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Create In nizăril științifice a producției și a muncii, cabinetele tehnice județene cu acest profil reușesc să fie instrumente care ajută tot mai activ întreprinderile in organizarea superioară a întregii lor activități, le asigură îndrumarea necesară, le oferă ajutor și soluții organizatorice concrete și judicioase. Inițiind și coor- donînd în unitățile economice analize și studii pentru descoperirea și valorificarea rezervelor de creștere a producției și a productivității mun- i ti, de reducere a cheltuielilor de fabricație, de îmbunătățire a calității produselor, pentru promovarea largă in activitatea economică a realizărilor științei și tehnicii avansate, a experienței pozitive, aceste cabinete jși dovedesc utilitatea și își justifică existența, determinind obținerea unor rezultate practice valoroase.Intr-o primă etapă, cabinetul județean Vrancea a realizat mulțumitor unele din aceste obiective, abordind studii și măsuri practice, cu eficiență concretă. Pornindu-se, de pildă, de la o discuție în grup, pe tema îmbunătățirii organizării controlului tehnic de calitate la Fabrica de confecții din Focșani, s-a inițiat un studiu ce vizează îmbunătățirea calității produselor, un accent deosebit punin- du-se pe determinarea numărului optim al personalului serviciului de control tehnic al calității. Tot . la fel. unele simpozioane, ca cel privind „Metode moderne de muncă în industria forestieră", anumite schimburi de experiență. în cadrul cărora maiștrii au demonstrat cu date și fapte resursele de creștere a productivității muncii, cursurile de scurtă durată, instructajele au avut un caracter concret, au fost urmate de măsuri tehnice și organizatorice care. în cea mai mare parte, au fost aplicate.— In ultimele luni ale anului trecut, — am reținut dintr-o discuție cu ing. Ștefan Iliescu, directorul cabinetului județean, — dar mai cu seamă în a- cest an. noi ne-am apropiat de întreprinderi, sprijinindu-le organizînd la fața locului elaborarea de studii și măsuri concrete pentru folosirea ma. jună a capacităților și suprafețelor de producție, diminuarea consumurilor specifice, programarea și pregătirea temeinică a fabricației, utilizarea completă și cu randament sporit a timpului de lucru și a forței de muncă.Și, intr-adevăr, specialiștii din cadrul comitetului de direcție și activul obștesc al cabinetului au participat nemijlocit în acest an la elaborarea, în patru unități economice, a multor studii, a căror eficiență practică se ridică la peste 14 milioane lei anual. Am mai aflat și un fapt demn de remarcat : cabinetul județean și-a întocmit un plan propriu de analize și studii, pentru realizarea cărora au fost alcătuite colective de specialiști, din care cel puțin 2—3 din afara unității vizate. Cercetînd lucrurile în mod obiectiv, detașați de atmosfera „familiară", de tendința de a considera că „altfel nu se poate", specialiștii din afară au făcut obser-

vații prețioase și au propus măsuri bine gindite de îndreptare. Bunăoară, pe baza unor cronometrări, s-a determinat cu precizie gradul efectiv de ocupare a muncitorilor din secțiile și sectoarele de producție ale fabricii de confecții amintite și au fost stabilite măsuri pentru folosirea mai bună a fondului de timp de lucru. Aplicate în producție, aceste măsuri au dus la creșterea producției și productivității muncii, la realizarea — în final — a unui beneficiu de 6.9 milioane lei. Un alt colectiv, analizind în unitățile cooperației meșteșugărești consumurile specifice, a identificat soluții de reducere a consumului de lemn și alte materiale, prin aplicarea cărora se economisesc anual peste 150 000 lei.Cabinetul județean de organizare științifică a producției și a muncii a mai organizat și alte analize și studii temeinice, ca raționalizarea transportului materialului lemnos, utilizarea judicioasă a capacităților de producție la hala de gatere a fabricii din Cozmești, folosirea rezervelor interne de creștere a rentabilității în industria locală. Dar practica arată că se ridică cu acuitate necesitatea îmbunătățirii structurii, atît a comitetului de direcție, cît și a activului obștesc. La ora actuală, din cei 11 membri ai comitetului de direcție, 4 sînt ingineri agronomi, 3 sint ingineri silvici, iar unul din cei 3 economiști lucrează intr-o întreprindere agricolă de stat ; deci, este vorba de o structură defectuoasă, care trebuie neîntîrziat perfecționată și este greu de explicat de ce specialiști din cadrul fabricii „Chimica", întreprinderii de transporturi, U.J.C.C. și altele — care au pondere însemnată în economia județului — nu fac parte nici măcar din activul obștesc al cabinetului. Se constată, de asemenea, o slăbire a a- plicării principiului muncii colective în activitatea comitetului de direcție, ceea ce se resimte, îh primul rind, în încetinirea ritmului de elaborare și valorificare a unor analize și studii. Directorul cabinetului, singurul salariat al comitetului de direcție, oricîtă bunăvoință ar avea, nu poate urmări îndeaproape modul în care se fructifică în practică toate studiile, cu atit mai mult, cu cit cea mai mare parte a timpului său de lucru e afectată realizării a noi analize tehnico- eoonomice.In asemenea condiții, conducerile unor unități tărăgănează aplicarea măsurilor propuse. De pildă, cabinetul a elaborat, incă din anul, trecut, un studiu privind îmbunătățirea organizării depozitelor finale la Odo- bești și Țifești. in sectorul de exploatare a lemnului, cu o eficiență economică anuală de 480 000 lei. Conducerea C.E.I.L.-Focșani nici pînă la a- ceastă dată nu a binevoit să-I valorifice. manifestînd o inexplicabilă slăbiciune în fața „tradiției".— Alteori, însă — ne spunea președintele comitetului de direcție al cabinetului — noi sîntem aceia care întirziem întocmirea studiilor. Și a- ceasta din cauză că specialiștii solicitați sint cel mai adesea prinși '

bligații de serviciu în cadrul unităților lor, ori, dacă au timp mai mult, nu depun prea multe eforturi pentru urgentarea lucrărilor, nefiind cointeresați material. Se simte necesitatea îmbunătățirii actualei forme de lucru a cabinetului, calea sigură spre progres fiind autofinanțarea.Iată o idee care a fost îmbrățișată și de alți specialiști cu care am discutat. Ei au demonstrat că trecerea și așezarea activității cabinetului de organizare științifică a producției și a muncii pe principiul gestiunii economice proprii ar înlătura nu numai deficiențele de pină acum, dar ar crea, totodată, condiții pentru lărgirea bazei materiale a cabinetului, atît de necesară pentru documentarea specialiștilor, pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor de propagan-

dă tehnică și economică, pentru adîn- cirea caracterului aplicativ al acțiunilor inițiate de cabinetul din județul Vrancea. Rămine, desigur, ca această propunere să fie analizată de forurile de resort din Ministerul Muncii, acor- dindu-i-se toată atenția. Un fapt este, insă, cert : cabinetul județean trebuie să-și facă mai pregnant simțită prezența in economia județului, concen- trîndu-și activitatea spre elaborarea studiilor ’ și analizelor concrete, cerute de nevoile producției, fără a ignora răspîndirea experienței acumulate în organizarea științifică a producției și a muncii, precum și necesitatea de a obține în practică cele mai bune rezultate, efecte economice superioare.
Ion NISTOR corespondentul „Scînteii

FOTBAL : Cum va juca echipa națională ? 
Ne răspund Emerich Vogi și Angelo Nicu- 
lescu.
„Zilnic, o oră pentru sănătate" de conf dr. 
Emil Ghibu.
LUPTE GRECO-ROMANE : Cea mai reușită 
ediție a campionatelor naționale individuale 
— un comentariu de antrenorul emerit Ion 
Corneanu.
BASCHET (F) : Politehnica a cucerit titlul de 
campioană națională.

(ALTE ȘTIRI DIN ȚARA ȘI DE 
PESTE HOTARE, ÎN PAGINA A 
III-A)

UN NOU ȘANTIERIn județul Ilfov se vor construi marile sisteme de irigații Moștiștea-Dunăre și Giurgiu-Răsmirești. in cadrul cărora vor fi amenajate peste 225 500 ha teren. In afară de acestea, unitățile agricole de stat și cooperatiste vor mai amenaja pentru irigat încă 19 000 ha., cu posibilități locale. La realizarea acestor lucrări, o contribuție însemnată va aduce tineretul. Duminică dimineața a avut loc deschiderea festivă a șantierului de irigații de pe valea Comanei, unde au efectuat muncă patriotică circa 1 000 de tineri din comunele Movilița. Dridu, Coșereni, Țăndărei, Borănești, din orașul Urzi- ceni și alte localități.La deschiderea șantierului au particibat tov. Ion Iliescu. prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, și tov. Gbeorghe Necula, prim- secretar al Comitetului județean de partid Ilfov, care au adresat calde urări de succese în muncă tinerilor

AL TINERETULUIveniți in număr mare pentru tiere. Lucrările se vor etape. In acest an se prevede amenajarea suprafețe de 4 270 ha teren. In prima etapă, a început ieri, se desfășoară lucrări în cadrul sistemului de irigații intercooperatist. la eare participă cooperativele agricole Movilița, Dridu și Coșereni pentru a a- menaja circa 1 000 ha. 17 brigăzi de tineri au lucrat la săparea canalului magistral, unde in prima zi au dislocat peste 1 000 mc de pămint. Aici, incă in acest an, apa va ajunge Ia rădăcina plantelor. O contribuție însemnată aduc și tinerii mecanizatori de la întreprinderea agricolă de stat Pelinul, care muncesc la bazinul de acumulare.

se a munci pe șan- desfâșura în mai multe unei care

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii

în județele Suceava 

și Maramureș

S ■ B S @
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PESTE PLANSUCEAVA (corespondentul „Scînteii") : Colectivele unităților industriale din județul Suceava au reușit să obțină un succes. de prestigiu : realizarea cu 5 zile mai devreme a tuturor sarcinilor planului in primele 4 luni ale acestui an. S-a creat astfel posibilitatea ca. pină la 1 Mai, să se realizeze suplimentar importante cantități de celuloză, barită, hirtie. lemn de diverse esențe, un număr însemnat de mașini-unelte, mobilă și alte produse in valoare totală de peste 45 milioane lei. Volumul pro- ducțici-marfă vindută și incasată planificată va fi depășit cu 35 milioane Iei, iar sarcinile la export, cu 32 milioane Iei. Remarcabil este și faptul că 70 la sută din sporul de producție a fost obținut, ca și pină acum, pe seama creșterii productivității muncii.
★în Intîmpinarea zilei de 1 Mai, colectivele unităților industriale din județul Maramureș inscriu pe graficele de producție realizări de seamă. După cum informează Direcția județeană de statistică, simbătă 25 aprilie, industria județului și-a îndeplinit sarcinile de plan pe primele patru luni ale anului. Pină la finele lunii se preconizează să se obțină, peste sarcinile de plan, produse în valoare de aproape 70 milioane lei.

„Tînărul este foarte respectuos cu cei mai în vîrstă. In general, nu putem spune despre el decit cuvinte de laudă. Consider că primind în continuare educația acordată de părinți și de cei ce-1 înconjoară va ajunge un cetățean demn al tării". Citatul este reprodus din caracterizarea făcută unui tînăr de 17 ani. Nimic ieșit din comun — s-ar părea — in această înșiruire de aprecieri aduse unui tînăr. Intr-adevăr, așa arată portretul marii majorități a celor aflați la această vîrstă. Numai că tînărul nostru „bun, demn de laudă, respectuos" este un individ pe care legea, societatea, il socotesc periculos. Se numește loan Georgescu, s-a născut in 1952 și locuia in Str. Constantin Brâncuși 5. Asa este înscris in actele de identitate, in catalogul școlii pe care a oărăsit-o și în... cazier. In cazier ? Cum ? De ce ?La 4 mai 1969. minorul I. G. ia parte, împreună cu „gașca" sa, la o tilhă- rie. Prins, în timo ce încerca să-și valorifice „prada", este anchetat, dar scapă cu ajutorul părinților și al cunoscuților. care-i garantează — în fața organelor de miliție — îndreptarea. Atitudine grijulie din partea acestora, dar, din păcate. neurmată do fapte pe măsură. în noaptea de 13 iulie, la numai două luni după săvîrșirea primei infracțiuni. tînărul nostru încearcă să fure niște găini. De data aceasta se pronunță o pedeansă de 6 luni închisoare, dar scapă și a- cum de executare. Nu este închis — tot datorită intervențiilor celor ce garantează pentru el : părinți, vecini, autoritatea tutelară — și este angajat ca electrician, cu un salariu de 1 360 lei, bani destui pentru a face față unor chel

tuieli „mondene", căci în casă nu dădea o lețcaie. Și totuși, la nici o lună de la condamnare, săvîrșește— în noaptea de 2 august— patru furturi, iar la 10 august (tot noaptea) încă unul. Din nou este prins, arestat și condamnat. Din nou intră in acțiune angrenajul „caracterizărilor", al „luărilor în garanție". Dar de data aceasta ulcio-

