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Extinderea si diversificarea

sportului de performanță, îmbunătă
țirea sistemului competițional in
tern, creșterea numărului de partici
pant! șl a valorii rezultatelor. Siste
mul competițional oficial a asigurat

al principalelor realizări obținute In 
domeniul consolidării bazei mate
riale a mișcării sportive și-au adus 
o importantă contribuție mai ales 
U.G.S.R., Ministerul Invățămîntu-
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PERSEVERAM ÎN A IMPRIMA

0 FUNCȚIONALITATE REALĂ
Rezultatele economice și finan- 

• dare obținute în cei doi ani 
de activitate de Centrala industria
lă Hunedoara sînt bune. De pildă, la 
turnătoria uzinei „Victoria" din Că- 
lan, sporul de producție obținut In 
anul trecut față de anul precedenta 
fost de 3 800 tone ,1a cea din Vlăhița de 
1 400 tone, la Baru Mare, producția de 
plăci termoizolante a crescut cu 30 
de tone, iar la Combinatul siderur
gic din Hunedoara, capacitatea oțe- 
lăriei Siemens-Martin nr. 2 s-a mă
rit cu 40 000 tone. Aceste realizări 
și, in plus, aplicarea unor măsuri 
privind creșterea eficienței economi
ce au permis ca in anul trecut să se 
obțină economii la prețul de cost in 
valoare de peste 18 milioane lei.

Amintind succesele, mai precizăm 
că în ultimul timp am trecut efectiv 
Ia concentrarea la nivelul centralei a 
activităților care au mal fost menținu
te pînă acum la întreprinderi — aces
tora dîndu-le astfel posibilitatea să se 
ocupe in mai mare măsură de rezol
varea problemelor tehnice curente, de 
ritmicitatea șl calitatea corespunză
toare a producției. Chiar din acest tri
mestru vom prelua de la uzina „Vic
toria" din Călan și de la Fabrica de 
produse refractare din Baru Mare, 
activitățile de cercetare, proiectare, 
aprovizionare și desfacere. In lunile 
următoare, toate Întreprinderile din 
centrală vor trece la sistemul de ges
tiune internă, concentrând astfel În
treaga activitate flnanciar-contabilă la 
nivelul centralei. Desigur, se va acor
da un grad mal mare de autonomie 
Unităților aflate la distanțe mai mari 
de centrală. Acestea ' vor avea com
petenta corespunzătoare In relațiile: 
lor directe cu furnizorii și beneficia
rii, dispunlnd și de conturi la bancă.

Ne preocupă și alte probleme. * 
căror soluționare aparține, oarecum, 
perspectivei. Bunăoară, ne orien
tăm eforturile In direcția specia
lizării unităților centralei 
bunătățirii colaborării lor In scopul 
fabricării unor anumite produse. 
O mare atenție vom da și asi
gurării cadrului organizatoric im
pus de perfecționarea în conti
nuare a activității centralei șl a în
treprinderilor componente. în pla
nurile ce le-am întocmit am prevăzut 
ca, în concordanță cu profilul de vii
tor al centralei noastre si cu cerințele 
diversificării producției de piese din 
fontă, să dezvoltăm și să specializăm 
uzina „Victoria" din Călan pentru 
producția de utilaj de turnare și ci
lindri de laminor, satisfăcînd astfel 
mai bine cerințele Combinatului si-

derurgic din Hunedoara și ale altor 
întreprinderi din țară. In acest scop, 
uzina amintită va fi dotată cu mij
loacele de producție necesare, deve
nind posibilă trecerea la fabricarea 
industrială a lingotierelor din fontă 
nodulară, pe baza unor noi tehnolo
gii. Totodată, vom reutila și moder
niza Uzina de fier din Vlăhița, a că
rei producție se va specializa în fa
bricarea cilindrilor de laminor, mici 
și mijlocii. Efectul acestor măsuri va 
fi creșterea cu peste 30 la sută a du
rabilității lingotierelor și Îmbunătă
țirea calității cilindrilor de laminor, 
pînă la nivelul celor din import. La 
Fabrica de produse refractare din 
Baru Mare, prin modernizarea utila
jului și perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, se 
tatea produselor 
Întreprindere.

Cu nimic mai 
care o acordăm și o vom acorda asi
milării unor noi mărci de oțeluri și 
tipodimensiuni de laminate, cu ca
racteristici calitative superioare, 
solicitate de industria construcțiilor 
de mașini. Avem în vedere fabrica
rea de oțeluri aliate (inoxidabile și 
refractare, oțeluri rezistente la co
roziune), perfecționarea tehnologiilor 
de elaborare pentru obținerea unor 
oțeluri cu un înalt grad de puritate 
etc. Ca urmare a dezvoltării unită
ților centralei șl a modernizării pro
ducției, ponderea valorică a produ
selor noi și reproiectate va crește in 
1975, Comparativ cu anul 1970, la pes
te 26 la sută din valoarea producției 
globale.

In soluționarea sarcinilor curente șl 
de ’ perspectivă, consiliul nostru de 
administrație perseverează In a Im
prima activității centralei o funcțio
nalitate reală ; totodată, însă, con
siderăm că este nevoie de un sprijin 
mai susținut, de mai multă recepti
vitate din partea organelor de sinteză 
pentru finalizarea unor măsuri pe 
care ni le-am propus. Avem în ve
dere, mai ales, înțelegerea pe care 
trebuie să o găsim la Ministerul 
Muncii și la Comitetul de Stat al 
Planificării pentru a se acorda cen
tralelor, combinatelor și grupurilor 
de întreprinderi o mai largă autono
mie atunci cînd este vorba de stabi
lirea structurii organizatorice interne, 
de preluarea unor competențe de la 
unități. Socotesc că același sprijin este 
necesar și pentru perfecționarea sis
temului indicatorilor de plan și ex
tinderea posibilităților de decizie ale 
centralelor în domeniul aprobării u- 
nor lucrări noi șl, în general, al apli-
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statutul centralelor industriale.

Consiliul nostru de administra
ție și-a propus să Înființeze in ca
drul centralei un centru de proiectare 
care, treptat, să preia toate sarcinile 
de proiectare pentru uzinele noastre. 
Ne-am gîndit că astfel degrevăm 
munca institutelor centrale de pro
iectare (IPROMET și IPL) și apro
piem mai mult activitatea de proiec
tare de specificul nostru, de necesi
tățile noastre. Totodată, am propus 
constituirea unui șantier de construc
ții propriu pentru executarea unor 
lucrări în regie, ceea ce ar fi deo
sebit de avantajos nu numai sub as
pectul ridicării eficienței economi
ce, al reducerii costului investițiilor, 
dar și prin controlul mai direct pe 
care centrala industrială îl poate e- 
fectua asupra mersului realizării o- 
biectivelor mici prevăzute în număr 
mare în plan. Toate aceste măsuri 
au rămas însă în fază de Intenții, 
pentru că n-am primit încă „girul" 
organelor economice centrale.

Bazîndu-mă pe aceste fapte, ca șl 
pe capacitatea organizatorică sporită» 
centralelor, consider că nu ar fi lipsit 
de importanță să se experimenteze, la 
un număr redus de asemenea unități, 
un sistem de competențe mult sporit, 
urmînd ca după o perioadă să se 
tragă concluziile cuvenite în scopul 
generalizării acestei experiențe. O 
asemenea inițiativă este cu atît mai 
oportună cu cît, în momenul de față, 
datorită tendințelor de încorsetare a 
muncii centralelor industriale și de 
„corectare" a limitelor atribuțiilor 
prin tot felul de instrucțiuni, nu de 
pitține ori se deformează, prin inter
pretare, spiritul șl sensul unor legi, 
ale unor reglementări.

Aplicarea In practică, consecvent, 
cu curaj și inițiativă, fără a se aștepta 
instrucțiuni, dispoziții, a unor mă
suri în privința perfecționării orga
nizării și conducerii centralelor in
dustriale — cum ne-a indicat secreta
rul general al partidului la recenta 
consfătuire a conducătorilor centra
lelor industriale și ai celorlalte orga
nisme cu statut de centrală — con
stituie premisa esențială pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a ac
tivității noastre economice, pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

Ing. Costache TROTUȘ 
directorul general 
al Centralei industriale 
Hunedoara
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Adesea ne grăbim să credem că știrile din ziare 
viața fulgurantă a efemeridelor. Prejudecata vine 
la faptul că fluxul informațional este enorm și continuu, 
și că in ritmul nostru modern de viată, atît de grăbit, 
multora dintre faptele diverse nu le deslușim semni
ficațiile profunde și perene. Iată o știre ce — aparent 
— aparține acestei categorii : „In ziua de 15 aprilie, 
la orele 14,08, turbina nr. 4 din cadrul Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de Fier a fost racor
dată la sistemul energetic național". Nici chiar daci 
precizăm că agregatul a fost fabricat la Reșița, că are 

înălțime de 27 metri, o greutate de 1 000 tone și că

PICĂTURA DE CERNEALĂ

singură paletă cîntirește 20 de tone, știrea tot nu 
capătă pentru mulți dintre cititori virtutea unei comu
nicări senzaționale.

Dar iată că acest fapt divers declanșează tn mine o 
galaxie de amănunte și abia prin cumularea lor am 
revelația faptului extraordinar. Nu sînt mulți ani de 
cind am văzut la Reșița darea in funcțiune a noilor 
furnale și a noilor cuptoare de oțel. Nu e multă 
vreme de etnd am văzut la Reșița cum se fabrica 
hidroagregatul implantat acum in barajul de beton 
al Porților de Fier. Cunosc la Reșița oțelari, furna- 
liști, laminatort și strungari la a doua, a treia și a 
patra generație. Și dintr-odată îmi amintesc de Istorie : 
primul furnal reșițean a fost construit in 1771, adică 
acum 200 de ani. Primele șine de cale ferată au fost 
laminate aci în 1847, iar cea dinții locomotivă a ieșit 
din atelierele Reșiței tn 1878. Podul Saligny de la Cer
navodă a fost făurit la Reșița și faptul că unii furna- 
liști trebuiau să-i adauge cifre onomasticii lor (Popa Ion 
Popa II, Popa Ion Popa III) arată ctt de puternice 
rădăcini are arborele lor genealogic.

O piesă a hldroagregatului — se știe — poartă un 
nume aproape asemănător. Se cheamă arbore. Vă în
chipuiți ce dimensiuni trebuie să aibă, dacă o singură 
paletă etntărește 20 de tone. Vă tnchipuiți cît de pro
fundă este tradiția acelor constructori reșițeni care, de 
numeroase generații, sînt oțelari și furnallști. Prin pu
ternicul lor arbore genealogic trece plină de vrednicie 
și vitalitate o sevă de fontă și de oțel.

Petru VINTILA

• BASCHET. Victorie a reprezentan
ților noștri in cel de-al doilea meci cu 
echipa Cehoslovaciei.

• FOTBAL. Meciul cu Iugoslavia tn 
plină actualitate. La Belgrad, etapa 
de campionat s-a desfășurat cu gindul 
la intilnirea de ia Novisad. Fotbaliștii 
români șl-au inchelat pregătirile.

• HANDBAL. A reînceput campiona
tul divizionar.

Alte știri și rezultate din (ară și de 
peste hotare, In pagina a treia.

Analiza rezultatelor înregistrate tn 
ultimii cinci ani în domeniul educa
ției fizice și sportului indică o evo
luție pozitivă pe toate planurile.

Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, în colaborare cu cei
lalți factori cu atribuții în acest do
meniu, a inițiat largi acțiuni de răs- 
pindire a ideii de mișcare în aer li
ber, de cuprindere a unui număr spo
rit de oameni ai muncii în practi
carea exercițiilor fizice și sportului, 
fie individual — spontan — fie in 
colectiv, organizat. Vom consemna, de 
asemenea, la acest capitol, îmbună
tățirea evidentă a procesului de e- 
ducație fizică și sport în școlile de 
toate gradele și perspectivele de 
mare însemnătate conturate pentru 
sportul școlar și universitar, ca ur
mare a recentelor măsuri elaborate 
de colegiul Ministerului Invățămîntu- 
lui.

La obținerea succeselor Înregistrate 
In toate domeniile mișcării sportive, o 
contribuție însemnată a avut-o întări
rea bazei materiale. Ilustrativ este 
faptul că, In acest răstimp, au fost 
construite 74 de stadioane, piste de 
atletism, patinoare, bazine de înot, săli 
de sport cu tribune, săli pentru an
trenament, precum și 14 săli pentru 
educație fizică in unitățile din siste
mul invățămîntului. tn afară de con
strucțiile realizate din investiții — 
volumul acestora depășind 200 de 
milioane lei — In anii ultimului cin
cinal au fost amenajate sau moder
nizate, peste 2 000 de baze sportive 
pe lingă unele Întreprinderi, insti
tuții, cartiere, școli, facultăți, la sate, 
majoritatea din ele fiind realizate în 
cadrul întrecerilor între iudele, prin 
munca patriotică a cetățenilor, în
deosebi a tineretului. La acest tablou

MIERCUREA CIUC (Prin te
lefon, de la Istvan Bertunck). — 
O pondere Însemnată în indus
tria județului Harghita o are 
Combinatul textil din Odorheiul 
Secuiesc, iar In cadrul acestuia, 
Fabrica de ață. Denumirea poa

nte nu spune prea mult, dar im
portanța ei o demonstrează, 
convingător, următoarele cifre : 
ocupă o suprafață de aproape 
5 ha. are 2 000 de muncitori, este 
înzestrată cu peste 560 de mașini 
și agregate modeme, procesele 
de producție sînt in întregime 
mecanizate și, în parte, automa
tizate. Aici se produce, în explu- 
sivitate în țară, printre altele, 
ață din fibre sintetice. Pentru 
amatorii de statistici amintim 
că lungimea aței produsă într-un 
singur an de această unitate ar 
putea Înconjura Ecuatorul de 
220 de ori. Valoarea investițiilor 
acordate de statul nostru pentru 
construirea fabricii, o mindrie a 
municipiului Odorheiul Secuiesc, 
situează acest nou obiectiv In 
rlndul unităților importante ale 
industriei ușoare.

Intre momentele de care 
se leagă nașterea con
științei mele artistice se 
află o dimineață de 
bruarie geros, cînd de la 
Atelierele Grivița sunetul 
sirenei anunța populația 
Capitalei că muncitorimea 
de aici se înfruntă deschis 
și decisiv cu stăpînirea.

Conștientă de forța sa. 
de menirea sa Istorică, de 
datoriile ce le avea față 
de destinele patriei, mun
citorimea, urmînd cuvîn- 
tul partidului comunist, se 
opunea cu hotărîre măsu
rilor îndreptate împotriva 
omului luate de guvernele 
reacționare, se opunea — 
nrin greve ce mărturiseau 
maturitatea revoluționară 
— concedierilor, curbelor 
de sacrificiu : se opunea 
amenințării fascismului.

Știu azi că în acea dimi
neață de februarie, înfrun- 
tînd amenințarea sinistru
lui rap-rap al jandarmilor, 
sclipătul rece și crud al 
baionetelor, chemînd la 
luptă și solidaritate mun
citorească, oamenii Grivi- 
ței scriau o pagină de ero
ism în istorie, continuau o 
oilduitoare 
luptă.

Uvertura 
conștiinței mele civice și 
artistice o aflu, peste ani, 
în acele zile, secerate de 
rafale, o aflu în lupta 
dîrză a muncitorilor Gri- 
viței împotriva nedreptă
ților sociale.

