
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ*

Inteia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

la pregătirea temeinică teo
retică și practică a viito
rilor ingineri. Pentru acea
sta consider absolut nece
sar ca laboratoarele facul
tăților și cele uzinale să se 
completeze reciproc, accesul 
reciproc să se rezolve prin 
înțelegeri directe între fa
cultăți și uzine, fără nici o 
aprobare a 
lare.

O legătură 
manentă cu 
sensul celor 
sus ar putea conduce, pe 
de altă parte, la descărca
rea planului de invățămint 
de o serie de discipline cu 
caracter descriptiv și prac- 
ticist, care încă iși mai fac 
simțită prezența, făcindu-se 
Ioc altora necesare pentru 
lărgirea profilului viitorului 
specialist. In plus, tînărul 
specialist pregătit în tim
pul studenției în condițiile 
participării nemijlocite la 
activitatea industrială și 
tehnică vq putea să se *- 
dapteze imediat în activi
tate la locul repartizat du
pă absolvire.

Pentru crearea posibilită
ților unei legături perma
nente intre facultăți și u- 
zine este nevoie să se lăr
gească autonomia facultăți
lor și instituțiilor de învă- 
țămînt superior și chiar _ a 
întreprinderilor industriale. 
In condițiile actuale, cînd 
activitatea practică a stu
denților ea program, du
rată și eșalonare pe par
cursul studiilor este solu
ționată de funcționari din 
Ministerul învățămîntului 
și din alte ministere, nu 
credem că se poate asigura 
o eficiență corespunzătoare 
a învățămlntului superior. 
Senatele universitare, con
siliile profesorale și orga
nele de conducere ale în
treprinderilor au o compe
tență incomparabil mai 
mare în această problemă. 
In același sens n-ar fi lip
sită 
rea 
liști 
din 
luri _______  .
mare valoare să primească 
grade didactice de confe
rențiari și profesori. într-o 
serie de țări se face a- 
cest lucru prin habiliitare. 
Asemenea persoane ar pu
tea avea, cred, prioritate șl 
la concursurile pentru ocu
parea posturilor universi
tare vacante.

Cu siguranță, consideren
tele expuse mai sus nu e- 
puizează căile de legare cît 
mai strânsă a procesului de 
învățămînt cu producția. 
Am căutat să supunem a- 
tențiel cititorilor numai 
cîteva aspecte ale acestei 
importante probleme a în
vățământului nostru supe
rior. în dorința de a răs
punde strădaniei conducerii 
partidului și statului nostru 
de a face ca școala să co
respundă din ce în ce mai 
mult nivelului și nevoilor 
societății noastre socialiste.

Prof. dr. inq.
Gheorghe NIȚESCU, 
rectorul Institutului 
politehnic din Brașov

mult a învățămlntului teh
nic superior de producție 
este nevoie de o legătură 
vie, de un dialog perma
nent între facultate ți uzi
nă. Este nevoie de o între
pătrundere a activității În
vățămlntului cu producția 
incepînd cu activitatea stu
denților în atelierele și sec
țiile productive ale uzinelor 
în primii ani, participarea 
lor la activitatea de concep
ție în anii superiori și ter- 
minînd cu rezolvarea pe 
cale de cercetare a unor 
probleme importante ale în

învățămlntului nostru în 
general și celui superior 
în special i-a fost fixată, 
prin directive precise de 
partid, drept sarcină fun
damentală o legătură ne
mijlocită cu producția, cu 
viața .social-economică, ale 
căror exigențe trebuie să 
le satisfacă în mod optim. 
Secretarul general al par
tidului nostru — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în 
cuvîntarea sa la începutul 
anului universitar 1970— 
1971 a subliniat cu preg
nanță acest lucru, iar cu 
ocazia adunării festive de
dicate aniversării semicen
tenarului partidului a ară
tat : „Problema centrală a 
dezvoltării învătămîntulul 
nostru în condițiile de azi 
este îmbunătățirea legă
turii sale cu practica". 
Realizarea acestei sarcini 
implică, cred. înainte de 
toate, închegarea unui dia
log substanțial, perpetuu 
Intre facultate și uzină. 
Dezideratul este unanim 
acceptat dar concretizarea 
Iul în funcție de cerințele 
finalității sociale a învă- 
țămîntulul superior tntîr- 
zie.

Există o opinie aproaps 
unanim acceptată, potrivit 
căreia condiția fundamen
tală a Închegării unei le
gături strînse dintre 
vățămîntul superior 
producție este ființarea fa
cultăților 
Imediată a marilor 
unde iși vor desfășura ac
tivitatea 
venții.
tutulul politehnic din Bra- 

pledează concludent 
favoarea ei. Tradi- 

existente în acest 
centru din timpuri stră
vechi în tehnică, știință șl 
producția bunurilor mate
riale, uzinele de prim rang, 
de cea mai mare impor
tanță pentru viața econo
mică a întregii țări create 
în anii construcției socia
liste, gradul de urbanizare, 
viața culturală a Brașovu
lui în plină dezvoltare au 
permis ca într-un timp re
lativ scurt să se formeze 
aici un valoros corp pro
fesoral șl, implicit, o uni
tate de Invățămint 
rior cu posibilități 
de a-și corela activitatea 
cu cerințele „beneficiari
lor" pentru care sînt pre
gătiți absolvenții. Dintre 
avantajele mari de care a 
beneficiat și beneficiază 
institutul as aminti de or
ganizarea eficientă a prac
ticii în producție a studen
ților cu cheltuieli reduse șl 
cu o îndrumare permanen
tă și competentă, ținerea 
la zi a unor prelegeri și 
aplicații practice, invitarea 
unor specialiști din produc
ție pentru prezentarea u- 
nor prelegeri în cadrul u- 
nor cursuri. participarea 
studenților cîte o zi pe săp- 
tămînă în decursul anulut 
universitar la procesul de 
producție al întreprinderi
lor industriale, legarea acti
vității studenților tn cercu
rile științifice de planurile 
de inovații și invenții ale 
uzinelor etc. Birourile Stu
dențești de proiectări se

dovedesc, pe zl ce trece, 
mai mult o formă eficien
tă de practică a studenți
lor pe linia Concepției in
ginerești și tocmai de a- 
ceea Institutul politehnic 
din Brașov îșj propune să 
le dezvolte permanent in 
viitor. Ne gîndim, bunăoa
ră. că aici ar putea 
viitor mult mai bine 
ganizată practica de 
ducție a studenților 
tehnicieni din anii 
riorl. Rezolvarea în 
cadru de către studenți a 
unor probleme de concep-

fi în 
or- 

pro- 
poll- 

supe- 
acest

forurilor tute-
strânsă șl per- 
producția în 
arătate mai
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Oînflăcărată chemare la mobilizarea energiilor

Înfăptuirea prevederilor cincinalului

A TUTUROR FIILOR ROMÂNIEI SOCIALISTE
Zlarele de ieri au publicat che

marea Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste adresată 
cetățenilor Republicii Socialiste 
România in legătură cu Înfăptuirea 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1971—1973. 
Nu Încape îndoială că ea va avea 
un puternic ecou în rândurile tu
turor oamenilor muncii de la orașe 
și sate, care iși vor manifesta înal
ta conștiință patriotică, atașamentul 
față de politica marxist-leninistă a 
partidului, prin elanul și perseve
renta cu care vor da viață preve
derilor cincinalului.

Prin adoptarea chemării. Consi
liul National al Frontului Unității 
Socialiste răspunde imperativului 
— pregnant relevat de conducerea 
partidului — privind necesitatea 
mobilizării tuturor organizațiilor de 
masă, obștești, cooperatiste și pro
fesionale spre a asigura antrenarea 
maselor largi populare la uriașul 
•fort creator In vederea Înfăptuirii 
unor sarcini de amploarea celor pre
văzute de noul cincinal. Intr-ade
văr, o operă constructivă de ase
menea proporții, un atît de accen
tuat ritm al progresului în toate 
sferele vieții economice sint de ne
conceput fără deplina punere In 
valoare ■ potențialului creator al 
Întregii națiuni, a avantajelor șl 
superiorității orânduirii noastre.

Necesitatea acestei intense mobi
lizări a tuturor resurselor umane și 
materiale ale țării este determinai ă 
de însăși caracteristica principală a 
planului cincinal — accentuarea la
turilor calitative ale activității pro
ductive, asigurarea în continuare a

unui ritm înalt de creștere econo
mică, orientarea hotărită spre mo
dernizarea economiei. întărire* ca
racterului ei industrial și apropie
rea structurilor sale de acelea ale 
unei țări dezvoltate din punct de 
vedere economic. Nu există și nu 
poate exista altă cale decît această 
mobilizare a tuturor resurselor 
umane și materiale pentru a 
chezășui : modernizarea continuă a 
structurii producției industriale; 
sporirea accentuată a producției a- 
gricole și crearea unei agriculturi 
intensive de înalt randament ; in
tensificarea cercetării științifice și 
creșterea rolului științei în socie
tate ; perfecționarea conducerii vie
ții economice și sociale ; ridicarea 
neîncetată a nivelului de trai al 
populației — obiectiv fundamental 
al politicii partidului — in vederea 
Înfăptuirii căruia noul cincinal pre
vede un cuprinzător ansamblu de 
măsuri vizînd crearea a numeroase 
noi locuri de muncă, majorarea sa
lariilor și pensiilor, creșterea veni
turilor țărănimii. îmbunătățirea a- 
locațiilor pentru copii, conținuarea 
în ritm susținut a construcției de 
locuințe, sporirea desfacerilor de 
mărfuri șl a fondurilor alocate ac
țiunilor social-culturale.

însemnătatea deosebită a preve
derilor proiectului noului plan cin
cinal, cuprinzind îmbunătățiri im
portante la toți indicatorii princi
pali față de Directivele Congresului 
al X-lea al P.C.R., decurge din fap
tul că realizarea lor va avea un rol 
hotărâtor în OPERA DE FĂURIRE 
A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE.

Așa cum relev* tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea rostită 
cu prilejul semicentenarului parti
dului : „înfăptuirea acestui vast 
program de construcție economi
că și socială va ridica România 
pe o nouă treaptă de progres și civi
lizație, va marca parcurgerea unei 
noi și însemnate etape pe drumul 
apropierii țării noastre de statele 
avansate ale lumii. O dată eu dez
voltarea forțelor de producție, cu 
creșterea producției de bunuri ma
teriale și spirituale se va ridica și 
mai mult nivelul de trai al poporu
lui, se va îmbunătăți viața fiecărui 
cetățean, infăptuindu-se astfel o- 
biectivul central al construcției so
cialiste, țelul suprem al Întregii po
litici a partidului nostru comunist 
— bunăstarea și fericirea omului".

Succesele obținute in prime.® 
cinci luni ale anului in toate ramu
rile economiei naționale constituie 
o expresie convingătoare a realis- , 
mului prevederilor noului cincinal, 
a lucidității și caracterului științific 
proprii întregii politici a partidului 
nostru. Ilustrind avîntul și hărnicia 
cu care oamenii muncii au răspuns 
chemării partidului trecind la rea
lizarea prevederilor cincinalului, a- 
ceste rezultate relevă, 
pregnant existența unor 
rezerve în toate sectoarele de acti
vitate care trebuie sistematic des
coperite și valorificate în scopul ac
celerării ritmului de dezvoltare a 
economiei naționale, creșterii efi
cienței întregii activități econo
mice.

Este înalta îndatorire patriotică a 
organizațiilor de partid, a tuturor

organizațiilor componente ale Fron
tului Unității Socialiste de a con
centra elanul, talentul și capacita
tea milioanelor de cetățeni al 
României socialiste Intr-un uriaș 
torent de energie creatoare in slujba 
înfăptuirii cincinalului. Numai în 
felul acesta vor fi asigurate condiții 
optime realizării prevederilor cin
cinalului, vor fi găsite căile de uti
lizare intensivă a potențialului e- 
conomic al țării, de valorificare in
tegrală a surselor de materii prime 
și materiale, a forței de muncă, in 
scopul făuririi unei economii 
sate și creșterii 
lațiel.

Primă treaptă 
rice in care a 
etapa făuririi 
multilateral dezvoltate. înfăptuirea 
prevederilor planului cincinal 1971— 
1975 constituie cauza nobilă a În
tregului nostru popor. Munca har
nică, plină de elan, larga afirmare 
a inițiativei creatoare și responsa
bilității sociale vor reprezenta răs
punsul unanim al clasei muncitoa
re, țărănimii și. intelectualității, al 
oamenilor muncii de toate naționa
litățile la chemarea Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

Strins uniți în jurul Partidului 
Comunist Român, forța conducă
toare a societății noastre, milioa
nele de cetățeni ai României so
cialiste, însuflețiți de un fierbinte 
patriotism, iși vor consacra toate 
forțele înfăptuirii noului cincinal, 
asigurînd înaintarea și mai rapidă 
a patriei dragi pe drumul civiliza
ției socialiste.

IA ACTIVITATEA PRODUCTIVA

puncte de vedere

ție ale uzinelor, sub îndru
marea profesorilor, împreu
nă eu specialiștii produc
ției, va ridica mult efi
ciența învățămlntului su
perior și va permite valo
rificarea pe o treaptă su
perioară a capacității de 
creație a tineretului stu
dențesc.

Desigur, condițiile priel
nice de legare a activității 
institutului de producție nu 
au fost și nu sînt valorifi
cate din plin din conside
rente atît obiective, cît și 
subiective. Preocuparea cu 
prioritate de formare a cor
pului profesoral și a bazei 
materiale în perioada de 
funcționare inițială a insti
tutului. lipsa de experiență 
și — de ce n-am spune — 
de multe ori de interes, 
inerția care încă se mai ma
nifestă In întreprinderi în 
acest sens, mai ales în apli
carea lucrărilor efectuate, 
sînt numai cîteva din cau
zele lipsurilor ce se mani
festă în această direcție.1 In 
vederea apropierii și mai

dustriei, la care să participe 
împreună cu profesori, stu
denți și specialiști din pro
ducție. Este nevoie ca pre
ocupările teoretice să alter
neze cu cele practice ale 
studenților pe tot parcursul 
anului universitar. Activita
tea de proiectare și parțial 
cea de cercetare a studenți
lor ar trebui să se depla
seze treptat din facultate In 
uzine, ca de altfel și cea a 
corpului profesoral. în pe
rioadele cind uzinele asimi
lează noi produse se impune 
să se folosească din plin ac
tivitatea studenților, atît în 
producție, cît și în concep
ție, mergîndu-se, după pă
rerea mea, pînă la adapta
rea structurii anului uni
versitar la nevoile produc
ției. Aceeași activitate cred 
că ar trebui depusă și în 
acțiunile de autoutilare a 
întreprinderilor. în acest 
mod facultățile ar participa 
și mai mult și cu rezultate 
mult mai bune la cele mai 
complexe activități indus
triale, fapt ce ar contribui

de interes reglementa- 
ca o serie de specia - 
din producție, ca ți 

cercetare, care au tit- 
științifice și lucrări de

ACTUALITATEA 
CULTURALĂ

Pekinul așteaptă

I Povestea unui
I tînăr agronom

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Am reținut observația unui tînăr inginer agronom 
că s-a scris și s-a vorbit mult despre acei absolvenți 
de școli și facultăți care, chiar dacă nu refuză repar
tizarea la sat, se socotesc în trecere pe-acolo, un fel 
de comis-voiajori, și prea puțin despre ceilalți, despre 
majoritatea tinerilor intelectuali care s-au stabilit în 
anii aceștia la sat. Nimic de zis, absolvenții comis- 
voiajori n-au încetat bătălia pentru obținerea mult 
rîvnitei „negații", care le-ar da dreptul să mai caute, 
și-n cele din urmă, renunțînd la meseria pentru care 
s-au pregătit, să se vadă funcționari la oraș. Dar tot 
vorbind despre aceștia ne îndepărtăm de o realitate 
îmbucurătoare : zeci de mii de tineri profesori, medici, 
ingineri se străduiesc zi de zi, cu răbdare și înțelegere, 
și-n ciuda unor greutăți, să contribuie la ridicarea pe 
o treaptă superioară de bunăstare și civilizație a sa
telor noastre. Oamenii aceștia care și-au înțeles me
nirea merită atenție și respect.

