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fi cutezătoare energii 
și inteligențe. Nu în- 
timplător anul 1972 — 
an in care se va ține 
și o conferință mon
dială pe această temă 
— a fost proclamat de 
O.N.U. „anul protec
ției naturii". E o bă
tălie care nu va ține 
insă un an sau doi, 
ci, poate, deceiiii.

în chip firesc, in a- 
ceastă luptă s-au an
grenat cu toate pu-

boi pașnic", două 
„fronturi de atac" : 
unul prin intermediul 
mijloacelor chimice — 
pe acest 
grup ■ de 
condus de prof. 
Tudor Ionescu, 
bru corespondent 
Academiei, 
importante 
cu originala 
a „depoluării prin po- 
luanți" (vezi Alma
nahul „Scinteia" 1972,

tărîm un 
cercetători 

dr. 
meni

ul 
a obținut 
rezultate 

metodă

V

Astăzi CHEAMĂ LA ÎNTRECERE

DE TRANSPORTURI AUTO IAȘI

— N-avem preten
ția trufașă că aici, la 
noi, s-a descoperit pia
tra filozofală, nici mă
car că s-a realizat 
cumva invenția seco
lului. Avem un singur 
orgoliu : că ceea ce 
vedeți este material 
românesc, mină de lu
cru românească și, 
mai ales, minte și e- 
nergie românească. Și, 
dacă vreți, incă unul : 
că avem de-a face cu 
creația tehnică a unor 
tineri talentați, ceea 
ce demonstrează încă 
o dată, dacă mai era 
nevoie, de ce uriașe 
latențe creatoare dis
pune tinăra noastră 
generație de specia
liști.

Cuvintele acestea mi 
le spunea cu conta
gioasă pasiune un om 
care a depășit de mult 
virsta elanurilor ju
venile, dar care și-a 
păstrat nealterată ca
pacitatea de a se en
tuziasma in fața nou
lui : academicianul
Dumitru Dumitrescu, 
directorul Centrului 
de cercetări hidraulice 
de pe lingă Institutul 
politehnic din Bucu
rești. Iar . cei pe 
care miji recomanda 
cu o asemenea „car
te de vizită" erau 
trei cercetători din 
laboratoarele centru
lui : doctor inginer 
Valentin Ionescu,_inșri- 
ner doctorand 
rel Petrovici și 
Dan Robescu. 
de virstă a _____
terțet e mai mult de
cit semnificativă : 29
de ani.

Pe scurt, iată despre 
ce e vorbă. Se știe cit 
de ample sint forțele 
angrenate astăzi' in în
treaga lume in lupta 
pentru salvgardarea 
mediului înconjurător 
de feluriții factori po-' 
luanți. E una dintre 
cele mai acerbe bătălii 
ale secolului, o 
lie considerată 
drept cuvint 
pentru viitorul speței 
umane și in care sint 
angajate de pe-acum 
nu numai mari re
surse materiale/' dar

Tudo- 
inginer
Media 

acestui

bătă- 
pe 

vitală .

terile lor șl oamenii 
de știință din țara 
noastră. Printre preo
cupările lor primor
diale se află protecția 
unuia dintre elemen
tele de maximă în
semnătate pentru tra
iul cotidian al omu
lui : apa. Apa nuri
lor și fluviilor noas
tre cu care poporul 
și-a înfrățit de milenii 
viața, in care omul 
și-a oglindit adesea nu 
numai chipul, ci și 
destinul.

Reportajul nostru 
nu-și propune să con
semneze toate amă
nuntele acestei ac
țiuni, dar trebuie 
să subliniem că incă 
de pe-acum se contu
rează și la noi, ca și 
in alte părți ale lumii, 
două direcții de cer
cetare sau, mai precis, 
vorbind in termenii 
proprii vocabularului 
acestui autentic

v

ancheta „S.O.S. Na
tura") — și altul prin 
intermediul mijloace
lor biologice, in peri
metrul căruia se si
tuează și realizarea de 
care ne ocupăm in 
prezentele însemnări.

M-am convins încă 
o dată — contemplind 
modelul „aeratorului 
cu rotor diagonal" re
alizat de cei trei ti
neri oameni de știință 
români și ascultînd 
explicațiile lor con
cise, la obiect — de 
un adevăr pe care e- 
voluția vertiginoasă a 
științei moderne 
reliefează cu tot 
multă pregnanță, 
anume că ideile 
mai cutezătoare îmbi
nă în cel mai înalt 
grad complexitatea 
gindiriî cu ingenioasa 
simplitate funcțională 

soluțiilor. Si asta

deoarece imperativul 
economic joacă rolul 
unui „catalizator" al 
inventivității, temei
niciei și simplității.

