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Argumente tehnice și economice pentru

EXTINDEREA METODELOR
INDUSTRIALE

ÎN CONSTRUCȚII
într-un recent articol publicat în starul nostru erau reliefate consecințele pe care le au asupra prețului .de cost al investițiilor exagerările din proiecte, supradimensionarea spațiilor de producție la o serie de obiective. In ancheta de față ne oprim asupra altor aspecte care, în - ‘ multe locuri, măresc cheltuielile financiare șl destinate construcțiilor — și anume, asupra timidității cu care sint introduse și consolidate pe șantiere o serie de procedee de lucru, aptez să confere lucrărilor un grad sporit do industrializare și, implicit, să asigure micșorarea sensibilă a prețurilor din devize.Există un adevăr unanim recunoscut : folosirea pe scară largă a elementelor prefabricate poate contribui la diminuarea costului construcțiilor, la scurtarea termenelor de execuție și, în general, la îmbunătățirea condițiilor de lucru de pe șantiere. Nu trebuie uitat că folosirea prefabricatelor elimină un apreciabil volum de manoperă, permite raționalizarea consumului de materiale, mai cu seamă a celor deficitare. Reducerea în acest an a consumului de cherestea de rășinoase cu 17 la sută, de metal cu 2 Ia sută șl de ciment cu 4 la sută, față de anul trecut, va fi posibilă — în mare măsură — pe această cale.Deși industria materialelor de construcții a rezervat, in ultimii ani, în cadrul preocupărilor sale un loc de prim rang problemei / producerii de elemente prefabricate, reușind să

nejustificat materiale

male. Cazul întreprinderii de produse din ceramică fină pentru construcții din Capitală a căpătat o oarecare notorietate. El a revenit din nou în actualitate, datorită neajunsurilor semnalate în lunile din urmă în activitatea secțiilor pentru tuburi și cărămizi din gresie antiacidă, deoarece producția lor acoperă doar ceva mai mult de jumătate din cantitățile comandate de beneficiari. Ca o consecință cu urmări dintre cele mai costisitoare, execuția lucrărilor de
ancheta economică

Rădăcinile unui
sentiment comun

Pe șantierele1
unor obiective

industriale

La recenta adunare generală a scriitorilor timișoreni, unul din partici- panți a vorbit despre „scriitorii bănățeni". Să fi fost oare aceasta o precizare de ordin geografic 7 Dar mai era nevoie de așa ceva, ținînd seama de locul întrunirii, situat chiar în inima regiunii ?Fiecăruia îi este clar că In vremea noastră se dezvoltă ceea ce e cuprinzător și unificator, iar detaliile li se lichidînd provincialismul, In accepția unei mentalități cu certe rămîneri în urmă. Astăzi este sigur că victorioasă este dialectica sin tem apei maipe ale

subordonează.
transformărilor, integrați în vii a vieții avem cum să nisipurile stă- meleagurilor

Corespondenții „Sc/nfe//" transmit i

PITEȘTI

de prim rangde elemente prefabricate, reușind să asigure constructorilor un plus de 81 000 mc de prefabricate beton peste sarcinile cincinalului de curînd încheiat, totuși indicele de prefabrica- re a lucrărilor se află sub 50 la sută, din care Ministerul Industriei Materialelor de Construcții asigură cam 30 la sută, procente situate mult sub cele Înregistrate în alte țări. Iar a- ceastă proporție, care se va menține și in 1971 oarecum la același nivel, se datorește și faptului că unele întreprinderi noi de prefabricate nu-și găsesc cadența, fie că nu reușesc să ajungă la parametrii proiectați, fie că nu funcționează in condiții nor-

canalizare pe o porțiune de 10 km de la' Uzina de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari stagnează din 1969. Tot din cauza lipsei acestor, tuburi, o serie de lucrări de la Uzina chimică din Valea Călugărească se află într-un stadiu nemulțumitor. Am subliniat acest caz ieșit din comun, deoarece acum, cînd necesitățile de materiale de construcții cresc mult, se impune o grabnică intervenție din partea forurilor coordonatoare — Centrala industrială pentru fabricate din beton și Ministerul Industriei Materialelor de Construcții — în vederea redresării activității acestor două secții și a altor întreprinderi aflate într-o situație similară.Dacă .lipsa prefabricatelor necesare, îritr-un sortiment variat, Îngreunează promovarea unor soluții noi, economice, de lucru pe șantiere, sint și cazuri în care acest fapt se datorește unui anumit spirit rutinier care și-a făcut loc in stilul de lucru al proiectanților.— Superficialitatea sau lipsa de informare a autorilor lor face ca unele proiecte de execuție să ne parvină într-o formă și de o calitate care nu rezistă unei analize economice serioase — ne-a spus tov. Crăișor Olteanu, director general în Ministerul Industriei Construcțiilor. La proiectarea

A. B. C-ul
Storului i^lner

Există, după cum se 
știe, clinici medicale in 
care studenții — viitori 
doctori — învață a.b.c.- 
ul meseriei de medic. 
Se deprind cu mediul 
și aparatajul de lucru 
al profesiunii, se fa
miliarizează cu aspec
tele sale specifice. Prin 
analogie, in institutele 
politehnice au început, 
in ultimul timp, să se 
organizeze un fel de 
„clinici tehnice" — 
mai exact, ateliere- 
școală destinate uceni
ciei inginerești, iniție
rii studentului din a- 
nul I in unele compar
timente de bază ale 
specialității. O iniția
tivă deosebit de intere
santă in această direc
ție se conturează la 
Institutul politehnic 
din București.

Institutul politehnic 
bucureștean. cel mai 
mare din țară (cu apro
ximativ 15 000 de stu- 
denți, pregătiți de pes
te 1100 cadre didactice) 
dispune de 166 de la
boratoare, 'înzestrate 
cu aparatura necesară 
desfășurării unor lu
crări aplicative de stu
diu și cercetare. Por
nind de la această 
bază tehnică de studiu, 
biroul senatului insti
tutului, conducerile ce
lor 10 facultăți s-au 
gindit să lărgească 
sfera de lucru a labo
ratoarelor, creind stu
denților din anul I 
un cadru adecvat pen
tru practica de inițiere 
intr-una din meseriile 
specifice domeniului 
tehnic in care se pre
gătesc. Printr-o serie 
de amenajări, realizate 
in principal prin auțo- 
dotare, unele din labo
ratoare iși vor lărgi 
funcționalitatea deve
nind laboratoare-ate- 
liere școală.

lncepînd cu semes
trul al II-lea al aces
tui an universitar, stu
denții din anul I, a-

■profesiunii, se fa-

proximativ 3 000, im- 
părțiți in 96 de grupe, 
vor lucra efectiv cite 3 
ore pe săptămină in a- 
ceste ateliere-școală, 
organizate separat sau 
in cadrul lărgit al u- 
nor laboratoare. Bună
oară, in spațiul labora
torului de tehnologie 
mecanică, echipat in 
mod corespunzător, 
două grupe de stu- 
denți se vor iniția si
multan in lucrări de 
lăcătușerie și ajustare. 
Pentru studenții facul
tăților de profil electric

din zilele 
studenții 

deci in a-

Atelierul

— electrotehnică, e- 
lectronică, automa
tică, electr o energetică
— constituiți in 35 de 
grupe, va lua ființă un 
atelier-școală electro
tehnic. Dotat cu utila
jele și sculele trebuin
cioase, noul atelier va 
permite studenților să 
execute operații de 
montaj, să confecțio
neze diferite piese, bo
bine, scheme electrice 
etc., cu aplicații, în
deosebi, la circuitele 
electronice, mașinile e- 
lectrice și dispozitivele 
de automatizare. Alți 
studenți vor învăța să 
minuiască strunguri, 
polizoare, mașini de 
frezat, mașini de recti
ficat plan, rabateze, 
bormașini, ca ucenici, 
alături de persoane 
care le vor da explica
țiile necesare. Tipu
rile de mașini înainte 
enumerate nu sint ex
trase din inventarul 
vreunei hale indus
triale ; ele există ai
doma, pe perimetrul a 
240 de metri pătrați, 
suprafața atelierului

central de reparații u- 
tilaje.

Intr-una 
săptămânii, 
se vor afla
ceste „clinici tehnice", 
unele dintre ele avan
sate deja in transpu
nerea planurilor tema
tice in rezultate con
crete, palpabile. Am 
putea cita laboratorul- 
atelier de tehnologia 
de fabricație a mașini
lor și aparatelor elec
trice, unde de pe acum 
se confecționează bo
bine, se fac 
de motoare 
se efectuează 
ale mașinilor

La întregirea acestor 
activități practice a- 
dăugăm că noul com
plex de clădiri al In
stitutului politehnic va 
găzdui laboratoare pe 
o suprafață de 170 000 
metri pătrați, că se 
află in funcțiune 15 
săli de desen tehnic, 12 
săli-laborator, 11 săli- 
fizică-matematică, 24 
tăli-seminar, alte spa
ții destinate instruirii 
studenților. Noutatea 
anului 1971 o consti
tuie, desigur, intrarea 
în funcțiune a unui 
centru de calcul, cu o 
configurație de calcu
latoare dintre cele mai 
indicate pentru proce
sul de instruire a vii
torilor . ingineri. Fi
rește, pînă să ajungă 
să efectueze lucrări la 
centrul 
dentul 
trebuie 
nuiască ■■ ■■ . •
pinze de tăiat, burghie, 
instrumente de mă
sură, să capete primele 
cunoștințe practice in 
specialitate, să-si for
meze primele deprin
deri de muncă. Este 
începutul de drum al 
vocației sale, este ra
țiunea existenței ate
lierelor in marea școa
lă a politehnicii.

V. VIȘINESCU

bobinaje 
electrice, 
încercări 
bobinate.

de calcul, stu- 
politehniciăn 

să știe să mi- 
bomfaiere,

fabricilor de plastifianți amplasate Ia Timișoara și Brazi, în cadrul institutului IPROSIN din București, au fost omise, din motive inexplicabile, a- vantajele nete oferite de utilizarea prefabricatelor, - recornandîndu-se a- ' plicarea tradiționalelor soluții bazate pe beton monolit.într-un mod asemănător, la dezvoltarea uzinei „Color" din București și la unele lucrări din cadrul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tîrgu-Mureș, procedee de lucru industrializate au fost la început lăsate deoparte, pentru ca ulterior — și numai în urma unor vii discuții purtate / de constructori cu proiectanții și beneficiarii acestor lucrări — să se dea cale liberă folosirii stîlpilor, plan- șeelor și altor elemente prefabricate, fapt care a ușurat simțitor soluționarea problemelor legate de execuția acestor obiective. Din exemplele prezentate se desprinde cu claritate necesitatea menținerii unei strîn- se colaborări a proiectării cu execuția, a unei apropieri directe a pro- iectanților de șantier. Atunci cînd ea a existat, nici rezultatele nu s-au lăsat prea mult așteptate. Elocvente sint, în acest sens, introducerea soluțiilor prin glisare și prin prefabricare la construcția fabricilor de nutrețuri concentrate de la Zagna Vădeni și Galați sau Înlocuirea lucrărilor de zidărie prin panouri prefabricate la diverse lucrări realizate în agricul-
Ing. Cristian ANTONESCU ti
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în partea de nord a orașului Pitești se construiește Combinatul de articole tehnice din cauciuc, cu o capacitate de 22 000 tone produse. în discuția avută cu ing. A. Bucșan, director general al combinatului, am reținut cîteva date importante : din cele 5 fabrici prevăzute pentru prima etapă, au intrat în producție două — cele de amestec-dozaj și benzi transportoare. De la ultima s-au și livrat pînă acum 5 000 tone benzi transportoare, necesare tn industria minieră, metalurgică etc. Intens se desfășoară construcțiile și la obiectivele din e- tapa a II-a de dezvoltare a combinatului. Este vorba de liniile tehnologice de garnituri profilate, de tuburi de frînă și de manșoane de radiator. Aici, demn de notat, este faptul că ter- uti-Ldl,cf UC IUUUL1 UC UlUd pi ucdiator. Aici, demn de notat, este faptul că menul de ridicare a clădirilor și montarea lajelor a fost devansat cu circa un an.
MIZIL nouîn orașul Mizll a început construcția unul obiectiv al industriei ușoare : Fabrica de mobilier tapițat. Noua unitate va avea o capacitate anuală de 15 000 garnituri mobilier pentru hol, 30 000 fotolii și 10 000 paturi. Ea va lucra la întreaga capacitate în 1972 și va dispune de diferite secții de fabricație instalate într-o hală monobloc cu o suprafață de 8 000 mp, de o stație pilot pentru realizarea unor materiale noi. de o centrală termică, de un grup social sanitar.
CARE!La Cărei se află in stadiu avansat de construcție cel mai important și modern obiectiv industrial al orașului — Filatura de bumbac, cu termen de intrare parțială în funcțiune în trimestrul IV a.c. Prevăzută pentru prima etapă cu o producție de 900 tone fire cardate de buțți,ba(;vțiIă,Ț tura va produce în 1972, la capa.citateȘf^șîț^ia;., proiectată, 3 900 tone fire anual.
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că matca și nu eșuăm tătoare unde nu se întîmplă nimic.Din vident ba de din geografic sau de un a- numit gen de provincialism, ci — In condițiile socialismului în patria noastră — de o tendință firească spre general-vala- bil, spre măreție, spre cuprinzător. Pornind de aci, ancorați in actualitatea Imediată, găsim de îndată temeiurile necesare, certi- tudinea-cheie. Și aceasta este faptul că filiala din Timișoara a Uniunii scriitorilor este o organizație care s-a dezvoltat din unirea unor de limbi diferite : germană, maghiară și sîrbă. Aceasta ar rămlne o împrejurare oarecare, poate de interes statistic, dacă nu s-ar îmbina cu atmosfera specifică realităților noastre, atmosfera celui mai dosăvîrșit respect și înțelegere reciprocă constituind o adevărată polifonie a graiurilor Înfrățite.Experiența de neprețuit a istoriei a fost înțeleasă aici, iar eliberarea de capcanele urei a fost legată de recunoașterea interdependenței și a întrajutorării necesare — iar astfel diferențele tn ceea ce privește limba maternă nu s-au transformat tn forț» centrifugale și nu au depărtat pe locuitorii acestor plaiuri de centrul de putere al solidarității și' aJ înfrățirii. Consonanța spirituală datorită căutării căii comune de Izbăvire socială și a apărării colective a drepturilor cîști- gate este -șij o tradiție.-« acestor locuri.-- care ■ a» per-
•- - •- - . !> yț .

mis să se țină piept intervențiilor stăpînitorilor aceasta chiar atunci — accidental și in trecător — tradiția a buit să se refugieze în a- dincurile psihicului populației cu limbi materne diferite. Disponibilitatea generală a acceptării reciproce, ca intre parteneri cu drepturi depline, este rezultatul unei evoluții istorice îndelungate, rodul străduințelor multor generații, crescute In spiritul înțelegerii și _ al opoziției față de orice" violentare a tradiției. Acestor începuturi le putem adăuga exemple elocvente tot mai apropiate de vremurile noastre. Mă gindesc la cărturarul Eftî- mie Murgu, la scriitoarea E-

Și cînd mod tre-

©

cele de mai sus, e- că nu poate fi vor- considerente de or-
însemnări de 

Frantz LIEBHARD

organie creatori română.

