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Pe primul plan

CIT PREȚUIEȘTE

însămînțînd cultu- 
suprafață de 17 000 
chiar să treacă la 
epoca a II-a. De 
că 36 unități agri-

TURNU SEVERIN (corespon
dentul „Scînteii"). Organizîn- 
du-și mai bine munca, meca
nizatorii și cooperatorii din 
județul Mehedinți au reușit, cu 
toate ploile din ultimul timp, 
să-și realizeze in întregime 
lucrările prevăzute pentru e- 
poca I, 
rile pe o 
hectare și 
cele din 
menționat
cole din județ au însămințat 
pînă în prezent 3 500 hectare 
cu porumb. Din cauza ploilor 
abundente care au căzut în 
ultima săptămînă, mecaniza
torii au trecut la redistribui
rea mașinilor pentru a aco
peri cele 9 000 hectare pre
gătite a fi însămînțate cu po
rumb. Printre unitățile agri
cole din județ care au semă
nat suprafețe mari se numără 
cooperativele
producție din Salcia, 
Mare, Scăpau, Bieznita 
tru, Cioroboreni, Pătule 
Gogoșu.

agricole de 
Gîrla 

Mo
și

INIȚIATIVA LOCALA
Faptul că in acest an în economia județului Botoșani trebuie să se obțină, aproape cu aceleași fonduri fixe, o creștere a productivității muncii de 12 la sută și a beneficiului de 38 la sută, față de anul trecut, a determinat biroul comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid să analizeze amplu aspectele legate de punerea mai largă în valoare a rezervelor interne din fabrici și uzine. Această preocupare se înscrie pe linia înfăptuirii indicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, care a precizat că mersul înainte at economiei noastre socialiste impune o preocupare susținută pentru ridicarea eficienței întregii activități economice, prin folosirea cit mai rațională, cu randament maxim a potențialului tehnic și u- man al întreprinderilor, micșorarea consumului de materii prime și combustibil, ridicarea într-un ritm mai intens a productivității muncii și reducerea costurilor de producție.In acest context, eforturile organelor și organizațiilor de partid, ale comitetelor de direcție din întreprinderi au vizat, ca un prim obiectiv al activității pe anul în curs, utilizarea judicioasă a mijloacelor tehnice, a capacităților de producție existente. La finele anului trecut. în e- eonomia județului existau utilaje nefolosite în valoare de aproape opt milioane lei. In urma unei analize atente făcute de comisia economică a comitetului județean de partid, împreună cu comitetele de partid și conducerile unităților, s-a reușit ca pînă la sfîrșitul primului trimestru din acest an volumul acestora să fie

Irig. Dumitru BREABĂN 
secretar al Comitetului județean 

Botoșani al P.C.R.

CONSTRUCȚIILE
ȘCOLARE

funcționalitate si execuție
J 7 »

cit mai rapidă
Ing. George ZAROJANU

directorul Direcției tehnice și de investiții din Ministerul învățămîntuluiDupă cum se știe, in perioada 1971—1975 invățămîntul de toate gradele va fi în continuare dezvoltat și modernizat, obiectivul principal constitujndu-1 generalizarea școlii obligatorii de 10 ani. Aceste prevederi implică construirea în decursul cincinalului viitor a peste 13 000 săli de clasă. Vreau să mă ocup în rîndurile următoare de două probleme : îmbunătățirea funcțională a localurilor de școli, pentru a corespunde pe deplin cerințelor învățămîntului de 10 ani ; trecerea la soluții de prefabricare a construcțiilor școlare, spre a se obține ritm înalt de execuție, economie de materiale și micșorarea consumului de forță de muncă.In ceea ce privește primul aspect, se cuvine amintit faptul că în țara noastră există astăzi 30 proiecte-tip pentru școli și internate școlare, tipizarea fiind unul din elementele pe baza cărora se realizează la noi construcțiile destinate învățămîntului. Ele au stat la baza uriașului efort de construcții școlare desfășurat in țara noastră pe parcursul ultimelor două decenii. Astăzi însă se apreciază, pe bună dreptate, că și in domeniu! proiectării există mari rezerve care pot fi utilizate mai bine în acțiunea de edificare sporit economică și rapidă a localurilor școlare. Tocmai de aceea. în prezent se află în curs de întocmire alte 5 noi proiecte, adaptate funcțiunilor școlii de 10 ani. Prevăzute cu 5. 10. 16 și 20 săli de clasă, noile proiecte se disting nu doar printr-o valoare estetică sporită și o mai bună retribuție și utilizare a spațiului, dar și priutr-o pondere crescută acordată încăperilor unde se vor desfășura activitățile cu caracter aplicativ, bogat reprezentate astăzi în programul școlii de 10 ani. In felul acesta, localul școlii de 10 ani va fi dotat cu o serie de încăperi unde se vor amenaja ateliere de gospodărie, de tîmplărie. de lăcătușerie, de lucru manual, iar spațiile pentru laboratoare vor fi astfel dimensionate îneît acestea să poată dobîndi un profil dublu (de pildă, se vor amenaja laborator de chimie și de biologie, laborator de fizică și de electrotehnică etc.) spre a răspunde mai bine exigențelor actuale ale instruirii și educării elevilor.Dar tocmai un asemenea nivel înalt de tipizare impune ca pe un imperativ economic de stringentă actualitate trecerea în construcțiile școlare la o prefabricare sporită. Cu atît mai mult cu cît, în conformitate eu Indicațiile conducerii de partid și de stat privind folosirea prefabri-

catelor în construcții, și pe baza H.C.M. din 1969 referitoare la diversificarea construcțiilor școlare, s-a realizat pină în prezent o gamă variată de proiecte de școli," internate, săli de gimnastică, cu soluții de plan- șee prefabricate, care asigură anumite posibilități de prefabricare.Trecerea Ia prefabricarea integrală, la soluțiile cu panouri mari cere însă — după părerea mea — pe lingă detaliile tehnice specifice, rezolvarea următoarelor probleme : alcătuirea tipului de prefabricate in funcție de caracteristicile utilajului cu care sînt dotate întreprinderile județene construcții, precizarea tehnologiei montare, precum și analizarea și doptarea celei mai avantajoase Iuții privind modul de realizare prefabricatelor. Fără să pierdem
de de a- so- a x__________ _ dinvedere, desigur, că prefabricatele destinate construcțiilor școlare sînt de un tip special, ce nu se folosește și la locuințe iar seria de prefabricate necesare anual construcțiilor școlare dintr-un județ este relativ redusă. Desigur, nimeni nu poate porni de la iluzia că se vor putea realiza de la început. în toată țara, construcții școlare din prefabricate ; dar acțiunea pornită acum și cu o maximă eficiență în județele care au posibilitățile asigurate — dotarea tehnică, poligoane de prefabricate, experiență cîștigată — va putea fi apoi mult mai ușor extinsă treptat începînd cu cincinalul viitor. Cu atît mai mult cu cît titularii de plan ai acestor construcții, consiliile populare județene, care au sarcina directă de a introduce prefabricarea și care au deja realizări importante în construcția de locuințe, pot trece mai ușor și mai rapid la rezolvarea problemei și pentru construcțiile școlare.De altfel, necesitatea trecerii la extinderea prefabricatelor este dictată nu numai de sarcinile privind generalizarea școlii de 10 ani. ci și de cele ale dezvoltării învățămîntului liceal de specialitate și învățămîntului profesional și tehnic. Pentru că — se știe — obiectivele fixate în directivele Congresului al X-lea privitoare la modernizarea acestor ramuri ale învățămîntului se identifică in bună măsură cu asigurarea unei baze materiale cu eficiență sporită in procesul didactic și cu dezvoltarea rațională a bazei materiale existente. Deci cu un bogat și complex program de construcții, în realizarea căruia extinderea prefabricatelor este sinonimă, după cum demonstrează practica de pretutindeni, cu atributele de înaltă ritmicitate și economicitate.

redus cu peste 25 la sută, urmînd ca într-o perspectivă apropiată o asemenea situație să nu mai constituie o problemă în județul nostru. Nu ne-am oprit însă numai în a lichida niște deficiențe din trecut. Avind in vedere că în acest an aproape jumătate din totalul investițiilor alocate județului nostru sînt destinate pentru utilaje, a început să se reverifice o- portunitatea necesarului de echipamente și mecanisme planificate a se achiziționa, urmărindu-se totodată corelarea mai judicioasă a asigurării utilajelor cu termenele de punere în funcțiune a obiectivelor noi.De asemenea, s-a acționat pentru impulsionarea execuției lucrărilor de montaj, acolo unde s-au putut procura mai devreme utilajele. La uzinele textile „Moldova" — Botoșani, spre exemplu, printr-o mobilizare susținută atît a constructorului cît și a beneficiarului, s-a reușit să se dea in funcțiune — cu 90 de zile mai devreme — 94 războaie de țesut, care vor produce suplimentar în acest an 350 000 mp de țesături. Tot pentru folosirea mai bună a utilajelor am acționat în direcția măririi coeficientului de schimburi. Astfel, la atelierul mecanic de la combinatul textil și la cel de la combinatul de industrie alimentară, prin introducerea lucrului în 2 și 3 schimburi, se va obține o producție suplimentară de piese de schimb în valoare de peste 3,5 milioane lei.O recentă analiză efectuată de biroul județean de partid a scos în mod pregnant in evidență necesitatea întăririi disciplinei în muncă — prin lichidarea absențelor nemotivate, învoirilor și concediilor fără plată — folosirii depline a timpului de muncă, în care scop s-au luat numeroase măsuri. La fabricile de confecții din Botoșani și Dorohoi, precum și la uzinele textile „Moldova", unde indicele de utilizare a fondului de timp era scăzut, s-a reușit ca în trimestrul I a.c. acesta să înregistreze o creștere de 1,5 la sută, superioară angajamentului luat, ceea ce a permis să se realizeze, pe această bază, o producție suplimentară de peste două milioane lei.Oricît de valoroase ar fi rezultatele de pînă acum, ar fi greșit să considerăm că s-a obținut tot ce este posibil în domeniul fructificării potențialului tehnic și uman existent în întreprinderi. Mai persistă în munca u- nor organizații de partid, a unor conduceri de întreprinderi o anumită doză de mulțumire de sine, se face simțită tărăgănarea în luarea unor măsuri a căror eficiență este vizibilă și nu mai trebuie demonstrată : nu peste tot se dovedește operativitate în luarea hotărîrilor, răspundere și exigență pentru lichidarea unor neajunsuri. Evident, asemenea carențe ale stilului de conducere nu-și mai au locul în condițiile actuale, cind întreprinderile au competențe și atribuții lărgite în dirijarea pro-

ceselor economice ; de aceea, vom acționa mai hotărît la înlăturarea lor. Va trebui să ajungem, in final, ca fiecare lucrător din economie, indiferent de treapta pe care o ocupă în ierarhia conducerii unei întreprinderi, *ă gîndească și să acționeze economiceș- te, ca un bun gospodar în colectivitatea în care lucrează.Nu mai puțin adevărat este eă a- plicarea unor măsuri care vizează îmbunătățirea activității unor sectoare depinde și de modul în care organele centrale acționează în sprijinul unităților productive. Modul pozitiv de rezolvare a problemelor e- conomice depinde de gradul de înțelegere a necesității ajutorului ce trebuie acordat. Așa, de exemplu, noi am criticat în citeva rînduri conducerea Ministerului Industriei Alimentare pentru unele neajunsuri din întreprinderile în subordine a căror soluționare le revenea în exclusivitate. Faptul că zilele trecute un adjunct al ministrului industriei alimentare a venit în județul nostru, multe aspecte legate de îmbunătățirea activității Combinatului alimentar Botoșani au fost rezolvate operativ, iar nouă, organelor locale, ne-a creat posibilitatea să ne sfătuim asupra condițiilor și posibilităților de dezvoltare în viitorul cincinal a acestei ramuri cu pondere în economia județului.Nu același lucru putem spune despre înțelegerea și operativitatea ce au dovedit-o alte ministere și organe economice centrale, în special Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală, față de soluționarea unor stringente cerințe ale economiei județului nostru. La ce vreau să mă refer ? Nu cu mult timp ..în-xu:m%bifoul. ju^feui. de,.partid a- junsese la concluzia că' industria locală. prin constituirea unui combinat cu fabrici specializate, ar asigura creșterea substanțială a productivității muncii, îmbunătățirea structurii și calității producției, valorificarea mai bună a resurselor locale. Realizarea acestor obiective depindea numai de avizul C.S.E.A.L. Am considerat că trimiterea studiului privind reorganizarea industriei locale la comitetul amintit era Suficientă pentru a primi sprijinul cuvenit și a acționa cu operativitate. Răspunsul a fost sumar : și acesta dat cu ocazia unei ședințe — din el rezulta condiționarea constituirii combinatului de atingerea unei producții globale anuale de peste 300 milioane lei, fără a avea în vedere specificul și complexitatea industriei locale din județul Botoșani.Am amintit acest singur caz spre a demonstra că, în viziunea sarcinilor mari care revin industriei județului nostru în anii următori, trebuie mai mult ca orlcînd să existe o împletire de inițiative și eforturi, de răspunderi și exigențe din partea tuturor celor ce-și desfășoară activitatea la diferite niveluri. Numai respec- tînd această imperioasă cerință, fiecare județ, fiecare colectiv de întreprindere va putea să-și fructifice rezervele de care dispune, își va aduce contribuția din plin la îndeplinirea obiectivelor mari stabilite de Congresul al X-lea al partidului pentru dezvoltarea economiei noastre socialiste.

■ Duminica sportivă județeană

specială din Rio de Janeiro)

cu săli
Nicolae ȚIC

PICĂTURĂ DE CERNEALA

anonim

0 Alte știri din țară și de peste 
hotare (în pagina a III-a)

In fotografie . Reprezentantul nostru, Gheorghe 
Păunescu, în timpul exercițiului la cal cu minereFoto Gh. Vințilă
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SPORT
■ FOTBAL — Divizionarele A 

in vacantă de primăvară

0 GIMNASTICĂ — Campionatele 
internaționale ale României

0 VOLEI — Și acum turneele 
finale

0 FOTBALUL SUD-AMERICAN Șl 
„ZEIȚA DE AUR" (corespondență

La Zalău a începui construirea noii Case de cul- 
Turo a sihdfcdfetai', 'prevăzută cu două săli, avind 
o capacitate de 720 locuri, cu numeroase alte în
căperi, destinate cineclubului, cursurilor de limbi 
străine, conferințelor pe teme de știință și tehnică, 

cu săli de ’gimnastică și de expozițieFoto : M. Andreescu

Am aflat, intimplator, că zilele acestea se-mplinesc 
treizeci Și șapte de ani de cind v-ați început cariera 
de medic la spitalul din C. In treizeci și șapte de ani 
nu s-a făcut nici un fel de publicitate in jurul numelui 
dumneavoastră. Cum s-ar spune, sinteți cunoscut nu
mai pe plan local — și asta, în primul rind, datorită 
pacienților dumneavoastră, sutelor, poate miilor de 
oameni cărora le-ați redat sănătatea. Cred că, pome- 
nindu-vă numele aici, tot n-aș reuși să vă fac cele
bru. Și fiindcă veni vorba, mă-ntreb : oare v-ați dorit 
vreodată, cu adevărat, s-ajungeți celebru ?