Nimeni nu contestă bunele iritenții ale acelora care au oferit garanții morale. Totuși, intre intenții -și realizare lipsește consecvența necesară, ceea ce face ca efectele să fie opuse celor scontate. Dacă intervenția sinceră și binevoitoare a părinților și a cunoștințelor în fața autorităților pentru a obține clementa legii a fost în-

orice abatere de la aceasta constituind fapte reprobate de opinia publică și pedepsite de lege. Or, cum și-au îndeplinit, aceste îndatoriri părinți ca soții Gheorghe și Petruța Georgescu ? în nici un caz așa cum au promis ! Poate, oare, un părinte să treacă neobservată lipsa fiului său, nopți întregi, de acasă ? Poate un părinte să

racterizare" am început articolul — n. n.),Florica, Anghel Dumitriu ș. a. — atunci motivează declarațiile ..bine, dar ce să facem, să-l băgăm în pușcărie pe copil ?“ — uită că buna lor intenție are un efect invers. Nu denaturind realitatea îl

Jebleanucind îșicu

DRUMUL SPRE HULIGANISM
ESTE, ADESEA, PAVAT 

CU BUNE INTENȚII

ajutăm pe tînărul vinovat, ci făcînd tot cc este posibil pentru a-1 recupera.Dar Ioan Georgescu nu este, din păcate^ „cazul Georgescu"... Păstrînd identitățile de vîrstă (17—18 ani), de familie (părinți respectabili, cu resurse materiale mai mult decit suficiente) dar și de... acțiune (furturi, trafic de valută, contrabandă, huliganism- etc.), descoperim a- celeași erori educative și in „cazurile" Gheorghe Io- nescu (str. Postăvarului 17), Chiriac Marian (str. Slănic 20) și Slanciu V. Octavian (str. Ciucea 3), toți aceștia ajungînd în situația de a-și sărbători majoratul in... închisoare.— Este o cruntă ironiea sorții — remarca judecătorul N. Sachelarie de
rul s-a spart — pedeapsa rămine pedeapsă !Iată, deci, că sintem martorii unui fenomen paradoxal : în jurul tinăru- lui s-a ridicat un „zid" durat din angajamentele părinților și caracterizările generoase ale cunoștințelor — martori ce-și oferă garanțiile cu privire la comportarea viitoare a tinăru- lui. Acest zid însă. în loc să constituie un obstacol eficient in calea răului, in calea, reeditării unor fapte reprobabile, devine un veritabil paravan, îndărătul căruia deteriorarea morală a lui I. G. continuă nestingherită.

dreptățită, în cazul primei greșeli, reeditarea procedeului în fazele repetate ale evoluției infracționale stirnește legitime îndoieli, cu atit mai mult cu cit garanțiile și angajamentele au rămas numai pe hirtie. Așadar, se vede clar că „zidul" ridicat de binevoitori a fost un zid ridicat împotriva legii și nu împotriva comportării imorale a tînărului.îndatoririle părintești sint nu numai obligații etice, ci și legale. Obligația de a supraveghea evoluția copilului, de a-î da o educație desăvîrșită ține de Însăși calitatea de părinte,

admită ca fiul său să dispună de felurite sume de bani, deși nu muncește și nici nu i-a primit de la el ?— Martorii care induc, de fapt, in eroare organele de cercetare și de judecată — ne spunea lt. col. Nicolae Pirvulescu, comandantul circumscripției 9 miliție, —oricît ar fi ei de bine intenționați, nu numai că îngreunează activitatea acestor organe, dar contribuie în bună măsură la Încurajarea unor manifestări antisociale din partea minorilor cărora cred că le iau astfel apărarea. Oameni de felul lui Dumitru Șchiopu (cu a cărui „ca-

la Tribunalul Municipiului București — că acest moment, acest eveniment unic în viață — majoratul, dobîndirea tuturor atributelor cetățenești — devine o simplă mențiune trecută în cazier. Pro- nunțr.rea unei condamnări împotriva unui adolescent mă îndurerează ori de citeori am in față un asemenea dosar. La vîrsta cind visul devine crez, cind marii prieteni îți sint cartea și profesorii, uneltele de muncă, rigla și compasul, la această vîrstă de aur, unii preferă cărții — țigara și coniacul, profesorilor — pe cei ce se fălesc cu un cazier, iar uneltelor — barurile.
Robert DTMBOVICEANU

(Continuare în pag. aV-a)

Credeam, acum vreo zece ani, că niciodată n-o să-i 
uit numele. Nume destul de comun, care, zile la rind, 
mi-a sunat de sute de ori în urechi. Și l-am uitat, 
după numai vreo doi am. Nu mi-ar fi prea greu să 
mi-l reamintesc, răsfoind colecțiile ziarelor. N-am s-o 
fac. Am uitat un nume, dar mi-e încă vie in minte 
imaginea unui om — și mai ales, îmi sint vii faptele 
lui, și mi se pare de-ajuns... Oricind pot să-l caut, 
să-l regăsesc in ceea ce a realizat, de-a lungul atitor 
ani, cu pricepere și dăruire. Imaginea lui se suprapune 
peste aceea a hidrocentralei de la Bicaz. Era unul din
tre constructorii de-ăcolo. Așa-l țin minte.

Sub ochii noștri s-a inălțat, aici, in București, fru
mosul edificiu al televiziunii. L-am admirat nu o dată, 
cu un ușor regret că nu cunosc numele nici unuia din
tre constructori. S-o fi scris, măcar despre cițiva din
tre ei ; n-oi fi citit eu — e vina mea ; ori am citit 
și-am uitat — și iar e vina mea. Dar, gîndiți-vă : Cum 
să ținem minte atitea nume ? Abia dacă mai reușim 
să-nregistrăm faptele. In unele cazuri, fiecare fapt înseamnă zeci, poate chiar sute sau mii de nume. Hidro
centrala de la Porțile de Fier, da, înseamnă mii de 
nume. Toate construcțiile importante de-aici și de-aiu- 
rea înseamnă mii de hume. Intr-un fel, toate sint 
nume celebre. Dar noi nu le știm, poate că n-o să le 
știm niciodată. Știm un singur nume, al edificiului, al 
acțiunii X, sau Y, al descoperirilor științifice, puse in 
slujba omului etc. Pentru vanitoși poate fi un motiv 
de tristețe : faptele, reușitele au devenit mai puternice, 
au trecut pe prim plan, eclipsind numele. Dar fiecare 
dintre realizările ce merită atenție este o carte de vi-

zită pentru sutele, miile de nume despre care vorbeam. 
Eu am lucrat la Săvinești... la Mamaia... lucrez la Por
țile de Fier, la Galați... Și-n acest fel, omul iți prezintă 
cartea lui de vizită, ca să știi cu cine ai de-a face.

Un viitor absolvent de liceu dintr-un oraș de provin
cie îmi spunea că mulți dintre colegii săi se Vor pre
zenta la examenul de admitere cu fruntea sus, siguri 
de reușită, fiind foarte buni matematicieni. Și băiatul 
preciza : Noi sintem promoția tovarășului profesor Du
mitrescu Iar, după citeva clipe, cu un început de ne
dumerire : N-ați auzit de dinsul T Nu, nu auzisem. Du
mitrescu... In .țara asta sînt mulți Dumitrești. Dintre 
aceștia, cel puțin zece Dumitrești or fi foarte buni 
profesori de matematică. Dumitrescu... Unul dintre 
cele mai obișnuite nume. Promoția profesorului Dumi
trescu. Adică, din prima pină la ultima clasă profeso
rul Dumitrescu s-a îngrijit îndeaproape de formarea 
elevilor dintr-o clasă. Acuma, ii trimite' spre facultăți. 
Peste vreo cinci ani — spre institutele de cercetare, 
spre școli, fabrici, șantiere. Vreo treizeci de matema
ticieni, ingineri etc. — care se vor realiza în meserie, 
în viață. Desigur, peste ani și ani își vor aduce aminte 
cu nostalgie de bătrînul lor profesor. Atit. Dar profe
sorul va trăi nu prin aceste fugare aduceri aminte, ci 
prin realizările foștilor săi elevi. I-a invățat matema
tica, și incă ceva : să nu rivnească la puțin. Să faci 
lucruri trainice. Să lase un semn al existenței lor...

Intilnesc adesea un bătrin constructor, om la aproa
pe șaptezeci de ani, cu program de pensionar : piață, 
nepoți, o conversație în parc — și, din cind în cind, 
cite-o excursie. Om trăit in aer liber, om de acțiune, 
mulți ani. Cum se simte ca pensionar 1 Nu-i tocmai 
înaintat... Dar știa că o să vină și vîrsta asta. A intrat 
în ea fără obiecții, cu inima împăcată. Ce-a făcut el 
intr-o viață de om — ține, și-o să mai țină, multă 
vreme. Și-a scris numele în beton și fier. Nimeni n-ar 
putea să i-l șteargă. A lăsat și oameni in loc. Și oa
menii aceia o să lase alți oameni. Treaba merge inainte. 
Are mulțumirea unui om care și-a făcut opera. Și-a 
dus-o pină la capăt, a incheiat-o, cu bine. Operă de 
beton și fiet. Ține, și-o să mai țină...

Există o Carte de onoare a epocii, care înregistrează 
toate numele, milioane de nume. Acolo veți găsi și nu
mele celor la care m-am referit. Scrise cu litere de aur.

Nicolae TIC

Cooperarea economică
factor de destindere

CORESPONDENȚA din geneva de la nicolae iordache

După cum s-a anunțat, la Geneva au luat sfîrșit lucrările. celei de-a 25-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa. Timp de aproape două săptămîni, delegațiile țărilor membre au examinat cu atenție și spirit de responsabilitate problemele economice fundamentale care preocupă guvernele țărilor europene.Dezbaterile au fost dominate de o temă de arzătoare actualitate — necesitatea intensificării cooperării, în toate domeniile de activitate, între toate țările, indiferent de sistemele economice și sociale diferite. In a- ceastă privință, de-a lungul anilor Comisia economică pentru Europa a adus o contribuție pozitivă. Remar- cind aceasta, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, arăta, in mesajul său adresat celei de-a 25-a sesiuni a comisiei, că „de la crearea sa în 1947, C.E.E. a fost tribuna ideală a unui dialog permanent între estul și vestul continentului european, favorizînd și stimu- lind relațiile economice între țări cu sisteme economice și sociale diferite".Faptul că cea de-a 25-a sesiune a comisiei a coincis cu împlinirea unui sfert de veac de la crearea Organizației Națiunilor Unite a permis delegațiilor să prezinte observații asupra evoluției activității de ansamblu a O.N.U și, în special, asupra realizărilor Comisiei Economice pentru Europa. Delegații au fost unanimi în a aprecia că, în ciuda unor perioade de confruntări, comisia s-a dovedit a fi un instrument util de cooperare economică și tehnică. Totodată s-a arătat că jubileul Organizației Națiunilor Unite trebuie să constituie, pentru statele membre ale comisiei, un îndemn suplimentar de a-și reînnoi eforturile pentru promovarea cauzei păcii și înțelegerii internaționale, de a-și reafirma atașamentul față de principiile fundamentale ale dreptului și moralității internaționale, proclamate în Carta O.N.U.In cursul dezbaterilor, delegațiile au insistat, în mod special, asupra necesității de a se intensifica activitatea in domeniile prioritare ale comerțului, ale științei și tehnicii, proiectelor și planificării economice pe termen lung, îmbunătățirii mediului de viață, pe care comisia le-a reținut ca fiind de importanță ma

joră în programul său de activitate de perspectivă. Revizuirea și re- orientarea programului de lucru pe •termen lung ca și a priorităților, a structurii organice și a metodelor de lucru ale comisiei vor trebui să-i permită — după părerea majorității delegațiilor — să trateze mai nuanțat problemele economice și tehnice urgente care preocupă guvernele țărilor membre. Numeroase au fost delegațiile la actuala sesiune care au evidențiat că pentru a fi cu adevărat un organism eficient, este necesar să se respecte principiul universalității. prin invitarea R. D. Germane de a participa cu drepturi egale la toate activitățile Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa.Cooperarea, pentru a avea finalitate și pentru a fi utilă tuturor, trebuie să se desfășoare intr-un climat de pace și destindere. Europa evoluează în această direcție și, așa după cum remarca în alocuțiunea sa secretarul executiv al C.E;E., J. Stanovnik, momentul sesiunii a coincis cu un „climat politic în Europa, care pare mai propice decit in trecut unei cooperări pe pian regional". Importantele negocieri care .se desfășoară în prezent sau sînt în curs de pregătire în diferite puncte ale Europei, pe problemele cele mai diverse, vizitele la nivel înalt, contactele internaționale — reflectă un fenomen ce interesează îndeaproape comisia, care prin lucrările actualei sesiuni și-a manifestat dorința să contribuie la această evoluție. Există, după cum aprecia secretarul executiv al comisiei, „un nou spirit politic" și „dorința de a continua și de a aprofunda cooperarea la nivel european", iar „Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa ne apare in prezent ca instrumentul central care permite stabilirea unei cooperări mai largi și mai profunde, la scara întregii regiuni, intre țări cu sisteme economice și sociale diferite".Și în acest an la lucrările comisiei a participat o delegație română (condusă de adjunctul ministrului afacerilor externe, Nicolae Ecobescu), animată de dorința de a contribui efectiv la dezvoltarea cooperării europene in interesul reciproc și al promovării destinderii pe continent. In intervențiile, documentele de lucru precum și în contactele cu re-
(Contlnuare In pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
O MANIFESTARE

DE PRESTIGIU
Un teatru 

al vîrstei tinere

AU VENIT, S-AU CONVINS 
VOR TRECE IA fAPTE?

