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CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii") : După o pregă
tire minuțioasă, la fabrica 
de transformatoare din ca
drul uzinei „Electroputere"- 
Craiova a început construc
ția primului autotransforma- 
tor de 400 MVA la 400/ 
220 kV ce se realizează tn 
țara noastră și care va ii ter
minat pînă la sfîrșitul anului. 
Construcția acestuia se reali
zează pe baza unui proiect 
"riginal.

-- în acest an vor mai fi con
struite și livrate beneficiarilor 
— în afară de transformatoa
rele cu puteri de la 10 MVA la 
125 MVA, ce se fabrică în 
producția curentă — pe lingă 
autotransformatorul de 400 
MVA, încă două transforma
toare de 190 MVA, pentru Por
țile de Fier.

PORUMBULUI
Calitatea lucrărilor

garanția recoltei
în săptămîna care a trecut, ritmul 

lucrărilor de primăvară a fost inten
sificat, ceea ce a făcut cu putință să 
se recupereze din rămînerea în urmă 
determinată de prelungirea timpului 
rece și umed din cursul lunii martie. 
Pină sîmbătă 11 aprilie a fost semă
nată o suprafață de 243 285 hectare 
în întreprinderile agricole de stat și 
1 078 413 hectare în cooperativele a- 
gricole, în total, cu peste 600 000 hec
tare mai mult decît se realizase anul 
trecut la aceeași dată. Din această 
săptămînă se va trece cu toate 
forțele la semănatul porumbului. 
Pentru obținerea unor recolte mari 
este necesar ca specialiștii și cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
să ia asemenea măsuri care să per
mită executarea semănatului in cel 
mai scurt timp, în teren bine pregă
tit și fertilizat.

La porumb, ca și la alte culturi a- 
gricole, există posibilitatea ca, prin 
aplicarea unei agrotehnici adecvate, 
producția medie la hectar să crească

La cooperativa agricolâ lazu din județul Ialomița se urmărește înde
aproape calitatea lucrărilor la semănat
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simțitor. Multe unități agricole oferă 
o experiență valoroasă în această 
privință. Anul trecut, întreprinderea 
agricolă de stat Insula Mare a Brăi
lei, organizată pe terenuri smulse 
apelor Dunării, a obținut de pe o su
prafață de peste 37 000 hectare o pro
ducție medie de 5144 kg porumb 
boabe la hectar. De asemenea, coope
rativa agricolă din comuna Comana, 
județul Constanța, a realizat de pe 
639 hectare o recoltă medie de 7 086 kg 
la hectar, iar cea din comuna Iazu. 
județul Ialomița, pe 884 hectare — 
6 733 kg la hectar. în condiții de iri
gare recoltele cresc și mai mult, a- 
jungînd la peste 10 000 kg la hectar. 
Tot atît de adevărat este și faptul că, 
în unele cooperative agricole și chiar 
întreprinderi agricole de stat, recol
tele de porumb sint cu mult sub po
sibilitățile oferite în condițiile natu
rale de climă și sol de care dispune 
țara noastră și cele create prin ex
tinderea mecanizării, chimizării și 
irigațiilor.

Condițiile climatice din această pri
măvară sînt favorabile executării în 
bune condiții a însămînțării porum
bului. în cursul iernii pămintul a acu
mulat o rezervă importantă de apă. 
atît de necesară plantelor în timpul 
călduros. De asemenea, din toamnă 
au fost executate arături pe cea mai 
mare parte din suprafețele destinate 
porumbului, iar cantitățile de îngră
șăminte folosite sînt mult mai mari . 
decît anul trecut. De asemenea, și 
vremea se anunță favorabilă execu
tării lucrărilor de primăvară. Meteo
rologii susțin că intervalul 15 apri
lie — 15 mai se va caracteriza prin- 
tr-un timp mai călduros decît normal 
și cu ploi mai puțin frecvente, iar 
numărul zilelor însorite va predo
mina. S-ar putea întîmpla ca aceste 
prevederi să se confirme. De altfel 
vremea s-a încălzit, temperatura so
lului ajungînd, în multe zone, la 16 
grade. Deci, in aceste zone, potrivit 
recomandărilor specialiștilor se poa
te trece, cu toate forțele, la se
mănatul porumbului. Pentru obține
rea unor recolte mari se impune res
pectarea întocmai a tehnologiei sta
bilite pentru această cultură.

Pe prim plan se ridică problema 
pregătirii exemplare a terenului. Și 
cind vorbim de pregătirea terenului 
trebuie reținut că pămintul trebuie 
să devină un adevărat , ’
dină", mărunțit și 
și la ora actuală 
suprafețe mari nearate 
cooperativele agricole 
Arad, Sălaj, Timiș, ________ ,,
Suceava, Harghita, Hunedoara. Ele 
vor trebui arate în timpul cel mai 
scurt Pentru a se putea grăbi arătu
rile, în aceste zone, este necesar 
să se facă lucrări de scurgerea ape
lor. Dacă în județele mai nordice se 
pune problema terminării arăturilor, 
în cele din sud trebuie grăpate ogoa
rele de toamnă — măsură agroteh
nică care previne pierderea apei din 
sol și asigură un bun pat germinativ 
pentru semințe.

Baza tehnico-materială de care dis
pune agricultura, faptul că în cele 
mai multe unități agricole terenul a 
fost pregătit din toamnă, iar semin
țele au fost asigurate in întregime 
permit terminarea însămînțării po
rumbului în maximum 8—10 zile bune

„strat de gră- 
nivelat. Dar 

i mai sînt 
! îndeosebi în 

din județele 
Maramureș,

de lucru. Principala problemă care se 
ridică este aceea a începerii acestei 
lucrări. Cine stabilește acest moment? 
Specialiștii din fiecare cooperativă 
agricolă. Pe baza hotărîrii plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție in
ginerul agronom a fost învestit cu pu
tere deplină în ce privește indicațiile 
tehnice privitoare la măsurile ce tre
buie aplicate în vederea sporirii pro
ducției agricole. în același timp însă 
specialistul agricol este și răspunză
tor de rezultatele de producție și eco
nomice care se obțin. De aceea ingi
nerul agronom șef din cooperativa 
agricolă, șeful de fermă, consultin- 
du-se cu specialiștii de la direcția 
agricolă și cercetătorii din stațiunea 
experimentală cea mai apropiată să 
stabilească cu precizie timpul optim 
pentru începerea semănatului și alte 
elemente de care depinde viitoarea 
recoltă. Specialiștii din agricultură nu 
trebuie să uite că el sînt răspunzători 
de nivelul producției realizate, deci 
la orice măsură întreprinsă ei trebuie 
să întrezărească efectul : cum se va 
materializa în producția obținută.

Desigur, se stabilesc termene pen
tru efectuarea unei lucrări, se pre
văd anumite norme de calitate. în
deplinirea lor depinde, în mare mă
sură de organizarea muncii, de mo
dul cum își duc la îndeplinire sarci
nile președintele cooperativei, șeful 
secției de mecanizare, brigadierii, 
cooperatorii'- înșiși. Pentru însămîn- 
larea in condiții optime a porumbu
lui ca și a celorlalte culturi se impune 
o bună organizare a muncii, folosirea 
cu randament sporit a utilajelor din 
dotarea secțiilor de mecanizare. în 
fiecare fermă, în fiecare brigadă să 
fie luate măsuri organizatorice încit 
ziua-lumină să fie zi de lucru, așa 
cum țăranul român știe dintotdeauna. 
Este calea sigură prin care toate lu
crările agricole — începînd cu semă
natul și terminînd cu recoltatul — 
vor putea fi executate în condiții op
time. Esențial este ca peste tot să 
se facă lucrări de cea mai bună cali
tate. în fiecare moment să se poată 
spune : am garanția că sămînța de 
porumb am pus-o în pămînt bine 
pregătit, la adîncime potrivită, are o 
densitate optimă și că prin aplicarea 
lucrărilor de întreținere se vor obține 
recolte bogate.

i/

Recorduri
Există recorduri și recorduri. Există cele ale spor

tivilor. Oameni puternici bat recorduri în cercetarea 
adincimilor oceanice, in explorarea Antarcticii, in stu
dierea vulcanilor și în atitea alte domenii, mai puțin 
spectaculoase, în care eroismul și temeritatea sint 
puse in slujba progresului uman. Cei neputincioși bat 
„recorduri" ale nimicniciei. Am citit mai de mult des
pre un concurs care consta în... împingerea cu nasul 
a unui bob de mei pină in virful unui deal. Devenit 
patruped, „recordmanul" reușise, de-a bușilea, si imite 
mai bine decît rivalii săi, mișcarea cunoscută a rimă- 
torilor. Tristă și stupidă întrecere, in care nu se cerea 
decit dexteritatea — și degradarea demnității umane — 
presupuse de mersul in patru labe !

Dacă această știre n-ar fi apărut intr-un ziar serios, 
aș fi zis că e vorba de o 
fabulă moralizatoare, întru- 
cit, printre rinduri, deslu
șeam sensurile unui simbol. 
Simbolul nimicului ridicat la 
gradul actului de bravură, 
simbolul unui record al ab
surdității. Și mă gindeam la unii oameni, mai ales ti
neri — vîrsta energiei și a temerității, virsta cea mai 
propice adevăratelor recorduri, ale adevăratei afirmări 
— care au preferat întrecerii bărbătești, meschina Și 
periferica întrecere a „datului din coate", întru obține
rea unui post călduț și comod, sau care au bătut și mai 
bat, pe un bulevard sau altul, recordul kilometrilor fără 
sens, recordul timpului pierdut sau al paharelor de vin, 
recordul rușinos de a ocoli, cu orice chip, munca. Toc
mai munca, tocmai aria celor mai generoase întreceri, 
tocmai zona de confirmare a calităților autentice și de 
obținere a unor veritabile recorduri ale voinței, inteli
genței și pasiunii. Aria de afirmare tot mai largă și 
mai fertilă pe care societatea noastră o oferi cu dăr
nicie tuturor.

Am. cunoscut recent un tinăr a cărui biografie se 
împletește strîns, indisolubil, cu biografia energeticii 
românești. Tn vreme ce alții de virsta lui visau să 
traverseze oceane ca „navigatori solitari", el a navi
gat. pe ape mult mai mici și mai neînsemnate, contri-

buind insă la ridicarea acestor rîuri In zona celebrității. 
Bistrița, Argeș, Lotru au astăzi nu numai sensul lor 
geografic, ci sensurile energiei, ele denumesc tot atitea 
trepte, sau recorduri, ale construcției, ale electrifică
rii, ale formării și afirmării unei generații. Iar el, 
bărbatul care n-a împlinit incă 30 de ani, a participat, 
a luptat și a învins, obținind împreună cu alte sute 
și mii de oameni la fel ca el aceste recorduri ale 
muncii, ale perseverenței.

„Am început pe Bistrița, îmi spunea, prin montarea 
unor turbine mici, de 5, de 7, de 11 megawați. Apoi, 
la Argeș, am mai adăugat o sută. Iar aici, la Lotru, 
cind voi împlini 30 de ani, voi împlini și 300 de me
gawați — forța turbinelor la a căror montare am 
contribuit și eu".

PICĂTURA DE CERNEALĂ
30 de ani — 300 de mega

wați ! Raportul mă uimește 
prin inedita alăturare a ter
menilor. Inedită, dar, în de
finitiv, firească pentru un om 
care și-a înțeles viața nu ca 
pe o simplă adăugare de ani, 

ci ca pe o virstă-energie, ca pe o acumulare de auto- 
depășiri. Ca pe un record, dacă vreți, in întrecerea cu 
dificultățile șantierului, cu subtilitățile meseriei, cu 
voința altora și a lui; în ascensiunea spre piscurile 
înalte ale performanței.

Ar trebui, desigur, să relatăm mai des despre aseme
nea recorduri — deși autorilor lor le place modestia. 
Alături de clasamentul golgeterilor din campionatele 
sportive, ar merita să amintim clasamentele celor ce 
instalează sute de megawați, celor ce înalță mii de 
metri cubi de beton, celor ce înregistrează noi recor
duri in ampla și clocotitoarea întrecere desfășurată zi 
de zi pe toate șantierele construcției socialiste. S-ar 
putea vedea astfel și mai bine cit de ridicol, de mes
chin și de neputincios este „recordul" aceluia ce nu 
cunoaște altă ascensiune decit împingerea unui bob 
de mei...

Paul DIACONESCU

e TENIS
Sportivii noștri în 

două finale în turneul 
de la Palermo.

• FOTBAL
Etapa a XXI-a a divi 

ziilor A și B.

CORESPONDENȚA DIN 
PRAGA — Pregătirile 
fotbaliștilor cehoslovaci 
pentru Mexic

e CICLISM 
început promițător în 

noul sezon

Duminica sportivă ju 
dețeană

Alte știri din tară și 
de peste hotare în pagi
na a lll-a

începînd de astăzi, țara noastră are 
ca oaspete pe președintele Republi
cii Turcia, Cevdet Sunay, care la in
vitația președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, face o vizi
tă în România. Venind după vizita 
pe care șeful statului român, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut-o în Turcia, călă
toria președintelui Sunay în Româ
nia se înscrie ca un nou și remarca
bil moment în evoluția relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare prie
tenească dintre cele două țări. Por
nind de la sentimentele de profundă 
stimă și prietenie de care sînt ani
mate cele două popoare, de la do
rința lor comună de a dezvolta cola
borarea reciproc avantajoasă, de la 
năzuințele lor de pace, opinia publi
că din țara noastră salută cu bucu
rie și cordialitate pe înaltul oaspete 
turc și-i adresează tradiționala ura
re : „Bun venit pe pămintul Româ
niei socialiste !".

Atașată profund Idealurilor păcii 
și securității internaționale, țara 
noastră se manifestă, prin întreaga 
sa politică externă, ca un factor ac
tiv pe arena internațională, își adu
ce o contribuție de prim ordin la 
cauza destinderii, a înțelegerii dintre 
țări și popoare. După cum e cunos
cut, în centrul politicii sale externe 
România situînd în mod statornic 
prietenia, alianța frățească și colabo
rarea multilaterală cu toate țările so
cialiste, își dezvoltă în același timp re
lațiile cu toate statele lumii, indife
rent de orînduirea lor social-politică. 
pe baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Avînd țărmurile scăldate de apele 
aceleiași mări, România și Turcia 
sînt țări vecine pe care însăși situarea 
geografică le determină să trăiască 
în bună înțelegere și amiciție. După 
cum se știe, rațiunile unor astfel de 
legături între cele două țări au fost 
înțelese la vremea lor de o serie de 
personalități clarvăzătoare aparți- 
nînd ambelor popoare. întemeietorul 
Turciei moderne, marele om de stat 
Mustafa Kemal Atatiirk, vedea în 
relațiile bune cu România „un motiv 
de continuă satisfacție", iar cunoscu
tul om de stat și diplomat român 
Nicolae Titulescu afirma că „Româ
nia și Turcia sînt menite să practice 
o prietenie sinceră și activă". Aces
tor deziderate legitime, în deplină 
concordanță cu interesele celor două 
popoare, ale păcii în regiunea bal
canică și în lume, li s-au deschis, 
îndeosebi în ultimii ani, perspective 
optime de materializare.