Acum zece ani, cind v-am fost prezentat, intenționam 
să scriu despre dumneavoastră. Mai păstrez și azi în
semnările, n-am scris un rind. Cineva mi-a spus : Este 
un bun medic de provincie, cu faimă-n orășel și-n 
satele din jur, toți se-nghesuie la dinsul. Ar fi putut 
fi mai mult. Ar fi putut să lucreze la un mare spital, 
și-n același timp să urce treptele ierarhiei universi
tare... Dar a venit aici și-a rămas aici, asta-i tot... St
at unei am bănuit (n-am îndrăznit să vă-ntreb) că-n 
viața dumneavoastră s-a intimplat ceva neobișnuit, 
care v-a retezat zborul spre mai sus. N-am mai scris, 
de teamă să nu răscolesc vechi dureri. (Pacienții, foștii 
dumneavoastră pacienți au impresia că sinteți un apos
tol, dăruit altora, dăruit meseriei pînă la sacrificiu. 
Dar dacă această impresie nu corespunde intru totul 
realității ? Ați cunoscut și dumneavoastră oameni care, 
după o infrîngere se dăruiesc meseriei, mai exact:

orelor de lucru — cu o patimii ciudată, dar nu de 
dragul meseriei, ci doar ca să uite de altele...).

O intilnire întimplătoare cu un cunoscut de-al dum
neavoastră — locuiți pe-aceeași stradă — m-a obligat 
să-mi reconsider însemnările din urmă cu ani. Ce mai 
face doctorul V. ? Ce să facă — și cunoscutul dum
neavoastră și-al meu a zimbit— ziua la spital, noaptea 
la spital, dar pentru asta nimeni n-o să-i ridice sta
tuie. Mai are un an pînă la pensie, și gata !... V-ați 
dorit dumneavoastră, cumva, să vi se ridice statuie, 
cit mai sînteți în viață ? — sau, în cel mai rău caz, 
după moarte ? Nu, sînt convins că nu. Și chiar dacă 
v-ați fi gindit la statuie, n-aveți nici o șansă, doar sint 
atîția doctori care-și fac datoria, ca și dumneavoastră, 
care s-au dăruit sănătății altora. Dar pe cunoscutul 
cu pricina (îmi pare rău) nu pot să-l pricep. De două 
ori a apelat la ajutorul, dumneavoastră. De două ori 
l-ați operat. Nu voia să se dea pe mina altui chirurg 
— și, fiind vorba de intervenții urgente, v-a transmit 
să lăsați orice alte treburi la o parte și să veniți la 
spital.

Iar acum, cind e sănătos, cind se simte excelent, 
cunoscutul dumneavoastră și-al meu ii dă inainte cu 
statuia : crede că i-ați sărit in ajutor pentru ca, intr-o 
zi, să vi se ridice o statuie. Altfel, nu poate să-și 
explice grija și generozitatea dumneavoastră. Se spune 
că intr-o carieră de medic nu ați refuzat o singură 
dată să acordați ajutorul solicitat. Ziua, noaptea — la 
spital. Pe urmă, după ce le-ați redat sănătatea, unii 
dintre pacienții dumneavoastră s-au întrebat ce anume 
vă determină să renunțați atit de ușor la orele de 
odihnă și de somn, pentru a vă îngriji de soarta lor ?! 
Explicații, oamenii caută explicații. Unii spun că și-așa, 
tot n-aveți somn... Alții, că vă duceți la spital in virtu
tea obișnuinței.

Cunoscutul dumneavoastră și-al meu e convins că vi 
doriți o statuie in curtea spitalului, dacă nu chiar in 
piațeta din centrul orășelului. Dar, mai zice dinsul, 
nimeni nu se grăbește să i-o ridice. Mai are un an 
pină la pensie, și gata !... Crede că sînteți un om bun.
dar total lipsit de spirit practic : nici carieră n-ați 
făcut, nici avere n-ați adunat, nici pe copii nu i-ați 
aranjat in nu știu ce situații. (Și mi-a dat de-nțeles 
câ-n toate privințele dinsul stă mult, mult mai bine). 
Așadar, generozitatea dumneavoastră de-o viață îi stir- 
nește un zimbet ironic, și-atît. Și cu toate astea, sînt 
convins că nu regretați nici măcar o clipă că de două 
ori l-ați scăpat din ghearele morții. Îmi pare că sînteți 
unul dintre aceia care n-o să regrete niciodată că nu 
s-a ocupat de propria-i statuie. Alții, sute și mii, au 
dispus de timpul, de răbdarea, de priceperea și de 
generozitatea dumneavoastră. ...Să vă spun, acum, că 
sînteți un erou ? Nu, nu sinteți decit un bătrin doctor 
care mai are un an pînă la pensie. Un celebru anonim in fața generozității, dăruirii căruia mă plec cu emoția 
și respectul c«-l datorăm oamenilor adevărați.
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Oltenia carboniferă... 
Motru și Rovinari. Două 
localități cindva anonime, 
astăzi prestigii ale econo
miei noastre, stilpi de bol
tă la temeliile edificiului 
industrial românesc.

Dar ciți dintre cititorii 
acestor rînduri, pentru care 
Motru și Rovinari înseam
nă mult mai mult decit 
niște simple nume. știu 
că in aceeași Oltenie. și 
in același poetic ținut al 
Gorjului, există una 
cele mai vechi mine i 
nifere din România, 
tă Schela ?

Intr-o -epocă in 
timpii anonime au 
nit mari leagăne de 
dustrii, intr-o vreme 
cătune uitate s-au 
format in orășele ale că
ror nume ne sună de acum 
familiar. Schela, cindva 
singura așezare industria
lă in această parte a ță
rii, singura oaze de dina
mism într-un loc in care 
timpul părea să stagneze, 
a devenit un nume șters, 
consumînd subteran (la 
figurat și la propriu !) un 
destin aproape anonim. 
Ocolită de reporteri, „stri
vită" intr-o întrecere cu co
loși care dau țării milioane 
de tone de cărbune pe an. 
această mină, așezată in
tr-o căldare verde a sub 
carpatului. propune. prin 
ctorla sa actuală, cel pu
țin citeva repere demne 
de consemnat.

Modernizată, oferind ul
timilor descendenți din- 
tr-o străveche dinastie 
minerească condiții de mun
că și viată incomparabile

in raport cu trecutul, mi
na Schela propune inves
tigației — în primul rind — ceea ce propun șt Ro- 
vinarii, si Motrul, și 
ce mare 
triei : cantitatea de 
une și energie investită 
in gestul cotidian al mun-

Oamenii muncii japonezi de cele mal 
diverse profesii inundă în aceste zile 
In valuri succesive străzile orașelor în 
cadrul unor impresionante manifestații 
revendicative. Sezonul cireșilor In floa
re este prin tradiție anotimpul „ofen
sivei" pentru condiții de viață șl de 
muncă mai bune, al afirmării cu vi
goare a opțiunilor politice șl sociale 
ale celor mai largi pături ale popu
lației. Anul acesta startul a fost dat 
la Osaka, în aceeași zi cind pe dealu
rile Senri răsunau salvele ce anunțau 
deschiderea Expo ’70. In peste 200 de 
așezări din întreaga Japonie, circa o 
jumătate de milion de persoane au or
ganizat aproape concomitent ample 
manifestații. Spre deosebire de alți ani. 
de data aceasta un loc important în

<nun- 
fringe

tehno- 
fie că 

exact, 
lipsă, 

de mi-

Noapte 
violent, 

al căr- 
se nasc 
energe-

I. OLTEANU

puterea virstei, cu 
limpezi și nemișcați, 
tinși de bezna 
s-a „specializat", 
poate spune astfel, 
fel de nestatornicie 
cii care-i complică 
fia pină la punctul 
chiar pe parcursul

ochii 
nes- 

adincului, 
dacă se 

intr-un 
a. mm- 
biogra- 

in care, 
unei

armăturile și să oprească 
înaintarea ? Problema o va 
rezolva, pînă la urmă, e- 
chipa lui Chilea., S-au 
semnalat in vreun sector 
ape de infiltrație ? Sînt 
îndoieli privtnd îndepli
nirea planului în cutare 
sau cutare punct. ? Să vor-

Grandiosul

cel de toate zilele

cii, deci o anume calitate umană, care exprimă și 
prin care se exprimă mina.

Am cunoscut aici mai 
mulți mineri. Unul dintre 
ei, Dumitru Chilea.' șeful 
unei echipe angajată in
tr-un front de înaintare 
<le importanță vitală pen
tru destinele minei, e pur
tătorul unei specializări 
care aici, sub pămint, prin
tre minerii Schelei, nu 
mișcă pe nimeni, surpri
za răminind doar a re
porterului. Acest om în

singure luni, e imposibil s-o mai cuprinzi.
Oriunde e mai greu, ori

unde se ivesc complicații 
— îmi povestea inginerul 
Ion Săsăran, șeful secto
rului — se apelează la 
Dumitru Chilea și la echi
pa lui. S-a interpus cum
va intre munca oamenilor 
și sarcinile de plan, pere
tele vreunei roci afurisit 
de tari ? Să-l chemăm pe 
Dumitru Chilea ! E un loc 
in care presiunea 
telui amenință să

bim cu Dumitru Chilea, 
vechi miner și vechi co
munist, și cu ortacii cres
cuți de el.. Ei vor înfăp
tui toate aceste sarcini în 
mod exemplar, chiar dacă 
vor fi obligați la eforturi 
in plus, chiar dacă aceste 
eforturi se consumă prin 
ape și prin noroaie, învă
luite in cel mai deplin 
anonimat.

Urmărind munca echi
pei lui Chilea — care nu este unica de felul acesta

— am trăit, aici, sub cli
nele Gorjului, in această 
mină puțin cunoscută, de 
proporții modeste și cu re
zultate care nu fac o bre
șă în tehnica mineritului, 
sentimentul clar și. preg
nant al grandiosului. Ori
ce muncă, orice act crea
tor — pare să spună po
vestea acestei echipe — 
trebuie înfăptuite corect, 
total, exemplar. Fie că răs
punzi de bunul mers al 
unei întreprinderi, fie că 
dirijezi un proces ' ' 
logic ultra-modern, 
trebuie să umpli 
fără un centimetru 
un oarecare vagon 
nereu, intr-o oarecare mi
nă dintr-un colț gorjenesc, proporția interioară a faptelor, a calității umane rămîne aceeași. măsura
bilă prin ceea ce le desă- 
virșește.

Mina Schela trimite zil
nic țării vagoane încărca
te cu faptele minerilor ei. 
Minerii ies din șut, negri 
de Umbra adîncului, o dată 
cu umbra. Suflă atunci in 
lampa de carbid a soare
lui și peste Schela se aș
terne noaptea, 
densă, ca un tuș 
reflexul subteran 
bunelui. Din care
— in complexele 
tice ale țării — străluciri
le ce se revarsă și pe chi
purile făurarilor lor din 
adincuri, scoțindu-i din a- 
nonimat și adueindu-i in 
lumina vie a prețuirii noas
tre, a tuturor.

CORESPONDENȚA DIN TOKIO 
DE LA EL. ȚUIU

cadrul revendicărilor îl ocupă proble
mele politice și, în primul rînd. cele 
legate de tratatul de securitate japono- 
american ți retrocedarea Oklnawei.

Pînă anul trecut, campania de primă
vară pe planul politicii interne era do
minată de lozinca . „reduceți prețu
rile l“. De această dată, cererile sindi
catelor au fost diversificate ; ele includ 
reducerea impozitelor, măsuri de com
batere a poluării atmosferei orașelor, 
crearea unui sistem mai bun de asigu
rări sociale.

Președintele Comitetului pentru ofen
siva de primăvară a sindicatelor, Toshi- 
katsu Horii, care este în același timp 
și președinte al Sohyo (Conferința ge
nerală a sindicatelor japoneze), arăta 
la un miting in Tokyo că „particlpan- 
ții la acțiunile noastre sînt hotărîți să 
continue lupta pînă ce le vor fi satisfă
cute cererile".

De la an la an, ofensiva de primă
vară, cunoscută și sub numele de 
SHUNTO, cuprinde straturi tot mal 
largi ale populației muncitoare. Alături 
de sindicate aparținînd de Sohyo, par
ticipă la ofensivă și „Churltsu Roren* 
(Federația sindicatelor independente), 
precum și organizațiile din federația 
Domei. în felul acesta, ofensiva este 
și un prilej de întărire a unității de 
acțiune sindicale. Liderii Sohyo, în 
cooperare cu partidele comunist și so- 
cialist, intenționează să facă din 
SHUNTO ’70 piatra de încercare în ca
drul luptelor împotriva tratatului de 
securitate japono-american, pe măsură 
ce se apropie data de 23 iunie, cind 
expiră termenul lui de valabilitate. 
Sohyo și-a exprimat sprijinul față de 
sindicatul muncitorilor de la bazele 
militare americane din Okinawa („Zen- 
gunro”), în lupta grevistă împotriva 
autorităților militare americane.