milla Lungu-Puhallo, ori la tipograful editor Kărl Gustav Fovk, care a publicat o carte de cîntece populare in patru limbi, el cel care edita un ziar cu deviza „libertate și egalitate, drepturi egale pentru toți", la Simeon Mangiucă din Bro- șteni și Athanasie Marie- nescu din Lipova, ultimii doi militanți în coloanele „Revistei române", („Ru- mănische Revue"), printra ceilalți colaboratori numă- rindu-se și Ludwig Vinzenz Fischer din Reșița, care și-a dedicat energia traducerii operelor românești, mai ales a celor din pana lui Vasile Alecsandri. Lipsește încă o bibliografie a multiplelor traduceri realizate de L. V. Fischer, răspîndlte cu precădere în coloanele a numeroase reviste și ziare austriece și germane.Din aceste relații productive, foarte strînse și caracteristice pentru Banat, își trage seva o personalitate de seamă ca Andreas A. Lillin, reputat și multilateral autor de limbă română și germană — a cărui creație literară se a- daugă la aceea a atîtor scriitori și artiști români apar- ținind tuturor generațiilor. Receptiv față de problemele contemporaneității, Andreas A. Lillin este creatorul celui mai de,, seamă roman postbelic al
' ■ ..........-- —---

scrisului de limbă mană de la noi ,, dă das Korn gemahlen" (Acum, cînd grîul s-a măcinat — 2 voi. 1957) și — in paralel — al unei complexe opere literare românești, în care componentele lirice, narative și eseistice dau glas autorizat aspectelor variate ale unui remarcabil orizont intelectual.în continuă și neobosită desfășurare și creștere calitativă, opera lui Zoltan Franyâ este și ea atit de multilaterală și de vastă, încît nu poate fi cuprinsă dintr-o privire. S-ar putea ca acest complex, asupra căruia climatul bănățean și-a pus amprenta indelebilă, să devină mai clar, dacă ținem seama că s-a dezvoltat și se dezvoltă de-a lungul următoarelor linii de forță : traduceri din limba română în germană și maghiară, din limba germană în cea ungară și invers și — în sfîr- șit — din limba sîrbă în germană și maghiară. Și tuturor să le adăugăm traducerea în limba română a celor mai reprezentative opere scrise în germană, maghiară ori sîrbă.De ce evoc toate aceste momente — cîteva din multele pe care istoria acestor locuri le-a păstrat : Pentru a sublinia un adevăr esențial — acela că întotdeauna cei care, datorită împrejurărilor istorice au viețuit împreună pe aceste meleaguri, oamenii muncii s-au simțit solidari în fața vieții, au luptat împreună împotriva asupririi sociale și naționale, au avut întotdeauna sentimentul că trebuie să pășească uniți în lupta pentru împlinirea i- dealurilor de progres și dreptate socială. Potentînd aceste realități în condițiile actuale ale țării, prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, consacră permanența u- nor idealuri și aspirații comune. Izvorîte ■ din năzuința spre o viață mai bună, din încrederea in destinul luminos al României socialiste.Acum — poate că sensul cel adevărat al expresiei „scrltorii bănățeni" a devenit mai clar, vădindu-se a fi expresia atracției și apropierii reciproce, întru- chipînd vocea nemijlocite, care oamenii de toate limbile, cetățeni ai patriei noastre

ger- „Jetzt,

actualității, cheamă
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în legătură cu pregătirea

SPORT performerilor olimpici

Hochei S-A REDESCHIS LUPTA
PENTRU TITLUL NAȚIONAL

® Bob - DUPĂ NUMAI DOUA MANȘE, 
CAMPION MONDIAL Â DEVENIT ECHI-

PAJUL GASPARI

© Schi „CUPA UNIRII

(Alte știri șl rezultate sportive în pa 

gina a lll-a)

La bazinul olimpic din Capitald, școala de tnot 
In luna lui ianuarie

ANCHETA „SCÎNTEU"

DE-A „ V-A ȚI ASCUNSELEA “
CU LEGEAfn urmă cu aproape trei luni a apărut în ziarul „Scînteia" articolul „UNUL SE FACEA CA REPARA, ALTUL CA VERIFICA, IAR AL TREILEA PLATEA... DIN BANII STATULUI", în care erau dezvăluite practici necinstite ale unor maiștri de la I.C.R. Floreasca, cu acoperirea unor Herăstrău.Ce s-a intîmplat liția și-a încheiat ancheta cazuri și a înaintat dosarele respective' la procuratură. Alte patru cazuri sint tele înaintate procuraturii a mai fost nevoie — după cum sîntem informați — de cercetări suplimentare pentru aspecte care cad exclusiv în competența acestui organ ; într-un viitor apropiat, instanțele de judecată își vor spune, probabil, cuvîntul. Controlul financiar intern al C.P.M.B. și-a continuat — și în alte sectoare din Capitală — activitatea de confruntare a actelor cu realitatea de pe teren, descoperind și aici o seamă de nereguli. Cititorul își poate pune, pe drept cuvint, întrebarea : este eficiența acestor controale, cetări, anchete ?Tărăgănarea unor măsuri să blocheze căile sustragerii și pei de materiale, să împiedice încasarea de sume pentru lucrări neefec- tuate, adică să facă imposibilă orice manifestare a necinstei, menține o situație convenabilă „pescuitorilor" în apă tulbure, aduce prejudicii materiale grave activității de reparație

articolul
nereguli săvîrșite salariafi ai I.A.L.de atunci 7 în Mi- patru

încă în cercetare. La documen-

care cer-care riși-

a fondului locativ — este de părere anchetatorul de miliție, căpitanul N. Tudose. Această tărăgănare creează dificultăți de culegere a probelor, de efectuare a anchetei ; uneori trebuie să te mulțumești cu Încadrarea faptelor ca abuz de serviciu sau neglijentă, acolo unde se pot ascunde înșelăciunea, furtul sau delapidarea, bine camuflate.într-adevăf, dificultăți de acest

s-ar reduce la suma de... 763 lei ; tn acest sens a fost depusă o expertiză semnată de Marin Toma, expert contabil, și Ing. Ion Costache, expert tehnic. Ce se intîmplase 7 Fusese, cumva, nedreptățit și calomniat maistrul Fințescu in documentele înaintate Inițial către miliție 7 Nu, nicidecum. După cum au declarat locatarii, în luna noiembrie — deci curînd după apariția articolului — s-a

organelor de anchetă. De unde

Fapte care demonstrează necesitatea întăririi controlului 
obștesc asupra activității întreprinderilor de construcții 

și reparații de locuințe

gen există. Să exemplificăm : ne-am interesat la Direcția economică a Inspectoratului de miliție al Municipiului București asupra stadiului_anche- tei privind novici nr.care — menționat duri — de mii de lei, fără să se înlocuiască învelitorile, fără să se efectueze alte numeroase lucrări prevăzute în deviz. Ancheta încă nu se încheiase, in schimb am aflat cu uimire tot prejudiciul

lucrarea din str. Dr. Mi-7 (maistru N. Fințescu), relatam in articolul la începutul acestor rin- s-au încasat peste treizeci
că în cazul respectiv

executat un important număr de lucrări (reparații la streșini, burlane, un . chepeng la pod, înlocuiri ale unor porțiuni de țiglă și carton asfaltat la acoperiș, s-au făcut niște tencuiri la scara pivniței, s-au pus sobe). în definitiv, este bine că, in cele din urmă, aceste lucrări au fost totuși făcute, deși în acte ele figurează ca realizate și achitate cu mai bine de un an în urmă. Constatarea că asemenea lucrări se fac atunci cînd cel vinovat este prins asupra faptului nu poate însă dovedi altceva decît o evidentă încercare de inducere tn eroare a

a luat maistrul Fințescu materiale șl mină de lucru, din buzunarul cut le-a plătit ? Ce șantiere au rămas de astă-dată descoperite 7Practica de a face lucrări după ce ești prins că le-ai operat doar tn acte șk ai Încasat contravaloarea respectivă nu este numai specialitatea maistrului amintit ; ea Începe să devină o metodă ! O regăsim, de altfel, și în cadrul Întreprinderii I.C.R.-Titan : după o verificare recentă prin sondaj a cîtorva lucrări din 1970, directorul întreprinderii, Va- sile Corbu, respinge afirmațiile controlului. Printre altele, contestă că la Imobilul din str. Olteni 19 s-ar fi Încasat circa 30 000 lei pentru lucrări neexecutate. Cîteva zile mai tirziu, maistrul Ion Pană este surprins muncind de zor, cu o echipă, chiar în str. Olteni nr. 19, pentru a dovedi că lucrările fuseseră, chipurile, făcute. Deci, in materie de control asupra executării lucrărilor s-a ajuns pe alocuri la un soi de competiție : cine reușește mai repede — controlul și ancheta să dovedească Incorectitudinea, sau maiștrii inco- . recți să șteargă urmele ?Din păcate, unii maiștri necinstiți se bucură (de ce oare ?) de sprijinul

Tokio, In 1964, dificultăți pentru sportivi, generate de sensibile diferențe de fus orar și de climă ; Mexic, în 1968, piedicilor în calea înaltei performanțe, existente la trecutele jocuri olimpice, li se adaugă spaimele provocate de altitudine. în ambele înfruntări cu cei mai buni atleți ai lumii, majoritatea covîrși- toare a componenților loturilor române dovedesc capacități de adaptare la condiții neobișnuite de fus orar, climă ori altitudine. Unii dintre ei se inscriu chiar printre laureații jocurilor, aducind faimă sportului nostru. Ce cîtime din fiecare medalie, din fiecare rezultat răsunător se cuvine medicului sportiv care pe timpul pregătirilor și pe toată ddra- ta competiției a ostenit alături de antrenor, alături de atlet pentru do- bindirea a manță ? La că nu mai vind clima, ferența simțitoare de fus orar, scade oare contribuția medicinei sportive in cadrul preparativelor 7 Sau, dimpotrivă, se perfecționează atribuțiile medicinii și ale medicului sportiv, conferindu-li-se roluri mai precise, mai ferme in concepția de elaborare a rezultatelor de prestigiu ?Acum, la început de an preolimpic, am cerut părerile cîtorva medici cu experiență despre starea activității lor, despre posibilitățile de a sprijini eforturile federațiilor și ale antrenorilor, eforturi concentrate spre obiectivul „Miinchen-1972".La convorbirile pe care le-am avut au participat : medic primar Ionel Stănescu, inspector in Ministerul Sănătății pentru sectorul medicinei sportive, medic primar Ion Drăgan, directorul Centrului de medicină sportivă, dr. Nicolae Stănescu, director-adjunct. dr. Nicolae Plocșteanu

ceea ce numim perfor- Miinchen. în 1972, fiind- subzistă chestiuni pri- altitudinea, nici chiar di-

Al. PLĂIEȘU Valeriu MIRONESCU

(Continuare in pag. a U-a) (Continuare în pag. a IlI-a)
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actualitatea culturală TELEFERICUL STA,
punerii in

C. PRIESCU

Poiana 
■ Cristianul 
s-ar fi pre-

PAGUBA... URCĂ
D-ALE SEZONULUI

simfonică

și o e-

iran-

Mvriam MARBE

♦ s

toată
Hrlsa- incon-

recital•Patria și Poezia" prefațat dr. Ovidiu Papa- ■Tora. Scenografia :

casolicltlnd

Piesa lui Horia Lovinescu, „Și eu am fost in Arcadia', a fost prezentată 
receni în premieră pe țară la Teatrul „C. I. Nottara". Regia : Dan Nasta. 
Scenografia : Dan Nemfeanu. In fotografie : Doi dintre interpreți — Lucia 

Mureșan și Alexandru Repan

• TEATRUL T.V. prezintă dramatizarea schițelor lui I. A. Basarabes- cu : „Siniburcle", „Un om i firea", „Pe drezină". Regia : Cerbii

Vor citi din
Alexandru

Albu. Mihai

Comitetul pentru cultură șt

teamă ale vieții

culturale românești
poeții

Bentuc, Ion Bănuți, Virgil Caria-

Veronica Porumbacu,
Potopin. Niculae Stoian, Nicolar
Tăutu, Victor

maoial

Prime audiții 
la Orchestra SEARA DE POEZIE

DEDICATA ANIVERSĂRIIa Radioteleviziunii PARTIDULUI
artă al municipiului București in colaborare cu Comitetul Mu creația lor

CURIER

Orchestra simfonică a Radioteleviziunii își ține promisiunea și își continuă stagiunea cu prime audiții, acordînd un loc important noilor creații românești. Astfel, în 21 ianuarie 1971, am avut prilejul să ascultăm recentul concert pentru pian și orchestră de TUDOR CIORTEA (1970), lucrare ale cărei intenții și structură răzbat din însuși titlul : „Varia- țluni pe o temă de colind". Compozitorul rămine șl aci credincios folclorului nostru, în aceeași manieră subtilă și plină muzicalitate, este ales din alcătuită de Drăgoi, fiind lntr-una din
deColindul colecția Sabin evocat variațiile centrale, într-o manieră componistică adecvată, bineînțeles integrată stilului general al lucrării. Colindul este, la Început, doar un „pretext", ne- fiind tratat decît fragmentar ; doar desfășurarea ulterioară a lucrării va reuși să „recompună" melodia, adusă în final într-o amplă sonoritate. A- pelez la această mică descriere Încerca tui" aci pentru a constă noutatea ția autorului : re- curgînd la fărîmlțarea temei, el a selecționat

nu pentru a. să „reconsti- lucrarea, ci arăta In ce valoarea Și ei, In evolu- autorului :

elementele cele mal sugestive șl susceptibile de a fi Încă și încă îmbogățite prin tra- . tarea ulterioară. Totodată, această fărîmi- țare, conduce către generarea uneispumoase cromatici. Există deci o evidentă bucurie a culorii — relevată de scriitura pianistică și orchestrală — în care predomină verva și luminozitatea. Trăsături ce erau de fapt anunțate de lucrarea premergătoare „Patru cîntece maramureșene pentru pian". Interpretarea lor, ca și a prezentului concert de către ALEXANDRU HRISANIDE, aduce în discuție — o dată în plus — rolul puternic pe care îl are colaborarea cu interpretul, colaborare care poata influența chiar voluție.Valoarea lu! nlde constă în ______testabila sa calitate de muzician, compozitor el însuși, care știe să detecteze subtilitățile unei lucrări și să le reconstituie într-o e- locventă arhitectură, dar și în forța deosebită pe care o are în a găsi șl reda o mare varietate . de culori timbrale șl accente, Cu atlt mai adecvat a fost felul său de a cînta — rafinat, dar și robust — Intr-o lucrare cea de față

fantezie șl nerv. Slnt calități pe care le-am întilntt și in interpretarea (la cererea publicului) a piesei de pian aparținind lui Dan Constantinescu, lucrare de o subtilă vibrație poetică.La reușita acestei interpretări trebuie a- dăugat și aportul dirijorului iugoslav ANGEL SUREV. Temperamentul aoestuia poartă pecetea ritmurilor aspre, dinamice ale folclorului țării sale, arta sa dirijorală caracterizindu-se în special prin nerv și plenitudine sonoră. La Începutul concertului, o altă primă audiție — suită din baletul „Inimă cu spinî" de KR BARANOVICI (1894) ne-a condus tn lumea tradițională a dansurilor de inspirație populară, amplificate prin ostinato-uri ritmice. Simfonia IV de A. DVORAK cu care s-a Încheiat programul. * oferit un nou prilej de desfășurări puternic sonore, lm- punîndu-se prin acuratețe și promptitudine, chiar dacă o mal mare suplețe in cantilene ar fi fost necesară. Trebuie relevat și meritul orchestrei pe care ne bucurăm să o vedem într-un moment semnificativ al evoluției sale.

nicipal al femeilor din București 
organizează, luni 25 ianuarie a.c., 
la orele ÎS, in sala Teatrului de
Operetă, o seară de poezie și mu
zică intitulată File din cronica
celor cinci decenii. Slavă
Udului" Cuvintu1 de deschidere,
rostit de profesorul doctor do
cent Petre Vancea, vo fi urmat
de o amplă manifestare artistică, 
la care își vor da concursul per
sonalități

• TEATRUL DE DRAMA ȘI COMEDIE DIN CONSTANTA în colaborare cu UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA, va susține un ciclu de patru Recitaluri df poezie, ciclu închinat aniversări’ semicentenarului partidului.Ieri a avut loc cel dinții intitulat „r ' ■ de cuvintul prof, dima. Regia : Gh Elena Eorțu.