Atit în România, cit și în Turcia, 
se constată, cu deosebită satisfacție, 
că relațiile dintre cele două țări, ne
umbrite de nici un fel de probleme 
litigioase, cunosc o evoluție ascen
dentă. Mai ales în ultimii ani — prin 
lărgirea cadrului juridic al acestor 
relații, ca urmare a încheierii de 
acorduri și înțelegeri oficiale în dife
rite domenii — schimburile economi
ce și culturale dintre țările noastre 
s-au amplificat și diversificat. Este 
demn de remarcat că in 1969 volu
mul schimburilor de mărfuri a cres
cut de 5,5 ori față de 1961. S-au in
tensificat, de asemenea, schimburile 
tghnico-științifice și în alte domenii, 
sînt în curs de perfectare proiecte 
de colaborare economică ; s-au am
plificat legăturile cultural-artistice și 
turistice.

Realizările pozitive obținute în do
meniul schimburilor economice și cul
turale româno-turce sînt nemijlocit 
legate de intensificarea contactelor la 
diferite niveluri între reprezentanții 
de seamă ai celor două state. In 
ultimii ani au avut loc vizite recipro
ce, la nivelul primilor miniștri, mi
niștrilor de afaceri externe, parla
mentarilor, cu care prilejuri, s-a pro
cedat la rodnice schimburi de vederi 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale, ca și evoluția situației pe plan 
internațional.

Un moment deosebit de important

în cadrul dialogului instaurat Intre 
reprezentanții celor două țări l-a con
stituit, fără îndoială, vizita pe care 
a efectuat-o in luna martie anul tre
cut în Turcia președintele Consiliu
lui de Stat al țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contactele și con
vorbirile pe care le-a avut cu pre
ședintele Cevdet Sunay, cu primul 
ministru Suleyman Demirel, precum 
și cu alte persoane oficiale. Rezulta
tele acestei vizite au confirmat încă 
o dată rolul și importanța deosebită 
pe care le au contactele directe între 
conducătorii de state pentru strîn- 
gerea legăturilor prietenești între po
poare, pentru apropiere și o mai 
cunoaștere reciprocă, pentru 
voltarea colaborării bilaterale . 
conlucrării active pe tărîmul vieții 
internaționale, în vederea apărării 
păcii. In anul care a trecut de la 
desfășurarea vizitei președintelui 
Consiliului de Stat, s-au ădîncit le
găturile economice, s-au lărgit schim
burile pe plan cultural și științific,, 
s-au intensificat întîlnirile și schim
burile de delegații cu caracter eco
nomic. în vederea concretizării unor 
acțiuni în acest domeniu. Perspecti
vele economiei celor două țări, apro
pierea geografică, sînt, în opinia am
belor părți, factori care pot favoriza 
creșterea și diversificarea în conti
nuare a schimburilor economice, 
cooperarea reciproc avantajoasă pe 
tărim industrial și tehnico-științifie.

Referindu-se la evoluția pozitivă a 
legăturilor dintre cele două țări și po
poare, președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
arăta în interviul acordat în urmă cu 
cîteva zile unor ziariști turci : „In 
ultimii ani. relațiile dintre România 
și Turcia au cunoscut o dezvoltare 
ascendentă... S-au dovedit foarte uti
le schimburile de delegații economi
ce și culturale, științifice, intensifica
rea turismului și. in general, contac
tele dintre diferiți reprezentanți ai 
României și Turciei... In ce privește 
perspectiva relațiilor româno-turce. 
consider că atit vizita pe care am 
făcut-o in Turcia, cit și cea pe care 
o va face președintele Turciei în Ro
mânia, va contribui la dezvoltarea și 
mai intensă a relațiilor dintre po
poarele și țările noastre, in interesul 
reciproc ți al cauzei păcii generale". 
La rindul său, subliniind faptul că in
tre România și Turcia nu există nici 
un fel de neînțelegeri, președintele 
Republicii Turcia, CEVDET SUNAY. 
declara : „Sintem foarte mulțumiți de 
stadiul actual al legăturilor noastre 
— legături care se lărgesc și se dez
voltă zi de zi. Constatările noastre a- 
rată că aceste relații — care se în
temeiază pe principiul avantajului re
ciproc — au frumoase perspective de 
a se dezvolta. Sînt convins că aceasta 
va fi in folosul ambelor țări11.

România și Turcia sînt preocupai? 
de îmbunătățirea climatului politic în 
Europa, sporirea încrederii între sta
te. consolidarea securității șl păcii in 
această zonă a lumii. în mod deose
bit, pentru popoarele român și turc, 
ca și pentru popoarele celorlalte țări 
balcanice, prezintă interes îmbunătă
țirea atmosferei politice în regiunea 
geografică a Balcanilor, transforma
rea acesteia într-o zonă a bunei con
viețuiri, a păcii și colaborării fruc
tuoase. Dezvoltarea legăturilor de 
apropiere și colaborare dintre Româ
nia și Turcia reprezintă, în acest 
context, o contribuție constructivă la 
evoluția pozitivă în Balcani, la secu
ritatea și pacea continentului euro
pean.

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă convingerea că vizita pre
ședintelui Republicii Turcia în țara 
noastră, convorbirile dintre cei doi 
șefi de state vor consolida și mai 
mult legăturile de prietenie și cola
borare româno-turce, că relațiile re
ciproce pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural se vor dezvolta 
continuu, spre binele ambelor po
poare, în interesul păcii și colaboră
rii internaționale.

bună 
dez-< 

și a

In pofida vîrstei sale ve
nerabile, Oborul bucureș- 
tean continuă să rămînâ 
una dintre cele mai anima
te zone comerciale din Ca
pitală și din țară. Zeci de 
mii de cumpărători „asal
tează" zilnic, din zori pînă 
în noapte, halele și magazi
nele sale. Căci „oborul" o- 
feră de toate prin sute de 
magazine și puncte de des
facere, asemenea unui uriaș 
magazin universal pe cît de 
vast, pe atît de divers și a- 
trăgător.

Am vizitat pe îndelete și 
în nenumărate rînduri „Ha
lele Centrale" și împreju
rimile lor, întreaga arie de
numită curent — „Obor". 
Este o realitate faptul că 
Halele Obor și împrejuri
mile au o vitalitate co
mercială deosebită, pers
pective de dezvoltare și 
modernizare, de asemenea, 
aparte, 
mercial 
de mii 
de aici 
valoare 
ne de

Pornind de la aceste două 
considerente, 
întrebarea — 
podărit acest 
întins spațiu 
este de mare

S-ar părea, la prima ve
dere, că reprezentanților 
comerțului nu li se pot a- 
duce prea multe, în această 
privință, reproșuri. în ve
derea sporirii vitezei de 
desfacere, în hale și împre
jurul lor au fost amenajate 
cîteva noi platouri pentru 
legume și fructe, mici „su
cursale" ale unităților de 
alimentație publică, chioș
curi de răcoritoare. Și, mai 
departe ? Chiar fără să fii 
specialist, înțelegi, la o pri
vire mai atentă, că pomeni
tul perimetru comercial nu 
este nici pe departe exploa
tat după posibilități. Spațiul 
comercial din afara hale
lor, de pildă, e la dispozi
ția oricărei întreprinderi 
sau organizații comerciale 
mai întreprinzătoare. E 
vorba de zona aferentă 
străzii „Ziduri între Moși", 
de cele cîteva „locuri vi
rane" din spatele și din

fața pieței de legume. Sint 
aici mii de mp de teren 
excelent pentru amenaja
rea în continuare a tot fe
lul de unități și puncte de 
desfacere cerute cu insis
tență de cumpărători. Deo
camdată insă nu se între
prinde practic nimic. Mo
tivul ? S-a dovedit cumva 
că pentru fluviul neîntre-

comerciale să transforme 
halele și zona imediat în
vecinată intr-un centru co
mercial dens, într-un veri
tabil univers al cumpărăto
rilor. (De fapt nu toate zo
nele enumerate mai sus 
sint complet disponibile. O 
bună parte din ele sint o- 
cupate de... păsărari și un- 
dițari, care fac. pe cont

OBORUL:

Acest „careu11 co
se întinde pe zeci 
de mp ; unitățile 
desfac mărfuri în 
de sute de milioa- 
lei anual.

am socotit că 
este bine gos- 
tradițional și 

comercial ? — 
actualitate.

ASTEAPTA

rupt de oameni ce se pe
rindă prin Obor e de-ajuns 
atît cit s-a realizat ? înca
sările actuale exclud din 
capul locului o asemenea 
eventualitate. Comerțul mo
bil sau cel practicat în uni
tăți amenajate din 
riale 
re și 
dește 
tajele. 
sînt în 
iar, în 
net se 
siderabile. Iată cel ..... . 
două motive care ar fi tre
buit să-i determine pe re
prezentanții organizațiilor

mate- 
ușoa- 
dove- 
avan- 

Cheltuielile de regie 
general foarte mici, 

schimb, beneficiul 
ridică la sume con- 

puțin

de construcție 
iettine își 
pe deplin

mare complex comercial, 
prin posibilitățile de desfa
cere de care dispune acum 
și prin cele încă nefolosite, 
Oborul ar putea deveni din 
multe puncte de vedere 
principalul centru de atrac
ție al consumatorilor de 

toate categoriile". Fără în
doială — așa stau lucrurile.

Dar ce se observă în rea
litate ? Suprafețele propice 
desfacerilor de mărfuri nu 
numai că nu se extind și nu 
se modernizează, dar — 
mai mult — în această pri
măvară avem surpriza să 
vedem închise o mare 
parte chiar dintre unitățile 
vechi. Cînd le vezi cu o- 
bloanele trase ai senzația 
că în acele locuri au lucrat, 
cu ani in urmă, niște co- 
mercianți care făcîndu-și 
„suma11 s-au retras din a- 
faceri. Ne-am interesat în 
amănunt : de ce nu sint 
folosite cum se cuvine 
„hectarele comerciale" din 
jurul Oborului, de ce atitea 
unități stau încă închise ? 
Am primit numai răspun
suri de tipul : „Se va ex
tinde"...... Nu gvem încă o
imagine de ansamblu11... 
„încă nu sînt gata renovă
rile11... „Se lucrează la in
ventare"...... N-a venit pri
măvara11...

Și în timp ce
caută scuza cea mai 
trivită, , cumpărătorii 
înarmează cu răbdare, 
coadă pentru cele mai
însemnate mărfuri. Astfel, 
chiar pentru o gustare fru
gală în Obor (dimineața 
mai ales) trebuie 
sești o serioasă 
de timp, să mai 
pe deasupra și
nervi „cuvenită". Și 
se știe, teoretic, 
dintre comercianți pretinde 
că „organizațiile comercia
le trebuie să lucreze de așa 
manieră incit procurarea 
unei mărfi să constituie 
pentru cumpărător o plă
cere și nicidecum o cor
voadă". Dar, cum spuneam, 
așa 
ti că
Mai

Astăzi, 13 aprilie, în 
jurul orei 12, Studioul 
de televiziune va trans
mite în direct de la Ae
roportul București-Oto- 
peni sosirea președin
telui Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, împreu
nă cu soția, care la 
invitația președintelui 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu, va face o 
vizită oficială în țara 
noastră.

c.F.R. Cu 160 km

fiecare 
po

se 
fac 
ne-

pe ora

propriu, un înfloritor co
merț cu păsări, cu trestii 
și momeală pentru pes
cuit !).

N-am insista atît pentru 
„plombarea11 suprafețelor 
comerciale rămase virane 
dacă unitățile amenajate 
pină acum nu s-ar bucura 
de interesul cumpărătorilor 
și în consecință n-ar dove
di cit pot fi de rentabile.

Oamenii cu care am stat 
de vorbă, negustori și cum
părători, sesizau lipsa de o- 
perativitate 
recție a 
comerțului.
„Prin așezarea

in această di- 
reprezentantilor 

Ni s-a spus : 
acestui

să iro- 
cantitate 
consumi 
doza de 

doar 
fiecare

e „in teorie'1. în prac- 
e așa cum am arătat, 
mult chiar — unitățile

Gheorghe GRAURE

(Continuare in pa», a Il-a)

Prima serie, dintr-un nou tip 
de vagon de călători, proiectat 
și construit la Uzina de vagoane 
din Arad, a intrat în dotarea 
căilor ferate din țara noastră. 
Noul tip atinge performanțe teh- 
nico-funcționale la nivelul celor 
mai moderne vagoane de călă
tori, care circulă pe magistralele 
feroviare europene : viteză
maximă 160 km 'oră ; tempera
tura, iluminatul și aerisirea 
compartimentelor asigurată de 
instalații de reglare automată ; 
fiecare compartiment are 6 
locuri pe fotolii extensibile, in
dependente.

Uzina din Arad a asimilat, de 
asemenea, în producția indus
trială o primă serie de vagoane 
de marfă acoperite, cu o capa
citate de 16 tone. Uzina de va
goane din Arad va înscrie in 
acest an in nomenclatorul pro
ducției sale de serie 24 de tipuri 
de vagoane, destinate atît mo
dernizării transportului feroviar 
intern cit și exportului.

(Agerprei)
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In haine noi
„Spectacol festiv

LENIN“
la Teatrul „C. I. Nottara"

Reușită sinteză dra
matică, scenariul com
pus din fragmente — 
extrase din opera poe
tică a lui Maiakovski 
(Poemul „Lenin“ și 
„Poemul lui Octom
brie"), din dramaturgia 
lui I. Popov („Fami
lia”), K. Treniov („Pe 
malurile Nevei"), M. 
Șatrov („în numele re
voluției”) și din cele
bra trilogie a lui N. 
Pogodin („Omul cu ar
ma", „Orologiul Krem
linului", „A treia pa
tetica") — și transfor
mat In spectacol pe 
scena mare a Teatru
lui „C. I. Nottara", își 
propune, „Înviind anii 
de legendă" să evoce 
uriașa personalitate a 
lui Vladimir Ilici Le
nin.

Montarea de la Tea
trul „C. I. Nottara" a- 
daugă Încă un nume la 
șirul interpreților ro
mâni de plnă acum ai 
lui Lenin : Vasile Ni- 
țulescu. Talentatul ac
tor face un efort, nu 
lipsit de succes, de a 
realiza o compoziție ca
pabilă să reînvie nu 
numai chipul, ci și per
sonalitatea marelui Le
nin ; așadar nu numai 
figura, „dreapta / și în
țeleaptă / și umana / 
leniniană frunte", pri
virea, „ochii luminoși 
șl ironica buzelor as
prime", poziția corpu
lui, mersul, gestica, — 
mlinile aduse la spate, 
o mină tăind dens ae
rul — atitudinile fun
damentale, felul de a 
vorbi cu oamenii al lui 
Vladimir Ilici ci și ne
stinsa, imensa flacără 
Interioară. Vasile Ni-

Scenâ din spectacol

țulescu reușește să co
munice efervescența 
creatoare, tensiunea 
înaltelor idealuri revo
luționare, energia în
făptuirii lor, internațio
nalismul proletar al 
acestui fiu al Rusiei j 
simplitatea, sensibilita
tea, „căldura celui care 
pentru tovarăși / pîlpîia 
de omenie", intransi
gența celui „mai aspru 
decît fierul cu dușma
nii" ', puterea de sacri
ficiu, generozitatea, al
truismul celui care își 
asuma acea sarcină 
„cumplit de grea" de a 
iubi oamenii, a-i ajuta, 
a-i îndruma.