Tînărul inginer agronom povestea despre un coleg 
mai în vîrstă care, pînă pe la vreo patruzeci de ani.

mizînd pe relații, promisiuni, a tot încercat să se 
transforme ba în funcționar, ba în ziarist, ba în con
silier ; aștepta un transfer de la o zi la alta, de la 
o lună la alta, de la un an la altul ; locuia într-un 
sat, cu gîndul la Capitală... Dar promisiunile (stimulate 
din cînd în cînd cu „atenții" apreciabile) s-au dovedit 
vorbe-n vînt. Și astfel, după atîtea așteptări, frămîn- 
tări, după ce i se destrămase familia, iar prietenii, pu
țini, au început să-l ocolească — omul a înțeles cît a 
pierdut, uitînd de locul și de rostul său. Pierduse el, 
și din vina lui pierduse un sat întreg. Și s-a văzut pof
tit să lase locul altuia mai vrednic. Zeci de oameni s-au 
oprit într-o dimineață în dreptul casei lui. Cind i-a 
întrebat ce doresc, i-au spus să nu-i mai încurce, că 
ei și-au găsit un alt agronom, unul care știe ce vrea, 
și vrea multe. A cerut îngăduința să mai rămînă, a 
rămas și, după cum se poate dovedi azi, spre binele 
și-al său, și-al altora.

Procesul de integrare a cadrelor, a specialiștilor în 
viața satului contemporan ridică, fără-ndoială, nume
roase probleme, dar important mi se pare faptul că 
majoritatea tinerilor intelectuali Iși cheltuiesc energia 
tocmai pentru rezolvarea fericită a acestor probleme, 
și nu pentru obținerea „negațiilor". Ei nu vor să fie 
„negați", ci acceptați și sprijiniți ca să-și poată face 
viața și meseria acolo unde ar fi mai de folos. „Mi 
se-ntîmplă uneori cînd vin la București — mai spunea 
tînărul inginer agronom — să mă-ntrebe ba unul, ba 
altul, cu o nuanță de compătimire în glas, dacă tot 
pe-acolo îmi duc zilele... Chiar n-am nici o șansă de-a 
mă apropia de centru ?! Și se oferă — vorbe, nimic 
altceva. ! — chipurile să m-ajute. Ce să mai caut eu 
acolo ? Ca și cînd respectivii n-ar avea părinți și 
neamuri „pe-acolo“... De ce-or fi uitînd unii de unde-au 
plecat ? De ce-or fi uitînd că și cei „de-acolo“ duc o 
viață demnă și au cu ce se mîndri ?“ Dar se vor găsi, 
probabil, unii care să spună că tînărul agronom este 
un avîntat, un entuziast incorigibil, o excepție... Este 
un avîntat — dovadă, printre altele, că-i place să-i 
învețe pe copiii din satul lui să construiască aeromo- 
dele (curînd se va prezenta cu ei la un concurs). Este 
și un entuziast incorigibil, dacă vreți, și asta îl ajută 
să întreprindă cîteva cercetări privind regiunea unde 
a fost repartizat în urmă cu numai patru ani (cerce
tări de care se interesează un institut al Academiei), 
dar o excepție — asta nu ! Nu este o excepție, și nici 
n-ar vrea să fie...
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CORESPONDENTA DIN PEKIN 
DE LA I. GALAȚEANV

...3 500 000 kg de pîine — aceasta 
este capacitatea medie zilnică de 
coacere a cuptoarelor celor 1 465 de 
brutării sătești existente la sfîrșitul 
anului 1970. Ca urmare 
adoptate, încă din 1966, 
cerea de partid și de stat, coope
rativele de consum au ‘ 
în perioada 1966—1970 — un număr 
de 371 brutării, iar cooperativele a- 
gricole de producție — 407 aseme
nea unități.

Dintr-un studiu elaborat recent de 
factorii de răspundere din Uniunea 
centrală a cooperativelor de consum 
și Uniunea națională a cooperative
lor agricole de producție reiese că 
în momentul de față circa trei sfer
turi din numărul județelor au doar 
între 8 și 60 de brutării și doar u- 
nul singur (Olt) are peste o sută 
(127 de brutării). Cifrele evidențiază 
faptul că amplasarea teritorială a 
brutăriilor are un mare grad de ne- 
uniformitate. Această situație dimi
nuează considerabil posibilitățile de 
satisfacere a solicitărilor populației 
din multe comune. Unul dintre obiec
tivele cele mai importante din pro
gramul de dezvoltare a rețelei de 
brutării il constituie înlăturarea de
calajelor actuale și concentrarea a- 
tenției spre județele și comunele 
mult rămase în urmă față de ce
rințe și posibilități, astfel, incit să se 
realizeze o repartizare și o ampla
sare judicioasă a viitoarelor unități, 
în raport de aceste considerente.

Analizînd — pe județe și grupe de 
comune — capacitățile de producție 
existente, s-a calculat că in pe
rioada 1971—1975 este necesar 
să se construiască o capacitate zil
nică suplimentară de 714 tone pîine. 
într-un număr de 287 brutării. Pe 
baza realizării acestor noi obiective, 
se preconizează ca, treptat, necesa-

rul pentru populația de la sate să 
fie asigurat pe cale industrială, in
cit la sfîrșitul cincinalului ponderea 
pîinii produse astfel să depășească 
50 la sută (față de numai 29,6 la sută 
în 1970). Deocamdată, la atît se esti
mează posibilitățile de construire. 
Este, însă, sigur că experiența bună 
în acest domeniu a sătenilor, a or
ganizațiilor cooperatiste va scoate la

iveală noi posibilități și resurse de 
extindere. întrucît lipsa de coordo
nare — de pînă acum — între coo
perația de consum și cooperativele 
agricole de producție a contribuit ’a 
situația actuală — cind unele comu
ne au mai multe brutării, sau 
foarte mare și, deci, capacități 
ponibile, iar altele nu asigură 
cit în proporție foarte redusă 
ducția necesară de pîine — s-au
bilit noi criterii de organizare. Con
form acestora, cooperația de consum 
urmează a înființa capacități de pro
ducție in centrele muncitorești și fo
restiere, zonele de munte și deal, 
unde nu se cultivă grîu, în locali-

tăți necooperativizate și în localități 
mai mari, cu brutării insuficiente. 
Cooperativele agricole de producție 
vor dezvolta și înființa unități noi, 
în principal în localitățile coopera- 
tivizate din zonele de șes și deal 
unde se cultivă cereale.

Ritmul lent de dezvoltare a rețe
lei în unele județe se datorește, în 
primul rînd, insuficientei preocupări 
a conducerilor uniunilor județene — 
ale cooperativelor de producție și de 
consum — ca și consiliilor de con
ducere ale unor cooperative. Sub in
fluența unei ciudate mentalități, con
form căreia „pîinea necesară consu
mului sătenilor poate fi obținută cas
nic", se ignoră un fapt esențial : în 
condițiile unei economii moderne, 
cind se impune valorificarea la ma
ximum a timpului de producție și a 
celui liber, este anacronic și inefi
cient să pretinzi că ar fi mai bine 
ca pîinea să fie preparată în gospo
dărie. Este din multe motive necesar 
ca brutăriile să se realizeze cu 
cheltuieli minime, prin folosirea tu
turor posibilităților locale din fieca
re comună. Există în această privin
ță numeroase experiențe bune, în 
multe județe, care demonstrează că 
adaptarea clădirilor vechi, cit și uti
lizarea unor resurse locale de ma
teriale de construcții, sînt nu numai 
posibile, ci și eficiente. întrucît nu 
implică cheltuieli mari. Iată de ce 
este necesar să se treacă la identifi
carea acestor spații de producție po
tențiale și la transformarea lor in 
secții de panificație comunale.

Interlocutorii noștri au mai amin
tit și alte cauze care frînează dez
voltarea brutăriilor : dificultatea

Capitala Republicii 
Populare Chineze, oraș 
încărcat de glorioase 
tradiții istorice, cen
trul vieții economice și 
culturale a marelui stat 
socialist, se pregătește 
să întîmpine 
gația de partid 
vernamentală a 
blicii Socialiste 
nia, condusă de 
șui Nicolae Ceaușescu.

„Primim cu inima 
deschisă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Par
tidului Comunist Ro
mân, pe ceilalți mem
bri ai delegației". „Vi
zita delegației de par
tid și guvernamentală 
română va fi un eve
niment istoric în cadrul 
relațiilor dintre cele 
două țări și popoare". 
„Ne bucurăm că vom 
putea infătișa prieteni
lor din România fră
țească realizările obți
nute de poporul chinez, 
condus de partidul 
munist, in frunte 
președintele Mao 
Dun și totodată că 
afla de la ei 
succesele poporului ro
mân în construirea so
cialismului".
cuvinte care 
unor alese 
de prietenie 
le-am auzit 
mărate ori în ultimele 
zile în timpul 
rilor, discuțiilor 
le-am avut aci 
kin cu oameni 
cu reprezentanți ai au
torităților, cu colegi din 
presa chineză.

în cursul unei 
vorbiri avute cu 
rășul Uan Siao-i, 
de conducere 
pei pentru relații ex
terne a Comunei re
voluționare Pekin, in
terlocutorul a ținut să 
sublinieze că vizita de
legației guvernamentale 
și de partid române,

dele- 
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guvernului 
Populare 
se înscrie

a 
blicii 
neze, 
un moment memorabil 
în bogatele tradiții de 
prietenie dintre cele 
două țări. Sînt convins 
— a spus el — că a- 
ceastă vizită va întări 
prietenia dintre cele 
două partide, guverne 
și popoare,, precum și 
înțelegerea dintre cele 
două țări. Ea va juca 
un roi foarte mare.

Referindu-se la evo
luția favorabilă a rela
țiilor dintre China 
România, tovarășul 
Siao-i a remarcat 
îndeosebi în ultimii 
aceste relații 
nești s-au 
considerabil, 
anului trecut, 
el, noi am avut 
cazia să salutăm 
Pekin reprezentanți de 
frunte ai Partidului 
Comunist Român și ai 
forțelor armate ro
mâne ; vizitele lor au 
contribuit la adîncirea 
prieteniei dintre 
poarele noastre, 
cunoaștem 
poporului 
privim victoriile 
ca pe propriile noastre 
victorii. Știm cu cît 
curaj ați luptat anul 
trecut pentru a înfrun
ta furia apelor în tim
pul inundațiilor, 
obținut 
succese 
politica 
noaștem 
român sprijină 
pentru 
națională și libertate a 
popoarelor din Asia, 
Africa, America Latină. 
Toate acestea apropie 
popoarele noastre. Sînt 
convins că vizita va fi 
sprijinită cu căldură
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mii".

Tovarășul Uan Siao-i 
a ținut să ne vorbeas
că despre pregătirile pe 
care le fac oamenii 
muncii din capitală. în 
zilele premergătoare vi
zitei, pentru a crea o 
atmosferă cît mai săr
bătorească, 
tul 
în 
zile, 
rile
centrale, — a spus el — 
a fost primit cu deose
bit interes de populația 
Pekinului. De altfel, 
ne-am putut convinge 
personal că întregul 
oraș se pregătește pen
tru a primi cu căldură, 
prietenie, pe înalții 
oaspeți români. Din cite 
știm, la Comuna popu
lară Lugociau a prie
teniei chino-române se 
desfășoară o activi
tate susținută. Membrii 
ei se pregătesc pentru 
a face o. primire plină 
de afecțiune delegației 
române. In cadrul co
munei are loc o miș
care de emulație pen
tru ridicarea producției 
și pentru a întîmpina 
evenimentul deosebit 
cu realizări mari. Elevii 
școlii participă și 
intens, pregătesc 
chete de flori, fac 
petiții la 
cintece, 
grame 
tice.

Totul
porul chinez se bucură 
de această vizită, în 
care vede un prilej de 
a-și exprima sentimen
tele de prietenie față 
de poporul român, pre
țuirea și stima față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dorința de 
a face ca legăturile de 
solidaritate frățească să 
devină mereu mal trai
nice.

ei 
bu
re
țidansuri 

pregătesc pro- 
cultural-artls-♦
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actualitatea culturală
Două spectacole la televiziune

„TITANIC VALS"
Ca un omagiu pos

tum adus aceluia ce a 
îmbogățit literele ro
mânești cu o fabuloasă 
operă comică, studiou
rile noastre de televi
ziune au ecranizat, în
tr-o viziune modernă, 
datorată regizorului 
Horea Popescu, „Tita
nic Vals" veșnic proas
păta, inepuizabila — 
aș îndrăzni să afirm : 
nemuritoarea — come
die a lui Tudor Mușa- 
tescu.

Piesa se împărtă
șește de destinul ope
relor auguste : timpul 
nu numai că 
duce fatale 
dar pare să-1 
că, generos, 
de seducție, 
iată, lumea 
electorale, cu 
tegiul lor pestriț și 
toxic, a apus, univer
sul moștenirilor rîvni- 
te ține de un evident 
muzeu al năravurilor 
decedate, întreaga fau
nă umană înfățișată 
în comedie e de do
meniul unui trecut 
condamnat de Istorie 
și totuși piesa își păs
trează, neistovită, for
ța. Secretul 11 consti
tuie, fără îndoială, via
bilitatea caracterelor, 
pitorescul atmosferei, 
dar, mai ales, prezen
ța unul personaj prin

nu-i a- 
ultragii, 
sporeas- 
puterea 
Fiindcă, 
luptelor 
tot cor-

care Tudor Mușatescu 
a anticipat un prototip, 
căruia viitorul avea 
să-i valideze starea 
civilă : Spirache. E- 
roul din „Titanic- 
Vals“, profund cumse
cade și alienat în lu
mea lui, premonitoriu 
pentru data la care a 
fost creat, a deschis 
calea altor personaje,' 
din aceeași familie 
morală, Miroiu din 
„Steaua fără nume" și 
— oricît ar părea a- 
serțiunea de hazarda
tă — Beranger, omul 
de după ușă, oropsitul 
erou ionescian, care, 
prin candoarea sa in
alterabilă și prin re
zistența lui la tranzac
ții etice, se inserează 
aceluiași filon literar.

Comedia lui Tudor 
Mușatescu rezistă, în 
același timp, printr-o 
construcție dramatică, 
riguroasă, de factură 
clasică, printr-un u- 
mor de replică scinte- 
ietor și exploziv.