Această realitate se 
exprimă cam așa: 
eforturi materiale 
nime, randament 
xim“.

Este exact ceea 
întruchipează „aera- 
torul" pe care îl am 
în față, firește, redus 
la scara unui model- 
bibelou sau, mai bine 
zis, a unui mbdel-ju- 
cărie. Principiul pe 
care este construit are 
la bază interacțiunea 
celor două elemente 
care, încă in urmă cu 
milenii (să ne amin
tim de Democrit și de 
alți filozofi materia- 
liști ai lumii antice), 
au fost considerate ca 
factori fundamentali ai 
lumii și ai 
aerul și apa. 
a depolua apa 
utiliza 
dată... 
Se știe nu de 
ieri că există o specie 
de microorganisme a 
căror hrană preferată 
o reprezintă substan
țele organice dever
sate pe cursul apelor, 
mai precis : dejecțiile 
industriei chimice. Nu
mai că minusculele 
„devoratoare" de de
șeuri poluante au ne
voie, ca orice viețui
toare, de aer. Aer care 
le va fi „dăruit" cu a- 
jutorul amintitului 
erator", în fapt 
soi de turbină, un 
grenaj simplu de 
blă, țevi și plasă 
sirmă, care favori
zează pătrunderea cu- 
renților de aer pînă in 
adîncul riurilor, la 
coloniile de „depolu- 
anți biologici" (men
ționăm că aceste mi
croorganisme nu sint 
in nici un fel nocive 
sănătății omului,

Victor 
BIRLADEANU

de 
aerul.

vieții : 
Pentru 
se va 
această
Cum 7 

azi, de
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Colectivul de energeticieni al 
însuflețit de programul măreț stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R., 
conștient de sarcinile de mare răspundere ce revin lucrătorilor din unită
țile noastre, în lumina hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea activității în industria energiei electrice și creș
terea gradului de siguranță în funcționarea sistemului energetic, a analizat 
în adunarea generală a oamenilor muncii activitatea desfășurată în anul 
1971 și măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de realizare și 
depășire a sarcinilor de plan pe anul 1972.

Sub conducerea organizației de partid, lucrătorii din întreprinderea 
noastră sint ferm hotărîți să muncească neobosit pentru creșterea gradului 
de siguranță în funcționarea instalațiilor energetice, întărirea ordinii și 
disciplinei, a exigenței și răspunderii fiecărui muncitor, maistru, tehnician 
și inginer pentru îndeplinirea sarcinilor și ridicarea nivelului calitativ al 
întregii activități.

Exprimînd voința unanimă a întregului colectiv de muncă al întreprin
derii electrocentrale Borzești, chemăm la întrecere toate întreprinderile 
din industria energiei electrice și termice pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1972 la următoarele, obiective

• Alimentarea fără întreruperi și Ia parametrii nominali a consumatori
lor de energic electrică și termică și, îndeosebi, a platformelor industriale, 
prin eliminarea avariilor, din vina personalului, întărirea ordinii și disci
plinei, creșterea exigenței și a răspunderii fiecărui lucrător pentru înde
plinirea riguroasă a atribuțiilor, respectarea întocmai a tehnologiei de ex
ploatare și mărirea siguranței în funcționarea instalațiilor.

Reprezentanții oamenilor muncii de la întreprinderea de transporturi 
.auto Iași, analizind activitatea desfășurată în primul an al actualului 
cincinal, au evidențiat faptul că, sub îndrumarea și conducerea perma
nentă a organizațiilor de partid, colectivul acestei unități a obținut rea
lizări importante, sporind simțitor volumul și operativitatea transportu
lui de mărfuri și călători, îmbunătățind permanent indicatorii calitativi ai 
Întregii activități.

însuflețiți de sarcinile puse In fața noastră de conducerea superioară 
de partid și de stat, planul de transport pe anul 1971 a fost depășit cu 
4,8 la sută, autobazele de pe teritoriul județelor Iași și Vaslui transpor- 
tînd peste prevederi 1,36 milioane tone marfă și 1,2 milioane călători. 
Prețul de cost a fost cu 0,8 la sută mai mic decit cel planificat, obținin- 
du-se beneficii suplimentare în valoare de peste 800 000 lei.