Urmările grevei sînt cu
noscute. Jertfele date de 
cei mulți, de clasa care a- 
vea să se dovedească în- 
tr-adevăr „locomotiva is
toriei" sînt și ele cunos
cute.

îmi amintesc, nu pot să 
nu-mi amintesc, plînsetele 
cortegiilor mortuare care 
au urmat după acea în
fruntare cu jandarmii. îmi 
amintesc, nu pot să nu-mi 
amintesc, fețele împietrite 
de durere ale familiilor ce 
au rămas fără stîlpii casei, 
fără soți și părinți.

Se petrecuse atunci la 
Grivița ceva ce min
tea mea de copil nu în
țelegea decît în parte. în 
tradiția poporului nostru 
brutalitatea era de neîn
chipuit. Ceea ce am văzut 
și am trăit atunci contra
zicea imaginea idilică cu 
care ■ fusesem hrăniți. 
Morți, răniți, ridicați de a- 
casă, procese neverosimi
le, bătăi și cîte apăsări 
fără nume. Dar am văzut, 
înțelegînd doar în parte, 
că există o forță, că există 
oameni care vor învinge. 
Erau cei investiți cu per
spectiva victoriei oamenii 
apropiați mie, oameni de 
a căror viață mi-anj legat 
viața. Erau, ceea ce nu
mim cu mîndrie, o parte 
a glorioasei noastre clase 
muncitoare.

Au urmat anii concen
trărilor, ai pregătirii răz
boiului, Împotriva voinței 
poporului. Și războiul îl 
tăceau tot acești oameni 
mărunți: Ionii noștri, plini 
de copii șl de belele., lă- 
sindu-șl muierile văduve,

romantic fntr-un suflet de 
tînăr se transforma Intr-o 
drojdie amară. O revoltă 
surdă creștea In toți cei ce 
vedeau cum destinul 
României era îngropat cu 
fiecare acțiune a guver
nanților, cu fiecare dedzie
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tn timp ce lnvlrtlțll, afa
ceriștii, „oamenii de bine", 
cum erau numiți In ziare 
tș! vedeau de propria pros
peritate. Nu am să amin
tesc panamalele timpului: 
afacerea Skoda, afacerea 
înarmării, marea farsă a 
ridicării de cazemate la 
granițele țării care nu au 
folosit la nimic In afara 
buzunarului regesc. Ceea 
ce ar fi trebuit să rămlnă

regală sau guvernamenta
lă. Țară ' scoasă la mezat, 
țară vîndută, țară de care 
stăpinirii nu-i păsa. Am 
auzit iar rafale de gloanțe, 
execuțiile urmau una după 
alta. Iorga asasinat fntr-o 
pădure, mii de oameni 
scoși din casă și aruncați 
ca niște dini In șanțuri. 
Se găsiseră țapii Ispășitori 
al fraudelor ministeriale, 
se găsise o metodă

se astimpăra foamea de 
singe a unor demenți. în
chisori pline, lacrimi și 
lipsuri, un război Început 
cu gesturi teatrale de ln- 
genunchieri pe stradă, o 
teroare înăsprită și pe 
urmă sute de mii de morțl, 
înștiințări lugubre, urmlnd 
unor ordine de chemare 
pe front. Tragici ani, În
grozitori...

In tot acest timp fn me
diul în care trăiam răzbă- 
tca pînă Ia mine ceva to
nifiant, o conștiință puter
nică a unor oameni care se 
împotriveau cu riscul vie
ții lor acestor nenorociri. 
Era conștiința muncitori
mii Grivlței, a muncitori
mii de pretutindeni din 
țară, a celor ce înfrunta
seră cu prețul vieții. In di
mineți geroase amenința
rea cu armele și carcerele. 
Era conștiința luptătorilor, 
a celor ce trăiau cu jertfe 
dimineți geroase pentru 
diminețile însorite de mai 
tîrziu, de după eliberare. 
Comunicatele umpleau 
inimile de o mare amără
ciune : la Jilava sau In 
alte locuri fuseseră execu
tați comuniști. Știrile erau 
sărace, laconice, ascunzlnd 
o îngrozitoare realitate. 
Dar cei ce știau să citeas
că ziarele înțelegeau că 
cineva, un partid ai cărui 
membri erau dispuși să-și 
riște existența și supravie
țuirea în arena politică se 
Împotrivea automareșalu- 
lui. Un popor lipsit de fa
natism, brav, înțelept, u- 
rînd aventura unui război 
străin de interesele sale 
Înțelegea să găsească In 
izvoarele sale cele mal 
sănătoase nucleul acela de 
bun simț reprezentat de 
oameni bravi care să se o- 
pună celor ce tîrlseră 
România lntr-o aventură 
nefastă.

Au fost ani negri, zile 
nesfîrșite și aproape fără 
speranță, dar au trecut. A 
venit fericitul 23 August, • 
clădit din sîngele acestor 
luptători, construit de 
mintea Înverșunată a ce
lor din ilegalitate șl Între
gul sistem burghez se pră
bușea răsunător. Nu am să 
uit minunatele zile ale re
construcției, primele bri
găzi de tineri, primele zi
duri ridicate din ruinele 
războiului. Partidul comu
nist intra tn scenă, nu 
spectaculos ci cumpănit, 
amînînd lamentările și 
vorbind despre realități 
stringente. Trebuia termi
nat războiul și mai ales 
câștigat, trebuia căpușă fia
ra nazistă. Șl a fost răpusă. 
Pe urmă trebuia 
despre viață, eu

Lupta dtrzâ pentru balon. (Faza din meciul Romdnia Cehoslovacia) 
Foto : M. Andreescu

Activitatea diplomatică de primăvară la sediul Națiunilor Unite 
din Geneva înscrie printre manifestările de amploare ale lunii 
(19—30 aprilie) sesiunea plenară a Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Europa. Este cea de-a 26-a intîlnire anuală la nivel de reprezen
tanți ai guvernelor țărilor membre consacrată examinării probleme
lor de fond ale colaborării economice dintre țările EuropeL

Participarea unor observatori din 
țări aparținînd altor regiuni geogra
fice stă mărturie interesului cu care 
este urmărită evoluția cooperării e- 
conomice europene, ca parte orga
nică a ansamblului relațiilor econo
mice mondiale, după cum prezența 
reprezentanților unor instituții spe
cializate (U.N.E.S.C.O., O.I.M.,
F.A.O.) și organisme economice 
(U.N.C.T.A.D., O.N.U.D.T.) subliniază 
audiența de care se bucură activi
tățile comisiei in sistemul Organiza
ției Națiunilor Unite.

Prin vocația sa de organism gene- 
ral-european menit să faciliteze con
tacte și dezvoltarea dialogului Intre

lui, U.T.C., consiliile populare jude
țene și municipale, UCECOM 
etc., prin inițiative valoroase și prin 
alocarea unor fonduri substanțiale.

Un obiectiv însemnat l-a consti
tuit dezvoltarea bazei de masă •

angrenarea anuală a unui număr 
sporit de tineri, în 1970 ajungîndu-se 
la o participare de circa 500 000. La 
alte activități competiționale, cu ca
racter nepermanent, numărul partici- 
panților a fost, anual, de 1500 000—

2 000 000. Cifrele nu reprezintă, desi
gur. totalitatea tinerilor cuprinși în 
practicarea sistematică a sportului. 
O asemenea evidență este greu de 
ținut. La sfîrșitul cincinalului trecut, 
mișcarea noastră sportivă avea orga
nizate 84 de cluburi de performanță 
(în 1966 erau 34), 9 596 de asociații 
sportive. 27 școli generale și licee cu 
program de educație fizică (față de 
13 existente în 1966), iar numărul 
școlilor sportive, cluburi ale elevilor 
— a crescut de la 54 la 104. Să subli
niem — totodată — faptul că, în a- 
cești ani, aria activității s-a lărgit 
necontenit, cuprinzînd localități, ju
dețe, unde înainte se putea vorbi mai 
puțin de sport. Ne-am preocupat In- 
tr-o mai mare măsură de formarea, 
perfecționarea și folosirea judicioasă 
a cadrelor de specialitate. Numărul 
lor este In continuă creștere : 6 000 
de profesori de educație fizică, 2 968 
antrenori salariați, 19 429 instructori 
voluntari.

Sportivii români au evoluat bine 
la ultimele ediții ale Jocurilor Olim
pice (la Ciudad de Mexico și la Gre
noble), cu prilejul cărora au cucerit 
16 medalii (față de cele 12 obținute 
la J. O. din 1964) șl au ocupat nu
meroase alte locuri fruntașe. La fel 
de prestigioasă a fost și participarea 
diferitelor loturi sau echipe româ
nești la campionatele lumii, dispu
tate pe diferite meridiane ale globu
lui. in perioada aceasta au cîștigat 
de 22 de ori laurii șl titlurile de 
campioni mondiali (față de 14, Intre 
anii 1961—1965), Același număr de 
titluri și medalii de aur au revenit 
..tricolorilor" și la campionatele eu
ropene. Performanțe notabile au ob-

țări europene, fără deosebire de o- 
rînduire socială, în vederea extinde
rii raporturilor economice și tehnico- 
științifice, comisia constituie un 
cadru adecvat și viabil pentru Întă
rirea conștiinței comune a necesită
ții de cooperare, afirmarea tendin
țelor pozitive de destindere In Europa 
și respectarea normelor fundamen
tale ale relațiilor dintre state În
scrise în Carta O.N.U. Activitățile 
comisiei, de promovare a unor forme 
de conlucrare economică, Întemeiată 
pe egalitate In drepturi și avantaj 
reciproc între diferite state europe
ne, pentru punerea In valoare a le
găturilor naturale și mâi buna fruc
tificare a tradițiilor de colaborare In
tre țările continentului, reprezintă o 
contribuție însemnată la edificarea 
unei durabile baze materiale a se
curității în Europa. Tot astfel după 
cum ameliorarea climatului politic 
încurajează — in virtutea unei firești 
intercondiționări — dezvoltarea rela
țiilor pe plan economic.

Schimbările pozitive care au avut 
loc In ultimul timp pe continentul 
nostru creează condiții favorabile ca 
actualele lucrări ale comisiei să a- 
bordeze în spirit practic, constructiv, 
cele mai stringente probleme ale coo
perării economice între țările conti
nentului — probleme, care, după 
cum se știe, au fost propuse de ță
rile socialiste ca punct esențial al 
proiectatei conferințe general-euro- 
pene — să deschidă noi căi pentru 
lărgirea acestei cooperări, stimulînd 
investigarea unor forme și domenii 
noi de conlucrare posibilă. Edificator 
pentru un asemenea curs este, desi
gur, largul evantai de chestiuni în
scrise pe ordinea de zi, ca și varie
tatea tematică a studiilor pregătite 
de experții comisiei, prin consultarea 
și cu concursul tuturor țărilor mem
bre.

Tradiționala analiză a situației e- 
conomlei europene are la bază un 
studiu care, In acest an, pornește cu 
prioritate de la examinarea tendin
țelor structurale ale economiei euro
pene. Studiul oferă o Imagine con
cludentă asupra varietății resurselor, 
structurilor economice și experienței 
țărilor europene, de natură să des
chidă un cîmp larg de colaborare șl 
cooperare. Discuțiile asuDra aspecte
lor relevate tn studiu, ca șl exami
narea tn cadrul unui punct distinct 
a chestiunii cooperării Industriale, 
vor releva, fără îndoială, noi posibl-

Alexondru NICULESCU
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Vizita delegației militare 
a R. P. D. Coreene

Programul foarte bogat de ieri al 
Festivalului național de teatru a in
clus trei spectacole :

• „SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARA" de EUGEN BARBU, in 
montarea TEATRULUI NAȚIONAL 
„I. L. CARAGIALE". Regia : Sanda 
Mânu. Scenografia : Mihai Tofan. 
Artista emerită Eugenia Popovici, 
Matei Alexandru, Ileana-Stana Io
nescu, Petre Gheorghiu, Ilinca To- 
moroveanu, George Paul Avram, 
Rodica Popescu, Raluca Zamfirescu, 
Dem. Rădulescu, Armand Stambuliu, 
Constantin Stănescu — au confirmat 
în reprezentația de duminică dimi
neața, strălucirea, înalta calitate a 
interpretărilor și maturitatea viziu
nii regizorale, virtuțile de atmosferă 
ale spectacolului, pe care le-am co
mentat pe larg cu prilejul cronicii 
noastre.

Pe scena festivalului a urcat, în 
cursul după-amiezii, colectivul TEA
TRULUI „AL. DAVILA" DIN PI
TEȘTI, care a prezentat:

• „ECTO-BAR" de DAN TAR- 
CHILA.

„Ecto-bar" este piesa unei tensio
nate examinări a sensului unei exis
tențe ; piesa unui proces pe care și-l 
intentează, cu spirit autocritic, un om 
al zilelor noastre, ce trece printr-un 
moment de cumpănă. Instanța — care 
judecă dar și educă, influențează 
— este propria-i conștiința : lucidă, 
necruțătoare, dar și ea întrucâtva 
contradictorie. Printr-un susținut 
efort introspectiv și retrospectiv 
Bărbatul își rememorează momen- 

< tele mai importante ale vieții, idea
lurile uitate sau trădate, eșecurile, 
bucuriile. El Își redefinește atitudi
nile ; lșl reevaluează dimensiunile 
cu adevărat umane ; își identifică 
momentele în care a fost în mod 
real, sau virtual. în pericolul alienă
rii — acele momente în care a căzut 
pradă calculului meschin, tentației 
mărunte, impulsurilor imediate. 
Apăsat de propriile-1 greșeli. Bărba
tul oscilează între capitulare — la 
adăpostul unei filozofii pesimiste a

viețil — și între credința că o va pu
tea lua de la capăt, pe drumul care 
îl va face să merite fericirea și chiar 
să o dobândească. Stimulat de idea
lurile tinereții (Fata în alb) stimulat 
de oamenii generoși pe care i-a în
tâlnit. stimulat de propriile-i gînduri, 
atitudini, sentimente, și chiar de 
propriile-i fapte de certă noblețe, 
eroul lui Dan Tărchilă are forța de 
a păși, zguduit, pe acest de-al doi
lea drum.

Actorii piteșteni : Mihai Dobre, 
Angela Radoslavescu, Petre Tanasie- 
vici, Eftimie Popovici, Traian Pîrlog. 
Elena Gurgulescu și Adina Rațiu, în
drumați de : Mihai Radoslavescu 
(scenografia : arh. A. Ivăneanu- 
Damaschin) au făcut, într-un mod 
remarcabil, efortul de a ne prezenta 
un spectacol de ținută.
• „TIMP ȘI ADEVAR" de EUGE

NIA BUSUIOCEANU, în Interpreta
rea teatrului piteștean, regia : Con
stantin Dinischiotu. scenografia : E- 
mil Moise. Interpreți : Dem. Nicules- 
cu. Ion Focșa. Vlad Yarka, Traian 
Pîrlog, Adina Rațiu, Elena Gurgules
cu, Dora Cherteș și ceilalți ne-au pri
lejuit un al doilea, interesant contact 
— revelator pentru strădaniile de va
lorificare ale echipei piteștene — cu 
această piesă care reprezintă, după 
declarația autoarei, un omagiu 
adus Îndeosebi generației sale, ge
nerației „acelor tineri care imediat 
după eliberare au pornit la drum cu 
entuziasm, dornici să schimbe lumea, 
încrezători pe deplin în izbindă".