Valurile de acțiune ale sindicatelor 
japoneze se vor desfășura In tot cursul 
acestei luni, avind ca puncte de vîrf 
zilele de 20, 23 și 28 aprilie, închinata 
unei revendicări de bază — restituirea* 
fără condiții, a Oklnawei.
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actualitatea culturală In județul neamț

Cicluri de filme
cu prilejul centenarului 
nașterii lui V. I. Leninîn cadrul manifestărilor consacrate centenarului nașterii lui V. I. Lenin, Direcția rețelei cinematografice și a difuzării filmelor organizează programe speciale pe ecranele unor cinematografe din Capitală și din alte orașe ale țării.Astă seară, la cinematograful „Republica" are loc un spectacol de gală cu filmul „Lenin în Polonia" — evocare vibrantă a personalității, a umanismului marelui revoluționar, semnată de regizorul Serghei lutkevici (un spectacol de gală cu acest film va fi organizat, Joi seara, la Galați). Miine seară, la cinematograful „Capitol" va fi prezentat — în premieră de gală — filmul „Ambasador al Uninnii Sovietice": o altă premieră de gală — tot la „Capitol" — va fi dedicată filmului „Orologiul Kremlinului".între 21 și 26 aprilie, la cinematograful „Capitol" este programată o retrospectivă inmănunchind (în ordine cronologică) filmele : „Lenin in Polonia", „6 Iulie", „Inimă de mamă", „Caietul albastru", „Salvele Aurorei", „Comunistul", opere care se înscriu în viguroasa tradiție revoluționară a cinematografiei sovietice.

deCu prilejul aniversării a 100 ani de la nașterea lui V. I. Lenin, la cinematograful „Central" este prezentat (între 20 și 26 aprilie) un ciclu de filme artistice românești evocînd lupta oamenilor muncii din țara noastră împotriva orînduirii burghe- zo-moșierești, înfăptuirea insurecției armate din august 1944 : „Cartierul veseliei", „Străzile au amintiri", „Duminică la ora 6", „Valurile Dunării", „Străinul", precum și coproducția ro- mâno-sovietică „Tunelul".Ambele cicluri de filme vor rula și pe ecranele unor cinematografe din alte orașe și anume : Galați (24—28 aprilie), Craiova (27 aprilie— 2 mai), Iași (4—9 mai), Timișoara (11—16 mai), Cluj (18—24 mai), Brașov (25—30 mai). Paralel cu proiecțiile de filme, vor fi organizate — în holurile cinematografelor respective — expoziții de fotografii avînd drept temă „Prezentarea figurii lui Lenin în filme" și „Dezvoltarea cinematografiei românești".La manifestările cinematografice consacrate centenarului participă o delegație de cineaști din U.R.S.S.
EXPOZIȚII• Cu prilejul aniversării în România a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici au' organizat în sala Dalles o expoziție de grafică militantă. Vernisajul va avea loc marți 21 aprilie.• Astăzi, 20 aprilie, sînt anunțate două vernisaje :— la ora 13 — în sala Dalles — deschiderea expoziției pictorului danez Carl Henning Pedersen— la orele 18—20, inaugurarea, în cadrul galeriilor de artă „Apollo", a expoziției colective Gheorghe Șa- ru, Ioana Kassarghian și Corneliu Petrescu, prezentînd lucrări de pictură, sculptură și grafică.

o Galeriile Victoriei 132 de vineri 24 _ .grafică Tony Avram.• Expoziția pictorului R. Schuster va fi deschisă duminică 26 aprilie, în sălile casei de cultură „Fr. Schiller".
de artă din Calea adăpostesc, începînd aprilie, expoziția de

PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scînteii"). După terminarea fazei republicane a Festivalului de teatru școlar, la Piatra Neamț au avut loc lucrările colocviului național care a dezbătut probleme actuale ale teatrului de amatori în școli. La manifestare, desfășurată sub auspiciile Consiliului Național al Organizației Pionierilor, au participat regizori și Îndrumători artistici ai formațiilor de teatru școlar din întreaga țară, actori și regizori profesioniști, dramaturgi și scenografi, cronicari dramatici, activiști din comisiile culturale județene ale organizației de pionieri.

SCENA
Premiere teatrale• TEATRUL NAȚIONAL „L CARAGIALE" va prezenta, în mierăracIon Cojar. Decoruri : Elena Pătrăș- canu-Veakis. Costume : Gabriela Na- zarie. Interpreți : Ion Lucian, Tina lonescu, Valeria Seciu, Ion Marinescu, C. Dinulescu, Traian Stănescu, Valeria Gagealov, Ileana Stana- Ionescu (simbătă 25 aprilie, orele 20, sala Comedia).

L. ________ a prezenta, în pre- pe țară, piesa lui Paul Eve- ,,Camera de alături". Regia :

• LA TEATRUL „C. I. NOTTARA" va avea loc (tot sîmbătă 25 aprilie, orele 19,30) premiera comediei „Bărbați fără neveste" de Neil Simon. Regia : George Rafael. Scenografia : Traian Nițescu. Distribuția va cuprinde pe : Ion Punea, Ștefan Radof, Ion Siminie, Dorin Moga, George Păunescu, Constantin Guriță, Tony Zaharian, Anda Caropol, Ioana Manolescu.• „Golem* de H. Lelvik va vedea lumina rampei la TEATRUL EVREIESC DE STAT (premiera simbătă 25 aprilie, orele 19,30). Regia : Ivan Helmer. Scenografia : Lucu Andre- escu. Ilustrația muzicală : Cornel Cezar. Distribuția : Abram Naimark, Sedy Giiick, Beatrice Abramovici, Caro! Marcovici, Mano Rippel, Rudy Roșenfeld, Monu Griîn, Moise Bălan, Samuel Fischler, Adrian Lupu, Bebe Bercovici, Siegfried Konigsberg, Sami Godrich. Ozy Segaly.
• TEATRUL nit RTAT „VALEA

O scenă din spectacolul „Milionara" de G B. Shaw, pe scena Teatrului 
de stat din Galați

Omagiu
poetului

ION PILLAT
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la moartea poetului, la Botoșani și Miorcani s-a desfășurat vineri colocviul „Ion Pillat", organizat de comitetul județean pentru cultură șl artă. Manifestarea a cuprins un colocviu științific, la care au participat invitați din București, Iași, Cluj și Botoșani, două recitaluri de poezie „Ion Pillat", susținute de actorii teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani și de actorul bucureștean Alexandru Lungu, o șezătoare literară la Miorcani, precum și deschiderea unei expoziții documentare dedicate poetului.

FOLCLORUL-

pe scenă și în referatele
științifice ale studențilorCLUJ (corespondentul „Scînteii"). Clujul a găzduit timp de trei zile o prestigioasă manifestare cultural- artistică — „Festivalul național studențesc de folclor", devenit o tradiție în mișcarea artistică universitară. Pe scena casei de cultură a studenților s-au Întrecut formații din 13 centre universitare, reunind peste 600 de studenți.Paralel s-au desfășurat și lucrările colocviului național de folclor, la care au participat studenți din 7 centre universitare, membri ai cercurilor științifice studențești de folclor. Au fost prezentate numeroase referate prin a căror tematică s-au a- bordat probleme majore ale artei noastre populare, au fost subliniate semnificațiile unor obiceiuri vechi,

valorifi-aceleiași de cul-
precum și posibilitățile de care a lor etc.De asemenea, cu prilejul manifestări, In holul casei tură a fost organizată o expoziție etnografică transilvăneană, vizitată cu interes de participanții la festival și de un numeros public, iar participanții la colocviul de folclor și-au completat programul cu o vizită la căminul cultural din Valea Drăganu- lui, unde au asistat la o originală clacă de tors. Ieri, clujenii au asistat, în centrul orașului, la o impresionantă paradă a costumelor populare, prezentată de formațiile aflate la „Festivalul național studențesc de folclor", Încheiat printr-un reușit spectacol de gală al laureaților.

t V
rijor : prof. Valeria Nlca- 
Chlriță.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Moment muzical.
19,30 Actualitatea economică.
19,45 • ■ -----
19,55
20,15

AGENDĂ
• Pe scena Operei Române va avea loc (la 22 aprilie) un spectacol festiv dedicat centenarului nașterii lui Lenin. Soliștii, corul și ansamblul de balet vor prezenta program alcătuit din piese cale evocatoare. un muzi-mică a de ca-„Mag-• Luni, ora 20 , la sala Palatului, iubitorii muzicii meră sînt invitați să asculte num opus" de Lassus, „întrebarefără răspuns" de Ivens și „Orologii" de Anatol Vieru. Vor evolua, alături de cei 14 instrumentiști, ba-1

Sectorul alimentar
JIULUI" DIN PETROȘANI a prezentat sîmbătă 18 aprilie 1970, in premieră, piesă „Patima roșie" de Mihail Sorbul. Regia : Constantin Dicu ; scenografia : Aurel Florea. Interpreți : Nicolae Nicolae, Marcel Popa, Maria Branea, Mihai Clita și Ruxandra Petru.• La TEATRUL „AL. DAVILA" DIN PITEȘTI a avut loc vineri 17 aprilie premiera spectacolului cu piesa „Melodie varșoviană" de Leonid Zorin, în regia lui N. Cosmescu și scenografia lui Emil Moise. Interpret! : Adina Rațiu și Vlad Varka.Același teatru va prezenta miercuri 22 aprilie 1970 premiera „Seara tuturor sfinților* de A. Cristian Charpentier. Regia : Radu Boroianu ; scenografia arh. A. Ivăneanu-Da- maschin. în distribuție : Mihai Do- bre, Petre Tanasievici, Traian Pîrlog și Adina Rațiu.

Teatrul „Freundschaft' 
din Berlin în RomâniaNe vizitează țara TEATRUL CENTRAL PENTRU COPII Șl TINERET „FREUNDSCHAFT" DIN BERLIN, ' condus de lise Rodenberg, laureată a Premiului de Stat al R.D. Germane.Teatrul berline» va prezenta în (ăptămina care urmează două spectacole la București, după care va evolua la Timișoara, Oradea, Arad, și Sibiu.în București, colectivul teatrului „Freundschaft" va interpreta mal întli (miercuri 22, ora 16, pe scena teatrului de copii și tineret „Ion Creangă") basmul dramatizat „Rețele Drosselbart" după frații Grimm.Cel de-al doilea spectacol, care va avea loc joi 23, la ora 19,30, va fl o comedie muzicală după „A. 12-anoapte" de Shakespeare.

mai

Confruntarea artiștilor 
de teatru amatoriîntre 18 aprilie șl 6 Iunie, la Sinaia șl Predeal are loc trecerea in revistă a teatrelor populare de amatori — organizată de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și de către Uniunea Generală a Sindicatelor.în deschiderea confruntării, Teatrul popular din Lugoj a prezentat sîmbătă 18 aprilie „Broadway Melody" de Iura Soyfert, în regia lui Dan Radu lonescu, spectacol laureat al celui de-al V-lea Festival al. teatrelor de amatori „I. L. Caragiale", precum și „Epoleții Invizibili" de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu (Regia : Aurel Manea).

MUZICALĂ
lerlnil Miriam Răducanu și Gh. Căciuleanu.• în primă audiție, joi 23, ora 2, la studioul de concerte al Radio- televiziunii puteți asculta „Jocuri" de Corneliu Dan Georgescu (autorul pieselor simfonice „Motive maramureșene" și „Alb și negru").• Pianista suedeză înger Wik- strom va susține (marți 21, ora 20, la sala mică a Palatului) un recital cuprinzînd lucrări de Haydn, Chopin, Bartok și Villa—Labos.

wcopil vitreg"

CURIER
JUDEȚEAN

al industriei locale
doi ani, după înființa- județ Neamț, industriaîn ultimii rea noului _____locală a început să cunoască o dezvoltare mai rapidă. Valoarea producției globale a întreprinderilor din acest sistem este acum mai mare, față de 1968, de aproape 1,4 ori. Dacă se are în vedere și faptul că ea produce acum o gamă mai largă mărfuri — mobilă, materiale construcții, produse metalo-chimi- ce, apreciate nu numai în țară dar și peste hotare — se obține o imagine concludentă asupra progreselor realizate.Un domeniu In care industria locală are posibilitatea să acționeze cu mai multă reușită este, fără îndoială, sectorul alimentar. Cum a dezvoltat industria locală a județului Neamț acest sector ?La prima vedere se pare că ponderea acestuia este pe deplin mulțumitoare : 58 la sută din producția globală. Dar dacă avem în vedere faptul că cea mai mare parte din producția alimentară locală este realizată de întreprinderile de panificație și morărit — care pînă acum cîteva luni aparțineau industriei republicane — prima impresie se modifică. Pe baza unui calcul, determinat prin luarea în considerare a efortului propriu, ajungem la concluzia că sectorul alimentar deține doar 6 la sută din producția globală. S-ar părea că este cam puțin. Dar care sînt, de fapt, produsele a- limentare realizate din efort propriu 1 Gama lor e atît de „variată" îneît pot fi numărate pe degetele de la mînă : băuturi răcoritoare, gheață și pește. E adevărat, sortimentul de sucuri e bogat (9), dar răcoritoarele fabricate la Piatra Neamț sînt cu mult sub calitatea unor produse similare realizate la Brașov și Suceava. Așa stînd lucrurile, răcoritoarele fabricate la Piatra Neamț nu prea sînt apreciate, dar nici nu rămîn în stoc pentru că — în plin sezon estival — neexis- tind altele „mai de soi", se vînd așa cum sînt. Despre „sucul de migdale" un consumator spunea glumind : „parcă ar fi apă colorată cu mină de creion chimic". E o realitate că necesarul de sifoane și „gheață bloc" este asigurat. Dar alte produse de mai mare cerință mai există în „nomenclatorul" dustriei locale. Și-am ajuns la... pește. Condițiile economice și geografice ale județului oferă posibilități mari pentru piscicultura. în anul ce a trecut industria locală avea planificat să producă 220 tone pește (o cantitate mult sub posibilități) și nu a livrat comerțului și alimentației publice decît 146 tone. Au fost, desigur, calamități care au grevat o producție normală. Dar cu mai multă grijă, urmările nefaste ale inundațiilor se puteau înlătura. Pentru acest an, producția prevăzuta de pește este mai mare.Consumul local solicită însă și alte produse alimentare pe care industria locală, fără nici o justificare, le ocolește. în satele de munte și de șes se consumă multă halva — care se aduce de la sute de kilometri depărtare — se cer fel de fel de dulciuri, alviță, acadele, sucuri de fructe de pădure care, slavă domnului, oferă o bază inepuizabilă de materii prime, întrucît județul are o mare suprafață silvică.— Noi nu avem un sistem studiere și cercetare prin care punem de acord cerințele < mulul local cu posibilitățile tre de producție — ne spune

de de

denu in

de să consu- noas- ! tOV.