• TEATRUL RADIOFONIC imite in premieră scenariul „CetașV de scriitorul clasic bulgar Ivan '■a- zuv. Scenariul a fost realizat după nuvela aceluiași autor cunoscută cititorilor români sub titlul „Oropsi- ții", Evocînd un moment Important din istoria Bulgariei, scenariul impune prin elanul patriotic, patosul revoluționar, prin farmecul romantic •rrvlnr.

Andrițoiu, Florența

nopol. Mihai Gavril, Traian Ian-

Tulbure. Actorf,
cîntăretl ai Operei Române si ai
Teatrului de Operetă, iși
aduce, de asemenea, contribuția
la realizarea acestui spectacol O-

Regia spectacolului radiofonic parține regizorului bulgar Crăstio Boikovski. Din distribuție : Nicolae Botez-Luchian, Matei Gheorghiu, A- drian Georgescu, Toma Caragiu, Emil Hossu, Gheorghe Oprina, Mihai He- roveanu. Regia tehnică : Ing. Tatiana Andreicic. Regia muzicală : Marga Capitanovici (azi 25 ianuarie 1971 ora 20,30).în celelalte emisiuni de teatru radiofonic ale săptăminii veți putea asculta : „Ancora" de Gh. Ștefan (marți), „Cidul", de Corneille (miercuri), „Lupii șl oile" de A. N. Ostrovski (vineri).

CARNET

MUZICAL
iVW >',!• sWSt.O Cvartetul Phllharmonlă" susține în această seară la Sala Mică, un concert incluzînd lucrări . de Schubert, Schumann și Zeno Vancea,• Filarmonica de stat „G. E- nescu" îi prezintă marți 26 ianuarie la Sala Studio pe tinerii Interpreți : violonistul Octavian Morea, pianista Olga Stratulat și basul Dan Mușatescu.o Trio Iliescu concertează miercuri, 27 ianuarie, tot la Sala Mică. în program sint cuprinse lucrări de Buxtehude. Haydn și Beethoven.• Piesa „Continuo" — fn primă audiție — a compozitorului Corneliu Dan Georgescu, va fi prezentată joi 28 ianuarie de Orchestra simfonică a Radioteleviziunii, condusă de Emanuel Ele- nescu.• Dirijorul Mircea Cristescu prezintă vineri 29 și 6imbătă 30 ianuarie, la filarmonică, oratoriul Messias de Haendel.

• TEATRUL NAȚIONALSILE ALECSANDRI"-IAȘI și-a inclus pe afișul stagiunii o nouă premieră : „Paquito cel Negru" (Convertirea căpitanului Brassbound) de G. B. Shaw în regia Marietei Sadova și scenografia lui Mihai Tofan, rolul principal — Teofil Vâlcu.• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" DIN BOTOȘANI a prezentat recent premiera’sa cu piesa „Duet" de Andi Adrieș. Regia artistică și scenografia — Valeriu Moisescu. tn distribuție : Constantin Măru, Despina Pri- săcaru, Alexandru Anghelescu, Dorin Brădescu, Ildiko larcsek, Doru Bu- zea, Igor Haucă, Vasile Hașiganu și alții.

o®rfii

UN REPERTORIU CINEMATOGRAFIC

PROMIȚĂTOR

• TEATRUL DE STAT DIN TURDA va prezenta în Capitală două dintre spectacolele actualei sale sta- giupi : ...„Casa Bernardei Alba* de Fede- d^Garțiti - Lorca. Regia: Vlâtj,Mugur^ tn distribuție: Maria Cuppea/artistă.e-,', merită, Emilia Botta Luca, Liana Si- mionescu, Lucica Tamaș, Mariana Marinescu, Elena . fitcov, Maria Andreea Raicu, Enna Cenariu, Maria Voronca, Ana Pădeanu Florescu, Smara Mărcii (marți, 26 ianuarie, orele IG.30 și 26, in sala Teatrului Mic).• TEATRUL TINERETULUI DIN PIATRA NEAMȚ invită pe iubitorii de teatru bucureșteni la spectacolele sale — premiere pe țară :„Harap Alb" adaptare de Zoe An- ghel Stanca lupă Ion Creangă. Regia : Zoe Anghel Stanca. Decorul : arh. Vladimir Popov. Costume : Diana Ioan. Mișcarea scenică .: Gheorghe Căciuleanu. Cu .Corneliu Dan Borcia, Constantin Manea, Ion Muscă, Eronim Crișan, Constantin Cojo- caru, Valentin Uritescu, Marga Pav- lidis, Theodor Danetti, Marta Sav- ciuc, Sibylla Oarcea, Eugenia Ba- laure, Tinel Atanasiu, Mitică Popescu, Olga Bucătaru, Boris Petroff, Alexandru Lazăr, Constantin Ghe- nescu, Lucia Ștefănescu. Eugen Apostol, Isabela Galița (azi, luni, 25 ianuarie, orele 17 și 20).„Balul hoților" de Jean Anouilh. Regia și decorul : Radu Penciulescu. Costumele : Cabriela Nazarle. Mișcarea scenică : Cecilia Dumitrașcu. Interpreți : Mitică Popescu, Leliu Săndulescu, Constantin Cojocaru, Theodor Danetti, Adria Pamfil Al- majan, Olga Bucătarii, Lucia Ștefănescu, Alexandru Lazăr, Constantin Ghenescu, Valentin Uritescu, Eronim Crișan. Eugenia Balaure (mîine. 26 ianuarie orele 17 și 20).Ambele reprezentații vor avea loc la sala Comedia a Teatrului Național „I. L. Caragiale".

Organizatorii turis
mului promit de un an 
și ceva încoace, tn 
preajma fiecărui sezon 
fie că e vară, fie că e 
iarnă — punerea in 
funcțiune a celor două 
teleferice cu cabine de 
nare capacitate, din Si
naia și Poiana Brașov, 
pentru care s-au inves
tii fonduri In valoare 
de circa zece milioane 
lei. Prima promisiunea 
fost făcută pentru sezo
nul de iarnă 1969—1970 
și apare ea „realizată' 
intr-un pliant intitulat 
„Iarna tn Carpafi". In 
realitate, telefericele nu 
au fost gata nici in iar
nă, nici in vară — cină 
s-au dat asigurări tu
riștilor, că vor fi „sigur 
gata". Atit de sigure au 
fost... asigurările, incit 
telefericele nu au fost 
puse in funcțiune nici 
la începutul sezonului 
de iarnă 1970—1971. De 
ce 7 Nici nu puf bins

întrebarea și gata răs
punsul : „Specialiștii 
străini au plecat în 
vacanță de sărbătorile 
ie iarnă și...“.

O dată specialiștii 
străini au plecat în va
canță, altă dată specia
liștii noștri au mers in 
documentare la Mi
lano ; o dată specialiștii 
străini s-au plîns ci 
n-au avut asigurate la 
timp anumite utilaje șt 
forță de muncă ; altă
dată constructorii — 
T.C.M.M. București — 
au invocat lipsa proiec
telor ș.a.m.d. Nu spune 
nimeni- că n-au existat 
și greutăți reale Dar, 
indiferent de natura 
lor, dacă s-ar fi urmărit 
cu mai multă răspun
dere valorificarea cit 
mai rapidă a investiției, 
construcția celor două 
teleferice (Sinaia—Vir- 
ful cu dor și 
Brașov 
Mare), nu

lungit pe parcursul a 
doi ani și ceva.în timp ce turiștii a- 
flă din pliante că tele
fericele funcționează, și 
la fata locului constată 
că realitatea e alta, zeci 
de delegați ai Ministe
rului Minelor și Geolo
giei (antreprenorul lu
crării) și ai fostului 
O.N.T. s-au „tot ocu
pat" — cu deplasări la 
Sinaia și Brașov — de 
problema 
funcțiune a celor două 
teleferice. Aflăm că re
cent s-au încheiat iarăși 
„minute", s-au fixat ia
răși termene și că, în 
sfirșit, telefericele ar 
urma să fie date in ex
ploatare pină la sfîrși- 
tul lunii februarie. Nu 
e oare timpul ca noul 
Minister al Turismului 
sd intervină cu toată 
hotărirea Și să pună or
dine în acest carusel 
al... amtnărllor ?

Mobila de lași

“IJ

JUDEȚEAN
9

SIBIU

18.00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul.

18.30 Telesport
19.00 Allnă-te dor. alină. Itinerar 

liric musteai în Moldova.
19.20 1001 de seri — emisiune 

tru copil.
19.30 Telejurnalul de seară,
10.50 Agenda politică de Ion 

glneanu.
20.00 CINCINALUL 1986—1970 

CIFRE $1 IMAGINI.
W.30 Roman foileton • „Doamna 

Bovary* (III).
21.20 Suplimentar, astă seară...
21.35 „Steaua fără nume" — eml- 

siune-concurs (muzică ușoa
ră). Prezintă Dan Deșllu.

22.35 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

Începînd cu acest an va apărea trimestrial o nouă publicație de specialitate : Revista de co
roziune.Noua revistă, organ al Ministerului Industriei Chimice, al Ministerului Petrolului și al Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor, va avea 64 de pagini, costul unui abonament anual fiind de lei 150.Abonamentele se primesc pe adresa : Centrul de documenta
re al industriei chimice și petro
liere (București, bd. Nicolae Băl- cescu 16, sector 1),

si industrie'•>La Suceava a avut loc simbătă, 23 ianuarie, în sala Casei de cultură a sindicatelor simpozionul „Arta și industria" organizat de comitetul județean pentru cultură și artă în colaborare cu cenaclul Uniunii Artiștilor Plastici. Această dezbatere teoretică s-a alăturat acțiunii inițiate de U- zina de utilaj și piese de schimb din oraș de a ajuta, cu mijloacele tehnice de care dispune, realizarea unor lucrări de artă.

Modernă
estetică
multifunc

Garnitura de mobila „Cluj- , mobila de bucătărie „Da- i“, mobila pentru tineret 683/1, camera de zi „M-513" și camera de lucru „M-515" — sint numai cîteva din noile tipuri de mobilă realizate in u- nitățile Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului din Iași.Tntrucît solicitările numeroșilor beneficiari din țară și de , peste hotare sînt din ce în ce t mai , mari, combinatul ieșean șiratprevăzut în plan o sporire sifnțitoare a prodtlcției sale de mobilă în 1971. Au fost rezolvate cu succes dificile probleme tehnice legate de asimilarea și introducerea în fabricație a unor noi tipuri de garnituri de mobilă curbată. Și aceasta, pentru că nu este atit de simplu să faci o lucrafe. de artă la scară industrială. In acest scop, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri ale combinatului au colaborat îndeaproape cu laboratorul u- zinal, iar lucrătorii acestuia, la rîndul lor, au cerut sprijinul unor colegi specialiști și cercetători din Iași, București, Brașov.Coborînd din sectoarele de exploatare de la Podul Iloaiei și Hîrlău, Pașcani și Ciurea. buștenii trec prin diferite unități și secții ale combinatului ieșean și după operații succesive de uscare, fasonare,- tăiere, lustruire, furniruire etc. se metamorfozează în noi garnituri de mobilă corp și mobilă stil, caracterizate prin- tr-o linie modernă, funcționa- . litate sporită, durabilitate. La ) îmbunătățirea continuă a calității mobilei de Iași cohtribuie
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IJ și finisajul superior executat tn i

1 lacuri mate, poliesterice, pre- ’ 
i cum și tapițeria din stofe re- zistente și în culori adecvate.

Cîntar automat 
pe principiul 

dinamometricTimp de cîteva zile, în dreptul Palatului Telefoanelor din Sibiu, trecătorii au putut aprecia performanțele noului tip de cintar automat de persoana conceput și realizat la U- zina „Balanța" din localitate. Funcționînd pe principiul dinamometric (cu arc), noul tip de cîntar — primul de acest fel realizat In țară — are sarcina maximă de 150 kg și este prevăzut, printre altele, cu un sistem de măsurătoare a înălțimii și o tabelă căre arată corelația dintre înălțime și greutate, Bucu- rîndu-se de o bună primire din partea publicului, noul tip ds cîntar urmează să intre în producția de serie.
TIMI$

Bazin terapeutic 
acoperitîn cadrul Centrului de balneo- fizioterapie din. Timișoara « fost dat in folosință un bazin terapeutic acoperit, care valorifică apa termominerală provenită de la o sursă din apropiere. După cum ne-a informat medicul primar Adrian Seceleanu, șeful Centrului de balneo-fizio- terapie, bazinul are o suprafață de 162 mp și o adîncime de 1,60 m, putinei oferi pină la 800 tratamente pe zi pentru a- fecțiuni de reumatism cronic, unele boli ale sistemului nervos periferic și sechela ale aparatului locomotor.

ALBA

Sute de familii 
în locuințe noiîn aceste zile, in municipiu! Alba lulia, constructorii au predat la cheie un nou lot de 305 apartamente. Familiile multor muncitori și constructori de pe șantierele din localitate au inaugurat noile locuințe realizate din fondurile statului. Și in celelalte orașe ale județului sint în curs de recepționare șl repartizare noi apartamente. Pină la sfîrșitul lunii ianuarie, în județul Alba vor fi repartizate cetățenilor 565 apartamente. în același timp, la Alba Iu- lia, în cartierul de pe Platoul romanilor, a fost dată în folosință o creșă cu ton de locuri.