Decada cărții româ
nești", organizată intre 
19 și 28 aprilie a.c,, în 
cinstea aniversării unei 
jumătăți de veac de la 
crearea Partidului Co
munist Român, se a- 
nunță. prin varietatea 
și bogăția programului, 
ca o manifestare cul
turală de mare cuprin
dere și interes. In prin
cipalele localități ale 
țării, ca și în centrele 
de județ, se vor deschi
de în librării expoziții 
de carte. Vor fi orga
nizate întîlniri cu 
scriitori, oameni de ști
ință și cultură, se vor 
desfășura „zile ale căr
ții" pe genuri de lite
ratură, acțiuni de pro
pagandă și difuzare a 
cărții în școli, lnstitu-

ții și întreprinderi. 
Răspunzînd unor soli
citări actuale ale pro
pagării cărții, necesi
tății de a stabili prin
tr-un dialog deschis un 
contact nemijlocit în
tre carte și public, în
tre editori și cititori, 
editurile „Politică", 
„Eminescu", „Miner
va", „Dacia", „Alba
tros", „Kriterion", 
„Tehnică", „Militară" 
etc., vor organiza, cu 
concursul unor cunos- 
cuțl creatori, peste 100 
de întîlniri.

Sub auspiciile Comi
tetului de 
Cultură și 
Academiei 
sociale și 
va deschide expoziția 
retrospectivă de carte :

Premiere
cinematografice

Natalia STANCU

Programul de astăzi al festivalului:
• „Oameni care tac" de Al. Voitln 

In interpretarea Teatrului german de 
stat din Timișoara, (sala Comedia, 
ora 15).

• „Fidelitate" de Hajdu Gy6z6, în 
Interpretarea Teatrului maghiar de 
stat din Timișoara, (sala Comedia, 
ora 20).

Astă-seară are loc premiera de 
gală a unei noi producții a studiou
lui cinematografic „București" : 
PRINTRE COLINELE VERZI, un 
film de Nlcolae Breban (scenariul și 
regia). Imaginea este semnată de 
operatorul Aurel Koștrakiewicz, mu
zica de Tiberiu Olah, decoruri — 
Virgil Moise. In distribuție : Dan 
Nuțu, Ion Caramitru, Mircea Albu- 
lescu, Vasile Nițulescu, Ion Dichi- 
seanu, Emilia Dobrin, Ion Besoiu.

★

Este anunțat, de asemenea, în 
premieră, filmul Domiciliul conju
gal — coproducție franco-italiană, în 
regia lui Francois Truffaut.

MEMORIA
PELICULEI

Memoria peliculei oferă tele
viziunii posibilități de realizare 
a unor emisiuni de înaltă va
loare publicistică și de un viu 
interes actual. Este un adevăr 
demonstrat convingător de Stu
dioul de filme TV, ale cărui 
filme de montaj se bucură de 
un larg ecou. Ne referim la 
montajele In această țară, co
muniștii... (realizat de Eugen 
Mândrie — primul dintr-o serie 
de evocări consacrate semi
centenarului P.C.R.) și Planeta 
se grăbește (de Paul Anghel și 
Sergiu Verona — ciclu de filme 
construit pe mari idei politice, 
sociale, economice ale contem
poraneității).

Compensînd — prin efortul de 
descoperire al unor noi mărtu
rii, ca și prin plasticitatea, prin 
nervul comentariului — Inexis
tența, tn arhiva cinematografi
că, a unor imagini inedite din 
perioada 1921—1930 (,,In această 
țară, comuniștii...") ; implicînd 
un laborios efort de selecție și 
de ordonare a materialului fil
mat extrem de abundent și po
tențarea — printr-un comenta
riu de natură eseistică — a 
ideilor urmărite (cele 8 filme 
din ciclul „Planeta se grăbește" 
prezentate pînă acum), aceste 
pelicule se înscriu, ca și filmele 
de montaj transmise anterior, 
printre producțiile de prestigiu 
ale televiziunii noastre. Reali
zate cu sprijinul Arhivei na
ționale de filme, a studioului 
„Al Sahia", sau a Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, ele înve
derează talentul, personalitatea 
autorilor, precum și calitățile, 
nivelul profesional al unor co
laboratori din cadrul studioului, 
intre care amintim pe Lucian 
Ionescu și pe Magda Bateșcov 
(el semnează ilustrația muzica
lă și, respectiv, montajul „se
rialului" „Planeta se grăbește").

Filmul de montaj este un gen 
care merită a fi promovat in 
continuare pe micul ecran. Con
semn! nd reușitele, așteptăm și 
realizări de altă factură ale 
Studioului de filme TV, bună
oară scurt-metraje pe teme de 
actualitate.

C. DINU

EXPOZIȚIA
Lucrări de grafică ale câtorva din 

cei mai reprezentativi artiști ai Ger
maniei anilor 1910—1930 sînt prezen
tate acum publicului românesc prin 
intermediul expoziției organizate în 
sălile Muzeului de artă al Republicii. 
Selecția celor aproximativ 160 de lu
crări aflate tn patrimoniul Cabine
tului de gravură și al colecției de 
desene a Muzeelor de stat din capi
tala Republicii Democrate Germane, 
este plasată sub semnul expre
sionismului. Este vorba de expre
sionism înțeles ca atitudine, viziune. 
Plecind de la elemente ale vizuali- 
tății directe, creatorii de Imagini ger
mani le folosesc pentru a exprima 
sentimente, aprecieri pe care le-au 
inspirat lumea și existența ; pentru 
a exprima idei născute din viețuirea 
lor în istorie. Aspectul protestatar, 
contestatar al acestei mișcări apare 
cu atît mai evident dacă ne referim 
la faptul că ea se dezvoltă pe fun
dalul unor acute frămîntări sociale, 
frămlntări accentuate de primul răz
boi mondial, de revoluția germană 
din noiembrie 1918, de consolidarea 
republicii de la Weimar.

Intr-adevăr, gravurile acestei ex
poziții sînt parcă mărturia unei in
tense d polivalente receptivități ma-

Ansamblul artistic
al Armatei populare coreene

pe scena Operei
Prezența pe scena 

Operei Române din 
București a Ansam
blului artistic al Ar
matei populare co
reene a constituit un 
eveniment artistic de
osebit. înființat în anii 
democrației populare, 
acesta și-a cîștigat un 
binemeritat renume 
atît în țară cît și peste 
hotare, situindu-se 
printre cele mai va
loroase formații de a- 
cest gen. Programul 
spectacolului, în ca
drul unei vădite pro- 
porționalități și varie
tăți, a oferit ansamblu
lui posibilitatea de a-și 
releva măiestria artis
tică, calitățile interpre
tative, totodată un sta
diu superior de înțe
legere și redare a cîn-

tecului și dansului. Ar
tiștii s-au întrecut in ă 
da 6 tălmăcire sobră 
cîntecelor revoluționa
re și ostășești („Cîn- 
tec închinat mareșalu
lui Kim Ir Sen", „Cîn- 
tequl Armatei populare 
coreene", „Cîntec pen
tru apărarea patriei"), 
pieselor instrumentale 
șl vocale („Ne-a dat 
vis, ne-a dat dragoste", 
„Să cîntăm această fe
ricire nemărginită") și 
creațiilor coregrafice 
al căror conținut redă 
sugestiv aspecte din 
lupta poporului pentru 
eliberare și momente 
din munca pașnică de 
făurire a vieții noi, so
cialiste. Alături de a- 
cestea am apreciat 
prospețimea interpre
tării cîntecelor ostă-

Române
■ ■ V - Al ,:y- -i-

șești și a prelucrărilor 
din folclorul muzical 
românesc (..Trec os
tașii" ■ de C. Trăilescu, 
„Foicică verde de ste
jar", „Știi tu mîndră", 
„Am un bade tinerel").

Am remarcat contri
buția dirijorilor Kim- 
Dzin-Iîn, Riu-Sîn-Rial, 
Li-Si-Hien și a so
liștilor Toi-Cian-Kim, 
Kim-Ok-Săn, Kin-Pon- 
E, Cen-Ien-Sil, Pak- 
Ion-Sun, Dzon-Ion- 
Suc, Pak-Hi-Ion, Kim- 
Man-Săn, originalul ca
dru scenografic.

Satisfacția celor pre
zenți a fost pe deplin 
justificată de calitatea 
remarcabilă a interpre
tărilor acestei formații.

C. ȘTEFAN

FILME DE SCURT METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

(10-25.1 V a.c.)

Producții ale studioului 
„Al. Sahia"

Viitorul : Vizita tovarășului
Nioolae Ceaușescu în județul Pra
hova ; înfrățirea : Vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în județul 
Ialomița ; Patria : Semnul bradu
lui ; Festival : Cerul meu — muzi
ca ; Capitol : Atelierul ; Central : 
Ceramica de Cucuteni ; Buzești : Al 
5-lea festival și concurs internațio
nal G. Enescu ; Unirea : E mai bine 
așa ; Laromet : Orizont științific 
nr. 1/971 ; Lira : Ovoidul ; Drumul 
Sării : Nunta Zamfirei ; Ferentari : 
Orizont științific nr. 2/971; Pacea: Al 
9-lea Congres al U.T.C. ; Crîngași : 
Puii în primejdie ; Melodia : Sep-

tembrie la Pontul Euxin ; Volga : 
Cuprul ; Moșilor : Orizont științific 
nr. 2/971 ; Munca : In oraș la Bucu
rești ; Cosmos : Astă-seară mă fac 
praf ; Flacăra : Muzeul de artă al 
Academiei ; Modern : Victor Efti- 
miu își amintește ; Rahova : Răs
pundem la întrebare ; Progresul : 
Ritmuri cardiace.

Producții ale studiourilor 
din alte țâri

Arta : Monumentul lui Lenin — 
U.R.S.S. ; Vitan : Bătrîn si tânăr — 
R. D. Germană ; Clubul uzinelor 
„Republica" : Stimați femeile — 
R. D. Germană.

Stat pentru 
Artă și ale 
de științe 
politice se

„Cartea tn slujba con
strucției socialiste". 
Cele peste 3 000 de vo
lume, din toate genu
rile de literatură, vor 
oferi o amplă mărturie 
a dimensiunilor reali
zărilor țării noastre în 
acest domeniu, a struc
turilor substanțial în
noite în ultimul an ale 
procesului de editare a 
cărții. Cu această oca
zie, publicul va 
întîlni, volumele 
miate în cadrul 
cursului „Cele 
mai frumoase 
ale anului 1970' 
asemenea, expoziția 
va prezenta o par
te din tipăriturile ro
mânești apărute în 
ultimele două decenii 
în diferite țări ale lu
mii.

putea 
pre- 
oon- 
mai 
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Delegația militară a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de general de armată O Gin U, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Coreene, a făcut 
duminică dimineața o vizită proto
colară la Ministerul Forțelor Armate, 
unde a fost primit de general-colonel 
Ion Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul forțelor armate.

Au fost de față general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major, general-Iocote- 
nent Ion Coman, adjunct al minis
trului și secretar al Consiliului Po
litic Superior, general-colonel Ste- 
rian Țîrcă și general-locotenent Va
sile Ionel, adjuncți ai ministrului 
forțelor armate.

A fost prezent Kang Iăng Sâp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Cu acest prilej, au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La amiază, delegația militară a 
Republicii Populare Democrate Co
reene, condusă de general de armată 
O Gin U, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Coreene, a 
depus coroane de flori Ia Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism, precum și la Monumentul e- 

. roilor patriei.
La solemnități au participat .gene

ral-colonel Ion Gheorghe, prim-ad
junct al ministrului forțelor armate 
și șef al Marelui Stat Major, gene
rali șl ofițeri superiori.

A luat parte Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

în fața monumentelor erau aliniate 
gărzi de onoare.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere.

Oficialitățile au primit apoi defila
rea gărzilor de onoare.

★
în cursul după-amiezii de dumi

nică, delegația militară a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de generalul de armată O Gin 
U, a vizitat orașul București.

(Agerpres)

CURIER
JUDEȚEAN

„Freon-12"
La Uzina chimică din Turda 

a fost construită o instalație 
pentru obținerea unul nou pro
dus românesc, pînă acum im
portat, cunoscut sub denumi
rea de „Freon-12", cu largi 
utilizări în fabricația frigi
derelor de toate tipurile șl în 
industria cosmetică. Prin rea
lizarea acestui produs, se 
pun bazele unei noi ramuri a 
industriei chimice băzată pe 
chimia - fluorului.

Plecarea ministrului agriculturii

EXPOZIȚII
• Virgil Neagu și Mariana Macri 

expun la galeriile de artă SIMEZA 
lucrări de pictură și grafică.

• în holul Facultății de filologie 
a Universității București, LIVIU 
CORNELIU ICHIM a deschis o ex
poziție de grafică.
• Ateneul tineretului reunește o 

expoziție colectivă in cadrul căreia 
își prezintă lucrările ELISABETA 
URSU și HRAȚIU PANAIT — pic
tură. MARGARETA CHELSOI — ce
ramică.

CONCERTE
• Joi 22 aprilie 1971 încep lucră

rile sesiunii științifice a Conservato
rului „Ciprian Porumbescu".

Tot în ziua de 22, ora 20, la sala 
„George Enescu" va concerta Orches
tra Academiei de muzică din Viena. 
Cea de-a doua seară muzicală ne 
prezintă — vineri 23 aprilie — ora 
20, la sala Studio, operele : „Fata 
cu garoafe" de Gh. Dumitrescu și 
„O noapte furtunoasă" de Paul Con- 
stantinescu.

Concertul simfonic de sîmbătă 
24 aprilie, ora 20. de la sala „George 
Enescu", dirijat de Dumitru Pop și 
Alex. Sumski, va 
rile muzicale din

mii științifice" a

încheia manifestă- 
săptămîna „sesiu- 

conservatorului.
»'e .. I-.20, la Ateneu, pu-• Marți 20, ora 

tem asculta cel de-al doilea recital 
al violoncelistului sovietic Daniil 
Șafran. In program : Integrala suite
lor pentru violoncel solo de Bach.

• Ne reține atenția Concertul in
terpretat la instrumente de epocă de 
către formația de muzică veche a 
Radiotejeviziunii, luni 19, ora 20, la 
studioul din strada Nuferilor. Sub 
bagheta lui Ludovic Baci, vor prinde 
viață pagini aparținînd compozitori
lor din Școala venețiană.

• Joi 22, ora 20, în aceeași sală, 
orchestra de Studio a Radiotelevi- 
ziunii, dirijată, de Carol Litvin, va 
prezenta în /primă audiție opera 
„Povestea unei mame", de Roman 
Vlad.

r t■
* *( ț

**ț

*

*

t V
18,00

19,30
20,00
20,20

21,10
21,45

22,45

Deschiderea emisiunii. Scena 
— emisiune de informație șl 
critică teatrală.
Laureate... Cîteva dintre cele 
mai bune formații de dansuri 
precum șl soliști iaureațl la 
festivalurile folclorice națio
nale șl Internaționale au fost 
invitați pe platourile televi
ziunii, tn cadrul unei emi
siuni ce reunește mal multe 
zone folclorice din țară. 
Revista economică TV. 
Publicitate.
1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
50 de ani, în 50 de evocări. 
Film serial: „Cavalerul Fur
tună" (III).
Reportaj: UNESCO 1971.
Steaua fără nume — muzică 
ușoară. Prezintă Dan Deșliu. 
Telejurnalul de noapte — 
Sport.
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terializate în reacții acute, de o spe
cifică fervoare. Aspecte ale unei rea
lități mai puțin investigate, deza
probarea militarismului, a pregăti
rilor de război, a șomajului, scene de 
un zguduitor protest social — tind să 
încorporeze o varietate fantastică, 
derutantă de realități.

