
pe francezi. In această privință, 
cum observa LE MONDE, „deza
cordul dintre Franța și R.F.G. 
este din ce în ce mai profund". 
Conducătorul francez a oferit in
terlocutorului său o viziune a 
Europei apusene cu totul dife
rită de cea prezentată pe malu

rile Tamisei, după „afacerea 
Soames". De Gaulle, menținîn- 
du-și opoziția față de admiterea 
Marii Britanii in Piața comună, 
n-a exclus posibilitatea unei mai 
vaste organizări vest-europene 
(al cărei caracter ar urma să 
fie strict precizat) obținută prin 
fuzionarea C.E.E. și A.E.L.S., 
dar care să elimine orice for
mulă de supranaționalitatc. In 
același timp, viitorul Uniunii 
Europei Occidentale (în care 
„cei șase" se intilnesc cu An
glia) pare definitiv compromis. 
Președintele de Gaulle a preci
zat că U.E.O. „este un organism 
care nu interesează Franța". 
Fără Franța, U.E.O. nu poate 
supraviețui. De altfel, dorința

Abordînd problema dintr-un 
unghi mai larg, președintele 
comisiei senatoriale pentru ata
ce.’’e externe, William Fulbright 
aprecia deschis. in cuvintul 
rostit vineri după votul final 
care marca ratificarea de către 
Senat a tratatului de neprolife- 
rare, că realizarea unor progra
me gen ..Sentinel" este incom
patibilă cu tratatul de nepro- 
lțferare care cere puterilor nu
cleare să înceapă imediat nego
cieri menite să pună capăt înar-' 

mărilor nucleare La rîndul său, 
liderul majorității democrate în 
Senat, Mike Mansfield, cerea 
vineri dimineața administrației 
Nixon, să pună la frigider pro
gramul ..Sentinel" pentru a nu 
periclita realizarea unor pro
grese în începerea dezarmării". 
Așa cum constată WASHING
TON POST, în chestiunea do
sarului „Sentinel". ,.Nixon se află 
în fata unui larg front opozi- 
ționist bipartizan de la Edward 
Kennedy la republicanul de 
dreapta John Sherman Cooper". 
Comitetul senatorial pentru re
lații externe se pronunță in 

unității naționale de care au 
nevoie și pe care o doresc atît 
de mult". (THE TIMES).

Modalitatea reprezentării în 
viitoarea Adunare Națională a 
devenit un măr al discordiei 
deoarece delegații din Pakista
nul oriental (70 000 000 locuitori 
din cei 125 000 000 ai țării, cer 
ca fiecare regiune să trimită 
reprezentanți proporțional cu 
numărul locuitorilor ei. ceea ce 

înseamnă practic, punerea in 
minoritate a reprezentanților 
celeilalte regiuni. Această cere
re ridică un val uriaș de pro
teste în întreaga țară. Un alt 
reprezentant al opoziției, Zul- 
likar Aii Bhutto, fost ministru 
de externe (al cărui Partid al 
Poporului a refuzat să participe 
la tratative) s-a pronunțat pen
tru retragerea imediată a lui 
Ayub Khan, formarea unui gu
vern de tranziție, alegerea unei 
Adunări Constituante.

Personalitatea politică căreia 

britanică de a „relansa* acest 
organism a fost inspirată tocmai 
de iluzia că candidatura Londrei 
la Piața comună, va fi transfe
rată în cadrul mai comod al 
U.E.O. Parisul a respins mane
vra și U.E.O. are toate șansele 
de a dispare de pe scena vest- 
europeană. Kiesinger afirma, îna
inte de a părăsi Parisul, că „în 
ce privește U.E.O., situația a de
venit dificilă". Iar Willy Brandt 
exprima părerea că „în stadiul 
actual nu se întrevede încă o 
soluție concretă pentru înlătura
rea divergențelor privind 
U.E.O".