Meritul regiei este 
de a fi impus întregii 
distribuții tonul unei 
seriozități exemplare. 
Cind se vor convinge 
toți actorii noștri de 
comedie — atit de do
tați — că prima lege 
a genului decurge din 
obligația elementară de 
a interpreta lucrarea 
în spiritul celei mai

dra- 
ispi- 
ten- 
Toți 
ver-

profunde trăiri a 
mei eroilor, fără 
ta efectelor, fără 
tația aplauzelor ? 
interpreții ultimei
siuni a „Titanicului" 
merită a fi citați pen
tru devoțiunea lor în 
serviciul piesei.

Iar Spirache, bunul, 
naivul — sau, mai 
exact, aparentul can
did Spirache — a be
neficiat de interpreta
rea lui Radu Beligan. 
Felul cum l-a înțeles 
și redat actorul pe 
acest Spirache, din a- 
ceastă ultimă versiune, 
nu e doar expresia u- 
nei virtuozități som
ptuoase — de o rară, 
inegalabilă, vocație co
mică — e o lecție de 
artă, pe marginea că
reia sîntem siguri că 
se vor organiza la șco
lile noastre de specia
litate seminarii pentru 
ca studenții să înțelea
gă ce înseamnă sim
plitate, măsură, armo
nie între gest și cu- 
vînt, echilibru artistic.

Realizînd recenta pe
liculă, reluată după 
foarte scurtă vreme, 
la cererea telespecta
torilor, televiziunea 
noastră a făcut, și din 
acest punct de vede
re, o operă de cultură.

RM. VÎLCEA. — (Corespondentul 
„Scînteii", P. Dobrescu). Orașul Dră- 
gășani a găzduit, începînd de vineri, 
28 mai a.c., ample manifestări dedi
cate aniversării a 150 de ani de la 
mișcarea revoluționară din 1821, con
dusă de Tudor Vladimirescu. Adu- 
cind un cald omagiu înflăcăratului 
patriot, oamenii muncii din orașul 
Drăgășani, pe teritoriul căruia au 
avut loc ultimele bătălii purtate de 
panduri, au rememorat cu emoție și 
admirație marea mișcare populară 
din primul sfert al veacului trecut, 
care a reprezentat, prin telurile sale 
nobile, expresia setei de dreptate a 
poporului român, a voinței sale de 
a dobîndi neatîmarea, independenta 
națională. Manifestările au început 
printr-un simpozion, organizat în sala 
casei de cultură, cu tema „Tudor 
Vladimirescu luptător pentru liber
tate și independență națională", la 
care au prezentat comunicări prof, 
univ. Vasile Maciu, precum șl Gh. 
Pavel și Eugeniu Enescu, profesori 
din localitate.

în după-amlaza zilei următoare, în 
Piața Republicii, exact în locul des
fășurării ultimelor lupte ale pandu
rilor din 28—29 mai 1821, și-au dat 
întîlnire, într-o impresionantă adu
nare populară, mii de cetățeni al

orașului Drăgășani și din împreju
rimi. Despre semnificația eveni
mentului a vorbit la marea adu
nare populară tovarășul Petre Dă- 
nică, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vîlcea al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunarea 
populară au adoptat o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în timp ce corul casei de cultură 
și fanfara intonează un fragment din 
oratoriul Tudor, are loc dezvelirea 
bustului lui Tudor Vladimirescu, ope
ră a sculptorului Vasile Nastases- 
cu. Au fost depuse coroane de 
flori.

Adunarea s-a încheiat prin defi
larea detașamentelor gărzilor patrio
tice, ca și a celor 200 de panduri.

Manifestările dedicate aniversării 
au mai cuprins vernisajul expoziției 
„150 de ani de la revoluția condusă 
de Tudor Vladimirescu". organizată 
în sala casei de cultură de către 
muzeul județean Vîlcea, precum și 
prezentarea unui montaj literar-mu- 
zical de către formația casei de cul
tură Govora.

Aurel BARANGA

MEMORIA

„PREMIERA ✓ ✓

Semnarea unui Acord privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anii 1971-1975 

intre România și Albania
Ca urmare a tratativelor purtate în 

spiritul prieteniei și înțelegerii reci
proce, la 30 mai a fost semnat, la 
București, Acordul între guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Populare Albania 
privind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anii 1971—1975.

In acord se prevede dublarea vo
lumului de schimburi între cele două 
țări față de prevederile acordului din 
anii 1966—1970.

Țara noastră va livra Albaniei pno-

duse ale industriei construcțiilor de 
mașini, ale industriei chimice și pe
troliere, materiale de construcții și 
alte mărfuri. Albania va livra tării 
noastre minereuri, produse ale indus
triei textile șl alimentare, tutun, bu
nuri de larg oonsum.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Pretor Popa, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, iar 
din partea albaneză de Spiro Pano, 
adjunct al ministrului comerțului.

(Agerpres)

CURIER
JUDEȚEAN

SATU MARE

Cronica zilei
Aniversarea a 100 de ani de la naș

terea lui Nicolae lorga a fost mar
cată duminică, la Casa de cuiltură din 
Vălenii de Munte, printr-un simpo
zion. Cadre universitare și de la li
ceul „Nicolae lorga" din localitate, 
elevi au evocat viata și personalita
tea multilaterală, activitatea științi
fică a eminentului om 
critic literar, scriitor, 
profesor.

capitala Uniunii Sovietice, s-a îna
poiat in Capitală.

(Agerpres)

de cultură, 
publicist și

★
Delegația Ministerului

Interior, condusă de ministrul Nioo- 
lae Bozdog, care a participat la des
chiderea Expoziției internaționale 
„Tehnica modernă a întreprinderilor 
comerciale și de alimentație publică 
— INTORGMAS :71“, organizată în

Comerțului

★
TG. JIU (corespondentul „Scînteii". 

M. Dumitrescu). — în zilele de 29 și 
30 mai, filiala Gorj a Uniunii socie
tăților de științe medicale a organi
zat o interesantă consfătuire de ra
diologie la care au participat 120 de 
invitați — academicieni, profesori u- 
niversitari, medici primari și specia
liști.

La deschiderea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Paloș, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R., 
după care lucrările au continuat pe 
secții de lucru.

In județul Prahova

„Oglindă" 
a dezvoltării 

județului
Sub egida Direcției locale de 

statistică, la Satu-Mare s-a ti
părit un amplu anuar al jude
țului, (370 pagini, 18 grafice și 
30 tabele), cane cuprinde un bo
gat material documentar. Lu
crarea își propune să oglindeas
că. sugeistiv, locul județului in 
ansamblul economiei naționale, 
constituind un prețios ajutor 
pentru specialiști, pentru toți 
cei interesați să cunoască mul
tiple și variate date despre acest 
județ, cu o viată economică și 
social-culturală în continuă dez
voltare.

ARGEȘ

Nu de mult, pe 
bucureșteni i-a atras 
o reușită inițiativă 
teatrală: serile A.T.M.- 
ului. Ele s-au născut 
dintr-o frumoasă ati
tudine, aceea de a o- 
feri actorilor de va
loare ocazia unor par
tituri dificile din pie
se lntr-un act, formă 
dramatică frecventă 
azi, dar mal greu a- 
bordabilă de marile 
colective.

Premiera de John 
Cromwell (regia : Lau- 
rențiu Azimioară, de
coruri: Doina Le-
vința) a fost un suc
ces real și indis
cutabil. Televiziunea 
Intr-o strălucită emi
siune l-a confirmat. 
Ceea ce, Inițial, era 
un proiect restrîns ob
ține astfel o bruscă 
și meritată extindere. 
Piesa, fără un interes 
special, se susține pe 
exacta cunoaștere a 
psihologiei actoricești 
de către autor. O 
actriță de mare ta
lant, tracasată și ner-

voasă, revine pe sce
nă după o lungă ab
sență. Cadoul insinu
ant al unui vechi pri
eten o obligă să-și ve
rifice din nou rezis
tența. Singură, alături 
doar cu o devotată 
garderobieră, în ea 
se confundă existența 
cu teatrul, toate sub 
semnul acestui ultim 
pariu pe care nu mai 
vrea, nu mai poate 
să-l piardă. Scena, fil
mul supun personali
tatea actorului la o 
lungă, chinuitoare des
părțire de sine însuși. 
Olga Tudorache, în- 
tr-o creație de extre
mă tensiune, exact 
acest lucru îl urmă
rește. Personajul său 
nu mai părăsește cli
șeele scenei, ele apar, 
se infiltrează printre 
expresiile autentice, 
printre trăirile adinei, 
răscolitoare. Teatrul a 
minat viața actriței 
din Premiera, dar, în 
afara lui, ea nu poate 
supraviețui. Olga Tu
dorache joacă la

de intens disprețul 
pentru un partener 
mediocru șl durerea 
produsă de indiferența 
copiilor. Compoziția sa 
are un adevăr pe care 
îl obțin doar actorii de 
excepție atunci cînd 
se implică integral în 
creația lor. Explo
ziei sale de mijloa
ce, lea Matache ii 
răspunde printr-un 
acompaniament de o 
constantă și delibera
tă modestie.

Inițiind 
spectacole, 
se arată 
așa cum spunea la te
leviziune Dina Cocea, 
de „emoția caldă a 
artei actorului" și tot
odată pune la dispozi
ție un teren favorabil, 
destinat cu prioritate 
acestor creatori care 
de milenii au acceptat 
să „trăiască" destine 
străine. Elogiul acto
rului — este fericit 
ales, subtitlul acestei 
acțiuni.

asemenea
A.T.M.-ul 

preocupat,

S C E
George DANU

• TEATRUL DRAMATIC „G. BA- 
COVIA" DIN BACAU prezintă astăzi 
premiera : „Unu, doi, trei, patru — 
Ce-a văzut Radu la teatru" de Alecti 
Popovici și Viniciu Gafița- Regia : 
Gh. Miletineanu. Scenografia : Sorin 
Haber.

Aoelașl teatru a prezentat In cursul 
săptămînli trecute, tot în regia lui 
Gh. Miletineanu, spectacolul de ate
lier „Sondaje ’71", care a cuprins 
două piese de Ion Băieșu : „Dresoa- 
rea de fantome" și „Cine sapă groa
pa altuia". Interpreți : Anca Ale
xandria, Stelian Preda, Mircea Crețu 
și Gh. Serbina.

lui Figaro" de Beau-miera : „Nunta ___  ______
marchais. Regia : Petru Mihail. De
coruri : Giulio Tincu. Costume : Lidia 
Radian.
• TEATRUL „VICTOR ION POPA" 

DIN BIRLAD a prezentat zilele tre
cute cea de-a șaptea premieră a sa : 
„Mizantropul" de Moliere. Regia : 
Cristian Nacu. Scenografia : Marga
reta Balaș. In rolul titular : Constan
tin Doljan.

• TEATRUL „A. DAVILLA" DIN 
PITEȘTI a prezentat zilele acestea 
tn premieră „Sam" de G. M. Zamfi- 
rescu. Regia : N. Cosmescu. Sceno
grafia : A. Ivăneanu Damaschin.

• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI a inclus pe afișul 
de spectacole al acestei stagiuni : 
„Jurnalul unui nebun" de N.V. Gogol.

Prezențe românești peste hotare

• TEATRUL DE NORD DIN SATU 
MARE — SECȚIA ROMANA a pre
zentat 
„Omul care a 
Victor Eflimiu.
șl Ion Tifor.

recent premiera comediei 
văzut moartea" de 
Regia : Mihai Raicu

• TEATRUL DE STAT DIN SIBIU 
va prezenta în cursul săptăminii pre-

TEATRUL NAȚIONAL DIN TIMI
ȘOARA s-a Întors recent din turneul 
efectuat in R.S.F. Iugoslavia. Teatrul 
timișorean a Încheiat seria spectaco
lelor prezentate la Vîrșeț cu prilejul 
Festivalului teatrelor profesioniste 
din Voivodina, la cane au participat 
teatre din Belgrad, Novi-Sad, Som- 
bor, Subotița, Zrenoanin. etc. Specta
colele sale s-au bucurat de o foarte 
bună primire din partea publicului și 
a oamenilor de specialitate.

CONCERTUL DE GAIA
Al LAUREAȚILOR 

CONCURSULUI
nMARIA TANASE“
CRAIOVA (Corespondentul „Scîn

teii", Nistor Țuicu). Duminică seara 
scena Teatrului Național din Cra
iova a găzduit concertul de gală al 
laureaților Festivalului și concursu
lui de muzică populară „Maria Tă- 
nase", ediția a Il-a, la care s-au 
prezentat aproape 70 de concurenți 
vocali și instrumentiști reprezentînd 
toate zonele folclorice ale țării. 
Concurenților le-au fost atribuite 16 
premii și 2 mențiuni. Premiul I, ti
tlul de laureat, diploma și placheta 
festivalului, la soliști vocali, au fost 
atribuite lui Gheorghe Roșoga (jude
țul Mehedinți) și lui Ion Stoicănel 
(județul Teleorman, la caval). Pre
miul Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă și titlul de laureat al 
festivalului pentru cel mai original și 
Interesant cîntec ca gen și vechime a 
fost obținut de Radu Nicolae, solist 
vocal din județul Ilfov, iar Premiul 
Uniunii Compozitorilor pentru inter
pretul cel mai autentic ca stil și titlul 
de laureat a fost decernat solistei 
Ionela Prodan din județul Dolj.

CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 
teii", Nistor Țuicu). Liceul industrial 
de mecanică agricolă din Craiova a 
împlinit 100 de ani de la înființare. 
La festivitate au luat parte 
reprezentanți ai organelor centrale 
și locale de partid și de stat, cadre 
didactice, elevi și absolvenți ai pres
tigiosului lăcaș de învățămînt, pe 
băncile căruia a învățat și marele 
sculptor Constantin Brâncuși. în de
cursul existenței sale, școala a fost 
absolvită de peste 10 000 de elevi, 
pregătiți în 26 de specialități. Pen
tru lucrările prezentate la diferite 
expoziții naționale și internaționale

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Mu

zică populară tn interpreta
rea grupului vocal „Miorița", 
dirijat de George Vancu.

18,15 Scena • Dezbatere : Ce a 
adus nou dramaturgia româ
nă tn stagiunea teatrală 
1970—1971 șl cum au valorifi-*

Opt zile de bogate manifestări ar
tistice, opt zile de fructuos dialog 
cultural între județul Argeș, Capitală 
și județele învecinate — iată cum ar 
putea fi definită succint cea de-a 
treia ediție a unei sărbători tradi
ționale, care s-a încheiat ieri în mij
locul unui interes unanim.

Răscolind momente din istoria a- 
cestor meleaguri (spectacolul „Pe ur
mele Basarabilor", evocarea istorică 
„Pe locurile unde a poposit Mihai 
Viteazul" ori „Tudor Vladimirescu și 
Goleștii") sau făcind să vibreze pro
fund epopeea vieții contemporane 
(simpozioane, sesiuni de comunicări, 
expoziții, întreceri artistice, inaugu
rarea unei noi societăți culturale, la 
Leordeni), programul complex al

ARGEȘULUI
„Memoriei Argeșului" a căutat să sti
muleze afirmarea celor mai diferite 
genuri ale creației culturale.