„Spectacolul festiv 
LENIN" (scenariu și 
regie t Al. Ciprian) re
unește un numeros grup

de actori, cel mai mulți 
interpreți ai maselor 
de care e legată viața 
Iui Lenin. Remarcînd 
strădania cu care fie
care dintre ei — fără 
excepție — s-a străduit 
să creeze în rolurile e- 
pisodice succesive pe 
care le-a interpretat, 
mici dar sugestive com
poziții, să amintim to
tuși, dintre ei, pe Mir
cea Anghelescu — un 
patetic și dezinvolt 
Poet (Maiakovski), pe 
Nucu Păunescu (Șa- 
drin), pe Coca Enescu, 
Grigore Anghel-Sece- 
leanu, George Buznea. 
Florin Stroe, Petrică 
Popa, Lucian Dinu, Eu
genia Boslnceanu.

Natalia STANCU

Concertul muzicienilor 
polonezi din Katovice

edilitare
CURIER
JUDEȚEAN

• „Omagiu Iui Lenin". Aceasta 
este denumirea recitalului de poezie 
românească și din literatura univer
sală pe care îl vor prezenta actorii 
Leopoldina Bălănuță, Tatiana Iekel, 
Doina Tuțescu. Vali Cios, Ion Mari
nescu, Dinu Ianculescu, Mihai Do- 
garu și Vasile Gheorghiu, sub direc
ția de scenă a lui D. D. Neleanu și 
în decorurile lui St. Hablinski pe 
scena TEATRULUI MIC, luni, 13 a- 
prilie, ora 16.

• Pe scena TEATRULUI „LUCIA 
STURDZA BULANDRA" actorii Ște
fan Ciubotărașu, Fory Etterle, Septi- 
miu Sever, Gina Petrini, Mihaela Ju- 
vara și alții, vor prezenta un „Festi
val de poezie" consacrat lui Vladimir 
Ilici Lenin. Realizatorii acestui reci
tal : regizorii Valeriu Moisescu și 
Crin Teodorescu.

Intre 13 și 20 aprilie 

Ansamblul folcloric 
din Turcia în turneu 
in țara noastră
In curind Ansamblul folcloric 

din Turcia va fi oaspetele nos
tru. El va prezenta spectacole 
de dansuri folclorice autentice. 
Frumusețea lor, costumația pito
rească au întrunit aprecieri una
nime. La Expoziția Mondială de 
la Bruxelles, ansamblul a obținut 
„Medalia de Aur". Echipa de la 
„Brusa Kilic Kalkan" și cele de 
la „Elazig" și „Gaziantep" au 
cucerit premiile I și III la Con
cursul internațional de dansuri 
folclorice de la Longollen din 
Anglia în 1960, „Premiul 1“ in 
1967 și 1968 la Festivalul folclo
ric internațional de la Kartaca, 
în Tunisia.

Ansamblul folcloric din Turcia 
va prezenta la sala Ansamblului 
U.G.S.R., miercuri 15 aprilie a.c., 
ora 20, un spectacol pentru pu
blicul bucureștean. Colectivul va 
evolua și in alte orașe din țară.

După turneul prestigios din aceas
tă toamnă al Orchestrei Naționale a 
Filarmonicii din Varșovia, ni s-a 
oferit, zilele acestea, prilejul de a 
aprecia evoluția unui alt ansamblu 
polonez, și anume a orchestrei Fi
larmonicii de Stat Silezia din Kato
vice. Putem desigur considera că 
meritul cel mai important al celor 
două turnee a fost în primul rînd 
acela de a fi prezentat publicului 
nostru o perspectivă largă, un tablou 
semnificativ al Evoluției școlii polo
neze de compoziție — de la creațiile 
de școală națională ale secolului pre
cedent, pină la lucrările actuale ale 
compozitorilor polonezi contempo
rani — demonstrîndu-ne o dată mai 
mult rolul dinamic important al ce
lor două colective artistice în susți
nerea creației muzicale autohtone.

Și în acest sens se poate considera 
că muzicienii polonezi ai orchestrei 
din Katovice, conducătorul artistic al 
acesteia, dirijorul Karol Stryja, își 
îndeplinesc mai mult decît o datorie 
de onoare ; este desigur vorba de o 
activă participare ce izvorăște din- 
tr-o superioară înțelegere a textului 
muzical, a specificului acestuia, cum 
este cazul creației lui Krzystof Pen
derecki, „Threny" — muzica funebră 
pentru victimele de la Hiroșima, 
menită a căpăta valoare de simbot 
în conștiința noastră. Este o muzică 
impresionantă în primul rînd prin 
puterea sugestiei, prin forța covîrși- 
toare a ideii ce-i stă la bază, iar ac
țiunile fiecărui membru al ansam
blului de coarde compun aci un e- 
fect global ce vizează direct și pu
ternic sensurile inițiale : durerea 
sfîșietoare dar tonifiantă ce formea
ză și oțelește spiritele.

Solistul serii. pianistul Tadeusz 
Zmudzinski, deja cunoscut publicului 
nostru, rămîne și de această dată ti
pul interpretului ce realizează o a- 
propiere mai mult intimă. deloc 
spectaculoasă sau gesticulară cu par
titura opus-ului interpretat ; și to
tuși. paginile celui de-al doilea Con
cert în fa minor pentru pian și or
chestră de Chopin ar fi cîștigat în 
gratie, farmec și fluiditate dacă so
listul ar fi acordat un plus de im

portanță strălucirii sonore, dezinvol
turii interioare proprii unei anume 
părți a creației marelui romantic po
lonez.

în restul programului am putut ur
mări piese orchestrale de Szyma
nowski și Kilar, lucrări ce au permis 
în egală măsură ațît dirijorului an
samblului, Karol Stryja, cit și între
gului colectiv al orchestrei simfonice, 
etalarea unei virtuozități de an
samblu, remarcabile. Simfonia a 
IV-a, în mi minor de Brahms, ne-a 
apărut în schimb needificatoare — 
prin lipsa de continuitate a ideilor 
muzicale, prin redarea trenantă a 
acestora — pentru nivelul actual al 
ansamblului orchestral al muzicieni
lor din Katovice.

Iar pentru a reveni asupra sensu
lui primelor rînduri consacrate a- 
cestei manifestări muzicale, vom a- 
precia din nou recentul turneu al 
muzicienilor polonezi ca un important 
mijloc de cunoaștere a Vieții muzi
cale a țării vecine.

Dumitru AVAKIAN

• Cel de-al treilea concert al „In
tegralei triouriior cu pian" de 
Beethoven cu Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu, Cătălin Ilea, va 
avea loc miercuri 15, ora 20, la Ate
neu.

• Dirijorul francez Louis Fremaux 
prezintă vineri 17 și sîmbătă 18, ora 
20, la Ateneu — în compania Filar
monicii de stat „George Enescu" — 
un program alcătuit din lucrări apar- 
ținînd lui Ravel, Alban Berg, Câsar 
Franck.

• Celebrul tenor italian Angelo 
Laforese va apărea vineri, 17 aprilie, 
ora 19,30, la Sala Palatului, în rolul 
titular al operei „Othello" de Verdi, 
în celelalte roluri vor putea fi ur
măriți : Dan Iordăchescu, Teodora 
Lucaciu, Ion Stoian ș.a.

„Țăndărică" peste mări și țări
Teatrul de marionete „Țăndărică" 

și-a încheiat la 10 aprilie turneul in 
India, unde a prezentat spectacole 
pentru copii cu piesa „Tigrișorul Pe
tre", iar pentru adulți — programul 
de varietăți „Cabaretissimo". Specta
torii indieni au făcut o călduroasă 
primire artiștilor români, ale căror 
spectacole s-au bucurat de mult suc
ces. Cronicarul dramatic al ziarului 
„THE STATESMAN" din Delhi își 
intitulează cronica „Un splendid spec
tacol de păpuși românesc", iar ziarul 
„NATIONAL HERALD" din Luck
now referindu-se la „Cabaretissi
mo" îl consideră drept „Un încîntă- 
tor amestec de umor, spirit și căl
dură", receptat de spectatori ca „o 
experiență estetică unică". „Țăndă
rică a dovedit în mod plăcut că arta 
păpușărească poate fi transformată

într-o artă mare. Are un limbaj *1 
său care nu cunoaște limite. Coordo
narea și sincronizarea muzicii și jo
cului păpușarilor au fost de-a dreptul 
uluitoare. Unele acte au copleșit șala, 
altele au trezit rîsul, iar altele au 
fermecat spectatorii". Relevînd și în 
continuare virtuozitatea artiștilor mî- 
nuitori, păpușari români, cronicarul 
indian o consideră „aproape vrăjito
rie".

Itinerarul turneului a cuprins ora
șele Delhi, Lucknow, Jaipur și Bom
bay.

Trupa teatrului Țăndărică își con
tinuă turneul în Asia, jucînd cu în
cepere de la 11 aprilie în Iran.

ÎNSEMNĂRI despre gospodarii 
UNEI TINERE CAPITALE DE IUDEȚ

Am revenit la Sfîntu Gheorghe 
după 5 ani. întilnirea cu orășe
lul liniștit de odinioară mi-a 
prilejuit o serie de notații. Am 
găsit o urbe plină de dinamism, 
cu pulsații noi în transformările 
ei edilitar-gospodăreștl. Capitala 
tînărului județ Covasna cunoaș
te abia acum, cu adevărat, pe 
toate planurile, schimbări înnoi
toare.

— Orașul nostru va deveni un 
centru urban modern, ne 
spune vicepreședintele consiliu
lui popular, tovarășul Ștefan 
Rode. Lucrările în curs sînt de 
mare amploare. Pentru efectua
rea lor, statul ne-a dat de 'la 
buget peste 72 milioane lei. Dar 
o mare parte din săpături (eco
nomisim mulți bani) le realizăm 
prin muncă patriotică. Cetățenii 
orașului au înțeles importanța 
contribuției pe care o pot aduce 
ei și avem săptămînal, pe șan
tier, 1 500—2 000 de oameni.

Am avut prilejul să admirăm 
hărnicia locuitorilor și în alte 
acțiuni de sezon. Acum ei par
ticipă la reparatul și pavarea 
unor străzi. O activitate vie 
am întîlnit pe străzile Crizoianu, 
pe Nicolae Bălcescu, pe Banki- 
donat. Dar unde nu-i animație 
gospodărească ? Sătenii din Chi
lieni ' ~ 
diata 
oraș, 
jează 
parte . _____ _ _____  ___
tate se fac trotuare cu dale. în 
cartierul nou, Simeria, unde s-au 
înălțat în mai puțin de doi ani 
aproape 900 de apartamente, se 
amenajează, de asemenea, în
tinse spații verzi.

în serele orașului sînt gata 
pentru .plantare cîteva sute de 
mii de fire de flori și se aș
teaptă aducerea a 3 000 de tran
dafiri. După planurile edililor, 
zonele florale ale orașului se 
vor întinde pe cîteva zeci de 
hectare, înfrumusețînd mai ales 
cartierul nou, intrarea la tea
trul de vară, care se termină 
în luna mai. cvartalul de locu
ințe din piață etc.

Dar edilii orașului se gîndese 
și la distracția locuitorilor. Un- 
de-si vor petrece aceștia dumi
nicile ? Bineînțeles. în primul 
rînd. Ia ,.Sugaș-Băi“, o adevă
rată oază de odihnă în aer liber, 
care se află Ia 8 kilometri de 
oraș. Aici, în prezent, se află 
în stadiu de finisare un restau
rant cu 100 de locuri, se amena
jează cîteva chioșcuri cu dul
ciuri, fructe, produse alimen
tare. Bogatele izvoare de apă

și Coșeni, aflați în ime- 
apropiere a intrării în 

(dinspre Brașov), amena- 
„poarta orașului". Pe o 

și cealaltă a arterei asfal-

minerală au determinat gospo
darii orașului să amenajeze și 
un stabiliment de băi calde, 
unde oamenii să-și Îngrijească 
sănătatea. Tot aici, valorificînd 
minunatul decor natural, prin 
muncă voluntară a tineretului, 
s-a organizat o rezervație zoo
logică, pe care vînătorii jude
țului Covasna au îmbogățit-o cu 
exemplarele cele mai frumoase 
prinse de ei.

— Evident — ne spune tova
rășul Ion Havel, secretar al co
mitetului orășenesc de partid — 
cu banii prevăzuți pentru chel
tuieli edilltar-gospodărești nu 
putem face atîtea lucrări de in
teres obștesc dacă nu ne bazam 
pe aportul direct al maselor de 
cetățeni. Anul trecut, datorită 
hărniciei acestora, am realizat 
un volum de lucrări în plus, 
peste cele finanțate de la buget, 
în valoare de peste 3 200 000 lei. 
Anul acesta sumele — care mar
chează efortul colectiv pentru 
urbanizarea orașului — vor fi 
mult mai mari. Dar cîștigul cel 
mai mare este de ordin social- 
educativ. în această activitate 
dinamică, de interes colectiv, 
cetățenii orașului — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — se leagă mai mult 
de capitala lor de județ, îndră
gesc locurile pe care le-au ur
banizat, învață să păstreze ceea 
ce s-a înfăptuit prin munca lor 
unită.

Ochiul reporterului a înregis
trat, firește, și aspecte mai pu
țin pozitive în activitatea edi- 
litar-gospodărească a orășelului 
de pe Olt. Bunăoară, unele uni
tăți comerciale (mai ales cele 
alimentare) încă nu și-au făcut 
ordine, curățenie în curți. în de
pozitele descoperite. Multe am
balaje, deteriorate în cursul ier
nii. stau în neorînduială. Mai 
există un afișaj pestriț peste 
tot locul, fațade și vitrine coș
covite, unde mîna gospodarului 
întîrzie să se vadă. Există o în
cetineală și în ceea ce privește 
repararea, vopsirea unor gar
duri, a băncilor de pe alei șl 
parcuri, rotunjirea coroanelor 
pomilor.

Dar chiar și cu aceste scăderi 
— sperăm că se va ține seama 
de ele — pleci din Sfîntu Gheor
ghe acum, Ia început de primă
vară. cu imaginea activității tu
multuoase a zecilor de mii de ce
tățeni 
brăcat 
tății.

care își doresc orașul îm- 
în noua haină a urbani-

Constantin CĂPRARU

in lupta cu timpul
In lupta cu timpul, constructo

rii I.C.M. 4 Iași, impreună cu 
cei de la întreprinderea nr. 14 
instalații și de la șantierul din 
Iași al Întreprinderii nr. 3 izo
lații au reușit să termine lu
crările de mărire a capacităților 
de producție la uzina de prelu
crare a maselor plastice cu 158 de 
zile mai devreme. Și la uzina 
mecanică „Nicotină", construc
torii au predat cu aproape trei 
luni in avans, față de data sta
bilită, o nouă capacitate de pro
ducție. in care se pot confecțio
na 8000 tone utilaje anual.

ALBA

Electricitatea 
în casele moților
Anul trecut, in județul Alba, au 

fost electrificate 28 localități ru
rale, cu două mai mult față de 
prevederile inițiale. In acest 
an, numărul satelor care vor fi 
electrificate este și mai mare. 
Comitetul executiv al consiliu
lui popular județean a planificat 
electrificarea a 40 sate dar. in 
urma discuțiilor cu cetățenii și 
deputății, s-a hotărit. intrucit 
posibilități există, includerea in 
plan a încă 9 localități. Din cele 
49 localități. 44 sint situate in 
Munții Apuseni, pe văile Arieșu- 
lui și Ampoiului.