Aceste succese au fost posibile datorită măsurilor luate și entuziasmu
lui în muncă al întregului colectiv, concretizate în depășirea coeficientului 
de utilizare a parcului de autovehicul și remorci, reducerea consumurilor 
de combustibili și lubrifianți, precum și în executarea .reparațiilor curente 
prin schimb de agregate

G atenție deosebită s-a acordat calității presta'țiiloi- efectuate în traficul 
de marfă, prin asigurarea ritmicității execuției sarcinilor programatei^ 
in traficul de călători, prin deschiderea a șapte noi trasee.

Transpunînd în viață amplul program al Partidului Comunist Român, 
adoptat de plenara din 3—5 noiembrie 1971, întregul colectiv de muncă al

Cum se vor desfășura examenul

de bacalaureat și concursul
53
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Ne răspunde ing. Vasila ALEXĂNDRESCU 
adjunct al ministrului educației și învâfâmîntului

bază, pe însușirea deprinderilor pre
văzute în. programe.

— După cum menționați, la 
liceele de specialitate btvzzlau- 
reatul cuprinde 
practică. Cum este

$ PO RT
• „OLIMPIADA ALBĂ" 

tate normale în ziua a IV-a
Surprize și rezul

In lumina măsurilor adoptate în anul 1971 de Secretariatul Comite
tului Central al partidului, privind îmbunătățirea invățămintului de 
toate gradele, legarea sa mai strinsă de viață, de activitatea productivă, 
la Ministerul Educației și Invățămintului au fost definitivate normele 
pentru desfășurarea examenului de bacalaureat Ia liceele de specialii, 
tate, cit și modalitățile de organizare a concursului de admitere in în- 
vățămintui liceal de specialitate. i

— Pentru inceput să ne refe
rim la examenul de bacalaureat, 

de

și o probă
concepută 7

• FOTBAL : Lotul reprezentativ a jucat ieri 
la Pitești cu F. C. Argeș.

© Actualitatea la hochei și schi
Alte știri din țară și de peste hotare

amintești
,?!

Au apărut in librăria Institutului politehnic 
București două culegeri de probleme pentru viitorii 
candidați la studenție. O culegere de probleme de fizică, 
cealaltă de matematici. Primesc intr-o seară, tirziu, un 
telefon, de la un fost coleg de școală, care mă suna din 
orășelul unde acum este profesor de liceu. Mă roagă, 
după întrebările protocolare despre sănătate, activitate, 
dacă nu pot să-i procur cele ' două culegeri de pro
bleme.

Intr-o doară, îl întreb pe tinărul dascăl : „Da' la ce-ți 
trebuie, frate 7

— Am cițiva băieți la meditație...
— Elevi de-ai tăi 7
Brusc circumspect, fostul coleg din anii liceului îmi 

spune că nu, nu elevi de-ai lui...
N-am continuat discuția pe tema aceasta, așa că îi 

răspund acum profesorului.
Cit timp a trecut, fostul meu bun coleg, cind adunați 

la școală, după amiezile, rezolvam probleme de fizică 
cu venerabila noastră profesoară 7 Eram cam 10—12 li
ceeni, deveniți acum 10—12 ingineri, profesori, ofițeri 
de marină. Mai ții minte culegerea aceea de probleme 
cu scoarța zdrențuită de. atita folosire 7 Se numea cu
legere de probleme de fizică. Și mai ții tninte ce ne 
spunea bătrina profesoară, cind, intr-o seară, căuta o 
pungă de plastic să acopere culegerea de probleme de 
stropii de ploaie 7

— Am făcut mulți profesori, ingineri, constructori cu 
eartea asta. Trebu'e s-o păzim bine.

Cum, in cițiva am, ai uitat că Maria Bărlan Iși me
dita elevii gratuit "> Elevii' liceului la care fusese pro
fesoară, căci, poate, ții minte că de cițiva ani ieșise 
la pensie. Atit am vrut să-ți spun, stimate fost coleg 1 

P.S.
Cărțile ce rhi le-ai cerut le-am trimis liceului unde 

ești profesor. Unde am fost amândoi elevi.
Dan CONSTANTIN

>T
IIBSmHm

Zbor peste garduri" (instantaneu la primul concurs atletic al anului pe pista de tartan 
a sâlii „23 August" din Capitală Foto : M. Andreescu

Pregătiri pentru cel mai

Olimpicii se află In Maroc, unde 
susțin jocuri de omogenizare, lotul re
prezentativ ■ pleacă astăzi intr-un 
turneu de pregătire în Turcia și 
Grecia. Formațiile de club, după ce 
și-au încheiat prima parte a prepara- 
tivelor, fac sau încearcă să facă și ele 
tradiționalele turnee de iarnă. Intr-un 
cuvint, evenimentele noului an fotba
listic au căpătat, parcă brusc, un 
tempo de desfășurare mai accelerat. 
Este și firesc. Anul 1971, cu emo
țiile și grijile sale, a rămas de
parte, hi urmă, iar obiectivele 
lui '72 au devenit realități imediate 
și concrete, obiective ce vor solicita 
din plin resursele fotbalului nostru.