Prestigioși artiști germani ca Ernst 
Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl 
Schmidt Rottluff, Max Pechstein, 
Otto Mueller, din gruparea „Die 
Briicke", sînt prezenți cu lucrări sem
nificative în expoziția de la Muzeul 
de artă. Multe lucrări sesizează preg
nant mizeria, moartea, umilința. 
(Cele aparținînd lui Georg Grosz sau 
Otto Dix). Exemple în acest sens pot 
fi și lucrările lui Ernst Barlach și 
Lovis Corinth care, cu modalitățile 
de expresie caracteristice structurii 
sufletești și gîndirii plastice a fie
căruia, creează o atmosferă de pu
ternică tensiune emoțională, sau gra
fica semnată de Kăthe Kollwitz care, 
ilustrînd scene de mare tragism, dă
ruiește personajelor sale psihologii 
simple, dureroase, frămîntate.

Realismul psihologic oferă lucrări
lor lui Oskar Kokoschka („Portretul 
lui Max Reinhardt", „Portretul actri
ței Tilla Durieux", „Autoportret")

GERMANA .
sau Max Beckmann („Foaier", „Fe
meia cu șerpi") garanția unei largi 
expresivități și a unor posibilități ne
limitate de comunicare^ concentrată și 
de analiză aspră a unei problematici 
umane specifice.

„Blaue Reiter" — cea de-a doua 
grupare expresionistă germană înfi
ințată la Miinchen în 1909 este mai 
puțin ilustrată din punct de vedere 
numeric în actuala expoziție. Din
tre lucrările reunite în jurul aces
tei grupări putem menționa „Adîn- 
cit în gînduri", „Acrobat", în care 
Paul Klee concretizează același dar 
extraordinar de a asocig planurile, de 
a face să se nască ritmuri, trecînd 
totul printr-o experiență vizuală de 
mare finețe. Lucrarea lui Vasili Kan
dinsky, remarcabilă prin dinamism, 
prin vioiciunea cromatică, lucrările 
semnate de nu mai puțin cunoscuții 
Frantz Marc, August Macke, Alfred 
Kubin care se opresc mai ales asu
pra unor aspecte ale naturii, accen
tuează armonia ansamblului.

în concluzie, vizitatorul se află în 
fața unei manifestări de artă ce me
rită toată atenția. O expoziție ce tre
buie văzută.

Marina PREUTU

al R. P.
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala Jozef Okuniewski, ministrul a- 
griculturii al Republicii Populare Po
lone, care, la invitația Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul agriculturii, industriei

Polone
alimentare, silviculturii șl apelor, An
gelo Miculescu, ministru secretar de 
stat, Nicolae Giosan, președintele A- 
cademiei de științe agricole și sil
vice, adjuncți ai ministrului și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Primarul orașului Viena a părăsit Capitala
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
primarul Vienei, Felix Slavik, care 
ne-a vizitat țara la invitația Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, și a participat la deschide
rea festivalului „Viena salută Bucu- 
reștiul", ce’ se desfășoară între 17 a- 
prilie și 2 mai.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
Dumitru Joița, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular municipal, 
vicepreședinți și alți membri ai co
mitetului executiv al consiliului.

Au fost de față Eduard Tschdp. 
ambasadorul Austriei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

UN AMPLU PROGRAM 
DE CONSTRUCȚII ȘCOLARE

Anul In curs marchează debutul unei noi și intense campanii de con
strucții școlare și universitare. Este un adevăr care-și află o deplină 

’ confirmare în faptul că, pentru următorii cinci ani s-au alocat învă- 
țămintului fonduri cu 40 la sută mai mari decît cele materializate în 
realizările cincinalului precedent. Bunăoară, numai din fondurile sta
tului se prevede executarea, in perioada 1971—1975, a circa 10 800 săli 
de clasă pentru învățămîntul de cultură generală, profesional, tehnic 
și liceal de specialitate, darea in folosință a unui număr de 81 500 locuri 
in internate, construirea mai multor case de copii și școli speciale cu- 
prinzind peste 16 500 locuri, inaugurarea unui mare număr de grădinițe 
de copii cu o capacitate de peste 50 000 locuri. La rindul său, sectorul 
învățămintului superior înregistrează și el o extindere considerabilă prin 
punerea în folosință a unor spații de invățămint, cu suprafață de 217 000 
mp și prin construirea de noi cămine studențești cu circa 7 500 locuri.

Definitoriu pentru actuala campa
nie de construcții școlare este ritmul 
accelerat sub cane se prevede să se 
desfășoare. Altfel spus, pină la înce
putul viitorului an școlar și univer
sitar sînt prevăzute a fi terminate, 
in marea lor majoritate, cele 1874 
săli de clasă, internatele cu 4 272 
locuri, grădinițele de copii cu 4 434 
locuri, caisele de copii cu 1 400 locuri, 
școlile speciale pentru 900 de copii, 
cele 16 săli de gimnastică pentru în
vățăminte! de cultură generală ; 360 
săli de clasă, cantine și internate 
cu 12 874 locuri, ateliere însu- 
mînd o suprafață de 21800 mp și 8 
săli de gimnastică destinate învăță- 
mîntului profesional, tehnic și liceal 
de specialitate : 30 660 mp spații des
tinate învățămintului superior și 
2 050 locuri în cămine studențești la 
București, Ploiești, Iași, Cluj și în 
alte centre universitare. Reține, de 
asemenea, atenția preocuparea de a 
îmbunătăți proiectele existente de 
construcție și de a elabora altele noi, 
care se disting nu doar printr-o va
loare estetică sporită și o mai bună 
retribuție și utilizare a spațiului, dar 
și prin ponderea ridicată a încăperilor 
unde se vor desfășura activitățile cu 
caracter aplicativ. Așa, de pildă, sînt 
în curs de proiectare trei noi tipuri, 
de școli în mediul urban șl 2 tipuri 
de școli în mediul rural pentru învă- 
țămîntul de 10 ani. Specificul acestor 
noi proiecte constă în creșterea im
portantă a numărului de ateliere (de 
gospodărire, tîmplărie, lăcătușerie, 
lucru manual) și de laboratoare, a- 
oestea din urmă fiind astfel conce
pute și dimensionate îneît să poată 
dobîndi un piofil multiplu (de pildă, 
aici se vor amenaja laborator de chi
mie și biologie, laborator de fizică și 
de electrotehnică), într-o mai strânsă 
legătură cu sarcinile actuale ale in
struirii și educării elevilor. Totodată, 
aoeste proiecte răspund unui vechi 
deziderat — construirea sălii de gim
nastică, concepută ca o aripă a șco
lii, legată organic de aceasta. Sînt, 
de asemenea, în curs de proiectare 
ateliere centrale (inter-școlare) pen

Conștiința noastră
(Urmare din pag. I)

copul și cu mistria în mină. Și s-a 
vorbit.

De la minunății ani de după război 
ai preluării puterii, am văzut atltea, 
am trecut peste atîtea greutăți, le-am 
învins. Ca scriitor am povestit în cî- 
teva cărți cite ceva despre anii ile
galității, așa cum mi-au fost în
fățișați mie de cîțiva oameni admira
bili pe care i-am cunoscut, am scor
monit în documente și am găsit lu
cruri nemaipomenite care mi-au vor
bit despre lupta complicată împotri
va fascismului. A aduna in pagină 
de carte chipul eroului comunist, mi 
se pare o datorie de onoare față de 
cei ce ne-au oferit bucuria acestor 
zile libere. Cind am trăit un aseme
nea timp, o aisemenea istorie eroică, 
noi nu mai putem să ne permitem 
pagini despre dulci Olguțe înamora
te. Am trecut prin proba de foc a 
dictaturilor, prin anii sîngeroși ai 
asupririi legionare și ai războiului, 
am văzut ororile bombardamentelor 
și am moștenit la 21 de ani o tară 
ruinată, plină de datorii de război, 
gata să se prăbușească într-un haos 
de nedescris, gata să fie vindută

străinilor de către aceiași politicieni 
care o mai vînduseră de cîteva ori. 
Aș putea spune că am îmbătrânit 
alături de cei ce ne-au condus pe 
drumul complicat care a urmat. 
I-am văzut albind pe cei ce aleseseră 
lupta și mai complicată a politicii 
pentru a dobîndi minunata indepen
dență de astăzi. Nu a fost ușor, nu 
a fost simplu. Sînt un martor și mă 
simt dator să scriu despre cele ce 
am trăit. Aflat la jumătatea vieții, în 
plină maturitate, vreau să dăruiesc 
cel mal frumos fruct al creației mele 
înfățișării literare a acestor ani de 
mare. zbucium, de mare creație mo
rală și materială. înfățișării acestor 
ani1 care nu ne-au lăsat timp să ne 
plictisim, mie și ca mie sutelor de 
mii, milioanelor de oameni ai aces
tei țări. Noi am construit, iar efortul 
nostru comunist merită să fie dus în 
eternitate prin vers și prin pagina 
de proză.

Sper că spiritul director ivit în a- 
cești ani cînid viața noastră a fost 
condusă cu clarviziune și înțelep
ciune de partid să îmi permită să 
scriu cartea mult visată despre 
epoca noastră atît de complexă. Va 
fi omagiul meu adus unor vremi noi 
și unor eroi noi — comuniștii

tru nevoile practice ale învățămîntu- 
lui de cultură generală, concepute 
astfel Incit să permită desfășurarea 
practicii productive pe măsura expe
riențelor acumulate și a dezideratelor 
exprimate prin presă. într-un stadiu 
de definitivare se găsesc și noile pro
iecte pentru școli profesionale și 
pentru liceele de specialitate, în cu
prinsul cărora sînt prevăzute cabi
nete amenajate și dotate special pen
tru fiecare disciplină tehnică.

Urgența cu care toate asemenea o- 
biective se cer concretizate nu mai 
are nevoie de argumente. De aceea, 
pe agenda constructorilor de școli 
se află înscrise la ordinea zilei 
scurtarea duratelor de execuție și 
sporirea industrializării lucrărilor pe 
baza utilizării mai largi a prefa
bricatelor.

Programul construcțiilor școlare 
din actualul cincinal cere să fie 
privit și evaluat cu o maximă 
concentrare de eforturi gindite ra
țional și efectuate sistematic. Prac
tica anilor precedent! demonstrează 
că de cite ori sînt nesocotite, fie și 
unele elemente „preliminarii" cum ar 
fi stabilirea amplasamentelor și a 
documentației tehnice, apar frecvente 
rămineri în urmă, acestea devin din 
ce în ce mai greu recuperabile, iar 
în final bilanțurile se încheie defici
tar. Este un adevăr la care ar trebui 
să se gîndească mai adine construc
torii, ca și beneficiarii noilor localuri 
de școală, cu atât mai mult cu cit bi
lanțul primului trimestru din acest 
an nu este deloc strălucit. Dintr-o 
situație centralizată la Ministerul în
vățămintului rezultă că la data de 31 
martie nici nu începuseră lucrările la 
unele construcții de școli prevăzute 
să fie date în folosință la începutul 
viitorului an școlar. Bunăoară, în ju
dețul Bistrița-Năsăud, la această dată 
încă nu erau începute lucrările pentru 
o școală cu 8 săli de clasă, internate 
cu 416 locuri, grădiniță cu 240 de 
locuri și o sală de gimnastică. în ace
lași stadiu de pregătiri... prelungite 
se aflau și lucrările unei școli cu 8 
săli de clasă din Timișoara. în alte 
părți, bilanțul primului trimestru n-a 
înregistrat nici cel puțin perfectarea 
documentației tehnice specifice lucră
rilor de construcții școlare. Concluzia 
își află, din păcate, o tristă exempli
ficare prin situațiile în care se găsesc 
o grădiniță de copii în județul Boto
șani, o sală de gimnastică în județul 
Ialomița, un internat cu 200 de locuri 
în județul Mehedinți, o grădiniță cu 
200 de locuri la Satu-Mare. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că, în alte loca
lități, noile obiective de construcții 
școlare beneficiază de proiecte de e- 
xecuție, nu însă și de preocuparea 
constructorilor și beneficiarilor de a 
deschide în timpul optim șantie
rele. Este cazul sălilor de gimnastică 
din județele Cluj, Maramureș, Vas
lui, al școlii cu 16 săli de clasă din 
Tr. Severin, și al celei cu 3 săli din 
comuna Suraia, județul Vrancea, al 
cantinei pentru 300 de elevi de la 
Reșița. Și exemplificările ar mai pu
tea urma, deoarece din totalul de 
1 874 săli de clasă, prevăzute să fie 
date în folosință din fondurile sta
tului în cursul acestui an, după 
primul trimestru erau încă neîncepu
te un număr de 104.

Sîntem, desigur, înclinați să cre
dem că nu asemenea aspecte vor fi 
dominante. în programul construcții
lor școlare din acest an. Dacă le-am 
amintit este pentru că, chiar și în a- 
ceste situații de excepții mai mult 
sau mai puțin costisitoare, ele se cer 
excluse cu desăvîrșire din calendarul 
edilitar al trimestrelor următoare.

Mihai IORDĂNESCU

Expoziția 
meșteșugarilor
La Brăila s-a deschis o expo

ziție de încălțăminte, marochi- 
nărie, blănărie și cojocărie, 
unde meșteșugari localnici pre
zintă publicului peste 100 de 
modele noi. Dintre exponatele 
de blănărie rețin atenția peleri
nele pentru adolescente din 
piele de oaie, haină din piele de 
oaie întoarsă cu motive națio
nale, haină de blană lucrată în 
șuvițe de piele etc. Expoziția va 
fi deschisă și în Capitală, la 
începutul lunii mai.

PRAHOVA

„Casa cărții"
în zona centrală a Ploieștlu- 

lui au început lucrările de con
strucție a centrului de librării 
Prahova — „Casa cărții". Noul 
edificiu va cuprinde magazine 
spațioase și moderne pentru di
fuzarea cărții, desfacerea ma
terialelor didactice și a rechizi
telor școlare, vînzarea articole
lor muzicale. Ea va avea, de 
asemenea, depozite pentru cărți 
și papetărie, spații pentru am
balare etc. și va fi dată in fo
losință în primul semestru al 
anului viitor.

BISTRIȚA- . 
NĂSĂUD

Un nou centru 
stomatologic

Orașul Bistrița și-a sporit nu
mărul unităților de sănăta
te cu un centru stomatologic. 
Noul așezămînt sanitar are 10 
cabinete de specialitate, o sală 
de operații și laboratoare de 
tehnică dentară, asigurînd un 
serviciu permanent și gardă de 
noapte.

SIBIU

Documente 
inedite 

din cancelaria lui 
Mihai Viteazul
Arhivele statului din Sibiu au 

scos la lumină alte 9 documen
te originale inedite (scrise in 
limbile latină și maghiară) e- 
mise între 3 noiembrie 1599 — 
15 august 1600 de cancelaria lui 
Mihai Viteazul la reședința sa 
din Alba lulia sau din scurtele 
popasuri făcute în orașele- 
cetăți Făgăraș, Agnita și 
Sebeș. Documentele completea
ză sursele de informații pen
tru cercetarea acestei epoci din 
istoria țării noastre, atestînd 
marea capacitate diplomatică a 
lui Mihai Viteazul în înfăptui
rea unității politice a celor trei 
provincii românești.