MEHEDINȚI

Sesiune 
științifica

In cadrul acțiunii „Tehnica 
nouă și eficiența economică — 
Mehedinți 1970“, recent a avut 
loc la Tr. Severin o sesiune 
științifică privind unele proble
me actuale in conducerea și or
ganizarea producției și a mun
cii. Sesiunea a fost organizată 
cu concursul unor cadre didac
tice și cercetători din cadrul 
Academiei de Studii Economice 
din București.

EXPOZIȚII
o Reunind lucrări ale studenților 

institutelor de arte plastice din în
treaga țară (București, Cluj) și fa
cultăților cu același profil din insti
tutele pedagogice. Salonul de artă, 
deschis in cadrul manifestărilor 
Festivalului național al artei stu
dențești — ediția 1970, poate fi vi
zitat în sălile Kalinderu (pictura și 
sculptura) și în sălile de expoziție 
ale Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" (grafica și arta decorativă).

• Lucrările unei tinere artis
te — pictorița Carmen Pătulea — 
sînt expuse în sălile Casei de cultu
ră „Friedrich Schiller".

Două vernisaje sint anunțate în 
această săptămînă :

• Marți, 14 aprilie — expoziția 
Constantin Guluță — grafică la poe
mele lui Marin Sorescu — în foaie
rul Teatrului Mic, cu participarea 
actorilor Leopoldina Bălănuță, Doina 
Tuțescu, Tatiana Iekel, Corina Con- 
stantinescu, Mihai Dogaru, Vasile 
Gheorghiu, Dan Nuțu.

• Joi, 16 aprilie — expoziția de 
pictură Petre Dumitrescu-senior, în 
sălile Galeriilor de Artă din bd. 
N. Bălcescu 20.

(Urmare din pag. I)

SCENA
• TEATRUL DE COMEDIE va pre

zenta duminică,19 aprilie, ora 20, pre
miera piesei „Comedia întrebărilor" 
de Ștefan Haralatnb și H. Salem. Re
gia : Cornel Todea. Scenografia : I. 
Popescu Udriște. Distribuția : Cornel ■ 
Vulpe, C. Băltărețu, Nineta Guști, 
Aurel Giurumia, Mircea Constanti- 
nescu, Mircea Balaban, Mihai Pălă- 
descu, N. Turcu, Iarina Demian, Livia 
Hanuțiu, Candid Stoica.

• Colectivul TEATRULUI NAȚIO
NAL DIN CLUJ a prezentat joi seara 
o nouă premieră : piesa lui Branislav 
Nușici „Doctor In filozofie". Regia : 
Rodica G. Radu. Interpreți : George 
Gherasim, Vera Mărgineanu, Ionel 
Banu, Oltica Munteanu, Gheorghe 
Radu. Maia Țipan. Stela Ciuculescu, 
Rodica Daminescu și alții.

• La TEATRUL DE STAT DIN 
ARAD a avut loc recent premiera 
pe țară a spectacolului satiric de 
momente și schițe „Moftangiii" de 
I. L. Caragiale. Regia : Dan Alecsan- 
drescu ; scenografia : Sever Frențiu. 
în rolurile principale : Liviu Mărti- 
nuș, Vasile Varganici, Mișu Drăgoi, 
Olimpia Didilescu. Ion Petrache, Ște
fan Neagrău. Mircea Gherdan.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA va prezenta la București, 
în cursul acestei săptămîni, două 
spectacole — ambele din dramatur
gia italiană. Acestea vor fi :

Henric al IV-Iea de Luigi Pi
randello. Regia : Georgeta Tomescu ; 
decoruri : V. Penișoară-Stegaru ; mu
zica : C. Ungureanu. în distribuție : 
Ion Pavlescu. Marina Bașta, Ileana 
Sandu, Dan Werner, C. Sassu, Mânu 
Nedeianu, Ilie Gheorghe, Remus 
Mărgineanu, Victor Fuiorea, Vă
leni» Delakeza, Barbu Morcovescu

(miercuri 15, ora 20, la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra").

Mandragora de Machiavelli. Re
gia : Paolo Magelli ; decoruri : Vasi
le Buz ; costume : Th. T. Ciupe ; ilus
trație muzicală : Mario Rellini.

în distribuție : Constantin Sassu, 
Nicolae Radu, Rodica Radu, Lucian 
Albanezu, Petre Gheorghiu, VI. Ju- 
ravle, Emil Boroghină, Ileana Sandu 
și VI. Delakeza (Joi 16, ora 20, în 
aceeași sală).

• TEATRUL „A. DAVILA" DIN 
PITEȘTI va prezenta duminică 19 
aprilie, orele 11, la Sala Palatului, 
„Io, Mircea Voievod" de Dan Tăr- 
chilă, spectacol montat în regia lui 
C. Dinischiotu, cu actorul Dem. Ni- 
culescu in rolul titular.

în aceeași zi și in aceeași sală, la 
orele 20, Secția de estradă a teatru
lui va prezenta spectacolul-concert 
„Cavalcada melodiilor" în cadrul că
ruia va evolua și formația „Forte 
’70". Regia : C. Dinischiotu ; condu
cerea muzicală : Ștefan Răduț.

EC
O ...Să ucizi o pasăre cintătoare. 

Film american, în regia lui R. Mul
ligan. Adaptare a romanului cu ace
lași titlu al lui Harper Lee. tradus 
și în limba română. în distribuție, 
Gregory Peck ș.a.
• Tatăl meu, căpitanul. Film so

vietic, în regia Iui Vladimir Bîcikov. 
O povestire cinematografică opti
mistă, cu un erou principal — copil, 
adresată îndeosebi copiilor. Cu : Ev- 
gheni Taterin, Vasia Bicikov etc.

Consfătuire privind 
OCROTIREA NATURII

La Baia Mare a avut loc o 
consfătuire de ocrotire a natu
rii, la care au participat delegați 
din județele Alba, Bihor, Bis- 
trița-Năsăud. Cluj, Maramureș, 
Mureș și Sălaj. Intrucit anul

1970 este declarat an al ocroti
rii naturii, delegații au făcut un 
larg schimb de experiență, de 
păreri privind obiectivele care 
trebuie să stea pe agenda de 
lucru.

t V

18,00 Deschiderea emisiunii. Con
fruntări. Șantierele tineretului: 
Lotru și Porțile de Fier. 18,20 
Scena. 18,45 Intermezzo coral. In
terpretează corul Palatului Cul
turii din Ploiești. 18,55 Anunțuri

— Publicitate. 19,00 Telejurnalul 
de seară. 19,25 Contractul în ac
țiune. Raid-reportaj pe urmele 
scrisorilor primite. 19,35 Reportaj 
TV. Erată la un manual de geo
grafie. 10 000 de hectare redate 
agriculturii în regiunea Lacului 
Brateș. Realizator Ion Dumitrașcu. 
19,50 Reflector. 20,00 Roman foile
ton : „Război și pace“ — episodu- 
rile VII și VIII. 21,35 Intre me
tronom și cronometru — emisi
une concurs. Teme: o Primăvara 
în poezia românească • Mark 
Twain. 22,35 Agenda politică. 22,45 
Telejurnalul de noapte. 23,00 în
chiderea emisiunii.

Acțiuni edilitare
Cu sprijinul cetățenilor, edilii 

orașului Caracal și-au propus să 
înfăptuiască in acest an circa 160 
obiective noi, de mare interes 
pentru gospodărirea localității. 
Spicuim din aceste obiective: 
amenajarea unui teatru de vară, 
cu o capacitate de peste 1000 
locuri, modernizarea, repararea 
și întreținerea a 72 000 mp străzi 
și trotuare, a 15 km de drumuri, 
extinderea spațiilor verzi pe 
27 000 mp, plantarea a zeci de 
mii arbori, arbuști șt pomi or
namentali, amenajarea unui 
ștrand. Cetățenii orașului au 
efectuat — pe aceste veritabile 
șantiere — circa 300 000 ore mun
ci patriotică.

BOTOȘANI

„Cosmodrom" 

în miniatură

După etapa finală, cea de la Piatra 
Neamț, a Festivalului republican de 
teatru școlar, etapă consacrată tre
cerii în revistă a colectivelor de tea
tru școlar, tot la Piatra Neamț, ora
șul „Teatrului Tineretului", se va 
desfășura în ziua de 18 aprilie un co
locviu pe tema „Specificul teatrului 
școlar".

Teatrul de păpuși din Iași va săr
bători, între 13—18 aprilie, douăzeci 
de ani de activitate artistică.

în cadrul săptămînii jubiliare, ar
tiștii teatrului ieșean vor prezenta 
un șir de spectacole reprezentative 
din repertoriul celor două decenii : 
„Punguța cu doi bani", „Capra cu 
trei iezi", „Dănilă Prepeleac", „Harap 
Alb". „Călin Nebunul", „Traista fer
mecată", „Strop de rouă-Brotăcelul".

Tot cu acest prilej se va deschide 
și o expoziție de schițe, păpuși și de
coruri ale teatrului.

RAN
• Iubita Iui Gramigna. Co-produc- 

ție italo-bulgară. in regia lui Carlo 
Lizzani. Acțiunea, dramatică, evocă 
Sicilia veacului trecut, perioada ur
mătoare mișcării lui Garibaldi. Cu 
Stefania Sandrelli, Arsen Milanov ș.a.

o Picioare lungi, degete lungi. Co
medie despre avatarurile unor hoți de 
bijuterii, prezentată și cu prilejul „Zi
lelor filmului din R. F. a Germa
niei" (regia : A. Vohner). Cu Senta 
Berger, Joachim Fuchsberger.

comerciale existente fi, ca 
prin minune, deschise sînt 
plasate destul de haotic, 
cu un profil nedefinit, pro
portionate după legile ne
scrise ale întîmplării. Pen
tru demonstrație folosim 
un exemplu în aparență 
minor. în fața boxelor de 
legume și fructe, a chioșcu
rilor de gustări și răcori
toare, a unităților de di
verse alte profile, și mai 
ales vara e o permanentă 
aglomerație. De ce ? Pen
tru că, unitățile respective 
sînt puține și mici. în 
schimb la...... Gogoașa în
furiată" la „Turtă dulce" 
sau la „Motanul încălțat" 
nu e nici un fel de înghe
suială. Cu toate acestea, 
unitățile respective ocupă 
cite 10 chioșcuri la un loc ! 
Ce rațiune are irosirea 
unui atît de mare spațiu 
comercial, cînd toată lumea 
știe că turta dulce se vinde 
de decenii (și fără recla- 
mații !) în cărucioare, la 
tonete sau în unități mai 
mari, dar laolaltă cu alte 
produse de patiserie ?

...Un spațiu comercial 
gata construit, ușor adap
tabil pentru orice profil de 
magazin (str. Chiristigii, la 
20 m distanță de hale) e 
ocupat de... două frigidere, 
în rest — ambalaje. în tot 
locul întilnești aceeași ri
sipă de suprafețe de des
facere, aceeași lipsă de ini
țiativă în gospodărirea 
spațiului comercial. E 
necesar să mai demon
străm că situația semnalată

este de două ori dăunătoa
re ? O dată, pentru cum
părători (care-și irosesc 
timpul) și, a doua oară, 
pentru beneficiile comerțu
lui ? Problema se pune cu 
atît mai acut cu cit pentru 
dezvoltarea imediată a co
merțului din jurul halelor 
nu e nevoie de mari inves
tiții, de studii și cercetări. 
Spații comerciale există, 
cumpărători sînt.. Atunci 
ce mai lipsește 7 Firește, ne

zinteres, prin tolerarea de
zordinii, de care unii 
profită — posibilitățile 
pieței cu cea mai mare 
pondere în desfacerea de 
mărfuri din Capitală.

Dar să părăsim zona co
mercială din jurul halelor 
și să aruncăm o privire 
chiar înăuntrul acestei 
imense cămări a orașului. 
Și aici se remarcă un anu
mit reviriment : în urma 
reamenajărilor, halele par

OBORUL
referim la ceea ce se poate 
întreprinde „pe moment", 
pentru că modernizarea de 
ansamblu și în perspectivă 
a halelor Obor este cu
prinsă intr-un proiect mai 
amplu de sistematizare. 
Proiectul respectiv se află 
insă abia în faza de dis
cuții și consultări. Or, pină 
la definitivarea lui, pină la 
aplicarea pe faze, este inad
misibil. din considerentele 
relevate mai sus, să se re
ducă artificial — prin de-

întinerite. S-au înmulțit 
unitățile și s-au diversifi
cat. Iată și o firmă, care, 
pe măsură ce intrăm în se
zonul cald, devine mai ade
menitoare : „I.P.A. — uni
tate de prezentare a produ
selor răcoritoare". Unita
tea de prezentare nu... pre
zintă decît un lichid tul
bure, cu gust îndoielnic. în 
concluzie ? Spațiu comer
cial irosit de pomană. Sus, 
la primul palier, o re
clamă te invită să vizitezi

„Autoservirea" (care ? !). 
Intrăm în „gangul" în care 
este de presupus că vom 
găsi respectiva unitate, 
în loc de autoservire, 
pe zeci de metri pătrați de 
suprafață comercială, sînt 
prezente cîteva articole ve
tuste, cîteva elemente din 
recuzita veche a comerțului. 
Nu departe se află „Ha
lele de pește". Deasu
pra lor un alt spațiu co
mercial irosit : bufetul 
„Halele de pește” (? !). 
Rareori am văzut o unitate 
comercială de acest gen eu 
o desfacere atît de mică. 
De fapt, nici n-ar putea fi 
altfel. Pentru cine e des
chis bufetul din hale ? Cine 
se duce acolo să consume ? 
Doar cîțiva cheflii rămași 
de cu seară...

Pentru că nu ne propu
nem să întocmim un cata
log complet al tuturor spa
țiilor comerciale nefolosite 
sau prost folosite și nici al 
întreprinderilor interesate 
(sau neinteresate) să vi- 
talizeze această impor
tantă zonă comercială a 
orașului, ne-am permite să 
sugerăm ca de aceste pro
bleme să se ocupe forul 
direct interesat : Direcția 
generală comercială a Ca
pitalei. Oricum, atît zona 
Oborului cit și alte piețe 
și hale, mai mici sau mai 
mari, pot și vor trebui 
ridicate la nivelul actuale
lor cerințe, pot fi transfor
mate în perimetre comer
ciale foarte active, dense, 
apreciate mult mai mult 
de publicul cumpărător.

Din inițiativa consiliului jude
țean al pionierilor, la Botoșani 
S-a desfășurat un interesant con
curs de racheto-modele, la care 
au luat parte pionieri din jude
țele Suceava, Neamț, Vaslui, 
Vrancea și altele. Poenița din 
pădurea Rediu a devenit, ad-hoc, 
un „cosmodrom" miniatural pen
tru lansarea rachetomodelelor in 
probe de înălțime, durată, para
șutism, racheto-plane ș.a. Con
cursul, care a demonstrat mă
iestria pionierilor in construirea 
de racheto-modele. a fost dotat 
cu „Cupa Moldovei".

HARGHITA

Pentru lucrări 
geologice

ln urma unei recente hotărîrl 
a Consiliului de Miniștri, în o- 
rașul Miercurea Ciuc a luat 
ființă Întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice, sub
ordonată Combinatului minier 
Bălan. Noua unitate va concen
tra forțele de geologi din acea
stă parte a țărm m vederea des
coperirii și punerii in valoare a 
zăcămintelor utile din județ și 
din județele vecine.

