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Pagină de glorie și mândrie
a clasei muncitoare, a întregului popor

STAȚIONARUL
DE ZI — modali-
taie de asisten
ță medicală

Poporul nostru sărbătorește astăzi 
„Ziua ceferiștilor". Devenită tradi
țională, această zi este un prilej de 
evocare a luptelor muncitorilor ce
feriști din ianuarie-februarie 1933, 

. care, împreună cu luptele petroliști
lor desfășurate în aceeași perioadă, 
au înscris o pagină nepieritoare în 
istoria mișcării muncitorești din pa
tria noastră, în istoria poporului 

; român.
Luptele ceferiștilor și petroliștilor 

din ianuarie-februarie 1933 au con
stituit un moment de o deosebită im
portanță în șirul marilor bătălii de 
clasă purtate de clasa noastră mun
citoare în anii 1929—1933, sub con
ducerea Partidului Comunist Român. 
Prin rezultatele și profunda lor în- 
rîurîre asupra vieții politice și so
ciale din țara noastră, luptele mun
citorești din această perioadă au 
marcat o victorie politică a clasei 
muncitoare din România. Ele au dat 

. o puternică lovitură claselor exploa
tatoare, au frînat ofensiva capitalu
lui împotriva drepturilor economice 
și politice ale oamenilor muncii.

Ca u.na din primele mari -acțiuni 
de luptă ale proletariatului mondial 

i- împotriva fascismului, luptele petro
liștilor și ceferiștilor din 1933 au a- 
vut, totodată, o mare importanță 
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nia s-au ridicat cu eroism împotriva 
ofensivei reacțiunii imperialiste.

Clasa muncitoare, în frunte cu 
partidul comunist, s-a afirmat cu 
putere pe scena istoriei noastre na
ționale ca forța cea mai înaintată a 
societății, avangarda luptei întregu
lui popor muncitor împotriva subju
gării imperialiste și a dominației mo
nopolurilor străine, împotriva peri
colului fascizării țării, pentru o viață 
mai bună, pentru libertate, demo
crație, independență și suveranitate 
națională. Aceasta a făcut să crească 
rolul clasei muncitoare, prestigiul și 
autoritatea partidului comunist în 
rîndurile celor ce muncesc.

Ecoul eroicelor lupte din ianuarie- 
februarie 1933 a rămas adînc întipă
rit în conștiința poporului nostru. 
Idealurile pentru care clasa munci
toare a luptat cu eroism timp de de
cenii au biruit în România. Dintr-o 
clasă exploatată, asuprită, clasa mun
citoare a devenit clasă conducătoare 

/în stat. Sub conducerea Partidului 
i-fruitfe cu clasa ipuncitoare.-.a insțau-- 
S rat- propria sa putere, a dobîndit o- 
' independență reală, deplină, a lichi- 

- dat pentru totdeauna orice exploa
tare a omului de către om, a asigu
rat victoria deplină a socialismului 
în patria noastră

Cald omagiu adus glorioaselor 
lupte muncitorești revoluționare de 
acum 37 de ani, „Ziua ceferiștilor" 
simbolizează în același timp înalta 
prețuire pe care partidul și guver
nul, întregul popor o dau activității 
rodnice a feroviarilor, contribuției lor 
prețioase, alături de toți oamenii 
muncii, de întregul popor, la marile 
realizări obținute în construcția so
cietății socialiste în România. „Se 
poate spune, pe drept cuvînt — sub
linia secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită la Consfătuirea 
activului de bază al lucrătorilor de 
la calea ferată — că tot ce s-a în-

;5j

făptuit în țara noastră, în toate ma
rile combinate moderne, în uzinele 
și fabricile noi, in sutele de mii de 
apartamente, în școlile, spitalele și 
celelalte construcții social-culturalc 
ridicate în anii socialismului, este 
încorporată și munca harnică și en
tuziastă a lucrătorilor din transpor
turi".

Așa cum în trecut ceferiștii au răs
puns întotdeauna chemărilor partidu
lui, fiind în primele rînduri ale lup
tei poporului pentru libertate și pro
gres social, astăzi, sub faldurile ace
luiași stindard al Partidului Comu
nist Român, sînt prezenți zi și noapte 
la datorie, adueîndu-și cu abnegație 
contribuția la efortul general al po
porului pentru edificarea Românie! 
socialiste

Transporturile noastre feroviare au 
cunoscut în anii construcției socia
liste o continuă dezvoltare, pentru a 
face față cerințelor crescînde ale 
economiei naționale. Este suficient 
să arătăm că, în prezent, în mai 
puțin de o lună, pe căile ferate se 
transportă un volum de mărfuri e- 
gal cu acela din întregul an 1938. 
Numai în anul 1969, traficul de măr
furi a crescut cu aproape 4 000 mi
lioane tone-kilometri. De la în
ceputul actualului cincinal, volumul 
mărfurilor expediate a sporit cu 22.7 : 
lă sută, iar numărul călătorilor cu.. 
8,9 la sută. Au fost 'an Cle' an Îmcțu-J 
nătățiți principalii indicatori de ex
ploatare a materialului rulant, iar 
productivitatea muncii în transpor
tul feroviar a crescut, în același in
terval de timp, cu peste 26 la sută.

Se înfăptuiește programul elaborat 
de partid pentru dezvoltarea și reuti- 
larea tehnică a căilor ferate. Volu
mul fondurilor de investiții alocate 
pentru anul în curs, de pildă, repre
zintă mai mult de jumătate din in
vestițiile efectuate în perioada 1961— 
1965. în prezent, ponderea tracțiunii
Diesel și electrice reprezintă aproa
pe 74 la sută din întregul trafic. 
Față de anul 1966, parcul, de material 
rulant a sporit cu peste 17 000 va
goane de marfă în echivalent pe 
două osii și cu aproape 1 000 vagoane 
de călători. S-au întreprins ample

e „PECO“ ÎN PANĂ

Din scurta mea călătorie 
pe sub bolțile uriașe ale 
Combinatului siderurgic 
de la Galați mi-a rămas 
la inimă acel prim lin
gou de oțel pe care side- 
rurgiștii gălățeni l-au ri
dicat pe un soclu modest 
și l-au transformat in
tr-un monument. Un mo
nument simplu care să 
transmită generațiilor de 
metalurgiști biruința lor
— adică uriașul lor bi
lanț de muncă, de efor
turi, de îndrăzneli crea
toare, de : încleștări, de 
strategii, de bătălii, de ab
negații, de străluciri ale 
minții și ale inimii, și 
care a dus pînă la urmă 
la înălțarea acestui gi
gant al industriei oțelu
lui și la acest prim lin
gou de oțel. Pornind de 
la un cîmp pe care un
duia griul, zeci de mii de 
constructori au înălțat a- 
cest impunător combinat 
siderurgic, care de aci 
înainte — ca un foc veș
nic, ca o inimă veșnică
— va îmbogăți necontenit 
tara și lumea cu oțel.

Un lingou de oțel drept 
monument unor uriașe 
bătălii ale construcției, 
ale științei, ale muncii de 
concepție și proiectare, 
ale tehnicii. Discret mo
nument. Modest, aproape 
neobservat sub bolțile u- 
riașe, ca un mic idol lipit 
de unul din stilpii uriași 
ai laminorului. Semnifi
cativ monument; mun
citoresc și filozofic, ca 
un strigat scurt, ca un 
vers simplu, vestind iz
binda. Primul jet, prima 
lacrimă de oțel — lacrimă 
de bucurie — dintr-un

nesfârșit fluviu de oțel 
incandescent. O picătură 
condensată a construcției 
acestui gigant; toată des
fășurarea de energii, toa
tă măreția tehnică și 
umană concentrate in
tr-un sîmbure de oțel.

Scriitorului îl este foar
te greu să cuprindă, să 
înfățișeze în cuvinte a- 
cest colos al oțelului. Poți 
doar să invoci zeii, mu
zele — și aceștia să slă
vească, să bineeuvînteze 
cum se cuvine zecile de 
mii de oameni care de-a

lărie, la laminoare, in tot 
atitea sute de locuri de 
muncă. Cred că acest o- 
raș nou, strălucitor, avin- 
tat, multicolor — cele pa
tru cartiere de blocuri 
„Țiglina nouă" — este cel 
mai cald, mai luminos și 
mai uman monument viu 
ridicat în cinstea și în 
sănătatea și lunga viață 
a gigantului siderurgic.

Poate că fără să fie pe 
deplin atenți la semnifi
cația gestului lor de o 
rară inspirație, prin acel 
lingou de . oțel inaugural

însemnări de Traian COȘOVEI

lungul a două cincinale 
participă cu însuflețire la 
înălțarea acestei construc
ții imense.

Dar lingoul de oțel ri
dicat pe un mic piedestal 
în hala imensă a lamino
rului de tablă groasă — 
îi cuprinde, desigur sim
bolic, pe toți. Cei mal 
mulți însă, din această 
nouă și viguroasă umani
tate a oțelului, sînt cu
prinși, bine și mult mai 
fericit decît intr-un mo
nument, în zveltele car
tiere calme, civilizate, 
confortabile, înălțate față 
în față cu combinatul, 
trăind acolo, crescând co
pii, iubind, visînd în con
tinuare, zbuciumîndu-se, 
împărțindu-se intre fami
liile lor, viața lor și plat
forma industrială, con
strucții, excavații, mon
taje; la furnale, în oțe-

el au înălțat unul dintre 
cele mai simple, dar și 
dintre cele mai grandioa
se monumente de artă, pe 
care și le-ar fi dorit cei 
mai mari sculptori ai lu
mii — un bloc 
de. statura unui 
idol de oțel — 
zînd aspirațiile
și în același timp izbinda 
uriașă a țării în a-și do- 
bindi mult rivnita, mult 
visata, mult necesara co
loană de oțel, armătură 
de oțel a tuturor aspira
țiilor și strădaniilor spre 
progres, spre civilizație, 
spre împlinire umană. 
Oamenii aceștia — cîteva 
zeci de mii, ajutați de 
țara întreagă — realizează 
aici, la Galați, această 
coloană de oțel.

Pentru o asemenea bi
ruință a lor, pentru a- 
ceastă biruință a Româ-

de oțel 
om, un 
simboli- 
milenare

niei socialiste, pentru a- 
ceastă fericită legitimare ’ 
a gîndirii înțelepte, rea- ’ 
liste a partidului, aș su- < 
gera să se adune scuip- ( 
tori, arhitecți, proiectanți (
— poate chiar dintre cei ( 
care s-au străduit la ză- , 
mislirea acestui combinat
— să construiască un mo
nument la proporțiile și 1 
in genul Columnei lui 1 
Traian — în care să se < 
glorifice înălțarea acestui i 
splendid titan, faur al o- i 
perei de industrializare. , 
Un uriaș lingou de oțel ( 
pe care să urce ca o ie
deră de aur, intr-o spi
rală cu sute de scene să- 1 
pate în bronz, întreaga is- 1 
torie a construcției corn- i 
bina tulul: cu viscole, cu i 
furtuni, cu eroism, cu sa- , 
crificii, cu încleștări, cu , 
vitejii, cu eforturi uriașe. ( 
cu decizii supreme, cu în
cordări uriașe, cu toți oa- 1 
menii, cu toți eroii 
constructori, proiectanți, 
montori, oțelari, conducă
tori, savanți ai acestui gi
gant al metalurgiei ro
mânești.

Este o datorie a artei 
și a istoriei — pentru că 
pe această platformă s-a 
dat și se desfășoară cu 
strălucire una dintre cele 
mai mari bătălii ale con
strucției, ale industriali
zării și civilizației socia
liste în România. Iar în 
vîrful acestui monument .•
— și ca un trofeu — să 
fie așezat un lingou de 
oțel, poate chiar acel 
prim lingou, prima lacri
mă de bucurie, primul 
sîmbure al creației de pe 
„platoul titanilor".

Există leac pentru

în ultimii ani, Ia Uzina de 
autocamioane din Brașov s-a în
registrat o amplă acțiune de mo
dernizare și dezvoltare a sec
toarelor de fabricație. Unul din 
recentele obiective realizate aici 
este noua turnătorie de fontă, 
intrată parțial în funcțiune. In 
fotografie, linia de formare și 
turnare tamburi. *

Foto : Gh. VînțilS
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INTERNATIONAL

Lăsăm in urmă Orșova veche 
ți o pornim pe drumul DN 57, 
ce duce spre Moldova Nouă. 
Mașina începe să zdruncine, dar 
peisajul plin de frumusețile de 
nedescrls ne face să nu luăm 
în seamă inconvenientul. Ing. 
Pompiliu Badea, șeful grupului 
tehnic de coordonare a strămu
tărilor din zona Porților de Fier, 
ne dă explicații despre locurile 
prin care trecem, despre cons
trucțiile ce se ridică în această 
zonă. Străbatem, de fapt, un 
șantier ce se întinde pe 6'5 km, 
într-o zonă cuprinsă între Orșo
va și Berzasca, pe clisura Du
nării. Aici se execută în mo
mentul de față vaste lucrări de 
reamplasare, lucrări impuse de 
construcția sistemului hidroener
getic și de navigație de la Por
țile de Fier. Unele așezări ru
rale, printre care Coramnic, Tu
furi, Eșelnița, Ogradena, Dubo
va, Plavițevița, Tisovița, Șvini- 
ța, au început să fie mutate pe 
o altă vatră.

— Dacă localitățile Tufări și 
■ Coramnic — ne explică ingine
rul — vor fi amplasate tn jurul 
noii Orșove, celelalte așezări 
vor forma trei comune și anu
me : Eșelnița, Dubova șt Svini- 
ța, în care va apare pregnant 
elementul de urbanizare.

Intr-adevăr, aceste noi loca
lități vor beneficia de impor
tante amenajări edilitare, ca : 
alimentare cu a.pă și energie e- 
lectrică, artere stradale, canali
zare, obiective social-culturale 
încadrate într-un centru civic. 
Pînă la sfârșitul anului trecut, 
au fost reamplasate 1170 gospo
dării, pînă la cota de 55 metri. 
Acțiunea aceasta continuă, în 
prezent, cu etapa a dozta, ur
mând ca la finele semestrului I 
1971 ea să se încheie.

— Pe 
etapele lucrărilor ?

— In funcție de creșterea, ni
velului

(Continuare în pag. a Il-a) 55suferințele** arhivelor?

ce criterii au font fixate

„„'„„'.„i lacului de acumulare. 
Așa se explică de ce a doua •- 
tapă a acestei acțiuni se va re
aliza la cota 71 metri, față de 
55 metri în prima parte a lucră
rilor.

Parcurgem acest șantier lung 
de 65 km. Și ne notăm părerea 
unuia din noii locatari ai Du- 
bovei: „Hidrocentrala de la 
Porțile de Fier va înfrumuseța 
nu numai peisajul, ci și pe oa
meni. Se va îmbunătăți mult 
viața acestor oameni". Avea 
dreptate. Dintr-un lanț de sate, 
aruncate stingher pe după cite 
un colț de deal, clisura Dunării 
își schimbă înfățișarea formând 
o „salbă" nouă de localități in 
care construcțiile noi și civiliza
ția se vor încadra de minune în' 
peisajul acestor locuri.

Constantin COTOȘPAN

Comerțul exterior al Austriei, pro
blemă vitală a economiei țării, a re
ținut în mod deosebit atenția presei 
vieneze în ultimele zile. Știri și re
latări au prezentat bilanțul anului 
1969 și perspectivele de viitor. Re
zultatele sînt apreciate pozitiv | 
schimburile economice cu toate ță
rile au crescut simțitor. Cu vădit in
teres se opresc comentariile asupra 
evoluției pozitive a comerțului aus
triac cu țările din răsăritul Europei.

Comparate cu 1968, exporturile 
austriece în aceste țări au crescut 
anul trecut cu aproape 11 la sută, în- 
sumînd 8,5 miliarde șilingi. Tratati
vele în curs, sau programate în pe
rioada următoare, dau presei austrie
ce temeiul de a socoti că această 
tendință va continua și în 1970.