BUZĂU

La sflrșltul anului trecut a avut loc — sub auspiciile Centrului Național al Cinematografiei și ale Direcției rețelei cinematografice și a difuzării filmelor — o discuție pe marginea proiectului de repertoriu pe 1971, discuție în cadrul căreia au fost relevate eforturile forurilor de resort în direcția îmbogățirii, a îmbunătățirii calitative a selecției de filme prezentate pe ecranele noastre. Desigur, la numai trei săptămîni de la debutul noii stagiuni cinematografice, ar fi prematură o apreciere de1 ansamblu asupra repertoriului curent. Totuși, cele 13 filme proiectata pînă acum în premieră îndreptățesc, cel puțin parțial, păreri pozitive.Vom menționa, pentru început, două ecranizări de prestigiu, consemnate în ziarul nostru și cu prilejul ediției de anul trecut a Festivalului filmului sovietic : Crimă și pedeapsă, în regia Iul Lev Kulidjanov. după capodopera lui Dostoievski și Orologiul Kremlinului, în regia lui Viktor Gheorghiev, după binecunoscuta piesă a lui N. Pogodin. Diferite între ele, ambele filme împrumută notorietatea operelor originale și impun, în același timp. în confruntarea cu publicul, prin forța ideilor, prin jocul unor actori excelenți, între care Innokenti Smoktunovski și Iuri Ta- ratorkin (in „Crimă și pedeapsă") și Iurii Kaiurov, în rolul lui Lenin („Orologiul Kremlinului").Virtuțile producției maghiare Șoimii, semnată de regizorul Gaal Istvan, au fost semnalate într-o cronică apărută recent în ziarul nostru.Prezentat pe ecrane după filmul „Z“ — filmul Bătălia pentru Alger demonstrează, din nou, prin opțiunea spectatorilor, virtuțile și ecoul cinematografului politic, ale cinematogra- fului-mărturie, consacrat nemijlocit unor realități și probleme social-poli- tice acute ale zilelor noastre. De o extremă autenticitate a ambianței, a tipurilor, a confruntărilor, filmul (regia Gillo Pontecorvo) reconstituie o pagină memorabilă a luptei pentru

Independență a poporului algerian condusă de Frontul de eliberare națională. Evocarea are o rigoare a- proape documentară, este lipsită de demonstrații stilistice exterioare, actorii nu „joacă", aproape toți sint neprofesioniști, ci își trăiesc rolurile.Premierele perioadei la care ne referim învederează și preocuparea organelor difuzării pentru diversitatea tematică și de genuri a filmelor programate. în afara celor patru filme amintite, aceste premiere acoperă o arie tematică largă — de Ia evocarea anilor apariției Ilegale a „Is-
ECRAN

krel“ leniniste, în filmul Primul curier (regia VI. Iancev) la filmul polonez Semnale pe drum (regia Andrzej Piotrowski) a cărui temă este recuperarea socială a unor oameni intrați cindva în conflict cu legea, de la filmul italo-francez Cinci pentru infern (un episod de tensiune din ultimele luni ale celui de-al doilea război mondial) la povestirea destinată de regizorul Rolan Bikov micilor spectatori (in filmul Atenție, broasca țestoasă, cu Aleksei Batalov în rolul princ—J).Absentă o vreme de pe ecranele noastre, comedia a fost și ea ilustrată în programul acestui început de an prin două filme care — deși cu o substanță mult rarefiată tn ansamblu — au meritul prezenței unor interpreți talentați. agreați de marele public. Astfel, Cintecele mării (coproducție a studiourilor „București" și „Mosfilm", in regia lui Francisc Munteanu. care semnează și scenariul în colaborare cu Boris Laskin) este departe de reușita pe care a reprezentat-o — într-un alt gen cinematografic — anterioara copro-

ducție româno-sovieticâ semnată tot de regizorul Francisc Munteanu : „Tunelul". Scenariul oferă interpre- ților un pretext firav, coregrafia pare improvizată, iar in ce privește umorul amuzante sint, îndeosebi, inser- turile și replicile in care realizatorii se autoparodiază. Se rețin aparițiile cintărețului Dan Spătaru și farmecul actriței sovietice Natalia Fateeva (în rolurile principale), precum și prezenta altor interpreți. intre care Ion Dichiseanu și Ștefan Bănică, calitățile partiturii muzicale (Temistocle Popa) și ale Imaginii semnate de Aleksandr Selenkov și lolanda Cen.Nemuzicală, comedia Ursul și păpușa, semnată de regizorul Michel Deville, nu se numără, nici ea, printre realizările reprezentative ale genului ; personalitatea actorilor Brigitte Bardot și Jean-Pierre Cassel te fac să regreți, cu atît mai mult, că filmul nu le oferă prilejul unor creații mai concludente. Divertismentul este așadar prezent, dar încă... în eclipsă. Filmul austriac Pe luciul ghcții sau coproducția româno-fran- ceză Circ fără frontiere, ca și melodrama hispano-italiană Genoveva de Brabant) nu atenuează această Impresie.Cu toate inegalitățile sale, repertoriul primelor săptămîni ale anului 1971 ni se para — ca echilibru, ca și prin evitarea concesiilor flagrante față de criteriile de selecție de bun augur. Este o părere justificată dealtminteri,. de premierele anunțate pentru luna februarie, printre care figurează citeva filme de o ținută deosebită, cum ar fi noua producție a studioului „București" Mihai Viteazul, coproducția Italo-engleză Romeo și Julieta, filmul japonez Ultimul samurai ș.a. Esențial este ca D.R.C.D.F. să-și respecte, în continuare. făgăduielile, imbinînd de pe pozițiile unor exigențe superioare criteriile etice și estetice ale programării cu cele — nu de neglijat — de ordin economic, comercial
D. COSTIN

De-a „v-ați
(Urmare din pag. Odirectorilor de întreprindere. în cazul maistrului N. Fințescu, de pildă, aflat in cercetarea organelor de anchetă, directorul I.C.R., Floreasca. ing. Dumitrescu, s-a făcut luntre șl punte ca ing. S. Tănase, oare dezvăluise incorectitudinea celui in cauză, să nu mai fie inclus in echipa constituită pentru verificarea altor lucrări ale aceluiași maistru. Cum, necum, spre surprinderea oamenilor de bună credință, a reușit.Ținînd obiective care stau cient, este măsurile __ ,______. .făcut de către Direcția generală de gospodărie locativă ? Ar fi fos! cazul — spun Interlocutorii noștri — ca, in primul cînd. să se la măsurile cuvenite pentru Înlăturarea persoanelor eu antecedente penale și 8 celor care — ou scazia dlferiteloi controale — tăcuseră dovada Incorectitudinii. Or, acest lucru nu s-a făcui încă. Este cazul să arătăm aici, că - spre deosebire de alte sectoare de activitate. unde maistrul este. In primul rind, un cadru eu competență șl atribuții tehnice — In sectorul de reparații el aste fi principalul mlnul- tor de materiale. Este, de asemenea, de reținut faptul că rolumu! le lucrări coordonate de un singur nai- stru se ridică la l—2 nflioanede lei anual. Deci, ar fi necesar sa alegerea maiștrilor pentru reparații in construcții să se facă cu tot stîta grijă față de avutul obștesc pe care

seama de dificultățile . — și mai puțin obiective — in fața unui control efl- limpede ce importanță au de prevenire. Ce trebuia

ascunselea" cu legea11 minuiesc ca și in cazul angajării gesticuarilor.Cel puțin aceeași importanță ar trebui să aibă instituirea unei evidențe simple și clare asupra mișcării materialelor de construcții, controlul eficient, operativ al utilizării lor corespunzătoare, dublat de asigurarea unei aprovizionări ritmice a șantierelor. Susținem acest lucru tntrucît deplasarea materialelor de pe un șantier pe altul continuă să se tacă cu acte fără dată, fără număr, fără indicarea precisă a sortimentelor, punînd în imposibilitate tinerea unei evidențe realeCe s-a făcut totuși ?■ Răspunsul succint al D.G.G.L., semnat de directorul general ing. E. lordăchescu, la articolul publicat in „Scînteia" — ne informează doar asupra sesizării miliției și a dezbaterii deficiențelor in activitatea I.A.L. și I.C.R. Pentru a afla mai în amănunt cum stau lucrurile, ne-am adresat direct conducerii Direcției generale, lată ce am aflat Delegații asociațiilor de locatari au fost atrași la activitatea d« urmărire a executării, in bune oon- iițiuni, a lucrărilor. Astfel, prin Introducerea actului de constatare, pro- lectanții I.A.L., In prezența delegatului asociației de locatari, stabilesc lucrările care se vor executa la diferite Imobile — atit cele care cad In sarcina statului, cît și cele care revin asociației sau locatarilor. Locatarilor li se comunică cine execută lucrarea, rine o urmărește, și sint invitați să sprijine adăpostirea materialelor, să sesizeze orice risipă sau . Înstrăinare a acestora, abandonarea »au execuția tiecorespunzătoara «

lucrărilor. De asemenea, se prevede participarea unui delegat al comitetului de locatari și al proiectantului la recepția lucrărilor. S-au organizat cursuri de scurtă durată pentru a ridica gradul de pregătire a întregului aparat tehnico-administrativ și de conducere din întreprinderile de administrație locativă și reparații și s-a prevăzut un program de calificare și policalificare a muncitorilor. Pentru îmbunătățirea controlului s-a stabilit ca fiecare salariat din colectivul de conducere și șefii de servicii din întreprinderi de administrare și cele de reparații, inclusiv din Direcția generală, să controleze personal, prin sondaj, un număr de o- biective.în legătură cu măsurile luate - care sperăm că vor aduce o contribuție pozitivă la perfecționarea activității de reparații — cămine de demonstrat „pe viu" eficiența lor In eliminarea oricăror posibilități pentru manifestarea necinstei. Faptul că. deși se execută anual mii de lucrări, doar cîteva zeci au ajuns — abia In ultima vreme — să fie verificate zum trebuie, mai lasă încă destule semne de întrebare in această privință. Considerăm că trebuie acordată toată atentia prevenirii risipei sub orice formă, prin buna organizare. selecționare corespunzătoare a cadrelor, perfecționarea și simplificarea evidenței și — nu tn ultima Instanță — prin ridicarea exigentei și a eficienței controlului, pe toate treptele, sale. Pentru asanarea definitivă a acestui Important sector al deservirii, «-a făcut încă prea puțin.

Comuna Rușețu 

se urbanizeazăPerspectiva urbanizării comunei Rușețu, așa cum se relevă din schița de sistematizare de curind expusă la consiliul popular comunal, captează interesul tuturor sătenilor. Noua zonă centrală a comunei, care atrage în mod deosebit atenția, va cur prinde construcții etajate pentru locuințe și instituții, un hipodrom și o bază sportivă.Noua schiță de sistematizare, care va fi transpusă tn viață pină tn anul 1980, profilează condiții ridicate de viață pentru cetățenii comunei, facilitînd, tn același timp, redarea în circuitul agricol a peste 50 hectare din actuala vatră a satelor ce alcătuiesc comuna.
COVASNA

„Magazin 
duminical" 

pentru eleviLa Liceul nr. 2 din Sf. Gheorghe a luat ființă o nouă formă de activitate culțural-artistică pentru elevi. „Magazinul duminical". Acesta oferă partlcipan- ților posibilitatea acumulării de noi cunoștințe cultural-artistice și științifice Intr-un mod a- tractiv, interesant. Astfel, tn- tr-unul din recentele magazine duminicale, elevii au audiat o instructivă expunere ținută de profesorul Zoltân Ordog, despre pictura secolului al XlX-lea. Expunerea a fost însoțită de proiecții reprezentative. Succesul repurtat de „Magazinul duminical" de la acest liceu dovedește cu prisosință interesul tinerilor pentru dobîndirea de noi cunoștințe, atunci cind acestea sint prezentate într-o formă accesibilă vîrstei



PAGINA 3luni 25 ianuarie 1971SCINTEIA

La Vatra Dornei

După numai două manșe (Agerpres)
s-a redeschis

SPORT
In campionatul de hochei

lupta pentru titlul național
Sînt foarte mulți amatori de sport care, în ordinea preferințelor, trec hocheiul pe gheață imediat după fotbal, justificînd această alegere nu numai prin cursivitatea și spectaculozitatea jocului cu pucul (sau pentru puc), ci și prin coeficientul de surpriză pe care-1 include aproape fiecare întîlnire, chiar in cazurile elnd forțele angajate in dispută par tn evident dezechilibru. Meciul Dinamo—Steaua, desfășurat sîmbătă seara, în ipostaza de „închidere oficială” a celui de-al treilea tur al campionatului diviziei A de hochei, este un „argument perfect" în sprijinul teoriei de mai sus. Intr-adevăr, fntîl- nirea dintre aceste două cele mâi puternice formații ale noastre a fost extrem de spectaculoasă, atît prin angajamentul- fizic excepțional al combatanților, cit și prin frumusețea și cursivitatea acțiunilor, avînd o repriză — cea de-a treia — în care emoțiile suporterilor uneia sau alteia dintre echipe au atins valori greu de prevăzut înainte de începerea jocului. Scriem aceasta deoarece aproape pentru toată lumea (restrîhsă) a hocheiului nostru, meciul părea o formalitate menită să confirme de fapt (printr-o așteptată victorie) încheierea luptei pentru titlul de campioană în favoarea Stelei. Suporterii dinamoviștilor, intrînd în tribunele patinoarului de la „23 August", aveau ■un motiv în plus de îngrijorare unul dintre cei mai buni jucători ai lor — .Florea Sgincă — devenise indisponibil în timpul antrenamentului de dimineață (dinamovistul a făcut, se pare, o hernie de disc).'Car, la hochei ca... la fotbal : absența fortuită a lui Sgîncă s-a transformat lntr-un fel de drog (moral), miraculos, care a dus la stringerea rindurilor dinamoviștilor rămași pe... patine, făcînd, în același-' timp, din 

Eduard Pană cel mai. bun om al ,în- tîlnirii, „suedezul" serii. Pană, în iftin. 4, ocolește toți adversarii și deschide scorul, participă la înscrierea celui de-al doilea (Huțanu), două mințite mai tirziu absentează la cel de-al treilea (min. 36, autor BoldeJ- - cu), dar este irezistibil, din nou; în finalul partidei (cînd egalarșa plutea in aer ; era 3—2 cetluind o merit fele., Pentru'Sței ghiu In min. 20

asistat la această partidă au răsplătit deseori pe jucători cu aplauze la scenă deschisă, pentru evoluția lor, pentru corectitudinea cu care și-au disputat întîietatea. Notind acest lucru, să subliniem deosebitul falr- play al hocheiștilor de Ia Steaua, care au demonstrat că alcătuiesc nu numai o echipă care știe să cîștige, ci să și... piardă : ceea ce este un lucru cu totul rar în hochei, în general.Comentînd acest joc, in special, și turul al treilea al campionatului, în general, Vasile Militam, secretarul general al F.R.H., remarca : „Steaua a pierdut pentru că a fost prea sigură de victorie, considerînd conturile campionatului încheiate. Acum însă, lucrurile s-au schimbat. Nu-i greu de prevăzut că dinamo- viștii vor încerca, In turul ai patrulea, de la Miercurea Ciuc — să obțină o nouă victorie. Ceea ce ar duce la egalitate de puncte și la crearea unui mare derbi din partida din turul al cincilea (care se va desfășura la București, în aprilie), aceasta devenind astfel hotăritoare pentru desemnarea echipei campioane. Meciul la care am asistat acum a fost frumos, arătind cele două echipe în progres. Aceasta ne bucură, deoarece ele cuprind (cu excepția lui Bașâ) pe toți componentii lotului reprezentativ. De altfel, turul al treilea ne-a arătat că aproape toate echipele sint în progres, tinzînd spre un rapid, mai tehnic, mareînd substantial și, sub unghiul mentului fizic, capitol atît citar altădată. Intr-o bună acest lucru se datorează șinetații de hocheiști prezentă în liniile tuturor echipelor.Aș vrea ' să adaug că și în campionatul diviziei B se petrec lucruri îmbucurătoare, nivelul tehnic ai e- chipclor — Galați, Sc. Sp. Miercurea Ciuc etc. — fiind în continuă creștere". ■. Așadar, uh'.meci spectaculos sîmbătă seara și o spectaculoasă relansare a luptei pentru titlu, in campionatul național de. hochei. Aceasta, alături de celelalte evenimente no- , i tabile semnalate de secretarul ■ getie-;;ral al federației- de'specialitate.-' ; >
-Valentin PÂUNESCU ?'