Afirmația este îndreptățită și nu se 
Justifică doar prin performanțele pe 
care protagoniștii fotbalului nostru 
și-au propus să le • atingă, ci și prin 
lărgimea frontului pe care trebuie 
să acționeze : fazele finale ale cam
pionatului european, cele ale cupe
lor continentale intercluburi, meciul 
cu Danemarca și, eventual, partici
parea la turneul final al J. O., pre
liminariile campionatului mondial și, 
bineînțeles, angajarea formațiilor de 
club in noile ediții ale cupelor euro-

fotbalului
pene... Pe parcursul lunilor următoa
re. fotbaliștii români, în cadrul dis
putelor programate în întreceri in- 
terțări sau intercluburi, vor întîlni 
formații reprezentative sau de club 
de pe cele mai diferite trepte ale 
ierarhiei internaționale : selecționa
tele naționale ale Franței, Ungariei, 
R. D. Germane, Albaniei, Austriei;și, 
poate, ale U.R.S.S., Iugoslaviei, 
italiei, R. F. a Germaniei sau An
gliei (in funcție de rezultatele pro
prii sau de „jocul" rezultatelor celor
lalte naționale in fazele finale ale 
campionatului european), iar în cele 
de club — echipe ca Tottenham, Ba
yern Munchen și, cine știe, ce vor 
mai hotărî primele trageri la sorți 
pentru edițiile viitoare ale competi-' 
(iilor continentale.

Transcriind acest program deose
bit de încărcat nu se poate să nu 
subliniem un aspect 
cadrul lui nu apar 
internaționale oficiale, confruntările 
amicale avind o pondere aproape ne
însemnată, toate (cele ale echipelor 
de club sau ale selecționatelor repre
zentative) fiind considerate ca mij
loace de pregătire. Această situație

interesant : in 
decit partidele

Care sînt condițiile sale 
desfășurare în acest an 7

— Examenul de bacalaureat la li
ceele de specialitate se va organiza 
la aceleași date și obiecte de studiu 
ca și în anul 1971. Concret, el va avea 
loc în perioada 18—28 iunie (sesiu
nea de vară) și 20—31 august (sesiu
nea de toamnă). Candidații vor sus
ține o probă practică ; două probe 
scrise (prima probă limba română, 
iar a doua matematica, cu excepția 
liceelor agricole — specialitățile a- 
gronomie, horticultura, protecția 
plantelor, zootehnie și veterinară — 
la care cea de-a doua probă este ma
tematica sau chimia, la alegerea 
candidatului, precum și a liceelor 
sanitare, la care cea de-a doua pro
bă este anatomia și fiziologia omu
lui, fizica, chimia, la alegerea can
didatului) ; și trei probe orale în 
funcție de specialitate.

Dacă, așa cum spuneam, normele 
elaborate de minister nu aduc 
schimbări în probele ce urmează a 
fi susținute de candidați, ele vizea
ză însă unele îmbunătățiri ale teh-

nicii de examinare, in scopul spori
rii posibilităților examenului de ba
calaureat de a verifica gradul de ma
turitate al absolventului, capacitatea 
sa de a aplica în practică cunoștințele 
dobindite în timpul studiilor în liceu. 
Subiectele de examen vor evita da
tele și faptele neesențiale, punînd ac
centul pe noțiunile și fenomenele de

— Probă importantă, 
scop să ateste modul 
solvenții și-au format 
deprinderi de lucru, capacitatea de 
a t aplica în . mod practic cunoștințele 
dobindite la disciplinele de specia
litate. în funcție de profil. proba 
practică constă din executarea unui 
produs, ansamblu sau reper, a unor 
lucrări de reparații sau de reglare 
a parametrilor mașinilor, instalații
lor și aparatelor, din efectuarea unor 
determinări de laborator, întocmirea 
unui proiect etc. De exemplu, la 
specialitățile cu profil economic se va 
executa o lucrare din domeniul evi-

ea are ca 
în care ab- 
priceperi și

(Continuare în pag. a II-a)