BOTOȘANI

5 000 000 
de flori

Paleta cromatică a orașelor 
din nordul Moldovei se îmbo
gățește cu noi lumini și culori. 
La Botoșani, Dorohoi, Darabani 
și Săveni edilii orașelor au pre
gătit pentru această primăvară 
5 milioane de flori. în parcu
rile, grădinile și pe aleile ora
șelor au fost sădiți mii de ar
bori și arbuști ornamentali, lăr- 
gindu-se suprafața spațiilor 
verzi cu 7 hectare.

IALOMIȚA

Un nou pod 
peste Ialomița
La ieșirea din Slobozia, în 

partea de est a orașului, a în
ceput construcția unul nou pod 
peste rîul Ialomița, care va 
avea o lungime de 150 metri și 
va fi realizat din elemente de 
beton precomorimat. Podul, cu 
două benzi de circulație, va fi 
dat în folosință la sfîrșitul aces
tui an șl va înlesni substanțial 
traficul spre Călărași.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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SPORT HANDBAL

în al doilea meci, o frumoasă victorie

România-Cehoslovacia 95-84
în partida revanșă, disputată ieri 

dimineața în sala Floreasca, antreno
rii echipelor naționale de baschet ale 
României și Cehoslovaciei au încer
cat noi „cinci“-uri, în vederea cris
talizării formațiilor de ba’ă cu care 
sa vor prezenta în luna mai, în Po
lonia și respectiv în Franța, la tur
neele de calificare pentru campiona
tele europene (10—19 septembrie, în 
localitatea Essen din R.F.G.).

Antrenorul Dan Niculescu a renun
țat pentru acest joc la serviciile a 
doi consacrați (Albu și Diaconescu) 
și, spre plăcuta surprindere a spec
tatorilor, selecționata noastră a dat 
o replică neașteptat de viguroasă pu
ternicilor săi adversari, aureolați cu 
medaliile de argint și bronz la ulti
mele două ediții ale „europenelor"

(Helsinki si Napoli). Contind pe a- 
runcările reușite de la semidistanță 
ale lui Bavu (24 p.), pe aportul re
marcabil în atac al lui Oțelac (20 p.), 
pe pătrunderile decisive ale lui Po
pa (13 p.) și Pirșu (12 p.) și bene
ficiind de un procentaj excelent la 
aruncările libere (94 la sută !), for
mația României a condus din „cap 
în cap", o dată chiar la o diferență 
greu de crezut, dacă n-am fi fost de 
față : în minutul 31, reprezentativa 
noastră a avut un avantaj de 30 de 
puncte (83—53 !). Și după cum se des
fășura jocul, existau toate premisele 
unei victorii la scor. Dar jucătorii 
noștri pierd (în min. 33) prin elimi
narea definitivă de pe teren a lui 
Popa (care a avut un gest cu totul 
nesportiv) și, în continuare, fiind si

guri de succes, acționează grăbit și 
fără orizont, pierzînd numeroase ba
loane cu totul nejustificat. De aceas
tă „cădere" profită rutinații baschet- 
baliști cehoslovaci, care înscriu coș 
după coș, în special prin Zidek (28 
p.) șl Ruzicka (16 p.) și se apropie în 
ultimul minut de joc la numai cinei 
puncte (84—89 !). Victoria însă revi
ne jucătorilor români cu scorul final 
de 95—84 (49—39), rezultat care 
nu reflectă fidel situația de pe te
ren. Au condus bine arbitrii A. Cea- 
kaloz (Turcia) și A. Soilev (Bulga
ria).

Revenind la primul joc disputat 
slmbătă seara, încheiat cu victoria 
după prelungiri (85—81) a selecționa
tei Cehoslovaciei, trebuie să mențio-

Campionatul, 
sub cerul

Miercuri, la Novisad:

Mai mult decît

albastru
Echipele divizionare de handbal 

și-au dat ieri intîlnire, pentru prima 
oară in acest sezon, pe terenurile în 
aer liber. De altfel, turul al treilea, 
și ultimui, al campionatului se va 
desfășura in întregime in afara săli
lor, fapt ce va uștira programările 
și participarea unui număr mai mare 
de spectatori. Totuși, aceste facilități 
n-au darul să ajute la creșterea ni
velului jocului de handbal, -sport 
devenit exclusiv „de sală", in între
cerile internaționale oficiale. Așa se 
face că ieri handbalișții fruntași nu 
se simțeau în largul lor sub cerul 
albastru...

După un turneu în țările nordice 
— unde urma să vedem „dacă sin- 
tem imbatabili și fără Gruia" (Lucian 
Grigorescu — secretar al F.R.H.) și 
unde am constatat că nu sintem de 
neînvins, nici fără, nici cu Gruia — 
a urmat tin succes al echipei române 
de tineret în „Cupa țărilor latine și 
maghrebiene", dar și un eșec la cam
pionatul mondial studențesc (de unde 
se vede că nu-i totul să aduni cîteva 
nume reputate ca să faci o echipă 
bună sub toate aspectele). Poate că 
șirul lung de competiții internațio
nale dificile este a doua cauză a com-

un simplu meci amical

CORESPONDENTA DE LA GEORGE IONESCV

Sugestivd imagine a disputatelor Întreceri care au avut loc pe saltelele din 
șala Floreasca. In fotografie : Mircea Maltopol (I.O.R.) și campionul de 

anul trecut Vasile Gheorghe (Rapid)
_ Foto : M. Andreescu

năm că întîlnirea a fost pierdută 
copilărește în ultimele 40 secunde 
de joc de către baschetbaliștii ro
mâni, care au greșit flagrant, dove
dind lipsă de maturitate intr-un fi
nal de partidă internațională. Acest 
lucru este și mai regretabil, dacă ne 
gîndim că cel care are pe conștiință 
acest joc este Diaconescu, care pînă 
atunci strălucise timp de 39 de mi
nute. De altfel, impresia generală pe 
care ne-au lăsat-o cele două partide 
este că această veche meteahnă a 
„cinci"-ului nostru reprezentativ — 
căderea fizică, mai ales în final — 
nu și-a găsit încă rezolvarea. Apa
rent, acum, Diaconescu „poartă 
vina", în fond, însă, ea aparține 
întregului lot și antrenorilor săi. îm
preună trebuie să caute și căile pen
tru eliminarea ei.

în continuarea pregătirilor pentru 
turneul de calificare de la Katowice 
(19—23 mai), selecționata noastră va 
participa între 25 și 30 aprilie, la 
Marele premiu al orașului Sofia și 
va întâlni la București, în partide 
amicale de verificare, reprezentati
vele Albaniei (8—9 mai) și Spaniei 
(12 mai).

Valentin ALBULESCU

portamentuluj mediocru, în campio
nat, al handbaliștilor fruntași. Ei par 
puțin obosiți, departe încă de o for
mă sportivă adecvată.

Ieri, două dintre pretendentele la 
titlul național, Dinamo și Universi
tatea, au jucat la ele acasă, în Bucu
rești. în fața echipei Voința, stu
denții au cișligat relativ simplu, du 
14—8. Dinamoviștii, de asemenea, 
împotriva colegilor lor din Brașov, 
deși scorul 11—10 (influențat oare
cum de arbitraj) fiu vorbește destul 
de clar despre superioritatea echipei 
bucureștene.

Concomitent cu reluarea campio
natului, s-a disputat în București 
(sala Dinamo) prima ediție a „Cu
pei orașelor" rezervată juniorilor 
„mici", adică pină la 16 ani impli- 
niți. Echipe reprezentative din 16 
orașe au demonstrat că „rezervo
rul" handbalului este plin de ele
mente de talent și calități fizice spe
ciale. Meciurile între juniori au fă
cut o bună impresie asupra tehni
cienilor prezenți la întreceri, care 
au apreciat preocupările pentru se
lecție, instruire și joc, în special la 
reprezentativele orașelor Constanța, 
Ploiești și Brașov. Stă în intenția 
F.R.H. de a continua anual această 
competiție atit de utilă pentru se
lecția timpurie a talentelor hand
balistice...

V. M.

BELGRAD (prin telefon). — O dată 
consumată etapa de campionat de as
tăzi, preocupările lumii fotbalistice 
iugoslave încep să se concentreze în 
jurul evenimentului internațional de 
miercuri 21 aprilie de la Novisad.

Transferul de pasiune de la rezul
tatele etapei la apropiata partidă in
ternațională s-a operat „din mers", 
în reportajele radioteleviziunii des
pre meciurile etapei de campionat 
iugoslave, comportarea candidaților 
probabili la reprezentativa națională 
a fost urmărită, evaluată, notată, ju
decată din „unghiul Novisadului".

La ora cînd transmitem această co
respondență, însă, selecționerul fede
ral Vujadin Boșkov nu a furnizat 
încă public nici un detaliu asupra 
opțiunilor sale, dar „observatorul 
sportiv" — ca să zicem așa — apre
ciază că în lotul iugoslav sînt luați 
în considerare 17 jucători, printre 
care : portarul Vukcevici, apărătorii 
Rajkovici, Stepanovici, ca și reduta
bilul terțet Pavlovici — Paunovici — 
Holțer, excelenți în zona de mijloc a 
terenului, atit în defensivă, cît și în 
ofensivă. In linia de atac, numele 
care se impun sînt Petkovici, Jerko- 
vici, Bukal și, evident, percutantul 
tandem de pe partea stingă, alcătuit 
din celebrii Acimovicl — Giaici. Așa
dar, atuurile echipei gazdă sînt în 
primul rind compartimentul de mij
loc și aripa stingă a liniei de atac.

Am enunțat deci 11 nume posibile 
din cele 17 luate în considerare cu

șanse relativ egale în lotul probabil 
iugoslav. Or, după cum bine știt.i, 
formația definitivă — conform unui 
silogism fotbalistic consacrat — este 
cea care apare pe teren.

începînd de luni, lotul iugoslav se 
reunește în cantonamentul său tra
dițional de la ferma agricolă din 
Trvenka, nu departe de Novisad, 
pentru a-și pune la punct pregătirea. 
Formația gazdă, despre care inițiații 
afirmă că este în „apetit" de joc, sus
ține această partidă amicală interna
țională înaintea altor două confrun
tări internaționale europene oficiale : 
întîlnirea retur din semifinala Cupei 
campionilor europeni — Steaua roșie 
Belgrad (care dă mulți titulari lotu
lui național) cu Panathinaikos Atena 
și meciul Iugoslavia — R.D. Germană, 
de la 9 mai, la Leipzig, pentru cam
pionatul european.

Meciul de miercuri de la Novisad 
va fi condus de arbitrul grec Eustat 
Papavasiliu și urmează să înceapă 
la ora 18, (19, ora București), la lumi
na reflectoarelor, pe stadionul Voivo- 
dina, echipat pentru ' partidele în 
nocturnă.

Momentul competițional fotbalistic 
european, obiectivele avute în vedere 
de conducătorii tehnici ai celor două 
formații, laolaltă cu aureola tradițio
nală totdeauna pasionantă a meciuri
lor de fotbal România — Iugoslavia 
conferă partidei de miercuri de la 
Novisad un interes care depășește 
sfera unei simple întilniri amicale in
ternaționale.

PREGĂTIRI ALE ECHIPEI DE TINERET 
A ROMÂNIEI

JUDO

Nume noi pe lista campionilor
Judo progresează la noi — aceas

ta a fost constatarea pe care au fă
cut-o majoritatea celor care au ur
mărit finalele celei de-a treia edi
ții a campionatelor naționale, des
fășurate sîmbătă și duminică în sala 
Floreasca. Cei aproape 100 de parti
cipant!, reprezentând cluburi și aso
ciații din Capitală și din țară, au de
monstrat, nu de puține ori, în aceste 
două zile, că și-au mărit bagajul de 
cunoștințe tehnice, executînd în fața 
spectatorilor procedee de mare finețe 
și eficacitate. Dar dovezile concrete 
ale progresului realizat în această 
ramura sportivă constau în cele patru 
nume rioi pe lista campionilor —

SABIN SOUCEA (I.E.F.S.,’categ. 63 
kg), DAN HÎRSAN (Vagonul Arad, 
categ. 70 kg), ANDREI NEGOIȚA 
(I.E.F.S., categ. 80 kg) și SORIN AR- 
JOCA (I.E.F.S., categ. 93 kg). IOAN 
HERMAN (I.E.F.S., categ. 93 kg) a 
fost singurul dintre campioni, care 
„n-a admis" nici un fel de tentativă 
la titlul pe care-1 deține.

Bineînțeles, ca la orice fază finală 
de campionat, nici aici n-au lipsit 
surprizele. Cea mai... gustată dintre 
ele a fost furnizată de tinărul P. VA
SILE (A. S. Presă și edituri), care l-a 
eliminat spectaculos pe redutabilul 

■judoka I. LAZAR (Vagonul Arad) la 
categ. 80 kg.

„Internaționalele" de tenis ale Siciliei

Cuplul Năstase, Tiriac in finala 
probei de dublu

Finala probei de sim
plu bărbați din cadrul 
campionatelor . interna
ționale de tenis ale Si
ciliei va opune pe te
renul central al clubu
lui „La Favorita" (din 
Palermo) pe francezul 
Pierre Barthes și en
glezul Roger Taylor. în 
semifinale, Barthes l-a 
eliminat fără dificulta

te cu 7—5, 6—4, 6—3 pe 
australianul Philips 
Moore, în timp ce Tay
lor a trebuit să depună 
eforturi pentru a trece 
de românul Ion Țiriac, 
care a cîștigat primul 
set, dar a slăbit în con
tinuare. Scorul acestei 
partide : 3—6, 6—0,
6—3, 6—2 pentru Tay
lor. Eliminați In probe

le de simplu, tenisme- 
nii români Țiriac și 
Năstase s-au calificat 
în schimb in finala 
probei de dublu. între- 
cind în semifinale, cu 
6—3, 6—3, perechea
Marzano (Italia) — 
Dron (România). Ad
versarii jucătorilor noș
tri în finală vor fi cu- 
noscuții campioni fran
cezi Barthes și Goven.

MOTOCROS Doar... 24 de alergători la Moreni
Pe tradiționalul traseu de moto- 

cros dealul Singeriș—Moreni, in 
fața a peste 6 000 de spectatori, a a- 
vut loc ieri concursul republican 
de motocros „Cupa orașului Moreni". 
S-au desfășurat întreceri la clasa 
pînă la 500 cm seniori și juniori 
pînă la 400 cm. Concursul s-a bucu
rat de participarea a 6 cluburi și 
asociații sportive cu secții moto. La 
seniori au concurat 17 alergători, iar 
la juniori 7. Printre participant am 
remarcat pe sportivii de la cluburile 
Steagul roșu Brașov, Poiana Cimpi
na, Locomotiva Ploiești, Victoria 
Moreni, care au fost de altfel anima
torii întrecerii și s-au clasat pe pri
mele locuri.

La juniori, primii clasați au fost, 
în ordine, următorii: 1 IOSIF BARTA 
(Steagul roșu) ; 2 ION SEITAN (Lo

comotiva Ploiești) și 3, 'MARIN IS
PAS (Poiana Cimpina). La seniori, 
clasa 250—500 cm, pe podiumul câști
gătorilor s-au urcat patru concurenți:
1 MIHAI BANU (Poiana Cimpina) ;
2 FLORIN DAVIESCU (Victoria 
Moreni) ; 3 PETRE LUCACI (Stea
gul roșu Brașov) ; 4 ADAM CRIS- 
BAI (Steagul roșu Brașov).