De curînd s-au încheiat tratativele 
economice între Austria și Uniunea 
Sovietică, desfășurate la Viena. în 
fața reprezentanților presei, ministrul 
austriac al comerțului, Otto Mitterer, 
și ministrul sovietic al comerțului 
exterior, Nikolai Patolicev, care au 
condus delegațiile participante la a- 
ceste tratative, au exprimat dorința 
guvernelor lor de a extinde comerțul 
între cele două state.

Informații recente anunță că 180 
de firme austriece vor participa la 
tîrgul internațional de la Leipzig, ce 
va avea loc între 1—10 martie. Sub 
impulsul dezvoltării relațiilor eco
nomice, la Viena au început săptă- 
mîna trecută negocieri în legătură cu 
înființarea unei reprezentanțe co
merciale a Austriei în Republica De
mocrată Germană. O reprezentanță s 
R.D.G. în Viena există încă din 1955. 
După aprecierile ziarului „Rutier", 
o soluție pozitivă în această proble
mă ar putea surveni chiar în cursul 
primăverii.

In aceste zile sînt în plină desfă
șurare pregătirile pentru tîrgul in
ternațional de la Viena, din 8—15 
martie. Numeroase firme și societăți 
de comerț exterior din țara gazdă și 
din zeci de alte țări își vor da aici 
din nou întîlnire. Republica Socia
listă România, prezentă cu variate 
produse, mașini și instalații și la alte 
ediții ale tîrgului de la Viena, expre
sie a continuei dezvoltări a relațiilor 
sale comerciale cu Austria și cu alte 
state, va participa și anul acesta la 
marea confruntare pașnică de pe ma
lurile Dunării.

Pe agenda Ministerului Comerțului 
al Austriei sînt prevăzute în perioada 
următoare tratative în luna aprilie 
cu Albania, în mai cu România, în 
iunie cu Uniunea Sovietică, în sep
tembrie cu Polonia, în octombrie cu 
Bulgaria și în noiembrie cu R. S. 
Cehoslovacă, pentru reînnoirea acor
durilor comerciale cu aceste state.

Petre STĂNCESCU

desăvîrșită în documentele păstrate 
aici, nu se poate vorbi de ordine și 
operativitate în eliberarea actelor so
licitate de cetățeni, nu se va putea 
pune capăt practicilor birocratice în 
acest sector ?

După cum rezultă din relatările 
mai multor specialiști în materie, 
starea cu totul anormală în care se 
prezintă astăzi atîtea arhive este, în 
esență, consecința unei optici defor
mate despre rolul acesteia în viața 
și activitatea instituției, despre uti-

tul actual al perfecționărilor aduse 
în activitatea administrativă. Este 
necesară stabilirea, în funcție de 
condițiile concrete din fiecare uni
tate, a numărului de arhivari, găsi
rea unor modalități adecvate pentru 
pregătirea și perfecționarea acestora. 
Sînt prevăzute, după cum se știe, ter
mene precise pentru rezolvarea cere
rilor de eliberări de acte, dar ele nu 
sînt respectate tocmai din cauza de
ficiențelor existente în arhive. A- 
ceastă situație impune stabilirea 
unor responsabilități clare din par
tea conducerilor de întreprinderi 
și instituții, măsuri organizatorice 
eficiente, care să aibă, în final, drept 
rezultat rezolvarea operativă a cere
rilor cetățenilor". In aceeași ordine 
de idei — după cum releva tov. 
Constantin Voinescu, directorul Di
recției administrației de stat din ca
drul Comitetului de stat pentru eco
nomia și administrația locală — este 
necesară, ca o primă măsură, se
lecționarea și ordonarea documente
lor din arhive — operații ce tre
buie efectuate permanent — precum 
și asigurarea unor condiții cît — —’
bune de păstrare a 
spunea interlocutorul 
măsuri în continuare 
pentru problemele

Primim în continuare la redacție 
scrisori care se adaugă unui lung șir 
de corespondențe ce aduc în discuție 
arhicunoscuta problemă a eliberării 
diferitelor acte (îndeosebi, a celor de 
vechime în cîmpul muncii) solicita
te de cetățeni. Pînă acum, am avut 
de mai multe ori prilejul să con
statăm. în articolele publicate pe a- 
ceastă temă, că principala sursă care 
complică o operație atît de simplă 
este păstrarea, în condiții necores
punzătoare, a documentelor ce alcă
tuiesc arhiva instituției.

Consemnam de curînd, în cadrul 
rubricii „Reclamații, sesizări, răs
punsuri", o situație — relatată de 
profesorul Dan Norel din comuna 
Ghimpețeni, județul Olt — care, în 
ciuda aparențelor, nu constituie cî- 
tuși de puțin o excepție. Din luna 
noiembrie 1969, profesorul respec
tiv a trimis trei cereri Consiliului 
popular al comunei Slobozia, jude
țul Argeș, pentru a-i elibera o ade
verință de vechime în muncă. 
I s-a răspuns că din documente
le existente în arhivă nu reiese că 
el ar fi fost salariat al școlii genera
le din Slobozia, deoarece......condica
de prezență este pe jumătate ruptă" 
(! ?). înlocuind numele solicitantului 
și al instituției la care s-a adresat, 
trebuie să recunoaștem că, din pă
cate, putem ajunge la un număr 
destul de mare de asemenea cazuri.. 
Așa stînd lucrurile, este firesc, să ne 
întrebăm : cum este posibil ca o ar
hivă să ajungă -depozit haotic de 
hîrtii ? Nu este oare clar că. atîta 
vreme cit nu se va. pune o ordine

SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (GRUPA C) 
AGENDA GRUPEI B.
DUPĂ ULTIMELE MECIURI DE VERIFICARE ALE 
ECHIPEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI PENTRU „MON

DIALELE" DE HANDBAL
Sportul pentru toți - la orașe și sate : AȘA SE 

NASC STADIOANELE
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ATLETISM ÎN SALĂ 

(Cornelia Popescu - 1,81 m la înălțime !)
ALTE ȘTIRI SPORTIVE DIN ȚARĂ Șl DE PESTE 

HOTARE
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populate cu-mu de spectatori, scai 3—0 pentru Rapid in fațaUn meci.de fotbal pe Giuleșfi, tribunele iarăși p-,----- - — . - . .. •
colegilor din Cluj. Și o „veste* pe care o știe toată lumea ; au mai rămas trei săptămîni pînă la începerea

campionatului...

Pe marginea
unor scrisori

litatea ei practică. Ce-i : drept, in 
structura oricărei instituții, arhiva 
ocupă, în raport cu alte servicii func
ționale operative, un loc oarecum 
secundar. Dar de aici și pînă la com
pleta ignorare a înseși existenței a- 
cesteia, a atribuțiilor specifice ei 
este totuși o distanță. Nu în puține 
cazuri deprecierea arhivei s-a pro
dus — paradoxal I — sub falsa ilu
zie a combaterii birocrației, crezîn- 
du-se că desființarea ei se înscrie 
printre acele acțiuni care țintesc 
desființarea hîrțogăriei. O dată cu a- 
ceasta, în mod fatal a dispărut și 
arhivarul de profesie, a cărui mun
că devenea, chipurile, inutilă. $i 
acesta este, dintre toate, poate lucru) 
cel mai grav: pentru că altminteri 
cine ar putea să facă din arhivă un 
instrument practic de lucru, un ser
viciu util pentru instituție și cetățeni? 
Problema mai are însă și un alt as
pect. în ultimii ani s-au cheltuit mari 
fonduri de bani pentru păstrarea, ex- 
pertizarea și sistematizarea documen
telor în arhive. Dar toate aceste 
cheltuieli s-au soldat cu rezultate 
minime. In multe întreprinderi și 
instituții s-a renunțat la serviciile 
arhivarilor permanenți, lăsînd arhi
ve mari pe mina unor angajați oca
zionali, a portarilor, curierelor etc. 
In alte cazuri, funcționarii școlari
zați prin cursuri de scurtă durată au 
fost scoși de la arhivă și redistri- 
buiți în alte posturi chiar de către 
cei ce îi trimiseseră la școlarizare. 
Bunăoară, așa s-au petrec’.t lucru
rile la unele consilii populare și la 
instituțiile din subordine!', acestora, 
precum și la o serie ie 
-lizații socialiste

Ce trebuie făcut pentru 
Jjior' asemenea stări de 
normale ' .In acest sens 
nea tov Gh Titileanu. directorul ge
neral ai Direcției generale a arhive
lor statului — trebuie noi regle
mentări care .să stabilească eu pre
cizie locul și rolul arhivarului, răs
punderile și atribuțiile lui fn contex-

aii. orga-

înlăturarea 
lucruri' a- 
— ne spu-

t mai 
lor. „Noi — 

— vom lua 
ca direcțiile 

__ _  _ administrației 
locale de stat (și ar trebui să facă 
la fel și celelalte foruri administra
tive tutelare) să îndrume și să con
troleze activitatea arhivelor din uni
tățile în subordine, să stabilească 

. soluții practice pentru ca în acest 
domeniu să se introducă o ordine 
desăvîrșită, astfel încît deservirea 
publicului să se facă în cele mai 
bune’ condiții".

Aceasta este, de fapt, tocmai ceea 
ce așteaptă și cetățenii, care — să 
precizăm — au cei dintîi posibilita
tea de a verifica în ce măsură so
luțiile preconizate sînt transpuse în 
viață.

Dumitru TÎRCOB 
Vasile MIHAI Viena

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Star al Republicii Socialiste România

Mulțumesc profund Excelenței 
tn legătură cu tragedia feroviară 
Alres.

BUCUREȘTI
Voastre pentru regretele exprimate 
ce a avut loc în provincia Buesios

JUAN CARLOS ONGANIA
PREȘEDINTEI,E NAȚIUNII ARGENTINEN®

meci.de
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TEATRUL ÎN CARTIER
Ideea, menită a micșo

ra (la propriu și la figu
rat) distanța dintre spec
tacol și spectator, a fost 
fructificată în ultimul an 
din inițiativa Comitetului 
pentru cultură și artă al 
municipiului București. 
Rezultatele obținute — 
(nu toate spectacolele au 
avut aceeași eficiență ar
tistică, nu totdeauna tea
trele au acordat toată gri
ja spectacolelor, de aceea 
nici publicul nu a răspuns 
mereu într-o măsură su
ficientă) — deși inegale, 
pot fi luate în seamă, 
deoarece marchează o i- 
nițiativă, avînd totodată 
și caracterul unui sondaj. 
Unele teatre s-au stră
duit totuși să confere 
spectacolelor din cartier 
ținuta de la „sediu", dis
tribuții cu actorii cei mai 
populari. In acest sens 
poate fi apreciată și ini
țiativa Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", care a 
organizat un spectacol 
special dedicat sălilor de 
cartier.

Sub titlul „Comedia pa- 
lațelor" au fost reunite 
„Borneo și Julieta Ia Mi- 
»il" de George Ranetti și

„Mania posturilor" de 
Vasile Alecsandri. Ranetti, 
cunoscutul și polivalen
tul creator de la „Furni
ca", a risipit cu o vervă 
aproape unică epigrame 
și schițe, foiletoane satiri
ce și poezii, nuvele și pie
se de teatru. „Romeo și 
Julieta Ia Mizil" e una 
dintre ele ; scrisă în spi
rit caragialesc, parodiază 
grotesc în „universul" u- 
nui tîrg de provincie Iud- 
ta partidelor 
implicațiile 
ale acesteia 
rele odrasle 
trăiește mai 
goarea versului, prin dez- 
nodămîntul hazliu și schi
țele de tipuri...

Alecsandri a devenit 
firesc un autor la modă. 
„Redescoperirea" lui Alec
sandri este întru totul fi
rească. Aproape fiecare 
din piesele sale oferă 
spectatorului, adunate 
laolaltă, forme de opere
tă modernă, teatru bur
lesc. farsă populară, co
medie satirică, iar din
colo de naivitatea și can
doarea epocii, redescope
rim pe scenă miracolul 
tinereții și vitalității tex
tului.

politice și 
sentimentale 
centru tine- 
locale. Piesa 
ales prin ri-

Teatrul Național a ală
turat piesele pomenite, 
similare în fațetele comi
ce, cu un vădit caracter 
popular, între care, evi
dent, piesa lui Alecsandri 
are o valoare literară su
perioară. Regizoarea Lia 
Niculescu a dorit în mod 
vizibil să găsească și o 
trăsătură spectacologică 
de unire între cele două 
piese, în stilul de „impro
vizație" care vrea să ne 
amintească mișcarea și 
culoarea unei reprezenta
ții. Unele intenții sînt 
parțial finisate (mai ales 
în piesa lui Ranetti — 
unde nu s-a găsit și o di
namică a versului), ac
centul căzînd pe mișcarea 
și agitația scenică, cu u- 
nele compoziții ce s-ar fi 
cerut mai individualizate 
în planul portretului ca
racterologic. In ansam
blu, amuzant, agreabil — 
ca un joc continuu, pre
sărat cu foarte multe me
lodii (unele devansînd e- 
pocă, dar cu un efect 
plăcut) — spectacolului i 
s-a pregătit și o vioaie 
haină scenografică sem
nată de Elena lonescu.PREMIERE TEATRALE

« TEATRUL NAȚIONAL „VA
SILE ALECSANDRI" DIN IAȘI 
a prezentat în premieră ieri, dumini
că, 15 februarie, la Pașcani, comedia 
satirică „Nunta la televiziune" de Gr. 
Gorin și Arkadi Arkanov. Regia : 
Victor Tudor Popa | scenografia i 
Marga Ene.

O TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN TIMIȘOARA va prezenta azi, 16 
februarie, în premieră pe țară, piesa 
lui Ionel Hristea, „Dulcea mea nefe
ricire". Regia : Ilona Kora, scenogra
fia i Săndor Winterfeld. în rolurile 
principale i Magda R. Bertalan, Jă- 
nos Jănd, Johanna Izs6, Adăm Raj- 
hona, Erzsebet Kiss.

• TEATRUL „VICTOR ION 
POPA" DIN BIRLAD a prezen
tat sîmbătă, 14 februarie, premiera 
piesei „Maria 1714“ de Ilie Păunes- 
cu. Regia : Cristian Nacu, sce
nografia : Al. Olian. Interpreți i Za- 
haria Volbea, Marina Banu, Constan
tin Doljan, C. Petrican, Virgil Leahu.

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA — secția maghiară — a prezen
tat în premieră, simbătă, 14 februa
rie, „Manevrele" de Deâk Tămas.

★

• Colectivul OPEREI MAGHIARE 
DE STAT DIN CLUJ a plecat recent 
într-un turneu în Italia, la invitația 
Operei din Parma. „Cetatea lui 
Barbă-Albastră" și „Mandarinul mi
raculos", opere reprezentative din 
creația lui Bela Bartok, precum și 
un act de balet românesc modern, 
cuprinzînd fragmente din „La piață" 
de Mihail Jora, „Priculiciul" de Zeno 
Vancea și „Călin" de Alfred Men
delsohn — iată piesele prin care 
artiștii clujeni își propun să facă cu
noscut spectatorilor italieni nivelul 
interpretativ al Operei maghiare din 
Cluj.
• ANSAMBLUL FOLCLORIC „IZ- 

VORAȘUL" al Casei municipale de 
cultură din Tr. Severin a prezentat 
în premieră, pe scena teatrului din 
localitate, spectacolul : „Eu doinesc, 
codrul răsună". Alături de artiști a- 
matori ai casei de cultură, în spec
tacol au apărut și cunoscuții inter
preți Aurelia Fătu-Răduțu, artistă 
emerită, și Ion Dolănescu. Acesta 
este cel de-al treilea spectacol pus în 
scenă de către ansamblul folcloric 
„Izvorașul" de Ia înființarea sa în 
1969.