Glasul Angolei luptătoare

ESTE CERTA
Convorbire cu Daniel CHIPENDA, lider al M.P.L.A.

bogat sezon
românesc

nu este o „curiozitate1* a fotbalului 
nostru. Dimpotrivă, ea reprezintă 
tendința actuală din fotbalul euro
pean, unde competiția ocupă Jnce.t, 
încet, locul jocurilor fără miză, lată, 
de pildă, in cursul anului 1971, din 
cele 128 de meciuri oficiale jucate, 
71 s-au desfășurat în cadrul unor 
competiții (campionatul european : 
70 și preliminariile campionatului 
mondial : 1) și numai 57 au fost ami
cale (in procente . 55,4 la sută cu 
miză, 44,6 la sută fără miză). La a- 
ceastă statistică fotbalistică sui-ge- 
neris ar mal trebui adăugat și faptul 
că țările care au angajate cele mai 
puține partide amicale sint tocmai 
acelea care au mers cel mai departe 
(sau cel mai sus) in competițiile ofi
ciale. Cum este și cazul fotbalului 
din țara noastră : anul trecut, „un- 
sprezecele** reprezentativ a avut doar 
două meciuri amicale (cu Iugosla
via, la Novisad. și cu Bulgaria). .

Valentin PAUNESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Din Angola știrile vin cu multă întirziere. Despre amploarea unuia 
sau altuia anume dintre evenimentele dramatice petrecute in această 
tară, care se întinde pe o suprafață de 1 246 700 kmp (de aproape două 
ori și jumătate cit cea a Franței), aflăm după mai multe săptămâni, 
cind patriofii angolezi se află poate angajați in alte bătălii împotriva 
colonialiștilor portughezi. L-am intîlnit recent, la Alger, pe unul din 
liderii Mișcării pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), DANIEL CHI
PENDA, membru al Comitetului director, comandant al unei regiuni 
politico-militare. pe care l-'am rugat să împărtășească cititorilor „Scin- 
teii" unele aspecte din viața și

„S-au împlinit în aceste zile 11 ani 
de la declanșarea luptei de eli
berare. La inceput am fost puțini, 
apoi, treptat, mișcarea de eliberare 
s-a extins pe teritorii tot mai întin
se.. Au fo-t ani de aprige bătălii. Am 
avut și avem de înfruntat un duș
man înarmat, care încearcă cu orice 
preț să-și mențină pozițiile, care nu 
vrea să recunoască apusul definitiv 
al colonialismului. Dar lupta noas
tră de pînă acum, jertfele noastre de 
sînge n-au fost în zadar. Mișcarea 
pentru eliberarea Angolei contro
lează in prezent o treime din teri
toriul țării.

Lupta se desfășoară pe cinci mari 
fronturi, care înglobează o suprafață 
de 400 000 km pătrați. îri nord, unde 
s-au dat cele mai puternice bătălii, 
forțele noastre s-au apropiat pină la 
200 km de capitală. In zona Cabinda, 
în ciuda dificultăților pricinuite de 
existența unor mari întinderi de pă
duri virgine, luptătorii noștri hărțu- 
iesc zi și noapte inamicul. Pe cel 
de-al treilea front, care cuprinde 
districtele Mexico și Cuando-Cuban- 
go, inițiativa se află, de asemenea, 
de partea forțelor de eliberare. Co
loanele de militari ai «JI.P.L.A. cu
treieră aici nestînjenite o imensă su-

prafață de teren, unde armata por
tugheză nu mai dispune decit de 
cîteva „cuiburi" izolate, legate intre 
ele prin poduri aeriene. A patra re
giune — Luanda și Malange — este 
situată la nord de calea fărată „Ben- 
guela" și se află parțial sub con
trolul nostru. Regiunea a V-a mili
tară (districtele Bie și Huambo) se 
află în inima țării și are o impor
tanță deosebită din punct de vedere 
economic. Unitățile noastre au pă
truns aici în 1970, după ce au trecut 
de toate barajele de fortificații ridi
cate în calea lor de către trupele por
tugheze.

Războiul nu se limitează numai la 
zonele rurale. Mobilizarea populației 
se desfășoară cu succes și în zonele 
urbane, in care funcționează comi
tete de acțiune ale M.P.L.A. Unități 
ale M.P.L.A. au atacat nu o dată 
capitala țării. Luanda . au organizat 
acțiuni de sabotaj, avariind instala
țiile portuare și aruncind în aer im
portante depozite de armament.