DE LA CORESPONDENT»! 
„SCINTEII"
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FOTBAL: Etapa a XXI-a
r

TURNEUL DE LA PALERMO
" I

TENISMENII ROMÂNI
ÎN DOUĂ FINALE

După cum se știe, tenisme- 
nii români Ilie Năstase și Ion 
Țiriac s-au calificat în finala 
probei de dublu din cadrul 
turneului internațional de la 
Palermo, eliminînd în sferturi
le de finală cu 6—2, 6—4 cu
plul Pala (Cehoslovacia) — 
Kary (Austria), și în semifina
le cu 6—3, 6—4 perechea
Gulyas (Ungaria) — Kaloghe- 
xopoulos (Grecia).

In finală, jucătorii români 
tntîlnesc perechea engleză

John Cliffton—David Lloyd, 
învingătoare în semifinale cu 
6—3, 4—6, 8—6 în fața cuplu
lui italian Marzano — Pa- 
natta

Finala probei de simplu va 
opune pe Ilie Năstase lui 
Gulyas (Ungaria). Sportivul 
nostru s-a calificat în dauna 
lui Mullygan (Italia), pe care 
l-a întrecut în semifinale cu 
6—8, 6—4, 6—3, iar Gulyas a 
cîștlgat cu 3—6, 6—2, 6—3 în 
fața lui Ion Țiriac.

Promițător început 

de sezon
Deschiderea sezonului ciclist s-a 

făcut și în acest an prin tradiționala 
competiție organizată de federația de 
specialitate (dotată cu trofeul „Cupa 
F.R.C.“), competiție ce a reunit, la 
drept vorbind, tot ceea ce are mai 
valoros ciclismul nostru — deopotri
vă juniori și seniori. „Succesul între
cerilor a fost evident — este de pă
rere arbitrul internațional Octavian 
>»rfiza. Participarea numeroasă pe de 
o parte și, mai ales, mediile orare ri
dicate, urmare firească a pregătirilor 
mai bune și, o părere strict perso
nală, a reglementărilor speciale pri
vind „pasul" ce trebuie folosit de 
toți alergătorii, ne fac să sperăm că 
sezonul de șosea din acest an va fi 
fructuos**.

Dinamovlștfi bucureșteni au domi
nat categoric cursa, înscriindu-și nu
mele pe primele locuri în toate cele 
patru etape ; Nicolae Ciumeti, Ion 
Cosma II, Emil Rusu și Vasile Teo
dor sint cîștigătorii respectivelor e- 
tape.

Ultima etapă — circuit, ieri la a- 
miază, pe un traseu (str. Cimpina) 
devenit clasic, însă, din păcate, pre
sărat cu foarte numeroase „gropi** în

asfalt — a avut o desfășurare ani
mată, bucurîndu-se în plus de o a- 
sistență cifrată la cîteva mii de spec
tatori.

întrecerea de ieri a revenit lui Va
sile Teodor, care a acoperit distanța 
de 55 km (50 de ture) într-o oră, 25 
min., 2 sec. Același timp l-a înregis
trat și Nicolae Ciumeti. O bună po
ziție în această etapă a avut Nicolae 
David (,,Mureșul‘-Tg.-Mureș), clasat 
al treilea, în același timp cu învin
gătorul.

Clasamentul general al „Cupei 
F.R.C.** are în frunte trei dinamo- 
viști. Cel mai bine plasat — Nicolae 
Ciumeti. La 15 secunde în urmă, Va
sile Teodor. Locul al treilea — Ion 
Cosma II (la 21 sec.).

La juniori, startul a fost mai aglo
merat decît la seniori. De remarcat 
că în cursele tinerilor cicliști s-au 
evidențiat din nou reprezentanții cen
trelor din țară : Tg.-Mureș, Brașov, 
Brăila. De subliniat, totodată, că la 
start s-au aliniat toate cele trei 
echipe ale școlilor sportive din Bucu
rești, care, sperăm, vor constitui cit 
de curînd pepiniere veritabile pentru 
ciclismul de performanță.

Atac dinamovist (șutează Samungi) în partida cu Politehnica Timișoara

ringului 
prea multe 

goluri
Cam pe neștiute, o competiție 

foarte costisitoare intitulată 
campionatul de box pe echipe 
se dispută actualmente între 20 
de formații de club din țară. 
Ziarele mai publică uneori cîte 
un „scor** 16—6 sau 6—16, dar 
comentariile și cronicile propriu- 
zise lipsesc, fiindcă la urma 
urmei, această competiție ca și 
altele din categoriile calificate 
de obicei drept „anonime" nu se 
bucură de interesul publicului 
larg. De exemplu, întîlnirile în
tre puternicele cluburi bucureș- 
tene Steaua și Metalul au atras 
în sala Floreasca numai 429 de 
spectatori (meci tur) și, respec
tiv, 452 (meci-retur), ceea ce re
prezintă cifre din cale afară de 
scăzute pentru un sport atît de 
popular cum este boxul. In trea
căt, amintim că o întrecere ami
cală între aceleași cluburi des
fășurată, de asemenea, în tim
pul din urmă (16 februarie) a 
întrunit... 604 spectatori plăti
tori I Pînă și la un derbi al cam
pionatului de box pe echipe, cum 
era considerat meciul Steaua — 
Farul Constanța s-au strins în 
jurul ringului abia o mie de 
privitori, adică mai puțin decit 
la o gală amicală „de simbătă 
seara**, cu multe meciuri de ju
niori și seminecunoscuți, dar al 
cărei cap de afiș era înfrunta
rea dintre Cuțov și Păpălău. 
Deși aceștia aparțin aceluiași 
club, tranșarea unei rivalități 
sportive — tipice boxului — în
tre doi pugiliști apreciați de pu
blic, a stîrnit, firește, atracția 
corespunzătoare...

De-a lungul anilor, în ziarul 
nostru au apărut în mod repe
tat puncte de vedere contrare 
organizării campionatului pe 
echipe ca nefiind conformă na
turii boxului, sport „individual** 
prin excelență. Dar, la federația 
de specialitate nu au fost luate 
în considerare, cu toată seriozi
tatea, asemenea obiecții, nici su
gestiile vizînd organizarea unui 
sistem competițional continuu, 
capabil să angreneze publicul și 
pugiliștii pe toată durata anu
lui, în t°ate anotimpurile. Unii 
dintre tehnicienii federației spun 
că un asemenea sistem compe
tițional „în șurub fără sfîrșit" 
nu există nicăieri în lume, deci 
nu poate ființa nici la noi în 
țară. Puțintel cam conservatoare 
această opinie 1

Noi credem că suferințele 
campionatului pe echipe au re
adus acut în actualitate necesi
tatea unei reconsiderări a siste
mului nostru competițional. Știm 
de asemenea că mulți tehnicieni 
ai boxului manifestă aceleași 
opinii. De aceea, invităm pe cei 
interesați, de la federație, de la 
cluburi și asociații, din Bucu
rești și din centrele pugilistice 
din țară, să-și expună public 
părerile pro și contra, precum 
și soluțiile pe care le cred de 
cuviință. In mod evident, bo
xului, ca sport popular — și 
tocmai după succesele de la „eu
ropene" — nu i se poate per
mite să se desfășoare în săli pe 
trei sferturi goale !

Valeria MIRONESCU

j REZULTATE TEHNICE
i STEAUA—JIUL 2—1 (0—1). Autorii golurilor : Tă-
i taru și Crăiniceanu — respectiv. Ion Constantin.
, PETROLUL—DINAMO BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Au- 
1 torii golurilor : pentru Petrolul — Bădin, pentru dina- 

moviști — Radu Nunweiller.
F. C. ARGEȘ—DINAMO BACAU 0—0.

i C.F.R. CLUJ—RAPID 1—1 (0—0). Autorii golurilor : 
’ pentru C.F.R. — Oct. Ionescu ; pentru Rapid — Co- 
ț dreanu.
i U. T. ARAD—FARUL 3—2 (2—1). Autorii golurilor :
i pentru U.T.A. — Dembrovski (3) ; pentru Farul — 
’ Kallo și Sasu.
ț CRIȘUL—A.S.A. TG. MUREȘ 4—1 (3—1). Autorii go- 
\ Iurilor : pentru Crișul — Kun II (4) ; pentru A.S.A. — 
i Caniaro (din 11 m).
i UNIVERSITATEA CRAIOVA—POLITEHNICA 2—0
' (0—0). Autorul golurilor : Oblemenco (2).
’ STEAGUL ROȘU—UNIVERSITATEA CLUJ 1—1
ț (1—0). Autorii golurilor : pentru Steagul roșu — 

Gyorfi ; pentru Universitatea — Oprea (din 11 m).

i _ _____________

CLASAMENTUL

CLUJ, POLITEHNICA — STEAUA. RAPID — UNI- i 
VERSITATEA CRAIOVA, UNIVERSITATEA CLUJ — 
U.T.A., FARUL — A.S.A., F. C. ARGEȘ — STEAGUL ț 
ROȘU. DINAMO BUCUREȘTI — CRIȘUL. t

RAPID 21 11 5 5 29—20 27
U.T.A. 21 12 2 7 32—29 28
STEAUA 21 11 3 7 45—25 25
UNIVERSITATEA CRAIOVA 20 9 6 5 27—24 21
F. C. ARGEȘ 21 9 5 7 36—26 23
DINAMO BUCUREȘTI 21 10 3 8 36—27 23
PETROLUL 21 8 6 7 24—22 22
DINAMO BACAU 21 8 6 7 30—32 22
„U** CLUJ 21 6 9 6 29—27 21
JIUL 21 9 3 9 25—27 21
ST. ROȘU 21 9 3 9 26—29 21
FARUL 21 9 2 10 28—30 20
CRIȘUL 20 1 3 10 27—34 17
C.F.R. CLUJ 21 6 5 10 17—31 17
POLITEHNICA 21 7 2 12 24—27 16
A. S. A. TG. MUREȘ 21 3 3 15 14—39 9

ETAPA VIITOARE
JIUL — PETROLUL, DINAMO 1BACAU — C.F.R.

__ J

Cu gîndul la victorie, 
au uitat de fotbal

Fără a fi considerat derbi al etapei, 
fără a fi fost programat la o oră prea 
convenabilă, meciul Steaua — Jiul 
s-a bucurat de asistența cea mai nu
meroasă, în comparație cu toate ce
lelalte șapte partide ale etapei de 
ieri. în afara foarte puținilor specta
tori aflați în tribunele stadionului 
„23 August", unde a avut loc meciul, 
amatorii de fotbal au putut urmări 
jocul pe „micul ecran". în ce măsură 
cei ce au asistat, într-un fel sau altul, 
la partida Steaua—Jiul s-au declarat 
mulțumiți sau dimpotrivă au regre
tat timpul pierdut, este desigur, im
posibil de știut. Fapt este că atît fot
baliștii de la Steaua — considerați 
favoriți, în primul rînd pe conside
rentul că joacă pe teren propriu — 
cit și cei de la Jiul au început meciul 
cu gîndul la victorie.

O dată cu semnalul de începere a 
jocului, fotbaliștii bucureșteni s-au 
lansat în ofensivă pe un front larg, 
obligîndu-i pe adversari să se replieze 
pe poziții de strictă apărare. La 
poarta echipei oaspeților au existat 
nenumărate momente de panică, că
rora în cele din urmă aceștia le-au 
găsit o rezolvare fericită. După un 
sfert de oră, în care Steaua a 
dominat categoric, a beneficiat de 
patru cornere, a avut și alte 
situații favorabile de gol, in sfîrșit se 
înscrie primul gol. Dar în poarta lui 
Suciu ! Unul dintre contraatacurile 
echipei din Petroșani, inițiate și sus
ținute de Libardi, are ca finalizator
— un șut puternic, de Ia numai 8—9 
metri de poarta echipei bucureștene
— pe Ion Constantin. Totul par.e de 
necrezut, dar... pe tabela de marcaj 
scorul arată clar : Jiul — Steaua 1—0.

Mai departe aspectul jocului rămîne 
același. Steaua domină, atacă cu 
forțe sporite, beneficiază de alte 4—5 
cornere. De cîteva ori șuturile la 
poartă ale lui Ștefănescu, Crăini
ceanu, Negrea dau emoții adversari
lor, însă golul egalizator nu apare 
deloc. Una dintre cele mai mari o- 
cazii de a egala o întrezăresc steliștii 
în minutul 25, cînd Georgescu, unul 
din fundașii Jiului, vrînd să evite un 
pericol în careul propriu, intervine 
de asemenea manieră încît mingea... 
trece puțin pe deasupra porții.

în repriza a doua, fără să fi 
fost neapărat rezultatul schimbă
rilor în formație, Steaua a conti
nuat să atace, obligînd din nou ad
versarii să primească lupta în tere
nul propriu. Se pare însă că Jiul a 
avut dinainte „cuvînt de ordine" de 
a se retrage râmînînd doar să con
traatace prin surprindere. Tactica 
formației lui Ozon a reușit doar pînă 
în minutul 68, cînd Steaua a egalat.

Golul avea să însemne într-adevăr 
un „act de justețe", ținînd cont de 
întreaga desfășurare a jocului. Auto
rul golului : Tătaru. La o centrare 
precisă a lui Pantea, Tătaru — pe 
post de înaintaș central — a șutat 
imparabil. Din acest moment, ritmul 
jocului, participarea ambelor echipe 
la disputa pentru balon sînt vizibil 
îmbunătățite. Rezultatul de egalitate 
nu pare a-i mulțumi pe steliști ; fot
baliștii de la Jiul, în schimb, lasă im
presia satisfacției. Mereu în atac, 
Steaua își vede, în fine, ținta atinsă. 
Cu trei minute înainte ca arbitrul 
Grigore Bîrsan (care a condus bine) 
să fluiere sfîrșitul partidei, la o cen
trare identică a lui Pantea, de pe 
partea dreaptă, intervine Crăinicea
nu. Stopează mingea, face o fentă și, 
cu stîngul. șutează puternic și plasat 
la colțul de jos al porții lui Stan. 
Steaua cîștigă astfel cu 2—1.

Ieri in divizia B
Seria I. Politehnica Galați — 

Sportul studențesc București 1—0 ; 
Metalul Tirgoviște — Dunărea Giur
giu 2—1 ; Poiana Cîmpina — Progre
sul Brăila 1—0 ; Metalul București — 
Flacăra Moreni 1—1 ; Știința Bacău 
— Portul Constanța 3—0 ; Metrom 
Brașov — Ceahlăul Piatra Neamț
1— 1 ; Progresul București — Gloria 
Bîrlad 2—0 ; Chimia Suceava — Oțe
lul Galați 0-0.

După 20 de etape, în clasament 
continuă să conducă PROGRESUL 
BUCUREȘTI (29 puncte), urmat de 
Metalul Tîrgoviște (24 p.).

SERIA A Il-a. C.S.M. Sibiu - 
C.S.M. Reșița 2—1 ; Metalul Turnu 
Severin — Politehnica Timișoara
2— 0 ; Minerul Baia Mare — Metalur
gistul Cugir 1—0 ; Chimia Rm. Vîl- 
cea — Metalul Hunedoara 1—0 ; 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 
5—0 ; Electroputere Craiova — Mi
nerul Anina 2—0 ; Gaz metan Me
diaș — Olimpia Oradea 3—0.

Lider al clasamentului, după 20 de 
etape, este C.F.R. TIMIȘOARA 
(26 puncte). Pe locul doi — C.S.M. 
Sibiu (25 p.).