Nota specifică a noii ediții a fost 
conferită de încercarea de a prezenta 
valorile culturale ale unui județ în 
care tradițiile seculare cunosc o va
lorificare inedită datorită impetuoa
sei dezvoltări industriale și în loca
lități sau zone învecinate. Colabo
rarea comitetului județean pentru 
cultură și artă cu Universitatea popu
lară București a oferit posibilitatea 
prezentării unor valori semnificative 
ale Argeșului In fața publicului din 
Capitală. Tirgoviște, Sf. Gheorghe, 
Slatina, Făgăraș, Călimănești — au re
prezentat alte escale culturale ale 
acestui interesant itinerar spiritual.

Acțiuni energice pentru
evacuarea apei de pe ogoare

Ploile abundente din ultimele zile 
au produs băltiri pe mii de hectare 
cultivate cu legume, cereale, plante 
tehnice din județul Prahova. Ieri, ca 
de altfel în tot cursul săptămînli tre
cute, mii de țărani au fost pe cîmp 
cu tîrnăcoape, hîrlețe, autopompe, 
aspersoare, mijloace rutiere pentru a 
evacua apa care băltește și a salva 
recolta foarte frumoasă — aflată sub 
apă. Alături de săteni, muncesc cot 
la cot cei peste 1 000 de mecaniza
tori din Prahova. In urma unui plan

efectuat de consiliile interooopera- 
tiste s-au deplasat spre zonele in 
care băltește apa toate mijloacele 
mecanizate de care dispun S.M.A.- 
urile. Duminică, toți lucrătorii, spe
cialiștii de la organele județene 
agricole, activiștii de la U.J.C.A.P. 
s-au aflat pe teren, participînd la 
operațiile de evacuare a apelor, de 
drenaje, de întărire a digurilor.

C. CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

MESAGERI
Al TEATRULUI

FRANCEZ
Ne vizitează țara Theatre de la Cită 

— de Villeurbanne condus de cunos
cutul animator al scenei franceze 
Roger Planchon, teatru pe care pu
blicul român a avut posibilitatea să-l

cunoască și să-1 aplaude cu opt am 
in urmă. „Thăâtre de la Cită" va pre
zenta între 8 și 18 iunie, la Timișoa
ra. București și Iași, un număr de opt 
reprezentanții cu „Tartuffe" de Mo- 
116 re (regia : Roger Planchon șl Jean 
Louis Martin-Barbaz, Decoruri și co
stume : Renâ Allio) cu Michel Au- 
clalr in rolul titular, precum și cu 
„Albastru, alb, roșu", text și regie : 
Roger Planchon. Decoruri și oostuime: 
Andră Acqiuart.

elevii liceului au cîștigat diferite 
medalii și distincții de prestigiu. In- 
tr-o atmosferă de puternică însufle
țire participanții la adunare au a- 
dresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, o tele
gramă în care se exprimă profunda 
recunoștință față de partid pentru 
condițiile minunate care au fost 
create școlii ; totodată, colectivul ca
drelor didactice șl elevii liceului se 
angajează să-și consacre cunoștințele 
și forțele de care dispun slujirii in
tereselor patriei și partidului.

cat-o teatrele noastre • Ca
leidoscop cultural-artistic.

18,45 Stop-cadru — emisiune eco
nomică.

19,10 Tragerea C.E.C.
19,15 Tragerea de amortizare 

ADAS.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. Sport. 
Un eveniment artistic : 
„Hamlet la Elslnor (II) de 
W. Shakespeare.
Steaua fără nume — muzică 
ușoară. Prezintă Dan Deșliv.

22,30 Imagini din R.P.D. Coreear 
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

19,20
19,30
20,10

21,40
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Oferta fiind foarte seri
oasă, m-am urcat prin față 
în „Ștefan cel Mare", m-am 
așezat in banca mea și-am 
început să mă gindesc la 
jumătatea de milion și, mai 
ales, la pușcă. Cu jumătatea 
de milion mă voi descurca 
eu. Dar ce să fac cu pușca ? 
Dușmani n-am, in ciori de 
ce să trag că au și ele treaba 
lor...

Am coborit din „Ștefan 
cel Mare", tot prin față, și 
din Suceava am mai făcut 
pînă la Ocolul silvic din 
Moldovița o oră.

Cu șeful Ocolului sil
vic aș vrea să vorbesc.

— Nu e. Șe să fac dacă 
nu e...

— Cu contabilul...
— Vai, da dinsul îi șu

bred. 11 dor șelele. Să nu-l 
deranjăm, e tare șubred de 
șele.

— Dar un șef neșubred, 
n-aveți la indemină ?

— li tovarășa injiner Ma
ria Kmecz. Da iși face 
somnu di amiazi.

— Te rog trezește-o din 
somnul de amiază.

— Da o să mă șerte to
varășa injiner, că nu păstrez 
sicretu’somnului ’mneaei di 
amiazi.

De cinci ori am trimis 
după dumneaei. Dormea 
greu că abia a șasea oară 
a venit.

— Domnișoară inginer, un 
fost salariat al dumneavoas
tră mi-a trimis o scrisoare.

— Ce salariat ?
— Constantin Juravlea. A 

fost pădurar și...
— Juravlea 7 Ce

scris ? Apoi noi l-am alun
gat din Ocol din ’67. El » 
și puțin poet...

— De ce l-ați alungat 7
— Șefu’ știe, tovarășul in

giner Apetroaie. El știe de 
ce l-a glungat. O fi făcut 
ceva trăznăi.

— A avut pușcă 7
— Cine să aibă pușcă ?
— Juravlea, cel alungat.
— Da matale ai văzut pă

durar fără pușcă 7
— Da pădurarul ăsta Ju

ravlea a avut în primire și 
niște boniere ?

— Ce boniere 7
— Boniere cu foi de trans

port. Dacă arăți oricărui 
„controlor" o foaie din asta 
de transport completată, poți 
transporta oriunde vrei o 
remorcă întreagă cu lemne,

încărcată 
are... zeci

— Cine 
nuri ?

v-a

cu vîrf. Zice că 
de 
are
/

— Juravlea. 
Juravlea zice 
că are la dispoziție un bo
nier ștampilat cu care ar 
putea să fure din „aur 
verde" lemne in valoare de 
peste o jumătate de milion 
lei. Și pentru că el nu vrea 
să fure, mi-a oferit mie po
sibilitatea...

— Dumneavoastră vă arde

bonuri.
zeci de bo-

Constantin 
în scrisoare

pușca lui Constantin Jurav
lea, pe care l-ați concediat 
in anul 1967 7

— Pușca 7 l-a fost luată 
în noiembrie 1967, mi-a răs
puns foarte exact tovarășul 
Niga după ce 
niște dosare.

— Deci arma 
Dar permisul ? 
de port-armă ?

— Asta am uitat... Dar sț 
vizează anual... am uitat.

— Se întimplă. Un prie
ten de-al meu și-a uitat

a consultat
i-ați luat-o. 
Autorizația

„Vino să-ți dau 
jumătate de milion 
și poate și-o pușcă 1“

foileton de Nicuță TĂNASE

de glume. Cum să aibă Ju
ravlea un bonier întreg 
ștampilat, dacă a fost alun
gat ? Un bonier întreg 7 Nu 
se poate...

— Întreg.
— Imposibil, legea spune 

că dacă se pierde un singur 
bon, trebuie publicat la 
ziar... E minciună.

— Vă rog să-mi arătați 
registrul cu „gestiunea" a- 
cestor atit de supravegheate 
boniere, cu foi de transport 
„regim-special".

— Apoi gestiunea asta o 
are tovarășul NIGA, conta
bilul.

— Cel pe care-l dor șa
lele 7 Vă rog trimiteți pe 
cineva după dinsul...

A trimis de două ori și-a 
venit abva a cincea oară. 
L-am întrebat :

— Țineți o evidență a bo
nurilor cu „regim special" ? 
Dar a puștilor 7 Unde e

capul într-o tinichigerie. De 
ce intr-o tinichigerie și nu 
intr-un atelier de reparat 
umbrele, nu se va afla prea 
ușor. Deci, ați uitat să-i ri
dicați permisul de port
arma. Dar cum de ați uitat 
să-i luați bonierul ?

— Ce bonier ?
— Cind l-ați dat afară, el 

avea In gestiune și niște 
boniere. Ați putea să-mi 
spuneți unde este bonierul 
cu seria 1481701 pînă la 
1481750 ? Ce ziceți 7 Puteți 
să-mi arătați ?

— Cum să nu.
— Juravlea susține că de

ține triplicates bonierelor 
de mai sus. Și, in afară de 
asta, mai zice că are și bo
nierul inseriiat de la numă
rul 2231501 pină la 2231550. 
Și mai susține că cu aceste 
bonuri ștampilate, pe care 
le are la dispoziție din anul 
1967, de-atunci de cind a 
fost dat afară, ar fi putut

fura lemne in valoare de 
peste o jumătate de milion 
lei.

— Imposibil. Nu se poate. 
Dacă pierzi un singur bon 
trebuie să...

— Știu, să fie anunțat în 
presă, să anunțe și miliția... 
Aveți evidența bonierelor 7 
Poate că Juravlea a vrut să 
vi ponegrească. Unde sînt 
bonierele cu seriile, de mai 
sus ?

— Să căutăm.
Și a început să caute. Am 

căutat și eu într-o încăpere 
numită arhivă. Am găsit 
aici o sticlă cu șerlac, niște 
sticle goale, multe dosare 
împrăștiate anapoda, chiar 
și o evidență a bonierelor 
pină in anul 1964, o altă 
evidență a bonierelor din 
1968 încoace... Cele cu be
leaua...

Am pornit în căutarea 
omului care mă chema să-mi 
dea o jumătate de milion 
și poate și-o pușcă. L-am 
găsit pe Juravlea in sus, la 
vreo 5 km de cabana Bolo- 
văniș. Aproape de poalele 
Călimanilor. Fasona bile- 
manele...

— Nene Juravlea, am ve
nit să mă faci cu jumătatea 
de milion lei, pe care mi-ai 
promis-o in scrisoare.

Mi-a dat acest bilet :
„Dragă Lină, te rog să-1 

dai tovarășului Nicută Tă- 
nase ori tovarășului care îți 
prezintă acest bilet cele două 
bonuri de foi de transport 
pe care ți le-am lăsat în 
păstrare. Unul are seria : 
2231501 pînă la 2231550 și 
altul cu seria 1481701 pînă 
la 1481750.

Vezi că dumnealor sînt 
de la redacția „Scînteii", 
ori din altă parte, căci eu 
de cum ți-am spus am scris 
despre ele la București la 
tov. Nicuță Tănase. Azi 
19.V.1971. Juravlea."

— Și pușca 7
— Vf dau numai permi

sul.
Și mi l-a dat. Ce naiba 

să faci numai cu permisul 
prin pădurea asta cu... ele
fanți.

/
P.S. Nene Juravlea, salu

tări ! Permisul l-am predat 
tovarășului Virgil Țurcanu, 
de la Ocolul silvic Broșteni. 
Țt-ai luat tranșa a doua de 
lemne ?

BRUTĂRIILE SĂTEȘTI
(Urmare din pag. I)

procurării combustibilului (solid, li
chid sau gazos), insuficiența mijloa
celor de transport, nerealizarea de 
către industrie a unor utilaje de 
panificație de gabarite mai mici, nu
mărul redus al lucrătorilor calificați 
etc. Nu avem insă intenția de a a- 
naliza aceste motive — mai mult sau 
mai puțin întemeiate — deoarece ele 
sînt cunoscute. Dezvoltarea și înfiin
țarea de noi brutării de către orga
nizațiile cooperației de consum și 
cooperativele agricole de producție 
urmează a se realiza din fonduri pro
prii sau prin folosirea înlesnirilor o- 
ferite prin H.C.M. 1 975/1955, care re
glementează acordarea creditelor pe 
termen lung și pentru asemenea sco
puri. Pentru buna funcționare a bru
tăriilor existente, cît și a celor vii
toare este, desigur, absolut necesar 
să se asigure combustibili, drojdie de 
bere, utilaje (malaxoare și cazane 
malaxor), mijloace de transport, ma-l 
teriale de construcție. In acest scop

se impune, în primul rînd, identifi
carea și valorificarea tuturor resur
selor și posibilităților locale, iar în 
al doilea rînd este necesar ca mi
nisterele producătoare să sprijine 
mai mult eforturile organizațiilor 
cooperatiste. Cit privește asigurarea 
numărului de lucrători necesari noi
lor brutării, a celor ceruți de dez
voltarea actualelor unități și de ex
tinderea lucrului în două și trei 
schimburi, se preconizează organiza
rea uceniciei la locul de muncă a 
tinerilor (și îndeosebi a fetelor și 
gospodinelor cu experiență în pro
ducția casnică de pîine), capabili 
să-și însușească rapid procesul teh
nologic al producției industriale.

Dezvoltarea rețelei de brutării pre
supune, bineînțeles, rezolvarea unei 
game largi de probleme ; dintre ele, 
mai amintim necesitatea proiectării 
de către unitățile specializate ale De
partamentului industriei alimentare a 
unei brutării-tip, cu o capacitate zil
nică de 2 tone, care să folosească 
combustibil solid (cărbuni), pentru

economisirea produselor petroliere, a 
gazelor naturale și a lemnelor. Rea
lizarea unui asemenea tip de bru
tărie de capacitate mai mică va per
mite și evitarea situației actuale, cînd
— oonstruindu-se unități prea mari
— nu pot fi utilizate decît parțial 
și, deci, ineficient. De asemenea, este 
necesară omologarea, de către Inspec
toratul de Stat pentru cazane și in
stalații de ridicat, a injectorulul cu 
autopresiune, executat de cooperația 
de consum.

Realizarea prevederilor planului 
stabilit de U.N.C.A.P. și CENTRO- 
COOP cere o muncă stăruitoare în 
fiecare județ. Chiar dacă nu se vor 
construi brutării în fiecare sat sau 
comună — în unele cazuri nefiind nici 
necesar nici economic — prin măsuri 
organizatorice, prin coordonarea e- 
forturilor organizațiilor prestatoare 
de servicii privind realizarea și des
facerea produselor de panificație, se 
pot asigura condiții ca toate loca
litățile rurale să fie aprovizionate 
corespunzător cerințelor.

Complexe 
agricole de 

tip industrial
în județul Argeș se află In 

construcție noi complexe agri
cole de tiip industrial. La Valea 
Mare — Podgoria a intrat in 
funcțiune, cu două luni mai de
vreme. prima din cele 4 hale de 
producție ale noului complex 
avicol aparținind unei asociații 
intercooperatiste formată din 14 
unități agricole. De asemenea, a 
început po»ularea noului com
plex de creștere și ingrășare a 
porcilor de la Bradu. In diferite 
stadii de execuție se află com
plexul de ingrășare a mieilor si 
cel de sere și solarii de la 
Bascov, precum și complexele a- 
vicole de Ia Costești și Leor
deni.

COVASNA

O nouă stațiune 
balneoclimaterică

O nouă stațiune balneoclima
terică — Băile Fortyogo — din 
județul Covasna și-a deschis 
porțile. Situată în apropierea 
orașului Tîrgu Secuiesc, stațiu
nea dispune de instalații pentru 
băi calde de ape minerale. O 
dată cu noul sezon turistic, sta
țiunile balneoclimaterice din 
județ oferă vizitatorilor două 
vile noi și alte construcții la 
Balvanyos, noi vile la Vilcele. 
capacități sporite de tratament 
la Covasna, condiții mai bune 
de tratament și odihnă la Mal- 
naș.