CURIER
JUDEȚEAN

Ciclul integral al triourilor 
cu pian de Beethoven

O manifestare care Impresionează prin semnificație și amploare, prin realizarea sonoră propriu zisă, care îngăduie aprecieri elogioase adresate organizatorilor , festivităților anului" o- magial Beethoven la noi. Alături de recentul recital de lieduri susținut de tenorul german Peter Schre- ier, de seria concertelor de pian, prezentate într-una din stagiunile trecute de Wilhelm Kempff, sau de magistrala execuție (cu ani în urmă, sub bagheta lui George Georgescu) a celor nouă simfonii, recenta interpretare a ciclului trio-urilor cu pian — datorate excelentului grup de muzicieni-so- liști format din pianistul Valentin Gheorghiu, violonistul Ștefan Gheorghiu și violoncelistul Cătălin Ilea — se înscrie pe linia valorificării integrale a moștenirii artistice și spirituale a geniului beethovenian, inițiată în mod consecvent și pilduitor încă din deceniul al cincilea de însuși Enescu.Am putut recunoaș

te în strădania interpretativă a celor trei soliști momente de e- levată dăruire intelectuală și artistică, o maximă claritate și rigoare a sensurilor, într-un cuvînt o concepție fermă, dar e- volutivă, deschisă cuprinderii unei bogății de idei, de sentimente, de la primul opus beethovenian, pînă la monumentalul trio op. 87, „Arhiducele".Rareori am putut audia in concert o interpretare atît de fidelă din punct de vedere stilistic, dar în același timp atît de vie și inspirată, cum a fost execuția primului trio. Desigur, farmecul și prospețimea primelor opusuri trădează o solidă asimilare a datelor stilistice ale rococo-ului vienez, ale realizărilor creației haydniene ; și totuși trăsăturile viguroase ale personalității lui Beethoven sint prezente aci în dramatismul ponderat, deja specific, al Allegro- ului con brio — prima parte, a trio-ului nr. 3 sau în finalul Prestissimo de o mare inspirație melodică, al a-

celeiași lucrări. Acestora li se adaugă cele două trio-uri op. 70, creații de maturitate a căror Introspecție psihologică relevează din adîncuri de lumină și căldură spirituală acel plus de generozitate, noblețea interioară cu care te co- vîrșesc marile genii.Remarcabil a apărut în execuția pe care o datorăm celor trei in- terpreți, pianistul Valentin Gheorghiu, violonistul Ștefan Gheorghiu și violoncelistul Cătălin Ilea echilibrul dinamic între disponibilitățile solistice — o virtuozitate de natură mai mult internă în corelarea și evoluția evenimentelor muzicale — și simțul permanent, ordonator al ansamblului. In plus, independența relativă și numai aparență a frazelor a permis inter- preților atingerea u- nui înalt grad de cizelare, chiar de tipizare a expresiei muzicale, de a cărei forță și pregnanță dispun numai interpretările cu adevărat creatoare.
Dumi}ru AVAKIAN

AGENDA MUZICALĂ
Marți 28, ora 20, la Sala mică a Palatului vom putea asculta un concert de Sonate susținut de violonista Mariana Sîrbu ; la pian Victoria Ștefănescu în program, lucrări de 'Bach, Mozart, Brahms ți Pascal Bentqiu.Joi 30. ora 20, Ia Sala studio a Ateneului va avea loc recitalul cla

rinetistului Ștefan Korodi, la pian Radu Negreanu și al violonistului Vladimir Mendelsohn, la pian Florina Cozighian.La pupitrul Filarmonicii, Ilarion- lonescu Galați prezintă lucrări de Ion Dumitrescu, Brahms. Ceaikovski, miercuri 29. joi 30, ora 20, la Ateneu.

O dramatizare după un basm de Frații Grimm și un „muzical" după Shakespeare. Iată cele două spectacole pe care Teatrul central pentru copii și tineret „Freundschaft" din Berlin le-a oferit spectatorilor români Ele reprezintă două din cele o sută de montări realizate în cei douăzeci de ani de existență de către teatrul berlinez. Două montări semnificative pentru profilul variat al repertoriului — basme, piese clasice, muzicale, opere și chiar concerte — și gama laTgă a vîrstelor cărora li se adresează.„Regele Drosselbart" nu este altceva decît basmul binecunoscut copiilor noștri din culegerea Fraților Grimm despre Cioc-de-Sturz. Sau, mai bine zis, despre lecția severă, deși izvorîtă din dragoste, pe care tî- nărul rege, poreclit așa cu nevinovată, juvenilă răutate, de către mofturoasa prințesă, o dă trufiei acesteia.In dramatizarea lui Heinz Czechow- ski pusă în scenă fără prea multe artificii teatrale de către Horst Ha- wemann, în decorurile de mare simplitate ale Iui Gerhard Schade, narațiunea se comunică prin alternarea scenelor de reprezentare directă a întîmplărilor cu altele, care le sugerează numai (scene de pantomimâ minuțios studiate — proiectate pe o cortină albă, într-un captivant joc de umbre).Prin compozițiile celor doi inter- preți principali, lumea basmelor Fraților Grimm apare în acea lumină de profund realism ce îi era caracteristică, de altfel. Petra Kelllng și Dieter Schaarschmidt ne spun prin jocul lor plin de naturalețe un lucru, cel mai adesea, adevărat : prințesele și prinții basmelor germane sint oa

meni din popor, a căror simplitate, vioiciune, energie, robustețe, năstrușnicie, a căror adîncime a sentimentelor nu pot fi ascunse sau falsificate de travestiul nobiliar. Ajutați și de costumele pitorești concepute de Viola Schade interpreții pețitorilor, locuitorilor orașului, realizează, și ei, savuroase crochiuri comice, care dau spectacolului un plus de culoare.„A fost odată", sună și mai deliberat convențional în comedia muzicală (muzica : Klaus Fehmel) după „A 12-a noapte" de Shakespeare, spectacol ce se adresează tinerilor de vîrstă mai mare.Adaptarea lui Giinther Deicke, de notabilă calitate artistică, și montarea regizorului Heiner Mobius Împrumută personajelor și relațiilor dintre ele o notă de modernitate. Scena e animată tot timpul de o vie mișcare, eroii se grăbesc să-și împlinească destinele shakespeariene între două cîntece. Sentimentele lor sint cenzurate de o ironie specifică acestui secol. Scenele „tari" sint jucate „ca-n filme". Momentele patetice reduse și brusc deturnate.„A 12-a noapte", spectacol antrenant — în ciuda cîtorva lungimi — prin fantezia și umorul său prilejuiește o mai bogată desfășurare a valorilor colectivului berlinez. Am reținut alături de numele Petrei Kelting — actriță cu variate resurse artistice, prezență scenică fermecătoare — pe cel al lui Klaus Urban — autorul unei compoziții comice de mare rafinament (Malvolio). De asemenea, mobilitatea și umorul lui Joachim Siebenschuh, verva și vioiciunea Ericăi Sieger, distincția și căldura Helgăi Koren.
Natalia STANCU

• SPECIALIȘTII DIN MAI MULTE JUDEȚE 

AU LUAT ÎN ATENȚIE EXPERIENȚA CON

STRUCTORILOR DIN MANGALIA-NORD

• UN HOTEL CU 330 CAMERE, CON

STRUIT ÎN 44 DE ZILE

TIMIȘ

SCENA• TEATRUL CIULEȘTI anunță premiera : „Mitică și... omul lui" de Nicuță Tănase. Regia : Mihai Pascal. Decoruri : Luana Drăgoiescu. Ilustrația muzicală : Romeo Chelaru. Distribuția i Jorj Vojcu, Constantin Florescu, Maria Pătrașcu, Vasile Ichim, Iarodara Nigrim, Ion Chițoiu. Astra Dan, Sabin Făgărășanu, Mircea Cruceanu, Simion Negrită, Ion Pascu (joi, 30 aprilie, ora 19.30).• „Viața... o comedie", parafrază muzicală după Vasile Alecsandri, este premiera pe care o anunță TEATRUL DE REVISTA ȘI COMEDIE „ION VASILESCU" pentru joi, 30 aprilie, ora 19,30. Regia i Olimpia Arghir- Varadi. Muzica și direcția muzicală : Edmond Deda.• Vom mai putea urmări de asemenea. în această săptămînă, premiera în limba germană a piesei „Menajeria de sticlă" de Tennessee Williams pe scena STUDIOULUI DE Teatru al i.a.t.c. - sala „ca- SANDRA". Regia i Petre Vasilescu. Decoruri și Costume i Traian Nițescu. Distribuția i Raimund Binder. Ildiko Jarcsek — Cinghiță. Ida Jarcsek. Benjamin Breazu-Armbuster.ț *• Piesa lui Iosif Naghiu „Weekend" a fost tradusă în limba engleză și prezentată în premieră pe țară, vineri 24 aprilie, la sala Studio a

Teatrului „Bulandra". de către un colectiv de studenți ai Facultății de limbă engleză din București. ,• TEATRUL DE STAT DIN BACĂU a prezentat recent premiera „Othello" de Shakespeare. Regia : Ion Omescu, Scenografia și costumele : Dan Nemțeanu și Lidia Radian. Interpret! i Teofil Vîlcu — în rolul titular — Ion Buleandră. Ioana Ene, Mircea Bellu. ♦• TEATRUL DE NORD DIN SATU MARE - SECȚIA MAGHIARĂ — prezintă azi premiera cunoscutei piese a lui Victor Rozov : „Balul absolvenților".• Ultima premieră a TEATRULUI DE STAT DIN ORADEA a fost cea a piesei lui Oscar Wilde, „Ce înseamnă să fii onest". Regia : Farkas Ștefan și Jean Săndulescu ; scenografia î Maria Hațeganu-Birea.• TEATRUL DE STAT DIN TG. MUREȘ — secția română, a prezentat ieri premiera i „Omul care a văzut moartea" de Victor Eftimiu. Regia : Gheorghe Harag.• TEATRUL MAGHIAR DE STAT TIMIȘOARA anunță premiera piesei „Bravul soldat Svejk" de Jaroslav Hasek, în dramatizarea lui E.F. Bu- riân. (30 aprilie 1970).

TURNEU BUCUREȘTEAN• TEATRUL TINERETULUI DIN PIATRA NEAMȚ va prezenta în Capitală în această săptămînă două dintre montările sale recente, de remarcabilă ținută artistică : „Woy- zeck" — de Georg Biichner. Regia și decorurile : Radu Penciulescu. Costume i Ioana Gărdescu (marți 28 a- prilie. ora 20, în sala Ansamblului artistic al U.G.S.R. din str. Lipscani nr. 53) | „Britannicus" de Racine. Regia i Aurel Manea Scenografia : Mihai Mădescu. (Miercuri 29 aprilie, la sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra").
(Urmare din pag. I)

Scenă din „Regele Drosselbart" in interpretarea Teatrului „Freundschaft" din Berlin

Cu prilejul recentei vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a altor conducători de partid și de stat în județul Constanță, pe șantierele zonei turistice Mangalia-Nord, inginerul șef al întreprinderii de construcții „Carpați" prezenta oaspeților o experiență, inedită. El demonstra că, în condițiile unei organizări științifice a producției și a muncii pe șantier, un hotel de 100 metri lungime cu 6 niveluri, cu 330 camere poate fi construit în 40 —45 zile. Era vorba despre hotelul A 6 din stațiunea Neptun II, a cărui construcție începuse la 5 martie a.c. Inginerul șef al întreprinderii preciza atunci că, în caz de reușită a experienței, la 15—16 aprilie a.c. construcția va fi terminată.La scadența acestui angajament am vizitat șantierul, împreună cu specialiști în construcții din Piatra Neamț, Bacău, Galați, Iași și din alte județe ale țării care, aflind despre această tentativă de record, au venit la sursă pentru a se convinge „pe viu" în ce constă și cum se materializează experiența constructorilor din Mangalia.Precizăm : tentativa de record a reușit. In ziua de 18 aprilie, deci în 44 zile, constructorii au atins cota finală a hotelului A 6. Ne-a însoțit pe șantier inginerul Ion Solomon, șeful Grupului de șantiere al întreprinderii de construcții „Carpați". Cinci construcții similare cu hotelul A 6 au fost realizate din noiembrie anul trecut și pînă acum, în 60—70 zile fiecare. în prezent se mobilează camerele sau se fac ultimele finisaje. Există, așadar,

un precedent. Timpul bun de lucru, după 1 martie, a permis accelerarea ritmului de e- xecuție. In ce constă, de fapt, experiența constructorilor din Mangalia ?Este vorba — ne relata cu modestie șeful grupului de șantiere — despre o metodă de e- xecuție modernă, cunoscută de altfel în practica mondială, dar folosită pentru prima dată la ' noi, în construcția de hoteluri : utilizarea cofrajelor metalice la pereți și planșee, a unei game largi de prefabricate produse pe șantier. Ce se realizează prin aceasta ?în primul rînd, un ritm înalt de execuție, o calitate ireproșabilă a lucrărilor. Betonul, după decofrare, vedem la fața locului, prezintă o suprafață perfect netedă. Tencuielile devin astfel de prisos. Pentru zugrăveli se a- plică doar un strat de glet. Toate instalațiile aferente construcției, camerelor, timplăria, sint înglobate in interiorul cofrajelor. Așadar, constructorii sint în același timp și dulgheri, electricieni, instalatori. Ei cedează locul doar formațiilor de finisaj, care, în condițiile unei organizări exemplare a muncii, pot preda toate cele 330 de camere la cheie în 50—55 zile. Un nivel cu 55 camere, în cazul construcției amintite, s-a realizat în numai 6 —7 zile. Cofrajele metalice sint în așa fel concepute incit pot fi utilizate și pe timp friguros : o parte din piesele componente, realizate din țeavă pătrată, sint racordate la o instalație de abur.Pe șantier am luat cunoștință și de alte noutăți. Pereții despărțitori ai camerelor sint

realizați din siporex. Un material de construcții nou, produs din nisip, ciment și var. folosit pentru prima dată în țară, pe a- cest șantier. Cuvele din baie sint din fibre de sticlă și rășini sintetice, iar în locul pardoselilor din P.V.C. se folosește o mochetă specială.Prin înaltul grad de industrializare a lucrărilor, căci în aceasta constă de fapt „secretul" recordului constructorilor din Mangalia, se realizează nu numai un ritm rapid de execuție, ci și o calitate superioară și un plus însemnat de contort. în același timp, costul unui loc într-un asemenea hotel este cu 7 000 lei mai redus de- cit în celelalte hoteluri construite în această stațiune după metode clasice.Experiența valoroasă a constructorilor din Mangalia poate fi utilizată cu mult succes nu numai pe șantierele care concentrează mari complexe hoteliere, dar și în construcția de locuințe, unde tehnologia cofrajelor metalice se aplică de mai multă vreme. Succesele obținute la Mangalia pe linia scurtării duratei de execuție și a simplificării operațiilor de finisaj interesează îndeaproape pe constructorii de locuințe. Aceasta este de altfel și convingerea specialiștilor în construcții din diferite județe ale țării pe care i-am întîlnit pe acest șantier și care și-au manifestat hotărîrea de a generaliza, la locul lor de muncă, învățămintele prețioase ale acestui schimb de experiență.
Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînteii"