I. D.

O intervenție spectaculoasă... și foarte utilă a apărătorilor de la Jiul (fază 
din meciul de ieri Steaua—Jiul) Foto : S. Cristian

Duminica 
sportivă 

județeană 
Program polisportiv

IAȘI (corespondentul „Scînteil"). 
Cu toată vremea mohorîtă șl plo
ioasă, ieri, la Iași, a fost un pro
gram sportiv destul de bogat. 
Două dintre competiții — faza pe 
centru a campionatelor universi
tare de atletism șl campionatul de 
calificare la handbal, pe teren 
neutru, dintre reprezentativele 
județelor Bacău și Vaslui — au 
fost o continuare a manifestări
lor începute sîmbătă după- 
amiază.

De o largă popularitate s-a bu
curat etapa campionatului jude
țean de orientare turistică, re
zervat pionierilor și școlarilor. 
Concursul s-a desfășurat în pă
durea Repedea de lingă Iași.

„Cupa Someș" 
la carting

SATU MARE (corespondentul 
„Scînteil"). Mii de locuitori sătmă
reni au asistat duminică pe arte
rele din centrul municipiului Satu 
Mare la o manifestare sportivă 
neobișnuită pe aceste meleaguri: 
prima competiție interjudețeană 
de carturi a pionierilor, dotată cu 
„Cupa Someș", inițiată de consi
liul județean al organizației pio
nierilor din Satu Mare, în cola
borare cu consiliul județean pen
tru educație fizică și sport șl fi
liala Satu Mare a A.C.R. între
cerea a fost disputata cu dîrze- 
nie — pe o ploaie... torențiala — 
de 24 de concurenți, pionieri din 
Satu Mare, Cărei, Zalău. Baia 
Mare.

„Cupa Someș" a revenit echipei 
Casei pionierilor din Cărei, urmată 
de echipele din Zalău și Satu 
Mare. La individual, locul I a re
venit elevului Tiberlu Ignat. Pe 
următoarele două locuri : Radu 
Racoșl și Adalbert Apal — toți 
din Satu Mare.

Concurs de aero 
și racheto-modele

DEVA (corespondentul „Scîn- 
teli"). Pe dealul Paiului, din apro
pierea orașului, pionieri din Hu
nedoara, Brad, Deva șl din alte 
localități ale județului Hunedoara 
s-au confruntat în faza județeană 
a concursului de aeromodelism. 
Pe primele locuri s-au clasat pio
nierii Leontln Fllip, de la școala 
generală nr. 4 Vulcan, Codruț 
Socaci (Casa pionierilor Deva), 
Ovidlu Șuta (Casa pionierilor din 
Brad) — la categoria Începători; 
Ionel Macarle și Llvlu Oprean, din 
Deva, Valeria Motorga (Brad) — 
la aeromodele, planor, faza a 
doua ; Teodor Marcu (Deva) și 
Paul Rodi (Hunedoara) — la aero
modele tip A-l; Marla Mihăilă, de 
la Casa pionierilor din Hunedoara, 
la aeromodele propulsate cu mo
tor de cauciuc. întrecerile pio
nierilor au continuat cu concursul 
de racheto-modele, desfășurat pe 
aeroportul Săulești-Deva.

Doar doi... din 18
CONSTANȚA (corespondentul 

„Scînteii"), In returul campiona
tului republican de box catego
ria A pe echipe, Farul Constanța 
a întîlnlt „Metalul" București. Re
zultat final -— 12—8 pentru gazde. 
Dar, indiferent de rezultat, re
uniunea a nemulțumit — și pe 
bună dreptate — pe cel peste 
2 000 spectatori, prin comportarea 
mal mult decit mediocră a com- 
ponenților ambelor echipe.

Dintre cei 18 pugiliști «care au 
evoluat în gala de la Constanța, 
numai doi au demonstrat seriozi
tatea pregătirii lor: maestrul spor
tului Mlhal Aurel (Farul) — titlu 
conferit festiv în cadrul galei — 
care l-a învins clar la puncte pe 
Mihăilescu (Metalul) șl Nicolae 
Tudor (Metalul), care l-a silit pe 
maestrul sportului Ion Dinu (Fa
rul) să abandoneze în prima re
priză...

DIN LUME A L A R G Ă

Tragerea la sorți pentru alcă
tuirea grupelor turneului final 
din Mexic nu a fost de natură să 
bucure prea mult pe iubitorii fot
balului din Cehoslovacia și, mai ales, 
pe cei care se ocupă în mod direct 
de pregătirile echipei naționale. An
trenorii J. Marko și V. Mirka, pre- 
zenți la Mexico în sala „marilor spe
ranțe și deziluzii", declarau presei că 
după tragerea la sorți s-au învîrtit 
mai bine de jumătate de oră în ju
rul hotelului, nevenindu-le să creadă 
că aceasta este realitatea. „Apoi 
ne-am dat seama că nu se mai poate 
face nimic și că ingratitudinea sor
ților trebuie înlocuită printr-o bună 
pregătire" — arată J. Marko.

O primă fază a pregătirilor pentru 
Mexic au constituit-o turneele unor 
echipe de club cehoslovace în Ame
rica de sud, Australia, Asia sau în 
diferite țări europene. Alături de 
echipele de club, o selecționată a 
R; S. Cehoslovace a efectuat un tur
neu în America Latină.

A doua fază a pregătirilor conduse 
de J. Marko s-a desfășurat în can
tonamentul de la complexul sportiv 
Font Romeau. din Pirineii francezi. 
Aici, între 11—24 februarie, la o alti
tudine de 1850 m, s-a urmărit, în 
special, preaclimatizarea jucătorilor 
pentru Mexic, felul în care acționează 
altitudinea asupra organismului la 
efort fizic. înălțimea a fost supor
tată mai greu de către Kuna, în timp 
ce asupra lui Adamec ea nu a in
fluențat deloc. Toți jucătorii au avut 
greutăți în respirație în primele 15 
minute de efort. Concluziile cantona
mentului : necesitatea antrenamente
lor nu numai pentru 90 de minute, 
Ci pentru cel puțin 120 de minute.

După cantonamentul de la Font 
Romeau, selecționabilii s-au întors în 
echipele lor de club pentru a relua 
pregătirile în vederea începerii retu
rului campionatului intern.

Programul de desfășurare a cam
pionatului (două etape ale returului 
au fost jucate în toamnă, tocmai pen
tru a face loc pregătirilor pentru 
Mexic) este foarte încărcat. Pînă 
la 6 mai trebuie însă să se încheie, 
deoarece la 8 mai selecționata va 
pleca spre Mexic. De aceea, etapele 
se dispută de două ori pe săptă- 
mînă. Antrenorul Marko abia pridi

dește să asiste la meciurile care îl 
interesează în mod deosebit pentru 
urmărirea evoluției elevilor săi. Pe 
măsură ce-timpul înaintează, grijile 
sale devin tpt mai mari. La o recentă 
întilnire cu reprezentanții presei, 
J. Marko declara că nu este mulțu
mit de nivelul jocurilor de campio
nat, că în cadrul echipelor domnește 
o mare nervozitate care duce la duri-

sistemul de disputare a etapelor de 
campionat supune pe jucători la un 
mare efort fizic, că aceștia dau semne 
vădite de oboseală, Marko a cerut 
antrenorilor de la cluburi să nu uti
lizeze pe jucătorii din lotul național 
în meciuri amicale, de pregătire.

Un alt motiv de îngrijorare 11 
constituie forma nesatisfăcătoare a 
unor selecționabili. Marko nu este

PREGĂTIRILE

FOTBALIȘTILOR 
CEHOSLOVACI 
PENTRU MEXIC

CORESPONDENȚA SPECIALA DIN PRAGA 
DE LA EUGEN IONESCU

tăți. In momentul de față, cinci oa
meni de bază ai lotului național, 
Horvath, Geleta, Petras, Jokl și J. 
Zlocha, se resimt încă destul de se
rios după accidentele suferite. Parti
ciparea lui Horvath, căpitanul națio
nalei, la turneul din Mexic, este 
deocamdată incertă, întrucît ope
rația recent suportată la cap cere 
o convalescență mai îndelungată. 
Semne de întrebare există și in 
ceea ce privește restabilirea com
pletă a lui Geleta și Petras. Antre
norul Marko a subliniat că în Mexic 
vor face deplasarea doar jucătorii 
pe deplin sănătoși. Constatînd că

mulțumit de randamentul în cam
pionat al jucătorilor Fr. Vesely, Jan 
Capkovic și Rabat. In aceste con
diții, se pare că extrema stingă a 
echipei din Trencin, Albrecht, un 
nume nou în fotbalul cehoslovac, va 
fi inclus în lotul pentru Mexic, cu 
șanse de a deveni titular. Probleme 
sînt și în ceea ce privește eventualul 
înlocuitor al lui Horvath pe postul de 
apărător central. Deocamdată. Marko 
s-a oprit la Hrivnak. Prezența la 
pregătirile pentru Mexic a lui Kvas- 
nak — care activează in prezent în
tr-o echipă din Belgia — va fi posi
bilă ceva mai tirziu, echipa sa de

club aflîndu-se angrenată în campio
natul belgian.

Ca urmare a celor relatate mai sus, 
federația cehoslovacă de fotbal a ho- 
tărît anularea întîlnirii amicale cu 
echipa Greciei de la 8 aprilie, la 
Atena. în schimb, nu s-a renunțat la 
meciul cu Austria, care a avut loc 
ieri la Viena (n. r. — pînă la închi
derea ediției, rezultatul nu ne-a par
venit). Pentru acest joc, toți cei 
40 de posibili pentru Mexic (ex- 
cluzînd, evident, pe cei acciden
tați și pe Kvasnak) — printre 
care și cunoscuții Viktor, Dobias, 
Migas, Kuna, Adamek și Jurkanin 
— au fost convocați în cantonament 
pe 10 aprilie.

întrebat de ziariști ce părere are 
despre ultimele schimbări din con
ducerea fotbalului brazilian și despre 
rezultatele echipelor participante în 
grupa de la Guadalajara, Marko a 
răspuns : „Schimbarea antrenorului 
nu înseamnă că brazilienii vor uita 
să joace fotbal. Nu-mi schimb pă
rerea nici despre Anglia : respect 
forța ei de joc. Și românii trebuie 
studiați. De aceea am trimis un 
observator la jocul lor, de miercuri, 
cu echipa R. F. a Germaniei".

în planul de pregătire a naționa
lei de fotbal a R. S. Cehoslovace mai 
figurează, pînă la plecarea spre 
Mexic, încă două întîlniri amicale : 
una în Italia, cu o echipă de club 
nedesemnată încă, și o alta la Oslo, 
cu selecționata Norvegiei. Antreno
rul J. Marko intenționează să ajungă 
cu echipa Ia Guadalajara .cu cel pu
țin trei săptămîni înaintea începerii 
campionatului.

Fără a subaprecia pe englezi sau 
brazilieni, specialiștii de aici sînt de 
părere că românii vor avea de spus 
un cuvînt greu la Guadalajara. Re
zultatele obținute în ultima vreme de 
reprezentativa României, pe plan in
ternațional, constituie dovada incon
testabilă că va fi un adversar de te
mut pentru orice echipă. . La Guada
lajara — scria recent ziarul „Rude 
Pravo" — posibilitatea de calificare 
este aceeași pentru oricare dintre cele 
patru echipe, chiar dacă în lumea 
fotbalului se vorbește despre brazi
lieni și englezi ca principalii favoriți 
ai grupei a treia. Se poate spune că 
ei nu vor avea o misiune ușoară în 
fața reprezentativelor Cehoslovaciei 
Și României".

La Tempe (Arizona), atletul 
american Shepard a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
un rezultat bun : 2.18 m. Ace
eași performanță a fost realizată 
și de compatriotul său Jourdan, 
în concursul desfășurat la Gai
nesville.

Cu prilejul unui concurs in
ternațional de atletism, care a 
avut loc la San Diego (Califor
nia), Williams a fost cronome
trat în proba de 440 yarzi gar
duri, cu timpul de 51**3/10. Proba 
de trei mile a revenit lui Mad- 
daford (Noua Zeelandă) în 
13’25”, iar cea de aruncare a 
greutății lui Wilhelm cu 19,22 
m. Favoritul probei, Steinhauer, 
a ocupat locul secund, cu 18,98 
m.

La Narbonne, atleta franceză 
Colette Besson (medaliată cu 
aur in proba de 400 m la Jocu
rile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico), a totalizat 4165 de 
puncte într-un concurs de pen
tatlon. Iată performanțele înre
gistrate de învingătoare în cele 
cinci probe : lungime — 5,50 m; 
200 m — 24”6/10; 100 m garduri 
— 15”5/10 ; greutate — 10,12 m ; 
înălțime — 1,45 m.

Campionatul masculin de bas
chet al Belgiei s-a încheiat 
cu victoria formației Standard 
Liege, care în ultima etapă a 
învins cu scorul de 135—98 
echipa Anvers. Este pentru a 
doua oară cînd baschetbaliștii 
de la Sandard Liege cuceresc 
titlul de campioni naționali.

Pentru a treia oară în decurs 
de o săptămină, Confederația 
braziliană de sport a modificat 
data plecării echipei de fotbal 
în Mexic, pentru a participa la 
turneul final al campionatului 
mondial. S-a stabilit ca echipa 
antrenată de Zagalo să plece la 
1 mai. înaintea plecării, fotba
liștii brazilieni urmează să în- 
tîiriească la Porto Alegre echipa 
Austriei și formația vest-; 
mană Bayern Miinchen.

ger-

primul mare concurs in
ternațional de tenis — „o-
pen" — al sezonului în aer
liber pe teren cu zgură va
avea loc între 13 și 19 aprilie la 
Monte Carlo. Peste 100 de ju
cători se vor întrece de-a lun
gul a 7 zile. Printre participant 
se numără Pilici (Iugoslavia), 
Okker (Olanda), Gimeno (Spa
nia), Smith (S.U.A.), Stilwell 
(Anglia) și alții.

ITALIA: Contra challen 
ge round-ului în tenis

Pi*in challenge round în „Cupa 
Davis" se Înțelege posibilitatea 
care se oferă deținătoarei tro
feului de a disputa finala viitoa
rei ediții pe teren propriu. Este 
o practică ce a dispărut din alte 
sporturi foarte populare „ ... 
gine britanică, cum ar fi rugbiul 
și fotbalul. Președintele federa
ției italiene de tenis, G. Orsini, 
a declarat că la Londra, cu oca
zia adunării generale a țărilor 
participante la „Cupa Davis", va 
propune abolirea challenge 
round-ului, ca fiind inechitabil 
din punct de vedere sportiv. 
Ziarele italiene și franceze con
sideră că propunerea va întîmpi- 
na o puternică rezistență din 
partea cercurilor conservatoare 
din tenisul internațional.

însă, la drept vorbind, multă 
lume se mai întreabă și astăzi 
dacă era normal ca o echipă, de 
pildă, Țiriac — Năstase, după 
ce învinsese pe englezi la ei a- 
casă, jucînd pe terenuri acoperi
te cu gazon, să dispute aproape 
imediat finala „Cupei Davis" pe 
court-urile asfaltate din S.U.A. 
Ori se uniformizează acoperă- 
mîntul terenurilor, ori, altfel, în
tr-adevăr, avantajul terenului 
propriu rămîne mult prea mare.

de ori-

FRANȚA: „Operațiunea" 
bazinelor mobile pentru 
învățarea înotului

Miercurea trecută în orașul 
Nangis, în prezența reprezentan
ților guvernului francez, a fost 
inaugurat primul bazin mobil 
pentru învățarea înotului. Este 
întîiul pas al operațiunii vizînd 
dezvoltarea imediată a înotului 
în mediul școlar. în 
cialităților, bazinele 
o soluție tranzitorie 
nerea în practică a 
înzestrare a unităților școlare cu 
piscine acoperite, de 25 metri.