ECRAN
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JUDEȚEANmedicală
Marin lonescu din Craiova, adresîndu-ni-se, se interesează ce noi 

modalități de asistență psihiatrică sînt pe cale a se generaliza în practica 
noastră medicală. Ne-am adresat pentru aceasta directorului Spitalului 
„Gh, Marinescu", prin a cărui amabilitate oferim următorul răspuns :

Salon de grafică 
și artă decorativă 

la Tg. Mureș
La. scurt timp după ce artiștii plas

tici dțn județul Mureș și-au reunit 
în sălile Fondului Plastic din Tg. 
Mureș rodul activității lor, într-un 
salon de artă plastică, iată-i oferind 
de ■ astă dată iubitorilor artelor plas
tice un salon de artă grafică și deco
rativă. Juriul s-a decis asupra a 110 
■lucrări care și-au ocupat locul în cele 
5 săli de expoziție, lucrări aparți
nând â 40 de artiști plastici din județ. 
Poate că salonul ar fi fost mai com
plet dacă erau prezente și lucrări de 
gravură (lemn, metal etc.) cunoscută 
fiind tradiția artistică a plasticieni- 
lor mureșeni în acest domeniu. Sa
lonul de grafică și artă -decorativă, 
aflat la prima sa ediție, reprezintă 
neîndoios un eveniment cultural deo
sebit.

Se întîlnesc în sălile de expoziție 
trei generații de artiști ale căror lu
crări alcătuiesc. în ansamblul lor, o 
unitate de gîndire, printr-un echili
bru înscris într-un efort creator am
plu, ancorat adine în realitatea con
temporană. Meritul salonului este cu 
atît mai mare cu cit pe lingă artiști 
cu o bogată activitate se impun cîți- 
va tineri artiști talentați. Se remarcă 
astfel lucrarea „Sărbătoarea soare
lui" a lui Ioan Pop, aflat pentru a 
treia oară într-o expoziție.

Major Gizela. fidelă ca și pînă a- 
cum tradiției artistice a unor maeștri 
ca Derkovics și Kolvitz, preluată în
tr-o viziune proprie originală, este 
prezentă cu lucrările : „Taina vie- 
ții-alfa", „Taina vieții-omega", 
„Ziua" și „Noaptea". în centrul lu
crărilor ei stă direct programatic, o- 
mul, prezentat însă pe alocuri sumar, 
într-o viziune ilustrativistă.

în. lucrările sale intitulate : „Mă
năstirea Dealu", Barabâs Eva, mînu- 
ind cu talent tușul, sintetizînd for
mele și concentrând istoria, reușește 
să ne convingă de calitățile artistice 
certe, în progres continuu.

Aflat pentru prima oară într-o ex
poziție, Kovacs Geza expune cîteva 
lucrări interesante („Erupția", „Oraș 
cu turnuri" și „Satul natal"), lucrări 
cu o cromatică vie. în care, totuși, 
respectul pentru natură, evocarea li
rică se opresc în bună măsură doar 
la elemente pitorești.

Arta decorativă este insuficient 
prezentată în expoziție. Calitatea ce
lor cîteva exponate, ca și a celor din 
recenta expoziție a artiștilor decora
tivi din Sighișoara, deschisă La Tg. 
Mureș, sînt argumente convingătoare 
că arta decorativă, cu ansamblul ei 
de manifestări, îmbrățișată de nu. 
meroși artiști din județ, își poate 
face oricînd loc în saloanele de ex
poziții alături de celelalte genuri ale 
artelor plastice.

Aurel URZICA
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Interpreții au meritul de 
a se fi dedicat cu fervoa
re acestei inițiative, ju- 
cînd cu plăcere și dese- 1 
ori cu haz. ,

Costache Diamandi, 
Mitzura Arghezi, Șerban I 
Iamandi, Anatol Spînu, 
Mircea Cojan, Catița Is- 1 
pas au pigmentat prin a- j 
pariția lor reprezentația 
în care Ileana Stana Io- l 
nescu, Constantin Stănes- 
cu, C. Diplan, Aimee Ia- ' 

. cobescu au adus un plus i 
de relief și personalitate.
O mențiune specială pen- I 
tru compoziția comică a , 
lui Bogdan Mușatescu (un I 
savuros travesti). i

„Comedia paiațelor" e 
un corolar al acțiunilor | 
dedicate întîlnirii cu pu
blicul. Meritul stă și în ' 
caracterul experimental, i 
dar nu numai atît... 
„Teatru] în cartier" in- I 
vită din nou Ia reflecții , 
și inițiative. Ba începutul 
acestei stagiuni, directo- I 
rul Radu Beligan a pro- i 
mis că teatrul său va fi 
prezent în cartier. Tea- 1 
tru! Național s-a ținut de | 
cuvînt Cine urmează ?

Alecu POPOVICI

0 SAPIAMlKA ■IfflfflflCi INTERESANIA
Astă seară are loc prezentarea — 

în premieră de gală — a filmului 
românesc „O nuntă cum n-a mai 
fost", producție a studiourilor 
„București" și „Alex. Sahia" (scena
riul i Eugen Popiță și Mirel Ilieșu, 
în colaborare cu Eugenia Gutu 
și_ Dorian Segal j regia : Mirel 
Ilieșu, Eugen Popiță, Eugenia Gutu). 
Este o prezentare a cîntului și dan
sului popular din diferite țări ale 
lumii, realizată pe baza spectaco
lelor din cadrul Festivalului și con
cursului internațional de folclor care 
a avut loc anul trecut la București. 
Imaginea este semnată de operatorii 
Tiberiu Olasz, Kiamil Kiamil, Pe
tre Gheorghe, Francisc Patacfalvi, 
Aurel Tripon, Dorian Segal, Miliutin 
Obradovici, Wiliam Goldgraber. Co
mentariul t Paul Anghel. Este un 
film instructiv și antrenant, străbă
tut de suflu poetic.

★
Dintre premierele străine, impune 

atenției producția americană „Ghici 
cine vine la cină", regizată de Stan
ley Kramer (al cărui film „Corabia 
nebunilor" rulează și acum, cu în
dreptățit succes, pe ecranele cine
matografelor noastre). Consecvent 
preocupărilor și poziției sale uma
niste, Kramer abordează, de astă 
dată, tema prejudecăților rasiale, 
bizuindu-se pe o distribuție de pri
ma mînă ! regretatul Spencer Tracy, 
Katherine Hepburn, actorul de cu
loare Sidney Poitier.

o „Te iubesc, te iubesc" oferă cine
fililor prilejul unei întîlniri cu ope
ra cunoscutului realizator francez 
Alain Resnais. Consemnînd pre
miera acestui film (în care actorul 
Claude Rich are o creație remarca
bilă) notăm, totodată, îndeplinirea 
unei promisiuni făcute de Direcția 
rețelei cinematografice și a difuzării 
filmelor și de întreprinderea cine
matografică a Capitalei i afirmarea 
cinematografului „Capitol" ca cine
matograf de artă. Nu numai prin 
repertoriu, dar și prin ambianță — 
de la aspectul sălii, al holului și 
pînă la calitatea proiecției sau la a- 
titudinea personalului ( este un ca
dru civilizat pe care l-am dori ex
tins și la celelalte cinematografe de 
pe bulevard...

• E pozitivă programarea, în a- 
această săptămînă, și a două filme 
de divertisment deși, poate, nu e 
vorba despre pelicule dintre ' cele 
mai reprezentative pentru genurile

respective. Le notăm . comedia 
„Don Juan fără voie" (producție a 
studiourilor cehoslovace în regia lui 
Zdenek Podskalsky) și filmul de a- 
venturi „Comisarul X și Panterele 
albastre" (coproducție a studiourilor 
din Miinchen, Roma și Montreal, 
în regia lui Frank Kramer).

• între 16 și 22 februarie la cine
matograful „Timpuri noi" va rula 
o seȘțție de filme, realizate de Ion 
Bostan. Alături de cîteva dintre lu
crările -cunoscute ale talentatului 
documentarist, va fi prezentat și un 
scurt-metraj în premieră t „Sub ce
rul Alunișului".

• Zilele filmului spaniol (la cine
matograful „Republica", între 18 și 
24 februarie). în deschidere i „A- 
morul vrăjitor", în regia lui Fran
cisco Rovira-Beleta, și scurt-metra- 
jul „Spania monumentelor".AGENDA

1. Joi, 19 februarie, ora 20, EmanoiJ 
Elenescu prezintă la pupitrul Orches
trei Simfonice a Radioteleviziunii, în 
primă audiție i „Muzica de concert" 
de George Draga. Solistul serii în 
Concertul pentru vioară și orchestră 
în Sol major K.V. 216 de Mo
zart va fi Mihai Constantinescu.

2. Cîteva noi discuri ale Casei de 
discuri „Electrecord" ne rețin aten
ția. Este vorba în primul rînd de 
opera radiofonică „Jertfirea Ifige- 
niei" de Pascal Bentoiu, distinsă în 
1968 cu premiul Radiodifuziunii ita
liene. Apoi, amintim opera „Samson 
și Dalila" de Saint-Saens (cu Ludo
vic Spiess, Elena Cernei, Vasile Mol- 
doveanu, Dan Iordăchescu) și de dis
cul alcătuit din două concerte pen
tru vioară și orchestră, aparținînd 
lui Alfred Mendelsohn și compozitoa
rei Carmen Petra-Basacopol (solist 
George Hamza).

3. Dintre noutățile Editurii muzica
le se impun i „Vis cosmic" de Th. 
Grigoriu, Concert pentru flaut și or
chestră op. 13 de Liviu Glodeanu și 
„Melodii alese" de Ion Vasilescu.

4. între 15 și 31 ianuarie, formația 
de balet contemporan a Operei de 
Stat din Timișoara a întreprins un 
turneu de 11 spectacole în Italia, ca 
invitată a Asociației Teatrelor din

(Urmare din pag. I)

acțiuni de automatizare în circulația 
trenurilor, prin extinderea instala
țiilor de centralizare electrodinamică 
a stațiilor importante și triajelor, a 
blocului ăutomat de linie, a centrali
zării tip dispecer. Anul trecut au in
trat în exploatare primele instalații 
automate ae control al vigilenței me
canicului — așa numitul „autostop" 
— menite să oprească trenurile în 
cazul nerespectării indicațiilor sem
nalelor.

O realizare de mare însemnătate 
economică a actualului cincinal, ce 
constituie o etapă calitativ nouă, su
perioară în activitatea căilor noastre 
ferate, o reprezintă extinderea sen
sibilă a electrificării. Se împlinește 
un an de la încheierea lucrărilor de 
electrificare și trecerea la tracțiunea 
electrică a întregii magistrale Bucu
rești—Brașov. La sfîrșitul anului tre
cut au fost puse sub tensiune tron
soanele Craiova—Filiași—Orșova, ast
fel că, așa cum s-a stabilit prin Di
rectivele Congresului al IX-lea a) 
partidului, în cursul acestui an tre
nurile vor fi remorcate de locomo
tive electrice pe întreaga magistrală 
Craiova—Orșova—Caransebeș. De cu- 
rînd au început lucrările pentru e- 
lectrificarea unei noi linii ferate i 
Filiași—Petroșani—Simeria.

Procesul de dezvoltare și moder
nizare a transporturilor pe calea fe
rată va fi amplificat în anii viitoru
lui cincinal, pentru a ține pasul cu 
nevoile dezvoltării economiei națio
nale. Amploarea acestei acțiuni este 
ilustrată de faptul că transporturilor 
feroviare le sînt prevăzute investiții 
de circa 30 miliarde lei. Căile ferate 
vor fi dotate cu peste 700 noi loco
motive Diesel de diferite tipuri și 
175 locomotive electrice, cu circa 
60 000 vagoane de marfă în echiva
lent pe două osii și vagoane de că
lători cu un grad ridicat de confort. 
Practic, la sfîrșitul cincinalului vii
tor, pe întreaga rețea feroviară re-

morcarea trenurilor de călători și 
marfă va fi asigurată cu mijloace 
de tracțiune Diesel și electrice ; elec
trificarea se va extinde pe 800 km 
de cale ferată, vor fi dublate noi 
linii magistrale

Acest efort considerabil de investi
ții pe care îl face statul nostru este 
subordonat unui singur scop : satis
facerea cerințelor de transport ale 
economiei naționale în condiții de 
deplină siguranță a circulației, cu 
mare promptitudine și operativitate

pe care o îndeplinesc, stă sarcina im
perioasă de a asigura desfășurarea 
transporturilor în condiții de deser
vire promptă și de deplină siguranță 
a circulației — principala expresie 
a calității muncii noastre. Dotarea 
tehnică masivă a căilor ferate, pro
cesul amplu de modernizare în care 
acestea se află au rezolvat, desigur, 
multe probleme privind securitatea 
transporturilor feroviare, mai ales 
acum cînd intensificarea traficului a 
sporit, iar vitezele sînt în creștere

Bolile psihice repre
zintă pe plan mondial 
una din cele mai acute 
probleme de sănătate, 
datorită, pe de o parte, 
ponderii lor crescute, 
iar pe de altă parte, da
torită numeroaselor și 
dificilelor lor implicații 
sociale.

Progresele psihiatriei 
contemporane au des
chis perspective noi — 
altădată de nesperat — 
în îngrijirea bolilor ce 
reprezintă o suferință 
psihică. La realizarea 
acestor succese au con
tribuit, în primul rînd, 
dezvoltarea unei noi 
discipline medicale, psi- 
hofarmacologia, cît și 
perfecționarea metodelor 
de investigație paracli- 
nică, îmbunătățirea în
grijirii spitalicești a bol
navilor, noi modalități 
de „terapie ocupaționa- 
lă“ și un nou tip de 
asistență extraspitali- 
cească.

Și în țara noastră, rea
lizările din domeniul 
psihiatriei sînt remarca
bile, tinzînd să concu
reze cu cele ale altor 
țări în care asistența 
psihiatrică este mai 
dezvoltată.

Din vasta rețea de 
instituții de asistență 
„staționarul de zi“ re
prezintă una din cele 
mai moderne și mai in
teresante modalități de 
tratament, fiind o formă 
intermediară de asisten
tă medicală între spital 
și dispensarul de psihia
trie. Experimentat rela
tiv recent sau în curs 
de aplicare în unele 
țări, staționarul de zi a 
fost introdus și în țara 
noastră, la București, în 
Spitalul „Dr. Gh. Mari
nescu", prin grija Mi
nisterului Sănătății și

dr. Virgil
ANGHELUȚĂ

Consiliului popular al 
municipiului București. 
Rezultatele obținute pî
nă în prezent sînt încu
rajatoare.

în această unitate me
dicală de specialitate 
sînt îngrijiți bolnavi psi
hici inadaptabili în fa
milie și societate, inca
pabili să lucreze în con
diții obișnuite de mun
că, dar care sînt în mă
sură să-și însușească u- 
nele procese de muncă 
și deprinderi, într-un 
mediu dirijat. Acești 
bolnavi reprezintă ca
zuri clinice cu forme 
medii ca intensitate, 
fără stări de agitație și 
periculozitate pentru 
cei din jur și pentru ei 
înșiși, cu familii care le 
asigură cazarea, dar 
care nu-i pot suprave
ghea și trata ziua aca
să. Pacient» se inter
nează fie prin transfer, 
direct din alte secții de 
psihiatrie unde, în urma 
terapiei instituite, sînt 
ameliorați, fie prin dis
pensarul de psihiatrie, 
perioada de internare 
fiind relativ scurtă. Pa- 
cienții stau în spital nu
mai ziua, iar seara se 
reîntorc în mijlocul fa
miliei. Acest sistem are 
atît avantajele spitalu
lui de psihiatrie, prin 
aplicarea tuturor meto
delor terapeutice acti
ve, cu gratuitatea me
dicalei, cazării și ali
mentației, cît și avan
tajul influenței binefă
cătoare a sistemului

„porților deschise". A- 
ceastă modalitate inter
mediară între spital și 
dispensar crește în mod 
considerabil posibilita
tea contactului între 
medic și bolnav, măreș
te eficiența psihotera- 
piei, avînd și avantajul 
contactului cu familia, 
prietenii.