L’AURORE scria că întrevede
rile de la Paris „se plasează sub 
semnul unor divergențe foarte 
marcate dar și al dorinței pen
tru un dialog". Președintele 
francez a apreciat explicațiile 
furnizate in cadrul convorbirilor 
cu cancelarul vest-german drept 
„utile și chiar prețioase". Apre
cierea indică o evidentă rezervă 
remarcată de observatorii pari
zieni chiar din toastul rostit de 
de Gaulle la Elysee. Explicațiile 
reciproce (despre care s-a spus, 
bineînțeles, că au fost „sincere 
și cordiale" pentru că această 
formulă este, deseori, utilizată 
indiferent de împrejurări) n-au 
condus Ia un acord comun. Cei 
doi conducători și-au propus, în 
fond, un obiectiv mai modest : 
să definească limitele cooperării 
și dimensiunile dezacordurilor. 
Pe calea cooperării s-a progre
sat prea puțin, iar despre deza
corduri nu se poate spune că 
s-au micșorat după cele două 
zile de convorbiri. NEUE RUHR 
ZEITUNG avertiza, puțin bru
tal. că „toate toasturile optimiste 
care au fost rostite la Elysee nu 
pot să ne amăgească".

marea sa majoritate împotriva 
proiectului „rachete-antira che
te" pe care l-a definit în urmă 
cu o lună de zile, într-un ra
port. ca „un mare risc și un 
factor de tensiune". Potrivit 
agenției ASSOCIATED PRESS, 
o anchetă în rîndurile celor 100 
de membri ai Senatului S U A 
a arătat că 53 se opun alocării 
fondurilor destinate sistemului 
„Sentinel" (32 democrați și 21 
republicani). „Niciodată de la 
cel de-al doilea război mondial
— opiniază NEW YORK TIMES
— Pentagonul nu a fost într-o 
asemenea situație de defensivă 
în Senat ca astăzi", Comentînd 
ofensiva unui numeros grup de 
senatori împotriva programului 
„Sentinel" și înființarea unui 
subcomitet senatorial pentru 
investigarea influenței Penta
gonului și a existentei celor 
peste 400 de baze militare ame
ricane din străinătate asupra 
politicii externe americane, co
tidianul newyorkez notează că 
„în Congres s-a restrîns mult 
numărul celor dispuși să admită 
cererile interminabile de chel
tuieli militare și cîștigă teren, 
indiscutabil, ideea că trebuie 
imediat oprită cursa înarmări
lor nucleare". în această lumi
nă apare cert că preluarea de 
către noua administrație a pro
iectului ..Sentinel" are toate 
șansele să declanșeze o dispută 
aprinsă în Congres, dispută a 
cărei amploare se conturează 
din controversele publice deja 
semnalate și care reflectă opo
ziția crescîndă din Statele Unite 
față de spirala cursei înarmă
rilor.

i se atribuie cele mai mari șan
se de a-i succede la putere lui 
Ayub Khan (care, potrivit pro
priilor sale declarații, se va 
retrage la expirarea mandatului 
prezidențial în martie 1970 și 
care s-a decis încă de pe acum 
să-și prezinte demisia din pos
tul de lider al Ligii musulma
ne) este Asghar Khan, fost ma
reșal al aviației Acesta a și 
primit adeziunea unor oameni 
politici independenți la consti
tuirea unui nou partid politic — 
„Partidul Justiției" Singurul 
scop care pare să unească totuși 
opoziția atit dc fragmentată e 
doar încercarea ei de a pune 
capăt actualului regim. Criza 
politică este departe de a lua 
sfirșit in ciuda poziției conci
liante a lui Ayub Khan care, 
pentru liniștirea spiritelor in 
țară, a precizat că va prezenta 
Adunării Naționale unele amen
damente la constituție, pentru 
a asigura transferul de putere 
in condiții pașnice și constitu
ționale. Tranziția va fi în orice 
caz dificilă, dat fiind încorda
rea și incertitudinea care au 
caracterizat viața politică pa
kistaneză in ultimele patru luni. 
De la fața locului coresponden
tul ziarului INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE relatează 
că „noile tensiuni apărute intre 
opoziție și regim pot conduce 
la o nouă perioadă de agitație 
și violență de o amploare și mal 
deosebită".