Dacă ecourile concursului republi
can de motocros de la Moreni au a- 
dunat pe dealurile Singerișului cîteva 
mii de spectatori din toate colțurile 
județului și din orașele învecinate, 
n-au reușit în schimb să se audă pînă 
la județ, de unde să se deplaseze la 
Moreni măcar un reprezentant al 
Consiliului județean de cultură fizică 
și sport sau din partea Consiliului 
județean al sindicatelor.

C. SOCI

Astăzi, din Sinaia

Start 
in „Cursa munților

Din Sinaia, astăzi la ora 14,36, se 
\ dă startul in „Cursa munților1, com

petiție de tradiție în ciclismul nostru, 
organizată, în colaborare, de clubui 
„Dinamo“-București și A. S. Loto- 
Pronosport. Disputa se anunță deo
sebit de pasionantă (rămîne de văzut 
dacă și vremea — atit de capricioasă 
în această primăvară — va fi de 
acord...), întrucât, în afara celor mai 
valoroși alergători români — inclusiv 
selecționabilii pentru „Cursa păcii" 
— la cursă vor fi prezenți și unii 
dintre cicliștii fruntași din Ceho
slovacia și R. D. Germană (reprezen- 
tind cluburile Ruda Hvezda Plsen și 
respectiv Dynamo Berlin).

în ciuda poate a titulaturii, „Cursa 
munților" va avea și în aoest an un 
traseu variat, oferind condiții egale 
de întrecere atit alergătorilor de plat 
cît și celor care se simt în elementul 
lor pe șoselele în pantă sau „plon- 
jînd" la vale pe serpentine sinuoase, 
kilometrajul celor patru etape este 
relativ mic, ceea ce favorizează, de
sigur, și obținerea unor medii orare 
ridicate.

Așa după cum am mai anunțat, 
etapele „Cursei munților" sînt urmă
toarele : luni : Sinaia — Brașov — 
Chichiș și retur ; marți : Sinaia — 
Comarnic — Cimpina — Bănești și 
retur ; miercuri : circuit în Sinaia, cu 
„escaladarea" unor pante spre Fur
nica ; joi : Sinaia — Comarnic — 
Ploiești — București (cu sosirea pe 
velodromul „Dinamo").

(Urinare din pag. I)

■ ■■■■■■

Ieri, pe stadionul Dinamo, echipa 
de tineret a României s-a întîlnit 
intr-un meci de verificare cu for
mația Dinamo. A ciștigat, cu 1—0 
(0—0), selecționata de tineret prin 
punctul marcat de Moldovan, un 
fel de autogol, cum spuneau glumeții 
din tribune. Remarcăm că în echi
pa Dinamo și-a făcut reintrarea 
Doru Popescu, care, deocamdată, nu 
va putea fi utilizat la lotul repre

zentativ de tineret. în urma acestei 
partide, antrenorul Gheorghe Ola a 
stabilit următoarea formație pentru 
partida pe care reprezentativa româ
nă o va susține miercuri, 21 aprilie, 
la Schwerin, în compania echipei de 
tineret a R. D. Germane : lordache 
(Cavai) — Cristache, Stoicescu, Ol- 
teanu, Hajnal — Sâtmăreanu II, Mol
dovan, Simionaș — Petreanu, Bojin, 
Florea.

Simbătă și duminică, in sala Pavilionului central al Complexului ex- 
pozițional din Piața Scînteii, s-a desfășurat una dintre cele mai in
teresante întreceri sportive pionierești și școlărești : primul concurs 
republican de micromodele al pionierilor și școlarilor. S-a evoluat la 
zece mese concomitent, numărul celor înscriși depășind cele mai opti
miste așteptări : au venit concurenți din 27 de județe. Chiar și numai 
acest lucru ne poate îndritui să spunem ca a fost o acțiune de succes, 
dovedind, în același timp, talentul și dragostea pentru „făcutul mași
nilor zburătoare" a sute și sute de copii. Ceea ce înseamnă foarte mult, 
chiar dacă acfest lucru se întîmplă în țara care i-a dat pe Vuia, Aurel 

Vlaicu, Coandă...

ținut și în întrecerile balcanice. Prin 
toate aceste rezultate, prin contac
tele realizate cu publicul respectiv, 
sportivii români și-au adus contri
buția la popularizarea și cunoașterea 
în lume a patriei noastre socialiste.

Toate aceste realizări — pentru 
care s-au depus, desigur, eforturi 
notabile — constituie, fără îndoială, 
un motiv de bucurie justificată. La 
fel de adevărat este însă și faptul 
că nu întotdeauna și peste tot, în 
acest interval de timp, obiectivele 
stabilite au fost indeplinite corespun
zător. în pofida unor progrese evi
dente, numărul tinerilor — in special 
de la sate, din întreprinderi și insti
tuții — angrenați (chiar temporar !) 
în practicarea exercițiilor fizice și 
sportului este încă mult sub nivelul 
cerințelor și al posibilităților. Sînt 
necesare noi eforturi pentru eliini-. 
narea totală a formalismului din ac
tivitatea sportivă de masă, pentru 
promovarea largă a inițiativei, pen
tru extinderea în toate județele a 
formelor simple, neoostisitoare, efi
ciente și la îndemina tuturor, de 
practicare sistematică a exercițiilor 
fizice. în această direcție, ca și în 
altele, o contribuție importantă o 
pot aduce sindicatele, organizațiile 
U.T.C. și cele ale pionierilor. Se cer 
activizate și menținute permanent 
în „alertă" comisia centrală pentru 
problemele educației fizice și spor
tului de masă, precum și comisiile 
corespunzătoare înființate pe lingă 
fiecare federație, în fiecare județ.

Nu ne putem declara mulțumiți 
pe deplin nici de modul cum orga
nele sportive, activiștii respectivi — 
indiferent dacă sînt în schema 
C.N.E.F.S.. a sindicatelor, a 
U.T.C. etc. — se preocupă de 
convingerea cetățenilor de a prac
tica exercițiile fizice, sportul, în ge

neral, mișcarea în aer liber. Cu alte 
cuvinte, propaganda pentru sport 
este deficitară. Trebuie format un 
curent de opinie favorabil practică
rii sporturilor de către mase tot mai 
largi de oameni ai muncii, tineri și 
adulți. Cred că, pentru aceasta, avem 
la îndemînă suficiente forme și mij
loace. Presa, radioul, televiziunea

rămîneri in urmă față de rezultatele 
anilor precedenți. Ritmul încă lent 
de creștere a performanțelor și deci 
nu întotdeauna competitiv Ia nivelul 
cel mai înalt (aceasta se observă în 
anumite perioade chiar la sporturile 
noastre fruntașe) se datorește în 
mare parte faptului că in „lumea" 
antrenorilor și a celorlalți specialiști

teriale, încadrarea lor cu tehnicieni, 
îndeosebi la școlile sportive și li
ceele de specialitate. Se face sim
țită necesitatea de a îmbunătăți in
struirea sportivilor, de a-i determina 
pe toți să se pregătească în mod 
responsabil, cu conștiinciozitate.

Se cuvine să acționăm cu consec
ventă și pasiune și pentru dezvolta-

COORDONATE NOI
ALE SPORTULUI ROMÂNESC

ne-ar putea sprijini mai mult in a- 
ceastă direcție.

Rămîneri în urmă există și in 
activitatea sportivă de performanță. 
Așa cum a rezultat și din plenara 
comună a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport și a 
Comitetului Olimpic Român, in unele 
sporturi (lupte, caiac-canoe, scrimă, 
tir, box etc) se menține o valoare 
ridicată, la nivelul exigențelor spor
tului internațional și mondial ; la 
altele (canotaj) s-a realizat un salt 
calitativ. Dar, în destule alte spor
turi (natație, ciclism, unele probe 
din atletism, baschet, haltere, schi 
ș.a.), progresele sint neînsemnate, in 
unele cazuri constatindu-se chiar

din federații și cluburi mai sînt 
destui aceia care lucrează fără simț 
de răspundere, cerînd mult și... dînd 
puțin sau nimic. Controlul pe teren, 
îndrumarea practică a tehnicienilor 
din secțiile de performanță rămin 
încă deziderate ; federațiile și con
ducerile cluburilor respective sînt a- 
desea tolerante cu antrenorii, cu 
sportivii ce nu-și fac datoria.

Printre obiectivele importante ale 
activității viitoare înscriem consoli
darea la toate nivelurile a sistemului 
competițional, care reprezintă osa • 
tura sportului nostru. Este nece
sară, totodată, întărirea în conti
nuare a unităților de performanță, 
mai ales prin dezvoltarea bazei ma

rea bazei materiale. Manifestînd 
toată grija pentru folosirea judicioa
să a fondurilor, pentru buna gospo
dărire a bazelor existente. trebuie 
ca — împreună cu organele și or
ganizațiile de stat și obștești care au 
primit atribuții prin Legea spor
tului — să rezolvăm mai bine pro
blemele încă existente la acest im
portant capitol. îndeosebi in școli, 
ca și Ia sate, se simte nevoia unui 
număr sporit de construcții și ame
najări, în prezent existind destule 
cartiere, școli și sate care nu dis
pun de nici o bază sportivă. Iniția
tiva locală este, fără îndoială, for
ma cea mai eficientă pentru rezol
varea sarcinilor. Avem destule exem

ple care arată că adevărații gospo
dari știu să rezolve — in județul, în 
orașul, în comuna lor — și aseme
nea probleme. Trebuie însă precizat 
că în numeroase localități, edilii nu 
respectă încă normativele și indi
cațiile exprese ale Comitetului de 
stat pentru economia și administra
ția locală cu privire1 la spațiile ne
cesare amenajării terenurilor și ba
zelor sportive în cartiere, în parcuri, 
în stațiunile de odihnă.

Nu-i mai puțin adevărat totodată 
că o serie de baze sportive nu sînt 
folosite în raport de rațiunea con
struirii lor. Este necesar ca peste tot, 
concomitent cu grija pentru buna 
întreținere, bazele sportive de ori
ce fel să fie puse la dispoziția popu
lației în anumite zile și la anumite 
ore, gratuit sau contra cost.

Conferințele județene ale mișcă
rii sportive, terminate de curînd, au 
subliniat în analize ample progre
sele evidente înregistrate, sub con
ducerea partidului, de sportul româ
nesc. în același timp, ele au demon
strat rezerve și posibilități pentru ca 
in viitor atît în domeniul educației 
fizice, al sportului de masă, cît și în 
cel de performanță să se obțină îm
bunătățiri substanțiale.

Mișcarea sportivă. sutele de 
mii de sportivi, antrenorii, profe
sorii de educație fizică, activiștii 
sportivi s-au alăturat cu entuziasm 
dragostei cu care întregul popor se 
pregătește, intr-un elan creator și 
atît de bogat-în semnificații, să în- 
tîmpine aniversarea semicentenaru
lui partidului. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
elaborat un amplu plan de acțiuni 
închinate glorioasei aniversări a par
tidului, angajîndu-se cu fermitate să 
îndeplinească sarcinile de răspunde
re ce i-au fost încredințate de Parti
dul Comunist Român.
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DIN TOATE

SPORTURILE
MECIUL DE FOTBAL ROMA

NIA — ALBANIA, desfășurat in 
preliminariile turneului olimpic, 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 
in favoarea fotbaliștilor români.

TRADIȚIONALUL TURNEU 
INTERNAȚIONAL DE FLORE
TA DE LA NEW YORK a fost 
ciștigat in acest an de scrimerul 
austriac Roland Losert. După ce 
in semifinale l-a eliminat cu 
5—3, 3—5, 5—3 pe maghiarul 
Kamuti, in finală Losert l-a în
trecut cu 1—5, 5—4, 5—3 pe ita
lianul Granieri.

In meciul pentru locurile 3—4, 
polonezul Woyda a dispus cu 
5—3 de Kamuti.

ECHIPA MASCULINA VEST- 
GERMANA DE HANDBAL 
V.F.L. GUMMERSBACH și-a în
cheiat turneul in Japonia jucând 
ia Tokio cu echipa Institutului 
de educație fizică Nihon. Ju
cătorii vest-germani au termi
nat invingători cu scorul de 
24—12 (8—4). Din sase jocuri 
susținute, echipa V.F.L. Gum- 
mensbach a câștigat cind.

CURSA DE SCHI-FOND. des
fășurată la Svanstein (Suedia), 
s-a încheiat cu victoria sporti
vului suedez Lars Goeran 
Aasiund, cronometrat pe 18 km 
cu timpul de 57’22”. Pe locul 
secund s-a clasat Gerhard 
Grimmer — 57’23”, urmat de 
Jan Halvar&son (Suedia) — 
57’43”, F. Koch (Elveția) — 
58’25” și Jan Faijstar (Ceho
slovacia) — 58’45”.

IN CADRUL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL FEMININ 
DE HOCHEI PE IARBA de la 
Frankfurt pe Main, echipa R. F. 
a Germaniei a obținut cea de-a 
patra victorie invingind cu 2—0 
(1—0) selecționata Spaniei. Alte 
rezultate : Franța — Elveția 
0—0 ; Olanda —- Belgia 1—0 
(0—0).

UN GRUP DE ȘASB GIM- 
NAȘTI JAPONEZI, in frunte 

pu campionul olimpic Akinori 
Nakayama, a plecat în U.R.S.S. 
pentru a participa la concursul 
internațional programat la Riga 
între 23 și 25 aprilie. Un alt lot, 
cuprinzind pe campionul mon
dial Sizo Kenmotsu, va parti
cipa la competiții organizate în 
Spania și Israel.

LA CAIRO, In med retur 
oontînd pentru „Cupa Africii" 
la fotbal, reprezentativa Repu
blicii Arabe Unite a invina cu 
scorul de 3—2 selecționate Ma
rocului.

învingători in primul joc cu 
3—0, fotbaliștii marocani «-au 
calificat pentru turul următor 
al competiției.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE YACHTING (CLASA 
„STAR") a luat sfîrțit la Ve- . 
rona cu victoria echipajului 
suedez Wennersson1 — Chris- 
tensson (pe ambarcațiunea 
„Blatt XIII") cu un total de 260 
puncte. Pe locul secund s-a cla
sat echipajul sovietic Budnikov 
— Shukov (pe „X") cu 254 
puncte, urmat de echipajele 
Wagner — Mochel (R. F.' a 
Germaniei) pe „Subbnboana" — 
248 puncte etc.

Ultima regată a revenit sue
dezilor Pettersson și Wester- 
dahl.

CU PRILEJUL UNUI CON
CURS DE HALTERE desfășu
rat la Taganrog, sportivul so
vietic Aleksandr Matveev a sta
bilit un nou record mondial la 
categoria semimijlocie (stilul 
„împins") cu performanța de 
162 kg. Vechiul record era de 
161,500 kg și aparținea compa
triotului său Viktor Kurențov.

DUPĂ CONSUMAREA A 
ȘASE RUNDE, în turneul in
ternațional de șah de la Zagreb 
oonduce iugoslavul Marangunici 
cu 4 puncte și o partidă între
ruptă, urmat de Marovici 4 
puncte, Minici și Tukmacov — 
3,5 puncte și cite o partidă În
treruptă. Șahistul român Theo
dor Ghițescu, care în runda a 
șasea l-a învins pe Siaperas, 
ocupă locul șaote cu trei puncte.

CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE SCRIMA (proba de sa
bie pe echipe) desfășurat la 
Katowice a luat sfirșit cu vic
toria selecționatei U.R.S.S. — 14 
puncte, urmată de Ungaria — 
12 puncte, România, R. F. a 
Germaniei și Bulgaria cite 6 
puncte. Franța — 4 puncte. Po
lonia (echipa B) — 0 puncte. In 
ultima zi a întrecerilor, echipa 
României a învins selecționata 
Poloniei, dar a pierdut meciurile 
cu R. F. a Germaniei și Bulga
ria. Competiția continuă cu tur
neul individual.