joo mai un spor anga jade defi- măsură, noii ge-

SCHIORII SUCEVENI
AU CUCERIT „CUPA UNIRII

Toți sportivii au 
de fabricație

concurat pe schiuri 
românească

și Steauaițătufe -Clfteor-și 22. ..............Cei peste 2 000 de spectatori care au
presa), pe- țeja. echipe

A fost rlndul localității italiene Cervinia ca. la sfirșitul săptăminii încheiate ieri, să polarizeze atenția a- mâtorilor de sporturi de iarnă din întreaga lume Pe pista de bob, devenită celebră, de la Lago Blu, situată 'In apropierea Cerviniei, s-au disputat campionatele mondiale rezervate echipajelor de două persoane. Pîrtia — în lungime de 1 540 m, cu numeroase viraje periculoase, extrem de alunecoasă — a supus la foarte . grea încercare pc boberi. Accidentele (unul, din păcate. cu urmări grave) au triat forțele tncă din zilele precedente deschiderii oficiale a campionatului ; cunoscuții boberi vest-germani Floth și Bader, campionii mondiali de anul trecut, nu s-au putut prezenta Ia start din cauza accidentării suferite la antrenament.Boberii italieni au dominat in- întregime marea competiție, una din explicații fiind dată și de faptul că, pentru a se antrena cit mai bine și a „merge la sigur" la- titlul suprem, au preferat să absenteze de la campionatele europene de la Igls. Cuplurile Gaspari—Armano și Vicario—Del Fabbro (ultimii, deținători ai recordului pirtiei) s-au arătat, intr-adevăr, extrem de bine pregătiți și, în aceeași măsură, capabili să devină campioni mondiali.Sportivii noștri, considerați printre protagoniști pe. bâza unei mai vechi experiențe, dar- și a recentului succes obținut lă „europenele" de la Igls (in proba de 4 persoane), nu s-au acomodat prea bine cu pirtia (la antrenamente au suferit chiar un ușor accident). în manșa a doua, au înregistrat un rezultat destul de bun (1’11 ”81/100), foarte aproape de cel al Iui Gaspari (ril'T4/100), dar timpul primei manșe, influențat intr-o oarecare măsură de o ușoară derapare, fusese prea slab (l’12”20/100) pentru a se putea plasa în clasament mai sus de locul al șaselea. Și românii au rămas pînă la sfirșit pe această poziție în clasament. fiindcă starea timpului a jucat o farsă neplăcută organizatorilor și concurenților. Din cauza cețil și a dezghețului care au făcut pîrtia de la Cervinia improprie desfășurării în bune condiții a întrecerilor, ultimele două manșe ale campionatului mondial de bob — 2 persoane — au fost suspendate, eon- siderîndu-se definitive rezultatele primelor două manșe.Titlul mondial revine, astfel echi- . pajului Italia I (Gâspari—Armano) ‘ urmat de Italia II (Vicario—Del'Fabbrpj. și Austria I (Cjruber—OJjer- ; WauserK'p W. !ti

de hochei, ca la fotbal..,Intre Steaua și Dinamo, un meci-derbi Foto : M. Cioc
(Urinare din pag. I) performan-

a C.C. al P.C.R. la Congresul 
Partidului Socialist din Chite

(medio al lotului de lupte), dr. Ma
rla Trancioveanu (medic al Iotului de atletism), dr. Gabriel Cherebețiu (medic al lotului de volei). în cele ce urmează, redăm succint conținutul discuțiilor ce au avut loc.

★O CONCLUZIE DE PRIM ORDIN : PREGĂTIREA LA ALTITUDINE IȘI MENȚINE ÎNTREAGA VALABILITATE. în perioada dintre ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, pe tărîmul medicinii sportive s-au marcat cîteva progrese notabile, printre care atragerea în pregătirea loturilor a unui număr mult mai mare de medici și cu specialități mai diversificate, sprijiniți în munca lor de un contingent Însemnat de cadre, medii. S-au adus importante îmbunătățiri metodologiei de investigare și s-au introdus tehnici medicale noi, apoi s-au realizat perfecționări de subliniat în domeniul cu âtîta pondere cum este cel al 'recuperării capacităților de efort ale sportivilor. Este interesant că toate aceste progrese s-au realizat — mai ales — în legătură cu rezolvarea problemelor adaptării la altitudine. în întreaga lume, neliniștea provocată de disputarea unor Jocuri Olimpice la altitudine neobișnuită determinase măsuri speciale, inclusiv atragerea masivă a medicinii. Toate dificultățile se poate spune că au fost depășite cu succes, atieții înfrîngînd piedicile reale în calea performanței la înălțimile platoului mexican. Jocurile acestea, poreclite „medicale", au trecut, dar ceva foarte important am moștenit de pe urma lor. Se știa de mult, teoretic vorbind, că o pregătire a sportivilor la altitudine le permite rezultate superioare in concursuri, mai cu seamă la șes. în cadrul preparativelor pentru s-a constatat practic, pe un mare de atleți fruntași, că’ de acomodare la altitudine Arsă 1900 m) determină in considerabilă creșterea i_,.. funcționale, a

ziție cîștîgată in vederea .(ei, poziție care nu trebuie abandonată. Din păcate.' multe federații au «renunțat în 1969 și 1970 la foloasele unor asemenea stagii, punîndu-se din acest punct de vedere în stare de inferioritate față de organisme similare din străinătate. Medicii prezenți la convorbiri au fost unanimi în părerea de a se pretinde tuturor federațiilor avînd interese olimpice să-și supună sportivii selecționați la stagii periodice la altitudine, chiar dacă nu mai este vorba de „adaptare", chiar dacă viitoarele Jocuri Olimpice se vor disputa la șes. Am putea zice, chiar cu atît mai mult cu cit J. O. de la Miinchen vor fi „la șes" !în legătură cu cele de mai sus, informăm pe cititori că zilele trecute

de sănătate. Această investigare s-a perfecționat prin introducerea altor tehnici moderne (in oftalmologie, O.R.L.. electrocardiograma de efort, spiroergometrie). Din 1970 funcționează la C.M.S. un serviciu de recuperare in ale cărui obligații intră nu numai tratarea accidentelor pro- priu-zise, ci și recondiționarea rapidă a capacității de efort întrerupte fortuit.De multă vreme, pe frontul sportului de performanță se aștepta intrarea in acțiune a psihologiei, spe- rîndu-se ca prin contribuția ei să se înlăture o seamă de dificultăți. Iată că acum pregătirea preolimpică va beneficia de aporttil sistematic al u- nui laborator de neuropsihiatrie, corespunzător înzestrat cu personal și

VATRA DORNEI (Prin telefon). L« fel ca in întreaga țară, și în bazinul Domelor iarna aceasta s-a dovedit > fi foarte capricioasă, în ultima săp- tămînă vremea alternind între ninsori, chiciură, ceață și un timp îb care mercurul termometrelor a urcai pină la plu9 5 grade. Dar, Iz ciuda vremii primăvăratice, secularele păduri- de brazi din împrejurimile orașului Vatra Dornei. au conservat și ocrotit cu grijă stratul de zăpadă, (apt cart s înlesnit ca sîmbătă și duminică «? se desfășoare aici o interesantă competiție de schi alpin. Est® vorba de cea de-s IV-a ediție a concursului republicau „Cupa Unirii".La startul pîrtiiloi amenajate pe dealurile Negru și „Trambulină* s-au prezentai un număr ăe 165 schiori, băieți și tete, juniori și seniori cu categoria t III-a de clasificare sportivă sau' Începători din județele Prahova, Brașov, Harghita. Dîmbovița, Cgraș-Severin, Hunedoara, Maramureș, Bistrița ji Suceava. Concurenții kși-au disputat în- tiietatea la probele de slalom special, fond (3 km. — fete și 5 km. — băieți) și ștafete (3x3 km. fete ș! - 4x5 km. băieți). In ajunul competiției, toți participanții au făcut antrena-

mente tn condiții de concurs, ereîn- du-li-se astfel posibilitatea cunoașterii traseului ți a configurației terenului. ceea ce a asigurat condiții egale 1# întrecere. La proba de slalom special, de exemplu, concurenții au avut de străbătut un traseu marcat prin 10 de porți, iar la proba de fond, structura terenului a prezentat fragmentări în conformitate cu prevederile regulamentului de desfășurare, adică 15 grade pante de urcuș, 15 grade pante pentru coborîre, restul terenului fiind platDe reținut că este primul ooncurs ie acest gen din tara noastră organizat și desfășurat in exclusivitate pe schiuri de fabricație românească, a- cestea — produse Ia Reghin — dove- dindu-se corespunzătoare pretențiilor.Ir. urma unor Întreceri viu disputate. „Cupa Unirii" a revenit schiorilor din județul Suceava. Putem a- firma că. datorită bune) sale organizări, numărului mare de participant) și frumuseții întrecerii, a- ceasta competiție se află pe drumul consacrării sale, înscriindu-se în rîndul întrecerilor noastre sportive importante
Ion MANEA

AUTOMOBILISM

Raliul „Monte Carlo 
intră în faza decisivăîn sportul auto- de : cîteva zile

Duminică dimineața a plecat spre Santiago de Chile o delegație a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația Partidului Socialist din Chile, va participa la lucrările

celui de-al 23-lea Congres al acestui partid.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a .fost condusă de tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus, membru supleant al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Manifestări închinate împlinirii 

a 112 ani ăe la Unirea Principatelor

Eveniment marcant, mobilistic european, a început, aflindu-se în plină desfășurare, una dintre cele mai. vechi și mai mari curse rutiere internaționale : raliul „Monte Carlo", contind ca primă etapă a campionatului european 1971. Inaugurat cu 60 de ani in urmă (primul ciștigător — francezul H. Rougier, la bordul unei mașini „Turgat-Mery"), tradiționalul raliu automobilistic își serbează acum, intr-un cadru fără precedent, a 40-a ediție. Un adevărat record de participant!. Din cele zece orașe (nouă europene, unul african) de unde s-s dat startul au pornit în cursă 248 de ecHipaje. In rîndul concurenților — nume prestigioase, adevărați ași al volanului, cu o bună pregătire fizică și o mare experiență competițîonală. dar șl piloți mai tineri, aflați de abia la primele confruntări de anvergură. De altfel, orice succes la acest raliu apare deosebit de valoros în palmaresul oricărui automobilist.. Nu mai puțin interes prezintă raliul'II 
fi „Monte Carlo" șl pentru 'firtneîo pro- ducătoare de automobile. Numeroase 
f și foarte diferite sînt mărcile, capacitatea cilindrică, gabaritul și formele mașinilor. Sînt admise, deopotrivă, turisme de serie, turisme speciale, G.T. serie, G,T. special Au pornit. în cursă B.M.W.-uri. Mercedesuri For- duri puternice (între 2 400 și 2 800 cmc), dar și cilindree mici, de construcție aparent firavă (in cursă se află și trei Trabanturi, de 598 cmc).Specialiștii sînt tentați să dea cre- mașinilor Lancia.ăit in mod leosebil Porsche, Alpine-Renault și Firma Porsche contează nu numai pe calitățile recunoscute tie mașinilor tale, ci [poate tn primul rînd 1) pe •xperiența celor doi ptloți suedezi B. Waldegaard ți T. Helmer, care, la ultimele două ediții, au încheiat victorioși, tot pe o mașină Porsche, marele raliu. Automobiliștii suedezi au luat startul la miezul nopții de vineri spre sîmbătă din Varșovia. Cam in același timp, la București, In pre- tența unui foarte numeros public, veteranul automobiliștilor noștri. Petre Cristea, ....................................„Monte Carlo" tn anul 1936. se pregătea să dea . 'Pittonl—Zenchetti (Italia), Pizzinato— Franz (Luxemburg) și al fraților Ciu- brikov (Bulgaria), aceștia din urmă pe o mașină Alpine-Renault cu acum doi ani mii 20.

în legătură cu șansele echipajelor sflate la această oră tn goana mașinilor nu se pot tace prea multe comentarii. Greul cursei de abia începe. O dată sosite la Monaco, după ce fiecare a străbătut, pe ruta aleasă, circa 3 500 km, concurenții continuă competiția pe -in itinerar comun, de I 269 km, între Monaco—Vals ies Bains—Monaco (cu .9 probe speciale).. Este vorba de un traseu prin Alpii Maritimi, pe drumuri dificile, cu etapa foarte rapide. Se va întocmi apoi un clasament, doar primii 60 avind dreptul de a mai rămîne în Concurs. în faza sa finală, raliul com- portă tncă 7 probe speciale, pe un traseu de 603 kn). cu etape «xclusiv nocturne.Știrile ce ne-au parvenit ptnă a- seară subliniază că în cursul primei nopți a raliului s-au înregistrat patru abandonuri, trei dintre ele pe traseul african, al cărui punct de start a fost orașul, marocan Marrakech. După ctirni transmite agenția France Preșs.e., dtiâY'jJe^fcesV traseu au fost'incon-” veniente de circulație, datorate cețil șivpff alocuri ninsorii. Este de reținut, de asemenea, că de la Marrakech a luat startul și... o motocicletă. Alte două echipaje au abandonat simbătă ; unul datorită defecțiunilor mecanice (grecul Aneștis pe o mașină Porsche) și altui 'francezul Hermet pe „Daf”) în urma unei coliziuni cu o j mașină particulară' Marea majoritate ' a celor 242 de echipaje rămase in I cursă sint fără penalizări., drumurile tn Europa se prezintă bine, condițiile meteorologice — cel puțin pe traseele raliului — fiind deosebit de favorabil®.