ing. Mihai Lazăr, directorul direcției județene de industrie locală. Mai ales — precizează interlocutorul — în ceea ce privește fabricarea unor produse alimentare.— Această stare de lucruri este determinată și de faptul că In industria locală nu sînt repartizați specialiști de înaltă calificare cu pregătire alimentară. Noi nici pînă acum n-avem la direcția județeană de industrie locală — care mînuieș- te o producție de sute de milioane — măcar un singur inginer cu specialitate în chimia alimentară și nici n-avem post de încadrare a lui în organograma noastră formează inginerul-șef al menționate.Cele două explicații date ducătorii industriei locale într-adevăr, cauze reale. Numai că ele nu sînt de natură atît de obiectivă pe cît le prezintă aceștia. în definitiv trebuie să vină cineva „de sus“, de la centru, pentru a cerceta cererea de consum sau pentru a găsi — chiar în cadrul actualei scheme — posibilitatea angajării unui specialist ? Dar se pare că de aceste probleme conducătorii Industriei locale din Neamț își amintesc doar cînd se fac bilanțuri și nu le înscriu ca puncte concrete pe agenda de lucru. Că așa stau lucrurile ne-o demonstrează și următorul fapt : O.C.L. „Alimentara“-Piatra Neamț a pus la dispoziția fabricilor de pîine un centru de desfacere a produselor de panificație, unde s-a organizat chiar și o expoziție. în loc ca acesta să fie transformat într-un instrument viu de cercetare a preferințelor consumatorilor, să se folosească, fișe, buletine, statistici, completate de cumpărători, centrul de desfacere a fost complet uitat de industria locală.Aducem în discuție și o altă problemă. In unele unități ale industriei locale există condiții insuficiente pentru respectarea normelor de igienă. Ne referim la fabrica de specialități-panificație de pe strada Viitorului, la centrul de preparat sucuri și de umplut sifoane și chiar la fabrica de pîine unde măsurile pentru modernizare, menite să asigure un proces tehnologic o respectare riguroasă a de calitate și igienă, deși în fiecare an se lasă mereu— N-aveți impresia că sectorul a- limentar este socotit un fel de copil vitreg al industriei locale ?— Lucrurile se prezintă din păcate așa — ne-a declarat tovarășul 
Petru Mitroi, vicepreședinte al Consiliului popular județean Neamț. Oferim cumpărătorilor sortimente puține și nu în concordantă cu cererea de consum. Analizînd situația, comitetul executiv a elaborat o serie de măsuri menite să ducă Ia dezvoltarea sectorului alimentar. Bunăoară, față de prezent, numai ’ livrările de pește în anul ce vine vor fi mai mult decît duble. Dar sînt multe alte produse alimentare pe care populația le așteaptă. Vom depista și pune în valoare noi surse de materii prime, începînd de la ape minerale și pînă Ia diferite produse agroalimentare. Vom crea un colectiv de studiu, cercetare și proiectare care să dea o orientare precisă și operativă unităților productive din economia dirijată de noi. Industria locală va fi plasată pe te noi mai ales în sectorul solicitat zi de zi. sectorul

ne mai in- direcțieide con- vizează,

bazat pe normelor anunțate așteptate.

coordona- ei cel mai alimentar.

CONSTANȚA

„Saturn" 
pe orbităSalba de stațiuni balneoclimaterice din complexul Mangalia Nord cuprinde — alături de „Neptun", „Jupiter", „Venus" s — cea de-a patra... planetă : „Saturn". Noua stațiune, al cărui debut va fi consemnat în noul sezon estival ’70, cuprinde 8 hoteluri, două sate de vacanță, vile și căsuțe care asigură, în total, găzduirea a 6 500 turiști. Se mai află în construcție opt restaurante, un complex comercial șl alte obiective de intere» •ocial-edilitar.

VRANCEA

InovatoriiDe curînd, la fabrica „Chimica" din Mărășești s-a aprobat o nouă inovație — și anume, „mașina pentru lustruit ambalaje", cu o eficiență de zeci de mii de lei. Un grup de trei Ingineri au efectuat o serie de îmbunătățiri la instalația de de- gresare și, în acest tel, se asigură o reducere a cheltuielilor de producție cu peste 100 000 lei, iar alți doi ingineri au elaborat un procedeu simplificat de căp- tușire a cuvelor de spălare, prin care se economisesc materiala In valoare de peste 60 000 lei.
IAȘI

„între două 
lunci cu flori" în județul Iași s-a Inițiat o ștafetă a culegătorilor de folclor poetic local, intitulată „între două lunci cu flori". Acțiunea este consacrată celui de-al doilea festival de poezie „Mihai Eminescu", care se va desfășura in toamna acestui an la Iași, cît și în cinstea celui de-al IX-lea Congres al U.T.C. Ștafeta a pornit din comunele Mircești și Prisăcani, aflate la extremitățile județului. Astfel de manifestări vor avea loc în fiecare comună, la preluarea ștafetei, iar în zilele de duminică se vor organiza concursuri cultural-artis- tice și sportive și se va culege folclorul versificat, pentru a se lărgi bogăția poeziei populare.

HUNEDOARA

ion PREDA
corespondentul „Scînteii

18,00 Deschiderea emisiunii. în
semnări pe marginea dezba
terilor din cadrul colocviului 
național studențesc, desfășu
rat recent la Iași cu tema : 
„Rolul filozofiei marxiste și 
al culturii marxiste în for
marea viitorului specialist".

18,30 Actualitatea culturală.
18,45 Intermezzo coral în Interpre

tarea corului liceului „Mihai 
Viteazul" din București. Di

21,05

22,05

22,15
22,30

23.00

Anunțuri — publicitate. 
Reflector.
Un nou roman rolleton : 
„Portretul unei doamne", 
după cartea cu același titlu 
a scriitorului Henry James. 
Steaua fără nume. Concu
rent! : Groza Alexandru din 
Oradea, Mariana Seciu 
Vrancea, George ~ 
Piatra Neamț.
Agenda politică 
Mândrie.
Telejurnalul de 
Scena. In cuprins : • Teatru 
poetic o Cartea de teatru, 
închiderea emisiunii.

din
Brenner din

de Eugen

noapte.

Peste mine au trecut pa
tru mari nenorociri: cu
tremurul din ’40, al doilea 
război mondial cu bom
bardamentul de la 4 apri
lie, seceta de după război și vizita ce mi-a făcut-o 
acum 14 ani prietenul meu 
din copilărie Petrică S., 
împreună cu familia.

Fetița lor Eva avea pe 
vremea aceea (atunci cind 
mi-a făcut vizita) aproape 
4 ani. Dacă celelalte trei 
nenorociri s-au șters din 
memoria mea, a patra...

A patra nenorocire per
sistă și astăzi Parcă s-a 
petrecut alaltăieri. Dacă în 
ziua aia intra în casa mea 
un elefant neimblînzit, 
nu-mi producea atitea pa
gube cite mi-a produs a- 
ceastă vizită. E drept că 
părințit ei mi-au atras a- 
tenția de la bun început. 
Chiar de la intrare : „Nu 
răspundem de stricăciunile 
pe care o să vi ' 
Eva".

Greșeala a fost 
noastră. Am fost 
zați. Dar să trecem 
fapte. Eu cu Petrică ne-am 
apucat să jucăm un 66. Ne
vestele — să studieze niște 
modele de rochii, iar Dan 
al meu (era cu trei ani mai 
mare decît fetița), împreu
nă cu Eva au pus stăpîni- 
re pe celelalte camere. In 
momentul cind primeneam 
paharele a venit la mine 
Dănut :

— Tăticule, ce deosebire 
a fost între Venus din Milo 
și Napoleon 7

— Venus din Milo a fost 
ciungă, iar Napoleon...

— N-avea un ochi 7
— Kutuzov n-avea 

ochi. Cel care l-a bătut pe 
Napoleon la...

— Află tăticule că între 
cei trei nu mai e nici o de
osebire. Napoleon al nos
tru nu mai are un ochi, ca 
Kutuzov și nici brațe ca 
Venus din Milo...

Deosebirea o ștersese 
Eva. Dăduse de pămint cu 
bibeloul (Napoleon) de por
țelan la care țineam atît 
de mult.

După foarte puțină vre
me a venii din nou Dănut 
la mine și

— Pisica
- Nu.
— Păcat
— De ce .......
— In timp ce eu ii ci

team „Fata moșului cea 
cuminte"... Eva a băgat pi
sica in acvariu...

— Tu
— De 

ziu !
— De
— Mă 

mi-a făcut. A vrut să-i facă 
barbă Giocondei din 
blou. I-a făcut doar 
lari de soare.

Doamne, ce-aș fi 
tut-o! Așa Evă cum era, 
aș fi bătut-o dacă era a 
mea. Taică-său a luat-o pe 
genunchi și i-a umplut o- 
brajii cu sărutări, în timp 
ce ea, Eva, a început să 
rupă cărțile de joc pinzate 
și din import. Cărțile 
mele...

le facă

deci a 
averti- 

la

un

m-a întrebai : 
Știe să înoate 1

e păcat ?

de ce n-ai grijă ?... 
pisică ? E prea tîr-

Eva.
zgirie. Ia uite ce

ta- 
oche-

bă-

— Nu ne ocupăm ? !
— E prea...
— îmi 

pian.
— Mie 

poate că 
aveam.

— La 
cinte la 
vorbind 
engleza

— Nu 
va cuvinte acolo ■ 
Goldwin Mayer... 
hauuu.

— Eva mea, la patru ani, 
știe și franțuzește, și en
glezește. Barem germana...

— Nu le încurcă 1

pare rău că

îmi pare 
acum nu-l

n-ai

bine, 
mai

patru ani știe să 
pian... N-ai auzit-o 
franțuzește. Tu cu 
cum te descurci ? 
mă descurc. Cîte- 

Metro 
hauuu,

Eva n-a pățit nimic. In 
schimb noi, de cite ori 
plouă, o pomenim pentru 
că n-am găsit un meșter 
destul de curajos să pună 
țiglele așa cum au fost 
înainte de vizita familiei 
Petrică.

După cele petrecute, 
ne-am gîndit să le întoar
cem vizita. Dar a 
imposibil să-l conving 
Dănuț al meu sâ se 
întîlnească în viața lui 
Eva. Așa că ne-am i 
păgubași.

Anii au trecut, copiii s-au 
făcut mari, noi, părinții, 
luați cu treburile, nu

fost 
pe 

mai 
cu 

lăsat

Cățelușa Lili
și micuța ei stăpînă Eva

foileton de Ni cută TĂNASE

In timp ce ne reprofilam 
pe table, Eva a pus stă- 
pinire pe sufragerie. Trec 
peste cristalele, fostele mele 
cristale, și zgomotul făcut 
de ele cind au ajuns in 
contact cu parchetul și vă 
voi povesti despre aventu
rile Evei, care a dat o raită 
și prin bucătărie. A trecut 
prin mașina de tocat came 
serviciul de masă de 6 
persoane, cu tacîmuri cu 
tot, după care a băgat în 
melanjorul mașinii de spă
lat rufe celelalte articole 
de uz casnic și a apăsat și 
pe buton Din bucătărie am 
salvat doar frigiderul, și 
ăla fără ușă.

Dan al meu evadase cu 
patinele cu rotile prin fața 
casei L-am chemat sus și 
mi-am vărsat focul pe el. 
Cea mai mare greșeală a 
mea a fost faptul că nu 
le-am dat drumul la amin- 
doi sâ se joace pe hol.

Făcînd poartă-n casă, am 
îndrăznit să-i atrag atenția 
prietenului meu :

— Dragă Petrtcă, iartă-mă 
că mă amestec, ar trebui 
să vă ocupați puțin de Eva.

— Se poate, are niște 
profesoare... S-o auzi la 
pian...

— Dragă Petrică, nu-i 
rău că., dai zău, e prea...

— Așa trebuie sâ fie un 
copil din zilele noastre. Să 
aibă personalitate... Tu îți 
aduci aminte de copilăria 
noastră ? Ții minte cind 
mergeam să furăm roșii și 
castraveți din grădina lui 
Stoiciu ? Cind furam po
rumb de la „Lăptaru"... Iți 
aduci aminte că la 11 ani 
vindeam 
să ne cîstigăm 
Copiii noștri trebuie

— Dragă Petrică, pe un
deva tu ai dreptate, 
totuși...— Ai dat patru-trei. 
Mută. Dacă Eva mi-ar cere 
soarele de pe cer eu...

A intrat, a dat buzna 
casă, Dănuț al meu

— Tăticule. Eva e pe 
coperlș.

— Cum o să fie pe aco
periș 7 E prea înclinat Nu 
se pot urca pompierii, 
nichigiii, dormite...

— A dat țigla la o parte. 
Zău, e pe acoperiș.

ziare în gară ca 
existența 7 

să...

dar,

In

e-

ti-

ne-am mai văzut. Cind 
Dănuț era într-a Xl-a, Eva 
era intr-a Vlll-a și la a- 
celași liceu. Intr-o bună zi 
m-a intrebat

— Tăticule, 
nul dumitale 
Tatăl Evei ?

— Ce este,
— Cred că e mai mare. O 

aduce la școală cu mașina. 
M-a salutat de citeva ori. 
Dar nu i-am răspuns. Din 
cauza ei m-ai urecheat a- 
cum cîțiva ani. M-a invi
tat 
noi 
Tot 
Sâ E îmbrăcată 
import

In seara zilei de 14 oc
tombrie a anului trecut a 
sunat telefonul, am ridicat 
receptorul și am crezul că 
se dărîmă casa pe mine, 
își anunța vizita familia 
prietenului m’u din copi
lărie. Am luat toate măsu
rile de precauție. M-am 
asigurat și la ADAS 
după zece minute, în 
casei mele a oprit o 
șină. Din ea au coborît:

pustiul: 
ce e priete- 

din copilărie ?este pe merit.

printr-un golan de la 
din clasă la un ceai, 
așa zăpăcită a rămas, 

vezi ce minijupistă e. 
numai din

Si, 
fața 
ma- 
Pe-

trică, soția lui și o cățelușă 
de rasă superioară dinilor 
ciobănești.

Teama mea s-a dovedit 
neîntemeiată. Dădusem o 
alarmă falsă. Lili — că așa 
o cheamă pe cățelușă — s-a 
dovedit a fi contrar aștep
tărilor mele. In timp ce eu 
jucam șah 
meu din copilărie, ea, Lili, 
ridicată in două labe, mî- 
riia de cite ori stăpînul ei 
intenționa să mute greșit o 
piesă ori cind îi era re
gele in pericol. Nici măcar 
nu mi-a udat covorul. S-a 
cerut afară In momentul 
cind Lili a mirîit greșit la 
mutarea unui cal, Petrică 
i-a spus să se ducă în colț 
și să stea cuminte acolo. 
Acolo a stat pînă a sosit 
vremea plecării. $i-a adus 
singură curelușa și hamul.