CUNOSCUTUL ATLET AME
RICAN JIM RYUN și-a făcut o 
reintrare promițătoare ciștigînd 
(in concursul de la Lawrence) 
proba de o milă cu timpul de 
3’55”8/10 — cea mai bună per
formanță a anului.

LA PORTO ALEGRE a în
ceput meciul dintre echipele de 
tenis ale Braziliei și Ecuadoru
lui, contind pentru semifinalele 
„Cupei Davis" (semifinalele zo
nei americane). După prima zi, 
Brazilia oonduce cu 2—0 : Koch 
— Overa 6—3, 3—6. 6—4, 6—1 și 
Mandarino — Guzman 6—4, 
4—6, 6—3. 6—2.

ÎN FINALA ' 
INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA 
BURG s-au întîlnit ________
cele Margaret. Court și Evonne 
Goolagong. Court a repurtat 
victoria cu scorul de 6—3. 6—1.

TURNEULUI 
FEMININ 

JOHANNES- 
australien-

ÎN CAMPIONATUL ENGLEZ 
DE FOTBAL pe primul loc se 
află echipa Arsenal din Londra 
cu 58 de puncte, urmată de 
Leeds — 58 de puncte (două
meciuri mai mult jucate),. Chi
sea — 48 puncte. Wolverhamp
ton — 47 de puncte etc. Cîteva 
rezultate mai importante înre
gistrate în etapa de sîmbătă : 
Arsenal — Newcastle 1—0 ; 
Derby — Everton 3—1 ; West 
Bromwich Albion — Leeds 2—1; 
Manchester City — Chelsea 
1—1 Î Southampton — Wolver
hampton 1—0.
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viața internațională
PE FRONTURILE DE LUPTĂ

DIN INDOCHINA
• PIERDERI ALE TRUPELOR 

AMERICANO-SAIGONEZE 
IN VIETNAMUL DE SUD

BAIGON 18 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat difuzat de agenția 
de presă Eliberarea, în primele trei 
luni ale acestui an, forțele patriotice 
care acționează în provincia sud- 
vietnameză Ben Tne au scos din 
luptă peste 5 000 de soldați $i ofițeri 
din rindul trupelor americano-saigo- 
neze. In aceeași perioadă, detașa
mentele patrioților au distrus o im
portantă cantitate de armament 
aparținînd forțelor inamice.

*
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Maiorul Carl Hensley, unul din 
membrii comisiei de anchetă a Pen
tagonului privind crimele de război 
comise de militarii americani în 
Vietnamul de sud, s-a sinucis. El 
fusese însărcinat cu anchetarea ca
zurilor unor ofițeri superiori acuzați 
de a fi trecut sub tăcere crimele să- 
virșite de militarii aflați sub coman
da lor. Autoritățile afirmă că nu se 
poate stabili, pentru moment, dacă 
sinuciderea are vreo legătură cu an
cheta pe care Hensley o conducea.

• PENTRU CURMAREA
AGRESIUNII S.U.A. ÎN 
ASIA DE SUD-EST

— MITING LA STOCKHOLM —

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — In 
capitala Suediei a avut loc un miting 
de solidaritate cu popoarele Indo- 
chinei. Participanta au adoptat o re
zoluție In care este condamnată a- 
gresiunea S.U.A. in Peninsula îndo
ctrinezi. Ei au cerut retragerea ime
diată a tuturor trupelor americane 
din Vietnam, Cambodgia și Laos. De 
asemenea, participanta au cerut gu
vernului suedez să recunoască Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

• ATACURI ALE PATRIOȚI
LOR IN CAMBODGIA

PNOM PENH 18 (Agerpres). — 
Unități ale forțelor patriotice khmere 
au angajat în ultimele 24 de ore pu
ternice acțiuni împotriva trupelor 
regimului de la Pnom Penh, care în
cearcă să preia controlul asupra im
portantei artere strategice șoseaua 
nr. 4, care asigură legătura între 
capitală șt portul Kompong Som. 
Trupele autorităților Lon Noi eînt 
susținute de unități de artilerie, 
blindate, precum și de aviația ame
ricană. O intensă activitate mili
tară se semnalează și în zonele din 
sudul și nordul localității Pinch Nil, 
unde o garnizoană a regimului de la 
Pnom Penh a fost izolată de către 
forțele patriotice, fiind aprovizionată 
numai cu ajutorul elicopterelor.

În legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

• ÎNTREVEDERE MAHMUD RIAD — GUNNAR JARRING
• GUVERNUL R.F.G. IN FAVOAREA NORMALIZĂRII RELA

ȚIILOR CU TOATE STATELE ARABE
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Mah

mud Riad, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al R.A.U., a con
ferit la Moscova cu Gunnar Jarring, 
ambasadorul Suediei în Uniunea So
vietică și reprezentant special al se
cretarului general O.N.U. pentru pro
blemele Orientului Apropiat. După 
cum s-a anunțat, Mahmud Riad și 
Gunnar Jarring „au trecut în revis
tă toate aspectele crizei din Orientul 
Apropiat și actuala situație din zonă". 
Intîlnirea de la Moscova survine, 
după cum se știe, după recenta în
trevedere de la Paris între Jarring 
șl Riad.

Pe de altă parte, Mahmud Riad a 
avut, sîmbătă la Moscova, o nouă 
întrevedere cu Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice — informează agenția 
TASS.

Laos. Prizonieri saigonezi capturafi de unitâți ale forțelor Pathet Lao.

BONN 18. — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Rundschau am Sonntag", ministrul 
de externe vest-gecman, Walter 
Scheel, a declarat că „guvernul R.F.G. 
consideră că o normalizare a relații
lor sale cu toate statele arabe este in 
interesul ambelor părți".

Evidențiind faptul că „ultima pe
rioadă a marcat o îmbunătățire sim
țitoare a relațiilor dintre Bonn și 
lumea arabă", șeful diplomației vest- 
germane și-a exprimat convingerea 
că restabilirea relațiilor diplomatice 
între R.F.G. și R.A.U., precum și în
tre R.F.G. și alte țări arabe se va 
produce într-un viitor apropiat.

★
BEIRUT. — Intr-un interviu acor

dat ziarului libanez „Al Hayat", pre
mierul iordanian, Wasfi Tall, a apre
ciat oa „indispensabilă cooperarea 
cu Siria". „Sperăm, a spus el, că 
comisia alcătuită din șase membri, 
a cărei creare a fost propusă de Si
ria pentru coordonare și cooperare 
între armatele iordaniană și siriană, 
precum și forțele de rezistență își va 
atinge obiectivul".

★
TUNIS. — Coipentînd pentru pri

ma dată impasul misiunii Comitetului 
Superior Arab de control al acordu
rilor iordano-palestinene și declara
țiile președintelui acestui comitet, 
Bahi Ladgham, care a ajuns la con
cluzia că este imposibilă continuarea 
acestei misiuni, cotidianul tunisian 
„Al Amal", organ al Partidului Socia
list Desturian, scrie că, în aceste con
diții „popoarele arabe trebuie să facă 
dovada maturității și unității lor, nu 
adoptînd poziții precipitate, care ris
că să nu ajute problema actuală, ci 
căutînd din nou și în mod serios mij
loacele de a pune capăt unui conflict 
care s-ar putea transforma într-o sci
ziune cu consecințe inimaginabile".

MIȘCAREA 
GREVISTĂ

agențiile de presă transmit:
Jl JIIWU H' J ilUi IHIIM HNIT'lllP

0 reuniune a uderUor Princi
palelor organizații sindicale, munci
torești, țărănești și studențești din 
Bolivia, desfășurată la La Paz, a dat 
publicității o declarație care procla
mă unitatea de acțiune dintre organi
zațiile muncitorești, țărănești și stu
dențești, în scopul desfășurării unei 
lupte unitare împotriva imperialis
mului, pentru progresul social și eco
nomic al țării. Declarația subliniază 
că „lupta de eliberare a poporului 
bolivian va putea fi încununată de 
succes numai prin mobilizarea și 
participarea largă a muncitorilor, 
țăranilor, studenților, a tuturor for
jelor progresiste din țară, sub condu
cerea politică a proletariatului".

Puternice demonstrații 
ale studențilorau avut loc din 
nou la Seul. Cei 3 000 de demonstranți 
au protestat împotriva măsurilor de 
militarizare a vieții universitare 
adoptate de regimul Pak Cijan Hi.

Situația din Ceylon. Un 
purtător de cuvînt al guvernului cey- 
lonez a declarat că forțele armate și 
poliția au restabilit ordinea în unele 
localități din sudul insulei, care fu
seseră sub controlul insurgenților, 
precizînd, în același timp, că aceștia 
sînt încă activi în cîteva zone. Agen
ția U.P.I. transmite, de asemenea, că 
trupele guvernamentale șl poliția au 
descoperit mari cantități de arme și 
muniții. La Colombo starea de ase
diu continuă să fie menținută.

In localitatea Wesl «-a des
chis, în prezența președintelui 
federal al Austriei, Franz Jo
nas, tradiționalul tîrg turistic șl 
hotelier. în halele și pavilioane
le tîrgului expun 700 de parti
cipant! austrieci și din străină
tate.

Țara noastră participă cu un 
stand turistic cuprinzind imagini 
ale peisajului românesc, mo
numentelor de artă, stațiunilor 
de odihnă și agrement. Preșe
dintele Franz Jonas a vizitat 
diverse standuri, printre care 
și cel al României.

CUBA

Un satelit artificial al Pă- 
mîntului de tip „Meteor" 
a fost lansat sîmbătă în Uniunea So
vietică, informează agenția TASS. 
Aparatajul instalat la bord este des
tinat să furnizeze informații nece
sare serviciilor operative de meteo
rologie.

Colaborarea științifică 
sovieto-vest-germană. Du- 
minică a plecat la Moscova un nou 
grup de savanți vest-germani, care, 
conform precizărilor făcute de Minis
terul Economiei R.F.G., vor studia 
împreună cu specialiștii sovietici po
sibilitățile unei colaborări tot mai 
strînse între oamenii de știință din 
cele două țări.

In cadrul festivalului „Zilele 
teatrale" din orașul Bekescsaba, 
colectivul Teatrului de stat din 
Arad a prezentat piesa drama
turgului Paul Everac „Camera 
de alături". Spectacolul s-a bu
curat de un deosebit succes .

Irakul sprijină poziția 
Algeriei în problema petro
lului, a declarat Saadoun Hamadi,
ministrul petrolului și resurselor mi
nerale din Irak. Ministrul a subliniat 
că „Irakul consideră normal faptul 
că țările producătoare de petrol se 
angajează pe calea acțiunilor pentru 
protejarea drepturilor loc legitime".

Comitetul de conducere 
al Partidului liber-democrat 
din R.F.G., întrunit în ședință ple
nară la Kiel, a hotărît oonvocarea 
congresului partidului pentru zilele 
de 25—27 octombrie.

In cadrul unui miting 
organizat la Buenos Aices de frontul 
de stingă „Adunarea națională a ar- 
gentinenilor", vorbitorii — membri ai 
Partidului comunist, socialiști, demo- 
crat-creștini și radicali — au cerut 
formarea unui guvern provizoriu de 
orientare democratică, ridicarea stă
rii de asediu menținute în unele orașe 
șl eliberarea dețlnuților politici.

Marea Britani». Avionul supersonic 
de pasageri „Concorde-01 *, construit 
In colaborare cu Franța, la ieșirea 
din hangarul uzinelor FILTON de 
lingă Bristol, spre a-și lua startul In

tr-un zbor de încercare

• DE PRETUTINDENI •
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ECUADOR

SPRE 0 NOUĂ 
ETAPĂ?

SESIUNEA O.S.A.■
Priorități pe agenda politică 

a țărilor latino-americane

CORESPONDENTA 
DE LA V. OROS

La Quito pare să se fi instaurat 
calmul, după momentele de încor
dare ale conflictului dintre președin
tele Ecuadorului, Josâ Maria Velasco 
Ibarra, și un grup de ofițeri supe
riori. După cum s-a anunțat, ulti
mele episoade ale conflictului s-au 
consumat foarte recent, cînd, în 
urma demiterii generalului de bri
gadă Luis Jacome Châvez, recto
rul Academiei militare din capitală, 
o serie de ofițeri superiori ai ace
leiași instituții au cerut demisia mi
nistrului apărării. Jorge Acosta Ve
lasco (nepot și mîna dreaptă a pre
ședintelui Velasco Ibarra) și a co- 
mandantului-șef al armatei, acuzați 
de „practici abuzive". Lucrurile au 
căpătat o turnură mai gravă din 
momentul în care un șir de garni
zoane militare s-au solidarizat cu 
pretențiile rebelilor, între acestea 
enumerîndu-se puternica garnizoană 
din Guayaquil, comandată de gene
ralul Hector Jacome Castillo, văr al 
lui Jacome Châvez (ceea ce a de
terminat unele ziare ecuadoriene să 
vorbească despre o înfruntare în
tre „clanul Châvez și clanul Ve
lasco"). Așa stînd lucrurile, preșe
dintele ecuadorian a satisfăcut cere
rile ofițerilor rebeli, Jacome Cas
tillo fiind numit comandant-șef 
al armatei. Astfel, Velasco Ibarra, 
în vîrstă de 78 de ani, aflat 
pentru a cincea oară pe scaunul 
prezidențial al Ecuadorului, reușește 
pentru moment să aplaneze criza.

In iunie 1970, Ibarra, sub argumen
tul că nu poate guverna cu un par
lament ostil, care îi blochează siste
matic inițiativele de reforme econo
mice șl sociale, și-a asumat, cu spri
jinul armatei, depline puteri, dizol- 
vînd parlamentul. Cu noile sale pre
rogative. violent contestate de parti
dele politice tradiționale, guvernul a 
intervenit în administrația instituții
lor autonome (unde se consumă 45 la 
sută din bugetul național), a centra
lizat sistemele de schimb monetar și 
a devalorizat moneda, sporind rezer
vele de schimb, dar și inflația. Stag
narea economică și șomajul crescînd 
rămîn două capitole deosebit de 
grave. încercările guvernului de a 
obține mijloace pentru finanțarea u- 
nor proiecte de dezvoltare economică 
prin sporirea impozitelor categorii
lor privilegiate s-au lovit de o acerbă 
împotrivire, îndeosebi în rîndurile 
oligarhiei comerciale din Guayaquil, 
unde sînt concentrate cea mai mare 
parte a veniturilor. Rebeliunea mili
tară a Intervenit astfel într-un mo
ment de acută înfruntare între inten
țiile reformiste proclamate de pre
ședinte (dar neconcretizate, decît în 
foarte mică măsură) și rezistenta 
cercurilor economice tradiționale.

Fără să se poată afirma cu certitu
dine care va fi in continuare poziția 
militarilor, observatorii politici rețin 
faptul că, in iunie 1970, Jacome Cas
tillo afirma că poziția militarilor este 
dictată de necesitățile tării și are sem
nificația unei „revoluții sociale". A- 
celași Jacome Castillo, acum în pos
tul cheie de comandant-șef al arma
tei, asigură că „începe o nouă etapă". 
Rămîne de văzut ce sens se atribuie 
acestei promisiuni și în ce măsură 
este întemeiată părerea potrivit că
reia în armata ecuadoriană și-ar face 
loc, în ultimul timp, tendințe „pe
ruane".
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SAN JOSE 18 (Agerpres). — In 
cuvintarea rostită în cadrul dezbate
rilor Adunării Generale a Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.). ale 
cărei lucrări se desfășoară la San 
Jose, ministrul de externe Salvado
rian, Francisoo Guerrero, a declarat 
că trebuie să se acorde o atenție 
imediată problemelor social-econo- 
mice care frămîntă țările latino- 
americane.