TELE.ORMAN

Complex pentru 
creșterea puilor
La marginea orașului Videle 

au început de curind lucrările 
de construcție la un mare com
plex pentru creșterea puilor de 
carne cu o capacitate anuală de 
600 000 pui.

Investiția, la realizarea căreia 
contribuie cu fonduri bănești 
mai multe cooperative agricole 
din județ, va intra în producție 
la întreaga capacitate în tri
mestrul IV 1972, cind vor fi li
vrate pieței și primele cantități 
de carne de pasăre.

*
In construcție — 
cel mai mare 

cartier de locuințe
Constructorii din Bacău au 

predat la cheie primul bloc de 
locuințe din cartierul Cremenea. 
Acesta este cel mai tinăr car
tier ai orașului si care va fi și 
cel mai mare. In cursul actua
lului cincinal vor fi construite 
aici 5 000 apartamente. 40 săli 
de clasă, două complexe comer
ciale, o grădiniță și o creșă pen
tru copii, precum și alte obiec
tive social-culturale.

IALOMIȚA

„Tribuna 
lalomitei" A 

in casă nouă
SLOBOZIA (corespondentul 

„Scînteii", Lucian Ciubotaru). 
La Slobozia s-a inaugurat de 
curind o tipografie înzestrată 
cu linotipe, calandru, prese de 
paginat, rotativă in culori eu o 
capacitate de 36 000 de exem
plare pe oră.
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RUGBI

„CURSA DE URMĂRIRE11

FOTBAL

Divizia A — Etapa a XXV-a

Ieșenii, masați în propriul careu de o echipâ (Progresul) dezlănțuită...

4^*0

7

Rapid a pierdut
două puncte la Cluj

și poate că nu numai atit
9—1 pentru C.F.R. Cluj, echipă care 

luptă din răsputeri să scape de re
trogradare ; victorie netă, deci, în 
întîlnaree cu Rapid, a doua princi
pală competitoare la titlul de campi
oană națională. Pentru cei care n-au 
văzut această partidă, rezultatul atit 
de categoric ar putea să pară senza
țional, chiar dacă meciul în cauză 
s-a jucat pe terenul clujenilor. Pen
tru cei care au văzut-o (chiar și nu
mai pe micul ecran), nimic nu este 
senzațional. Așa ran s-au desfășu
rat „ostilitățile" în ultima treime a 
jocului, singura formație învingă
toare trebuia să fie C.F.R. Cluj, ta
bela de marcaj indicînd cu echitate 
ciștigătorul.

Primul gol al clujenilor a fost mai 
mult urmarea unei „zburdălnicii" a 
lui Răducanu, completată de oportu
nitatea lui Țegean, dar celelalte 
două — înscrise de Fanea Tudor 
(min. 73) și Soo (min. 85) — rezultau 
din însăși situația de pe teren, la ora 
respectivă. Cu spectrul rezultatului 
Progresul — Politehnica în față (la 
care s-ar fi putut adăuga o îngreu- 
nare a situației și printr-un cîștig

de cauză al Jiului, la Bacău) și pur- 
tînd pe umeri povara locului pe 
care-1 ocupă, clujenii au forțat pînă 
la' limită, alergînd după cele două 
puncte puse în joc cu sufletul la 
gură. Și, spre cinstea lor, le-au ob
ținut printr-o evoluție demnă de 
laudă, egalind și uneori depășind sub 
raport tehnic și de concepție adver
sari superior cotați. Și poate că, 
pentru a sublinia în măsura cuvenită 
performanța echipei C F.R. din Cluj, 
ar mai trebui adăugată șr'tăria et 
morală, care a ajutat-o să depășească 
momentul de cumpănă din min. 31, 
cînd Rapid a egalat prin Petreanu, 
formația bucureșteană obținînd golul 
la capătul unei perioade în care do
minase cu destulă autoritate.

Dincolo de isprăvile partenerilor 
de întrecere, în suma cauzelor eșe
cului suferit de giuleșteni ar putea 
fi trecută absența lui Dan Coe din 
centrul liniei de apărători și cea a... 
lui Neagu (deși a fost prezent în for
mație), unul dintre puținii anonimi 
ai întîlnirii. E greu, desigur, să rea
lizezi ce-a gindit Neagu în clipa în 
care Fanea Tudor (fotbalist care

REZULTATE TEHNICE
Sport club Bacău—Jiul Petroșani 2—0 (0—0). A marcat : Dembrovschi (2).
Progresul—Politehnica 4—2 (1—0). Au marcat : V. Popescu (2), Năstase și 

Matei ; respectiv, Moldoveanu și Lupulescu. Meciul s-a jucat sîmbătă.
Universitatea Craiova—U.T.A. 1—0 (1—0). A marcat : Oblemeneo.
Steagul roșu—Steaua 2—1 (0—0). Au marcat : Florescu și Drăgoi ; res

pectiv, Ștefănescu.
F. C. Argeș—Universitatea Cluj 1—1 (0—0). Au marcat : Anca ; respec

tiv, Frățilă.
Dinamo București—Petrolul 2—2 (2—1). Au marcat : Dumitrache și Săl- 

eeanu ; respectiv, Dincuță și Petruț.
C.F.R. Timișoara—Farul 0—0.
C.F.R. Cluj—Rapid 3—1 (1—1). Au marcat : Țegean, Fanea Tudor, Soo ; 

respectiv, Petreanu.

n-are nici măcar „tresa" de înaintaș 
de meserie) a înscris cel de-al doilea 
gol pentru echipa sa, dar ne place să 
credem că atacantul giuleștean nu 
s-a simțit de loc bine.

Aceasta este scurta istorie a par
tidei C.F.R.—Rapid, care, prin rezul
tatul înregistrat, ar putea să aibă o 
deosebită importanță, atît în lupta 
pentru titlu, cit și pentru cea a de
terminării echipelor care vor retro
grada. Dar, dincolo de această sem
nificație, prin calitatea fotbalului 
oferit de cele două formații, în gre
lele condiții în care s-a desfășurat, 
din cauza ploii, această partidă, sau 
altele din etapa de ieri sau din cele 
trecute, ne oferă posibilitatea de a 
constata lucruri îmbucurătoare des
pre fotbalul nostru, în ansamblu : 
tehnica de joc a crescut simțitor la 
majoritatea jucătorilor, echipele a- 
doptă și aplică uneori cu dezinvol
tură idei tactice clare, rezistența 
fizică acumulată în pregătirea de 
fond îngăduie menținerea unui ritm 
ridicat pe parcursul întregii partide, 
fiind rare, acum, acele perioade de 
„relaxare", în care eram obligați să 
vedem tineri fotbaliști „înotînd" pe 
teren după numai un sfert de oră 
de dispută. Chiar și angajamentul 
fizic a crescut și este păcat că nu 
toți conducătorii de partide reușesc 
să distingă un duel corp la corp 
tare, dar. in limitele regulamentului, 
de ciocniri care constituie abateri de 
la regulile fotbalului. Subliniem acest 
lucru, deoarece în confruntările in
ternaționale ne... lovim de un alt 
mod de aprecieri și atunci reprezen
tanții noștri sînt în pierdere. Su
gerăm federației de specialitate o 
consfătuire cu întreg corpul de ar
bitri pentfu a pune la punct nu 
numai aceste chestiuni care țin de 
maniera de apreciere a jocului de 
mare angajament fizic, ci și alte 
numeroase istorii pe care le-au pro
vocat „cavalerii fluierului" în acest 
sezon.

A ECHIPELOR STEAUA 

SI GRIVIȚA ROSIE• • •

Principalele pre
tendente la titlul 
de campioană la 
rugbi — echipele 
bucureștene Stea
ua și Grivița ro
șie, acum pe pri
mele două locuri

în clasament, distanțate doar de un 
punct — au susținut ieri meciuri 
relativ ușoare, fiecare pe teren pro
priu, fapt ce le-a permis să-și păs
treze aceleași poziții și în continua
re. Steliștii au jucat pe terenul din 
bd. Ghencea cu Rapid. Starea tere
nului n-a permis decît un joc închis, 
cu balonul la picior, cu numeroase 
degajări în tușă, numai astfel pu- 
tîndu-se înainta spre buturi. Steliștii 
și-au asigurat victoria cu 9—3, scor 
stabilit în prima repriză. După pau
ză, rapidișâi au meritul de a fi fă
cut un joc egal cu actualii lideri ai 
campionatului.

Grivița roșie a întîlnit pe terenul 
din Parcul copilului echipa Construc
torul — ultima clasată (sortită de pe 
acum retrogradării). Scorul final, 
14—0 pentru grivițeni, indică superio
ritatea netă a acestora, dar tabela 
de marcaj a indicat mult timp un 
rezultat strîns (la pauză doar 3—0), 
semn al ambiției cu care „construc
torii" — jucători în general tineri, 
animați de dorința de a apăra pe 
putința forțelor lor culorile clubului 
— au ținut piept unor parteneri de 
Întrecere incomparabil mai experi
mentați și mai bine pregătiți. Rug- 
biștii de la Grivița nu au putut 
ajunge pînă în terenul de țintă ad
vers decît după îndelungi tatonări, 
tocmai in repriza secundă. Primele 
trei puncte le-au realizat dintr-o lo
vitură de picior căzută, cu această 
zestre rămînind pînă după trecerea 
a circa 60 de minute de joc. Scorul 
a căpătat proporțiile categorice 
de-abia în ultimele minute, obosea
la celor de la Constructorul spunîn- 
du-și cuvintul.

Cealaltă fruntașă a rugbiului nos
tru (este vorba de Dinamo — anul 
acesta însă necontînd direct în lup
ta pentru titlu) și-a susținut me
ciul de ieri pe Stadionul tineretu
lui, terenul inițial programat (cel din 
Parcul copilului) neputînd suporta 
două partide din cauza deteriorării 
gazonului, ca urmare a ploii. Dina- 
moviștii au primit o replică destul 
de viguroasă (deloc surprinzătoare) 
din partea rugbiștilor de la Rulmen
tul Bîrlad. Meciul însă s-a încheiat 
după numai o repriză, terenul ne- 
maipermițînd o desfășurare cit de 
cît normală a jocului. In acel mo
ment, Dinamo conducea cu 11—0, ca 
urmare a unei notabile omogenități 
a echipei.

CLASAMENTUL
Dinamo 25 13 7 5 41—20 33
Rapid 25 11 10 4 29—17 32
Univ. Craiova 25 11 6 8 21—19 28
Farul 25 10 8 7 34—33 28
Petrolul 9 9 7 29—28 27
Steagul roșu 25 11 5 9 21—21 27
Politehnica 25 11 4 10 39—33 26
Steaua 25 9 8 8 32—27 26
U.T.A. 25 11 4 10 32—28 26
Univ. Cluj 25 8 8 9 24—24 24
F. C. Argeș 25 8 8 9 32—32 24
S. C. Bacău 25 10 3 12 31—34 23
C.F.R. Cluj 25 8 6 11 30—39 22
Jiul 25 9 3 13 21—29 21
Progresul 25 7 6 12 24—31 20
C.F.R. Tim. 25 5 3 17 15—40 13
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Arbitrajul a corespuns, 
derbiul... mai puțin

Cu derbiul Steaua— 
Dinamo, disputat sîm
bătă după amiază, s-au 
încheiat „conturile" u- 
nuia dintre cele mai 
pasionante campionate 
naționale de handbal, 
titlul revenind — pen
tru a șasea oară in 
istoria de 11 ani a 
supremei competiții 
interne — echipei 
Steaua. Victoria lui 
Gruia, Gațu, Goran, 
Birtolom, Marinescu, 
Dincă și a colegilor 
lor (bine pregătiți de 
antrenorii Cornel Oțe- 
lea și Otto Thelmann) 
este rezultatul muncii 
fără preget depuse 
de-a lungul întregului 
sezon, un sezon ex
trem de dificil, știut 
fiind că majoritatea 
componenților echipei 
campioane sînt și ti
tulari în reprezentati
va națională, că Steaua 
— paralel cu obliga
țiile sale de partici
pantă la campionatul 
țării — a trebuit să 
facă față și unei serii 
de meciuri din ce în 
ce mai dificile în 
„Cupa campionilor eu
ropeni", a cărei fina
listă a fost și la ulti
ma ediție. Desigur, 
meciul care a definiti
vat socotelile în cam
pionatul intern a fost 
cel de acum, cu Dina
mo, formație la fel de 
interesată în a cîștiga 
derbiul și — astfel — 
titlul.

Meciul acesta al 
campionilor — un 
„meci care... adu.e 
ploaia", cum remarcau 
unii spectatori (sîmbă- 
ta trecută, ca și în 
toamnă, la prima con
fruntare în aer liber 
dintre Steaua și Dina
mo, a plouat toren
țial...) — a fost influ
ențat în părțile lui 
esențiale (tehnică, tac
tică. sportivitate) nu

numai de vicisitudinile 
naturii, ci și de starea 
excesiv de nervoasă a 
combatanților, poate 
chiar a antrenorilor. 
Din această pricină, 
cele cîteva mii de 
spectatori (pentru care 
nici terenul Dinamo 
nu oferă condiții de 
vizionare dintre cele 
mai bune) au avut 
destule regrete, atît în 
timpul cît și după în
cheierea meciului.

Este totuși inadmi
sibil ca într-un joc 
in care se întrec cei 
mai buni handbaliști 
ai tării, de fapt cei 
mai buni handbaliști

din lume, să se în
scrie un număr atit 
de mic de goluri 
(6 în prima repriză. 7 
în cea de-a doua), 
faulturile, în schimb, 
ținindu-se parcă lanț 
(numărate circa 80 !). 
Arbitrii au intervenit 
adesea pentru a da a- 
vertismente, dictînd 
chiar și 8 eliminări de 
cîte două minute (6 
Dinamo, 2 Steaua). Ră- 
mîne, de asemenea, de 
neînțeles cum o serie 
de jucători de pe 
banca rezervelor (mai 
ales cei de la Steaua), 
în loc să păstreze acea 
disciplină obligatorie 
pentru orice sportiv 
aflat in incinta sau pe 
marginea arenei, țină, 
gesticulează și vocife
rează de fiecare dată 
cînd arbitrul sancțio
nează pe colegii lor 
din teren.

Rezultatul partidei,

după opinia noastră, 
este echitabil. Steaua 
(in fapt, fără să con
teze pe Gruia, care a 
marcat doar un singur 
gol) a meritat victo
ria, pentru care a lup
tat din răsputeri din 
primul pînă în ultimul 
minut. Dinamoviștii 
puteau cîștiga însă la 
fel de meritat. Ei au 
condus majoritatea 
timpului, au avut mo
mente de dominare 
netă, dar — uneori 
grăbiți, alteori con
vinși că nu mai pot 
pierde — au ratat co
pilărește sau n-au mai 
insistat în atac. Unul 
dintre momentele cele 
mai semnificative în 
acest sens : în minutul 
40, cînd conduceau cu 
5—3 și erau în inferio
ritate numerică, dina
moviștii reușesc o in
tercepție splendidă. 
Bota pornind vijelios 
pe contraatac. Golul 
era ca și înscris, Din
că se și vedea scoțînd 
mingea din plasă. A- 
tacantul dinamovist — 
deși singur — ajuns în 
centrul liniei de la 
6 metri, șutează însă 
pe lingă poartă...