— Vezi ce educație i-am 
dat ?

— V-ați ocupat mult de 
ea. Apropo de educație, 
Eva... Pe Eva d-e ce n-ați 
adus-o 1 (Ce fariseu e o- 
mul uneori. Nu doream s-o 
mai văd).

— E la un ceai. E tinără, 
dragă, tși trăiește viața... 
Lili, ia zii bună seara !

Cățelușa a scos un fel de 
lătrat neobișnuit — șt i-am 
condus la mașină uimiți de 
educația de care s-a bucu
rat acest drăguț patruped, 
cunoscător al jocului de 
șah.

In ziua de... aprilie a.c. 
Dănuț mi-a pus pe birou 
și mi-a făcut semn să ci
tesc cele subliniate de 
Subliniase cîteva 
din rubrica Aflăm de la miliției. Am 
uitat unul la

...Acum

Cu 6 luni 
mai devremeAnul acesta, „zestrea" tehnică a exploatării miniere Zlăștj din cadrul întreprinderii miniere Hunedoara s-a întregit cu o instalație de preparare superioară a talcului, prevăzută cu 3 linii tehnologice moderne, complet automatizate. Pusă nu de mult în funcțiune, noua Instalație — a cărei producție anuală este de 40 000 tone talc micro- nizat, cu largi utilizări în industria farmaceutică, chimică și e- lectrotehnică — a atins în aceste zile (cu aproape 6 luni mai devreme față de termenul stabilit) parametrii proiectați în ceea ce privește capacitatea de producție și finețea talcului preparat.

cu prietenul

PRAHOVA

Dezvoltarea 
comerțului sătescAprovizionarea și deservirea celor 450 de localități rurale din județul Prahova au înregistrat în ultimii ani mutații calitative și cantitative deosebite. Prin cele 1 200 unități de desfacere, cooperația de consum a vîndut, în ultimii 4 ani, mărfuri in valoare de peste 4,2 miliarde lei, cu 39 la sută mai mult față de realizările anului 1965. în județ s-au construit, în ultima vreme, peste 100 obiective noi și s-au modernizat și amenajat alte cîteva sute prăvălii și magazine. Fiecare a 4-a localitate din județ are o construcție nouă, bine dotată cu utilaje și mobilier comercial. S-a trecut la forme noi de comerț și au fost pregătiți în școli profesionale și cursuri de specialitate 700 de vînzători și ospătari pentru îmbunătățirea servirii populației.

el. 
rînduri 

„Informației" Inspectoratul 
citit, ne-am 
altul, și...

două duminici, 
mergeam spre Săbăreni. La 
niște rude. In fața mea o 
„Dacia 1100" 
depășesc, dar 
viteza și i-am 
pe-ai mei :

— Știți cine 
„Dacia" aia 7

— Cine 7
— Prietenul

Evei...
La intrarea 

Roșu a făcut 
Am apăsat pe și nu m-am uitat în urmă.

— Ce instituție e acolo 
unde a intrat ?

Posomorit, le-am spus că 
nu știu Era școala de re
educare.

Am vrut s-o 
am micșorat 
făcut atenți

e in față, în

meu, tatăl

!n comuna 
la dreapta, 

accelerator

BACĂU

Cazania 
lui VarlaamBiblioteca municipală din Bacău și-a îmbogățit fondul de cărți rare cu o achiziție de mare valoare. Este vorba de unul dintre rarele exemplare păstrate și cunoscute pînă acum ale Cazaniei lui Varlaam, tipărită în 1643 la Iași. Exemplarul recent achiziționat este al 6-lea din -ele identificate pînă acum pe teritoriu) țării noastre. Cartea este legată în piele, iar pe prima copertă este imprimat un medalion dintr-un metal prețios.
DE I A CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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DERBIUL
RAPID -

„U* CRAIOVA 1-0...Și iată, s-a consumat derbiul etapei, Rapid—Universitatea Craiova. Ieri, pe o vreme mai mult „stînd să plouă" — puțin atrăgătoare pentru spectatori, dar totuși bună pentru fotbal — cei doi candidați la șefia clasamentului de primăvară s-au străduit din răsputeri să-și apere șansele. Rapidiștii porneau la recucerirea poziției de lider (poziție cedată, pentru... o noapte, echipei U.T.A.) cu două șanse (victorie sau meci egal), contra una (victorie) a craiovenilor.O primă repriză egală (0—0). Egalitate perfectă chiar șt., la numărul ocaziilor ratate în fața porților. Rapidiștii au dominat intens în repriza secundă. Dar nu au putut marca decît către final (min. 78), cînd fundașul Dan, cu capul, a intervenit precis la executarea unui corner.

TURNEUL U.E.F.A. PENTRU JUNIORI

România-U.R.S.S. 1-1

CLASAMENTULRapid 22 12 5 5 30—20 29U.T.A. 22 13 2 7 34—29 28Steaua 22 12 3 7 47—26 27„U“ Craiova 22 10 6 6 29—25 26Din. Buc. 22 11 3 8 38—28 25F.C. Argeș 22 9 6 7 38—28 24Din. Bacău 22 9 6 7 31—32 24Jiul 22 10 3 9 27—27 23Petrolul 22 8 6 8 24—24 22Steagul roșu 22 9 4 9 28—31 22„U“ Cluj 22 6 9 7 29—29 21Farul 22 9 3 10 28—30 21Crișul 22 t 3 12 28—38 17C.F.R. Cluj 22 6 5 11 17—32 17Politehnica 22 7 2 13 25—29 16A.S.A.-Tg.M. 22 3 4 15 14—39 10

O victorie sau, în cel mai rău 
caz, un meci egal — iată alterna
tivele juniorilor noștri pentru me
ciul de ieri, de pe stadionul „23 
August", cu reprezentativa simi
lară a U.R.S.S. Caracterul decisiv 
al acestei partide — contînd, după 
cum se știe, în preliminariile Tur
neului U.E.F.A — a făcut ca am
bele formații să acorde atenția 
cuvenită atît pregătirilor preala
bile, cît și desfășurării jocului în
suși. Cum pentru juniorii sovietic! 
doar victoria le păstra șansa ca
lificării, se Înțelege că Încă din 
primele minute ei au Intenționat 
să dea „frîu liber" acțiunilor ofen
sive, atacînd, cum se spune, pe 
un front larg, cu o înaintare supra- 
numerică. Fotbaliștii români Insă 
au anticipat situația și s-au lan
sat ei în atac. La poarta echipei 
sovietice, pericolele sînt numeroa
se, dar șuturile înaintașilor echi
pei noastre n-au precizia nece

sară. In minutul 15, un șut splen
did al lui Sandu, tras de la dis
tanță (circa 25 m), l-a găsit la 
post pe portarul sovietic. Juniorii 
oaspeți contraatacă. Clteva mi
nute, Inițiativa le aparține. Spor
tivii noștri dau semne de obo
seală, retrăgindu-se în apărare. 
O nouă ocazie de a se deschide 
scorul o au în acest timp tot ju
niorii noștri. Centrarea precisă a 
lui Dobrău îl găsește bine plasat 
pe Ghergheli, care șutează puter
nic. Puternic, însă... ta brațele por
tarului. Revenind tn atac, țunioril 
sovietici beneficiază de an corner. 
Execuția loviturii este bună, 
creînd o situație grea în fața porții 
noastre. Frank intervine și res
pinge. El este însă faultat destul 
de serios, căci părăsește poarta 
fiind înlocuit cu Stana.

După cîteva minute de la aceas
tă (nedorită 1) schimbare a porta
rului, echipa noastră primește un 
gol. Pătruns în viteză, în terenul

Apărare.» tn „două trepte". Juniorii sovietici în defensivă, în meciul de ieri 
cu echipa juniorilor români Foto : Gh. Vințilă

______________________________

nostru, pînă aproape de careul de 
16 m, Sevcenko șutează prin sur
prindere, profitînd de ezitarea a- 
părătorilor. în poartă. Stana plon
jează, dar prea tîrziu. Mingea In
trase în plasă. Era minutul 29 și pe 
tabela de marcaj scorul arăta ast
fel : U.R.S.S.-România 1—0. Trec 
doar patru minute și echipa 
română egalează. Un atac al „tri
colorilor” este oprit prin fault în 
careu. Atodiresei, cu mingea la pi
cior, este trîntit la pămînt. Arbitrul 
iugoslav Zecevici dictează, firesc, 
lovitură de pedeapsă. Helvei trans
formă penaltiul : 1—1. Spre sfîr-
șitul reprizei, Atodiresei ratează o 
foarte mare ocazie de a marca, 
luftînd la o centrare, de pe partea 
stîngă — deși se afla singur, la 4 
m de poartă.

Dominare teritorială românească 
și după pauză. Se atacă destul de 
clar, cu acțiuni bine orientate tac
tic. Helvei, Atodiresei, Sandu și alți 
colegi de echipă încearcă poarta, 
deseori prin surprindere. Mingea 
însă se lovește, ca de un zid, de 
jucătorii oaspeți, retrași mai mult 
în apărare sau este prinsă ori de
viată de portarul Ceanov, un ade
vărat „înger păzitor” pentru echi
pa sa.

Scor final 1—1. Un scor care.

Duminica 
sportivă 

județeană 
La Tg. Jiu, 

porțile stadioanelor 
sînt larg deschise

TG. JIU (coresp. „Scinteii"). — 
După o săptămină de ploi și 
timp rece, ieri a fost o vreme 
a compensației mai ales pentru 
copii.

La Tg. Jiu, incepind de la ora 9 dimineața, pe stadionul muni
cipal, Centrul de copii și juniori 
al F.R.F., de sub conducerea an
trenorului coordonator Constan
tin Ciolgău, a programat două 
meciuri intre copii, antrenind 
circa 60 de viitori fotbaliști în 
prima lor competiție oficială în 
aer liber. A urmat apoi partida 
„vedetă" din cadrul campiona
tului diviziei C intre Jiul Tg. 
Jiu și Victoria Caransebeș, ter
minată cu scorul de 2—0 pentru 
gazde. Concomitent cu partidele 
de fotbal, pe terenul de handbal 
din centrul orașului, In cadrul 
diviziei naționale școlare, au ju
cat echipele Liceului „Ecaterina 
Teodoroiu" din localitate și Li
ceului Drăgășani (10—6) la fete, 
iar la băieți echipele Școlii spor
tive Tg. Jiu și Liceului „N. Băl- 
cescu" Craiova (23—15).

O altă competiție de mare 
popularitate — Crosul tineretu
lui — a întrunit la start sute de 
tineri în etapa intercomunală 
desfășurată in 5 centre din ju
deț.

Intr-o discuție pe care am 
avut-o ieri cu tov. Mihail Blaj, 
președintele C.J.E.F.S. Gorj, in
terlocutorul nostru ne-a decla
rat : „Apreciem ca binevenită inițiativa cluburilor bucureștene de a deschide porțile bazelor sportive publicului larg. Și noi, Ia Tg. Jiu, am hotărît ca lunea, vinerea și sîmbăta, între orele 9—19, stadionul municipal și instructorii noștri sportivi să stea Ia dispoziția tuturor celor care vor să practice fotbal, volei, handbal și tenis de masă".
Expediție cicloturistica

SATU-MARE (coresp. „Scin
teii"). — Aproape o sută de pio
nieri din școlile județului Satu- 
Mare au încheiat duminică — 
după trei zile de pasionate în
treceri — faza județeană a ex
pediției cicloturistice „Floarea 
prieteniei". Pe primul loc s-a 
clasat echipa comunei Turulung, 
iar la individual Tiberiu Kiss 
(Cărei). De remarcat că in ulti
ma etapă s-a obținut o medie 
orară foarte bună: 36,00 km. 
Expediția a prilejuit și vizitarea 
unor frumoase obiective turisti
ce din Țara Oașului, a fabricii 
de fibre din cînepă și in „Inte
grator din Negrești-Oaș, a Li
ceului agricol din Livada. „Ex- 
pediționarii" au participat și la 
un instructiv concurs pe teme 
de circulație.

ÎN SALA FLOREASCA

Un succes al gimnasticii

„INTERNAȚIONALELE" 
ROMÂNIEItn sala Floreasca au luat sfîrșit ieri la amiază campionatele internaționale de gimnastică ale României, competiție la care au participat gimnaste și gimnaști de frunte din opt țări : Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, R. D. Germană, Iugoslavia, Ungaria, Uniunea Sovietică și România.După două zile de concurs (după exercițiile impuse și apoi cele liber alese), titlurile de campioni Internaționali la individual compus au revenit, la masculin, sovieticului Viktor Lisițki (fost campion mondial) cu un total de 110,60 puncte, iar la feminin campioanei Uniunii Sovietice, Liubov Burda (74,40 puncte). Pe podiumul medalia- ților au mai urcat : la masculin — Alexandr Maleev (U.R.S.S.). clasat al doilea, cu 108,70 puncte, și Peter Rohner (Elveția), al treilea, cu 107,60 puncte ; la feminin — Elena Ceampelea (România), clasată pe locul secund, cu 73,75 puncte, și Siegrid Limberg (R.D.G.), pe locul trei, cu 72,45 puncte.Pentru titlurile de campioni internaționali pe aparate s-au întrecut apoi primii șase clasați în probele respective din cadrul concursului pentru individual compus.Prezenta ediție a campionatelor prezintă o deosebită importantă pentru toate țările participante, fiind prima confruntare internațională a anului 1970, anul campionatului mondial (care, după cum se știe, va avea loc in octombrie la Ljubljana). Repre- zentînd deci „uvertura" la calendarul internațional al acestui an, ce se anunță deosebit de bogat și valoros, campionatul a supus, fără nici o excepție, pe toți participanții la momente de mare tensiune. Datorită faptului că întreaga pregătire a acestui an se desfășoară sub semnul participării la „mondiale", unde trebuie să se atingă forma maximă, evoluția gimnaștilor poartă amprenta etapei

în oare se află, departe încă de o formă sportivă maximă.în general, se poate aprecia nivelul tehnic bun, in special la exercițiile liber alese, orientarea către legări de elemente acrobatice de mare dificultate (torente) și tendințe spre dinamism, ritm foarte susținut, în special la paralele și sol.Este îmbucurător faptul că, la a- ceastă ediție, țara noastră a putut a- linia 12 gimnaste (și nu pe toate cele care aspiră la un loc în echipa reprezentativă a țării), la un nîvel care ne dă speranțe, multe dintre ele clasîn- du-se în primele 6 locuri pe aparate și chiar la individual compus.Dintre acestea s-a evidențiat campioana țării noastre pe anul 1969, Elena Ceampelea, care, deși a avut o comportare inegală, pe aparate, a reușit să ocupe în confruntarea cu cea mai bună gimnastă sovietică pe anul 1969, Liubov Burda, și cu celelalte participante, un valoros loc II la individual compus și locul I la paralele și sol. Claudia Pandelescu s-a dovedit din nou specialistă la bîrnă, unde a ocupat locul II, iar la individual compus locul 6, acumulînd 71,85 puncte în cele două zile de concurs. Elisabeta Turcu a confirmat valoarea sa, la sărituri ocupînd locul III, fiind întrecută doar de Burda și Linberg. O mențiune specială pentru Paula loan, această tînără gimnastă, care la prima ei confruntare de amploare dovedește reale posibilități.La băieți s-a evidențiat în mod deosebit Gh. Păunescu, care, prin exerciții bune din punct de vedere compozițional și execuție corectă, a dovedit clasă înaltă, ocupînd, atît la sol cît și la sărituri, locul I, între- cînd gimnaști reputați ca V. Lisițki, Rohner Peter etc.
Elena FIREA
lector universitar la Institutul 
de educație fizică și sport

fără a scoate din discuție califica-

IERI, ÎN DIVIZIA B
Seria I. Gloria Bîrlad — Poiana 

Cîmpina 2—1 ; Sportul studen
țesc — Metrom Brașov 2—0 ; Pro
gresul Brăila — Dunărea Giurgiu 
3—1 ; Politehnica Galați — Știința 
Bacău 2—2 ; Flacăra Moreni — 
Metalul Tîrgoviște 0—1.