Tipul de bazin mobil inaugu
rat la Nangis. numit convențio
nal BAM, este un ansamblu re- 
morcabil, compus dintr-un hol,

intenția ofi- 
mobile sînt 
pînă la pu- 
planului de
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din bazinul propriu-zis (12,50x6 
metri) și din anexe, acestea la 
rîndul lor cuprinzînd instalațiile 
de încălzire și de tratare a apei, 
ambele acționate cu păcură. în 
BAM, adine de 1,10 metri, pot 
învăța înotul, concomitent, 20 de 
copii. Din trei in trei luni, BAM 
va fi mutat pe lingă altă școa
lă, iar în timpul vacanțelor va 
funcționa in cadrul taberelor 
școlare. Pînă în septembrie vor 
fi livrate 50 asemenea bazine. 
Prețul 1 — aproximativ 100 de 
BAM costă cit o piscină acope
rită de mari dimensiuni. Totuși, 
în presa franceză se întîlnesc u- 
nele rezerve privind cheltuieli
le de întreținere ca și rezistența 
în timp a BAM.

Marile competiții ale 
Africii

Consiliul superior al sportului 
african (C.S.S.A.), întrunit la 
sfîrșitul lunii trecute la Cairo, a 
pus la punct periodicitatea com
petițiilor de amploare interesînd 
țările africane și a stabilit, la 
propunerea Libiei, următorul 
ciclu : 1971 — Jocurile meditera
neene ; 1972 — Jocurile olimpi
ce ; 1973 — Jocurile panafrica- 
ne în Nigeria, la Lagos ; 1974 — 
Jocurile panarabe.

Această ciclare reprezintă un 
însemnat progres de natură or
ganizatorică și va ajuta dezvol
tarea sporturilor pe continentul 
negru. C.S.S.A., bucurîndu-se de 
sprijinul Organizației Unității A- 
fricane care ii va acoperi prin 
subvenții 50 la sută din buget, 
intenționează să-și concentreze 
efortul financiar spre organiza
rea stagiilor de pregătire în co
mun a sportivilor africani și 
spre formarea și instruirea ca
drelor.

în comentariile presei inter
naționale pe marginea recentei 
sesiuni a C.S.S.A. se întîlnește 
unanim punctul de vedere după 
care dacă vreo țară din Africa 
ar cere organizarea J.O. în 1980 
sau 1984 i s-ar acorda dreptul 
în unanimitate. Vom asista la 
prima Olimpiadă africană în 
1980 sau 1984 1



viața internațională

Italia. O recentâ demonstrație revendicativa a oamenilor muncii din Roma. Manifestanții poartă pancarte 
prin care cer industrializarea sudului țârii și oprirea emigrârii forței de muncă
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VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni 
ofensive 

ale forțelor 
patriotice

SAIGON 12 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că forțele 
patriotice sud-vietnameze au lansat 
în cursul ultimelor 24 de ore 43 de 
acțiuni ofensive împotriva unor o- 
biective militare americano-saigo- 
neze. Patrioții au declanșat un atac 
Împotriva unor unități ale celei de-a 
25-a divizii de infanterie a S.U.A. în- 
tr-o zonă situată la aproximativ 100 
km nord-vest de Saigon.

Ciocniri violente între forțele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și 
unitățile americano-saigoneze au a- 
vut loc, de asemenea, în regiunea 
Platourilor înalte. Incidentele au fost 
concentrate în apropierea importan
tului complex militar american de la 
Dak Pek, precum și a taberei for
țelor speciale de la Dak Seang, bom
bardată masiv de patrioți

agențiile de presă
La Lima a avut Ioc un 

mare miting, orsanizat de confe
derația Generală a Oamenilor Muncii 
Peruvieni, la care au participat mi
neri, muncitori de pe plantațiile de 
trestie de zahăr, țărani, studenți și 
reprezentanți ai altor categorii ale 
populației. Secretarul general al 
C.G.T.P. din Peru, Gustavo Espinosa, 
a subliniat cu acest prilej că oamenii 
muncii peruvieni sprijină acțiunile 
guvernului îndreptate împotriva oli
garhiei și reacțiunii, spre realizarea 
unor profunde transformări sociale.

Tensiunea politică conti
nuă să se agraveze în Gua
temala du?a asasinarea ambasado
rului vest-german KarI von Spreti în 
capitala acestei țări. Se pare că țara 
se află în pragul unui nou val de vio
lență ca urmare a amenințărilor for
mulate de organizația de extremă 
dreaptă „Mano" de a trece la exe
cutarea unor membri al Forțelor ar
mate rebele, care l-au asasinat pe 
ambasadorul vest-german. Deja, a- 
ceastă organizație a făcut o primă 
victimă în persoana fostului deputat 
Pedro Angel Cesar Montenegro, care 
a fost găsit ucis în apropierea locului 
unde a fost asasinat von Spreti.

Delegația Comitetului so
vietic de solidaritate cu ță
rile Africii și Asiei,care faea 
o vizită la Amman, a fost primită de 
Abdel Moneim Rifai, locțiitor al pri
mului ministru și ministru al afaceri
lor externe al Iordaniei, precum și de 
ministrul culturii, Salah Abu Zeid, 
anunță agenția TASS. în timpul în
trevederii au fost discutate probleme 
referitoare la relațiile bilaterale din
tre Iordania și Uniunea Sovietică, 
precum și unele aspecte ale situației 
din Orientul Apropiat.

In cadrul actualei ediții 
a festivalului internațional 
„Zilele muzicale din mar
tie", la Casa de cultură din orașul 
Ruse și-au dat concursul orchestra 
simfonică și corul radioteleviziunii ro
mâne. Sub conducerea dirijorului 
principal, Iosif Conta, solii artei ro
mânești au interpretat cu mare suc
ces Rapsodia a doua de George Enes- 
cu și „Missa Solemnis" de Beetho
ven. La concert a fost de față Pavel 
Matev, președintele Comitetului pen
tru Cultură și Artă, Petar Danailov, 
prim-secretar al Comitetului regio-

GENEVA: 0 demonstrație la care 
au luat parte cîteva mii de 
muncitori de 18 di^erite întreprin
deri geneveze și din alte orașe din 
Elveția a avut loc sîmbătă. Demon
strația a fost organizată de Partidul 
Muncii din Elveția și de alte organi
zații sindicale și progresiste. Ea s-a 
desfășurat în semn de solidaritate cu 
lupta revendicativă a muncitorilor 
emigranți spanioli de la o întreprin
dere de lucrări publice din Geneva 
și care se află de cîteva zile în grevă. 
Muncitorii emigranți spanioli cer res
pectarea prevederilor contractelor de 
angajare semnate înainte de a veni 
în Elveția în ce privește salarizarea 
și condițiile de locuit.

„APOLLO-13" 
în drum spre Lună

închiderea primei ediții la ora 
19,00 nu ne-a permis ca în ziarul 
de duminică să informăm despre 
lansarea navei „Apollo-13" în direc
ția Lunii. Prin intermediul televizi
unii, probabil că mulți dintre cititori 
au urmărit insă, în direct, operația 
lansării la ora 21,13 (ora Bucureștiu- 
lui), al celui de-al treilea echipaj 
omenesc spre Selena.

La bordul navei se află astronauții 
James Lowell, Fred Haise și John 
Swigert, ultimii doi fiind in prima 
lor misiune spațială. Inițial in locul 
lui Swigert trebuia să fie Thomas 
Mattingly, dar contaminarea lui cu 
rujeolă a determinat pe organizatorii 
zborului să hotărască vineri seara 
introducerea in echipă a lui Swigert, 
care va fi pilotul cabinei de co
mandă.

transmit:

ECONOMIA IUGOSLAVIEI:
Orientarea spre modern

lncepînd de la 14 aprilie, pînă 
la sfirșitul lunii octombrie, la 
Geneva se vor desfășura un șir 
de manifestări consacrate celei 
de-a 25-a aniversări a O.N.U. 
Comitetul de organizare a festi
vităților este prezidat de deca
nul Facultății de drept din Ge
neva, Christian Dominice, iar 
comitetul de onoare care le pa- 
tronează cuprinde personalități 
ca secretarul general al O.N.U., 
U Thant, președintele Confede
rației Elvețiene, Hans-Peter 
Tschudy, proeminenți oameni 
politici elvețieni, conducătorii 
organizațiilor internaționale cu 
sediul la Geneva.

„Aniversarea — ne-a declarat 
G. Palthey, directorul general 
adjunct al Oficiului O.N.U. _ la 
Geneva — va constitui un prilej 
de informare și de speranță. De 
informare, pentru că va cere o 
largă acțiune de clarificare a 
opiniei publice asupra realizări
lor O.N.U. ca și asupra dificul
tăților pe care le întîmpină în 
atingerea obiectivelor sale de 
pace și justiție. Nu ne facem 
iluzii prea mari, dar ne propu
nem un spor de efort în sensul 
cooperării internaționale. In 
măsura în care în relațiile din
tre state dialogul se substituie 
forței, Iar colaborarea se afirmă 
pe deasupra divergențelor, spe
ranța este justificată. Problemele 
politice, sociale, economice — 
toate acestea își pot găsi soluția 
dacă rațiunea primează, dacă 
dreptul primează împotriva ten
dințelor de dominare".

Programul aniversării cuprinde ■ 
un ansamblu de manifestări care 
reflectă spiritul Cartei O.N.U. In 
ziua de 14 aprilie își deschide 
lucrările cea de-a 25-a sesiune 
a Comisiei Economice pentru 
Europa, consacrată dezvoltării 
cooperării economice pe conti
nentul nostru, ca mijloc de înțe
legere intre națiuni și de favori
zare a unui climat de pace și 
securitate. In ziua de 6 iulie la 
Palatul Națiunilor va avea loc o 
ședință solemnă cu participarea 
secretarului general al O.N.U. și 
a președintelui Confederației 
Helvetice. Numeroase persona
lități vor lua parte activă la co
locviile din universități, dintre 
care demne de reținut sint cel 
despre „Rolul statelor mici în 
zilele noastre" și colocviu! avind 
ca temă „O.N.U. în fața unei 
lumi în mișcare", organizat sub 
egida Departamentului de drept 
internațional al Facultății de 
drept din Geneva. Se vor des
chide, de asemenea, o serie de 
expoziții, printre care cea mai 
importantă va fi aceea evocind, 
cu ajutorul documentelor, isto
ria cooperării internaționale.

H. LIMAN

La Sofia a fost semnat 
sîmbătă un protocol cu pri" 
vire la schimbul de mărfuri dintre 
R. P. Bulgaria și Anglia, valabil pînă 
la 31 martie 1971. Totodată, a fost 
semnat un acord comercial pe termen 
lung, care va reglementa schimburile 
dintre cele două țări pe perioada 
1870—1975.

CAPRICIILE IERNII 
ÎN POLONIA

ln timp ce la Belgrad, Bucu
rești sau Viena primăvara s-a 
instaurat, in sfîrșit, cu „drep
turi" depline, și căldura soare
lui ne-a făcut să punem la păs
trare hainele groase, de iarnă, in 
Polonia ele au trebuit să fie din 
nou folosite. In ultimele zile, în 
întreaga țară, iarna a marcat o 
recrudescență neobișnuită pentru 
luna aprilie. Ninsorile abundente 
și temperaturile extrem de scă
zute, vînturile foarte puternice, 
care pe alocuri au atins viteze 
apropiate de acelea ale uraga
nelor, porțiuni întregi de șosele 
pe care circulația se desfășoară 
anevoios, iată elementele princi
pale ale acestei primăveri sui- 
generis din Polonia. Ploile pre
lungite și ninsorile au provocat 
inundații pe suprafețe de sute 
de mii de hectare, zeci de fa
milii din localitățile situate in 
aceste zone fiind evacuate în 
locuri mai sigure.

nai Ruse al P.C. Bulgar, și alte per
soane oficiale.

Secretarul general al or
ganizației țărilor arabe ex
portatoare de petrol, SuheiI 
Al-Saadawi, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că în prezent se 
studiază măsuri care să ducă la dez
voltarea și întărirea acestei organi
zații atît prin construirea unei flote 
de tancuri petroliere, cît și prin cre- 

,area unei societăți comune de finan
țare la care să participe toate țările 
membre. SuheiI Al-Saadawi a subli
niat, totodată, necesitatea adoptării 
unor hotărîri pentru sprijinirea inte
reselor țărilor arabe producătoare și 
consumatoare de petrol.

Cancelarul R. F. a Germa
niei, Willy Brandt, s-a reîntors la 
Bonn după vizita de 8 zile pe care a 
întreprins-o în Statele Unite. La so
sire pe aeroport a fost întîmpinat de 
către ministrul de externe, Walter 
Scheel, și de alte persoane oficiale.

Președintele Nixon 8 avut 
sîmbătă o întrevedere cu membrii de
legației americane la convorbirile so- 
vieto-americane privind limitarea ar
melor strategice (SALT), care ur
mează să se deschidă joia viitoare la 
Viena. Președintele Nixon a dat 
membrilor delegației ultimele in
strucțiuni privind poziția S.U.A. la 
aceste convorbiri.

In urma unui accident fe
roviar care s*a produs in nordu' 
Slovaciei, au fost înregistrate pagube 
materiale în valoare de aproximativ 
un milion de coroane, anunță agenția 
C.T.K. Totodată, două persoane și-au 
pierdut viața.

0 puternică furtună po
lară, însotita de ninsoare, s-a abă
tut asupra părții nordice a R.F.G., 
provocînd perturbații în traficul ru
tier din landul Schleswig-Holstein. 
Pe numeroase șosele traficul a fost 
întrerupt. Au fost distruse liniile 
electrice din numeroase regiuni. Se 
relatează că înrăutățirea vremii va 
afecta recolta din acest land.

La cîteva secunde după lansare a 
fost depășită prima etapă a zborului, 
după aprinderea primei trepte a ra
chetei purtătoare. Unul din cele cinci 
motoare ale treptei a doua a rache
tei a încetat să funcționeze mai de
vreme cu cîteva secunde. Deși pe
rioada de funcționare a celorlalte 
patru motoare a fost prelungită pină 
la epuizarea combustibilului, nava n-a 
mai reușit să atingă viteza prevăzută. 
De aceea a fost nevoie ca singurul 
motor al treptei a treia a rachetei 
să funcționeze cu 45 de secunde mai 
mult. La ora 21,26 (cu două minute 
mai tirziu față de program) a treia 
treaptă a rachetei purtătoare a pla
sat nava pe orbita terestră „de par
care". După o rotație și jumătate, 
timp în care astronauții au transmis 
prima emisiune de televiziune în cu
lori, cu o durată de 7 minute, a treia 
treaptă a rachetei a fost din nou 
aprinsă, împingind complexului mo
dul-cabină viteza de peste 28 000 km 
pe oră. La ora 23,48, învingînd forța 
de atracție a Pămintului nava s-a 
înscris pe orbită lunară.

Duminică la ora 0,19 (ora Bucu
reștiului), la trei ore și șase minute 
de la lansare, nava spațială „Apollo- 
13" s-a detașat de cea de-a treia și 
ultima treaptă a rachetei „Saturn". 
Astronauții au început apoi manevra 
dificilă de plasare a modulului lunar 
în partea din față a cabinei de co
mandă, după efectuarea de către a- 
ceasta a unei întoarceri de 180 grade, 
întreaga operație, care s-a desfășurat 
normal, a fost transmisă prin tele
viziune la centrul spațial de la 
Houston.