Prima din fard
La Timișoara se află in plină 

construcție o fabrică de suveici 
și accesorii pentru industria 
textilă, prima unitate industria
lă de acest fel din țara noastră. 
Proiectată pentru a da o produc
ție anuală de 350 000 suveici, 
noua fabrică prevăzută să intre 
in funcțiune în trimestrul IV 
1970 va asigura întreaga canti
tate de suveici conducătoare de 
fir, arcuri și alte accesorii ne
cesare industriei textile, articole 
care pînă acum se procurau din 
import. Procesul de fabricație a 
suveicilor va avea la bază o teh
nologie modernă, menită să le 
confere o durabilitate de două 
ori mai mare decit se înregis
trează în prezent, precum și un 
finisaj superior, ceea ce va per
mite îmbunătățirea calității țe
săturilor.

BACĂU

Complexul 
hotelier

„Decebal"
în orașul Bacău a fost inaugu

rat și dat în folosință un mo
dern complex hotelier turistic, cu numele „Decebal". Acesta se 
compune dintr-un hotel cu 214 
paturi, restaurant, bar, cofetă
rie, terasă cu 300 de locuri, ma
gazin cu produse de artizanat, 
punct bancar pentru schimb de 
valută și alte unități de servire, 
înălțată in centrul orașului, clă
direa cu 12 nivele are o arhitec
tură originală, deosebită. Ea este 
opera unui grup de proiectanți 
și arhitecți de la D.S.A.P.C. Ba
cău și a lucrătorilor din cadrul 
trustului local de construcții.

DÎIVIBOVÎȚA

Anticipații 
la iarba verde
Estradele amenajate in parcu

rile și poienile din preajma ora
șelor Tirgoviște, Pucioasa, Mo- 
reni, Fieni, Găești, Titu, in co
munele și satele județului vor 
cunoaște in zilele de 1 și 2 mai 
freamătul manifestărilor cultu
rale și sportive. Peste 2 500 de 
artiști amatori iși vor dedica 
programele lor celor veniți la 
serbările cîmpenești special or
ganizate. S-au amenajat puncte 
de deservire ce vor fi aprovizio
nate din abundentă. De altfel, 
sint prevăzute a se desface 
100 000 sticle cu suc și răcori
toare, 115 000 sticle cu bere, 7.5 
tone pastramă, 4, 5 tone cașt^-. 
val, produse de carmangerie și 
panificație.

TURNEU ARTISTIC PE VALEA LOTRULUI
în ambianța plină de pitoresc a văii Lotrului, miile de constructori ai celei mai mari hidrocentrale de pe riurile interioare ale țării au făcut timp de cîteva zile ,o călduroasă primire colectivelor artistice „Lotus", aparținînd Casei de cultură Rm. Vilcea, și Teatrului de stat „Al. Davila" din Pitești.Sosită cu prilejul constituirii șantierului național al tineretului de la Hidrocentrala Lotru, formația artiștilor amatori vilceni a prezentat un

spectacol vioi, antrenant, o contribuție substanțială la reușita sa fiind adusă de invitata formației, tînăra solistă de muzică ușoară Doina Spătaru, distinsă cu mențiune la Festivalul internațional al cîntecului „Brașov — 1970".Spectacolele prezentate de colectivul artistic piteștean în diverse puncte de lucru ale șantierului (Baraj, Petrimanu, Voineasa, Uzină- Ciunget) au adus o notă de prospețime, remareîndu-se îndeosebi prin

adaptarea „ad-hoc" a unor replici la specificul vieții de șantier, printr-o selecție exigentă a pieselor muzicale interpretate, cit și prin „sudarea" acestora cu momente folclorice și de balet. Eveniment artistic cu atît mai salutar, prezența artiștilor Teatrului de stat din Pitești (primii artiști profesioniști pe aceste meleaguri) va constitui, sperăm, o „inaugurare" de bun augur a vizitelor pe care le așteptăm și din partea celorlalte teatre sau ansambluri folclorice din țară.

NEAMȚ

Noutăți in 
industria locala

ECRANîn această săptămină sint programate următoarele filme in premieră :
• Nu fi trist, film sovietic, în regia lui Gheorghi Danelia. Acțiunea traversează diferite medii sociale și umane din Gruzia, la sfîrșitul veacului trecut. Cu : Vahtang Kibakidze, Sergo Zakariadze, Anastasia Vertin- skaia ș.a.• Cu mine nu, madam !, producție a studiourilor din R. D. Germană, în regia lui Roland Oehme și Lothar Warneke. Comedie de situații, cu Rolf Romer, Annekatrin Burger etc.

• O intimplare. Producție iugoslavă, ecranizare a unei nuvele de Cehov. Filmul constituie debutul în regia de filme artistice de lung metraj al cunoscutului creator de desene a- nimate V. Mimica. în distribuție : Pavle Vuisic, Sergio Mimica. Boris Dvornik ș.a.
• Răzbunătorul, film italian, în regia lui Carlo Lizzani. Creator al unor opere reprezentative ale neorealismului, Lizzani abordează, de data asta, genul „western". în distribuție : Lou Castel, Mark Damon, Pier Paolo Pasolini.
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„Brățara de aur" — emisiu
ne pentru tineretul școlar. 
Muzică, dans, poezie... 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Muzică populară Interpretată 
de Marloara Tănase, George- 
ta Ghlnea, Elisabeta Ticuță. 
Totul pentru front, totul 
pentru victorie — Documen
te de epocă, mărturii ale

21,00

22,05
22,40

22,30
23,10

contemporanilor cu privire 
Ia uriașul efort pe care În
treaga țară l-a depus pentru 
sprijinirea acțiunilor de pe 
frontul antihitlerist. 
Anunțuri — publicitate. 
Roman-folleton : „Portretul 
unei doamne".
între metronom șl crono
metru — emisiune concurs. 
Temele : Mihai Viteazul ; 
Vioara șl Istoria el — Exa
minator : prof. Mlhal Florea.
Cadran — emisiune de ac
tualitate Internațională.
Scena — emisiune de actua
litate teatrală.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

I
i 
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— Judecător, iar în același timp om și părinte — ne spunea tov. 1. Carami- hai, de la Judecătoria sectorului 4 — ori de cite ori am în față un „Georgescu", un adolescent venit in conflict cu legea, cu semenii lui, am impresia că-mi judec propriul copil, incerc, parcă, o stringere de mimă. Un tinăr sănătos, voinic, inteligent, fiul unor părinți cinstiți și muncitori, nelipsindu-i nimic, un vlăstar din care ' putea crește un stejar viguros, s-a dovedit sterp. Deplin conștient, la virsta cind alții sparg stînci (nu geamuri și uși), la vîrsta cind alții smulg secretul profesiilor și bogățiile pămîntului (nu rufe de pe fringhie și găini din cotețe), la aproape 18 ani, acest tinăr și alții a- semeni lui au făcut primul pas nu pe podiumul victorioșilor, ci in fața tribunalului... De ce mă impresionează asemenea cazuri 7 Pentru că, la urma urmei, vinovăția este a noastră, a tuturor. Toți copiii sint ai noștri, cu toții avem datoria de a le supraveghea și îndrepta calea.Perfect adevărat. Educația și supravegherea copiilor, a tinerilor — in general — constituie o obligație ce revine fiecărui cetățean, fiecărui om cu simț de răspundere. Dar dacă părinții sint primii răspunzători de ceea ce fac copiii lor, dacă cei din jur — vecini, rude, cunoștințe — au îndatoriri de ordin uman și moral față de tinerii cu care vin in contact, există un organ anume chem at de lege să-și exercite influența și controlul Tu plivire la felul cum părinții iși îndeplinesc îndatoririle referitoare la persoana copilului lor, ca și in acele cazuri in care minorii ajung în pragul închisorii : este

vorba de autoritatea tutelară.Nu vrem să reedităm cele spuse, în această privință, într-un recent articol din ziarul nostru. Vrem să accentuăm însă anumite aspecte, în speranța eliminării unor deficiențe din

cui de muncă ca un bun muncitor, cinstit, corect (sublinierea ne aparține) și respectuos" și ca atare „acesta trebuie să fie lăsat în libertate" (!). Nimic despre înclinațiile „boeme" ale minorului, nimic despre infracțiunile comise

familia (...) se ocupă de îngrijirea și supravegherea copiilor" sau „minorul nu pune probleme de comportament". Adevărate ode închinate calităților pedagogice ale părinților si comportării, chipurile, Ireproșabile, a tînărului. Cine

DRUMUL SPRE HULIGANISM
ESTE, ADESEA, PAVAT

CU DUNE INTENȚII
activitatea viitoare a acestui for. în cazul lui I. G. ca și în altele— după cum remarcă judecătorii și procurorii cu care am discutat — autoritatea are numai formal această titulatură. De pildă, tot ceea ce cuprinde ancheta efectuată de autoritatea tutelară — Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 4 — este o înșiruire de aprecieri cu privire la locul de muncă și salarizare a inculpatului, conchizindu-se că „I. G. provine dintr-o familie organizată, cu salariu bun, cunoscut la lo-

pînă atunci, într-un cuvînt, nimic din tot ceea ce trebuie să cuprindă o anchetă socială așa cum scrie „la lege".în alte anchete sociale pe care le-am studiat (de data aceasta direct la sursă — la autoritate — nu din dosarul unei cauze), am întîlnit aceleași notații foarte generale cu privire la vîrstă, profesiunea și salariile părinților ; după care, în trei din cinci cazuri cu minori infractori, consemnările sunau cam așa : „din investigațiile făcute pe teren rezultă că

alcătuiește aceste anchete, cine le semnează ? Inspectorii, dar care anume ?... Nici o indicație cu privire la cel ce a făcut constatările pe „teren". în schimb, toate sint semnate — in forma definitivă — de președintele și secretarul comitetului executiv.— Ceea ce ați constatat— ne spune judecătorul C. Lucescu de la Judecătoria sectorului 6 — este o tristă realitate. Numeroase anchete sociale— din instrumente ajutătoare pentru justiție — se transformă in piedici. In

stanța judecătorească este pusă adesea în fața unor situații contradictorii : pe de o parte fapta, infracțiunea, de necontestat, pe de alta, ancheta socială și martorii iresponsabili care fac din negru — alb și din hoț — înger ; în asemenea cazuri este dificil de dat soluția cea mai oportună pentru recuperarea tînărului.în lumina celor de mai sus, se face simțită nevoia de a apela la toți cei ce, într-un fel sau altul, au sau cresc un copil, educă sau pregătesc un tinăr pentru viitor. Și aceasta cu atît mai mult astăzi, cind creșterea, educarea generației tinere constituie u- nul din obiectivele majore ale întregii activități desfășurate de partid și de stat, cind posibilitățile de călăuzire a drumului spre utilitate socială, pentru fiecare tinăr, pot și trebuie să fie folosite cit mai deplin. Recenta Lege pentru ocrotirea minorilor, ca și Decretul pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții privind regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică contribuie substanțial la întărirea climatului moral al vieții noastre sociale. Caracterul lor educativ, profilactic, poate deveni cu atît mai e- ficient cu cit părinții, toți cetățenii, organele de stai și obștești cu atribuții precise în munca de educare a tineretului vor colabora in așa fel, Incit apariția chiar și a celei mai mici „rătăciri" să fie sesizată și corectată cu maximum de operativitate.La vîrsta adolescenței nu se poate vorbi despre „ireparabil" și „înrăire". Depinde de fiecare dintre noi ca un eventual „caz Georgescu" să nu fie decît un impas temporar, depășit cu succes.