Obiectivul luptei noastre este eli
berarea întregii țări și instaurarea 
unui regim democratic. După cuceri-



SClNTEIA - luni 7 februarie 1972PAGINA 2
asm

Actualitatea culturală
SCENA

«TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" anunță premiera spec
tacolului eu „Vicarul" de Rolf Hoc- 
huth. Regia : Radu Penciulescu. Cos
tume ; Dori® Jurgea. In rolurile 
principale : Victor Rebengiuc, Emme
rich Shaffer, Fory Etterle, G. Io- 
nescu Gion, George Oancea, Ion Ca- 
ramitru, N. Mavrodin, Gina Patriciii, 
Ica Matache, Anoa Verești, Mariela 
Petrescu. Cătălina Pinblic. ,

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA a prezenta^ recent în 
premieră pe țară piesa „Pîine a- 
mară" de Claude Spaak (Belgia). Re
gia : Georgeta Tomescu. Scenogra
fia : V. Penișoară-Stegaru. In distri
buție: Smaragda Olteanu, Marina 
Bașta, Remus Mărgineanu, Lucian 
Albanezu, Ileana Sandu, Constantin 
Sassu, Nicolae Radu și Pavel Cîsu. 
(Corespondentul .„Scînteii", Nistor 
Țuicu).

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE prezintă premiera cu
noscutei piese a lui Maxim Gorki : 
„Azilul de noapte".

• TEATRUL „BACOVIA" DIN 
BACĂU a inclus pe afișul său reci
talul „Un pătnînt numit România" 
ce cuprinde versuri de- Vasile Alec
sandri, Mihai Eminescu, Tudor Ar- 
ghezi, Nichita Stănescu și Radu Cir- 
neci. Regia : Gheorghe Miletineanu.

• TEATRUL DE STAT DIN RE
ȘIȚA anunță cea de-a patra premie
ră a acestei stagiuni: „Comedia mu
zicală" de Ștefan Tita, pe muzică de 
Elly Roman. Regia : Paul Mateescu. 
Scenografia : Florica Rădulescu.

• Activitatea TEATRULUI DE 
STAT DIN GALAȚI se remarcă în 
ultima vreme prin grija față de pie
sele clasicilor dramaturgiei româ
nești. In mod semnificativ, pe scena 
Teatrului de stat din Galați a fost 
prezentat recent cel de-al 150-lea 
spectacol cu piesa „Florin și Florica" 
de Vesile Alecsandri. Piesa, aflată în 
repertoriul permanent al teatrului 
gălățean, s-a bucurat și de această 
dată de un remarcabil succes. (Co
respondentul „Scînteii". T. Oancea).

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea sculptorului 
Frederic Storck — aniversare 
înscrisă în calendarul UNESCO 
pe anul 1972 — duminică a avut 
loc, în Capitală, o manifestare 
organizată de Universitatea 
populară București și Comisia 
națională pentru UNESCO. Des
pre viața și creația sculptorului 
— figură proeminentă a artei 
plastice, românești — a vorbit 
criticul de artă Virgil Mocanu. 

(Agerpres)

EXPOZIȚIA „TEATRUL ÎN
REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ**
Un evefliment im

portant al vieții cultu
rale și teatrale a Ca
pitalei îl reprezintă 
vernisajul expoziției 
„Teatrul în Republica 
Democrată Germană" 
deschisă in sala Ate
neului.

Recenta manifesta
re constituie un pan- 
dant al expoziției. 
„Dramaturgia româ
nească în anii con
struirii socialismului", 
deschisă la Berlin, în 
cadrul schimburilor 
culturale dintre Aso
ciația oamenilor de 
artă din instituțiile 
teatrale și muzicale 
din țara noastră 
(A.T.M.) și Uniunea 
artiștilor din R.D.G. 
Ea cuprinde parte din 
lucrările ce. au fost 
prezentate in pavilio
nul R.D.G. de la Qua- 
drienala de sceno
grafie din Praga. pa
vilion ce a fost dis
tins, în cadrul acestei 
competiții, cu marele 
premiu „Quadriga de 
aur". Exponatele — 
prezentate sub formă 
de schițe de decoruri 
și costume, obiecte 
specifice și costume, 
machete tridimensio
nale, fotografii din 
spectacole, afișe și 
cărți de teatru — ates
tă pe deplin, o dată 
cu atenția de care se 
bucură mișcarea tea
trală din R.D.G., con
tribuția importantă a 
scenografiei la rezol
varea problemelor le
gate de realizarea 
spectacolelor.