Arbitrajul, în ase
menea împrejurări, a 
fost supus unor vehe
mente critici, după 
meci cei mai supărări 
fiind desigur învinșii. 
Maniera de a conduce 
a arbitrilor craioveni 
Vladimir Coiocaru și 
Iordache Mihăilescu 
nu a impresionat prea 
mult prin fermitate și 
promptitudine, calități 
absolut necesare in 
meciuri de mare miză 
ca acesta. Dar, sc 
poate spune că. date 
fiind circumstanțele 
de joc si nervozitatea 
jucătorilor, arbitrajul 
a corespuns.

Ion DUMITRIU

ASEARĂ S-A ÎNCHEIAT

„Turneul țărilor socialiste"
la scrimă

Ardeleanu (dreapta) în partida cu Schreiber (R.D.G.)

Ieri seară. în sala Floreasca din Ca
pitală, odată cu ultimele încrucișări 
de florete și spade, din cadrul celei 
de-a X-a ediții a „Turneului țărilor 
socialiste", a căzut cortina peste ul
tima competiție de anvergură la care 
au participat scrimerij noștri, înain
tea C.M. din luna iulie de la Viena.

Reunind la startul ei o întreagă 
pleiadă de supercampioni, scrimeri 
cu vechi „state de serviciu" pe plan
șele de concurs din întreaga' lume, 
competiția a constituit un excelent 
criteriu de verificare și selecție, în 
condițiile unei competiții asemănă
toare cu apropiatele C.M.
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Clasamentele probelor, atit indi
viduale cît și pe echipe, dominate 
de către scrimerii sovietici, oglindesc 
ordinea valorică — la această oră 
bineînțeles — a competitorilor.

Evident că, în condițiile oferite de 
un asemenea concurs de valoare, an
trenorilor și tehnicienilor noștri le-au 
fost oferite prilejuri de noi și utile 
constatări în ceea ce privește gradul 
de pregătire și potențialul de luptă 
al fiecărui sportiv, care vor aduce 
completări sau modificări — proba
bil — în planurile de pregătire ale 
loturilor.

Dacă la edițiile precedente scri
merii noștri se impuneau prin cîteva 
individualități, numai în probele de 
floretă feminin și masculin, la edi
ția din acest an s-a observat o creș
tere a valorii unui număr mai mare

Din toate 
sporturile

ȘAH

o în prima rundă a turneului in
ternațional feminin de șah de _ la 
Moscova, Kușnir (U.R.S.S.) a în
vins-o pe Voițik (U.R.S.S.). iar Ere- 
tova (Cehoslovacia) a cîșțigat la 
Margareta Teodorescu (România).

• Cu o rundă înainte de termina
rea turneului interzonal feminin de 
șah de la Ohrid conduce Nana Alek- 
sandria (U.R.S.S.) cu 12 puncte și o 
partidă întreruptă, urmată de Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.) — 11.5 puncte, 
Lazarevici (Iugoslavia) — 11 puncte. 
Elisabeta Polihroniade (România) o- 
cupă locul 9 cu 7,5 puncte și o par
tidă întreruptă.

CICLISM

• Etapa a 9-a a turului ciclist al 
Italiei, desfășurată pe ruta Casciana 
Terme—Forte dei Marmi (141 km), a 
revenit italianului Marino Baso în 3 h 
27’ 37”, urmat de belgianul Sercu și 
de italianul Zandegu, cronometrați cu 
același rezultat. în clasamentul ge
neral individual continuă să conducă 
Claudi Michelotto (Italia), urmat la 
2’ 02” de Aldo Moser (Italia) și la 
4’ 52” de Paolini (Italia).

BOX

• Federația poloneză de box a de
finitivat echipa care va participa la 
cea de-a 19-a ediție a campionatelor 
europene de la Madrid. Cei 11 pugi- 
liști, în ordinea categoriilor de greu
tate. sînt : Rojek, Blajinski, Gotfryd, 
Tomczik, Sczepanski, Iakubowski, 
Petek, Rudkowski, Stahurski, Gortat 
și Denderys.

ATLETISM

• In cadrul unui concurs atletic 
care a avut loc la Praga, cehoslova
cul Jaroslav Brabec a stabilit un nou 
record național în proba de aruncare 
a greutății : 19,73 m.

AUTOMOBILISM

• Cursa internațională automobi
listică desfășurată la Salzburg a fost 
ciștigată de austriacul Niki Lauda, 
învingătorul, care a concurat pe o 
mașină „Chevron", a realizat o me
die orară de 199,690 km, fiind urmat 
de italianul Arturo Merzario (pe 
„Fiat") și de englezii John Hine (pe 
„Chevron") și Vic Elford (pe „Lola").

SCRIMĂ

• Turneul internațional de spadă 
din Berlinul occidental a revenit el
vețianului Alexandre Bretholz (me
daliat cu aur la Jocurile Olimpice de 
la Tokio). El a totalizat in turneul 
final 5 victorii, fiind urmat in cla
sament de compatriotul său Daniel 
Giter cu 3 victorii. Competiția femi
nină de floretă a fost ciștigată de 
scrimera daneză Anni Max-Madsen. 
învingătoare în baraj in fața vest- 
germanei Margret Ohlsen.

SCHI

• Cu ocazia Congresului Federației 
Internaționale de schi de la Opatija 
s-a stabilit ca viitoarele campionate 
mondiale din 1974 să se desfășoare la 
Saint Moritz (Elveția)— probele al
pine și Salun (Suedia) — probele 
nordice. Congresul a hotărît ca anul 
viitor, în stațiunea de sporturi de 
iarnă iugoslavă Planica. să se dispute 
primul campionat mondial de „zbor" 
cu schiurile de la trambulină.

FOTBAL

• Au fost disputate noi întâlniri de 
fotbal dintre echipe italiene și engle
ze. Iată rezultatele înregistrate: 
Hudersfield Town — Bologna 2—3 ; 
Swindon Town — Sampdoria 4—1 ; 
Crystal Palace — Internazionale Mi
lano 1—1 ; West Bromwich Albion — 
Cagliari 1—2 ; Blackpool — Roma
1— 3 ; Stoke City — Verona 2—0.

• Echipele Paok Salonic si 
Olimpiakos Pireu se vor întîlni în fi
nala „Cupei Greciei" la fotbal. In 
semifinale. Olimpiakos a învins cu
2— 1 (1—0) pe Heraklis Salonic, iar 
Paok a dispus cu 3—2 (2—1) de 
A.E.K. Atena.

Poate fi considerat un pas înainte 
faptul că organizațiile și instituțiile 
cu atribuții în dezvoltarea sportului 
de masă au renunțat la o mare par
te dintre acțiunile cu caracter festi- 
vist, optînd pentru forme mai con
crete, organizate cu mai multă aten
ție : diversele „cupe" pe ramură de 
producție, acțiuni turistice, campio
nate orășenești etc.

încercînd aprofundarea noului mod 
de a concepe sportul de masă, în 18 
asociații din Capitală au fost orga
nizate activități model — desfășu
rarea unor acțiuni la 4—8 ramuri 
de sport, la care au participat peste 
10 000 de tineri și tinere — remar- 
cindu-se asociațiile Autobuzul, Dîm
bovița, Prefabricate, Tiparul, Loco
motiva, Electronica. Vulcan etc. Pot 
fi remarcate și eforturile sporite pen
tru organizarea acțiunilor de ordin 
turistic. în anul trecut, conform si
tuației prezentate de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, din inițiativa 
sindicatelor din întreprinderi, a comi
tetelor U.T.C. și a asociațiilor sporti
ve au fost organizate aproape 4 000 
de acțiuni cu peste 300 000 de parti
cipări.

Am subliniat doar aceste două mo
mente de vîrf din activitatea de 
masă desfășurată în asociațiile bucu
reștene, dar, fără îndoială, există și 
alte capitole cu realizări, atît în uni
tățile sportive din întreprinderi și 
instituții, cît și in cele ale elevilor 
sau studenților.

Consemnind aceste aspecte pozitive, 
credem că n-ar folosi nimănui dacă 
n-am pune în discuție o serie de pro
bleme ce frinează încă activitatea 
sportivă de masă.

Datele pe care le avem arată că a- 
sistăm la o scădere continuă a nu
mărului de tineri din întreprin
deri și instituții care partici
pă la competițiile de masă. „La e- 
tapele pe sector, de anul acesta, ale 
„Crosului tineretului" — ne spune 
NICOLAE STANCU, secretar al Co
mitetului municipal București al 
U.T.C. — la sectoarele 8, 2 și 7 am 
fost obligați să repetăm concursul de 
1* proba seniorilor (peste 20 de ani).

deoarece nu s-a întrunit numărul 
regulamentar de finaliști. Or, dacă 
la o asemenea competiție, a cărei 
desfășurare implică oricum o mo
bilizare suplimentară a forțelor orga
nizatorice se întimplă astfel de feno
mene, nu-i greu de presupus ce se 
petrece la nivelul competițiilor.: mai 
mici, a căror soartă stă în mina 
unuia sau, cel mult, a doi-trei ani
matori din întreprindere sau insti-

sentimentală pentru sport, cl și soli
citări directe. „Tinerii și chiar vîrst- 
nicii din uzina noastră, ne spune 
ȘTEFAN BAICOANA, președintele 
comitetului sindicatului de la Uzina 
de prelucrat mase plastice, vor să facă 
sport, mișcare, în general. Acest lucru 
se vede clar și din „atașamentul" lor 
față de cele două săli — una de șah, 
alta de tenis de masă — pe care le-am 
improvizat în incinta uzinei. Aci se

te. Și nu numai cele din Capitală, ci 
și din țară. După cum se știe, o mare 
parte dintre asociațiile și cluburile 
dotate cu baze și instalații au făgă
duit că vor deschide porțile stadioa
nelor sportului școlăresc și de masă, 
rezervînd ore sau zile speciale în 
acest scop. Dar, în București, cu ex
cepția bazelor de la Dinamo, Auto
buzul, Olimpia, F.R.B etc. — făgă
duielile au fost uitate repede. Nici

PORȚI DESCHISE
DOAR PE JUMĂTATE

INITIATIVE IN SPORTUL DE MASĂ CARE SE CER REVITALIZATE

tuție". Absențele de la fazele supe
rioară ale întrecerilor de masă de
monstrează — dacă parcurgem dru
mul în sens invers ; de la municipiu 
sau sector spre o asociație — persis
tența unor lacune mai vechi : că ac
tivitatea se rezumă la organizarea 
unor concursuri cerute din afară, că 
nu există asigurat un flux continuu 
al activității, că n-a intrat în prac
tica de zi cu zi a consiliilor asocia
țiilor sportive, a organelor sindicale 
sau U.T.C., preocuparea de a 
angrena in practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice, a spor
tului, pe toți oamenii muncii, 
întregul tineret, deși din partea a- 
cestora există nu numai o adeziune

desfășoară mereu concursuri oficiale 
sau întreceri spontane. Mai trebuie 
luat în considerare și interesul deo
sebit față de turism. Nu poate fi deci 
vorba de lipsă de interes din partea 
tinerilor. Numărul scăzut — cîteva 
zeci — al celor angrenați permanent 
în practicarea sportului se datorește, 
în special, capacității reduse a aso
ciației noastre sportive de a răspun
de solicitărilor".

Care sînt cauzele ce determină a- 
semenea stări de lucruri ?

Din cea mai simplă analiză re
zultă, în fond, două elemente esen
țiale.

Mai întîi, este vorba de modul cum 
gint folosite bazele sportive existen-

organele superioare n-au mai verifi
cat dacă inițiativa „porților larg des
chise" s-a transformat într-un mod 
permanent de activitate. „Porțile ba
zei Metalul, ne spune GHEORGHE 
IULIAN, președintele asociației spor
tive de la aceeași uzină de prelucrat 
mase plastice, ne-au fost mereu în
chise, deși la realizarea ei au lucrat 
voluntar și tineri de la noi". Tot în
chise, spre a da încă un exemplu, 
din multe altele, au stat și stau și 
cele ale stadionului Progresul.

Baze complexe, terenuri care stau 
goale si tineri care vor să facă sport 
— iată o anomalie care trebuie neîn- 
tirziat înlăturată. Socotim că este de 
datoria organelor de stat locale, a

tuturor cluburilor, asociațiilor, a tu
turor celor care au în administrare 
baze sportive să acționeze mai energic 
pentru a facilita pătrunderea pe ba
zele sportive a tinerilor dornici să 
practice sportul. Este în interesul 
sănătății publice, al sportului nostru.

In aceeași ordine de idei, un alt 
aspect nedorit îl întîlnim și în zonele 
de agrement sau in cele de interes 
turistic. I.C.A.B., în Capitală, între
prinderile de agrement sau cele care 
administrează stațiuni balneo-clima- 
terice oferă încă foarte puțin cetă
țenilor care vor să practice spor
tul.

Cel de al doilea element despre 
care vorbeam constă în inerția ce 
persistă încă în activitatea unor aso
ciații sportive, a unor comitete de 
sindicat și U.T.C. Chiar și eforturile 
de reconsiderare a concepției asupra 
activității de masă s-au făcut pînă la 
urmă cu aceleași mijloace tradiționa
le, rigide, greoaie, așteptîndu-se im
pulsuri din afară, cu prilejul unor 
mari competiții sau inițiindu-se ve
chile și cunoscutele competiții de 
„casă" sau „sector". Or, chiar expe
riența mai nouă a unor asociații sau 
organe locale — vezi „Festivalul pri
măverii" — demonstrează că acțiunile 
mai complexe — întreceri sportive, 
plus manifestări culturale sau ieșiri 
în grup la zonele de agrement din 
apropierea orașelor — se bucură de 
mai mare succes, de o participare 
mai numeroasă.

Iată de ce, apreciind eforturile 
pentru căutarea unor noi forme de 
activitate in sportul pentru cei mulți, 
considerăm totodată că ele nu pot 
constitui un motiv al automulțumirii. 
Cuprinderea unui număr mereu mai 
mare de tineri și tinere în practica
rea sistematică și organizată a exer
cițiilor fizice și a sportului — sar
cină centrală a mișcării sportive din 
țara noastră — trebuie să constituie 
în continuări un obiectiv de prim or
din al tuturor cluburilor și asociații
lor, al organizațiilor de masă și 
obștești, al organelor locale de stat.

de individualități la toate cele patru 
probe. Dovada oonstă în prezența în 
semifinale a cîte patru sportivi ro
mâni, atît în proba de sabie. cît și 
de spadă.

Floretiștii noștri au demonstrat că 
dețin suficiente forțe și calități pen
tru a se menține în plutonul fruntaș 
în ierarhia mondială, dar cu condiția 
ca toți să fie aduși la același numitor 
— sau un numitor apropiat — în 
ceea ce privește forma sportivă. In 
proba de sabie, rezultatele puteau fi 
și mai bune, dacă sabrerii noștri ar 
fi știut să „concureze" mai bine : 
faptul că ei nu folosesc, in condiții 
de concurs, toate procedeele tehnico- 
tactice pe care le cunosc, nereușind 
decit acțiuni confuze. Or, din aseme
nea acțiuni „confuze" se ivesc erorile 
de arbitraj și deci și stările nervoase 
Procentajul asalturilor nereușite va 
scădea cu cît fondul pregătirii va fi 
mai solid. Aici trebuie să caute sa
brerii noștri cheia viitoarelor succese, 
nu în cele de ordin subiectiv. în 
proba de spadă s-a observat o ten
dință spre ofensivă, cu acțiuni de lo
vire la corp, fiind micșorat numărul 
elementelor de „speculație" la braț ; 
ceea ce, evident, s-a materializat ta 
comportarea spadasinilor ' noștri. In 
sfîrșit. prezența lui Constantin Bă
răgan într-o finală de valoarea celei 
ce a fost la prezentul, concurs re
prezintă o adevărată performantă.