în timpul internării, 
bolnavii beneficiază și 
de o terapie ocupațio- 
nală, diferențiată după 
aptitudinile fiecăruia și 
sub controlul unui per
sonal calificat. Produsul 
muncii bolnavilor — de 
o mare diversitate — le 
dă acestora o reală sa
tisfacție morală. Calită
țile produselor sînt une
ori . remarcabile (de 
exemplu, covoarele per
sane, foarte apreciate 
de specialiști). Pacientul 
psihic devine, astfel, din 
ce în ce mai conștient 
de faptul că este util, 
că este capabil de u- 
nele realizări deosebite ; 
el se simte angajat în
tr-o viață socială, limi
tată ce este drept, dar 
care îl pregătește pen
tru readaptarea la viața 
socială obișnuită. Și re
zultatele sînt de cele 
mai multe ori satisfăcă
toare.

Conceput ca o verigă 
intermediară din circui
tul terapeutic : casă — 
dispensar — clinică psi
hiatrică — staționarul 
de zi ne apare ca un 
element deosebit de util 
pentru reinserția socia
lă a bolnavului psihic, 
iar extinderea acestei 
modalități terapeutice și 
în alte centre mari de 
psihiatrie va reprezenta 
un indiscutabil progres 
al acestei ramuri a me
dicinii.

PRAHOVA*

Constelația

hărniciei
Muncitorilor, maiștrilor, tehni

cienilor și inginerilor fruntași 
de la uzina „1 Mai" din Ploiești, 
Rafinăria Brazi, Uzina de meca
nică fină Sinaia. Fabrica de hîr- 
tie din Bușteni, Combinatul pe
trochimic din Ploiești , și din alte 
unități industriale prahovene li 
se înmînează, în aceste zile, ste
luțele hărniciei. Pentru rezulta
tele deosebite obținute anul tre
cut, peste 28 000 de oameni ai 
muncii din județ vor fi cinstiți 
cu insigna de fruntași în între
cerea socialistă. Mulți dintre a- 
ceștia primesc a 6-a sau a 7-a 
stea consecutiv. Se acordă di? 
ploma de onoare unui număr de 
2 240 de echipe, brigăzi, secții, 
sectoare, loturi fruntașe și, în 
„cărțile de aur" ale unităților 
industriale, se va înscrie, de ase
menea, numele a peste 3 500 de 
oameni ai muncii.

/SUCEAVA

„Plaiuri

sucevene"
Pentru cunoașterea, și valori

ficarea folclorului local, a boga-

— 1970 — a amplei întreceri cul- 
tural-artistice și sportive de ma
să, intitulată sugestiv „Plaiuri 
sucevene" Această nouă ediție 
a întrecerii va aduce pe scenele 
așezămintelor culturale - și pe 
terenurile de sport 8 000 artiști 
amatori și sportivi. în acest an 
„Plaiurile sucevene" vor cu
prinde și un concurs pe teme 
inspirate din realizările și per
spectivele dezvoltării multilate
rale a României socialiste.

S.i.«-Sl»(S ■>'<:. ... II .OSJ.n.CWV'MUZICALA
Emilia-Romagna, și 4 spectacole în 
Iugoslavia.

Datorită succesului repurtat, a fost 
oferit de către primarul Modenei 
(Italia) întregului ansamblu drapelul 
cu medalia de aur a orașului.

Ziarul „Avvenire" din Milano scria 
despre spectacolele de la Reggio i 
„Execuția punctelor din program a 
fost de o acuratețe extremă ca și de 
altfel întreaga coregrafie vie. Spec
tacolul (care face turul principalelor 
teatre din regiune) a avut succesul 
cel mai desăvîrșit".

Iar „Avânți" sub titlul „Succes pe 
poante", menționează i „în general 
românii prezintă 11 spectacole în di
verse orașe din cadru] A.T.E.R. ; 11 
reprezentații în cursul cărora valo
rosul grup din Timișoara a demon
strat serioasa sa pregătire pusă în 
special în lumină prin interpretarea 
„Pateticii" lui Ceaikovski, a „Oma
giului lui Brâncuși" și a „Memento"- 
ului, după muzica lui Olah. Stroe și 
respectiv Mahler. în toate reprezen
tațiile ce au avut loc pînă la aceas
tă dată publicul și-a manifestat pro
pria satisfacție și și-a risipit cu 
deosebită generozitate cele mai căl
duroase aplauze pentru originalele 
idei coregrafice ale lui Alexandru 
Schneider, ca și pentru frumoasa 
disciplină a ansamblului".

lui de vagoane de marfă. în bună 
măsură, reușita acțiunii depinde de 
activitatea ceferiștilor, de spiritul lor 
organizatoric, de operativitatea și rit
micitatea cu care sînt duse vagoa
nele la destinație O contribuție a- 
preciabilă trebuie să aducă însă și 
beneficiarii vagoanelor Aceștia tre
buie să înțeleagă bine că mobilizarea 
vagoanelor la fronturile de încăr- 
care-descărcare provoacă pagube nu 
căii ferate, ci economiei naționale: 
capacitatea de transport este dimi-
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și la un preț de cost cît mai scăzut, 
buna deservire a publicului călă
tor. Valorificînd avantajele ce ni le 
oferă mijloacele și instalațiile mo
derne din dotare, ne preocupăm per
manent de creșterea vitezelor tehni
ce și comerciale ale trenurilor de că
lători și marfă. O atenție deosebită 
acordăm regularității circulației. 
Sîntem hotărîți să acționăm ou toată 
energia pentru respectarea întocmai 
a graficelor trenurilor de călători și 
marfă. Dorim și trebuie să ajungem 
la o asemenea exactitate în circula
ția trenurilor îneît, după mersul lor, 
călătorii să-și poată potrivi ceasorni
cele I

Sarcinile importante ce ne revin 
din programul elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului ridică în 
fața căilor ferate probleme complexe, 
impun în mod deosebit serioase mă
suri tehnico-organizatorice, creează 
responsabilități sporite. înainte de 
orice însă, în fața tuturor ceferiști
lor, indiferent de postul sau munca

In ultimă instanță însă, omul rămîne 
totuși factorul determinant pentru a- 
sigurarea securității vieții călătorilor 
din trenuri și a bunurilor încredin
țate spre transportare, prin folosirea 
corectă a instalațiilor cu care sîntem 
dotați. De pregătirea sa profesională 
de priceperea cu care stăpînește noua 
tehnică, dar mai ales de gradul său 
de conștiinciozitate și disciplină în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu 
depinde funcționarea ireproșabilă a 
întregului proces de transport.

Concomitent cu preocuparea pen
tru ridicarea gradului de competen
ță, de calificare și de disciplină a 
personalului feroviar, tn acest an 
vom stărui și mai mult pe linia creș 
terii eficienței activității de trans
port pe calea ferată Coordonatele 
potrivit cărora trebuie să acționăm 
în această privință sînt precizate de 
plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie anul trecut. între acestea, pe 
primul plan trebuie să se afle creș
terea gradului de utilizare a parcu-

nuat.â, din care cauză o serie de alte 
întreprinderi întîmpină serioase difi
cultăți în activitatea de aprovizio
nare și desfacere.

La rîndul nostru, pe linia sarcini 
lor trasate de plenară în această di
recție. am luat o serie de măsuri. Or
ganele de specialitate ale ministeru
lui au întocmit un plan de măsuri 
pentru extinderea și mecanizarea 
operațiunilor de încărcare-descăr- 
care

Creșterea productivității muncii - 
sarcină esențială a planului de stat 
din acest an - este un domeniu în 
care calea ferată dispune de mari re
zerve. O atenție sporită vom acorda 
extinderii containerizării și paletiză- 
rii transporturilor, ca și mecanizării 
și micii mecanizări a lucrărilor, la 
care se folosește încă un mare vo
lum de muncă manuală, ceea ce de
termină o productivitate scăzută a 
muncii și un preț de cost ridicat

în lumina sarcinilor stabilite de 
C.C. al P.C.R. e necesar să privim cu

tj

18,00 — Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice. 18,15 — Pu
blicitate. 18,20 — Confruntări — 
emisiune pentru tineret. 18,50 — 
Intermezzo muzical cu Ellsabeta 
Tlcuță — Dirijor Ionel Dlnicu 
19,00 — Telejurnalul de seară. In 
cuprins. Manifestări prilejuite de 
aniversarea luptelor ceferiștilor și 
petroliștilor . din februarie 1933 și. 

a „Zilei ceferiștilor". 19,30 — Actualitatea în economie; Contractul în ac- 
' țiune' —'emisiune de reportaj șl comentarii’." 19,40' — Anunțuri — publici
tate. 19,45 — Document: Inițiatorii — Reportaj""de 'Alexandru Stark pe1” 
marginea chemării la întrecerea socialistă lansată de comuniștii din ju
dețul Brașov. 20,15 — Roman foileton „Mîndrie și prejudecată" (III). 20,45 — 
Intre metronom și cronometru : Emislune-concurs. 22,00 — Agenda poli
tică prezentată de Eugen Mândrie. 22,10 — Intermezzo coregrafic — Dan
suri din operele „Evgheni Oneghin" de Ceaikovski, „Faust" de Gounod. 
Soliști. Magdalena Popa, Amatto Checiulescu, Gică Matei. 22,20 — Tele
jurnalul de noapte. Campionatul mondial de schi — probe nordice, rezu
mat filmat. 22,35 — Scena. Emisiune de actualitate șl critică teatrală. 23,00 
— închiderea emisiunii.
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Prind viață 

propunerile
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Priviți pe fereastră — se apropie 
primăvara. Șoselele vor cunoaște, 
curînd, un trafic rutier intens. In 
condițiile intensificării circulației, 
desigur că nu vor lipsi nici „pe
nele"... în asemenea cazuri se pune 
întrebarea : are șoferul posibilitatea 
să-și procure, repede, piesele auto 
necesare ? Din sondajul nostru, e- 
fectuat pe. Valea Prahovei, la înce- 

•putul sâptămînii trecute, răspunsul 
este NU

Stația „PECO" este „punctul" ceJ 
mai indicat să ofere cîteva sorti
mente de piese auto deosebit de 
utile : ventile, becuri, bujii, precum 
și lichid de frînâ. apă distilată și

toată răspunderea îndatorirea de sea
mă pe care o avem — de a îmbună
tăți condițiile de confort și deser
vire a călătorilor în trenuri și sta
ții. Au fost luate în acest sens o se
rie de măsuri vizînd operativitatea 
în eliberarea legitimațiilor de călă
torie, promptitudinea în serviciile pe 
care le oferim în timpul transportu
lui, amenajarea corespunzătoare a 
sălilor de așteptare. Cerem tuturor 
.ceferiștilor care lucrează cu publicul 
să aibă o comportare demnă și civi
lizată

Muncind cu pricepere și inițiativă, 
dînd dovadă de o înaltă disciplină și 
răspundere în muncă — așa înțeleg 
ceferiștii să răspundă grijii perma
nente pe care partidul și statul nos
tru o poartă îmbunătățirii continue a 
condițiilor lor de muncă și de viață. 
O nouă dovadă a acestei griji o con
stituie majorarea salariilor lucrători
lor de la calea ferată, o” dată cu în
ceputul anului 1970 ; de această creș
tere beneficiază circa 225 mii sala- 
riați, ale căror venituri vor crește cu 
400 milioane lei anual în ultimii ani, 
au sporit alocațiile de interes social, 
s-au cheltuit fonduri importante pen
tru pregătirea cadrelor Valoarea to
tală a recompenselor anuale acorda
te ceferiștilor pentru muncă irepro
șabilă în siguranța circulației s-a ri
dicat. în primii patru ani ai actua
lului cincinal, la peste 150 milioane 
lei

Hotărîrea fermă a lucrătorilor fe
roviari este de a nu precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea exem
plară a mărețelor sarcini ce le revin. 
„Ziua ceferiștilor" prilejuiește oame
nilor muncii de la calea ferată anga
jamentul solemn în fața partidului și 
statului, a întregului popor, de a ri
dica și mai mult prestigiu! căii ferate, 
acționînd asemenea unui detașament 
disciplinat bine organizat, adueîn- 
du-și întreaga contribuție Ia conti
nua prosperitate și înflorire a Româ
niei Socialiste.

în pană
altele lată-ne. deci; la stația de 
benzină din Sinaia. Responsabil i 
Ion Bugan.

— Aveți becuri cumva ?
. — Nu ținem nici un fel de .piese 

auto. Din dispoziția direcției noas
tre generale, nu mai vindem așa 
ceva Cam din vara anului trecut 
Și nici măcar în stațiune nu există 
vreun magazin 'cu piese auto, iar 
pînă la Brașov este cale lungă

Insistăm : „Cunoașteți produsul 
„Lavoderm" — soluție care spală 
mîinile fără apă și săpun ?

— Ce duel birocratic s-a purtat 
între ai noștri, de la „PECO" — și 
firma producătoare de la Brașov I 
Zeci de adrese, de telefoane. Ai 
noștri însă au „biruit" : „Lavoder- 
mul" n-a apărut în stațiile „PECO"

La o altă benzinărie, situată la in
trarea în Ploiești Responsabil i 
Ilie lancu. „Mai am cîteva ventile, 
cîteva becuri. Dar sîntem în lichi
dare. Nu știți că ministerul nu este 
de acord să mai vindem piese auto 
mici ? Nu înțelegem această măsură 
Nu servește nimănui"

Asemenea păreri au exprimat 
mulți alți responsabili de stații de 
benzină Iar nu mai puțini de 64 de 
conducători auto, cu care am stat 
de vorbă în respectivele stații, ne-au 
spus același lucru măsura nu e 
bună, nu e justificată : ea este în 
contradicție cu indicațiile privind 
organizarea unei bune deserviri a 
populației deci și a turiștilor auto.

Am cerut părerea inginerului 
Gheorghe Baicu, directorul între
prinderii de desfacere și transport 
a produselor petroliere din Ploiești : 
„Dacă se insistă atîta, o să trecem 
și la repunerea în vînzare a acestor 
articole Să știți însă .că „Lavoder- 
mul" nu-1 vom admite în nici un 
caz. Este o problemă de gestiune. în 
general mai complicată Și apoi, noi 
nu sîntem comercianți de piese auto 
sau de articole chimice. Nu știu dacă 
înțelegeți..."