Seria a Ii-a. Minerul Baia

Mare — Electroputere Craiova 
3—0 ; Metalurgistul Cugir — Chi
mia Rm. Vîlcea 1—1 ; Politehnica 
Timișoara — Vagonul Arad 3—0 ; 
C.F.R. Arad — Metalul Tr. Seve
rin 2—2 ; Minerul Anina — Gaz 
metan Mediaș 4—0; C.S.M. Re
șița — C.F.R. Timișoara 2—1.

rea echipei sovietice (întrucît dacă 
toate cele trei echipe întrunesc 
cîte 4 puncte, lucru perfect posibil, 
se califică juniorii sovietici, avînd 
golaverajul cel mai bun), păstrea
ză șansele echipei noastre, al cărei 
ultim meci — cu reprezentativa 
Poloniei — se va disputa tot la 
București, Joi 2Î3 aprilie.

I. D.

Din toate

sporturile
B AUTO

MOBILISM
START ÎN RALIUL 

„CUPA JULES RIMET*

înaintea 

turneelor finale
Ieri s-a încheiat ultima etapă a campionatelor naționale de volei. Posesorii titlurilor vor fi cunoecuți însă după disputarea turneelor finale (masculin — la Timișoara ; feminin — la București), ce vor începe în a- ceastă săptămină. La faza decisivă vor lua parte, ca și în anii trecuți, primele patru echipe clasate la sfîr- șitul returului cu punctajul dobîndit

pînă atunci. Acest ultim act al campionatului este privit de specialiști ca un eveniment deosebit, el desfă- șurîndu-se, anul acesta, sub semnul apropiatelor „mondiale" (ce vor avea loc în septembrie în R. P. Bulgaria) și reprezentînd criteriul esențial de selecție și apreciere a componenților echipelor noastre naționale. In plus, „radiografiile" tehnico-tactice ale jocurilor vor da, credem, prețioase indicații antrenorilor asupra posibilităților și carențelor sportivilor vizați

Dinomovistul Tujuianu (cu balonul) își lansează coechipierii (fază din me
ciul de ieri Grivița roșie — Dinamo 6—5)

să ne reprezinte (prezenți majoritar în loturile celor 8 finaliste), dar mai ales asupra actualului nivel al voleiului nostru.Pe tabloul participantelor, o singură deosebire față de sezonul trecut : la feminin, Universitatea Timișoara a luat locul Farului. Așadar : 
Steaua, Dinamo, Politehnica Galați, 
Rapid (la băieți) și Dinamo, Penici
lina, Rapid, „U“ Timișoara (la fete) își vor disputa tricourile și medaliile de campioni. Cu toate acestea se poate spune că «aporturile de forțe sînt sensibil diferențiate.Noua garnitură a Rapidului — condusă magistral de Drăgan, în formă de zile mari — și dinamoviștii par a fi candidați la primul loc, în vreme ce actualii campioni — steliștii — trecînd prin dificultăți de formă, și studenții gălățeni, încă lipsiți de coeziune și tărie morală, joacă rolul outsaiderilor.

Fotbalul sud -american
ȘI „Ze'ifa de aur

Din cei 16 participanți la apropiata Cupă, 5 sînt la- tino-americani. Cum decurg pregătirile pentru marea încercare și cum sint privite aici șansele lor ?Salvadorul, considerat, cu destul temei, se pare, cel mai slab din cei cinci și unul din cei mai lipsiți de șanse în general, era cît pe aci să se retragă din competiție, după ce jucătorii abandonaseră în bloc selecționata din cauză că nu erau plătiți. Situația e redresată acum, însă pregătirile sint întîrziate și deocamdată nu prezintă vreun rezultat demn de înregistrat. Judecind după nivelul adversarilor depășiți în etapa preliminară, ca și după propriul nivel de joc, Salvadorului îi este rezervată „șansa mortului", chiar în optimile de finală. Pentru a combate această impresie, salvadorienii invocă miracolul nord-co- reean de la Cupa trecută și repetă, cu nu știu cită convingere, un adevăr imbatabil : anume că mingea e rotondă. Se zîmbește pe socoteala insinuării și numai cei super-precauți admit o infinitesimală posibilitate de surpriză din partea a- cestei formații.Tradiția relativ modestă a fotbalului mexican (primează toreadorii, nu balonul) e oarecum balansată de astă dată de două avantaje : că țara gazdă dispută jocurile acasă și că e scutită de adaptarea la altitudine. Antrenorul Râul Cardenas consideră că băieții săi dispun de o bună pregătire fizică, dar sînt încă deficitari la partea tehnică. Rezultatele obținute în meciurile de pregătire cu alte selecționate au fost încurajatoare, mai ales victoria cu trei la zero asupra peruvienilor. Recent însă mexicanii au rămas fără doi titulari — mijlocașul Nunez și extrema stingă Cisneros — excluși de federație pentru abateri disciplinare, cu alcool la mij-

loc. Previziunile că Mexicul ar putea trece faza optimilor, și chiar să spere mai mult, se mențin și după aparenta slăbire provocată de excluderi.Peruvienii execută sub comanda celebrului „Didi" un intens program de pregătire și, dintre toți latino- americanii, ei au realizat mai multe jocuri cu alte selecționate sau echipe de club de primă mărime; Bi

flarea repetă refrenul „Din 20 în 20 de ani, sîntem campioni ai lumii". Intr-o țară unde 30 la sută din bărbați — cum ne asigură o statistică — au jucat cel puțin o dată fotbal „in mod serios", și care de jumătate de secol cultivă un fotbal ales, optimismul popular are realmente pe ce să se sprijine. în 1930 și 1950 „fatalitatea aritmetică" a funcționat în serviciul uru-

pot „trage obloanele", decît din eficiența atacului oaspeților.La brazilieni — marii fa- voriți ai grupei noastre și ai Cupei — entuziasmul nestăvilit din faza eliminatoriilor a cedat treptat locul unui optimism mai temperat, mai grijuliu, iar în cronicile de specialitate se reflectă chiar un sentiment de nesiguranță, se critică zilnic ' oomportarea

în locul lui 4—2—4 variabil al lui Saldanha. Se mizează acum pe defensivă cu contraatacuri ocazionale ; conform părerii lui Zagalo — aspru contestată aici — „principalul este să nu încasezi goluri". Oponenții replică : „cine nu marchează, încasează". Ar fi imposibil să înșir reproșurile ce curg pe adresa Iui Zagalo, fiindcă tot brazilianul, dacă nu e jucător sau suporter

lanțul este însă palid : trei înfrîngeri categorice (3—0 cu Mexicul, tot 3—0 cu e- chipa braziliană „Interna- cional" din Porto Alegre și 2—0 cu Uruguayul), un meci egal (3—3 in a doua partidă cu Mexicul). 11 goluri încasate in 4 meciuri contra 3 înscrise, și asta numai socotind întîlnirile din ultima perioadă, vădesc o apărare defectuoasă, deși pe ea se mizează în mod deosebit. Atuul liniei de atac este jucătorul Soții, care într-o seară inspirată a marcat trei goluri în partida cu bulgarii și de atunci e „Prințul metis" al balonului. Se apreciază că peruvienii trec printr-un declin de randament din cauza oboselii acumulate ca urmare a solicitării excesive în desele întîlniri susținute, dar Didi nu împărtășește opinia și ține să îndeplinească riguros programul de antrenament.La uruguayeni, toată su-

CORESPONDENȚA DIN RIO 
DE JANEIRO DE LA V. OROS

guayenilor, dar de atunci au crescut vertiginos alții. Antrenorul Juan Hoberg și observatori competenți știu că selecționata națională, deși valoroasă, prezintă puncte vulnerabile, etalate în meciul recent de la Buenos Aires, cînd a primit două goluri „urîte" și, cu supreme eforturi, a înscris numai unul. Tot recent, în partida cu echipa braziliană „Internacional” din Porto Alegre (devenită un fel de sparing preferat al selecționatelor sud-ame- ricane), au trebuit să asude 89 de minute ca să marcheze singurul gol al intîlriirii, rezultat mai mult dintr-o scăpare a apărării gazdelor, care credeau că de acum

selecționatei. Din „fiarele lui Saldanha", jucătorii s-au transformat în „furnicile lui Zagalo", reflectîn- du-se astfel modificarea de tactică și stil introdusă de noul antrenor, care în locul strălucirii și spectaculozității cu miza pe atac, preferă modestia și perseverența furnicii, așa cum acționa și Zagalo cînd făcea parte din unsprezecele bicampion al lumii. Deși în Zagalo e adeptul jocul modern „toți atacă și funcție de confruntările tă că de variabil, extrema sprijinul
toți

principiu tezei că înseamnă apără, înîmprejurări", realizate arase aplică, in-faptschema 4—3—3 cu stîngă retrasă în liniei de mijloc,

din naștere, atunci e antrenor sau cronicar, cu rubrică sau fără. Teoretic deci, sînt peste 90 milioane de opinii, incluzînd deliberat și femeile, care sînt tot mai cîștigate pentru cauza balonului rotund (la radio există chiar o comentatoare de fotbal).Titularii lui Zagalo au statut provizoriu, însă cum timpul e avansat nu se așteaptă modificări multe. Componența apărării — cu Carlos Alberto, Brito, Fontana și Marco Antonio — pare să-l satisfacă pe antrenor. La mijloc, întrunesc preferințele Gerson și Clo- doaldo (sau Rivelino). Atacul e minat de „incompatibilitatea" între Pele și Tos- tao, susținută de Zagalo, ca și de indecizia pentru Roberto sau Dario. Aceștia din urmă sînt șoc" sau „tancurile1 cinate cu frontală a
„jucători de >“ însăr- străpungerea apărării. Și

ambii și-au demonstrat un asemenea profil. Totuși, pe antrenor îl chinuie gîndul că în fața unor apărări ermetice, ca unele europene, perforările frontale ar putea să nu funcționeze și a- tunci salvarea ar cădea în seama pătrunderilor pe extreme.După meciurile de duminica trecută, majoritatea comentariilor se refereau la faptul că atît titularii (0—0 cu Paraguay), cît și rezervele (învinse cu 1—0 de o modestă formație locală, „O- lario"), nu au reușit să înscrie măcar un gol în 180 de minute de joc contra unor adversari slabi. Fără îndoială, criticii au pus întrebarea : „Ce se va întîm- pla în fața adversarilor de la Guadalajara, superiori în toate privințele față de ceea ce am experimentat pînă acum ?“. tn mod curios, atît Zagalo cît și conducătorii sportului brazilian s-au declarat satisfă- cuți de testul de duminică, primul declarînd că dacă selecționata va juca la fel și la Guadalajara perspectivele sînt promițătoare. Programul de pregătire include meciuri cu selecționatele Mexicului, Belgiei și Austriei, dar... deocamdată numai Austria a acceptat. Dacă celelalte două invitații nu vor fi onorate, a- tunci Brazilia se va prezenta la Guadalajara fără să fi susținut nici o partidă cu vreunul din participanții la turneul final pentru „Cupa Jules Rimet".De două ori consecutiv logodiți cu „Zeița de aur", brazilienii îi poartă acesteia o afecțiune fierbinte, ca la tropice. Și cu toate crizele, cu toate criticile adresate responsabililor, în subconștientul și conștientul colectiv rămîne fermă intenția de a transforma logodna Jn mariaj definitiv. Atita doar că sînt și alți Îndrăgostiți, cu aceeași intenție și cu aproximativ aceleași resurse.

La fete, Penicilina, într-o ascendență excepțională, și Dinamo sînt deja detașate de partenerele lor, avînd deci posibilitățile cele mai mari să-și adjudece titlul. Firește, calculul hîrtiei rămîne doar nu element orientativ...Antrenorii și publicul (lipsit în ultimii ani și de spectacol și de satisfacții) speră în jocuri de calitate, în meciuri de mare luptă, cu rezultate strînse, nelipsite nici de... surprize.Actuala ediție a C.M. oferă un prilej, ce trebuie folosit, de reintegrare a voleiului nostru în circuitul valorilor, de confirmare a eficienței muncii cadrelor de antrenori de la cluburi, lot și federație, de confirmare a străduinței și eforturilor depuse de jucătorii Și jucătoarele din tînăra generație, pentru a se ridica la nivelul pretins de voleiul modern.Iată de ce acest „preludiu" al competiției supreme interesează atît de mult pe toți iubitorii voleiului, care ar dori să întrezărească de pe acum reușita sportului îndrăgit.
Dan ILIESCU

PE STADIONUL
REPUBLICII

9.7 sec. la 80 m 
plat-femininLa atletism, în cadrul concursului republican de primăvară al juniorilor mici, s-au obținut cîteva... rezultate mari. Din rîndul acestora fac parte, în primul rînd, performanțele realizate de Eleonora Monorami (de la Clubul sportiv atletic Roman, antrenor Constantinescu-Nehoi). Tînăra noastră atletă a reușit, pe Stadionul Republicii, să întreacă de două ori recordul național al probei de 80 m plat. Intîi, ea a alergat în serii9.8 sec., rezultat cu două zecimi de secundă mai bun decît vechiul record de junioare și egal cu recordul de senioare. în semifinale, Eleonora Mo- noranu a parcurs distanța de 80 m plat in 9,7 sec, ceea ce reprezintă de fapt un triplu record național — de junioare mici, de junioare mari și de senioare.