Industria locală a județului se i 
dezvoltă și se diversifică în ritm 
susținut. Peste puțin timp, de 
pildă,, va intra in funcțiune ta 
Roman o mare fabrică de făinuri 
proteice și grăsimi tehnice, mo
dern utilată. La Piatra Neamț se 
va pune la dispoziția populației 
o curățătorie și vopsitorie chimi
că de mare capacitate. Spre sfir- 
șitul anului va fi dat in folosin
ță, tot in reședința județului, un 
autoservice. Se lucrează de zor* 
la captarea unei noi surse de 
apă minerală descoperită lingă 
Bicaz, cu calități similare celei 
de Borsec, care se va desface 
îmbuteliată, sub denumirea „Apă 
minerală de la Bicazul Arde
lean". Remarcăm, de asemenea, 
o serie de produse noi asimilate 
de industria locală a județului, 
solicitate pe piața internă sau 
cea externă : generatorul de a- 
cetilenă, diferite repere din mase 
plastice de folosință industrială 
sau casnică, curele trapezoidale 
de transmisie și alte asemenea 
sortimente. A fost extinsă și 
munca la domiciliu, prin care s-a 
creat un mare potențial de creș
tere a producției de tricotaje, 
bunuri de larg consum, covoare 
naționale și confecții diferite.

PRAHOVA

Bucuroși 
de oaspeți

Din acest an, la Slănic-Pra- 
hova vor veni la odihnă și trata
ment balnear un insemnat nu
măr de oameni ai muncii, din 
întreaga țară. In vederea primirii 
oaspeților, I.S.B.C. Sinaia, care 
a preluat administrația stațiunii, 
face febrile pregătiri. După cum 
ne relata tov. Ion Rădulescu, di
rectorul întreprinderii sinăiene, 
in prezent se fac reparații cu
rente la 5 pavilioane (100 de 
locuri) care, apoi, se vor mobila 
cu studiouri, șifoniere noi și mo
derne, covoare plușate, aparate 
de radio, asigurindu-se condi
țiile bune de cazare. Concomi
tent, grădinarii amenajează spa
țiile verzi și florale de pe lingă 
vile. Plajele de la Baia Baciului, 
Baia Roșie, cabinele, instalațiile 
de tratament se află și ele in
tr-o revizuire completă. Se fac 
ultimele amenajări pentru des
chiderea pensiunii și a unui bu
fet in stațiune.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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NAȚIONALE INDIVIDUALE DE LUPTE

MAI REUȘITĂ EDIȚIE A CAMPIONATELOR

S-a impus „noul val
Pentru noi, tehnicienii români de la lupte greco-romane, această ediție a campionatelor naționale individuale a fost foarte importantă, pri- lejuindu-ne o ocazie de a sta față în față cu tot ce are mai bun acest sport în țara noastră. Trei zile, pe cele trei saltele din sala Floreasca, au luptat cu îndîrjire peste 300 de tineri. O trăsătură esențială a acestor campionate : tinerii n-au mal manifestat nedoritul... „respect" pentru consacrați, aproape fiecare meci fiind o aspră luptă pentru victorie. Și ceea ce ne dă și mai multă satisfacție e faptul că tinerii au intrat în dispută bine pregătiți fizic și tehnic, impunîndu-se prin stilul de luptă, prin marea varietate de procedee tehnice. Consecința ? în lotul care se pregătește pentru campionatele europene de la Berlin, ca și pentru mondialele din Canada, am selecționat și reprezentanți ai „noului val" : Dumitru Marin, Pătrașcu Ruset — ciș- tigători, de altfel, ai titlurilor de campioni la categoriile 52 kg și 68 kg — Lăcrățeanu (Pitești), Șoltuz (Bacău), Vlăduț (Reșița), Dușu (Constanța).Discutînd din punct de vedere tehnic aceste campionate, nu putem să nu subliniem influența deosebită pe care a avut-o aplicarea noilor prevederi regulamentare sub unghiul dinamizării întîlnirilor, al creșterii valorii lor tehnice. Teama de penalizarea aspră a luptei pasive a impulsionat pe luptători spre acțiuni dinamice, spre folosirea multiplă a procedeelor tehnice învățate, spre fi-

t
lon CORNEANU

antrenor emerit \nalizarea acestor procedee. Ceea a și făcut ca un mare număr meciuri — peste 60 la sută — se încheie prin tuș. Este iarăși punct ciștigat pentru luptele greco- romane din țara noastră, pentru că înainte stăteam destul acest capitol.Datorită noii maniere s-au înregistrat plusuri deosebi Ia lupta în picioare, rămî- nind încă deficitari — din păcate — în ce privește folosirea procedeelor tehnice specifice luptei la parter. Și aceasta chiar și la tulul reprezentativ, aspect negativ, l-am genda pregătirilor ..______ _______competiții internaționale ce vin. pregătiri care vor începe după o scurtă pauză de odihnă și refacere a forțelor.Punînd In discuție evoluția mem-

ce de să unde slab lade a acționa tehnice, in-
componenții lo- Reținînd acest și înscris pe a- pentru marile

brilor lotului reprezentativ, să consemnăm faptul că am fost neplăcut surprinși de comportarea sub așteptări — chiar necorespunzătoare — a lui Nicolae Neguț și Nicolae Mandea. Ceilalți s-au prezentat bine și foarte bine, reușind să facă față asaltului viguros al tinerilor.în concluzie, aș putea spune că am asistat la cea mai reușită ediție a campionatelor naționale individuale, apreciere susținută atît de nivelul tehnic ridicat al competiției, cît și de marele număr de participanți. Refe- rindu-mă la această latură, cred că poate fi salutată inițiativa Biroului federal de a deschide poarta spre finale reprezentanților județelor, eli- mintnd fazele de zonă. Dacă, luind exemplu de la fotbal, am fi invitat în sala Floreasca — în mod gratuit — elevu școlilor profesionale, în special amatori de lupte, și tribunele ar fi fost la fel de pline cum au fost cele ale stadionului „Republicii", la meciul de juniori România—Polonia, am fi putut conchide că succesul „individualelor* Ia lupte era perfect rotund.

CAMPIONII
Categ. 48 kg : Gheorglie Ber- 

ceanu (Steaua) ; 52 kg : Dumi
tru Marin (A.S.A. Bacău) ; 57 
kg : Ion Baciu (Steaua); 62
kg : Simion Popescu (Steaua) ; 
68 kg : Pătrașcu Ruset (Rapid); 
74 kg : Ion Gabor (Steaua) ; 
82 kg : Ion Țăranu (Dinamo 
București) ; 90 kg : Vasile Fo- 
dorpatachl (Dinamo București); 
100 kg î Gheorghe Popovtcl 
(Dinamo București) ; +100 kg 
Nicolae Martlnescu (Dinamo).

CROSUL TINERETULUI"99
Ieri, în numeroase localități s-a desfășurat faza județeanăCorespondenți din 19 Județe ne-au transmis. Ieri după- amiază, rînduri frumoase despre entuziastele întreceri ale tinerilor participanți la taza județeană a „Crosului tineretului", această probă sportivă a tuturor.La Constanța, cei peste 600 de tineri și tinere au transformat poienile pădurii din marginea localității Mihail Kogălniceanu într-o veritabilă bază sportivă. La Timișoara. orașul care va găzdui, duminică 10 mai, finala pe țară

a competiției, a-su prezentat la startul disputei peste 500 de tineri, iar la Bacău, in parcul din cartierul Cornișa Bistriței, numărul atleților ■ fost aproximativ același. Ca și In celelalte Județe — Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, cea, Vrancea etc.Fotografia noastră este o Imagine de la întrecerea rllor din sectorul I din Capitală. Tul-tine-
Foto : M.

deveni mai incisiv
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Conf. dr. Emil GHIBU

V. Fodorpatachi (Dinamo) realizeazâ încâ un tuș în drumul spre titlul de 
campion
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—p— BASCHET (f)

POLITEHNICA
meciuri

nu s-au jucat... A CUCERIT TITLUL DE

atacul echipei naționale?

Dinamovistele au devenit lidere, de fapt, ca urmare a victoriei de sîmbătă seara asupra celeilalte candidate la titlu, formația Penicilina Iași. Obținerea primului set de către voleibalistele ieșence, la un scor categoric (15—4) și după un joc de-a dreptul senzațional, n-a produs nici o fisură în puterea de luptă a dinamovistelor ; ba dimpotrivă le-a ambiționat parcă. Ele cîștigă trei seturi consecutiv (uneori, e drept, și cu concursul adversarelor lor, care au greșit in momente decisive) și astfel trec pe primul loc al clasamentului. Titlul însă va fi decis in returul turneului final, Dinamo și Penicilina aflîndu-se a- cum la egalitate de puncte. Pentru Rapid și Universitatea Timișoara, problema care se pune este următoarea : „Cine va primi medaliile de bronz ?“.In turneul final al campionatului masculin, ce se desfășoară la Timișoara, voleibaliștii de la Steaua au, după toate probabilitățile, asigurată supremația definitivă și in actualul campionat. Victoria cu 3—1 în fața echipei Rapid — după un joc pe care martori oculari îl consideră „cel mai frumos spectacol voleibalistic văzut la Timișoara" — i-a distanțat pe steliști la două puncte în fruntea clasamentului. Nu este exclus ca fie Rapid, fie Dinamo să devină totuși campioni ; cu condiția insă ca în retur să cîștige toate cele trei meciuri, în timp ce Steaua... să le piardă pe toate. Oricum, lupta rămîne deschisă mai ales pentru locul al doilea, între Rapid și Dinamo. Politehnica Galați nu are alte șanse decît de a încheia plutonul „celor patru".

CAMPIOANA NAȚIONALĂ
Derbiul campionatului feminin de baschet, Rapid-Poli

tehnica, încheiat, după prelungiri, cu victoria baschetbalistelor de la Politehnica : 72—70 (26 —36, 64—64), ne-a fost prezentat astfel de antrenorul federal, pro1. Al. POPESCU.„De unde la începutul jocului aveam cu toții impresia că rapidistele — chiar și fără două dintre cele mai experimentate dintre colegele lor. Anca Racoviță și Dorina Suliman — aveau să ciștige ușor, chiar la un scor mare, ultimele minute, chiar ultimele secunde au produs, cum se spune, lovitura de teatru. Echipa studentelor, cu calm (ceea ce pînă atunci nu avuseseră aproape deloc...), a refăcut handicapul, egalîndu-le — și ca joc, și ca scor — pe rapidiste. Egaiarea a survenit chiar în ultima secundă ă timpului inițial de joc ; mingea, aruncată de Ileana Ghiță, se mai afla în aer, în drum spre coș, cînd cronometrorul anunța sfirșitul reprizei secunde. In prelungiri, mi s-a părut firesc să cîștige Politehnica, pentru că, de fapt, rapidistele au avut pe teren mai mult rezervele, titularele fiind intre timp eliminate pentru comiterea a cîte 5 greșeli personale."Duminică dimineața, in sala Dinamo. Politehnica a trecut și peste ultimul obstacol — meciul cu I.E.F.S. — în care a învins cu 71—47 (28—32), cucerind titlul de campioană a țării.

Cu cîteva zile în urmă, o dată cu întreruperea campionatului diviziei A, echipa națională de fotbal a intrat în stadiul pregătirilor finale pentru „Mexico ’70".Meciurile de campionat ne-au oferit, de la o etapă la alta, date mai mult sau mai puțin obiective, în legătură cu forma pe care au a- tins-o selecționabilii noștri. Un test incontestabil l-a constituit și recenta partidă cu R. F. a Germaniei la Stuttgart. Observațiile tehnicienilor federali, cele ale neutrilor — ne referim la opiniile exprimate de tehnicienii străini — ca și cele ale presei noastre de specialitate alcătuiesc împreună argumentele care ne în- drituesc să conchidem că selecționabilii se află la un nivel de formă ceptabil pentru care ne aflăm, în general că și ca Dumitrache sa — deficitari la • tnteputui sezonului — au început să urce. O observație de principiu a prilejuit-o întîlnirea de la Stuttgart : jucătorii care au alcătuit „unspreze- cele" aliniat au reușit să se ridice peste nivelul arătat în campionat, iar echipa în ansamblu a dovedit că a făcut un pas înainte în ce privește organizarea și desfășurarea acțiunilor sale de atac.Va căpăta mai multă consistență jocul de atac al e- chipei naționale ? Iată cea de a doua dintre problemele de bază, ea vizînd însăși structura jocului formației reprezentative. „Poate că da, dar prea multe nu se pot face, în scurtul răstimp care ne-a mai rămas la dispoziție, ne șpune antrenorul emerit Emerich Vogi Desigur, vom căuta mereu soluțiile cele mal bune pentru ridicarea cotei de eficacitate a „unsprezecelui" tricolor, dar esențialul în ce privește programul său

tactic va rămîne același. La urma urmei, de ce am renunța la o armă pe care o avem deja în mînă — jocul la mijlocul terenului — care ne-a adus succesul și ale cărei secrete tehnice jucătorii noștri le- cunosc bine. Apoi, nici nu avem jucători pentru a adopta o altă idee tactică — cea ideală — un atac pe front larg cu cel puțin patru oameni.

trail, cu deosebire. în „preliminarii" atacul a înscria golurile de care am avut nevoie pentru calificare. Indisponibilitățile ivite, Insă, pe parcurs în apărare ne-au adus în situația de a recurge la... Pexa, de exemplu. Meciul cu Franța va trebui să ne dea prima parte a răspunsului cu privire la fundașii centrali, Iar cel cu Iugoslavia să ne edifice complet. Deocamda-

DIN TOATE
TENIS DE CÎMP• Potrivit unei știri transmise de agenția France Presse, finala probei de simplu din campionatele internaționale de tenis ale Italiei, finală ce va opune pe românul Uie Năstase cehoslovacului Jan Kodes, va avea loc luni și nu duminică, cum fusese programat Organizatorii au luat a- ceastă hotărîre pentru a permite celor doi jucători să participe și la proba de dublu.• In semifinalele 'turneului internațional de tenis de la Houston (Texas) americanul Clark Graebner l-a eliminat cu 6—4, 6—4, 6—4 pe spaniolul Manuel Santana. Graebner se va întîlni în finală cu compatriotul său Cliff Richey.