Aniversarea Unirii Principatelor a prilejuit organizarea a numeroase manifestări cultural-artistice in toate localitățile județului Vrancea și îndeosebi in Focșani, orașul de pe istoricul Milcov. Vizitînd „IMuzeul Unirii" și expoziția deschisă la filiala din Focșani a Arhivelor Statului, mii de cetățeni și-au reîmprospătat momentele cruciale ale luptei poporului român pentru libertate și unitate națională. în comuna Cîmpuri, la casa memorials „Moș. Ion Roată" și la Mărășești, lingă statuia lui Al. I. Cuza, s-au desfășurat adunări festive. La Panciu, Odobești și Urechești au avut loc șezători literare, in cadrul cărora colaboratori ai revistei neu" rică patriotică.în ' ' 'fost prezentate expuneri „Unirea — act ai voinței popor", au fost organizate simpozioane, seri literare, concursuri. De asemenea, în cadrul adunării festive organizate la Focșani, în sălile Ateneului popular și liceului „Unirea", a fost prezentată expunerea „România, de la Unire Ia semicentenarul partidului", urmată de programe artistice susținute de pionieri și elevi ai școlilor din municipiu. Printre par- ticipanți s-au aflat sute de pionieri din Iași, Bacău, Buzău, Brăila, Galați, Tecuci, veniți în ospeție la Focșani, la tradiționala întîlnire : „Vin Ia Milcov cu grăbire".Intr-o atmosferă entuziastă, pionierii au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care iși exprimă dragostea și recunoștința față de P.C.R. și se angajează să învețe, să muncească temeinic spre a fi la înălțimea încrederii și speranțelor pe care partidul si poporul și le-au pus in tînăra generație.La sfirșitul festivității, sub un cer însorit, în Piața Unirii, în jurul bornei ce marchează locul unde se afla odinioară pichetul de graniță nr. 47, l» hotarul Milcovului care despărțea

au citit din creațiiletoate localitățile din

ciștigător al -aliuluiplecarea echipajelor
s-au clasat între care

lotuluiIon Corneanu,de lupte (antrenor e- dr | Nicolae

Mexic număr stagiile (Piatra măsură ___________ _ . capacităților funcționale, a recuperării rapide după efort, a randamentului sportiv. Concluzia : stagiile la altitudine au mare valabilitate în pregătirea tutu
ror competițiilor, ele reprezintă o po-

conducerea C.N.E.F.S. și Comitetul olimpic român, examinind situația anormală, au hotărit să ceară federațiilor ca sportivii „nominalizați" să execute un stagiu la altitudine în a- ceastă vară și încă unul în 1972, imediat inaintea Jocurilor Olimpice. A- dăugăm că, după opinia medicilor consultați, un stagiu la înălțime, Iarna, vizind pregătirea fizică generală, ar avea efecte excelente asupra sportivilor pe parcursul întregului sezon competițional. *INTRĂ IN ACȚIUNE PSIHOLOGIA. Din 1968 și pină astăzi, ca parte pozitivă subliniem acțiunile Ministerului Sănătății și ale C.N.E.F.S. pentru înlăturarea unor neajunsuri constatate în perioada olimpică anterioară. Concret, ne gîndim la măsurile luate la Centrul de medicină sportivă de. a se institui treî etape anuale de investigare complexă a fiecărui atlet selecționat, fapt ce a dus la ameliorarea supravegherii stării

tehnică. Investigarea psihologică, de laborator și prelungită pe eimpurile de antrenament și de joc, se va transforma intr-o treabă curentă, de rutină. însă, așa după cum se sublinia in timpul convorbirilor, la reușita acestei întreprinderi trebuie să concure federațiile, antrenorii, doctorii de ta loturi. De la bun început e nevoie ca fiecare sportiv să fie convins • de foloasele directe rezultate din cooperarea lui cu psihologul,
★REFACEREA DUPĂ EFORT SA SE PRODUCĂ, IN PRINCIPAL, PRIN MIJLOACE NATURALE. Ce se poate cere medicinii in general, medicinii sportive. în special, in raport cu pregătirea olimpică ? Sinteti- zind părerile expuse in discuții, formulăm următoarele îndatoriri : Sarcina esențială este aceea de a se a- sigura fiecărui sportiv starea de sănătate și corectarea promptă a diferitelor tulburări. Pornindu-se de la exemplul conlucrării excelente din

cadrul meri-t ______ , ___________________ ,Ploeșteanu) se afirma in discuții că rezolvarea sarcinii expuse mai sus e posibilă numai în condițiile colaborării permanente dintre federații, antrenori și medici. în cadrul lotului de lupte se asigură o stare de sănătate normală ■ și o corectare promptă a unor tulburări, datorită faptului că antrenorul socotește exigențele medicului drept propriile sale exigențe față de sportivi, nu admite nici un rabat în tratarea afecțiunilor, chiar a acelora socotite insignifiante (cariile dentare de pildă), sancționează sever orice neexecutare a cerințelor medicaleRezultatele de la unele loturi, de exemplu de la lotul de caiac și canoe (antrenor emerit Radu Huțan, dr. Ion Artenescu) dovedesc că medicina poate contribui foarte eficient la pregătirea fizică a sportivilor. Pe baza investigațiilor funcționale se obțin date precise asupra capacității de a- daptare la efort pentru fiecare sportiv în parte, iar dacă antrenorul ține seama de aceste date și. le interpretează în mod cuvenit împreună cu medicul, atunci întreaga activitate de pregătire fizică primește un caracter rațional, științific.O proporție însemnată din ceea ce se numește refacerea după efort cade pe umerii medicinii sportive. La a- cest punct insă, participanții ta convorbiri au iezaprobat aspru atitudinea unor antrenori ji a unor sportivi care pretind medicului să uzeze și să abuzeze de mijloace artificiale de recuperare. E de mare importanță — se sublinia In discuție — pentru sănătatea atletului, pentru performanță Însăși, ca fiecare tehnician ori sportiv să înțeleagă că procesul de refacere trebuie să aibă loc, In principal, prin mijloace naturale — odihnă, somn, alimentație, băi, masaj. Firește, citeodatâ e necesară intervenția „susținătoarelor de efort", mai sles a vitaminelor. Atunci jind e cazul trebuie să se recurgă la mijloace tehnice pentru o recuperare rapidă după accident. Dar orice abuz trebuie împiedicat. fiind cit se uoate de dăunător, după cum trebuie respinsă mentalitatea primitivă a unora pretind medicului să fie vraci, facă cine știe ce fel de vrăjitorii. ?i care să

„Ațelor de li-județ au cu tema întregului

cele două țări surori, Moldova- și Țara Românească, s-a jucat într-o atmosferă entuziastă tradiționala „Horă a Unirii".
★La Casa de cultură a sindicatelor din Craiova, în fața unui numeros public, profesorul Vasile Tașcău a ținut ieri conferința „112 ani de Ia actul Unirii". Expunerea a fost completată cu diapozitive ce înfățișează fotografii, manuscrise . și alte documente legate de istoricul eveniment al Unirii. în continuare, ansamblul folcloric Nicolae Bălcescu al consiliului județean al sindicatelor a prezentat un frumos program artistic.Cu același prilej, la Casa de cultură din Calafat, a fost organizat un simpozion intitulat „24 Ianuarie 1359, pagină de aur în istoria poporului nostru". Ia care și-au dat concursul profesorii Petre Mitroi și Ion Gheață. Simpozionul a fost urmat de spectacolul festiv „Unire în cuget și în simțiri", susținut de artiștii amatori ai casei de cultură din localitate. Manifestări închinate sărbătoririi U- nirii au avut loc și la Filiași, Băi- lești și în alte localități din județul Dolj. Pionieri de la școlile generale nr. 2, 7, 9, 12 din Craiova au depus jerbe de flori Ia statuia lui Alexandru Ioan Cuza din localitate.
★Simbătâ șl duminică, în localitățile județului Harghita au avut loc numeroase expuneri, simpozioane, șezători literare, programe cultural-artis- tice consacrate aniversării Unirii Principatelor Române. La Casa de cultură din Miercurea Ciuc, despre însemnătatea zilei de 24 Ianuarie au vorbit profesorii Nicolae Bucur și Baci Karol. După expunere, locuitorii orașului, romani și maghiari, s-au prins in fața casei de cultură intr-o horă, urmată de ceardașuri și alte dansuri populare, în orașele Odorhe- iul Secuiesc, Topiița, Gheorghieni, în comunele Sîncrâieni, Sînmartin și în numeroase altele au avut loc manifestări asemănătoare.
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tunjește în mod armonios complexul existenței materiale și spirituale. ca aceea pe care a făurit-o poporul sub conducerea P.C.R înfrățirea tuturor oamenilor de Ia noi constituie. in pofida limbilor materne diferite, un principiu de bază al politicii de stat, conviețuirea poporului român cu naționalitățile de pe teritoriul tării s-a impus ca o realitate fiecăruia dintre noi, iar înțelegerea reciprocă a dus Ia consolidarea unității, tot astfel va fi si

fată îm- ale morale, graiurilor
viitor, avînd în noi dimensiuni ale plinirilor sociale, perfecționării înfrățirea nu mai este astăzi numai o virtute civică, ci o adevărată necesitate pe olanul construirii și dezvoltării unui sistem social la baza căruia se află munca creatoare și fructele căruia vor fi constituite de bunăstarea oamenilor tot mai generalizată și tot mai evidentă, potrivit telurilor oroDuse po- porului de partidul nostru comunist.

comune. România socialistă, să se considere frați. tovarăși pentru totdeauna pe drumul comun, umăr la umăr pe calea ce • duce la atingerea unor mărețe teluri sociale. Nici o altă constela- ■ 'tie social-politică nu a i putut crea pină in prezent o bază similară de pornire pentru lupta comună întru atingerea țelurilor nobile ale devenirii socialiste, ce stăpineș- te timpul, modelează oamenii si

Extinderea metodelor

(Urmare din pag. I)
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Echipa ieșeană Politehnica 
- trei meciuri în GhanaEchipa de fotbal Politehnica Iași a sosit la Accra în vederea unui turneu de trei meciuri. în care va întîlni cele mai puternice formații ghaneze. La sosire, fotbaliștii români au fost întîmpinați de reprezentanți ai derației de fotbal din Ghanâ și numeroși sportivi localnici.

Festivalul șah ist 
din Olandaîn gruoa maeștrilor din cadru] festivalului șahist din Olanda conduce Adorjan (Ungaria) cu 7. puncte. Șahistul român Victor Ciocîltea, cars în runda a 10-a a remizat cu iugoslavul Minici, ocupă locul șase cu 5,5 puncte.în turneul marilor maeștri se menține lider suedezul Andersson cu 7 puncte, urmat la o jumătate de punct de Korcinoi (U.R.S.S.), Ivkov (Iugoslavia), Hort (Cehoslovacia) și Olafs- son (Islanda).

La box :
U.R.S.S. - S.U.A. 6-5iMeciul de box dintre echipele de amatori ale U.R.S.S. și S.U.A., desfășurat in orașul Las Vcgas. s-a încheiat cu victoria pugiliștilor sovietici la scorul de 6—5. în ordinea celor 11 categorii s-au înregistrat următoarele rezultate tehnice : Semenov — (U.R.S.S.) Învinge la puncte pe Davila (S.U.A.), Lewis S.U.A.) întrece la puncte pe Zaporojeț (U.R.S.S.), Leșisev (U.R.S.S.) bate la puncte pe Santiago (S.U.A.), Melni-. kov (U.R.S.S.) lispune la puncte de Rivera (S.U.A), Muniz (S.U.A,) cîș- tigă la puncte In fața lui Hromov (U.R.S.S.), Kazarian [U.R.S.S.) Întrece la puncte pe Fred Washington . (S.U.A.), Valdez (S.U.A.) Învinge prin k.o. in repriza a 3-a pe tregu- bov (U.R.S.S.), Karlyle (S.U.A.) învinge prin k.o. In repriza a 3-a pe Tolkov (U.R.S.S.), Jucevicius (U.R.S.S.) invinge la puncte pe Ward (S.U.A.), Karataev (U.R.S.S.) dispune prin k.o. in rundul 2 de Nat Jackson (S.U.A.), Lyle (S.U.A.) invinge prin j k.o. in repriza a 2-a pe Saroian (U.R.S.S.), I

tură, care au contribuit considerabil la ieftinirea și scurtarea termenelor de punere în funcțiune a acestor o- biective.Se știe : un produs nou nu se naște cu ușurință. De la idee și pină la finalizarea ei este străbătută o cale lungă destudii și experimentări, este depus un intens efort colectiv din partea creatorilor săi. Păcat că, uneori, cînd. se trece la utilizarea lor pe șantiere, unele din noile produse au de. efectuat un stagiu de așteptare îndelungat. De curind a stirnit un viu interes in rindurile specialiștilor introducerea la construcția de locuințe a primelor elemente prefabricate spațiale. E vorba de cabina de baie, de fapt cea mai complex dotată cameră din apartament, care vine pe șantier nu numai cu planșeul, plafonul și pereții gata turnați, dar și înzestrată cu toate accesoriile obișnuite. Acolo, acest cub de beton, cîn- tărind două tone- și jumătate, este ridicat și introdus în construcție ca un sertar, urmind să sufere doar cî- teva retușuri mărunte înaintea recepției finale. Avantajele oferite de acest procedeu avansat de lucru sînt demne de reținut. Ing. Nicolae Po- 
povici, șef de serviciu în cadrul Direcției generale de construcții-mon- taj a Consiliului popular al Capitalei, preciza in această privință— Deși nu s-a făcut o măsurătoare amănunțită în bani sau in timp a cîștigului adus de utilizarea băilor spațiale, cum sînt ele denumite, a- cesta este evident. Șantierul lucra din plin pe orice timp, poate . . fără preparative speciale in acest scop. In plus, una din cerințele esențiale ale oricărui constructor — scurtarea termenului de execuție — se poate mai lesne implini.Așa stind lucrurile, se ridică o întrebare : ce măsuri se iau pentru generalizarea, într-un timp scurt, pe toate șantierele de locuințe a acestui sistem constructiv ? Două considerente ne îndeamnă să o formulăm. In primul rînd. faptul că în acest cincinal este prevăzută construirea unui număr de 500 000 apartamente și, tn al doilea rînd, informația pe care o

deținem potrivit căreia băile spațiala nu se folosesc decît la construcția unor locuințe din Capitală și de pe litoral. Ne-am adresat tov. Dan Ha- 
lifki, șeful serviciului cercetare Centrala industrială de din beton din Capitală, spus :— Din păcate, această marează timid. Or, este recția generală de construcții-montaj a Capitalei folosește soluția băilor spațiale din anul 1968, iar întreprinderea „Granitul" produce anual nu 450, ci 700 de băi spațiale. Explicația se găsește în altă parte, și anume în faptul că atit D.G.C.M., cit și industria republicană au lucrat izolat și continuă să lucreze în aceeași manieră, ajungînd — e drept — la a- celași rezultat.Poate că n-am insista atît de mult asupra acestor lucruri dacă exemplul dat ar fi o excepție nedorită. Dar și în alte cazuri se acționează cu a- ceeași temere, am spune, față de introducerea noului. Concluzia anchetei noastre este că se' impune — ceea ce de altfel se recunoaște, în principiu, pretutindeni — adoptarea unor măsuri vizind introducerea unor tehnologii și materiale noi, 'cit și diversificarea producției ceior existente. Pe plan organizatoric am reținut — din aprecierile tov. Orest Tcaciuc, director adjunct in Ministerul Industriei Materialelor de Construcții — atribuțiile sporite căpătate în acest domeniu de către Centrala, industrială de prefabricate care, beneficiind de cercetare și priu, se situează în lor de acest gen. program de lucru acest an cîteva zeci de sortimente de materiale de construcții vor fi introduse in fabricație. Prezența lor, în cel re, din cest gul fel, pentru ca anomaliile de genul celor tntîlnite în cursul anchetei noastre să fie definitiv înlăturate.

dinprefabricate care ne-ametodă de- știut că Di-

dinde un proiectare miezul probleme- Dintr-un amplu am notat că în
beton, centrupro-

mai scurt timp, pe șantie- cere factorilor răspunzători unitățile producătoare și din a- minister să reglementeze tntre- cadru al preocupărilor de acest să ia toate măsurile de cuviință