Lipsa de la întreceri a Olgăi Szabo 
s-a făcut simțită atît în turneul in
dividual. cît și în cel pe echipe. Fără 
„accidentul" secretariatului de planșă, 
alături de Maria Vicol, în finală pu
tea fi șt Ileana Drîmbă, ceea ce cu 
siguranță ar fi schimbat ordinea în 
clasament. Forma bună a Măriei Vi
col, cît și a celorlalte echipiere ale re
prezentativei noastre face in conti
nuare din această probă speranța 
nr. 1 a scrimei noastre la apropiatele 
C.M. O notă specială componentelor 
echipei de floretă, care la capitolul 
pregătire fizică au făcut un salt ca
litativ, colaborarea antrenorilor cu 
prof. A. Ciortea arătîndu-se eficientă.

RUGBI

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Republica Sud- 
Africană, selecționata de rugbi a 
Franței a jucat la Johannesburg cu 
o reprezentativă din Transvaal. Rug- 
biștil francezi au obținut victoria cu 
scorul de 20—14 (0—0). Jocul a fost 
urmărit de peste 75 000 de spectatori

NATAȚIE

• Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Budapesta. înotă- 
toarea maghiară Andrea Gyarmati a 
stabilit. un nou record european în 
proba de 200 m spate cu timpul de 
2’25”l/10. Vechiul record era de 
2’25”5/10 și aparținea aceleiași spor
tive.

HANDBAL

• La Sofia s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de handbal 
dintre echipele masculine Akademik 
Sofia și S. K. Leipzig. La capătul 
unui joc echilibrat, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 13—12 (8—4).

M0T0CICLISM

Valentin PAUNESCU Octavian VINTILA

• Concursul internațional de moto- 
cros desfășurat la Helsinki s-a înche
iat cu victoria lui Paul Friederich 
(R. D. Germană), care a concurat pe 
o motocicletă „C. Z.“. Pe locul se
cund s-a clasat suedezul Aake 
Johnsson pe „Maico". In urma aces
tor rezultate, in clasamentul campio
natului mondial (clasa 500 cmc) con
duce Paul Friedericn cu 42 puncte.
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LA HANOI A FOST

Demonstrație de protest a studenților venezueleni, la Caracas, împotriva agresiunii americane în Indochina

COPENHAGA

DESCHIDEREA
CONFERINȚEI

ȚĂRILOR DIN ZONA
MARII BALTICE

VIETNAMUL DE SUD

AC1IUNI OFENSIVE AIE 
FORtllOR PAIRIOIICE »
SAIGON 30 (Agerpres). — In 

noaptea de sîmbătă spre duminică, 
artileria forțelor patriotice din Viet
namul de sud a supus unui intens tir 
de artilerie aerodromul și baza mili
tară americană de la Da Nang. For
țele patriotice sud-vietnameze au 
declanșat, de asemenea, un atac in 
cursul nopții de simbătă asupra uni
tăților americano-saigoneze aflate în 
provincia Guang Nam, provocindu-le 
pierderi in oameni și materiale de 
luptă.

costa rica Ample acțiuni
revendicative

ale muncitorilor agricoli
SAN JOSE 30 (Agerpres). — Situa

ția socială din Costa Rica este deo
sebit de încordată ca urmare a gre
vei generale a muncitorilor de pe 
plantațiile companiei nord-americane 
„United Fruit". Surse guvernamen
tale au confirmat că pe plantațiile 
concesionate companiei orice activi
tate a încetat, fiind paralizat și prin
cipalul port, „Golfito", folosit pentru

Încărcarea bananelor destinate expor
tului. Totodată, postul de radio „Ge- 
loj“ a anunțat că pe alte 47 de plan
tații din sudul țării se desfășoară 
ample acțiuni revendicative. In ora
șele Palmar și Coto au avut loc in
cidente între greviști și membrii găr
zii civile, inregistrîndu-se mai mulți 
răniți.

Deși greva a fost declarată ilegală 
de guvern, diferite organizații și per
sonalități politice și-au declarat soli
daritatea cu greviștii.

de existentă"I
HANOI 30. — Trimisul spe

cial Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In sala de expoziții 
de pe bulevardul Hang Bai din 
centrul capitalei Republicii De
mocrate Vietnam a fost inaugu
rată expoziția „Partidul Comu
nist Român — 50 de ani de exis
tență".

Au participat Vu Quoc Uy, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, Le Huy, director 
adjunct al Comisiei de studii a 
istoriei Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, Hoang 
Tu, director la Ministerul Afa
cerilor Externe, Pham The, di
rector al Departamentului țări 
socialiste in cadrul Comisiei 
pentru relații externe a Comi
tetului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam.

Au rostit cuvintări Vu Quoc 
Uy și ambasadorul României, 
Constantin Băbeanu. Ei au sub
liniat, printre altele, că alături 
de celelalte manifestări organi
zate in R.D. Vietnam, cu prilejul 
aniversării P.C.R., expoziția se 
situează pe linia dezvoltării re
lațiilor dintre partidele și po
poarele noastre, in spiritul res
pectului și cunoașterii reciproce.

COPENHAGA 
Copenhaga s-au 
conferinței țărilor din zona 
Baltice, ia care participă 200 de re
prezentanți ai organizațiilor obștești 
și ai partidelor politice din Dane
marca. Uniunea Sovietică, Polonia, 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei, 
Suedia, Norvegia și Finlanda. Pe or
dinea de zi sînt înscrise probleme 
privind asigurarea securității în a- 
ceastă zonă și posibilitățile de dez- 

?i

30 (Agerpres). — La 
deschis lucrările 

Mării

voltare a colaborării economice 
culturale între țările din regiune.

Ministrul de externe
al Republicii Chile 

la Belgrad
Sîmbătă a sosit la Belgrad, într-o 

vizită oficială, ministrul de externe 
al Republicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda Medina în aceeași zi, au în
ceput convorbirile oficiale dintre mi
nistrul chilian și Mirko Tepavaț, se
cretar federal pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia. După 
cum anunță agenția Taniug, discu
țiile s-au axat pe principalele pro
bleme internaționale actuale și pe 
aspecte ale colaborării bilaterale.

Dupâ reuniunea monetara de la Munchen

Problemele nevralgice au rămas in suspensie
BONN 30. — Corespondentul Agerpres,

M. Moarcăș, transmite : Recenta conferință mo
netară de la Miinchen, considerată printre cele 
mai importante întruniri ale^ bancherilor occi
dentali după ultimul război mondial, a prilejuit 
o aprigă confruntare 
financiare dintre cele

între concepții și practici 
mai diferite.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Delegația P.C.R
în vizită la Zvolen

30. — Corespondentul
C. Prisăcaru, transmite :

PRAGA 
Agerpres, 
în cursul zilei de duminică, delegația 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a vizitat orașul Zvolen.

La sosire, pe aeroportul Sliac, in 
întîmpinarea delegației au venit re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, care i-au salutat pe 
oaspeții români cu deosebită cordia
litate.

La sediul Consiliului popular raio
nal, a avut loc o convorbire tovără
șească privind problemele dezvoltă
rii economice și social-culturale a 
raionului și orașului. Intilnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, expresie a bunelor 
lății tovărășești dintre partidele 
muniste, dintre popoarele român, 
și slovac.

Așa cum este cunoscut. In anii 
lui de-al doilea război mondial, după 
eliberarea întregului teritoriu al pa
triei lor, ostașii români au continuat 
lupta plină de abnegație și eroism , 
împotriva Germaniei hitleriste, pentru 
eliberarea popoarelor prietene. Peste 
150 000 de ostași români au participat, 
alături de partizanii cehi și slovaci, 
umăr la umăr cu armata sovietică, la 
eliberarea Cehoslovaciei. In bătăliile 
purtate, în misiunile grele din ma
sivele muntoase ale Tatrei, la forța
rea a numeroase cursuri de apă. la

re- 
oo- 
ceh

ce-

eliberarea a numeroase localități, In 
distrugerea unor poziții fortificate ale 
armatelor hitleriste, peste 60 000 de 
ostași români — morți, răniți sau 
dispăruți — și-au dat jertfa de singe 
prin care au pecetluit pentru totdeau
na trainica prietenie ce unește po
poarele român, oeh și slovac.

Oamenii muncii din Cehoslovacia 
păstrează întipărită în adîncul inimii 
amintirea celor căzuți, care au con
tribuit prin jertfa lor la deschiderea 
unor perspective noi de viață liberă 
și de progres ; aceasta s-a văzut din 
însăși imaginea cimitirului de la Zvo
len, din mărturiile vii ale atenției și 
respectului cu care sînt îngrijite locu
rile de veci ale eroilor români.

în memoria acestora, delegația ro
mână, însoțită de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
a depus o coroană de flori la monu
mentul comemorativ — un bloc ma
siv de piatră albă, purtî.nd inscripția: 
„Glorie veșnică ostașilor români că
zuți pentru eliberarea Republicii 
Cehoslovace". Monumentul era stră
juit de o gardă de onoare. De-a lun
gul traseului prin cimitir se aflau 
înșiruite detașamente de pionieri.

Cu această ocazie, delegația Parti
dului Comunist Român a depus o 
coroană de flori la monumentul eroi
lor sovietici, căzuți pentru cauza co
mună a înfrîngeril și lichidării bar
bariei fasciste, pentru țelul nobil al 
libertății și fericirii popoarelor.

în cursul aoeleiași zile, delegația 
română a făcut o vizită în localitatea 
Dudineț, din apropierea orașului 
Zvolen.

Cu toate că partici- 
panții la conferință au 
examinat, îndeosebi, 
cauzele și efectele re
centei crize monetare 
interoccidentale, reuni
unea a permis o discu
ție mai aprofundată a- 
supra întregului sistem 
monetar interocciden- 
tal, care a scos și mai 
mult în evidentă diver
gențele existente. Ast
fel, ministrul de finan
țe al S.U.A., John Con
nally, a cerut celorlalte 
țări occidentale să eli-

mine actualele restric
ții la importurile de 
mărfuri din Statele 
Unite și să cheltuiască 
mai mult pentru pro
gramele militare co
mune, ca un mijloc de 
a se veni în sprijinul 
restabilirii echilibrului 
balanței de plăți ame
ricane. Dar, după cum 
au relevat cercurile a- 
propiate conferinței, 
ceilalți participanți au 
reacționat „cu multă 
răceală" la această ce
rere. In schimb, ei au 
criticat rolul important

pe care l-a avut dola
rul în perturbațiile de 
pe piața vest-euro- 
peană a devizelor, per- 
turbații atribuite poli
ticii monetare adoptate 
de S.U.A. , 
seama numai 
rasele lor pe 
tern".

Conferința
Munchen a avut rolul 
de a pregăti conferin
ța monetară interocci- 
dentală programată în 
toamnă la Washington. 
După cum scrie ziarul 
vest-german „Handels
blatt", „la Miinchen s-a 
hotărît, de fapt, un 
transfer de competență 
de la o conferință, la 
alta, problemele 
vralgice ale lumii fi
nanciare rămînînd 
suspensie".
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întreprinsă la 
Saba și-a ex- 
de rezultatele 

convorbirilor

CORESPONDENTA 
DIN ROMA, 

DE LA N. PUICEA

Io Madrid, 
publice din Ma
la închisoare pe

nordul și sudul 
pentru ca prin 
lor organizată

0 delegație a Partidului 
Socialist din Chile, condusă 
de secretarul general al C.C. al par
tidului, Carlos Altamirano, a sosit la 
Moscova — relatează agenția T.A.S.S.

după o vizită oficială 
Paris. La sosire, Elias 
primat satisfacția față 
înregistrate în cursul
pe care le-a avut cu diferite perso
nalități politice franceze, printre care 
și ministrul francez al apărării, 
Michel Debrd.

Ministrul libanez al apă
rării și finanțelor, Elias Saba, 
s-a înapoiat sîmbătă seara la Beirut.

MEZZOGIORNO-ULUI"

PENTRU DEZVOLTAREA

CRAPII INCOMOZI
un

CUI PE CUI

s-au des- 
martie și

produselor, 
o participare mai activă a 

economic

Sovie- 
sovie- 
limi tarea

Columbia. Un avion al armatei vene- 
zuelene a obligat unul din elicoptere 
să aterizeze pe teritoriul Venezuelei. 
Echipajul elicopterului se află în pre
zent sub cercetarea 
li tare.

transmit
Delegația Uniunii 

tice la convorbirile 
to-americane privind 
înarmărilor strategice, care 
fășurat la Viena intre 15
28 mai a.c., a plecat sîmbătă spre 
Moscova, anunță agenția T.A.S.S. 
înaintea plecării, șeful delegației so
vietice, Vladimir Semionov, a decla
rat că tratativele de la Viena au fost 
utile.

Condamnări
Tribunalul ordinii 
drid a condamnat ______
diferite termene opt muncitori basci 
acuzați de a fi participat la „întru
niri ilegale" în scopul creării unui 
sindicat.

Un purtător de cuvint al 
armatei venezuelene a anun- 
țat că două elicoptere aparținînd ser
viciilor de cartografie ale armatei a- 
mericane au violat spațiul aerian al 
acestei țări in regiunea de graniță cu

Delegația C.C. al P.M.U.P., 
condusă de Edward Babiuch, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., care se află în vi
zită în Cuba, a fost primită de Osval
do Dorticos, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Republicii Cuba.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA CONSACRATA
PROBLEMELOR INDUSTRIALIZĂRII

între 1 și 8 Iunie se vor desfășura 
la Palatul Hofburg din Viena lucră
rile conferinței internaționale extra
ordinare a Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială 
(O.N.U.D.I.). Este pentru prima dată 
de la înființarea acestei organizații în 
1966, cînd toți membrii săi (137) au 
posibilitatea să se întîlnească într-o 
reuniune consacrată exclusiv proble
melor dezvoltării industriale.

Convocată în baza unei rezoluții a 
Adunării Generale a O.N.U., confe
rința va face o trecere în revistă a 
rezultatelor obținute de O.N.U.D.I. în 
cei peste patru ani de activitate și 
va examina, prin compararea directă 
a pozițiilor tuturor țărilor membre, 
căile și mijloacele prin care această 
organizație va putea sprijini mai efi
cient dezvoltarea industrială a sta - 
telor, îndeosebi a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Pe agenda conferinței sînt înscrise 
probleme de mare însețnnătate pen
tru telurile și viitorul organizației, și 
anume : strategia și orientarea pe 
termen lung a activităților O.N.U.D.I. 
organizarea și finanțarea acestora.

La solicitarea secretariatului 
O.N.U.D.I., adresată tuturor statelor 
membre, peste 80 de țări au comuni
cat in scris, în lunile martie și apri
lie, observațiile lor preliminare asu
pra tematicii conferinței. Aceasta a 
învederat un larg consens asupra 
rolului important pe care îl poate 
avea O.N.U.D.I. în facilitarea indus
trializării țărilor în curs de dezvol
tare.