Datorită faptului că nava s-a în
scris pe o traiectorie conformă celei 
antecalculate la centrul spațial, s-a 
hotărit să se renunțe la cea de-a doua 
operație de corecție a acesteia. De la 
ora 9 — ora Bucureștiului — echipa
jul a început o perioadă de zece ore 
de odihnă.

La 10,20 — ora Bucureștiului — 
nava spațială „Apollo-13" se afla la 
o distanță de 132 608 km față de Pă- 
mînt.

Primele date medicale transmise la 
centrul spațial arată că cei trei as- 
tronauți sint perfect sănătoși. In timp 
ce pulsul lui Lovell înregistrase 116 
bătăi pe minut, cel al colegilor săi 
indica numai 102 bătăi. Medicul as- 
tronauților a declarat că este normal 
ca Lovell, principalul responsabil al 
misiunii, să fie puțin mai încordat. 
Ceea ce a surprins a fost calmul ex
traordinar al celorlalți doi membri ai 
echipajului, și in special al noului 
venit, John Swigert.

CHILE A RELUAT 
SCHIMBURILE 
COMERCIALE 

CU CUBA
SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager

pres). — „Embargoul a fost înfrînt. 
Chile face comerț cu Cuba", este ti
tlul comentariului publicat de ziarul 
chilian „Diario Ilustrado" cu prilejul 
plecării din portul San Antonio a 
unei nave care transportă 5 000 de 
tone de produse agricole destinate 
Cubei. Acesta este primul lot de 
mărfuri pe care Cuba îl primește 
din Chile pe baza contractului, în 
valoare de aproximativ 3 milioane de 
dolari, încheiat recent între repre
zentanții întreprinderilor de comerț 
din cele două țări. De asemenea, zia
rul citat menționează că în 1971, po
trivit estimărilor, exportul chilian de 
produse agricole în Cuba se va cifra 
la aproximativ 8 milioane de dolari.

Pe măsură ce se apropie 
data alegerilor preziden
țiale (16 mai), scena poli
tică dominicană devine 
tot mai marcată de tensi
une și violență. Practic, mi
cul stat din America Cen
trală trăiește sub un regim 
nedeclarat de stare excep
țională. Detașamente mili
tare și polițienești patru
lează neîntrerupt pe stră
zile capitalei și ale altor 
orașe ; în timpul nopții in
tră în vigoare restricții de 
circulație, iar violările de 
domiciliu de către poliție au 
devenit operații de rutină. O 
puternică mișcare grevistă 
paralizează băncile, învăță- 
mintul superior, între
prinderi industriale. încer
cuirea de către armată a 
universității, ca și arestă
rile masive de lideri sin
dicali nu au reușit decît să 
încarce și mai mult at
mosfera. Media de aten
tate cu bombe s-a dublat 
în ultima săptămînă. Pen
tru unii observatori, situa
ția ar putea fi preludiu al 
unui război civil similar ce
lui din 1965. „Lipsesc doar 
cei 20 000 de „Mariners" 
nord-americani pentru ca 
asemănarea să fie com
pletă" — comenta un frun
taș opoziționist.

Actuala criză instituționa
lă se impune atenției, date 
fiind particularitățile ei, ca 
origine și evoluție. Pentru 
a-i detecta specificul e des
tul să facem o scurtă incursi
une în Istoria recentă. De 
reținut mai întîi că e vorba 
de fosta feudă predilectă a 
infanteriei marine nord- 
americane, devenită apoi, 
pentru trei decenii, feuda 
unui mercenar local : dicta
torul Rafael Trujillo. După 
asasinarea acestuia, domi
nicanii au străbătut o pe
rioadă de guverne provizo
rii, cu care prilej a apărut 
pe prim plan Joaquin Bala- 
guer, intim legat de fostul
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dictator. Eclipsat provizo
riu de scurtul „intermezzo" 
al guvernului Juan Bosch 
și apoi de o juntă militară, 
el revine mai tîrziu, cînd, 
după revolta populară din 
1965 (înăbușită în urma in
tervenției trupelor nord- 
americane) forțele de
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Ca președinte, Balaguer 

s-a preocupat intens de 
„restabilirea încrederii" in
vestitorilor nord-ameri
cani, șubrezită în cele 
șapte luni ale guver
nului Bosch șl apoi în pe
rioada haosului politico- 
economic generat de inva-

80 la sută din exporturile 
dominicane și furnizează 
un procent aproape la fel 
de mare la capitolul impor
turi. Dependența copleși
toare de piața S.U.A. este 
elementul primordial care 
explică, de fapt, fizionomia 
economică și politică a a-
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dreapta caută un personaj 
pentru rolul de exponent al 
„concilierii naționale". Și 
cum preferințele nedisimu
late ale Washingtonului cad 
asupra lui Balaguer, acesta 
iese, evident, victorios in
tr-un scrutin patronat de 
reziduurile forțelor de ocu
pație, metamorfozate în 
„consilieri" ai Ministerului 
de Război și supravegheat 
de cîțiva reprezentanți ai 
O.S.A. pentru a „gira" pre
tinsa echitate.

zie. S-ar putea spune că a- 
cesta a fost meritul princi
pal al gestiunii Balaguer, 
fiind că în rest starea țării 
nu a suferit modificări e- 
sențiale. „1970 va fi anul 
prosperității și reafirmării 
succeselor înregistrate" — 
proclama în ianuarie Bala
guer. Dar de ce prosperi
tate este vorba ? Căci 50 
la sută din bugetul domini
can este finanțat de S.U.A., 
care în calitatea lor privi
legiată de creditori absorb

cestei „BANANA REPU
BLIC".

Cu opoziția legală rapor
turile au decurs aproxima
tiv mulțumitor pentru am
bele părți atîta vreme cît 
rămînea în vigoare „pac
tul cavaleresc" care presu
punea că președintele va 
părăsi scena la încheierea 
mandatului, cedînd locul 
altora. Dar dintr-o dată, 
Balaguer a anunțat că va 
candida pentru un nou 
mandat Consternate de

lipsa „loialității", cele 
șapte partide opoziționiste 
au cerut atunci ca Balaguer 
să se retragă imediat din 
funcție, argumentînd că alt
fel candidatura lui ar be
neficia de prerogativele pu
terii și i-ar dezavantaja pe 
adversari.

Cererea a fost refuzată 
chiar și după ce partidele 
de opoziție au amenințat 
că nu vor participa la ale
geri. Actualmente disputa 
în jurul continuității a tre
cut din faza oratorică în 
cea a tulburărilor de stra
dă, mai ales după ce o se
rie de sindicate și aso
ciații studențești au aderat 
ferm la lupta contra can
didaturii lui Balaguer. 
Desfășurarea evenimentelor 
dezvăluie însă și următo
rul amănunt important : 
anume că aspiranții la pre
ședinție nu prea mizea
ză pe factorul populari
tate și, ca atare, pun mai 
mult preț pe cîte un „înger 
păzitor" recrutat din rîndu- 
rile comandanților militari. 
E fapt notoriu că Balaguer 
beneficiază de protecția co- 
mandantului-șef al armatei, 
generalul Enrique Perez, 

<iar generalul Chirino Llu- 
berez — comandantul for
țelor aeriene — este bănuit 
că lucrează în ascuns în fa
voarea candidaturii vice
președintelui, Fernando Au
gusto Lora. Un considera
bil sector al armatei spri
jină ideea candidaturii ge
neralului Elias Wessin Y 
Wessin, fosta căpetenie a 
forțelor locale care au re
primat răscoala populară 
din 1965.

Cu un scenariu politic 
zguduit de rivalități intesti
ne, marcat de violență și 
incertitudini. Republica Do
minicană oferă o imagine 
totalmente contrară celei 
promise de paladinii „con
cordiei naționale" și „pros
perității generale".

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD DE LA N. PLOPEANU

în ultimul timp, în paginile pre
sei iugoslave se întîlnește tot mai 
frecvent cuvîntul „modernizare". In- 
cercînd să răspundă la întrebarea 
„ce se înțelege prin modernizare", 
ziarul „Borba" arăta, nu de mult, că 
de fapt este vorba de un proces cu 
adinei implicații economice și socia
le, care presupune introducerea teh
nicii și tehnologiei moderne, folosi
rea în producție de noi materiale și 
materii prime, perfecționarea proce
sului de producție, utilizarea integrală 
a capacităților productive, creșterea 
productivității muncii, reducerea cos
turilor, ridicarea calificării cadrelor. 
„Intr-un cuvînt, scria „Borba", mo
dernizare înseamnă creșterea efica
cității și eficienței economice".

După cum atestă datele din ultimii 
trei ani, acest proces nu are un ca
racter conjunctural ; este vorba de o 
orientare de lungă durată, menită să 
ridice continuu nivelul economiei iu
goslave și al competitivității ei pe 
piața internațională.

îmi amintesc de o convorbire a- 
vută în urmă cu un an cu direc
torul combinatului „Trepcea" din 
Kosovska Mitrovița. „In fața noas
tră, spunea dînsul, se ridică proble
ma : ce fel de întreprindere să con
struim ? Una mai puțin înzestrată din 
punct de vedere tehriic, dar care să 
permită angajarea unui număr cît 
mai mare de muncitori, sau o între
prindere modernă, dotată cu utilaje 
automate, și care să necesite un nu
măr minim de salariați 7 Am optat, 
firește, pentru cea de-a doua solu
ție, pornind de la considerentul că o 
asemenea întreprindere va da un 
beneficiu mult mai mare, care Ia 
rîndul său ne va permite să con
struim noi și noi întreprinderi în 
care să angajăm un număr sporit da 
cadre de muncă".

Raționamentul care a stat la baza 
acestei hotărîri a fost pe deplin jus
tificat. Combinatul „Trepcea" dispu
ne, în prezent, de utilaje ultramo
derne pentru exploatarea minereului 
de plumb și zinc, de fabrici dotate 
cu mașini, în cea mai mare parta 
automate, pentru electroliza zincului, 
pentru rafinarea plumbului și pen
tru producția de acumulatoare. Și nu 
este singurul exemplu. Ar putea fi 
citate numeroase alte întreprinderi și 
fabrici a căror producție se ridică 
la nivelul tehnicii mondiale. Numă
rul lor este în continuă creștere. A- 
proape în fiecare zi presa relatează 
despre întreprinderi care în urma re
construcției și modernizării obțin re
zultate deosebite în producție.

In 1966. întreprinderea „Gorenie" 
din orașul Velenie dădea un pro

dus brut de o sută milioane dinari. 
Prin modernizarea utilajelor și prin 
introducerea în fabricație a unor noi 
produse, în 1969 produsul brut a 
fost de 600 milioane dinari. Pentru 
acest an se prevede să se producă 
200 000 mașini de spălat rufe, 250 000 
frigidere și 550 000 diverse mașini de 
uz casnic și de încălzit, astfel îneît 
peste doi ani produsul brut să se ri
dice la 1,5 miliarde dinari. La Ve
lenie se spune că fabrica „Gore
nie" poate să construiască la fiecare 
doi ani o întreprindere de mări
mea ei.

Efectele economice ale moderniză
rii producției pot fi urmărite și în 
unele întreprinderi mai mici din 
Novo Mesto. Trebuie să precizez că 
Novo Mesto este un orășel apărut nu 
de mult pe harta economică a Iugo
slaviei. în 1969, întreprinderile de 
aici au depășit prin ritmul produc
ției nivelul republican și federal și 
au sporit într-un singur an produ
sul social cu 47 la sută.

„Modernizare" nu înseamnă însă 
numai introducerea tehnicii și teh» 
nologiei avansate, ci și o organizară 
adecvată a producției. în acest 
sens au luat ființă institute speciala 
cărora diverse întreprinderi li se a- 
dresează pentru a stabili, deseori cu 
ajutorul mașinilor electronice de 
calcul, formula „celei mai bune și 
mai raționale organizări a produc
ției". O atenție deosebită este acor
dată ridicării calificării cadrelor.

Angajate în acțiunea de extinde’e 
și modernizare, întreprinderile acor
dă o deosebită atenție calității și vaM 
rietății produselor. „Se poate spune 
— scria ziarul „Politika" — că în 
fiecare zi apar în magazine articole 
noi, produsele vechi se perfecționea
ză, iar cele de care piața nu este in
teresată, dispar treptat". Directorul 
Institutului federal de statistică a- 
răta că într-un singur an pe piață 
au apărut 6 000 produse noi. între
prinderile au schimbat și perfecțio
nat substanțial 4 300 articole, iar la 
11 600 s-au făcut schimbări mai 
mici. Cele mai multe articole noi sau 
perfecționate au apărut în industria 
electrotehnică, în cea textilă, a pie
lei și încălțămintei, chimică și ali
mentară. într-un an s-a renunțat la 
producția a 6550 articole, care nu e- 
rau solicitate de cumpărători.

„A fost un timp, scrie „Komu- 
nist", cînd voiam să producem maî 
mult și mai repede. Acum trebuie, 
sau mai degrabă sîntem obligați, să 
producem și mai mult, și mai re
pede, și mai bine, și mai frumos, și 
mai Ieftin. Aceasta este cheia se
cretului unei economii moderne",

DE PRETUTINDENI

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tao la oficiile poștale «1 dlfuzoril din întreprinderi șl
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Instituții. Tiparul

ÎN CONSTRUCȚIE:

CEL MAI ÎNALT „ZGÎRIE-NORI" 
NEW-YORKEZ

Empire State Buil
ding, cel mai înalt edi
ficiu din lume, își va 
pierde acest preroga- 
tiv in favoarea lui 
„World Trade Center" 
— un vast complex de 
șase construcții, care 
se ridică în vestul 
New Yorkului. Acest 
ansamblu arhitectonic 
va fi dominat de două 
turnuri geamăne a cite 
110 etaje, măsurînd 
fiecare pe verticală 
412 metri. Atunci cînd 
lucrările de construc
ție și de dotare teh
nică vor fi încheiate, 
probabil în anul 1973, 
aici vor lucra aproxi
mativ 50 000 de spe
cialiști din Statele U- 
nite și din alte țări 
ale lumii în domeniul 
comerțului internațio
nal.

Unul dintre princi
palele elemente ale lui 
„World Trade Cen
ter" îl constituie biroul 
de informații privind 
comerțul internațional, 
care va furniza oame
nilor de afaceri date 
„la zi" referitoare la

tranzacțiile comerciale, perspectivele de dez- 
la conjunctura pe dife- voltare ale economiei 
rite piețe, precum și la mondiale.

ELECTROBUZ EXPERIMENTAL
Primul autobuz ac

ționat electric străba
te străzile orașului 
Koblenz (R.F.G.), fără 
să producă zgomot și 
fără să emane gaze 
toxice. Bateria, care 
este amplasată intr-o 
remorcă de 3 metri

lungime, permite func
tionarea timp de 2-3 
ore, pe o distanță de 
50 km. La stația ter
minus, șoferul poate 
schimba această bate
rie in citeva minute. 
Dificultatea constă in

faptul că o baterie 
costă apreciabila su
mă de 20 000 mărci. 
In prezent se lucrează 
la realizarea unor 
acumulatori mal mici, 
cu capacitate de func
ționare de cel puțin 
o zi.

Combinatul Poligrafie Cm* ®<dn*aH

*

*

*

*

*
E IE
***
*