Sigur că nu înțelegem. Pentru că 
redacția noastră este în posesia unui 
răspuns scris din partea Centralei 
pentru condiționarea, livrarea și 
transportul produselor petroliere (di
rector general ing. Gh Pescaru). în 
care se precizează „S-au dat in
dicații întreprinderilor de livrare și 
transport a produselor petroliere in 
legătură cu aprovizionarea ritmică 
a stațiilor „PECO" cu piese de 
schimb și desfacerea acestora către 
autoturiștl în tot timpul anului și in 
mod special în perioada turismului 
intensiv"

Ori e albă, ori e neagră
Ori centrala respectivă a dat in

dicații care n-au ajuns pînă la 
Ploiești, ori întreprinderea ploiestea- 
nă în subordine nu respectă dispo
ziția forului tutelar. Ambele Ipoteze 
sînt la fel de grave

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

I
cetățenilor

Ținînd seama de propunerile 
cetățenilor, edilii Giurgiului au 
întocmit un plan bogat de lu
crări referitoare la înfrumuse
țarea orașului. Se prevede pava-

baze .sportive, ștranduri, solarii 
Valoarea acestor lucrări se ri
dică la circa 10 milioane lei, iar 
o parte din ele va fi realizată 
prin acțiuni de muncă patrio
tică.

casa

mare

a științei
clădirea Facultății deIn _ _ _ ,

nomie a Universității din 
iova se amenajează uri 
laborator, dotat cu aparatură și 
instalații moderne. Laboratorul 
va cuprinde secții de fizioterapia 
plantelor, biochimie, fizica so
lurilor și agrochimie. Aici vor 
avea posibilitatea să-și desfă
șoare activitatea științifică și de 
studiu doctoranzii și studenții

I 

ce vor lucra, în colaborare cu 
cadrele didactice. Ia rezolvarea Ș 
diverselor teme științifice. Se Ș 
preconizează abordarea unor 
problerne noi, de mare importan- Jș 
ță științifică și practică, privind, ș 
folosirea îngrășămin’elor pe te- S
renuri nisipoase, brun roșcat, de.^ 
pădure, pe pășunile din nordul Ș 
Olteniei, precum și dezvoltarea Ș 
irigațiilor pe diferite tipuri de % 

ducții suplimentare, atît pentru Ș 
piața internă, cît și pentru ex- Ș 
port i

5DE LA CORESPONDENȚII §
..SCÎNTEII" §

i

irigațiilor pe diferite tipuri 
soluri

BOTOȘANI

Dintr-un leu

să iasă zece!
Specialiștii unităților economi

ce din industrie, cooperația meș
teșugărească și construcții, din 
județul Botoșani, sînt angrenați 
într-o amplă acțiune analitică 
denumită „Balanța capacități
lor de producție" Obiectivul 
major al acestei acțiun’ constă 
în stabilirea măsurilor optime 
pentru ca fiecare mijloc de pro
ducție să fie încărcat la parame
trii proiectați, să se reducă ter
menele de punere în funcțiune 
a utilajelor achiziționate, să 
crească coeficientul de schimb 
— cu alte cuvinte să se obțină, 
cu actuala dotare tehnică, pro-
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CAMPIONATUL MONDIAL
A DE HOCHEI (grupa

înaintea derbiurilor
GALAȚI (prin telefon). — Singu

rul meci al zilei de ieri, Austria — 
Danemarca, anticipat a ii fărâ pro
bleme pentru austrieci, a solicitat 
la maximum în primul rînd... rezis
tenta tribunelor : peste 2 500 gălă- 
teni au luat drumul patinoarului, 
unii poate pentru prima dată. O 
anume părere de rău și-a mani
festat-o publicul gălățean, dar ea 
nu a vizat echipele, pe hocheiști, ci 
pe organizatori. Normal ar fi fost 
ca ieri, fiind duminică, să aibă 
loc cel puțin un cuplaj de hochei. 
Organizatorii se scuză însă ; prin 
trecerea fortuită a unei echipe din 
C în B, programul a suferit modi
ficări •ubstanțiale. Totuși, organi
zatorii puteau găsi o soluție.

Cu excepția Ungariei și Belgiei, 
toate celelalte 5 echipe au susținut 
cîte două meciuri. Comparația din
tre primul și al doilea joc al fie 
cărei formații prezintă, în cîteva 
cazuri, elemente de comentariu. 
Italienii, intrați în competiție destul 
de anevoios, au surclasat apoi 
echipa Belgiei. Cum se explică a- 
ceasta? Saltul înregistrat de ita
lieni în al doilea lor meci trebuie 
pus pe seama seriozității cu care 
au știut să joace din primul 
pînă în ultimul minut. In ab
solut aceeași formație, cu li
niile de atac sau de apărare 
alcătuite identic, echipa Italiei a 
apărut schimbată complet în bine. 
Antrenorul canadian, Whittai Bryan, 
care-i pregătește pe hocheiștii ita
lieni, încearcă acum să-i mențină 
pe elevii săi la eficacitatea de
monstrată în reprizele a doua și a 
treia din meciul cu belgienii.

Reviriment vizibil au 'înregistrat 
și hocheiștii francezi. învinși mai 
întîi de austrieci, în fața cărora 
n-au rezistat decît o repriză, fran
cezii i-au întrecut apoi net pe 

J., _____________________

olandezi. Desigur, adversarele de 
pînă acum ale echipei Franței sîni 
de valori cu totul diferite. Dar fap
tul că olandezii au primit șapte 
goluri de la echipa Ungariei, can
didată la șefia clasamentului, iar 
de la formația franceză nu mai 
puțin de nouă, subliniază cres- 
cendo-ul -echipei franceze. Aici 
este însă de făcut precizarea că 
potențialul reprezentativei „co
coșului galic" s-a îmbunătățit se
rios prin venirea ulterioară a cîtor- 
va dintre jucătorii de bază (Vas- 
sieux, Tartarin, Guryca), absenți 
din formație la meciul cu Austria.

Cunoașterea dinainte a echipe
lor și, în special, rezultatele și com
portarea de acum de la Galați 
conturează tot mai mult pronosticu
rile. Austria, Ungaria, Italia, în or
dinea de preferință a ziaristului 
maghiar Niszkăcs Lăszlo, trimisul 
special al ziarului „Nepsport" — 
își păstrează intacte șansele ca. 
ocupînd primele locuri, să promo

veze în grupa B. Celelalte patru 
echipe — Danemarca, Belgia, O- 
landa, Franța — alcătuiesc eșalo
nul secund al grupei, cu rol de out
sider.

De azi încep adevăratele der- 
biuri. Seara, de la ora 20, are loc 
partida Austria — Ungaria. Joc 
foarte greu pentru ambele echipe. 
Hocheiștilor austrieci li se acordă 
prima șansă. Din cele 15 meciuri 
susținute pînă acum cu formația 
maghiară, 11 le-au cîștigat.

O partidă așteptată cu același 
interes este și Italia — Franța, pro
gramată tot astăzi, de la ora 17. 
Vor reuși francezii o nescontată 
victorie asupra italienilor ? între
barea și-o pun marea majoritate a 
specialiștilor aflați la Galați. în 
cursul dimineții, de la ora 11, se 
dispută partida Belgia — Olanda, 
care poate influența, cum spu
neam, doar partea a doua a cla
samentului final-

Ion DUMITRIU

grupei B
• In timp ce la Galați se des

fășoară jocurile grupei C, in 
București, la patinoarul din par
cul „23 August" continuă lucră
rile de finisare ale interioarelor 
arenei. S-a trecut și Ia turnarea 
gheței, care va fi supusă la pro
be în cursul zilei de marți.

o Incepind de vineri, vor sosi 
in Capitală echipele participau 
te la grupa B a campionate loi 
mondiale. în această zi, vor veni 
hocheiștii japonezi și cei iugo
slavi. Duminică silit anunțate 
sosirile reprezentativelor Ș.U.A..

. Elveției și Norvegiei. . iar, luni,i , Elveției și Norvegiei.__iar,.tuni, 
1 în preziua debutului campiona-
t tului grupei B, formațiile R.
’ a Germaniei și Bulgariei.

i_

F

• Sîmbâtâ la prim s-a întors 
din Cehoslovacia lotul reprezen-

tativ român care vreme de II 
zile s-a antrenat pe patinoarul 
acoperit din Kladno, .susținînd 
și trei meciuri de verificare. Lo
tul, care a fost însoțit de antre
norii V. Novacek și G. Tiron. 
s-a compus din : portarii Dumi- 
traș, Crișan, Demitru ; fundași 
Varga — loniță, Făgăraș — 
Sgîncă F., Sclieau — Sgîncă P. : 
înaintași : Szabo G. — Galantar 
-r Szabo I. ; Bașa — Pană — 
Florescu, Huțanu — Biro — 
Gheorghiu, Stefanov — Iordan 
— Hodorea. Dintre acești 21 de 
jucători vor fi aleși cei 18 care 
.ne.?.-var (reprezenta la întreceri ...

o In turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Lake 
Placid, selecționata Elveției a în
vins cu scorul de 7—4 reprezen
tativa S.U.A

î
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DIN LUMEA LARGĂ
CAMPIONATUL MONDIAL 

DE SCHI (PROBE NORDICE)
Cel de-al 28-lea campionat mondial 

de schi (probe nordice) a continuat 
în stațiunea cehoslovacă Strbske 
Pleso cu proba de 30 km fond, cîști- 
gată de sportivul sovietic Viaceslav 
Vedenin în timpul de lh 39’48”01/100. 
Pe locul 2 s-a clasat G. Grimmer 
(R. D. Germană) — lh 40’28”, iar pe 
locul 3 norvegianul Odd Martinsen 
cu timpul de lh 4.1’04”.

FOTBAL

Peru — V.R.S.S. : 0-0
Selecționatele de fotbal ale.U.R.S.S. 

și Perului au susținut la Lima, in 
fața a 42 000 de spectatori, un meci 
de verificare care s-a încheiat cu un. 
scor alb (0—0). Gazdele au dominat 
în repriza a doua și au avut ocazia 
să deschidă scorul în minutul 88 cînd 
mingea expediată puternic de mijlo
cașul Soții a întîlnit bara.

începînd de la 1 aprilie, stadionul 
„Azteca" din Ciudad de Mexico va fi 
închis, timp de 45 de zile, pentru re 
condiționarea gazonului. Aici se va 
disputa la 31 mai primul meci al 
turneului final al campionatului mor 
dial de fotbal : Mexic — U.R.S.S

★

Compcnenții lotului brazilian d<* 
fotbal vor fi supuși în următoarei' 
două săptămîni ale acestei luni unei 
serii de teste medicale, După, cum ș.- 
știe, echipa Braziliei va pleca in 
Mexic la 6 aprilie, cu opt săptămîn- 
înaintea deschiderii campionatului 
mondial.

Medicul echipei de fotbal a Italiei, 
dr. Fini, întors în țară după o vizită 
făcută în Mexic, a declarat că altitu
dinea nu va face ravagii la campio 
natul mondial așa cum se tem unii 
specialiști. Totuși — a adăugat el 
din cauza aerului mai sărac în oxi • 
gen, randamentul echipelor va fi in
ferior cu 20 la sută față de cel nor 
mal, dar acest impediment va fi ace 
lași pentru toate formațiile pârtiei 
pante. După opinia dr. Fini, două 
săptămîni sînt suficiente pentru acli
matizare.

Comisia de arbitri de pe lîngâ Fe
derația internațională de fotbal pre
cizează într-un comunicat că arbitrii 
desemnați pentru campionatul mon
dial nu vor conduce în mod auto
mat un meci putînd fi utilizați după 
nevoile Comitetului de organizare ca 
arbitri de tușă.

Din cauza timpului nefavorabil, în 
campionatul englez s-au aisputai 
numai cinci meciuri, toate încheiate 
la egalitate : Burnley — Derby 
County 1—1 : Everton — Arsenal 
2—2 ; Manchester United — Crystal 
Palace 1—1 ; Tottenham Hotspur — 
Leeds United 1—1 ; Stoke — Wolver
hampton 1—1.

In clasament conduce. Leeds cu 49 
de puncte din 33 de jocuri.

TENIS

Laver învins de Gonzales !
Finala turneului internațional de 

tenis de la Hollywood (Florida) se va 
disputa între jucătorul american 
Pancho Gonzales și australianul Keh 
Rosewall. In semifinale, Gonzales a 
obținut o surprinzătoare victorie in 
trei seturi cu 4—6, 11—9, 7—5 în fața 
celebrului campion australian Rod 
Laver, iar Rosewall l-a eliminat cu 
9—7, 2—6, 6—2. pe compatriotul său 
Tony Roche.

Finală Smith — Ashe
Stan Smith și Arthur Ashe s-an 

calificat pentru finala turneului de 
tenis de la Richmond. în semifinale 
Smith l-a eliminat cu 4—6, 6—1, 6—4 
joe Graebnef, iar Ashe l-a învins cu 
7—5, 6—4 pe Jim McManus.

ATLETISM
în cadrul unui concurs atletic de 

sală desfășurat la Leipzig, campioana 
R. D. Germane la săritura în înăl
țime, Ritta Schmidt, a trecut peste 
ștacheta înălțată la 1,82 m. Pe locul 
secund s-a clasat Schulze cu 1.75 m 
Proba masculină de aruncarea greu
tății a revenit lui Langer cu perfor
manța de 19.19 m

Cu prilejul unui concurs de atle
tism pe teren acoperit, desfășurat la 
Berlin, K. Beer a terminat învingă
tor în proba.de săritură în lungime 
cu 7,96 m. iar Karin Balzer a cîștiga: 
proba de 55 m garduri cu timpul de 
7”6/10. Alte rezultate : masculin 
55 m garduri : Bethge — 7” ; Triplu- 
salt . Dahne — 16,24 m ; 55 m plat 
Bombach — 6”2/10 : feminin : 55 m 
plat : Meissner — 6”7/10.

RUGBI

Anglia — Irlanda 9—3
Pe stadionul „Twickenham" din 

Londra s-a disputat meciul de rugbi 
dintre selecționatele Angliei și 
Irlandei, contînd pentru „Turneul ce
lor cinci națiuni". Rugbiștii englezi 
au terminat învingători cu scorul de 
9—3 (3—0).

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
BUDAPESTA

După consumarea a 6 runde, în tur
neul internațional de șah de la Buda
pesta conduce marele maestru sovie
tic Paul Keres cu 5,5 puncte, urmat 
de Szabo 5 puncte. Marele maestru 
român, Florin Gheorghiu, a remizat 
în runda a 5-a cu Szabo, rezultat ob
ținut și în runda a 6-a în partida cu 
Csom. Gheorghiu a acumulat pînă 
acum 3 puncte.

Declarațiile antrenorilor Oprea VLASE și E. TROFIN

DE VERIFICARE 
DE HANDBAL

DUPĂ ULTIMELE MECIURI 
PENTRU „MONDIALELE"

„Avem încredere

Partidele selecțio
nata de tineret a Poloniei 
au fost ultimele verificări 
ale potențialului lotului nos. 
tru reprezentativ de hand
bal, înaintea „mondialelor" 
care încep la 26 februa
rie. Desigur, randamen
tul neașteptat de scă
zut al tinerilor jucători 
polonezi (ei n-au rezistat 
nici măcar din punct de 
vedere fizic în primu) 
meci) a îngustat „fereas
tra" spre zona deficiențe
lor echipei noastre, dar 
pentru asta nu putem să 
reproșăm nimic handba- 
liștilor români. Dimpotrivă, 
animați de dorința de a 
șterge din aihintirea su
porterilor cele două eșecuri 
consecutive, suferite cu 
cîtva timp în urmă în Po
lonia, Gruia, Gațu și cei
lalți au făcut, în special în 
prima întîlnire, o adevă
rată risipă de energie, im- 
punîndu-se cu autoritate 
în fața formației adverse.

Foarte mulți dintre mar
torii jocurilor de la Flo- 
reascâ și Sibiu, specia
liști sau nespecialiști, ur
mărind evoluția „șaptelui 
tricolor", sînt înclinați să 
creadă că echipa României 
tinde să revină la nivelul 
de formă ce i-a îngăduit 
să recolteze atîtea succese 
frumoase în „Tournoi de 
France" ca și în recentul 
turneu din Elveția, R.D. 
Germană și Cehoslovacia.

„Faptul că au fost cri
ticați pentru comportarea 
necorespunzătoare din me
ciurile de la Mielec (Polo
nia), ne spune antrenorul 
emerit OPREA VLASE, 
component al conducerii 
tehnice a echipei repre
zentative, a avut un efect 
pozitiv asupra jucătorilor 
noștri. Antrenamentele au 
căpătat un plus de serio
zitate și rigurozitate în 
executarea temelor date. 
Din punct de vedere dis
ciplinar am avut o singu
ră abatere, Samungi, (ire
verențios față de antrenor 
la o lecție de pregătire), 
care a și fost sancționat 
Și, după cum vedeți, ran
damentul înregistrează ia 
răși o cotă normală. Ceea 
ce duce implicit la consi
derentul că lotul dispune 
la ora actuală, de un po
tențial de lucru corespun
zător. Echipa are posibi
lități, trebuie să aibă, și 
șă. se comporte 
mea valorilor pe care le 
cuprinde. , a exigențelor 
noastre. Discutînd acest as
pect, doresc să mă refer 
și la unele accente critice, 
apărute după turneul din 
Polonia, ce sugerau o sta
re da derută, animozități 
în lot etc, Personal, cred 
că nu poate fi vorba de așa 
ceva și esențialul constă.