DUPĂ VIZITA LUI R. BARZEL LA VARȘOVIA Zioa internațională
Polonia este gata să înceapă de solidaritate

co popoarele arabe
Intre România și Albania

viața internațională
Semnarea planului

de schimburi culturale
și științifice 

pe anul 1971

LONDRA. Deputata în parlamentul britanic din partea Irlandei de Nord, Bernadette Devlin, luînd cuvintul la un miting de protest împotriva intenției guvernului britanic de a relua livrările de armament către R.S.A.Telefoto A.P. — Agerpres
belgia Implicațiile schimbărilor

din partidul socialistBRUXELLES 24 (Agerpres). — Partidul Socialist din Belgia (partid de guvernămînt) va fi condus de acum înainte de doi președinți. Este vorba de Edmond Leburton, ministru pentru problemele economice, și Jos Van Eynde, deputat de Anvers, care au fost aleși sîmbătă de .delegații la congresul partidului. Ei vor succeda în această funcție pe Leo Collard, care a demisionat recent, după ce condusese Partidul socialist timp de 11 ani. Leo Collard intenționează să-și consacre activitatea noii sale funcții de primar al orașului Mons.Numirea lui Leburton in conducerea partidului socialist va antrena o remaniere guvernamentală, întrucît statutul partidului socialist interzice

cumularea de funcții. în consecință, se preconizează ca ministru pentru problemele economice să fie ntimit Freddy Terwagne, în prezent ministru pentru relațiile comunitare, iar In locul acestuia să fie numit Fernand Dehosse, senator de Liăge șl membru în organul parlamentar al Pieței comune.Observatorii politici apreciază că aceste schimbări în guvernul belgian nu vor avea consecințe politice, dar alegerea a doi președinți ai partidului socialist a fost acceptată cu rezerve de către socialiștii flamanzi care reclamau, după demisia lui Collard (valon), alegerea unui președinte flamand (Jos Van Eynde).
Cine va fi viitorul secretar

general al O. N. U. ?Declarația făcută zilele trecute de U Thant că nu are să accepte un al treilea de secretar general al la expirarea actualului pentru care a fost ales cembrle 1971), a început pe acum să dea naștere cuțit șl speculații în legătură cu persoana succesorului său, cu regiunea geografică .^dlO care, ya proveni acesta. Primele candidaturi la această funcție-cheie in sistemul de organisme al Națiunilor Unite au și fost anunțate.După cum se știe, Finlanda a propus candidatura ambasadorului său la O.N.U., Max Jakob- son. în vîrstă de 47 de ani, a- cesta reprezintă Finlanda la O.N.U. cu începere din anul 1965. Comunicatul publicat la Helsinki menționează că Finlanda s-a consultat asupra propunerii sale cu guvernele celorlalte țări nordice și că intenționează să aibă consultări și cu guvernele altor țări membre ale O.N.U. A fost, de asemenea, anunțată candidatura lui Endalkachen Ma- konnen, reprezentantul perma-

intenția mandat O.N.U., termen (31 de- încă de la dis-
nent al Etiopiei la Națiunile Unite în perioada 1966—1969, iar în prezent membru al cabinetului etiopian. Se consideră Makonnen, în vîrstă de 43 ani, este, de fapt, candidat al grupului de țări africane.Se apreciază că ambele candidaturi ar putea Întruni multe sufragii. Potrivit regulilor în vigoare, secretarul general al " O.H.Uj este ales de membru "A- dunăril Generale (numărul a- cestora atinge în prezent 127), la recomandarea Consiliului de Securitate, acordul celor cinci membri permanențl fiind, deci, indispensabil.în legătură cu acestea, ziarul Iugoslav „Politika" consideră că există o serie de dificultăți privind alegerea unei persoane care să întrunească adeziunea generală. Nu se exclude nici posibilitatea ca, în cazul clnd nu se va putea ajunge Ia un consens, U Thant să fie rugat să-și revizuiască poziția și să accepte pentru a treia oară mandatul de secretar general al O.N.U.

TIRANA 24 (Agerpres). — La 23 ianuarie a.c. a fost semnat la Tirana planul de schimburi culturale și științifice pe anul 1971 între Republica Socialistă România și Republica Populară Albania.Noul plan prevede acțiuni menitesă ducă la diversificarea colaborării româno-albaneze în domeniile culturii și artei, științei și învățămîntulul, presei și televiziunii, sportului.Din partea română planul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea albaneză de Mantho Bala, adjunct al ministrului învățămîntulul și culturii.La semnare au fost de față Thoma Deliana, ministrul învățămintului și culturii, Reis Malile, adjunct al ministrului afacerilor . externe, Misto Treska, președintele Comitetului albanez pentru relațiile culturale și prietenești cu străinătatea, funcționari superiori din M.A.E., Ministerul învățămintului și Culturii, membrii celor două delegații, ziariști.Au fost ptezenți Manole Bodnaraș, ambasadorul României la Tirana, și membri ai ambasadei.Cu acest prilej, Thoma Deliana ■ oferit un dejun.
★In cursul zilei de sîmbătă, Nesti Nașe, ministrul afacerilor externe al Albaniei, l-a primit pe Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, cu care a avut 

o convorbire cordială. In aceeași zi, adjunctul ministrul afacerilor externe al României și adjunctul ministrului afacerilor externe al Albaniei, Reis Malile. au făcut un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale româno—albaneze, precum și asupra unor aspecte ale situației internaționale.Schimbul de păreri a decurs Intr-o atmosferă prietenească, de știmă și respect reciproc.Au participat ambasadorul român 
la Tirana, Manole Boținaraș, funcționari superiori din M.A.E.

procesul de 
a relațiilorVARȘOVIA 24 (Agerpres). — în legătură cu recenta vizită a lui Rainer Barzel, președintele fracțiunii parlamentare U.C.D.-U.C.S; din Bundestagul vest-german, un comentariu al agenției P.A.P. relevă că în Polonia i s-a acordat „o mare însemnătate".Opinia publică poloneză — continuă comentariul — cere înfăptuirea treptată și consecventă a procesului de normalizare a relațiilor reciproce nu numai cercurilor conducătoare din R. F. a Germaniei șl coaliției guvernamentale reprezentate de partidele social-democrat și liber-demo- crat, ci întregii opinii publice din R. F. a Germaniei, inclusiv opoziției creștin-democrate, printre conducătorii căreia se află Rainer Barzel. Ratificarea tratatului polono—vest-german/ și transpunerea lui in viață corespund intereselor ambelor state și este necesar ca acest lucru să fie

normalizare 
bilaterale"Înțeles deplin de masa largă a membrilor U.C.D.-U.C.S. Dacă vor vota în favoarea tratatului amintit, partidele de opoziție din Bundestag vor avea de cîștigat indiscutabil mai mult în ochii opiniei publice vest-germane și din Întreaga Europă, decit dacă respectivul tratat ar fi ratificat în mod exclusiv prin voturile deputați- lor coaliției guvernamentale din R.F. a Germaniei.Convorbirile purtate de Rainer Barrel în timpul vizitei sale în Polonia au fost sincere și deschise, uneori chiar polemice, apreciază comentatorul P.A.P. Aceste convorbiri au fost însoțite de dorința de a găsi puncte comune între opiniile celor două părți. Rainer Barzel' a avut posibilitatea de a se convinge — lucru pe care l-a declarat personal — că Polonia este gata să înceapă procesul de normalizare a relațiilor bilaterale.
MAREA BRITANIE

că de
•5.:

CORESPONDENȚA DIN BONN DE LA M. MOARCAȘ

între 25 și 27 ianuarie are loc la Diisselaorf congresul anual al Uniunii Creștin-Democrate, partidul aflat la putere in R.F. a Germaniei de la înființarea acesteia și pînă la alegerile din septembrie 1969, care au adus la cîrma țării guvernul Brandt— Scheel. Aci se consideră că acest congres prezintă o semnificație deosebită în contextul general al evoluțiilor care au avut loc pe scena politică vest-germană în cursul ultimului an.Așa cum este cunoscut, programul de politică externă al guvernului Brandt—Scheel, în cadrul căruia problema normalizării și extinderii relațiilor cu țările socialiste din Europa deține un loc primordial, precum și o serie de pași concreți în această direcție — semnarea tratatelor cu Uniunea Sovietică și Polonia, întilnirile de la Erfurt și Kassel dintre primii miniștri ai celor două state germane, reluarea recentă a dialogului dintre reprezentanții R.D.G. și R.F.G., pregătirile pentru începerea unui dialog între Bonn și Praga și între Bonn și Budapesta — reprezintă pași pozitivi, care au corespuns tendințelor lucide, realiste, spre destindere și cooperare ale unei largi majorități a opiniei publice vest-germane. „Din toate de xedere — scrie ziarul DEUTSCHE ZEITUNG" — aceste c- venimente au marcat un mare salt înainte în domeniul relațiilor dintre E.F.G. și țările Europei răsăritene... Tot ceea ce a fost clădit în această perioadă a fost clădit cu trudă, perseverentă și încredere. Cu atît mai mult bazele acestei construcții par a fi solide, iar bucuria succesului mal mare".în aceste condiții, s-a creat o situație nouă și pentru partidul de opoziție U.C.D., ceea ce presupune încercări de clarificare. în cadrul acestui partid continuă să se facă auzite păreri corespunzătoare liniei rigide, de imobilism, ce a. caracterizat în trecut pozițiile partidului, se conturează totodată și tendințe spre o politică mai suplă, mai realistă. „Ar fi greșit să se socotească, după cum unii sînt înclinați să creadă, că opoziția în ansamblul ei se pronunță împotriva politicii de deschidere spre răsărit — scria ,.DIE WELT". Greșeala — continua ziarul

punctele„SUD-

— ar fi șl mal mare dacă nu s-ar ține seama de nuanțele atît de diferite în care membrii opoziției văd și acționează in această problemă atît de complexă a vieții politice vest- germane".Pentru procesul de cristalizare a unor asemenea tendințe mai realiste sint deosebit de caracteristice vizitele, care au avut loc zilele trecute, a lui Gerhard Schroder, vicepreședinte al U.C.D. și fost ministru al afacerilor externe, în Uniunea Sovietică, și a lui Rainer Barzel, președintele grupului parlamentar al opoziției, în Polonia. Chiar și numai faptul că a- ceste vizite au avut loc constituie un element nou și semnificativ, mai ales dacă se ține seama că, la timpul respectiv, opoziția nu a dat curs invitației cancelarului Brandt de a-și trimite reprezentanți, în calitate de observatori, la convorbirile de la Moscova și Varșovia și la semnarea tratatelor respective. Referindu-se Ia motivele care au determinat, ulterior, vizitele lui Schrdder și Barzel, ziarul „NEUE RUHR ZEITUNG" a scris : „Fie că hotărîrea de a pleca Ia Moscova și Varșovia a celor doi fruntași ai opoziției a fost determinaiă de considerente de ordin electoral, avînd în vedere apropiatul congres al creștin-democraților ; fie că opoziția nu vrea să lase numai pe seama cabinetului federal o eventuală încununare cu succes a acțiunilor sale de deschidere spre răsărit, prezența unor oameni politici vest-germani de prim rang ca Schriider și Barzel în cele două capitale răsăritene trebuie considerată ca un fapt pozitiv șl salutată ca atare". Este adevărat că, în declarațiile făcute la Moscova și Varșovia, cei doi lideri ai U.C.D. nu au exprimat o poziție favorabilă ratificării tratatelor în parlamentul vest-ger- man ; dar ambii, în formulări și cu nuanțe diferite, au relevat necesitatea unei politici de destindere. înțelegere și cooperare și s-au referit la căi concrete pentru realizarea acestor deziderate.Față de toate acestea, congresul care se deschide luni; și care este chemat să jaloneze calea politică pe care opoziția o va urma în etapa următoare, . va arăta in ce măsură tendințele mai pozitive și mai realiste vor prevala în orientarea de viitor a partidului.

INTERNAȚIONALA A CAFELEI? ILONDRA 24 (Agerpres). — Delegatul brazilian la Organizația internațională a cafelei (O.I.C.) a solicitat convocarea de urgență a unei conferințe a țărilor membre ale organizației Ia care să se discute instabilitatea prețurilor cafelei pe piața mondială. Comitetul executiv al O.I.C. nu s-a pronunțat, deocamdată, asupra cererii delegatului brazilian, dar observatorii politici apreciază că reuniunea celor 62 de țări membre ale organizației va fi convocată cel mal tîrziu la 10 februarie.La ultima conferință a O.I.C., desfășurată la Rio de Janeiro, între țările membre au apărut o serie de divergențe. Țările africane și-au manifestat nemulțumirea față de politica Braziliei, care, limitînd în mod artificial exportul de cafea, a provocat creșterea prețului cafelei braziliene In dauna celei africane.

Demonstrații împotriva 
legislației sindicaleLONDRA 24 (Agerpres). — La Cardiff au avut loc o demonstrație de masă și un miting de protest împotriva legislației antisindicale a guvernului conservator. Peste 5 000 de muncitori, scandind lozinci, au străbătut străzile din centrul orașului, protestînd împotriva planurilor guvernului englez de a lipsi sindicatele de drepturile lor ciștigate prin luptă. Luînd cuvintul la miting, secretarul general al sindicatelor muncitorilor din transporturi, Jack Jones, a caracterizat intenția guvernului conservator de a trece prin parlament a- ceste proiecte de legi „o soluție iresponsabilă și irațională".Continuă conflictulS. U. A. - Ecuador

americane in Indochina> WASHINGTON 24 (Agerpres)!' — Mesajul președintelui Nixon cu privire la Starea Uniunii a provocat o reacție deosebit de energică din partea președintelui Comitetului național al Partidului democrat, Lawrence O'Brien, într-o declarație dată publicității sîmbătă. acesta reproșează președintelui, în special, faptul că „a ignorat în discursul său problemele esențiale ale războiului și economiei naționale". „America, a declarat O’Brien, este astăzi confruntată cu două probleme dominante : continuarea, dacă nu extinderea, implicării in tragicul război indochinez și starea critică a economiei." Referin- du-se la rolul sporit: asumat în ultima'perioadă de forțele aeriene americane în Cambodgia, O’Brien a declarat că această extindere a implicării reflectă lipsă de dorință a Administrației de a respecta limitele acceptate în declarațiile anterioare.

cu pas nivelul activităților noastre militare în Cambodgla și în spațiul aerian al Vietnamului de nord". Or, retragerea din Vietnamul de sud, a subliniat el, nu poate fi obținută printr-o implicare tot mai adîncă in Cambodgia.

Senatorul Edmund Muskie a declarat, în cadrul unei reuniuni a liderilor democrat! din orașul Sacramento (California), că extinderea o- perațiunilor militare ale S.U.A. în Cambodgia prin angajarea aviației americane tn sprijinul trupelor sai- goneze și ale regimului Lon Noi demonstrează că. Administrația desconsideră propriile sale promisiuni. „în locul unei retrageri treptate a trupelor din Vietnamul de sud, a spus Muskie, Administrația sporește pas.