FOTBAL• Comentînd meciul egal (0—0) dintre echipele Scoției și Angliei, disputat la Glasgow in fața a 134 000 spectatori, cronicarii de fotbal britanici subliniază că este primul joc egal fără goluri din anul 1872, cînd s-a inaugurat seria pasionantelor meciuri dintre scoțieni și englezi. Echipa lui Alf Ramsey, notează corespondentul agenției U.P.I., a jucat prudent Intenția sa de a evita o înfrîngere, nerecomandabilă acum în preajma campionatului mondial, s-a văzut cînd in minutul 67 Peter Thompson, un atacant ce se duce de obicei prea mult înainte, a fost înlocuit cu Aian Mullery. Formațiile : Anglia : Banks—Newton, Hughes,

Stiles, Labone, Moore, Peters, Ball, Hurst, Astle, Thompson (Mullery). Scoția : Cruickschank, Gemmel,Dickinson, Greig, Mackinon, Moncar, Johnstone, Hay, O’Hara. Stein, Carr.• După o Întrerupere de aproape un an, cauzată de o gravă accidentare in timpul meciului Danemarca— Ungaria fotbalistul maghiar Florian Albert iși va relua activitatea.• Calendarul fotbalistic internațional al săptăminii ce urmează este dominat de citeva partide importante in care participantele ia turneul final a) campionatului mondial iși verifică potențialul de Joc. Astfel, marți la Reims, in nocturnă, e- chipa României intilnește reprezentativa Franței. In aceeași zi la București se vor intilni selecționatele de tineret ale celor două țări. Miercuri Ia Rio de Janeiro echipa Braziliei primește replica selecționatei austriece. Alte două meciuri amicale vor opune formații necaii- ficate in campionatul mondial : simbătă la Budapesta echipa Ungariei intilnește formația Poloniei, iar duminică la Bassel. Elveția Joacă cu Franța. Cu marc interes este așteptat, mai ales de amatorii de fotbal belgieni și englezi, returul finalei „Cupei europene" a tirguriior intre Arsenal (Londra) și An- derlecht (Bruxelles). Prima in- tilnire a revenit belgienilor cu 3—1. Miercuri seara la Viena se dispută finala „Cupei cupelor" intre Manchester City și Gornic Zabrze.

sportivă ac- perioada în Se constată ,i jucători sau Dobrin

• EMERICH VOGL: „Poate că da. 
dar de ce am renunța la o armă 
pe care o avem deja în mină — 

jocul la mijlocul terenului?**

O ANGELO NICULESCU: „Cea mai 
bună idee tactică este cea pe care 
o cunoaștem bine și care ne-a adus 

rezultate pozitive**

în aceste condiții, ceea ce trebuie să rezolvăm pînă la 2 iunie, constă, pe de o parte, în aducerea in maximum de formă a „vîrfuri- lor" echipei — Dumitrache, Neagu și Lucescu — iar, pe de alta. în determinare? clară a sarcinilor pe care le au acești jucători : una dintre ele constînd, de pildă, în faptul că fiecare dintre ei trebuie să fie capabil să rezolve pînă la capăt eventualele situații în care, aflîndu-se izolați în dispozitivul apărării adverse, au o bună poziție cîștigată".„Ca să fiu sincer, mărturisește Angelo Niculescu, nu problema atacului mă frămîntă acum, cl cea a a- părării, a fundașilor cen-

tă, Dinu rămîne singura noastră certitudine în zona aceasta. Cel de al doilea fundaș central trebuie să fie ales dintre Lupescu, Dan Coe, Pexa.In ce privește Ideea tactică a echipei, mă raliez opiniei colegului meu Eme- rich Vogi ; nu vom încerca schimbări de structură, ci vom căuta să ne perfecționăm cunoștințele pe care le avem. Așa cum am mai spus, cea mai bună idee tactică pentru echipă este cea pe care o cunoaștem bine și care ne-a adus rezultate pozitive.Un aspect asupra căruia continuăm să ne concentrăm atenția privește pregătirea fizică, ameliorarea sa con-
cunoaștem

tinuă. Contribuția antrenorului de atletism E. Baruch este prețioasă. Noi ti mulțumim atit pentru ceea ce a făcut pînă acum, cit și pentru ceea ce va face în continuare. De altfel, E. Baruch va rămîne atașat lotului pînă in ziua plecării spre Guadalajara.Lotul reprezentativ are, la ora actuală, un program de lucru zilnic, stabilit pînă la 2 iunie, Anglia. Și pat faptul sigurate unei bune cestuț program, comisia de selecție va fi prezentă pe întreaga perioadă a deplasării, iar antrenorul emerit Angelo Niculescu va fi ajutat și prin oooptarea în conducerea tehnică a lotului a antrenorilor D. Nico- laie-Nicușor (Dinamo București) și Ștefan Covaci (Steaua), care vor face și ei deplasarea în Mexic.Așadar, luînd în considerare toate aceste măsuri organizatorice, ca și altele pe care nu le-am notat aici, se poate spune, fără rezerve, că sînt asigurate condiții optime pentru o pregătire corespunzătoare a participării noastre la turneu] final al C.M. Concentrarea întregii atenții doar asupra numărului restricts de jucători din lotul reprezentativ este, acum, un fapt împlinit și absolut necesar.Acești jucători, antrenorii lor, calificîndu-se pentru turneul final al C.M. au realizat o bună performantă, luîndu-și totodată îndatorirea de a face totul pentru ea fotbalul românesc să fie demn reprezentat la Guadalajara.Această îndatorire le cere, așa cum am mai scris, o continuă preocupare pentru problemele pregătirii, disciplină, ordine desăvîr- șită și tenacitate maximă.

ziua meciului cu este de mențio- că pentru a fi a- toate condițiile desfășurări a a-

Valentin PAUNESCU

Ieri dimineață, echipa na
țională de fotbal a părăsit Ca
pitala, plecînd pe calea aeru
lui spre Reims, unde marți 
seara se va desfășura meciul 
amical Franța — România.

POLO PE APĂ

O victorie
mai valoroasă

SPORTURILE
ȘAH HALTERE

decît arată scorul
Turneul zonal feminin de șah de la Vrnjacka Banja a continuat cu disputarea partidelor cuprinse în cea de-a 5-a rundă. După patru victorii consecutive, Gertrude Baum- starck a pierdut în 37 de mutări la olandeza Fanny Heemskerk, în schimb a doua reprezentantă a României în acest turneu, Elisabeta Polihroniade, rămîne neînvinsă în urma victoriei obținute în 20 de mutări in partida cu Byrne. Alte rezultate ale rundei a 5-a : Ivanka—Tuk 1—0 ; Dobson—K. Jovanovici 0—1 : R. Jovanovici—Hausner 1—0. în clasament conduce Ivanka (Ungaria) cu 4 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Polihroniade și Baumstarck — 4 puncte fiecare, R. Jovanovici (Iugoslavia) — 3,5 puncte și o partidă întreruptă. K. Jovanovici (Iugoslavia) — 3 punct.e.

• Două valoroase recorduri mondiale de haltere a stabilit la campionatele unionale de la Vilnius, sportivul sovietic Vasili Kolotov (categoria semigrea). EI a ridicat la totalul celor 3 stiluri 532 runcat 200.500 kg. kg și la stilul a-unionale de hal- la Vilnius cu în-• Campionatele tere au continuat trecerile categoriei mijlocie. Pe primul loc s-a clasat Ghenadi Ivan- cenko, care a stabilit și un nou record mondial cu performanța de 500 kg la totalul celor trei stiluri (vechiul record era de 495 kg).• Cu prilejul unui concurs desfășurat la Skene, halterofilul suedez Hans Bettemburg a stabilit un nou record mondial la categoria semigrea stilul împins cu rezultatul de 175 kg.
NATAȚIE BOX• Meciul internațional de natație, desfășurat între selecționatele U.R.S.S. și Marii Britanii, s-a încheiat cu scorul de 200—102 puncte in favoarea sportivilor sovietici.
BASCHET• In turneul international masculin de baschet de la Sofia echipa o- rașului Budapesta a întrecut cu scorul de 65—63 (32—28) selecționata orașului Praga.

• Potrivit știrilor publicate de ziarul sportiv spaniol „AS", actualul campion mondial de box la categoria grea, negrul american Joe Frazier, ar fi dispus să-l intîlnească pe campionul european, spaniolul Urtain. Meciul ar urma să aibă loc în luna septembrie la New York. Pină atunci, fostul campion mondial la mijlocie, Ray Sugar Robinson, s-a declarat dispus să-1 inițieze pe Urtain în tainele stilului de box american.

Maestrul sportului C. GRINȚESCU, despre meciul de polo pe apă România—Iugoslavia, disputat în piscina „Dinamo" din Capitală :„Selecționata Iugoslaviei — campioană olimpică — este la ora actuală una dintre cele mai puternice formații de polo din lume. După 25 de insuccese în fața poloiștilor iugoslavi, iată-ne, în fine, victorioși 1 Chiar dacă este vorba de acel 6—5, de simbătă, victorie la limită, nu greșesc afirmînd că poloiștii români au făcut de această dată una dintre cele mai bune partide internaționale, fiind mult superiori adversarilor lor, O singură dată, la început, au condus iugoslavii, apoi avantajul a fost permanent de par-

tea noastră. Mi s-a părut perfect recomandată tactica „temporizării" jocului . poloiștii noștri, deseori porniți pe contraatac, n-au forțat alura decît în limita posibilităților lor și, desigur, atit cît nu riscau să piardă mingea în fața mult mai experimen- taților tor adversari. Această victorie aparține întregii echipe, efortului colectiv ; aș remarca însă contribuția lui Zamfirescu, Szabo, ca și a portarului Huber, curajos Și inspirat totodată. Dintre poloiștii iugoslavi, am reținut forma bună a lui Jan- kovici și Marovici".Cel de-al doilea meci, desfășurat duminică dimineața, s-a soldat cu un rezultat de egalitate 5—5.

Luptă dirzâ pentru balon (Fazâ din meciul de polo România — lugo- 
(lavia) Foto : M. Andreescu

De ce în zilele noastre exercițiile fizice au devenit indispensabile pentru păstrarea sănătății, a puterii de muncă, a bunei dispoziții ?Deoarece cu cit o gamă tot mai intensă de activități. Inclusiv In timpul școlarității, precum și de profesiuni apelează cu precădere la efortul intelectual, cu atit sint mai necesare din punct de vedere formativ șl compensator exercițiile fizice, odihna activă. Pe de o parte, dezvoltarea științei și tehnicii influențează profund activitatea umană, Im- primind tendința spre scăderea continuă a efortului fizic, pe de altă parte, „agresiunea" mediului înconjurător se produce zilnic, direct și indirect, asupra organismului uman, manifestin- du-se sub cele mal diverse aspecte. In asemenea condiții ale traiului modern, mișcarea tizlcă apare drept antidot obligatoriu, se prezintă oa un remediu natural, strict trebuitor fiecărui individ. Se poate afirma cu hotărtre că astăzi exercițiile fizice, mișcarea asociată cu influența factorilor naturii sint aproape toi atit de necesare in asigurarea unei dezvoltări fizice armonioase și păstrării sănătății omului, ca și aerul și alimentația rațională.Lipsa de efort muscular este una din cauzele fundamentale ale „Ienevirii" întregului organism, ale pierderii vigorii, ale fenomenelor de oboseală prematură.Studiile și cercetările efectuate In ultimii ani aduc noi precizări sau întăresc date mal vechi cu privire Ia Influența și rolul practicării exerclțiilor fizice și sportului în întărirea sănătății omului. în sinteză aceste date atestă următoarele :— o serie de modificări importante produse în organism ca urmare a exercițiilor au drept cauză Introducerea în sînge șl fixarea In țesuturi a unei cantități mai mari de oxigen.— capacitatea pulmonară, Indice de seamă în aprecierea vitalității oricărui om, este în general direct proporțională cu gradul de solicitare al plămîni- lor, solicitare care se realizează prin intermediul efortului fizic ;— mișcarea rațională determină modificări favorabile în structura și funcționarea inimii, un puls de repaus mai lent ;— exercițiul fizic contribuie la echilibrarea greutății corporale (excesul de grăsime se asociază de multe ori cu diferite maladii cardiace) ;— efortul fizic asociat cu o alimentație rațională contribuie la frînarea creșterii colesterolului în sînge, constituie un mijloc terapeutic în asemenea caz ;— exercițiile fizice, practicarea sporturilor au o influență favorabilă asupra sistemului nervos, reprezintă unul din mijloacele de luptă împotriva instalării nevrozelor ; o bună stare fiziologică reprezintă un fundament solid pentru o bună stare de spirit, optimism și bună dispoziție.Datele teoretice și practice demonstrează deci cu prisosință rolul de neînlocuit al mișcării, al. efortului fizic în păstrarea sănătății omului. De fapt însă, a- ceastă demonstrație, a cercetării științifice, nu face nimic altceva decît să confirme ceea ce știe fiecare om din propria-i experiență. Oricine cunoaște efectul reconfortant rezultat de pe urma practicării vreunui sport sau chiar după o simplă plimbare. Dar pentru ca mișcarea, exercițiile fizice să aibe efectul urmărit, acestea trebuie să îndeplinească in primul rînd o condiție : să fie practicate sistematic, pe cit posibil zilnic.în acest scop pledăm pentru Integrarea de către fiecare tî- năr, adult și vîrstnic în regimul cotidian de viață A UNEI ORE DE SANATATE, A UNUI PROGRAM ZILNIC DE MIȘCARE.Pentru a fi accesibil tuturor categoriilor de cetățeni, bărbați și femei, acest program zilnic de mișcare ar putea cuprinde, in principal, două forme de exerciții : gimnastica zilnică (10’) și plimbarea în aer liber (50’).Recent, dezbătînd împreună cu un colectiv de specialiști problema gimnasticii de dimineață am ajuns Ia următoarele concluzii : cu toate eforturile făcute prin transmiterea la radio, gimnastica de dimineață se practică de un mic număr de cetățeni din motive obiective și subiective (timpul insuficient, reproducerea cu dificultate a exercițiilor) ; pleeîndu-se de la premisa că fiecare face mai ales ceea ce știe, atunci cînd are plăcere și îi permite timpul, s-a propus elaborarea unor complexe tip de exerciții de gimnastică, formate din 6—8 exerciții simple, dar deosebit de eficace.Mersul, plimbarea în aer liber, eventual cu porțiuni de accelerări, pe circa 100 m, plus gimnastica zilnică formează un program de sănătate care stă la în- demina oricui.Integrarea cu regularitate in regimul de viață și respectarea fermă a programului zilnic de gimnastică și de cură de mișcare în aer liber constituie o performantă tot atît de valoroasă ca și una sportivă, deoarece, ca și a- ceasta din urmă, cere tărie de caracter, impunerea de bună voie a unor anumite reguli de disciplină și viață sănătoasă, care ne produc deosebite satisfacții prin păstrarea capacității de muncă și a vitalității pînă la o virstă înaintată.