A

însoțite de încurajările și a- plauzele a peste 20 000 de spectatori, 96 de echipaje au luat startul de pe stadionul ..Wembley" într-una dintre cefe mai insolite întreceri sportive din timpurile noastre : raliul automobilistic „Londra-Ciudad de Mexico", organizat de ziarul „Daily Mirror" și „Royal Automobil Club" în cinstea turneului final al campionatului mondial de fotbal.Raliul „Cupa Jules Rimet", probă in lungime de peste 25 750 km, străbătind 25 de țări, poate fi comparat în istoria automobilului cu celebrele raiduri de altădată cum au fost „Cursa Pekin-Paris" (1907), „Raliul Al- ger-Capetown" (1932) și, mai recent, „Maratonul Londra-Syd- ney".Plecați din Londra, participanții la actualul raliu vor face mai întii o mare buclă in Europa, trecînd prin Douvres-Miin- chen-Budapesta-Belgrșd - Sofia- Titograd - Dubrovnik - Bergamo- Marsilia - Madrid - Lisabona, de unde caravana va fi transbordată la Rio de Janeiro. In America de Sud, pe o rută extrem de dificilă, se va trece prin Bahia, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, La Paz. Concurenții vor trebui să escaladeze de cîteva ori piscuri între 4 000 și 5 000 m, trecînd prin Quito, Buenaventura (Columbia), Cristobal (Panama). Automobiliștii vor ajunge in Ciudad de Mexico la 27 mai, cu patru zile înaintea partidei inaugurale a campionatului mondial de fotbal t Mexic-U.R.S.S.Startul raliului a fost dat de antrenorul echipei Angliei, Alf Ramsey. Printre participanți se numără și cunoscutul fotbalist englez Jimmy Greaves, care înainte de a se urca la volanul automobilului său a spus: „Sper să ajung cu bine la finiș”.
O HALTERESportivi din Austria, Cehoslovacia, R.F. a Germaniei, Iugoslavia, România, Ungaria și Bulgaria participă la ediția jubiliară a „Cupei. Dunării" la haltere, competiția care' a început la Sofia.în limitele categoriei cocoș, pe primul loc s-a clasat Atanas Kirov (Bulgaria) cu 350 kg la cele trei stiluri. Concurentul român, Zero Fiat, a ocupat locul 3 eu 312,500 kg. La categoria pană a cîștigat maghiarul Be- nedek (365 kg), urmat de românul Bădescu (345 kg) și cehoslovacul Helebrandt (320 kg).• Halterofilul suedez Hans Bettenburg a stabilit un nou record mondial Ia categoria semigrea, stilul împins, cu rezultatul de 174,500 kg.• Cu ocazia meciului triunghiular de haltere Franța-R.F. a Germaniei-Belgia, ce se desfășoară în localitatea Herbeumont. belgianul Serge Reding a stabilit un nou record mondial la categoria supec-grea stilul aruncat: 222,500 kg. Vechiul record, deținut de halterofilul sovietic Alekseev, era de 221,500 kg. în afară de concurs, Reding a îmbunătățit cu 1 kg recordul mondial la stilul împins, ridicînd o halteră în greutate de 215 kg.
■ TENISLa turneul de tenis de la Monte Carlo, in meciul pentru stabilirea locului trei al probei de simplu bărbați, Ilie Năstase l-a învins cu 7—5, 6—8, 6—2,®—7, 6—2 pe Ion Tiriac. Proba de dublu bărbați a revenit pe- reohii Riessen (S.U.A.) — Taylor (Anglia), care a dispus cu 6—3, 6—4, 6—2 de cuplul Pilici (Iugoslavia), Barthes (Franța).
■ FOTBALȚinută în șah pe stadionul dm Cardiff, de către formația Tării Galilor (1—1, în cadrul campionatului interbritanic), selecționata engleză pe care Alf Ramsey o pregătește pentru campionatul mondial din Mexic nu a prea dat satisfacție — scrie, printre altele, comentatorul agenției Reuter.• La Belfast, în cadrul campionatului interbritanic de fotbal, reprezentativa Scoției a întrecut-o pe cea a Irlandei de Nord cu scorul 1—0.• Disputat la Lima, meciul amical dintre selecționatele de fotbal ale Uruguayului și Perului s-a încheiat cu scorul de 4—2 în favoarea fotbaliștilor peruvieni, care au prestat un joc excelent.
■ BOXBoxerul mexican Ruben Olivares, neînvins în carieră, și-a păstrat titlul de campion mondial la categoria cocoș, între- cîndu-1 la puncte în 15 reprize pe compatriotul său Jesus Castillo. întîlnirea a avut loc la Los Angeles în fața a 19 000 de spectatori.
H RUGBIDisputat la Paris, în fața a 50 000 de spectatori, meciul de rugbi Franța — Anglia („Turneul celor cinci națiuni") a entuziasmat atît prin calitatea jocului, cît și prin „fair play". Ceea ce însă i-a satisfăcut mai ales pe suporterii echipei „cocoșului galic" a fost succesul aproape fără precedent prin severitatea scorului (35—13), obținut de rugbiștii francezi.



viața internațională
NOUL VAL

AL MIȘCĂRII 
ANTIRĂZBOINICE

DIN S.U. Aa-aîncepută la 10 prilie, noua etapă moratoriului pentru Vietnam continuă să se extindă, cuprinzînd sute de orașe și comune, universități, institute de învățămînt superior, colegii, ganizații de masă ciffete, organizații femeilor, sindicate Oameni avînd mai diverse opinii litice și aparținînd u- nor clase și pături sociale diferite, dar uniți in jurul aceleiași idei a încetării agresiunii din Vietnam.Fiind organizată în perioada depunerii formularelor privind veniturile impozabile, această nouă etapăurmărește, între altele, să evidențieze efectele nefaste ale războiului asupra contribuabilului american. „Două treimi din fiecare dolar pe care plătim sub formă impozite sînt înghițite de războiul din Vietnam. Milioane și milioane de dolari se irosesc în Vietnam, împreună cu viețile a zeci și câni și declara ță de Otto, „moratoriului Vietnam".inflației și sporirea impozitelor sînt consecințe directe ale cheltuielilor pentru războiul din Vietnam" — sublinia la rîndul său Sam Brown, președintele Comitetului național al moratoriului.In orașele Washington, New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Los Angeles, San Francisco, Boston și altele au fost organizate marșuri și mitinguri de masă, la care au luat cuvîntul numeroși senatori și membri ai Camerei Reprezentanților, re-

or- pa- ale etc. cele po-

il de
mii de ameri- vietnamezi" — la o conferin- presă David coordonatorul pentru „Creșterea

publicani și democrați, ca Charles Go dell, Eugen McCarthy, George Brown. John ney, William etc, precum și primari, printre și cel al New ului, John Lihdsay. Tn cadrul ședințelor acționarilor unor mari companii și trusturi ce dețin contracte militare în valoare de miliarde de dolari, grupuri de tineri — care

Tu-Ryan, mulți careYork-

Corespondență 
din Washington 

de la 
C. Alexandroaie

au cumpărat cite una sau două acțiuni pentru a avea acces la ședințe — au protestat impotriva orientării tot mai pronunțate a acestora spre producția de mijloace aducătoare de moarte. Sute de lăcașuri de învățămînt superior și-au‘ închis porțile, studenții aflîndu-se în grevă în semn de protest împotriva atragerii secțiilor științifice ale universităților in cercetările militare și a continuării războiului care a răpit pînă acum țării peste 40 000 de vieți tinere ale Americii. Tinerii din Ann Arbor (Michigan) au trimis, la zeci de mii de adrese, spre toate colțurile țării, cecuri în alb tipărite pe fondul unui fotomontaj înfățișînd masacrul de la My, pe care „Aceasta este buția mea la Cecurile sînt de numeroși câni (completîndu-le cu numărul conturilor lor la bănci) pentru

Song scria : contri- război". folosite ameri-

VIETNAMUL DE SUD

ATACURI ALE 
FORȚELOR PATRIOTICE

IN ZONA
PLATOURILOR ÎNALTESAIGON 19 (Agerpres). — Ultimele 24 de ore au coincis în Vietnamul de sud cu o intensificare a acțiunilor ofensive lansate de forțele patriotice asupra pozițiilor fortificate deținute de trupele americano-saigo- neze în zona platourilor înalte. Tabăra militară saigoneză de la Dak Pek, amplasată la 450 kilometri nord- est de capitala sud-vietnameză, a fost bombardată din nou de către patrioții sud-vietnamezi în cursul nopții de si’mbătă spre duminică. Printre principialele obiective ale atacurilor declanșate de forțele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud s-au aflat, de a- semenea, instalațiile militare ameri- cano-saigoneze de la Tan Canh.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al comandamentului forțelor S.U.A. a anunțat că, în cursul luptelor, au fost doborîte alte patru elicoptere americane.în cursul nopții de simbătă spre duminică, raidurile bombardierelor „B-52“ au fost concentrate in provincia Tay Ninh, la aproximativ 90 kilometri nord-vest de Saigon.

THOMSON

a

plata impozitelor nuale, arătînd astfel că știu bine ce direcție iau banii contribuabililor. Organizația de rezistență împotriva impozitelor pentru război a distribuit sute de mii de foi pliante, apelînd la contribuabili să nu-și plătească impozitele. La Chapejl Hill (Carolina de Nord) peste 100 000 de tineri au participat la „Festivalul vieții", organizat pentru a-și manifesta astfel opoziția lor față de continuarea războiului.în mii de fabrici, uzine și mine au fost distribuite manifeste, pliante, fluturași și e- diții speciale ale ziarelor organizațiilor pacifiste, pentru a se explica salariaților cit plătesc, sub formă de impozite, pentru continuarea războiului ne- just dus de S.U.A. in Vietnam.în același timp, comitetul senatorial pentru relații externe început o nouă de audieri „repercusiunile boiului din asupra societății Audierile, a președintele tului, senatorul liam Fulbright, scopul de a ~_______date informative asupra „costului. în valori umane și materiale, al războiului din Vietnam".Potrivit unor date provizorii, la noua e- tapă a manifestațiilor impotriva războiului din Vietnam, pentru retragerea necondiționată a tuturor trupelor americane din A- sia de sud-est, au luat parte cîteva milioane de oameni, a- ceste manifestații fiind considerate printre cele mai mari din întreaga istorie a S.U.A.

a serie privind răz- Vietnam economiei și- americane", declarat comite- Wil- au furniza

Pe fronturile din Angola, forțele patriotice obțin noi victorii in lupta impotriva 
grafie : membri din conducerea Mișcării populare pentru eliberarea Angolei

colonialiștilor portughezi, in folo- 
pregătind o nouă acțiune de luptă

REPUBLICA DOMINICANĂ
V • 
ai»i

NOI INCIDENTE
ÎN AVANSCENA

ELECTORALĂ

DUPĂ ÎNCHEIEREA TURNEULUI COMUNITAR AL LUI 
GEORGE

PARIS 19 (Agerpres). — George 
Thomson, ministru de stat la Fo
reign Office, însărcinat cu pro
blemele europene, și-a încheiat vi
zita oficială în Franța, ultima 
etapă a unui îndelungat turneu 
prin țările membre ale Pieței co
mune. La Paris, Thomson a avut 
întrevederi cu ministrul de externe 
francez, Maurice Schumann. După 
cum era de așteptat, principala 
problemă abordată de cei doi in
terlocutori a constituit-o perspec
tiva angajării tratativelor între 
„cei șase" și Marea Britanie în ve
derea intrării acesteia în Piața co
mună.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă organizate la sfîrșitul con
vorbirilor, ministrul britanic a pre
cizat că a avansat propunerea ca 
negocierile de aderare să înceapă 
printr-o reuniune „în zece", cu 
participarea, deci, a celor șase țări 
membre ale Pieței comune și a ce
lor patru țări candidate (Marea Bri
tanie, Irlanda, Norvegia și Dane
marca). Această reuniune ar trebui, 
în concepția lui Thomson, să se des
fășoare Ia o dată foarte apropiată, 
pentru a se permite deschiderea,

înaintea vacanței de vară, a nego 
oierilor propriu-zise privind ade
rarea. Ministrul britanic a decla
rat că manifestă un „optimism re-* 
zonabil" asupra șanselor de reali
zare a acestui calendar, întrucît în 
acest sens ar exista deja, la ora 
actuală, un acord de principiu în
tre „cei șase". Dar, a ținut să men
ționeze în continuare vorbitorul, 
acest acord este condiționat de so
luționarea prealabilă a unor pro
bleme litigioase existente între „cei 
șase", cum ar fi adoptarea regula
mentului de organizare a „pieței 
comune a vinului". Or, perspectiva 
soluționării acestor probleme prac
tice legate de politica comunitară 
a „celor șase" este deocamdată 
destul de incertă.

în altă ordine de idei, Thomson 
a menționat că, în timpul convor
birilor cu Schumann, a fost dis
cutată și situația din Uniunea Eu
ropei Occidentale (U.E.O.), avînd în 
vedere o eventuală revenire a 
Franței în această organizație. (Se 
știe că, începînd din luna februarie 
anul trecut, Parisul boicotează 
crările Consiliului Ministerial 
U.E.O.).

lu
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Semnificațiile luptei pentru putere 
dintre rasiștii sud africani

BEIRUT 19 (Agerpres). — Joseph 
Sisco, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A. pentru problemele 
Orientului Apropiat și ale Asiei de 
sud, și-a încheiat vizita la Beirut, 
etapa finală a călătoriei pe care a 
întreprins-o într-o serie de state 
din Orientul Apropiat. Intr-o de
clarație făcută pe aeroportul din 
Beirut, înainte de a pleca spre Te
heran, Sisco a precizat că vizitele 
sale au avut un caracter orienta
tiv, fiind consacrate unor schim
buri de vederi directe cu oficiali
tățile din R.A.U., Israel și Liban. 
Reafirmînd necesitatea aplicării 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, Joseph Sisco a 
declarat că „o soluție justă și paș
nică va putea fi realizată, dacă ea 
răspunde necesităților, preocupări
lor și aspirațiilor tuturor statelor 
și popoarelor din această regiune 
a lumii".