EUGENIU OBREA 
EM. RUCAR 

DOINA TOPOR

CUBA. — Construcții moder
ne în orașul Sania Clara

Normalizare in 
Guineea Ecuatorială
• SITUAȚIA încordata din 

Guineea Ecuatorială în urma 
crizei hispano-guineeze a luat 
sfîrșit. Străzile orașului Bata 
și-au recăpătat înfățișarea obiș
nuită. magazinele s-au redes
chis, iar circulația s-a norma
lizat. De asemenea, au fost re
luate contactele dintre Spania 
și Guineea Ecuatorială, o co
misie de experți spanioli în 
domeniul economiei urmînd să 
sosească ia Bata.

In același timp, continuă efor
turile din partea reprezentan
tului personal al secretarului 
general al O N U., Marcial Ta
mayo, pentru solutionarea cri
zei hispano-guineeze. El a avut 
mai multe întrevederi cu pre
ședintele Francisco Macias, la 
care a participat și ambasado
rul spaniol, Pan de Soraluce.

jp e
• INTRE 24 și 28 martie va 

avea loc la sediul Națiunilor 
Unite o masă rotundă privind 
finanțarea și asigurarea credi
telor de export acordate țărilor 
in curs de dezvoltare. Vor par
ticipa reprezentanți ai Fondu
lui Monetar Internațional 
(F.M.I.). a Băncii Mondiale, ai 
băncilor regionale și subregio- 
nale de dezvoltare, reprezen
tanți din partea Organizației 
pentru cooperare economică și 
dezvoltare (O.C E.D.). ai Cen
trului promovarea exportului 
interamerican și ai altor orga
nizații internaționale. Au fost, 
de asemenea, invitați cu titlu 
personal experti din diferite 
țări industrializate și în curs 
de dezvoltare.

• LA 15 martie, pe una din 
străzile centrale din Mel
bourne a avut loc o manifes
tație a tinerilor, care s-a 
desfășurat sub lozinca „Ti
neretul australian refuză să 
participe la agresiunea îm
potriva poporului vietna
mez". Cinci participanți la 
manifestație au fost arestați.

• ÎN CERCURILE economice 
din Marea Britanie se aprecia
ză că intervenția personală a 
ministrului muncii. Barbara 
Castle, în conflictul dintre 
muncitorii și patronatul Uzine
lor „Ford“ din Anglia ar putea 
pune capăt grevei care parali
zează activitatea acestor uzine 
de 19 zile. Simbătă, reprezen
tanții sindicatului și ai patro
natului au acceptat să se în- 
tîlnească din nou pentru trata
tive. în cazul intervenirii unui 
acord s-ar putea ca luni să fie 
reluată activitatea.

200 000 MANIFESTANTI 
IN JAPONIA

• URIAȘE manifestații, la 
care se apreciază că au partici
pat peste 200 ()()() de persoane, 
au avut loc duminică la Tokio 
și în alte orașe japoneze, împo
triva Tratatului de securitate ja- 
pono-american și pentru retroce
darea insulelor Okinawa. Mani
festațiile au fost organizate de 
Partidul Comunist din Japonia și 
de sindicate.

în capitala țării, peste 80 000 
de persoane au defilat pe străzi, 
scandînd lozinci împotriva baze
lor militare americane în Japo
nia. După aceea, în parcul Yo- 
yogi a avut loc un mare miting.