In expoziție se re
marcă îndeosebi, prin
tre prestigioasele nu
me ale scenografilor 
din țara prietenă, nu
mele lui Heinrich 
KILGER, un artist 
sensibil și rafinat, 
creator de școală in 
domeniul scenografi
ei. atit prin spectaco
lele realizate de el, 
cit și prin calitatea 
tinerilor scenografi pe 
care i-a pregătit cu 
dăruire pentru a- 
ceastă frumoasă me
serie. Kilger este re
prezentat în expoziție 
prin citeva lucrări,' 
printre care mache
tele și schițele pentru 
„Troienele" adaptate 
de M. Braun, „Pacea" 
de Peter Hacks după 
Aristofan și (in regia 
lui Benno Besson) 
„Regele Lear" de 
Shakespeare.

Un continuator demn 
al profesorului Kilger 
este tinărul sceno
graf Walter WAL- 
LBAUM care impune 
prin schițele de deco
ruri și costume pentru 
spectacolele :. „Testa
mentul ciinelui" de 
Ariano Suassuma și 
„îngere privește îna
poi spre casă" de Th. 
Wolfe și K. Fringes.

Elev al lui Kilger. 
foarte interesant sce
nograf din generația 
tinără. plin de imagi
nație exuberantă, cău
tător de noi forme de 
exprimare și neliniștit 
experimentator. Horst 
SAGERT este prezent 
de asemenea în expo
ziție cu schițele, foto

grafiile și originalele 
măști din piele reali
zate pentru spectaco
lul „Oedip tiranul", 
tragedie de Heiner 
Muller,, după Sofocle, 
jucată în regia Iui- 
Benno Besson la 
„Deutsches Theater".

în expoziția „Tea
trul în Republica De
mocrată Germană" 
se mai remarcă lu
crările realizate de 
Eberhard KEIEN- 
BURG (prezent cu 
machetă și schițe pen
tru „Azilul de noapte" 
de Maxim Gorki). 
Bernhard SCHROTER 
(cu ingenioasa ma
chetă pentru „Cum 
vă place" de Shakes
peare), Otto GROL- 
LMANN, (cu schițele 
pentru piesa, „în casa 
morții"). scenograful 
specializat în deco
ruri de operă și balet 
Wilfried WERZ (cu 
schița decorului pen
tru baletul „Balade 
von Gltițk" de Kurt 
Schwaen).

Vizitind expoziția 
„Teatrul in Republica 
Democrată Germană", 
publicul bucureștean, 
oamenii de cultură, 
specialiștii în dome
niul teatrului si ai 
ales scenografii noș
tri pot lua contact cu 
realizările teatrale .ale 
unei țări prietene, în 
care vechea tradiție 
a acestei arte este 
foarte dezvoltată și 
are asigurate toate 
condițiile pentru o 
continuă dezvoltare.

Vladimir POPOV

ECRANUL
In săptămîna aceasta sînt progra

mate următoarele filme în premieră :
• Pe poteca nețărmuritei iubiri — 

producție a studiourilor sovietice, 
după povestirea lui Vitali Bianki, in 
regia lui Agasi Babaian. In rolul 
principal —■ Dmitri Orlovski.

• Farmecul ținuturilor sălbatice — 
producție a studiourilor din R.F. a

Germaniei; documentar de lung me
traj despre viata și obiceiurile viețui
toarelor sălbatice de pe continentul 
nord-ămerican.

« Locotenent Bullitt — producție 
a studiourilor americane, in regia lui 
Peter Yates; film de factură polițis
tă. cu Steve McQueen în rolul prin
cipal.