Ziua de 25 ianuarie este marcată în fiecare an ca zi internațională a solidarității cu popoarele arabe. Această manifestare, inițiată la Conferința internațională de sprijinire a popoarelor arabe de la Delhi (noiembrie 1967), a găsit un larg ecou in opinia publică progresistă, constituind an de an un prilej de reafirmare a sentimentelor de solidaritate și prietenie față de lupta popoarelor Orientului arab, pentru consolidarea independenței naționale, pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, dezvoltară economică și progres social.După cum se știe, în această zonă a lumii, anii postbelici au adus profunde schimbări politice și sociale. Din cele aproximativ 70 de țări care și-au dobîndit independența în ultimii 20—25 de ani, circa o șesime sint țări arabe, cuprinzînd o vastă regiune de la Gibraltar la Golful Persic. Sfirșitul dominației coloniale n-a adus Insă cu sine și rezolvarea numeroaselor probleme care se ridicau în fața tinerelor state. Procesul de Înlăturare a urmărilor trecutului, ■lupta împotriva încercărilor cercurilor Imperialiste și neocolonialista de a le impune noi forme de dependență, au cerut țărilor arabe eforturi deosebite care au început, treptat, să-și arate roadele. Au fost puse bazele tuat derl suri stat, lorificarea in folosul propriu a resurselor petrolifere și a altor bogății naționale, crearea de cadre naționale, dezvoltarea învățămîntulul și culturii etc. Construirea in R.A.U. a marelui baraj de la Assuan apare ca o expresie elocventă a energiei creatoare descătușate a popoarelor arabe.Aceste acțiuni, desigur, cu aspecte diferențiate de la o țară la alta au jucat un rol important în transformarea vechilor structuri sociale. Els constituie astăzi o bază de pornire solidă pentru noi înfăptuiri de seamă în diverse domenii de activitate. Avînd un rol important în lupta forțelor antiimperialiste mondiale, popoarele arabe, paralel cu eforturile depuse pentru progresul economic și social al țărilor lor, Iși manifestă tot mai hotărît voința de a pune capăt oricăror forme de imixtiune In treburile lor interne și de a-și consolida Independența națională. Lichidarea ultimelor baze străine de pe teritoriul Maghrebului în cursul anului rare a trecut, înfruntările din aceste Zile dintre Libia, Algeria, Irak și alte țări arabe pe de o parte și monopolurile petroliere pe de alta, Întărirea curentului spre unitate tradus in proiectele de uniune cvadripartită R.A.U. — Libia — Sudan — Siria slnt doar citeva dintre evoluțiile cele mal recente în acest sens.Transformările Înnoitoare petrecute In viața popoarelor arabe, năzuința lor spre existență de sine stătătoare au fost și sînt urmărite cu sentimente de caldă simpatie de poporul român. Poporul nostru, care a suportat el. însuși secole de-a rîndul povara dominației străine și a asupririi imperialiste. a fost întotdeauna animat de sentimente frățești de solidaritate internațională față de toate mișcările

unei industrii proprii, s-au efec- naționalizări ale unor lntreprin- străine, au fost Întreprinse mă- pentru extinderea sectorului da înfăptuirea reformei agrare, va-

la diferite stat români contactele contribuie

de eliberare națională, față de eforturile noilor state de a-și consolida independența cucerită cu grele jertfe, de a realiza adinei prefaceri în viața economică și socială. întemeiate pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului In treburile interne, relațiile dintre România și țările arabe cunosc un curs ascendent în interesul păcii și colaborării internaționale. Volumul schimburilor comerciale cu statele arabe a crescut an de an. Pe întinsele terenuri petrolifere din zona sahariană a Algeriei, pe șantierele Industriale din R.Â.U., pe cele de construcții din Libia și Kuweit, în unitățile agricole din Tunisia și Maroc specialiștii români lucrează cot la cot cu specialiștii arabi pentru punerea în valoare a resurselor naturale ale acestor țări.Schimburile de vizite niveluri Intre oamenii de și cei din țările arabe, avute cu aceste prilejuriîntr-o măsură însemnată la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea relațiilor bilaterale.Un moment deosebit In evoluția legăturilor de prietenie româno-arabe l-a constituit vizita pe care președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut-o luna trecută In Maroc. Primit cu o deosebită căldură, cu manifestări de inalt respect și vie simpatie, șeful statului român a ținut să sublinieze sentimentele prietenești și considerați^: poporului nostru față de popoarele' arabe, față de eforturile acestora pentru făurirea unei vieți noi, înfloritoare. „Republica Socialistă România — a spus șeful statului român — acționează perseverent pentru extinderea relațiilor tradiționale cu țările arabe. Tara noastră și-a manifestat întotdeauna solidaritatea activă față de lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva imperialismului și neoco- loniaiismului, pentru apărarea Independenței și suveranității naționale". .După cum se știe, poporul român și-a exprimat nu o dată îngrijorarea în legătură cu situația încordată din Orientul Apropiat, subliniind necesitatea unei reglementări pașnice a conflictului, corespunzător cu interesele și drepturile legitime ale tuturor popoarelor din această regiune, în baza rezoluției Consiliului da Securitate din 22 noiembrie 1967 și a rezoluției Adunării Genenale a O.N.U. din 4 noiembrie 1970. România sa pronunță pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe 6cu-B' pate, pentru asigurarea independen- ț ței și integrității, teritoriale a fiecărui stat din această zonă, pentru soluționarea problemei populației palesti- nene în conformitate cu interesele el naționale, cu dreptul său la autodeterminare.Cu prilejul zilei Internaționale d» solidaritate cu popoarele arabe, poporul român tși reafirmă sentimentele de stimă șl solidaritate pe care le nutrește față de aceste popoare, le urează noi succese în lupta lor pentru consolidarea independenței naționale,' pentru progres economic și bunăstare.

privind limita apelor 
teritoriale

QUITO 24 (Agerpres). — Nave militare ecuadoriene au capturat sîmbătă un alt vas de pescuit american surprins în apele teritoriale ale țării, a căror limită a fost fixată de guvern Ia 200 de mile. Pînă în prezent au fost reținute și amendate 13 nave de pescuit americane care au încălcat această limită. Guvernul ecuado- rian a anunțat că va cere introducerea conflictului său cu Statele Unite pe agenda reuniunii speciale a Organizației Statelor Americane, care își începe luni lucrările Ia Washington. După primele capturări de nave. Statele Unite au adoptat împotriva Ecuadorului, după cum s-a anunțat, o serie de măsuri coercitive, printre care suspendarea ajutorului economic și militar acordai acestei țări. Nicolae N. LUPU
Drapeau rougef r

un articol din ziarul

BRUXELLES 24 (Agerpres).— Ziarul „Drapeau Rouge", organul Partidului Comunist din Belgia, condamnă in mod hotă- rît extinderea agresiunii americane in Indochina. Războiul din Vietnam, arată ziarul, nu va înceta nici cu ajutorul așa-zisei „vietnamizări" a conflictului șl nici cu ajutorul extinderii războiului asupra întregii Indochine. „Condiția principală de rezolvare a acestei probleme o constituie retragerea completă a trupelor americane din Vietnamul de sud. precum și Încetarea acordării oricărui sprijin de către S.U.A. regimului de Ia Saigon" — subliniază ziarul.
Cum a devenit locotenentul

Calley un
presăAgențiile de 

au transmis din Fort 
Benning (S U.A.) o ști
re care pentru mulți 
n-a constituit o surpri
ză : procesul faimosu
lui locotenent William 
Calley, principalul a- 
cuzat pentru masacrul 
comis de o unitate a 
forțelor militare ame
ricane la Song My, a 
fost aminat, pentru ca 
acesta să poată fi su
pus unui examen de 
psihiatrie. Cum de i 
s-au întunecat, așa 
dintr-o dată, mințile 
lui Calley ?După mai bine de 
două luni de la înce
perea procesului, „a- 
părarea" — iar acest 
termen in cazul de fa
ță depășește limitele 
accepțiunii juridice — 
a condus cu mult ci
nism 
tr-un 
durai 
eze 
acuzatului în eveni
mentele tragice din lo
calitatea sud-vietna- 
meză, al cărei nume 
infioară azi conștiința 
umanității. De altfel, 
in timp ce la Fort 
Benning începeau dez
baterile asupra „dosa
rului Calley", un sub
ordonat al acestuia, 
sergentul David Mit
chell, era pus in 
libertate la Fort Hood 
„din lipsă de probe". 
Primită cu vie indig-

cercetările prin- 
labirint proce- 
menit să atenu- 
responsabilitatea

„caz de psihiatrie11?
rou" al unei tragedii 
asemănătoare celei de 
la Lidice sau Oradour- 
sur-Glane, a început 
chiar să-și redacteze 
memoriile, pentru care 
revista „Esquire" i-a 
oferit 150 000 dolari.

S-au scris multe pa
gini despre masacrul 
de la Song My, iar de
pozițiile a numeroși 
martori sau partici
pant! la operațiunea 
macabră soldată cu 
peste 500 de victime 
n-au făcut decit să 
contureze și mai zgu
duitor adevărata față 
a războiului de agre
siune dus de S.U.A. in 
Vietnam. Ziarele ame
ricane au arătat în re
petate rînduri că lista 
celor implicați în eve
nimentele de la Song 
My este mult mai ma
re, iar apărătorii lui 
Calley, atît cei de la 
bara tribunalului din 
Fort Benning, cit și cei 
din afară știu că a se 
face lumină deplină in 
acest caz înseamnă a 
pune sub acuzație în
tregul angrenaj politi- 
co-miMar răspunzător 
de acest război crud și 
inuman.

nare de opinia publică 
americană, această ști
re a fost apreciată ca 
un indiciu că se în
cearcă disculparea au
torilor direcți ai ma
sacrului. Și aceasta 
dintr-un motiv lesne 
de înțeles: militarii 
din plutonul care și-a 
făcut apariția la Song 
My in acea dimineață 
de martie a anului 
1968, cu misiunea de 
a-l rade de pe fața 
pămintului, au acționat 
din ordinul locotenen
tului Calley, iar Calley
— din ordinul coman
dantului companiei, 
căpitanul Ernest Me
dina (anchetat in pre
zent), iar Medina avea 
mină liberă de la ge
neralul Samuel Koster, 
„care avea cunoștință 
de ce se întîmplă aco
lo", iar ce făcea Kos
ter nu era desigur se
cret pentru șefii săi 
militari...

Așa se explică aerul 
degajat cu care Calley
— devenit „erou" pen
tru o parte a presei, 
legată de cercurile de 
dreapta, militariste — 
acordă interviuri, vor
bind despre „misiune", 
„îndeplinirea ordine
lor" etc. Cinicul „e-FORT MCPHERSON.ricani implicați in masacrul de Ia fost scoși „din lipsă de probe" de penală. Ei sînt sergenții Esquiel Torres, Robert T’Souvas, Max Hutson și Gerald Smith.

Alți patru D. T.militari ame- Song My au sub urmărire

agențiile de presa transmit:
Peste 15 000 de agricul

tori vest-germani din landu3 Baden-Wiirttemberg au participat sîmbătă la Stuttgart la o mare demonstrație, desfășurată sub lozinca „Mai multă echitate pentru agricultură". Demonstrația face parte dintr-o serie de acțiuni pe care le întreprinde Uniunea agricultorilor vest-germani pentru a protesta împotriva efectelor negative ale sistemului rigid al prețurilor, stabilit de către organismele Pieței comune.
Cea de-a 10-a ședință a 

Comitetului! chino-coreean 
pentru cooperarea în trans
portul pe rîurile de frontie- jjj a avut loc Intre 26 decembrie 1970 și 22 ianuarie 1971, la Phenian. La încheierea ședinței acord în problema a fost semnat un discutată.

Idimarea
din Coste Rica 8 numit 0 C0‘ misie specială pentru cercetarea activității companiei americane „United Fruit", care desfășoară o campanie de represiuni împotriva muncitorilor. Comisia a cerut să se ia imediat măsuri . energice pentru a se pune capăt acțiunilor arbitrare ale acestei companii, care a concediat deja 500 de mun- ' ci tori.

constituantă

In Kuweit ou avut loc 
alegeri Pentru desemnarea deputation noului parlament. La scrutin au participat 40 800 de alegători, listele electorale au fost înscriși de candidați pentru 50 de locuri parlament, tn Kuweit femeile nu drept de vot.

Pe 183Inau
Adunarea Națională a 

CsUinSaiț constituită in tribunal revoluționar suprem pentru Judecarea persoanelot acuzate de participarea la agresiunea săvîrșită împotriva acestei țări la 22 noiembrie 1970, a pronunțat sentințele, anunță postul de radio Conakry. 92 de persoane au

fost condamnate la moarte. Dintre acestea, 34 de persoane au fost condamnate in contumacie. Alte 72 de persoane au fost condamnate la muncă silnică pe viață.
Astronautul american Eu

gene Ceman, membru echipajului de rezervă al navei „Apol- lo-14“ care urmează să fie lansată în direcția Lunii la 31 ianuarie a.c., s-ii prăbușit în apele rîului Indiana, în vreme ce efectua un zbor de încercare pe un elicopter aparținînd bazei aeriene Patrick din Florida, la 45 km de Cape Kennedy. Administrația națională pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a declarat că astronautul nu a suferit nici un traumatism. Totuși, pentru orice eventualitate, el a fost internat la spitalul din localitate.
Libia a oferit un ajutor 

în valoare de un milion do
lari Republicii Guineea 
Ecuatorială, nnunts agentia M.E.N.. Hotărîrea de a acorda acest ajutor survine după lansarea de că-

tre Organizația Unității African^ a unui apel către toate statele merribre de a contribui la sprijinirea eforturilor de dezvoltare a Republicii Guineea Ecuatorială.
Ambasadorul elvețian 

Giovanni Bucher a părăsit 
Brazilia, la o săptămină după punerea sa In libertate de către organizația clandestină care îl răpise la 7 decembrie anul trecut. El a declarat că ar dori să-și continue activitatea de ambasador în această țară, dar perioada de cinci ani pentru care a fost numit ambasador în Brazilia a expirat

Lansarea satelitului pen
tru telecomunicații din se
ria „Inteîsat-4" a fost amî- 
nată pentru a doua oară sîmbătă, din cauza existenței în continuare a unor curenți de altitudine puternici, care ar putea periclita Înscrierea corectă pe orbită.

Importante zăcăminte de petrolau fost descoperite de societatea egipteană „Wepco" in delta Nilului. Zona petroliferă se află la El Bo- sily, la aproximativ 50 km est de Alexandria.
Activitate diplomatică privind 
situația din Orientul ApropiatNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. in Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, și-a continuat contactele din cadrul misiunii sale, conferind sîmbătă cu ambasadorul Iordaniei la Națiunile Unite, Muhammad El-Farra. întrevederea a durat 50 de minute. Ca și in cazul convorbirilor anterioare, conținutul problemelor abordate nu a fost dezvăluit.ALGER. — Duminică dimineața au Început Ia Alger convorbirile politice dintre Houari Boumediene, șeful statului algerian, și primul ministru al Siriei, generalul Hafez el Assad.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scîntell". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele M tac la oficiile poștale șl dlfuzoril din tntieprlnderl șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell.

Printre problemele înscrise pe Rgenda convorbirilor oficiale algero— siriene figurează evoluția situației actuale din Orientul Apropiat, viitoarea conferință arabă la nivel inalt, precum și un număr însemnat de, aspecte privind relațiile bilaterale.'SANAA. — Republica Democratică Populară a Yemenului a acceptat să participe la conferința la nivel înalt a țărilor arabe, prevăzută să aibă loc în Kuweit. Propunerea pv.ntru o nouă reuniune a șefilor statelor arabe a fost făcută de președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia. Moamer El Geddati.
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