Duminica sportivă

A I « v Oin echipa
județeană

„Săniuța de argint"
O REUȘITĂ AFIRMARE 

A „MINIBOBERILOR"
BRAȘOV (prin telefon). — Cea de-a doua manșă a fi

nalelor, programată duminică dimineața pe drumul vechi 
al Poienii Brașov, a confirmat spiritul emulativ al con- 
curenților, făcînd ca actuala ediție a „Săniuței de argint" 
să fie considerată, pe drept cuvint, o reușită tentativă de 
afirmare a „miniboberilor".

Ca și în prima zi, băieții au avut de parcurs distanța 
de 2 000 m, iar fetele numai 1 500 m. Deși traseul s-a do
vedit mai dificil, s-au înregistrat coborîri mai rapide, 
Vasile Baciu și Maria Lorincz cîștigînd manșa a doua cu 
timpi superiori. Dacă clujeanul Vasile Baciu a dominat cu 
autoritate cele două zile de concurs, cîștigînd la o dife
rență apreciabilă ediția a II-a a acestei tradiționale com
petiții, la fete am asistat, în schimb, Ia o spectaculoasă 
răsturnare a situației. Antonina Șenilă, cîștigătoarea pri
mei manșe, a trebuit să se mulțumească cu „medalia de 
bronz", în timp ce brașoveanca Maria Lorincz a urcat pe 
podiumul învingătorilor.

Iată de altfel clasamentele generale după două manșe : 
Fete : I — Maria Lorincz (Brașov) ; II — Georgeta Su- 

honski (Botoșani) ; III — Antonina Șenilă (Alba). Băieți : 
I — Vasile Baciu (Cluj) ; II — Cornel Ianoș (Bacău) ; 
III — Emil loniță (Neamț).

Concurenții clasați pe locurile fruntașe au primit cupe, 
plachete și numeroase premii oferite de Comitetul Cen- 

C.N.E.F.S., Federația română de schi-bob 
Brașov. De asemenea, tuturor finaliștilor li 
fanionul „Săniuța de argint".

Șt. PERVULESCU

tral al U.T.C., 
și I.C.R.M. “ 
s-a acordat

LA LICEUL AGRICOL
DIN CIUMBRUD

Trage la poartă Gruia, tunarul nr. 1 al echipei...
(Foto : M. Cioc)

în strîngerea rîndurilor — 
jucători și antrenori — nu 
in... rărirea lor. Eu am de
plină încredere în echipă, 
in capacitatea ei de a se 
impune la apropiatul cam
pionat mondial".

Subscriind complet la 
opinia colegului său, an
trenorul EUGEN TROFÎN 
a continuat :

„După jocurile cu Polo
nia (tineret) urmează o pe
rioadă de q săptămînă 
(pînă la 24 februarie — 
ziua plecării spre Paris) 
de pregătire in care vom 
face ultimele retușuri teh
nice, tactice și mai ales 
de ordin psihic. Ceea ce 
ne-a pus în stare de alar
mă, pe noi, antrenorii, după 
eșecurile din Polonia, cons
tă în eventuala 
le a diminuării 
psihice ale unor 
ca Guneș, Kicsid, 
etc. tineri și deci 
de... demobilizat, 
incă rutina necesară 
tru a trece peste momente

le înălfi-..... le grele, din. .viața unei.e-
chipe, Pînă acum i-a pur
tat înainte succesul. Este 
necesar deci să acționăm

■ eficient asupra acestui 
tactor, cu atît mai mult cu 
cit Guneș, Kicsid sau Birto
lom trebuie să devină „su
plinitori" ai lui Gruia.

„Mondialele" din Fran
ța se anunță a fi de mare 
dificultate chiar și numai.

posibilita- 
c'alităților 

jucători 
Birtolom 
mai ușor 
Ei n-au 

pen-

CAMPIONATUL DE ATLETISM IN SALĂ

în stilul „Fosbury Flop“: 

CORNELIA POPESCU, 
1,81 LA ÎNĂLȚIME!

După prima zi a campio
natelor naționale' de atle
tism rezervate seniorilor, în 
care au fost consemnate cî
teva recorduri — în frun
tea lor situîndu-se cele 
realizate la 50 m plat (6,3 
sec.) și Ta triplusalt (16,49 
m) de către junioara 
.mică" Eleonora Monoranu 

din Roman și, respectiv, de 
aproape uitatul „veteran" 
Șerban Ciochină — recor
duri mult aplaudate —

iată că a venit și ziua a 
doua cu cea mai frumoasă 
evoluție, la sectorul de să
ritură. în înălțime. Vedeta 
probei : eleva antrenorului 
Constantin Dumitrescu, tî- 
năra Cornelia Popescu, 
care a- pornit un veritabil 
asalt al înălțimilor, Pînă în 
lilna noiembrie a anului 
trecut, Cornelia Popescu 
dhținea o performanță de 
1,68 m, la care ajunsese 
după patru ani de stil

„foarfecă". La sfîrșituJ 
lunii noiembrie, Cornelia 
a fost Văzută de profesorul 
C. Dumitrescu... jucîn- 
du-se la un antrenament, 
adică încercînd să treacă 
ștacheta în stilul lui Dick 
Fosbury, campionul și re
cordmanul ediției Jocuri
lor Olimpice de la Ciudad 
de Mexico. Și i-a indicat 
să adopte definitiv stilul 
„Fosbury Flop", întrucît îi 
vine ca o mănușe ! Rezul

Intr-un articol trecut scriam des
pre răspîndirea practicării exerciții- 
lor fizice și a sportului în forme 
simple, atractive și diversificate, 
popularizînd unele realizări obți
nute în această direcție. Spuneam 
atunci că un rol important în. di? 
namizarea activității sportive da 
masă îl are spiritul întreprinzător 
pa plan local. Practica ne dovedește 

! ;ă în județele țării, în orașe și co
mune există numeroase posibilități 
prin valorificarea cărora suportul 
material al mișcării sportive se 
poate îmbunătăți în măsură sensibi
lă. De aceea, cred că trebuie să con
siderăm ca fiind foarte actuală sar
cina extinderii experiențelor pozitiva 
în domeniul amenajării bazelor 
sportive simple. Comparînd rezul
tate mult diferite,, obținute Insă îr> 
condiții relativ egale, ajungem 
mai ușor la concluzia că un însem
nat disponibil așteaptă să fie fruc-. 
tificat în fiecare oraș sau comună. 
De pildă, nu vedem pentru ce or
ganizația de pionieri din Constanța, 
sprijinită consecvent de organele 
locale, se poate înscrie cu Înfăptuiri 
remarcabile, în timp ce în alte orașe 
— relativ egale în posibilități îv 
municipiul Constanța — nu se înre
gistrează realizări ae valoare asemă
nătoare. In același mod se cere să 
discutăm starea d? lucruri și atunci 
cînd vine vorba despre complexul 
sportiv de la Tulcea sau de cel din 
comuna Goicea Mică, județul Dolj. 
Ambele localități n-au dispus de 
condiții neobișnuite comparativ cu 
alte numeroase comune și orașe de 
tip identic, totuși, pe planul amena- 

1 jarilor necesare sportului de masă 
se disting prin aspecte pozitive clar 
conturate.

De fapt, ce s-a petrecut ia Cons
tanța ? în ultimii cîțiva ani Consi

liul județean al Organizației pio
nierilor. oucurîn.du-se permanent de 
îndrumarea și de sprijinul organelor 
locale de partid și de stat, a trecut 
la amenajarea unui parc sportiv. 
Astăzi acest parc sportiv al pionie
rilor cuprinde două terenuri de fot
bal cu iarbă, patru terenuri de 
baschet :lou? le handbal oat.ru dt

ALBA IULIA (corespondentul „Scînteii"). La liceul agri
col din Ciumbrud un panou, proaspăt montat pe un perete, 
reține atenția. Pe el sînt înscrise recordurile școlii la di
ferite discipline sportive, în special la probele atletice, pre
cum și anul și numele elevului recordman. Nu este 
doar o simplă curiozitate. în acest liceu se desfășoară o 
activitate sportivă rodnică. Ea va fi și mai bine susținută 
prin faptul că de curînd aici a fost dată în folosință o sală 
de sport cu o suprafață de 300 m.p. Noua sală cuprinde 
un teren de baschet, o 
aparatele de gimnastică 
de asemenea un vestiar 
sălii.

prin aceea că, înainte cu o 
săptămînă de începerea lor, 
nu poți 
precisă 
prezintă 
tare. In 
cadrul partidelor 
ționale de verificare, 
fost 
contradictorii, care au avut 
darul să pună sub semnul 
întrebării pe fiecare favo
rit.

In sfîrșit, înainte de a 
încheia, iată „șaptele" pre
conizat pentru această e- 
diție a C.M. : PENU, KIC
SID, GUNEȘ, OTELEA, 
GRUIA, SAMUNGI, GA- 
ȚU. Rezerve : DINCA, OR
BAN — portari — MOL- 
DOVANU, POPESCU, MA
RINESCU, BOTA, BIRTO
LOM, GORAN. NICA, LI- 
CU. La una dintre rezerve 
se va renunța, dar încă nu 
am luat o decizie nomi
nală ; astfel că vom depla
sa la Paris un lot de 16 
jucători.

Condiția de certă clasă 
internațională a- echipei 
noastre spiritul de respon- t SUCEAVA (corespondentul „Scînteii"). In sala spor- 
sabilitate ce ne animă pe ) >turilor din Suceava a avut loc un meci internațional de
toți și speranța, că manie- ( volei masculin intre selecționata divizionară A a României,
ra de arbitraj va favoriza i oare se află aici în pregătiri in vederea viitoarelor competi-
jocul tehnic, curat, — iată S fii internaționale, și echipa J.S.K. Slavia din Bulgaria. In-
t.ot atîtea motive care mă ) tîlnirea a fost deosebit de spectaculoasă, ambele formații
îndrituiesc să privesc cu \ dind dovadă de reale calități tehnice. Scorul final : 3—1
încredere marea întrecere \ în favoarea selecționatei divizionare A a țării noastre
ce ne așteaptă". C (15—9 ; 15—12 ; 13—15 ; 15—11).

stabili o ierarhie 
a valorilor ce se 
pentru confrun- 
ultima vreme, in 

interna- 
au 

consemnate rezultate

Valentin PĂUNESCU

tatele la antrenamente au 
confirmat... ochiul antre
norului : 1,60 m — 1,65 m — 
1,68 m — 1,70 m — 1,78 m
— 1,80 m. Ieri, la cam
pionatele naționale, sări- 
toarea noastră, fără nici 
cel mai mic complex, a 
cerut — cînd a rămas sin
gură în concurs la 1,66 m
— să-i fie urcată ștacheta 
la l;70. Apoi, ștacheta și-a 
continuat ascensiunea : 1,74 
m — aplauze ; ,1,78 — a- 
plauze furtunoase ; 1,81 m
— entuziasm. Cornelia a 
fost aplaudată chiar și 
după ce a doborît a treia 
oară ștacheta ridicată la... 
1,87 m ! Urmărindu-i exce
lenta evoluție, ne-am a- 
mintit de un comentariu 
publicat în Gazzetta dello 
Sport. Autorul articolului, 
anallzînd avantajele și de
zavantajele stilului „Fos
bury Flop", cita progresele 
vertiginoase ale unui sări
tor maghiar care a renun
țat la „rostogolirea ven
trală" în avantajul „Flop“- 
ului. Totodată, comentato

fost locală. Pionierii au contribuit cu 
1 500 000 lei, sumă realizată prin va
lorificarea sticlelor si borcanelor 
goale, a maculaturii, a fulgilor, a 
plantelor medicinale, ca și prin 
tombole și organizarea de serbări, 
[ar părinții copiilor au subscris o 
donație de 400 000 lei. întregul fond 
s fost oăstrat oe carnete CEC tiinc

groapă pentru sărituri și toate 
necesare. Se află în construcție 
și un grup de dușuri aferente

EVOLUȚIE PUGILISTICĂ
LA CONSTANȚA

CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii"). In Sala sportu
rilor din Constanța s-a disputat sîmbătă seara o reuniune 
amicală de box intre echipele Farul și S. V. Wismut Gera 
(R. D. Germană). Pugîliștii constănțeni, la prima lor con
fruntare internațională din acest an, au obținut victoria 
cu scorul de 11—9. O impresie bună au lăsat Manole, 
Iliescu și Anton, ai căror adversari au fost depășiți prin 
K. O. ori au fost siliți să abandoneze lupta. Evoluția 
slabă a maestrului sportului Ion Dinu, care a terminat la 
egalitate cu Sattler, a surprins neplăcut pe cei 2 000 de 
spectatori. Oaspeții și-au adjudecat victorii la categoriile 
superioare prin Beer. Iurgen, Pogel și Sachse.

MECI INTERNATIONAL 
DE VOLEI LA SUCEAVA

rul constata că, în marea 
majoritate a cazurilor, op
țiunea pentru „Flop" se 
manifestă în rîndul sexu
lui feminin. I-am cerut pă
rerea Corneliei Popescu, 
după ce în sala de la cen
tru) „23 August" s-a aș
ternut iarăși liniștea : „Sti
lul acesta mă avantajează 
în întregime. Este singurul 
care mă ajută să-mi ex
ploatez total detenta. în 
prezent, adică după mai 
puțin de trei luni de prac
ticare a „Fiop“-ului, îmi 
dau seama că mai am încă 
serioase greșeli de ordin 
tehnic. După ce le voi eli
mina, voi răspunde dacă la 
1,90 m, și mai sus, se sim
te puternic lipsa de oxi
gen !" Acest viitor, după 
părerea noastră, nu este 
prea depărtat. Să așteptăm 
„internaționalele" de la 
București, „europenele" de 
la Vienă și, firește, sezo
nul în aer liber.

Horia CRISTEA

PETROLUl-Ploiești - 
CERNOMOREI-Odesa 2-1 (10) 9

PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn
teii"). — La Ploiești, echipa lo
cală de fotbal Petrolul a sus
ținut primul său meci interna
tional din acest an în compa
nia echipei sovietice Cernomo- 
reț-Odesa. în fața unui numeros 
public, pe un timp frumos, atît gaz
dele, cît și oaspeții, au desfășurat 
un joc de o bună factură tehnică, 
pe placul spectatorilor. Au fost pe
rioade de dominare cînd de o par
te, cînd de cealaltă, disputa fiind 
dîrză. Scorul este deschis de tînă- 
rul petrolist Moraru, în min. 25. în 
a doua parte a jocului, oaspeții in
sistă mai mult la poarta petrolistă 
și reușesc să egaleze în minutul 60 
prin Mihailin. Jocul ia o alură mal 
dinamică, Grozea reușind în final 
să aducă victoria echipei ploieș- 
tene prin golul marcat în min. 75. 
Scor 2—1 pentru Petrolul.

@ @ ® ® © o ®
handbal, unul de tenis și unul de 
baschet.

Complexul a fost finanțat în pro
porție de aproape 10 la sută de că
tre C.N.E.F.S., dar peste 90 la sută 
din valoarea lucrării â fost acope
rită prin munca obștească și prin 
contribuția bănească a cetățenilor 
orașului. Proiectul a fos* întocmit de

SB

SPORTUL PENTRU TOȚI - LA ORAȘE Șl SATE

Așa se nasc stadioanele
-olet. patru de tenis, o pistă de at
letism. o oistă pentru cartinguri, 
an punct, nautic, vestiare, anexe 
Igienico-sanitare. S-au plantat și 
vreo 7 000 de arbuști. Trebuie însă să 
spun că au fost nenumărate după 
amieze și duminici cînd pe șantie
rul parcului sportiv lucrau mii de 
copii, de tineri și de cetățeni ai o- 
rașului I în același timp participarea 
directă, în masă a tinerilor pe șan
tierul unor baze sportive pe care le 
vor folosi tot ei s-a dovedit un ex
celent mijloc de pregătire fizică pre
cum și de formare a deprinderilor 
practice pentru munca productivă și 
pentru viață.