viața internațională
Noi acțiuni ofensive 

ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

SENATORI AMERICANI 
CRITICĂ POLITICA 

MILITARĂ A S.U.A. 
IN ASIA DE SUD EST

ORIENTUL APROPIAT
• REGIM DE CONTROL RIGUROS ASUPRA AUTORIZAȚIILOR 
DE INTRARE ÎN IORDANIA ACORDATE PALESTINENILOR

• REMANIERE ÎN CADRUL GUVERNULUI DE LA CAIRO

SAIGON 26 (Ager- pres). — Forțele patriotice din Vietnamul de sud au continuat în cursul nopții de simbătă spre duminică atacurile asupra pozițiilor trupelor ameri- cano-saigoneze. Un purtător de cuvînt militar american de la Saigon a confirmat faptul că un convoi motorizat al forțelor americane a căzut în- tr-o ambuscadă a pa- trioților, suferind pierderi în oameni și materiale. în timp ce se deplasa spre sud, prin provincia Binh Dinh, coloana de motorizate a fost întîmpinată cu un puternic foc de arme automate în a- propiere de orașul Qui Nhon, situat la a- proximativ 420 km nord-est de Saigon.Lupte între patrioți și trupele americane s-au semnalat și în nordul provinciei Thua Thien, unde acționează o divizie aeropurtată americană. Aceste lupte au fost calificate ca fiind „importante". Patrioții sud- vietnamezi au atacat, de asemenea, tabăra trupelor speciale de la Dak Sut, din regiunea Platourilor înalte. Comandanții militari americani de la Saigon apreciază că situația este grea în re
giunea văii A Shau, 
unde grupele Guver
nului Revoluționar 
Provizoriu al Repu

blicii Vietnamului de 
Sud pregătesc „un al 
doilea val" al ofensi
vei începute la 1 apri
lie.Pe de altă parte, a- vioane „B-52“ au efectuat două misiuni de bombardament în zona frontierei sud-

vietnameze cu Cam- bodgia, în provincia Tay Ninh. Lupte s-au dat și într-o regiune situată în apropierea frontierei cu Laosul.în fotografie: patrioți sud-vietnamezi în timpul unui atac în provincia Thua Thien.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — Protestele opiniei publice americane față de politica Administrației în Asia de sud-est — ale căror ecouri se fac auzite și in Congres, unde cererea de asistență militară adresată S.U.A. de noul regirn din Cambodgia a fost întîmpinată cu o puternică opoziție' — determină Casa Albă să acționeze pe căi oarecum ocolite în realizarea intențiilor sale, subliniază observatorii politici.Opoziția manifestată în sinul Congresului S.U.A. este oglindită de o serie de declarații ale unor senatori. Charles Goodell, membru al partidului republican, de guvernămînt, a a- rătat că o serie de elemente ale politicii americane față de Cambodgia, între care, sprijinirea noului regim, eventuala livrare de arme, aprobarea incursiunilor trupelor saigoneze pe teritoriul cambodgian, dreptul ce se acordă forțelor americane de a trece frontierele Laosului și Cambodgiei — „amintesc cu elocvență evoluția evenimentelor din stadiul inițial al amestecului S.U A. în Vietnam". Dind glas țmei păreri larg răs- pîndite, senatorul a declarat t „A venit timpul să se recunoască că războiului din Asia de sud-est nu poate fi ciștigat. A venit timpul să se pună capăt rapid și pe deplin participării americane in acest război fără speranțe și nedrept". El a anunțat că intenționează să depună în Congres o moțiune privind interzicerea folosirii personalului militar american în Cambodgia. Aceasta se va adăuga u- nei propuneri asemănătoare făcute de senatorii Cooper și Church.La rîndul său, Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senat, a făcut o nouă declarație în problema cererii de asistență militară adresată S.U.A. de, guvernul Lon Noi. Acordarea acestei asistențe, a spus el, ar însemna „o escaladare în domeniul efectivului forțelor armate și, desigur, miliarde, dacă nu zeci de miliarde, de dolari in plus pentru finanțarea unui conflict ce ar cuprinde Indochina".

AMMAN 26 (Agerpres). — Guvernul iordanian a hotărit să supună unui control riguros deplasările tuturor persoanelor care călătoresc cu legitimații și documente palestinene, a anunțat un purtător de cuvînt al Ministerului de Interne al Iordaniei. Potrivit acestei hotărîri, vor fi acordate autorizații de intrare in Iordania numai acelor palestineni ale căror documente de călătorie poartă o viză de reîntoarcere în țara unde domiciliază in prezent.De această măsură au fost avizate organele de frontieră, misiunile diplomatice iordaniene, precum și toate guvernele țărilor arabe.

CAIRO 26 (Agerpres). — Agenția M.E.N. anunță că printr-un decret al președintelui Gamal Abdel Nasser, Mohamed Hassanein Heykal, redac- tor-șef al ziarului „Al Ahram", a fost numit ministru al orientării naționale, în locul lui Mohamed Fayek. EJ își va păstra, totodată, funcția de redactor-șef al ziarului pe care îl conduce.Prin același decret, Mohamed Hafez Ismail, ambasador al Republicii Arabe Unite în Franța, a fost numit șef al serviciilor de informații egiptene.
ULAN-BATOR

CONVORBIRI 
MONGOIO CUBANEZEULAN-BATOR 26 (Agerpres).— Duminică au avut loc la Ulan-Ba- tor convorbiri între conducători ai Partidului Popular Revoluționar Mongol și ai guvernului Republicii Populare Mongole și membrii delegației de partid și guvernamentale cubaneze, conduse de Râul Castro Ruz, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al Partidului Comunist din Cuba, locțiitor al primului ministru, aflate într-o vizită oficială în R. P. Mongolă. Delegația mongolă la convorbiri a fost condusă de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole. în timpul convorbirilor au fost discutate probleme de interes, comun.

Japonia accelerează 
in „cursa tehnologică" 

intercapitalistăNEW YORK 26 (Agerpres). — Japonia va depăși S.U.A. la produsul național brut in cursul acestui deceniu, a declarat cunoscutul om de afaceri american John King, ambasador special al Statelor Unite la „Expo ’70“ de la Osaka. Luînd cu- vintul în fața membrilor camerei de comerț din Denver, el a relevat că industria americană „pierde din a- vansul tehnologic" pe care îl deținea in economia mondială a lumii capitaliste, invinuind pentru aceasta pe industriașii americani. John King a propus crearea unei „comisii'de urgență" care să întreprindă un studiu asupra poziției actuale a S.U.A. în economia mondială și să recomande măsurile care ar urma să fie luate în perspectivă. Omul de afaceri american s-a arătat deosebit de impresionat de modul în care japonezii și-au organizat economia, capabilă, în multe domenii, să rivalizeze cu cea a Statelor Unite.
Un sfert de veac 
de la eliberarea 

orașului Brno(De la corespondentul nostru Eugen Ionescu). — Brno, al doilea mare oraș al R.S. Cehoslovace, a sărbătorit simbătă și duminică un sfert de secol de la eliberare.în urmă cu 25 de ani s-au dat aici lupte grele împotriva cotropitorilor fasciști, lupte la care, alături de armata sovietică, au participat unități ale armatei române și partizani cehoslovaci. Bătălia pentru Brno a avut o importanță militară și politică deosebită, incheindu-se cu înfringerea zdrobitoare a armatelor hitleriste. Eliberarea orașului Brno a netezit drumul victorios către Praga. către eliberarea întregii Cehoslovacii.Ostașii români au înscris, la fel ca șl în multe alte locuri din Cehoslovacia, pagini de eroism în bătălia pentru eliberarea orașului Brno, evi- dențiindu-se în mod special tanchiștii și artileriștii. Curajulși vitejia ostașilor români au rămas în amintirea locuitorilor orașului de la confluența rîurilor Svitava și Svratka, Monumentul eroilor români din cimitirul central din Brno stă mărturie a jertfelor de sînge aduse de poporul român pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist.Războiul a lăsat la Brno urme grele. Aproape fiecare a doua clădire din oraș a fost distrusă sau deteriorată în timpul luptelor. Reconstrucția orașului, desfășurată într-un ritm rapid, a fost prima mare acțiune din anii postbelici. Complet reconstruit, Brno este astăzi unul dintre cele mai importante centre industriale ale Cehoslovaciei socialiste.Festivitățile consacrate celei de-a 25-a aniversări a eliberării orașului au început simbătă prin depunerea de coroane de flori la monumentele eroilor sovietici, români și ale pa- trioților cehoslovaci din rezistența antifascistă. La monumentul eroilor ■noștri din cimitirul central al orașului au depus coroane de flori ambasadorul României la Praga, Ion Obra- dovici, și delegația comitetului național orășenesc Brno.

agențiile de presă transmit:
Duminică a sosit la So

fia ministrul de externe ai 
Italiei, Aldo Moro, într-o vizită oficială, la invitația ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev. în legătură cm aceasta, agenția B.T.A. precizează că Italia este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Bulgariei din rindul țărilor capitaliste dezvoltate. Valoarea schimburilor de mărfuri reciproce a fost în 1969 de 104 milioane de dolari. Agenția citată arată că cele două țări au creat Comisia mixtă de colaborare economică și industrială și au semnat o serie de acorduri de colaborare care creează condiții mai favorabile pentru dezvoltarea schimburilor comerciale reciproce.

Guvernele R. P. Polone și 
Yemenului de Sud au ho-
tărît să stabilească relații
diplomatice la nivel de ambasadă, în dorința de a întări legăturile prietenești — anunță agenția P.A.P.

Guvernul libian a înce
put consultări cu firme 
Străine *n vederea construirii in regiunea Benghazi unei a doua rafinării de petrol — a anunțat ministrul petrolului și minelor al Libiei, Ezzidine Mabrouk. Prima rafinărie se află deja in construcție in apropiere de Tripoli și va fi dată în exploatare în curînd.

Franța va efectua expe
riențe termonucleare !ntr o zonă din vecinătatea atolilor Muru-

roa și Fangataufa, din Polinezia, a- nunță agenția France Presse, citind surse autorizate. Agenția menționează că a fost lansat un apel către navigatorii din această parte a lumii, pentru a-i preveni să ocolească zona în cauză pe timpul efectuării experiențelor.
La Centrul spațial de la Houston s-a anunțat că testele medicale la care a fost supus astronautul Thomas Mattingly nu au permis descoperirea vreunui simptom al rubeolei. Se știe că Mattingly a fost înlocuit in ultimul moment cu Jack Swigert în echipajul navei „Apollo-13“. în- trucit exista riscul ca el să se îmbolnăvească de această maladie intr-un moment important al zborului. La Houston se apreciază că Mattingly ar putea face parte din echipajul navei „A- pollo-16“ a cărui lansare este programată pentru sfirșitul anului viitor. După accidentul survenit în cursul misiunii „Apol- 10-13,“. este însă posibil ca programul spațial american să sufere anumite modificări. '
Greva celor 5 000 de fe

roviari din Madrid, detIan^tâ in scopul îmbunătățirii condițiilor de trai, continuă. In semn de solidaritate cu colegii lor din capitala Spaniei au declarat greve de scurtă durată feroviarii din Sevilla și Malaga. De asemenea, în Asturia și Catalonia se află în grevă al ți peste 8 000 de salariați.
Parlamentul japonez a 

aprobat proiectul de lege care prevede participarea reprezen-

COOPERAREA ECONOMICĂ [
(Urmare din pag. I)prezentanții altor țări membre ale comisiei, delegația română a urmărit să reliefeze contribuția țării noastre la realizarea funcțiilor de bază ale C.E.E.—O.N.U. : întreținerea dialogului permanent, constructiv între state cu sisteme sociale și economice diferite, în vederea instaurării unui climat de pace și securitate în Europa ; accelerarea progresului economic general european, prin organizarea schimbului de experiență ; ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, prin forme, mijloace și metode adecvate ; promovarea cooperării economice ca sarcină fundamentală a comisiei.Avînd în vedere necesitatea de a ajuta diferite țări în eforturile lor de a asimila tehnicile și tehnologiile ordinatoarelor, delegația română a propus să se rezerve un loc priori

tar, în preocupările comisiei, acestui domeniu extrem de dinamic al progresului tehnico-științific.In legătură cu însemnătatea deosebită pe care o prezintă extinderea comerțului intre țările europene, delegația română a supus atenției dezbaterilor adoptarea unor măsuri practice care să elimine in mod treptat obstacolele și discriminările de tot felul în calea schimburilor comerciale. Instituirea unui regim special la importurile de produse rezultate din tranzacțiile de cooperare industrială, sub forma unor scutiri de taxe vamale, fără aplicarea restricțiilor cantitative, precum și crearea, în cadrul comisiei, a unui centru însărcinat cu promovarea cooperării industriale ar putea să contribuie in mod eficace la colaborarea multilaterală între țările europene, in toate domeniile activității economice, pe baza egalității în drepturi și a avantajului reciproc.