BADEN-BADEN 19 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
D.P.A., într-un interviu acordat 
postului de radio „Sud-west“, mi
nistrul italian-al afacerilor exter
ne, Aldo Moro, a apreciat ca favo
rabile destinderii contactele dintre 
țările socialiste și R.F.G. In acest 
context, Moro a precizat că „Italia 
urmărește cu încredere și aprobare 
dialogul dintre guvernul federal, 
pe de o parte, Moscova, Varșovia 
și R.D.G., pe de altă parte".

„Este în interesul tuturor, a opi
nat Moro, ca în inima Europei să 
se stabilească relații care să exclu
dă suspiciunile și care să fie pă
trunse de spiritul înțelegerii re
ciproce și al colaborării".

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres). — Poliția din Santo Domin
go a intervenit pentru dispersarea 
participanților la 
simpatie, prilejuit 
în țară a fostului 
Bosch, declanșînd 
te cu moartea a șase 
rănirea altor nouă. Aceste inciden
te aduc un nou element de încor
dare în situația din Republica Do
minicană, unde pregătirile pentru 
alegerile de la 16 mai au fost 
marcate de puternicele proteste ale 
opoziției față de hotărîrea actua
lului președinte, Balaguer, de a 
candida iar pentru funcția de șef 
al statului.

un miting de 
de reîntoarcerea 
președinte Juan 
incidente solda- 

persoane și

JOHANNESBURG 19 (Agerpres). — Cu trei zile înainte de alegerile generale din Republica Sud-Afrioană, campania electorală devine tot mai încinsă, pigmentată deseori cu incidente în care bastoanele de cauciuc și clinii dresați dețin un rol principal. Fenomenul pare „paradoxal" in această țară, unde draconicele legi rasiale ale apartheidului, care îndepărtează in mod absolut de conducerea țării orice reprezentanți ai populației de culoare, determină implicit o atmosferă preelectorală cenușie. Explicația acestui fapt rezidă în modificarea structurii minorității albe, aflate la conducerea statului.Reuniți in cadrul aceleiași organizații — Partidul Naționalist, care, din 1948, a preluat puterea — albii sud-africani s-au împărțit, spre sfîrșitul anului 1969. în două formațiuni politice, iar lupta dintre acestea devine cu atît mai îndîrjită, cu cit apare mai clar că „divergențele" lor se reduc la simple nuanțe. Este vorba de

Partidul Național nr. 1, condus_________ _____,_____ __ _______ de premierul Vorster, și Partidul Național nr. 2 reconstituit, alcătuit din a- ripa dizidentă a fostei organizații u- nice, condus de Albert Hertzog. A- ceștia din urmă l-au acuzat pe Vorster de... liberalism (!), deoarece a permis unor sportivi maori din Noua Zeelandă să evolueze pe terenurile sud-africane destinate în exclusivitate albilor și, de asemenea, că a angajat relații cu o serie de state africane vecine (Malawi, Botswana. Lesotho). Primul ministru argumentează (și are dreptate) că nu este vorba de atacarea apartheidului, ci numai de paleative dictate de necesitatea „adaptării" intr-o lume in care ostilitatea față de rasism și practicile sale au înconjurat R.S.A cu o izolare aproape totală.In afara unei simple lupte pentru putere, disputa electorală dintre cele două fracțiuni ale minorității albe din R.S.A. reprezintă, în ultimă instanță, două modalități diferite de a înțelege lupta pentru supraviețuire.

PRIMELE DESTĂINUIRI

ALE EROILOR ODISEII

COSMICE A LUI „AP0LL0-13"în timpul celor circa 24 de ore petrecute pe nava port-elicop- ter „Iwo Jima", la bordul căreia au fost aduși vineri după amerizarea în Pacific, temerarii misiunii James Haise și nu au făcut declarații oficiale, conferința de presă urmînd ioc, după cum anunțat, abia Dar, potrivit lor agenției Presse, astronauții au împărtășit totuși ofițerilor nave.i unele impresii din timpul dramaticei lor cosmice.Vorbind de pe care au dus-o pentru a mint, risit : mente dintre

astronauți ai ,,Apollo-13“. Lovell, Fred John Swigert.să aibă s-a mai marți, relatări- France
călătoriibătăliareveni pe Pă- Haise a mărtu- „In unele mo- situația nu era cele mai încu-

rajatoare și grație tuturor vrelor de urgență care am recurs putut cîștiga, prin forturi colective, ceasta luptă".La ‘ ~veil zbor lizat 1968, Borman Anders : nfi-am dat seama de mult prețuiești mîntul, după ce părăsit. De data ceasta însă, nu eram nici cel puțin sigur că voi mai pute» reveni".Cit privește zborul in ansamblu. Swigert a ținut să explice cu modestie că, în calitatea lui de „novice", care n-a mai zburat în spațiul cosmic, el poate compara zbor normal cu

numai manela am e- a-rîndul său, Lo- a evocat primul circumlunar rea- înalături
Și

decembrie de Frank William „Atunci cit Pă- 1-ai a- mai

nu un unui

agențiile de presă transmit:

care n-am experiență a fost, la
„agitat", spunînd : „Nu știu cum se petrec lucrurile cînd totul merge bine. Pentru mine, avut o prealabilă.urma urmei, un zbor... normal !“. *Inmimnd astronau- ților „Medalia Libertății", in cadrul unei ceremonii desfășurate pe aeroportul internațional din Honolulu, Richard Nixon a menționat că zborul navei spațiale „Apollo-13“, întrerupt din cauza exploziei unui rezervor de oxigen, n-a fost un eșec, ci o mare, îndeplinită succes. „Nu ați Luna, dar în inimile de oameni mint, prin ați făcut",

misiune cu atins ați pătruns milioanelor de pe ceea a spus ședințele S.U.A.
Pă-ce pre-

Curtea suprema din 
Sierra Leone a condamnat 
Ia moarte zece persoane învinuite de trădare. Printre acestea se află și David Lansana, fost șef de stat major al armatei din Sierra Leone, acuzat de a fi implicat în tentativa de lovitură de stat din anul 1967. Acuzații făceau parte dintr-un grup de 15 persoane al căror proces a început cu 14 luni în urmă.

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu
ției din Libia, Moamer GJ G«- dafi, și-a încheiat duminică vizita oficială In Algeria, plecînd spre patrie. Moamer El Gedafi s avut convorbiri cu președintele Algeriei, Houari Boumediene, și cu alte oficialități algeriene in legătură cu posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de colaborare dintre cele două țări.

Un acord privind sta
bilirea de relații diploma
tice între R.D.G. și Repu
blica Africa Centrală *fos' semnatAfricasa. care în prezent se află intr-o vi-de președintele Republicii Centrală, Jean Bedel Bokas-

zită oficială în Sudan, și ambasadorul Republicii Democrate Germane din această tară, Eberhard Feister.
„POLIȚISTUL" 
ELECTRONICDetectorul electronic instalat la aeroportul La Guardia din New York, ca mijloc de luptă împotriva deturnărilor de avioane, a depistat deja un prim a- tentator. După cum se știe, sarcina acestui detector este de a semnala prezența asupra unui pasager a oricărui obiect metalic voluminos. Pasagerul Thomas Mathis tocmai încerca să se urce în avionul spre Miami, cînd lampa roșie a detectorului începu să semnalizeze. IJn inspector de poliție a descoperit imediat asupra sa un revolver.

Naufragiul petrolierului 
sub pavilion liberian SH ver Ocean", survenit in largul oceanului Indian, la circa 200 kilometri de portul Durban, a fost provocat de o explozie care s-a produs ia bordul navei — a- anunțat echipajul cargoului sud-african „Nederburg". sosit la

DE PRETUTINDENI

RAFINĂRIE PLUTITOARE
Mm»

stalat pe una din străzile Pa
risului, se bucură de multă popu
laritate, făcind o serioasă con
curență tradiționalelor chioșcuri. reproducă, 

electronic, 
să creeze

CASE DIN... HÎRTIE

PERFORMANTELE 
MICROELECTRONICII

I

L.

AUTOMAT PENTRU 
DIFUZAREA PRESEIAcest automat pentru distri

buirea ziarelor și revistelor, in

Microelectronica miră toi mai 
mult in competiție cu literatura 
științifico-fantastică. Un exem
plu : sistemul L.S.l. — Large Scale Integration — utilizînd 
un mare număr de elemente e- 
lectronice miniaturale, a dus la 
realizarea unor adevărată recor
duri tehnice. Pe o bucățică de 
siliciu de dimensiunea unei 
mărci poștale „încap" 100 000 de 
tranzistori ; 200 000 de elemente 
electronice pot fi concentrate 
într-un volum egal cu cel al 
unui pachet de țigări !

Asemenea performanțe au 
condus la conceperea unor pro
iecte care încetînd să mai a-

parțină de domeniul fantasticu
lui, se află în prezent intr-un 
stadiu avansat de cercetare. Ex- 
perțil încearcă să 
printr-un dispozitiv 
ochiul unei insecte,
un receptor de televiziune plat 
sau unul de proporțiile și for
matul unui ceas de mină, să 
ofere copiilor jucării-roboți de 
numai cițiva centimetri, să dea 
automobiliștilor mult-visata ma
șină ghidată prin radar, care va 
elimina complet accidentele de 
circulație și multe, multe altele

Primele cinci modele de cast 
prefabricate, confecționate din 
hirtie tratată cu poliesteri și fi
bre de sticlă, au fost puse in 
vinzare în Statele Unite. Ele pot 
fi folosite drept, reședințe în pe
rioada vacanțelor, locuințe pen
tru muncitorii sezonieri și chiar 
drept săli de clasă. Ignifuge, mai 
rezistente la intemperii și ume
zeală decît construcțiile din 
lemn, casele din hirtie au o du
rabilitate garantată pe minimum 
20 de ani

locul accidentului in urma semnalelor S.O.S. pe care le-a recepționat. Petro- llierul nu a mai putut fi remorcat, deoarece s-a rupt în două părți, din cauza exploziei. Cele 26 de persoane care au supraviețuit catastrofei au fost luate la bordul vasului . sud- african.
In Indonezia au murit 

tie llOlerâ cursul acestui an, 168 de persoane — a anunțat la Djakarta un purtător de cuvînt al Departamentului Sănătății. Extinderea maladiei, care a făcut ravagii mai ales in Insulele Celebes, a fost favorizată de «durata excepțională a sezonului uscat și de penuria de apă potabilă. Purtătorul de cuvint a menționat că au fost luate măsuri urgente pentru eradicarea epidemiei.
0 puternică explozie s-o 

produs duminică la bordul 
unui avion „Dc--8" a] socie_ tățiî „Scandinavian Airlines", la numai cîteva secunde după ce acesta decolase de pe aeroportul internațional Fiumicino. Cei 74 de pasageri și membrii echipajului au reușit să sară din avion. Peste 30 dintre ei au fost răniți. Avionul, care a luat foc, a fost complet distrus. Potrivit primelor știri, accidentul a survenit din cauza unei defecțiuni tehnice.

Balanța comerțului exte
rior italian • marcat un deficit importam la începutul acestui an. Organele guvernamentale ale acestei țări au făcut cunoscut că, în luna ianuarie 1970, diferența dintre importuri și exporturi s-a cifrat la 148.2 miliarde lire italiene. (237,1 milioane dolari).

0 nouă rundă a tratati
velor <fintre compania națională a Iranului și consorțiul petrolier al țărilor occidentale, care operează în terenurile petroliere din sudul țării, a început la Teheran. în cursul convorbirii lor urmează să fie examinată cererea Iranului in legătură cu sporirea producției de petrol și a beneficiilor sale de pe urma acesteia, in vederea satisfacerii necesităților de dezvoltare a țării.

Japonia proiectează să insta
leze pe o navă-mamut de 200 OOC 
tone o rafinărie de petrol pluti
toare. Principalul avantaj al sis
temului de rafinare direct pe 
vapor va fi reducerea substan
țială a prețului de cost al pro
duselor derivate, din petrol.

ATOMUL STIMULEAZĂ 
INIMA

„Goldie" este primul dine din 
Anglia șt din Europa căruia i-a 
fost implantat un „pacemaker"

-- un jei 
a inimii 
nucleară.
reuși,' savanții britanici intențio- • 
nează să aplice această metodă 
și la stimularea inimii omenești

de pompa de stimulare 
— acționată de o pilă

Dacă experiența va
*
*

A fost amînată vizita ofi
cială pe care Moussa Traore, președintele Consiliului militar al e- liberării din Mali, urma s-o efectueze în Republica Arabă Unită — a anunțat postul de radio Mali. Motivele acestei amînări nu au fost anunțate.
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România

in cadrul

„Zilelor

culturale

Regensburg

1970"
BONN 19. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Spectacolul susținut de 
formația corală „Madrigal" a 
Conservatorului Ciprian Porum- 
bescu din București a inaugurat 
„Zilele culturale Regensburg— 
1970", consacrate, in acest an. 
României.

Concertul prezentat de corul 
„Madrigal" sub bagheta, artistu
lui emerit Marin Constantin s-a 
bucurat de un frumos- succes.

Agenda „Zilelor culturale Re
gensburg—1970" cuprinde diverse 
alte manifestări cultural-artisti- 
ce românești. Pînă la mijlocul 
lunii mai, Regensburgul urmea
ză să găzduiască un colectiv al 
teatrului 
Sturdza 
„Ștefan 
vor avea
și spectacole de o^eră și operetă 
cu concufrsul unor dirijori și so
liști români. Sint prevăzute, tot
odată, vernisajele unor expoziții 
de plastică românească contem
porană, conferințe despre istoria 
și literatura României, seri lite
rare cu participarea unor scrii
tori români In acest cadru va 
fi prezentată o antologie a poe
ziei românești editată in limba 
germană la Regenșburg.

Concomitent cu manifestările 
culturale, aproximații- 150 
magazine din Regensburg au 
ganizat expoziții de mărfuri 
mânesti cu vinzare.

bucureștean
Bulandra" și

Ruha". De
loc concerte simfonice
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