Sursa de finanțare a lucrărilor a

gestionat de an comitet al părințilot 
care funcționează pe lîngă Casa pio
nierilor Pentru răspîndirea valoroa
sei experiențe din Constanța. Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor a luat măsura de a se or
ganiza în acest oraș o consfătuire cu 
-esponsabilii comisiilor de sport și 
urism de la mate -onsiliile iude- 
lene.

Un alt caz grăitor de manifestări 
a energiei edililor locali și a cetă
țenilor îl întîlnim în orașul Tulcea 
Aici a prins viață complexul sportiv 
„Delta", care cuprinde un teren de 
fotbal, înconjurat de o pistă pentru 
atletism, un teren de volei, unu] de

:ătre arhitecți pensionari, iar lu
crările care cereau mînă de lucru 
calificată Te-au efectuat benevol zi
dari și tîțnplari pensionari împreună 
cu elevii școlilor orofesionale din 
localitate,

După cele două cazuri semnifica
tive oe plan urban, doresc să sem
nalez unefa inițiative din me
diul rural soldate cu rezultate 
lăudabile . De pildă, merită a fi evi
dențiată acțiunea din comuna Lăza- 
rea (județul Harghita) îndreptată 
spre înzestrarea școlii generale cu 
o bază sportivă corespunzătoare; 
Prin contribuția obștească, orin 
munca cetățenilor și a elevilor in- 
șiși au fost, amenajate : un teren de

hochei pe gheață (cu mantinele T), 
unul de baschet și unul de volei (am
bele cu zgură roșie), două terenuri 
de handbal, o pistă de atletism lungă 
de 80 m, sectoare pentru sărituri și 
aruncarea greutății, precum șl un 
portic de gimnastică I

Am amintit la început despre co
muna Goicea Mică. Oameni harnici 
și pricepuți, cooperatorii din Goicea 
Mică, județul Dolj, au simțit nevoia 
ca alături de școală, cămin cultural, 
teatru de vară și alte construcții so- 
cial-culturale să aibă și o arenă 
pentru ca cetățenii să poată practica 
diferite sporturi. Sub îndrumarea 
comitetului de partid, cu sprijinul 
conducerii C.A.P. și al comitetului 
U.T.C., cetățenii au construit un 
complex sportiv care are un teren 
de fotbal, unul de handbal și altul 
de volei, o pistă de atletism, precum 
și anexele sanitare și igienice nece
sare. Complexul este situat în am
bianța plăcută a parcului din mij
locul comunei. Și, fiindcă împreju
rările permiteau, în oare a fost a- 
menajat un lac

închei aici seria exemplelor din 
domeniul construcției de baze spor
tive prin folosirea atentă a resurse
lor locale și prin utilizarea acelei 
forțe care este energia tineretului și 
a cetățenilor. După cum putem 
constata, spiritul întreprinzător și 
munca plină de pasiune pot pune în 
valoare resurse nebănuite, aflate în 
..stare 13tentă“ pretutindeni, în fie
care oraș. în fiecare comună. Aces
tui spirit întreprinzător să-i des- 
Tiidem larg porțile spre a se mani
festa in sprijinul mișcării sportiva 
.le masă.

Prof. Gh. VLĂDICA

proba.de
oat.ru


viața internațională

cuprinde o serie de personalități ale

agențiile de presă transmit:

ice au demonstrat pe străzile Romei, cerînd reînnoirea 
□toritâ demonstrației, circulația a fost oprita timp de mai multe ore

RAPORTUL EVENIMENTELE
COMISIEI REY DIN ORIENTUL APROPIAT

DEZVOLTĂRII
® Consultările secretarului general al O.N.U. în legătură 
cu ultimele incidente arabo-israeliene ® Restabilirea 

calmului în Iordania

RELAȚIILOR EST-VEST
BRUXELLES 15 (Agerpres). — în 

raportul anual al Comisiei Rey, pri
vind activitatea Pieței comune, se 
subliniază că „evenimentele din a- 
nul trecut au pus în lumină lipsa 
de coerență a politicii statelor 
membre" ale acestei comunități 
vest-europene, precum și „fragilita
tea infrastructurilor monetare ale 
comunității".

în oe privește negocierile privind 
lărgirea Pieței comune, raportul Co
misiei Rey relevă că ele vor fi relua
te în cursul anului 1970. Comisia nu 
subestimează nici dificultățile șl nici 
riscurile, apreciind doar că este 
momentul pentru reluarea acestor e- 
forturi. Este evident că referirea 
privește în primul rînd cererea Ma
rii Britanii de a intra in Piața co
mună. j \ .... . .

Partea cea mai importantă a ra
portului o constituie expunerea 'de 
motive în oare se apreciază că Piața 
oomună „trebuie să afirme din nou 
dorința de a căuta, împreună ou ță
rile din Europa răsăriteană și în pri
mul rînd cu U.R.S.S., organizarea 
unor raporturi de coexistență și co
laborare". Această „deschidere" ar 
trebui, conform părerii Comisiei 
Rey, să facă parte dintr-o reexami
nare a „ansamblului relațiilor exter
ne ale țărilor membre ale comuni
tății".

Comisia precizează, totodată, că o 
asemenea reexaminare ar fi menită 
Să ajute Ia depășirea „prea multor 
dificultăți și a prea multor opoziții 
de interese care s-au acumulat".

satelitul cel mai
CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA EL. ȚVIV

Lansarea cu succes a primului sa
telit artificial japonez, „OHSUMI" 
— denumit astfel după numele pe
ninsulei unde se află centrul spațial 
Uchinoura — a plasat Japonia în 
clubul mondial al cercetărilor cos
mice. Ea a devenit a patra țară 
din lume după U.R.S.S. (4 octom
brie 1957), S.U.A. (31 ianuarie 1958) 
și Franța (26 noiembrie 1965) care 
a reușit să plaseze pe orbită un 
satelit folosind în exclusivitate teh
nologie proprie. Este rezultatul u- 
nor eforturi începute acum 15 ani 
a căror încununare cu succes ilus
trează încă o dată ridicatul po
tențial economic și tehnico-științi- 
fic al Japoniei, în prezent una din 
principalele țări industrializate.

Pentru lansare s-a folosit o me
todă nouă, așa-zis a „înclinării 
gravitaționale neghidate", socotită 
cea mai puțin costisitoare. Satelitul 
însuși, racheta purtătoare „Lamb
da-4 s“, aparatajul de bord și ope
rațiunile de lansare nu au costat mai 
mult de 388 000 de dolari, foarte pu
țin în comparație cu cheltuielile fă
cute de alte state cu prilejul lansă
rii primilor sateliți. După aceas
tă metodă, racheta este fixată încă 
de la lansare cu o anumită înclina
ție față de verticală calculată de 
experți ca să asigure intrarea 
orbită a satelitului, fără să mai fie 
necesare manevre de ghidare 
treptelor rachetei, pentru a-i men
ține cursul pe traiectoria stabilită.

Satelitul japonez cântărește 23,1 
kilograme și are forma unei sfere 
pe care este montat un trunchi de 
con din care se desprind cele pa
tru antene. Este dotat cu instalații 
de măsurare a temperaturii, altitu
dinii, vitezei și aparataj de recepție- 
emisie. începînd cu a șaptea rota
ție în jurul planetei, satelitul a în
cetat kă mai emită semnale, deoare
ce temperatura in interiorul lui a 
crescut brusc la 70 de grade, iar ba
teria prevăzută pentru a funcționa 
Circa 30 de ore s-a descărcat mai 
repede decît se prevăzuse. Satelitul 
continuă să se rotească pe o orbi-

pe
a
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Demonstrații ale fermierilor britanici.In dilerite ora?e ale 
Angliei au avut loc noi demonstrații ale fermierilor britanici. Demonstranții au 
ocupat străzile orașului Darlington din comitatul Darem. Coloana, care se 
întindea pe o distanță de un kilometru, a paralizat circulația în oraș. Demonstrații 
similare au avut loc la Newarck, comitatul Nottinghamshire. Fermierii cer 
sporirea subvențiilor guvernului pentru nevoile agriculturii și sporirea prețurilor 
de achiziție a produselor agricole.

Convorbirile în vederea formării noului guvern ita
lian. Direcțiunea Partidului democrat-creștin italian, a cărei întrunire a luat 
sfîrșit sîmbătă noaptea, a aprobat în unanimitate un comunicat prin care își 
reafirmă încrederea în fostul premier Mariano Rumor, însărcinat cu formarea 
noului guvern. Direcțiunea a desemnat delegația democrat-creșitină care va 
duce convorbirile, programate să înceapă luni, cu celelalte trei partide ce 
urmează să formeze noul guvern cvadripartit — socialist, socialist-unitar și re
publican. Alături de Rumor, delegația 
partidului.

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a decla
rat sîmbătă, într-o oonvorbire cu zia
riștii, că intenționează să se întîl
nească cu reprezentantul său ir. 
Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
în cursul vizitei pe care o va face 
în Europa. U Thant va părăsi marți 
seara New Yorkul pentru a parti
cipa la deschiderea lucrărilor Comi
tetului pentru dezarmare de la Ge
neva. Pe de altă parte, la sediul Na
țiunilor Unite s-a anunțat că șeful 
grupului de observatori O.N.U. în 
Orientul Apropiat, generalul Odd 
Bull, a sosit sîmbătă seara la New 
York pentru a se întîlni cu secreta
rul general al O.N.U. După cum se 
știe, el a fost chemat la sediul O.N.U. 
de către U Thant oare și-a exprimat 
dorința de a avea o convorbire cu 
acesta asupra situației din Orientul 
Apropiat și îndeosebi a măsurilor ce 
se impun după recentele incidente 
arabo-israeliene care au marcat o 
virtuală renunțare de către părțile 
în conflict la respectarea acordului 
de încetare a fooului,

CAIRO. — Ministerul de Interne 
al R.A.U. a dat ■ publicității sîmbătă 
seara un comunicat în care cere 
populației să respecte dispozițiile 
privind camuflajul în orașe. Locui
torii sînt chemați să vopsească gea
murile, iar magazinele să stingă re
clamele luminoase. In comunicatul 
ministerului se anunță că în curînd 
vor fi luate măsuri împotriva celor 
care nu vor respecta aceste dispozi
ții. Pe de altă parte, secretariatul 
Partidului Uniunea Socialistă Arabă 
a decretat stare de urgență în rîndu- 
rile unităților de apărare pasivă în 
timpul celor patru zile ale sărbători
lor Aid El Kebir care încep luni.

AMMAN. — Agențiile de presă re
latează că sîmbătă, pentru prima 
dată de la începutul tensiunii din 
capitala Iordaniei, provocată de ne

tă circumterestră avînd apogeul 
5 164 kilometri și perigeul 328 de 
kilometri, pe un plan înclinat față 
de cel al Ecuatorului cu 31 de gra
de. El va rămîne probabil în cos
mos circa zece ani.

Această premieră cosmică, reali
zată de Institutul de cercetări aero
nautice și spațiale al Universității din 
Tokio, este salutată de presa japo
neză, păstrîndu-se însă proporțiile 
modestiei. Se menționează că „sa
telitul este prea mic" și că singu
rul lucru ce merită scos in relief 
este că are costul cel mai 
redus, dait fiind că au fost 
excluse aparatele de ghidare. Se 
deschide astfel posibilitatea și pen
tru alte țări să lanseze sate
liți cu cheltuieli mici. Ziarul „Asa- 
hi“ relevă, pe de altă parte, că me
toda „înclinării gravitaționale ne
ghidate" prezintă inconvenientul că 
nu permite plasarea satelitului pe 
orbita dorită. Ziarul precizează că 
orbita pe care se rotește „OHSU- 
MI“ este foarte diferită față de cea 
prevăzută în programul lansării. 
Faptul că perigeul orbitei lui este 
cu 200 de kilometri mai aproape de 
pămînt decît se prevăzuse inițial 
dovedește limitele sistemului folo
sit.

Cît privește programul spațial ja
ponez el se va desfășura în două 
etape. Pînă în 1973 vor fi lansați ■ 
șase sateliți științifici cu ajutorul 
rachetelor de tip „Lambda-4 s“ și 
a unui nou tip de rachetă — „Mu" 
— de asemenea de fabricație japo
neză, experimentată cu succes la 
sfîrșitul anului trecut. în faza a 
doua se va trece la observarea io- 
nosferei prin sateliți lansați cu aju
torul unor rachete mai puternice de 
tipul „Q“ și „N", utilizîndu-se de 
această dată sisteme de ghidare la 
fiecare treaptă a rachetei. Cu aju
torul rachetei „Q“ — cea mai pu
ternică — se vor lansa în 1973 sate
liți staționari de comunicații. în 
acest fel Japonia speră să-și îm
bunătățească poziția în sînul con
sorțiului internațional de comuni
cații prin sateliți „Intelsat". 
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înțelegerile dintre autoritățile iorda- 
niene și grupurile de comando pales- 
tinene, în toate cartierele din Amman 
a fost liniște deplină. De asemenea, 
și în celelalte orașe de pe întreg te
ritoriul iordanian domnește calmul. 
Agenția France Presse menționează 
că un purtător de cuvînt oficial al 
guvernului iordanian a dezmințit ca- 
tegorio unele zvonuri difuzate în 
străinătate, conform cărora ■ centrul 
capitalei ar fi fost ocupat sîmbătă de 
grupurile de comando palestinene. 
Asemenea zvonuri, a afirmat el, sînt 
lansate în scopul de a provoca o at
mosferă de încordare în țară.

TEL AVIV. — Ministrul de externe 
al Israelului, Abba Eban, a părăsit 
duminică dimineața Tel Avivul 
pentru a întreprinde un turneu prin 
mai multe țări din Europa occiden
tală. El va vizita Olanda, R. F. a 
Germaniei, Belgia și Luxemburgul. 
Intr-o declarație făcută la plecare, 
Eban a spus că va discuta cu oficia
litățile din țările menționate situația 
din Orientul Apropiat, informîndu-le, 
totodată, despre recentele incidente 
arabo-israeliene.

PERU

refuz
semnificativ

LIMA 15 (Agerpres). — Guvernul 
Peruvian condamnă cu hotărîre a- 
mestecul Asociației Interamericane 
a Presei în treburile interne ale țării.

După cum s-a mai anunțat, în luna 
ianuarie această asociație și-a tri
mis „reprezentanții" în capitala pe
ruviana pentru a primi „explicații" 
de la autoritățile din Lima în legă
tură ou legea cu privire la libertatea 
presei, adoptată la sfîrșitul anului 
trecut. Conform acestei noi 
fi proprietari și acționari ai 
și revistelor care apar în Peru nu
mai cetățeni de origine peruviană 
care trăiesc în țară. Președintele sta
tului, Ovando Candia, a refuzat să 
se întîlnească cu „reprezentanții" 
Asociației Interamericane a Presei, 
subliniind că adoptarea legii cu pri
vire la libertatea presei este o ches
tiune internă a statului peruvian, 
asupra căreia nu este obligat să dea 
explicații nici unei organizații străine.

IMPERATIVE ALE CELUI DE AL DOILEA
DECENIU AL NAȚIUNILOR UNITE

PENTRU DEZVOLTARE
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN 

LA REUNIUNEA U.N.C.T.A.D.

GENEVA 15. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Re
uniți în ședință de noapte, partici- 
panții la cea de-a treia rundă a ce
lei de-a IX-a sesiuni a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare au în
cheiat dezbaterea punctului principal 
de pe ordinea de zi : „Determinarea 
contribuției U.N.C.T.A.D. la cel de-al 
doilea deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare". în cuvîntul său.