• MIERCURI, 19 martie 1969, 
înoepe noul an musulman. El 
va fi anul 1389 al Hegirei — 
punctul de plecare în cronolo
gia musulmană. Muftiul Liba
nului a fost acela care a anun
țat oficial data exactă a în
ceperii noului an islamic. A- 
ceastă zi este considerată ca o 
zi de sărbătoare în toate țările 
Islamului

„Rezoluția angajamentelor**
COMISIA SENATORIALA A S.U.A. PENTRU RELAȚIILE EX
TERNE CERE PREȘEDINTELUI SA NU ANGAJEZE TARA IN 
ACȚIUNI INTERNATIONALE FĂRĂ APROBAREA PREALABILA 

A CONGRESULUI

Comisia senatorială 
pentru relațiile externe a 
aprobat o rezoluție prin 
care cere forurilor exe
cutive ale țării să nu an
gajeze SC A. in vreo 
acțiune internațională 
fără aprobarea prealabilă 
a Congresului.

Presa americană apreciază a- 
ceastă rezoluție ca exprimînd 
„tendința predominantă a se
natului american de a se trece 
la o reducere . a angajamente
lor externe americane" New 
York Times, spre exemplu con
sideră rezoluția ca reprezentînd 
„o reacție față de războiul din 
Vietnam și o împotrivire față 
de sporirea angajamentelor 
externe ale S.U.A.". împotriva 
rezoluției a votat doar un sin
gur senator— Gale Mc Gee, care 
a fost unul dintre susținătorii

PREZENTE ROMANEȘTI 
ÎN TUNISIA

• LA 15 martie a avut loc 
în Berlinul occidental „Adu
narea generală" a organizației 
locale a Partidului național- 
democrat. în tot timpul cît a 
durat această adunare, pe stră
zile orașului au avut loc de
monstrații furtunoase ale ad
versarilor acestui partid neo
nazist.

Din intervențiile vorbitorilor 
la „adunarea generală" a reie
șit intenția P.N.D de a parti
cipa la campania electorală 
pentru Adunarea orășenească 
de deputați din Berlinul occi
dental.

ALEGERI
PENTRU SOVIETELE LOCALE

• PE întregul teritoriu al 
U.R.S S. au început ia 16 martie 
alegerile pentru Sovietele loca
le dc deputați ai oamenilor 
muncii. In conformitate cu con
stituția U R.S.S., alegerile în 
sovietele sătești, raionale, oră
șenești și regionale au loc o 
dată la doi ani. Au fost înre
gistrați peste 147 000 000 de ale
gători, care urmează să aleagă 
2 071 722 deputați.

Intr-un comunicat militar dai 
publicității la Umuahia se arată 
că luptele din orașul Owerri s-au 
intensificat, iar forțele biafreze au 
cucerit încă o poziție strategică. 
De asemenea, comunicatul arată 
că situația de pe importanta cale 
rutieră Owerri-Port Harcourt ră- 
mîne neschimbată. Se precizează 
că o tentativă a forțelor federale 
de a sparge încercuirea unitățiloi 
lor aflate la Owerri a fost zădăr
nicită de forțele biafreze.

In sectorul Onitsha-Abagana. 
pe malul fluviului Niger, atacul 
întreprins de unități federale de 
artilerie și blindate a fost respins. 
Totodată, forțele biafreze între
prind acțiuni ofensive în jurul 
localității Aba cu scopul de a tăia 
liniile de comunicație și de apro
vizionare ale forțelor federale 
dintre Aba și Port Harcourt.

• LA ANKARA a fost 
semnat un protocol cu pri
vire la schimburile de măr
furi între Bulgaria și Tur
cia. Potrivit documentului, 
Bulgaria va exporta în 
Turcia mașini, instrumente, 
materiale electrotehnice, 
chimicale, produse metalur
gice. medicamente, mase 
plastice, iar Turcia va livra 
Bulgariei minereuri, bumbac, 
piei, pește, măsline, citrice 
etc

Delegația guvernamentală 
bulgară, care se află în pre
zent în Turcia, a fost pri
mită de ministrul comerțului, 
Ahmet Turkel, cu care a 
avut o convorbire în legă
tură cu perspectivele dez
voltării relațiilor economice 
bilaterale.