Referindu-se la propunerea Co
lumbiei de reducere a cheltuielilor 
militare ale țărilor latino-americane 
și utilizarea fondurilor astfel econo
misite pentra dezvoltarea tnvăță- 
mintului și a economiei, ministrul de 
externe mexican. Emilio Rabassa, a 
opinat că o hotărîre în acest sens 
trebifie adoptată In unanimitate, ln- 
trucît O.S.A. trebuie să respecte pre
rogativele suverane, de competență 
exclusivă, ale statelor membre. El a 
precizat. în context, că guvernul său 
are în vedere, in primul rînd. înfăp
tuirea dezarmării nucleare.

Deși nu figurează pe ordinea de zi 
a dezbaterilor, atitudinea statelor 
membre ale O.S.A. față de Cuba con
stituie. potrivit agenției Prensa La
tina. unul din subiectele cele mal 
frecvent abordate. în cadrul discuții
lor dintre participanții la lucrările 
Adunării Generale. Făcindu-se ecoul 
acestor preocupări, ministrul de ex
terne bolivian. Huascar Taborga, a 
cerut statelor membre ale O.S.A. să 
procedeze la ridicarea sancțiunilor 
adoptate împotriva Cubei, in baza 
rezoluției din 1984, pronuntîndu-se

ferm pentru anularea prevederilor 
acesteia. Șeful diplomației boljviene 
a precizat că această rezoluție lezea
ză dreptul la autodeterminare al po
poarelor și spiritul de solidaritate 
între națiuni.

DIN ITALIA
ROMA 18 (Agerpres). — Ac

țiunile greviste inițiate la che
marea Confederației Generale 
a Muncii din Italia (C.G.I.L.) 
continuă in întreaga țară.

Datorită grevelor perlate ale anga- 
jaților poștali, aproape întreaga ac
tivitate â serviciilor poștale a înce
tat. Acțiunile greviste sînit conside
rate drept cele mai importante de la 
mișcarea grevistă din mai 1969 a sa- 
lariaților poștei italiene. La Rama, 
lucrătorii de la stațiile de benzină 
și personalul medical al clinicilor 
Universității au încetat sîmbătă acti
vitatea.

NOUL GUVERN TURC Șl 
PROBLEMA CIPRIOTĂ

ANKARA 18 (Agerpres). — In ur
ma vizitei pe care Rauf Denktaș, re- 
pre-entantul turco-cipriot la convor
birile intercomunitare din insulă, a 
efectuat-o la Ankara în perioada 
13—16 aprilie, Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei a dat publicității 
o declarație în care se subliniază 
„deplina identitate de vederi intre 
noul guvern turc al premierului Ni- 
hat Erim și comunitatea turco-ci- 
priotă asupra pbliticii ce trebuie ur
mată in vederea soluționării proble
mei cipriote".

In declarație se arată, de aseme
nea, că „trebuie să fie continuată 
căutarea unei soluții pașnice. Un a- 
cord final in problema cipriotă tre
buie să mențină echilibrul drepturi
lor și intereselor celor două comuni
tăți, așa cum reies din tratatele exis
tente, și să se bazeze pe principiile 
care asigură independența Ciprului1". 
declară Ministerul de externe turc.

Copenhaga. Muncitori din industria 
construcțiilor demonstrînd împotriva 
șomajului în creștere, pentru adop
tarea de câtre guvern a unor măsuri 
imediate în vederea creării de noi 

locuri de muncă

Aniversarea victoriei 
de la Playa Giron
HAVANA 18. — Corespondentul

Agerpres, V. Stamate, transmite : La 
baza militară aeriană de la San An
tonio, provincia Havana, a avut loc o 
adunare consacrată celei de-a zecea 
aniversări a victoriei de la Playa Gi
ron asupra forțelor contrarevoluțio
nare invadatoare.

In prezidiul adunării se aflau Fidel 
Castro, Raul Castro și alți conducători 
cubanezi de partid și de stat. Despre 
însemnătatea victoriei poporului cu
banez asupra mercenarilor contrare
voluționari, a vorbit comandantul 
Raul Castro, membru al Biroului Po
litic și al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, locțiitor al primului minis
tru și ministru al forțelor armate re
voluționare al Republicii Cuba.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR I
DIN PAKISTANUL DE EST

CARACI 18 (Agerpres). — Postul 
de radio oficial al guvernului pakis
tanez, citat de agenția U.P.I., a 
anunțat la 18 aprilie că armata pa
kistaneză a preluat sîmbătă contro
lul asupra următoarelor orașe din 
Pakistanul de est : Chuadanga, 
Ogeal, Jmlur, Saldpur și Akhaura, 
important nod feroviar. „Trupele gu
vernamentale, a precizat postul de 
radio, n-au intimpinat nici o rezis
tență in momentul intrării lor in ora
șul Chuadanga, in care așa-zisul gu
vern Bangla Desh pretindea eă și-a 
stabilit sediul".

(Urmare din pag. I)

Una din stațiile de 
cercetări științifice so
vietice care activează 
la latitudinile cele mai 
nordice este stația tn 
derivă Polul Nord 16 
(in fotografie : vedere 
din avion), aflată la 
Polul inaccesibilității 
relative. Legătura din
tre banchiza pe care 
este instalată și conti
nent se menține cu 
ajutorul avioanelor de 
tipul AN 12 cu patru 
motoare. Ele decolează

din localitatea Tiksi, 
situată la est de gu
rile fluviului Lena, și 
pentru a ajunge la țin
tă trebuie să parcurgă 
o distanță de 2 100 ki
lometri. Este cea mai 
lungă linie aeriană care 
trece deasupra Ocea
nului înghețat de Nord. 
Echipa de cercetători 
studiază, printre altele, 
deriva ghețurilor în 
aceste ape, fenomen de 
o mare importanță pen-

caleatru navigația pe 
maritimă nordică. Pa
vel Morozov, unul din 
cercetătorii de la aceas
tă stație, a arătat că 
după cit se pare, in re
giunea Polului inacce
sibilității relative se 
află un „macaz" invi
zibil pentru că, potri
vit constatărilor de pl- 
nă acum, aici se decide 
drumul pe care ghețu
rile îl parcurg in con
tinuarea derivei lor.

TELEVIZIUNEA PE GLOB

Numărul tuturor te
levizoarelor înregistra
te tn lume a depășit 
impresionanta cifră de 
270 de milioane. Re
vista americană de 
specialitate „Television 
Digest Factbook", care 
a publicat această ci-

fră, aduce și alte amă
nunte, menite să ilus- 

fi 
se 
in 
se

treze popularitatea 
răspindirea de care 
bucură micul ecran 
zilele noastre. Astfel
menționează că numă
rul țărilor cu posturi 
de televiziune proprii

se ridică in prezent la 
131. Aproximativ 2 790 
de stații de televiziune 
emit imagini alb-ne- 
gru sau in culori, care 
la rindul lor sînt re
transmise cu ajutorul a 
7 540 de relee și sate
liți de comunicație tn 
toate colțurile lumii.

APA CA IN FILME

litățt concrete pentru extinderea ra
porturilor economice dintre țări, In 
special în sfera producției, în func
ție de interesele și posibilitățile fie
cărui partener, în vederea facilită
rii înfăptuirii programelor naționale 
de dezvoltare și modernizare.

Un interes deosebit vor suscita, fi
rește, problemele dezvoltării comer
țului între țările europene, indiferent 
de regimul social-politic. Deși schim
bul intereuropean de bunuri mate
riale și servicii se afirmă ca unul 
din curentele dinamice ale comer
țului internațional, el este departe 
de a se situa la nivelul posibilități
lor reale de dezvoltare. Studiile e- 
fectuate în ultimii ani în cadrul co
misiei au pus și mai bine în eviden
ță caracterul nociv al obstacolelor e- 
conomice, administrative și de poli
tică comercială care stînjenesc dez
voltarea normală a comerțului inter
european. In aceste condiții, una din 
direcțiile principale ale discuțiilor va 
fi aceea a măsurilor practice pentru 
suprimarea obstacolelor artificiale din 
calea comerțului lnter-european, In 
vederea promovării largi a schimbu
rilor economice și comerciale dintra 
toate țările Europei.

Cooperarea In domeniul cercetării 
științifice și tehnologice urmează să 
ocupe un loc central pe agenda dez
baterilor, date fiind perspectivele 
deosebite pe care le deschide fiecărei 
țări pentru o participare activă la 
circuitul mondial de bunuri șl va
lori, ca șl pentru accesul său deplin 
la cuceririle științei și tehnicii con
temporane. Intrată de numai dțiva

ani in preocupările comisiei și orga
nelor sale subsidiare, ca urmare a 
unei inițiative a României și altor 
state europene, cooperarea științifică 
și tehnologică a constituit subiectul 
a două reuniuni de experți guverna
mentali dir. țările europene. în cadrul 
cărora s-au identificat domenii prio-

ale delimitării preocupărilor și defi
nirii posibilităților de acțiune 11 con
stituie mediul înconjurător. Preocu
parea pentru restabilirea echilibrului 
perturbat dintre om și natură 
tinde să devină o temă domi
nantă a actualului deceniu. Sesizînd 
perspectivele acestui nou domeniu de

Extinderea si diversificarea
colaborării economice

ritare la nivelul continentului și s-au 
studiat măsuri de Întărire a capaci
tății de acțiune a comisiei în acest 
domeniu. Teme cum sînt folosirea 
metodelor matematice tn economie, 
utilizarea calculatoarelor electronice 
tn diferite ramuri, prognoza tehno
logică, Informatica sint înscrise In 
prezent Intr-un program de priorități, 
eșalonat pe mai mulți ani. Experții 
din țările continentului au fost una
nimi tn a aprecia necesitatea creării 
unui organ special pentru știință și 
tehnologie al comisiei, chestiune care 
va fi decisă la actuala sesiune.

Un alt domeniu tn care comisia 
parcurge, de asemenea, fazele Inițiale

cooperare internațională, Comisia 
Economică pentru Europa va face o 
primă evaluare a nevoilor țărilor 
europene și a posibilităților de ac
țiune in cadrul apropiatei Conferințe 
europene pentru mediul Înconjură
tor de la Praga Seria dezbaterilor 
Internaționale de amploare pe aceas
tă temă, Inaugurată sub auspiciile 
comisiei, va fi continuată anul vii
tor la Stockholm, unde va avea loc 
o conferință mondială a Națiunilor 
Unite.

O atenție specială va fi acordată în 
timpul lucrărilor sesiunii aniversării, 
în 1972, a 25 de ani de la crearea 
Comisiei economice a O.N.U. pentru

Europa. In cadrul acțiunilor de pre
gătire, un loc central îl ocupă orga
nizarea viitoarei sesiuni jubiliare, de 
la care se așteaptă să dea un nou 
și viguros impuls activităților comi
siei de promovare a unei conlucrări 
economice armonioase intre toate ță
rile europene. Ca și la sesiunile an
terioare, o serie de participanți și-au 
expus intenția de a ridica problema 
participării cu drepturi depline ■ 
R. D .Germane la activitățile comi
siei, măsură care ar corespunde inte
reselor destinderii și cooperării în 
Europa.

De-a lungul anilor, in spiritul pozi
ției sale active de promovare a cola
borării, pe diverse planuri, între toa
te sjtatele europene, de inițiere și 
sprijinire a tuturor măsurilor menite 
să înlesnească acest țel, România so
cialistă și-a adus contribuția pozitivă 
la dezbaterea și soluționarea proble
melor dezvoltării economice care 
preocupă țările din Europa — în 
același spirit înțelegînd să-și desfă
șoare activitatea și la actuala sesiune 
de la Geneva. Este o atitudine per
manentă care izvorăște din politica 
externă de pace și colaborare a sta
tului nostru, din preocupările ac
tuale ale procesului de edificare a 
noii societăți in Republica Socialistă 
România, din convingerea profundă 
că interesele popoarelor reclamă cu 
necesitate dialogul neîntrerupt și coo
perarea economică reciproc avanta
joasă între toate statele, fără deose
bire de orînduirea social-politică, 
condiție esențială a îmbunătățirii cli
matului politic, a afirmării încrede
rii, destinderii și securității pe con
tinent și în întreaga lume.

O demonstrație de 
„rezistență" fără pre
cedent intenționează să 
întreprindă tinărul in
giner francez Michel 
Cassou. El va petrece 
solitar două săptămini 
in pustiul Tannbzrouft, 
pentru a experimenta 
o metodă de supravie
țuire In plin deșert, 
fără a avea provizii de 
apă. Metoda sa va fi

similară celei înfățișate 
în celebrul film japo
nez „Femeia nisipuri
lor", care a rulat și pe 
ecranele noastre. Va 
săpa o groapă în nisip 
(lm diametru, 35 cm 
adincime). Pe fundul 
gropii va depune un 
recipient și va acoperi 
groapa cu folie de ma
terial plastic pe care va 
așeza o piatră. Căldura

va provoca condensa
rea apei existente în 
sol. Picăturile formate 
pe partea interioară a 
foliei de plastic vot 
cădea in recipient. In 
24 ore se adună pe a- 
ceastă cale 1,5 litri apă 
potabilă. Pentru canti
tăți suplimentare se 
poate mări numărul 
„fabricilor" producă
toare de apă.

ÎN MAI PUȚIN DE 0 ORA

Firma „Lock-heed 
Missiles and Space 
Company" din Califor
nia a elaborat proiec
tul unui nou avion-ra- 
chetă care, la lansare, 
utilizează motoare cu 
hidrogen-oxigen, iar a- 
poi este plasat pe or-

bită cu ajutorul unui 
motor cu combustibil 
nuclear ; de pe această 
orbită, avlonul-rachetă 
se poate desprinde la 
punctul dorit și plana 
pini la aeroportul de 
destinație. El va putea 
ajunge tn orice punct

al Pămintului in mai 
puțin de o oră. După 
afirmația inventatoru
lui său, Maxwell Hun
ter, aeronava va fi mult 
mai rapidă decit avioa
nele supersonice și va 
exclude orice poluare a 
atmosferei terestre.

INSECTICID DE ORIGINE VEGETALA

Prof. Georgio Fer
rari, de la un labora
tor de cercetări din Mi
lano, a descoperit intr-o 
plantă din familia con- 
volvulaceelor un hor
mon cu proprietăți in
secticide, care nu este 
periculos pentru oame
ni. Acest hormon mo
difică procesul de dez
voltare a insectelor,

tn urma cărui fapt in
sectele fie că se nasc 
pitice și 
că nu se 
in sezonul 
anului.

Oamenii 
germani 
Karlgson au descoperit 
acest hormon incă in 
anul 1958, la viermele 
de mătase șl apoi tn

sterile, fie 
nasc deloc 
respectiv al

de știință 
Butenadt șl

frunzele de dud, dar, 
pentru obținerea citor- 
va miligrame de aceas
tă substanță, au fost 
necesare cantități foar
te mari de viermi de 
mătase sau frunze.

Din planta descope
rită de prof. Ferrari 
se poate obține acest 
hormon in cantități în
destulătoare.
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