Practica isterică a relevat cu pri
sosință rolul determinant pe care îl 
are industrializarea ca factor de 
progres al popoarelor. Industrializa
rea este calea pe care se poate a- 
junge la diversificarea economiilor 
statelor în curs de dezvoltare, carac
terizate în prezent prin monocultură. 
la eliminarea efectelor negative re
zultate din producerea și exportarea^ 
unuia sau â citorva produse, adică la 
suprimarea consecințelor nefaste ce 
decurg din așa-numita „foarfece a 
prețurilor". Prin restructurarea și mo
dernizarea economiilor țărilor in 
curs de dezvoltare, industrializarea 
contribuie la creșterea nivelului de 
viață al popoarelor respective, la 
prosperitatea lor materială și spiri
tuală, la consolidarea independenței 
și suveranității lor.

Este bine cunoscut și confirmat de 
întreaga experiență contemporană că 
lichidarea subdezvoltării, progresul 
economic reclamă. în primul rînd. 
eforturi susținute din partea popoa
relor țărilor respective. în același 
timp, o importantă responsabilitate

revine comunității internaționale 
pentru a crea condiții capabile să 
faciliteze accelerarea dezvoltării eco
nomice a acestor țări. în acest con
text se înscrie și rolul ce revine 
O.N.U.D.I., ca organism internațional 
creat în scopul de a contribui la pro
movarea și facilitarea industrializării 
țărilor în curs de dezvoltare. în cei 
peste 4 ani de existență, O.N.U.D.I. 
a desfășurat o activitate 
numeroase state au 
fectiv de sprijinul O.N.U.D.I. 
crearea, dezvoltarea 
zarea unor ramuri sau subramuri in
dustriale, în formarea de personal 
tehnic național, in facilitarea coope
rării lor economice, industriale și'

utilă ; 
beneficiat e- 

în 
și moderni-

CORESPONDENTA din viena 
DE LA ION BARAC

tehnice cu alte state. Ceea ce s-a 
realizat constituie doar un început. 
Cu prilejul adoptării de către Adu
narea Generală a O.N.U. a strategiei 
pentru cel de-al doilea „Deceniu al 
dezvoltării (1971—1980)“, toate țările 
membre ale O.N.U. și-au reafirmat 
voința de a asigura un sistem de 
cooperare internațională mai bun și 
mai eficace, pentru a înainta pe ca
lea lichidării decalajelor dintre ță
rile subdezvoltate și cele avansate 
economicește și a asigura prosperi
tatea generală.

Pentru ca obiectivul global al ce
lui de-al doilea Deceniu al dezvol
tării — creșterea produsului social al 
țărilor în curs de dezvoltare cu cel 
puțin 5 la sută pe an — să poată fi 
îndeplinit este necesar ca producția 
lor industrială să sporească anual cu 
cel puțin 8 la sută. Realizarea unui 
asemenea ritm nu este deloc o sar- 
oină ușoară, mai ales dacă avem în 
vedere faptul că în cei zece ani an
teriori (1960—1969) producția indus
trială a țărilor în curs de dezvoltare 
a crescut în medie cu numai 6.2 la 
sută pe an. Pentru a obține ritmul 
de 8 la sută în actualul deceniu va 
trebui ca țările în curs de dezvol
tare să-și intensifice în mod substan
țial eforturile lor materiale și umane.

In ce privește O.N.U.D.I, se apre
ciază că trebuie să crească rolul or
ganizației în sprijinirea eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare pen
tru accelerarea industrializării lor, 
îmbunătățirea structurilor lor indus
triale și asimilarea noilor procedee

tehnica de fabricare a 
pentru 
acestor țări la circuitul 
mondial. Toate acestea presupun in
tensificarea preocupărilor O.N.U.D.I. 
în vederea promovării unei largi 
cooperări economice, industriale și 
tehnice între țările membre, facili
tarea transferului de cunoștințe teh
nice, licențe și brevete între țările 
în curs de dezvoltare, creării și dez
voltării ramurilor industriale moder
ne in aceste țări, studierii diferite
lor aspecte ale dezvoltării industriale 
pe plan mondial.

Este de sperat că participarea la 
lucrările conferinței extraordinare 
O.N.U.D I. a unui mare număr de 
miniștri și altor personalități im
portante ale vieții economice și po
litice a statelor membre va permite 
elaborarea unei strategii și a unor 
direcții viitoare de activitate a 
O.N.U.D.I. care să permită aceștei 
organizații să sprijine mai eficient 
dezvoltarea industrială a tuturor ță
rilor în curs de dezvoltare, indife
rent de apartenența lor la o anu
mită grupare politică, sistem econo
mic și social sau de zona geografică 
în care este situată o țară sau alta.

De fapt, unele direcții s-au și con
turat. Este vorba în primul rînd de 
acceptarea largă a ideii, exprimată 
de unele țări, printre care și Româ
nia, după care activitatea O.N.U.D.I. 
trebuie să se bazeze pe participarea 
activă a tuturor țărilor, dezvoltate 
sau în curs de dezvoltare, și nu să 
îmbrace pur și simplu forma unei 
asistențe acordate de un grup de 
țări celuilalt. Promovarea unei coo
perări armonioase între țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare 
în vederea facilitării îndeplinirii pro
gramelor lor de dezvoltare pare a 
se cristaliza ca unul din obiectivele 
majore ale O.N.U.D.I.

După cum este cunoscut. România 
a fost printre țările care au avut un 
rol de seamă în inițierea șl consti
tuirea Organizației 
pentru Dezvoltare 
participat activ la 
vităților sale. Tara 
că trebuie și de aci înainte să se por
nească de la recunoașterea rolului 
determinant pe care îl joacă indus
trializarea în progresul economic si 
social al statelor și de la luarea în 
considerare a contribuției pe care 
O.N.U.D.I.. ca organism internatio
nal, o poate aduce la accelerarea in
dustrializării țărilor în curs de dez
voltare. la promovarea unei largi 
cooperări internaționale, în vederea 
facilitării dezvoltării industriale a tu
turor statelor.

Națiunilor Unite 
Industrială și a 
dezvoltarea acti- 
noastră consideră

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu
ției din Libia, Moamer El Ge- 
dafi, a părăsit Cairo, după o scurtă 
vizită în R.A.U., în timpul căreia a 
avut convorbiri cu președintele An
war Sadat.

R. F. a Germaniei. Muncitori greviști la șan
tierele navale Howaldt din Kiel. Ei cer îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și a sistemului 

de salarizare

ia

Ploi torențiale 
abătut, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, asupra 
regiunii Tabriz din Iran 
provocînd moartea a 15 
persoane și rănirea al
tor cîtorva zeci. O 
mică localitate, Khos- 
rowchah, a fost complet 
acoperită de pămînt, în 
urma surpărilor care au 
avut loc pe versantul 
unui munte din apro
piere. Autoritățiie au 
luat măsuri urgente 
pentru trimiterea de a- 
jutoare în regiunea si
nistrată.

La Palazzo del Con- 
gressi din Roma s-au 
încheiat simbătă sea
ra lucrările uneia din
tre cele mai impor
tante manifestări — 
organizate unitar de 
către sindicatele ita
liene — in sprijinul re
formelor și dezvoltării 
economice și sociale a 
regiunilor din sudul 
țării, definite obișnuit 
prin cuvintul Mezzo- 
giorno : Conferința
națională a oamenilor 
muncii italieni. Dez- 
bătînd tema : „Pentru 
o nouă politică econo
mică și reforme, pen
tru dezvoltarea «Mez- 
zogiorno-, împotriva 
șomajului", aproape 
1 000 de delegați, re
prezentând toate ca
tegoriile de oameni ai 
muncii, activiști sindi
cali din mari între
prinderi și ai organi
zațiilor regionale, au 
cerut cu hotărire rea
lizarea unei cotituri in 
politica economică ita
liană, accelerarea pro
cesului de înfăptuire 
a reformelor sociale 
cerute cu insistență de 
oamenii muncii, elimi
narea prin măsuri ur
gente a înapoierii secu
lare ce caracterizează 
„Mezzogiomo".

La baza discuțiilor a 
stat raportul prezentat 
de Vito Scalia, vice- 
secretar general al 
Confederației italiene a 
sindicatelor muncitori
lor, in numele celor 
trei mari centrale sin
dicale — C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L.

lncadrînd politica de 
dezvoltare a „Mez- 
zogiorno" în ansamblul 
acțiunilor întreprinse 
pe plan național în 
scopul realizării de re
forme de structură, 
vorbitorii au relevat 
că programele pentru 
opere publice au cu
noscut un ritm din ce 
in ce mai lent ..emo-

ragia emigrărilor" nu 
a putut fi oprită, că 
investițiile destinate 
industriei de bază s-au 
micșorat, că șomajul a 
crescut. S-au ascuțit 
de asemenea contradic
țiile sociale. In aceste 
condiții, s-a relevat in 
cadrul discuțiilor, sin
dicatele luptă pentru a 
se schimba radical o- 
rientarea și mecanis
mul dezvoltării econo
mice, pentru a se con
strui a societate mai

justă, capabilă să dea 
un sens concret demo
crației în Italia, prin 
lărgirea și consolida
rea rolului și influenței 
oamenilor muncii.

Conferința națională 
de la Roma pentru re
forme și dezvoltare 
„Mezzogiomo" este 
așadar menită să con
tribuie la concretiza
rea și detalierea unei 
platforme de luptă in 
jurul căreia să se mo
bilizeze și mai intens 
oamenii muncii din fa
brici și de pe ogoare, 
din 
țării, 
forța 
unitar să înfrunte ma
nevrele forțelor con
servatoare, care vor să 
oprească mersul spre 
progres.

In rîndurile partide
lor politice, care sint 
prezente la confe
rință cu delegații' re
prezentative (delegația 
P.C.I. este condusă de 
secretarul general al 
partidului, Luigi Lon
go), desfășurarea lu
crărilor conferinței a 
fost urmărită cu deo-

sebită atenție. Punind 
in fața partidelor pro
blema prezentării in 
parlament și a spriji
nirii unei adevărate 
politici de reforme, 
sindicatele cer — tot
odată — să fie traduse 
in viață angajamen
tele ascunse in cadrul 
dialogului guvern-sin- 
dicate.

Expresie a creșterii 
conștiinței de clasă a 
oamenilor muncii și a 
solidarității și unității 
lor, conferința națio
nală de la Palatul 
Congreselor din Roma 
a cunoscut duminică 
punctul său culminant 
prin organizarea in 
capitala Italiei a 
„demonstrației celor 
100 000“. Sosiți cu 9 tre
nuri speciale și 1 200 
de autobuze, cu sute 
de automobile, munci
tori și țărani, tineri și 
femei, tehnicieni și 
funcționari din toate 
colțurile peninsulei I- 
talice, din Sicilia și 
Sardinia au manifestat 
pe străzile capitalei in 
sprijinul ideilor expuse 
la conferință. Apoi, 
reuniți în Piazza del 
Popolo, ei au ascultat 
cuvintările rostite 
secretarii generali 
C.G.I.L., C.I.S.L. 
U.I.L.

Reforme, dezvoltarea 
„Mezzogiomo", măsuri 
impotriva șomajului — 
sint revendicări de 
bază a milioane de oa
meni ai muncii ita
lieni. Și nu este cu ni
mic exagerat să se a- 
firme că demonstrația 
lor din capitala Italiei 
reprezintă unul dintre 
cele mai semnificative 
și importante momente 
de continuitate și in
tensificare a bătăliei 
pentru condiții de 
viață mai bune, pentru 
apărarea democrației 
și consolidarea unită
ții oamenilor muncii.

Crapul european a devenit 
subiect examinat in ...sinul Parla
mentului Australiei. In urmă cu un 
deceniu, el a fost adus și răspîndit 
in rîurile și eleșteele celui de al 
cincilea continent, în speranța că 
va distruge vegetația dăunătoare 
din apele dulci El și-a făcut in
tr-adevăr datoria, dar. poate 
prea mult zel. Căci, acest soi 
pește, care-și caută hrana pe 
dul apei, răvășind nămolul, a 
locat și vegetația folositoare, 
nînd totodată și peștii autohtoni. 
Astfel a fost compromis echilibrul 
ecologic existent. In plus, crapii 
emigranți s-au dovedit exagerat de 
fecunzi, autoritățile fiind nevoite 
să pună problema nimicirii lor în 
masă. Deocamdată, statul Victoria, 
de fapt responsabil pentru acorda
rea „vizei de intrare" a crapilor 
europeni, a alocat 100 000 de dolari 
australieni în scopul neutralizării 
musafirului prea zelos.
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PREMIUL UMORULUI
Distincția acordată anual de că

tre „Academia umorului" din Stoc
kholm a revenit în 1971 Institutu
lui suedez pentru pronosticarea 
timpului. Desigur, vă veți întreba,

pentru care motiv ? In motivarea 
pe baza căreia a fost decernat pre
miul, se spune printre 
„Prognozele privind starea 
se caracterizează printr-o 
oasă fantezie, dublată de _ 
forță a imaginației poetice"..

altele : 
vremii 

impetu- 
o mare

o
domeniul

DANS MEDICAL
Dansul are un mare efect tera

peutic — susțin numeroși medici 
zdin R.F. a Germaniei. Ei recoman
dă pacienților lor, mai ales celor 
mai vîrstnici, dansul ca cel mai 
bun remediu împotriva inconve
nientelor decurgînd din lipsa de 
mișcare. în unele localități balneo- 
climatice din Germania occiden
tală dansul face parte din progra
mul de cură Această terapie ajută 
în special circulației sîngelui, dar 
și unei bunestări fizice și psihice 
generale. A fost instituită și o me
dalie sportivă pentru dans. care 
poate fi cîștigată pentru anumite 
performante în acest nou... sport- 
medical.

Bătrîneasca zicală și-a găsit 
nouă confirmare și în ___
combaterii zgomotelor. După trei 
ani de studii, Servioiul britanic 
pentru protecția mediului înconju
rător, a ajuns la concluzia că zgo
motele se anihilează cel mai bine 
cu ajutorul... zgomotelor. Cercetă
torii englezi propun să se instaleze 
în zidurile Imobilelor de locuit dis
pozitive electronice care emit așa- 
zise „unde de acoperire", adică vi
brații de aceeași intensitate cu e- 
misiunile sonore care tulbură liniș
tea locatarilor. Intîlnindu-se. cele 
două feluri de zgomote se vor a- 
nula reciproc.

„B-12" LA SALONUL 
AERONAUTIC DE LA PARIS

O nouă libelulă de oțel destina’ă 
transportului unor încărcături de 
mare gabarit a fost realizată de 
constructorii de aeronave sovietici 
Este vorba de elicopterul „B-12".

cu patru motoare de cîte 6500 CP. 
care se distinge prin caracteristici 
tehnice superioare. Aparatul poate 
atinge o viteză de zbor de 240 km 
pe oră și o altitudine maximă de 
3 500 m. Echipajul său este format 
din șase persoane.

„B-12" este deținătorul a cinci 
recorduri mondiale oficiale. Asocia
ția americană a transporturilor na 
elicoptere i-a conferit premiul său 
pentru ' * 
lut de 
tudine 
kg.

Alături de uriașa pasăre sovietică 
de oțel „TU-144", „B-12" este una 
din vedetele Salonului aeronautic 
deschis zilele acestea la Paris.

doborirea recordului abso- 
zbor — pînă la 2250 m alți- 
— cu o încărcătură de 40201
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