Delegația română și-a încheiat 
vizita in Noua Zeelandă

WELLINGTON 16 (Agerpres). 
La invitația guvernului Noii Zee- 
lande, o delegație guvernamen
tală română condusă de Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vi
zită oficială în Noua Zeelandă în
tre 13 și 16 martie 1969.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România a fost primit de Sir 
Arthur Porritl, guvernatorul ge
neral al Noii Zeelande și a avut 
convorbiri cu vice-prim-ministrul 
și ministrul comerțului exterior, 
J. R. Marshall, cu ministrul fi
nanțelor, R. II. Muldoon, cu mi
nistrul vămilor, Norman Shelton, 
cu liderul opoziției, N. E. Kirk 
și cu înalte oficialități guverna
mentale.

Delegația română a avut dis
cuții cu reprezentanți ai departa
mentelor de producție și cu oa
meni de afaceri din Noua Zee
landă, în vederea dezvoltării co
merțului reciproc și a vizitat di
ferite unități economice.

La încheierea negocierilor a fost 
semnat un acord comercial în
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Noii Zeelan
de care prevede acordarea reci

politicii fostei Administrații 
Johnson în Vietnam

„Rezoluția angajamentelor" 
cum a fost numită în comisie, 
vine să se adauge la o rezolu
ție similară, însă mult mai pre
cisă în stipularea obiectivului 
urmărit, votată în noiembrie 
1967, prin care se cerea pre
ședintelui să nu angajeze for
țele armate ale țării în conflicte 
externe fără aprobarea Con
gresului.

Potrivit părerii unor obser
vatori politici, comisia senato
rială pentru relații externe do
rește să repună astfel în drep
turi practica consultărilor frec
vente dintre Casa Albă și Senat 
în problemele politicii externe 
ale țării și să prevină even
tuale acțiuni unilaterale din 
partea executivului în chestiuni 
de care depinde pacea țării și 
a lumii.

• CU prilejul vizitei în Tu
nisia, delegația condusă de 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Sfat pentru 
Cultură și Artă. în capitala tu
nisiană a fost deschisă o expo
ziție de artă grafică contempo
rană românească.

In ziua vernisajului a fost 
prezentat și un film documen
tar despre România. Manifes
tarea culturală a atras un nu
meros public, transmite Agen
ția Tunis Agence Prcsse,

La Alger s-au încheiat lu
crările Conferinței miniștrilor 
africani ai muncii. Au fost a- 
doptate o serie (le rezolufii în 
legătură cu măsurile necesare 
pentru intensificarea relațiilor 
dintre țările continentului ne
gru, precum și la diverse as
pecte ale situafiei internațio
nale. Participanta la confe
rință au adoptat, printre alte
le, o rezolufie care reafirmă 
solidaritatea țărilor africane 
fafă de lupta poporului viet
namez.

Orientul Apropiat
Semnalarea unor noi incidente

• TEL AVIV. — Un purtător 
de cutfînt al armatei israeliene 
a anunțat că duminică, avioane 
israeliene au atacat localități din 
teritoriul iordanian, unde erau 
instruiți membrii organizațiiloi 
„El Fatah" și ai „Frontului de 
eliberare al Palestinei".

• AMMAN. — Un purtător de 
cuvînt al armatei iordaniene a 
declarat că avioane israeliene au 
atacat duminică instalațiile civile 
din suburbiile Ammanului și din 
regiunile Jerash, la 35 km nord 
de Amman, și El-Shoba. Două 
persoane au fost rănite în cursul 
atacului de la Jerash.