Pe- 
ad- 
Ro- 

la

pentru dezvoltare". în cuvîntul 
șeful delegației române, Mircea 
trescu, reprezentant permanent 
junct al. Misiunii permanente a 
mâniei pe lingă oficiul O.N.U. 
Geneva și vicepreședinte al consiliu
lui, și-a exprimat regretul că dez
baterea nu s-a soldat cu un succes 
deplin și a apreciat că totuși rezul
tatele obținute pot fi considerate 
drept o etapă spre înțelegerea nece
sară.

După ce a relevat că România va 
continua să-și lărgească schimburile 
comerciale și cooperarea economică 
cu toate țările, vorbitorul a arătat 
că suprimarea tuturor măsurilor dis
criminatorii în comerțul internațio
nal, reducerea progresivă pînă la 
dispariție a obstacolelor tarifare și 
netarifare, stabilirea și aplicarea u- 
nui sistem general de preferințe 
nereciproce și nediscriminatorii în 
favoarea țărilor insuficient dezvol-

Conferința „Noii coaliții 
demOCrate", cuPrinzînd membri 
liberali ai Partidului democrat din 
S.U.A. a început la Chicago. La con
ferință participă aproape 600 de re
prezentanți ai cluburilor Partidului de
mocrat, sindicatelor, organizațiilor 
populației de culoare și antirăzboinice, 
care vor discuta un program de acțiuni 
în vederea alegerilor legislative din 
noiembrie. Primii vorbitori au subli
niat necesitatea intensificării luptei 
pentru încetarea războiului din Viet
nam.

In fața clădirii Parlamen
tului finlandez a avut loc 
o demonstrație la care au luat 
parte numeroși tineri. Demonstranții 
au cerut ca Finlanda să recunoască 
Republica Democrată Vietnam și gu
vernul revoluționar provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud. într-o 
rezoluție adoptată la mitingul care 
a avut loc cu acest prilej este con
damnată intervenția Statelor Unite în 
Vietnam.

Vicepreședintele Ecuado
rului; Jor8® Zavala Baquerizo, care 
a întreprins recent un turneu prin 
cîteva țări socialiste, inclusiv România, 
a declarat ziariștilor că vizita sa în 
aceste țări a fost fructuoasă. în timpul 
acestei călătorii, a arătat el, am purtat 
tratative pentru lărgirea legăturilor co
merciale și culturale cu țările vizitate.

Audierile în procesul de 
la Chicago tatenta» împotriva » 
șapte lideri ai unoi organizații paci
fiste din S.U.A. s-au încheiat sîmbătă; 
seara. Timp de 100 de zile, cît a du
rat procesul, acuzarea ' s-a ' sirădiiif ‘ săț 
dovedească că inculpații au premedi
tat cu mult înainte tulburările caro 
s-au produs în timpul manifestațiilor 
de la Chicago din noiembrie 1968, 
prilejuite de lucrările convenției Par
tidului democrat și îndreptate împo
triva războiului din Vietnam.

OUĂ DE DINOSAUR

Clădiri distruse de uragan în orășelul Angmagssalik din Groenlanda

sateliți orbitali, 24 
prevăzute cu mii 
sensoare, 10 nave

de a- 
de a- 
ocea-

PRONOSTICURI METEO 
ROLOGICE EXACTE PEN 

TRU 14 ZILE

tate, indiferent de sistemul social- 
economic și grupul căreia îi aparțin 
în cadrul U.N.C.T.A.D., constituie tot 
atîtea condiții indispensabile dezvol
tării economice. Raporturi normale 
între diferitele țări și popoare, a 
subliniat vorbitorul, nu pot fi con
cepute decît în cadrul dreptului in
ternațional, cu respectarea princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, ale neamestecului în 
afacerile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, prin
cipii reprezentînd însăși armă
tura legalității internaționale. Dele
gația română — a spus în încheiere 
reprezentantul nostru — consideră că 
toate țările, atît cele în curs de dez
voltare, cît și cele dezvoltate, trebuie 
să participe la eforturile necesare 
pentru realizarea obiectivelor celui 
de-al doilea deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare și subliniază 
că fiecare țară trebuie să participe 
la aceste eforturi în raport cu 
nivelul său economic și necesi
tățile propriei sale dezvoltări, că 
toate țările în curs de dezvol
tare, indiferent de sistemul lor 
social-economic și apartenența la di
ferite grupe de țări, trebuie să bene
ficieze de această contribuție. Ea 
precizează, de asemenea, că este 
esențial să se asigure caracterul u- 
niversal al U.N.C.T.A.D.

a revenit 
cintat în

Kaikan" 
Beethoven.

Pianistul român Valentin 
Gheorghiu își continuă cu suc
ces seria recitalurilor și , con
certelor in Japonia, unde a so
sit la invitația Filarmonicii ja
poneze și a Asociației de muzi
că „Roon“. După recitalurile 
date la Hakodate și la Sapporo, 
în Insula Hokkaido, pianistul 
român 
unde a 
„Bunka 
nr. 1 de 
companiat de Orchestra filar
monică a Japoniei, sub baghe
ta cunoscutului dirijor japonez 
Kanae. Interpretarea pianistului 
român a stimit aplauzele pre
lungite ale celor aproape 3 000 
de spectatori. Concertul a fost 
transmis în direct de televiziu
nea japoneză. In continuarea 
turneului său, Valentin Gheor
ghiu va mai concerta la Tokio, 
Kyoto, Osaka și in alte orașe 
nipone.

la Tokio 
marea sală 

concertul 
El a jost a-

Parlamentul rhodesian 
și-a suspendat activitatea 
în cursul acestei săptămâni, pentru a 
permite guvernului rasist de la Sa
lisbury să înceapă pregătirile în ve
derea organizării așa-ziselor alegeri 
generale și a punerii în aplicare a noii 
„Constituții". După cum se știe, a- 
ceastă „Constituție", elaborată de ofi
cialitățile rasiste și supusă unui simu
lacru de referendum în vara anului 
trecut, legiferează introducerea apar
theidului în Rhodesia. Ea prevede, 
totodată, sa Rhodesia să devină „re
publică", ceea ce echivalează cu ru
perea ultimelor legături cu Mares 
Britanie.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.F. a Germaniei, 
Walter Scheel, care se află într-o vi
zită oficială în India, a avut o între- 
vedero-cu primul ministru indian, In
dira Gandhi. în cursul convorbirilor 
purtate cu acest prilej au fost abor
date probleme privind relațiile bilate
rale și situația internațională actuală.

Senatorul Muskie 
critică

atitudinea S.U.A 
față de tratativele 

de la Paris
WASHINGTON 15 (Agerpres).

Senatorul Edward Muskie a criticat 
guvernul S.U.A. pentru atitudinea 
sa față de tratativele de pace de la 
Paris în problema vietnameză. El a 
declarat că guvernul „a uitat de tra
tativele de la Paris", întrucît pînă 
în prezent nu a numit un nou șef 
al delegației americane la aceste 
convorbiri după demisia lui Henry 
Cabot Lodge.

Tergiversarea acestei numiri este 
interpretată de observatorii politici 
drept o respingere din partea guver
nului american a ideii privind re
glementarea pe cale pașnică a con
flictului din Vietnam.

SAIGON 15 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agenției de presă Eli
berarea, în cursul acțiunilor ofensi
ve inițiate în primele 20 de zile ale 
lunii ianuarie, forțele patriotice care 
acționează în districtele Tan Tru și 
Can Giuoc din provincia sud-viet- 
nameză Long An au scos din luptă 
peste 250 de militari din rîndul tru
pelor americano-saigoneze.

Aceeași agenție informează că în 
cea de-a doua jumătate a lunii ia
nuarie detașamentele patrioților din 
provincia sud-vietnameză Phoc Long 
au distrus peste 80 de vehicule mi
litare și au doborît 16 elicoptere ale 
forțelor inamice.

Un proiect de lege pri
vind aprobarea unor aloca
ții suplimentare pentru ne
cesități militare în sumă de 13 
milioane lire sterline a fost prezentat 
în Camera Comunelor a Parlamentu
lui britanic. Observatorii din Londra 
consideră că o mare parte din aceste 
mijloace suplimentare este destinată să 
acopere cheltuielile de întreținere a 
trupelor britanice staționate în R. F. 
a Germaniei. Ziarul „Moming Star" 
arată că cheltuielile militare britanice 
sporesc, în timp ce sînt reduse aloca
țiile destinate asistenței sanitare și în 
alte scopuri sociale.

Guvernul Statelor Unite a 
hotărît să renunțe la pro
ducția și utilizarea militară 
a toxinelor mortale,a anunțat 
sîmbătă seara un purtător de cuvînt 
al Casei Albe la Key Biscayne, reșe
dința din Florida a președintelui Ri
chard Nixon. Purtătorul de cuvînt a 
precizat însă că, „pentru moment", 
Statele Unite își rezervă dreptul de 
a utiliza gaze lacrimogene și substan
țe defoliante. Toxinele constituie o 
clasă intermediară între armele chi
mice și bacteriologice,

Republica Arabă Unită a 
fost primită în G.A.T.T. (Acor- 
dul general pentru tarife și comerț) 
ca membru cu drepturi depline. 
Agenția M.E.N. menționează că R.A.U. 
făcea parte din G.A.T.T. dar cu statut 
de membru asociat.

Reluarea lansării de sa
teliți de către Franța. La cen 
trul spațial francez din Guyana ur
mează să aibă loc la 9 martie prima 
lansare a unei tachete de tipul „Dia- 
mant-B", care va plasa pe orbită un 
satelit artificial. Evenimentul, infor
mează agenția France Presse, va mar
ca reluarea lansărilor de sateliți de 
către Franța, întrerupte de peste trei 
ani, precum și darea în exploatare a 
acestei noi baze spațiale franceze.

în cursul unor ciocniri
«are au avut loc în localitatea in-DE PRETUTINDENI  gj ———
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Paleontologi sovietici și mon
goli au descoperit în cursul li
nei expediții comune în deșer
tul Gobi un cuib de dinosaur, 
excepțional de bine conservat. 
Ouăle găsite sînt examinate în 
prezent la Institutul de paleon
tologie al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., urmînd ca, mai tîr
ziu, să fie prezentate împreună 
cu alte exponate la Muzeul de 
științe naturale din Moscova. 
Se consideră că această desco
perire este unică în genul ei.

Șase 
vioane 
parate 
nografice și 12 geamanduri au 
fost dislocate într-o zonă tropi
cală a Atlanticului, lîngă insula 
Barbados, în vederea efectuării 
operațiunii BOMEX (Experiența 
Oceanografică și Meteorologică 
din Barbados). Cu ajutorul a- 
cestor aparate vor fi efectuate 
măsurători ale vîntului, tempe
raturii la altitudini de peste 
30 000 m și adîncimi de 5 400 m 
— pe o suprafață de peste 
200 000 mp, precum și studii asu
pra straturilor de nori din re
giune. Datele culese alimentea
ză un sistem de calculatoare din 
S.U.A., unde sînt clasificate și 
analizate de specialiști în vede
rea pronosticării timpului cu 
anticipație de două săptămîni) în 
prezent prevederea corectă a 
vremii nu se poate efectua de
cît cu două zile înainte).

BOMEX este prima experien
ță din cadrul programului de 
cercetări a atmosferei globului, 
aprobat de Organizația Meteo
rologică Mondială- și care va fi 
pus în aplicare în. viitorii ani. 
obiectivul final fiind realizarea 
în anii 1975-1980 a unui serviciu 
mondial de prevedere a timpu-

REFRIGERATOR SUB 
FORMĂ DE PUDRĂ

10.360

Dintr-o pudră „miraculoasă”, 
care necesită doar un adaos de 
apă, se obține un produs refri
gerator care permite conserva
rea alimentelor pe o durată de 
12 ore, la cîteva grade sub zero. 
Pudra, realizată de ..Chase Che
mical Corporation", poate fi 
păstrată vreme îndelungată în 

diană Mingora între demonstranți și 
poliție au fost ucise trei persoane, iar 
alte 18 au fost rănite. într-un raport 
oficial al autorităților locale indiene 
se arată că incidentele s-au produs 
în momentul cînd aproximativ 2 000 
de persoane au încercat să pătrundă 
în incinta unei mine de pietre pre
țioase.

Greva cultivatorilor de 
baUaiie de Pe htoralul costarican 
al Oceanului Atlantic a fost declarată 
de autorități drept ilegală. Ele au 
amenințat pe cei cîteva mii de mun
citori cu măsuri represive dacă nu se 
vor înapoia la lucru. în ciuda acestor 
hotărîri greva continuă.

Convorbiri între repre
zentanții camerelor de co
merț din Turcia și Republi
ca Democrată Germană cu 
privire la extinderea legăturilor eco
nomice și comerciale dintre cele două 
țări au început la Ankara, informează 
agenția Anatolia.

în Iugoslavia vor fi con
struite două nave de mare ca 
pacitate pentru transportul de mine
reu și petrol în urma contractului în
cheiat de Șantierul naval „Ulipr'k" 
din Pola cu firma norvegiană „< 
ges". Fiecare din aceste nave a 
avea un deplasament de 266 000 tone. 
Aceste nave, cele mai mari construite 
pînă acum în Iugoslavia, vor avea 

‘fiecare o lungime de 334 m și lățimea 
de 52 m.

Valul de frig din zona de 
nord-vest a Europei s-a extins și spre 
sudul continentului. în Italia a început 
să ningă’în regiunea Piemont, pe „Ri
viera" ligură și în Munții Apenini. 
Ofensiva frigului a ajuns pînă la Roma, 
unde sîmbătă a viscolit toată ziua. în 
ultimele 24 de ore, asupra Turciei s-a 
abătut o vreme aspră care s-a soldat 
cu moartea a șapte persoane. în Anato
lia orientală, în urma unei avalanșe au 
pierit 4 oameni. Alți trei și-au pierdut 
viața loviți de un trăsnet, în timpul 
unui uragan violent care a cuprins’ 
regiunea Izmir.

condițiile cele mai obișnuite. 
Excursioniștii și pescarii au ast
fel la dispoziție un refrigerator 
ușor transportabil, cu gabarit , 
extrem de redus, care garantea-, I 
ză buna conservare a produse
lor lor alimentare.

VÎRSTA MEDIE 
A OMULUI CREȘTE

O‘ comisie specială creată de 
O.N.U. pentru studierea situației 
demografice mondiale a dat de 
curînd publicității un raport din 
care reiese că între 1960 și 1965 
durata medie a vieții a crescut 
considerabil. Dacă cu 10 ani în 
urmă ea se situa pentru țările . 
dezvoltate între 66 și 71 de ani. 
în 1965 media a fost între 69 și 
71 de ani. în țările subdezvolta
te media este considerabil mai 
mică. Acum 10 ani ea varia în
tre 35 și 58 de ani. Iar cinci ani 
mai tîrziu între 38 și 60 de ani. 
La mijlocul secolului al XIX- 
lea, media de viață generală era 
de 35 de ani. Iar la începutul a- 
cestui secol ea nu depășea în 
zone considerate foarte avansate 
vîrsta de 45—50 de ani. Rapor
tul releva de asemenea, că la 
începutul secolului, jumătate 
din populația urbană a globu
lui era concentrată în Europa, 
în 1980 bătrînul continent va a- 
dăposti însă numai o cincime din 
populația urbană.

CEL MAI VÎRSTNIC OM 
DIN LUME

Muhammed Aiub, originar din 
nordul Iranului, s-a născut, du
pă cum afirmă, în 1790, și deci 
numără nu mai puțin de 180 de . 
toamne. Ultima căsătorie a con
tractat-o acum... 20 de ani. Are 
în prezent 170 de nepoți, doar

■ cu zece mai puțini decît cifra 
reprezentînd vîrsta sa. Cu ase
menea performanțe poate spera 
Să atingă și un al doilea record 
mondial : cîți ani, tot atîția ne-