O parte din sugestiile și propu- fi nerile țării noastre la actuala se- I siune a C.E.E.—O.N.U. a fost mate- rializată in rezoluțiile adoptate cu I acest prilej. Delegația română a ini- I țiat trei rezoluții referitoare la activitatea comisiei în domeniul indus- ■ triei chimice, cooperarea științifică și I tehnică și dezvoltarea comerțului ex- I terior și a fost coautoare la alte _ două rezoluții privind aplicarea mă- 1 surilor prioritare și organizarea acti- | vității comisiei.Actuala sesiune a C.E.E.—O.N.U. I a încheiat o etapă — deceniul ani- | lor 60 Delegațiile prezente la sesiune și-au exprimat convingerea | că, în deceniul care urmează, co- I misia va înregistra noi progrese, iar * celebrarea în anul 1972 a celei de-a ■ 25-a aniversări de la crearea sa va I marca un punct important .în activi- ■ tatea sa multiplă consacrată coope- a rării și înțelegerii.

tanților populației din Okinawa la lucrările sale. Potrivit noii legi, in Ca-~ mera Reprezentanților (inferioară) vor fi create cinci locuri, iar în Camera Consilierilor (superioară) trei locuri pentru deputății aleși de locuitorii Okinawei. Pină în 1972 cind, conform acordului intervenit între Washington și Tokio. Okinawa urmează să fie retrocedată Japoniei, reprezentanții ei nu vor avea însă drept de vot.
0 conferință internațio

nală la care au participat 
miniștrii poștelor și teleco
municațiilor din 20 de țări 
europene, printre care R- F- • Germaniei, Franța, Italia, Austria, Belgia. Suedia, Norvegia, Grecia și Turcia, s-a desfășurat la Bruxelles. Participanții au abordat probleme privind posibilitatea instituirii unui sistem european de tarife poștale preferențiale, utilizarea sateliților de telecomunicații și o serie de măsuri de combatere a posturilor de radio „pirat".

Au declarat grevă peste 
3 000 de muncitori vene- 
ZUeleni ai cornPaniei metalurgice americane „Orinoco", din sudul Ve- nezuelei, cerind sporirea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Franța și țările „lumii a 
treia". Ministru' de externe francez, Maurice Schumann, a declarat la o reuniune a Camerei de comerț din Lille că „ajutorul Franței acordat anul trecut țărilor în curs de dezvoltare, exprimat în procente din produsul național brut, a fost de 1,12 la sută" Guvernul francez, a spus Schumann, se va strădui să consacre și în viitor pentru ajutorul țărilor „lumii a treia" cel puțin 1 la sută din produsul național brut. Forma principală a acestui ajutor o va constitui asistența tehnică.

La New York se desfă
șoară lucrările sesiunii 
subcomitetului tehnico- 
științific al Comitetului pen
tru folosirea pașnică a spa
țiului extraatmosferic. In cu* vîntul său, reprezentantul român N. Micu a exprimat satisfacția delegației României de a constata că realizările obținute de geniul uman în explorarea spațiului extraatmosferic sint însoțite, pe planul O.N.U., de un interes crescînd din partea statelor membre față de o cooperare interna

țională mai eficace, menită să faciliteze folosirea spațiului cbsmic și a tehnicilor spațiale în avantajul progresului și civilizației. Vorbitorul a înfățișat preocupările României în cercetările spațiale și contribuția ei Ia cooperarea internațională în acest domeniu.
0 flagrantă inechitate în 

salarizarea muncitorilor, 
bazată pe criterii rasiale, continuă să domnească în Republica sud-africană. După cum se arată chiaT in datele furnizate de organele statistice din Pretoria, în industriile minieră, prelucrătoare, energetică, precum și în construcții, muncitorii de origine africană obțin un venit mediu lunar de peste 8 ori mai mic decît cel al albilor. în prezent, în ramurile amintite ale industriei sud- africane, lucrează aproximativ 1 369 000 de muncitori de origine a- frlcană.

Profesorul Christian Barnard 
a anunfat simbătă, in cadrul șe
dinței de încheiere a unui sim
pozion de biologie și transplan
turi, care s-a desfășurat la Dur
ban, că nu va mai efectua, pro
babil, niciodată grefe cardiace 
asupra unor pacienți a căror 
virstă este de peste 55 de ani. 
Analizind rezultatele de pină a- 
cum ale noii tehnici operatorii, 
profesorul Barnard a subliniat 
că „rezultatele au fost atit de 
slabe, incit se pune problema să 
ne alegem cu foarte multă grijă 
pacienții". Datele de pină acum, 
a adăugat el, demonstrează ca 
cea mai dificilă problemă ră
mâne respingerea organului nou 
grefat, fenomen care nu poate 
fi evitat cu mijloacele de care 

. dispune medicina in momentul 
de față. Cu toate acestea, profe
sorul Barnard a afirmat că me
dicii nu trebuie să se descuraje
ze și că grefele cardiace trebuie 
să fie efectuate și in viitor, mulți 
dintre cei suferinzi de afecțiuni 
cardiace puțind primi astfel un 
ajutor real.

0 largă anchetă în rîn- 
durile polițiștilor new-yor- 
kezi 3 fost ordonată de primarul orașului John Lindsay, după ce i s-au adus la cunoștință rezultatele unui sondaj efectuat de ziarul „New York Times", care dezvăluie „existența masivă" a corupției în departamentul poliției.

Venirea primăverii a sporit 
substanțial numărul căsătoriilor 
încheiate in Japonia Astfel, du
minică, in întreaga țară s-au în
registrat aproximativ 20 000 de 
căsătorii, cifră care reprezintă 
un record al anului. Ca și in alte 
țări, și in Japonia duminicile 
sint zilele cind au loc cele mai 
multe nunți, la aceasta contri
buind și faptul că aici duminica 
este considerată, prin tradiție, o 
zi „favorabilă" matrimonialul...
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Dirzenie în lupta 
cu natura

ÎNSEMNĂRI DIN ISLANDA DE LIVIU RODESCV

Străbătînd drumurile de lavă 
ale Islandei, printre vulcani stinși 
și gheizere fierbinți, i-am între
bat adesea pe însoțitorii mei 
despre resursele naturale ale țâ
rii. Mi s-a spus că principala 
materie primă în Islanda o con
stituie, încă din vechime, pește
le, în special heringul — denu
mit „argintul mării — care tre
ce prin variate procese industria
le : congelare, conservare, tran
sformare în ulei de pește, făină 
de pește, îngrășăminte. Stabilita
tea economiei și nivelul de trăi 
al populației depind adesea de 
capricioasa generozitate a ocea
nului. în 1966, de pildă, recolta 
de pește a însumat 1 240 000 to
ne, în anii următori a scăzut 
brusc, înregistrînd, în 1968, 
600 000, pentru ca apoi să creas
că iar puțin, ajungînd anul tre
cut la 672 000 tone.

Tocmai ca o reflectare a do
rinței de a slăbi chingile depen
denței de producția piscicolă, la 
Reykjavik, capitala Islandei, și 
în alte regiuni am întîlnit preo
cupări și eforturi intense pentru 
dezvoltarea agriculturii, mai ales 
a sectorului zootehnic. Circa 15 
la sută din cei 200 000 locuitori 
ai țării înfruntă condițiile vitre
ge ale acestei agriculturi arcti
ce, transformînd cîmpurile de 
lavă în pășuni cultivate și în
treținute prin metode moderne. 
Stînca stearpă, pereții de lavă și 
zonele întinse ale ghețarilor ri
dică însă stavile uriașe. în anii 
trecuți s-au accentuat căutările 
și în alte direcții, mai ales spre 
dezvoltarea industriei, destinată 
să asigure economiei naționale 
echilibru și perspectivă.

în subsolul vulcanic au fost gă
site sulf, turbă și diatomită. Deși 
pe o scară încă modestă, geolo
gii fac mai departe explorări, 
scormonesc măruntaiele lavei. în
cremenite, convinși că aaîncuri- 
le ascund minereuri nebănuite.

Rețeaua de riuri repezi și cas
cade — zeci de „Niagare" în 
miniatură — formează un imens

potențial hidroenergetic, eva
luat la un total de 35 milioana 
megawați-ore pe an, dar din care 
doar o mică fracțiune este folo
sită. în nord, lingă Cercul arc
tic, la Akureyri, spre care avio
nul ne-a purtat peste piscuri fa
buloase de ghețari, am văzut 
hidrocentrala de pe rîul Laxa 
care furnizează energie electrică 
atit orașului, cit și districtelor ve
cine. Aid, ca de altfel și la Reyk
javik, există proiecte temerare 
pentru înmulțirea hidrocentrale
lor în regiunile locuibile ale ță
rii, în scopul de a favoriza apa
riția unor unități industriale pe 
bază de energie electrică. Un e- 
xemplu edificator îl oferă cen
trala de pe rîul Thjorsa, legată 
direct cu uzina de aluminiu de 
la Straumsvik, intrată în func
țiune în septembrie anul trecut. 
Considerată ca cel mai mare o- 
biectiv industrial în istoria Is
landei, această uzină produce in 
prezent circa 30 000 tone alu
miniu anual, urmînd ca în deca
da următoare să atingă cele 
80 000 tone ale capacității sale 
proiectate.

Sînt planuri și pentru o mai 
amplă utilizare a apelor terma
le care împînzesc subsolul fier
binte al insulei. într-o scurtă că
lătorie pină la Reykir, la 18 km 
de capitală, am vizitat, stația de 
captare și pompare a apei ter
male subterane, pe care conduc
tele o trimit să încălzească se
rele și locuințele din Reykjavik. 
Temperatura unor gheizere tre
ce de 80 de grade Celsius, In 
timp ce dintr-un puț 1orat în a- 
propiere, la 2 200 metri adînci- 
me, vine apă clocotită, la 134 
grade Celsius. Inginerii islandezi 
întrevăd posibilitatea de a trans
forma giganticele resurse terma
le ale insulei in energie electri
că ieftină, pentru industrie. La 
aceste latitudini nordice, un po
por mic dar harnic și întreprin
zător își arată hotărîrea de a ciș- 
tiga bătălia cu natura sterilă.

Imagine portuara din Reykjavik

SIERRA LEONE-
la a noua aniversare

a independențeiAstăzi, poporul din Sierra Leone marchează cea de-a noua aniversare a proclamării independenței — sărbătoarea sa națională. Devenită mai întîi colonie portugheză, apoi engleză, Sierra Leone a atras de timpuriu atenția monopolurilor străine, datorită subsolului ei bogat în minereuri de fier, crom, platină, aur și diamante. îndeosebi diamantele se găsesc intr-o cantitate însemnată, fiind o sursă considerabilă de profituri care intrau, invariabil, în seifurile monopoliștilor. In același timp, populația țării era supusă unei crîncene exploatări, foametea. Ignoranța și bolile domneau nestîn- jenite.Cucerirea independenței, la 27 aprilie 1961, a însemnat începutul unei noi etape în viața poporului acestei țări de pe coasta Atlanticului. S-a intensificat activitatea în sectorul industriei și al comerțului. In vederea valorificării principalei bogății a țării s-au pus bazele unei întreprinderi autohtone pentru șlefuirea diamantelor. La sfirșitul lunii martie a.c. guvernul premierului Siaka Stevens a anunțat preluarea controlului asupra a 51 la sută din pachetele de acțiuni ale compa

niilor străine, măsură menită între altele, să se răsfrîngă în mod pozitiv asupra balanței de plăți externe. Actualele planuri economice prevăd creșteri substanțiale ale producției industriale și ale energiei electrice. Lucrări importante vor începe în curînd pentru îmbunătățirea și extinderea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă. Toate acestea oglindesc eforturile desfășurate de poporul
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Sierrei Leone pentru consolidarea independenței țării, pentru eliminarea monopolurilor străine, a neocolonia- lismului.România, care întreține relații de prietenie și colaborare cu Sierra Leone, urează tînărului stat african, la cea de-a noua aniversare a sa, prosperitate și pace, noi succese pe calea dezvoltării sale multilaterale.
D. P.

Arhitectura integrata peisajului la Free
town, capitala țârii
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