• Ministrul israelian al aface
rilor externe, Abba Eban, care 
se află într-o vizită în S.U.A., a 
avut o întrevedere la New York 
cu secretarul general al O. N. U. 
U Thant. In cursul convorbirii a 
fost examinată situația din Orien
tul Apropiat. Răspunzînd întrebă
rilor ziariștilor, Eban și-a expri
mat părerea că misiunea repre- 

procă a clauzei națiunii celei mal 
favorizate.

Acordul comercial a fost sem
nat în numele guvernului român 
de Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației române, 
iar în numele guvernului Noii 
Zeelande de către John R. Mar
shall, vice-prim-ministru.

Părțile au subliniat că contac
tele dintre oficialitățile și repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
din România și Noua Zeelandă 
au contribuit Ia dezvoltarea rela
țiilor reciproce și la crearea unui 
climat favorabil pentru dezvolta
rea relațiilor comerciale dintre 
cele două țări.

Guvernul României ți guvernul 
Noii Zeelande au hotărît să facă 
un schimb de scrisori cu privire 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări.

Succese

ale patrioților 

sud-vietnamezî
Forțele patriotice sud- 

vietnameze au bombar
dat din nou Saigonul cu 
rachete, în noaptea de 
sîmbătă spre duminică.

Trei din cele șapte rachete 
lansate asupra capitalei sud-viet- 
nameze, scrie corespondentul a- 
genției Associated Press, au că
zut în apropiere de un depozit 
de carburanți de la baza Nha Be 
(la 9 km de centrul Saigonului), 
provocînd un puternic incendiu, 

în aceeași noapte, forțele pa
triotice au lansat alte 30 de a- 
tacuri împotriva unor obiective 
militare americane din Vietnamul 
de sud.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

HANOI 16 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al Re
publicii Democrate Vietnam a 
dat duminică publicității o de
clarație în care se arată că la 
15 martie 1969, patru avioane 
de bombardament „F-4“ ale for
țelor armate ale S.U.A., au lan
sat bombe asupra unor Ijaiijilități 
nord-vietnameze din Strictul 
Bo Tracii din regiuni Quang 
Binb. In aceeași zi, unități ale 
infanteriei americane susținute de 
tancuri au întreprins un raid în 
partea sudică a zonei demilita
rizate, în’timp ce artileria a bom- 
bordat localitatea Ving Quang, 
producînd pagube materiale și 
moartea mai multor locuitori, A- 
ceste serioase incidente, adăuga
te provocărilor zilnice ale forțe
lor aeriene americane împotriva 
suveranității și securității Repu
blicii Democrate Vietnam, dove
desc că Statele Unite continuă 
să intensifice actele lor de răz
boi împotriva poporului vietna
mez în ciuda protestelor opiniei 
publice mondiale și a forțelor 
progresiste din Statele Unite. 
Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam denunță vehement a- 
ceste acte de război ale State
lor Unite și cere hotifrît ca 
S.LLA. să îenunțe la ele. Statele 
Unite trebuie să-și asume întrea
ga responsabilitate pentru conse
cințele care ar putea urma ase
menea acte de război.

zentantului special al secretaru
lui general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring „a in
trat într-o fază nouă".

• Regele Iordaniei, Hussein, 
a sosit duminică la Cairo, unde 
a fost întâmpinat de președintele 
Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser. în cadrul vizitei 
întreprinse la Cairo, relatează a- 
gențiile de presă, suveranul ior
danian va avea o serie de între
vederi cu președintele Nasser, în 
legătură cu evoluția situației din 
Orientul Mijlociu.

• Ministrul afacerilor externa 
al R.A.U., Mahmud Riad, a avut 
o întrevedere cu colegul său ior
danian, Abdel Moneim Rifai, cara 
se află de mai multe zile la Cairo. 
Cei doi miniștri au discutat pro
bleme privind evoluția situației 
din Orientul Mijlociu, au ptis la 
punct ordinea de zi a probleme
lor ce vor fi discutate în cursul 
vizitei în R.A.U. a regelui Ior
daniei, Hussein.
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