PREMIERE LA RADIO - 
TELEVIZIUNE 

Primul serial de teatru 
românesc TV

Astă-seară începe difuzarea săptă- 
mînală a primului serial de teatru 
românesc TV : MUȘATINII, realizat 
după celebra trilogie 'istorică a lui 
Barbu Ștefănescu Delavrancea. A- 
daptarea și regia acestui serial în 11 
episoade — Sorana Cofoamă. Inter
pret : Teofil Valeu (în rolul lui 
Ștefan cel Mare), Dina Cocea, Silvia 
Popovici, Radu Beligan, George 
Motoi, Ștefan Iordache, Traian Stă
nescu, Colea Răutu, Ion Bog, Ion 
Siminie, Costel Constantin, Aurel 
Giurumia. Vasile Cosma, Violeta 
Andrei, Valeria Seciu, Violeta Po
pescu, Constantin Codrescu, Mircea 
Albulescu, Stelian Preda și mulți 
alț.i actori din întreaga țară. Cos
tume : Georgeta Ițigan. Decoruri,: 
Cornel Ionescu.- Imaginea : Edviga 
Adelman, Constantin Lungu ; Ope
ratori : Aurel Copos, Alexandru Con- 
durache, Radu Popescu. Regia de 
montaj : Marga Niță. Regizor se
cund : Ariana Kunner Stoica ;. Asis
tent regie : Constantin Cristescu.

Cel. dinții episod — de o pronun
țată factură poematică — va fi pre
zentat astă-seară la orele 20,15 („Cîn- 
tecul fetelor"). Următorul : „Topirea 
zăpezilor"
„Danton” de Cărnii Petrescu 

—- la teatrul radiofonic
Primele zile ale săptămînii vii- 

.toare vor marca un eveniment im
portant în viața teatrală a țării noas
tre : difuzarea pe calea undelor. în 
premieră absolută, a capodoperei 
dramatice „DANTON" de Camil Pe
trescu, adaptată pentru microfon în 
trei serii de N. Al. Toscani. In 
regia artistică semnată de Paul 
Stratilat, spectacolul reunește o dis
tribuție numeroasă, din care amin
tim pe Mircea Albulescu (Danton), 
Gh. Cozorici, Mihai Heroveanu, Ion 
Cafamitru, Ion Marinescu, Ovidiu 
Iuliu Moldovan, Constantin Dinu- 
lescu, Fory Etterle. Nicolae Branco- 
mir, Tanți Cocea, Tatiana Iekel, Va
leria Seciu, Matei Gheorghiu, Mela
nia Cirje. Au mai contribuit la reali
zarea înregistrării pe bandă de mag
netofon a piesei ..Danton" Constan
tin Botez (regia de studio), Romeo 
Chelaru (regia muzicală) și ing. Fla- 
via Cosma (regia tehnică). Cele trei 
serii ale. piesei „Danton” de Camil 
Petrescu (Invazia prusacă, Singur 
împotriva dușmanilor, In preajma 
ghilotinei) se vor difuza duminică, 
13. luni 14 și marți 15 februarie, la 
orele 20,30, pe programul I.

Recital Clodj’ Berthola în cadrul 
serii de teatru TV — de miine, marți, 
(ora. 20,10, programul I). Regia : Li- 
viu Ciulei.

Dați-vă mai aproape
să vă spun un secret!

E X P O ZIT11 Sesiuni de comonicări
• Expozițiile 'de pictufâ Anca 

Șerbănescu și Șerfi Șerbănhscu pot 
fi vizitate la Galeriile de artă „Si- 
meza" (B-dul Magheru).

• Muzeul de artă modernă și 
contemporană românească din Ga
lați reunește, în aceste zile, expo
ziția retrospectivă Lola Schmierer 
Roth.

• La Borca, în creierul munților 
Bistriței, a fost deschisă prima ex
poziție de pictură a elevilor din lo
calitate . care sub îndrumarea pro
fesorului Vasile Ulian desfășoară o 
laborioasă activitate la cercul de 
artă plastică din cadrul școlii. Ex
poziția cuprinde 30 de lucrări în

acuarelă a căror tematică predo
minantă o constițuie „iarna ca. ano
timp al bucuriilor pentru copii.

★
Conform tradiției încetățenite în 

viața noastră artistică, de a acorda,, 
anual, burse destinate absolvenților 
ultimilor trei ani ai Institutelor de 
artă — Uniunea Artiștilor Plastici 
a conferit recent bursele anului 
1972. Deținătorii lor sint în acest 
an : Grimalschi Ștefania și Sorin 
Dumitrescu, pentru pictură, Silvia 
Beju, pentru sculptură. Victor Feo- 
dorov, pentru grafică și Munteanu 
Vlad Rimnic, pentru artă decora
tivă.

im SPIRITUL
APROPIERII

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE, secția română, a 
inaugurat, joi 3 februarie, un ciclu 
de spectacole intitulat „TEATRUL 
ȘI ȘCOALA". Destinat tineretului 
școlar din municipiul și județul 
Satu-Mare, ciclul „Teatrul și școa
la" a fost inițiat din lăudabila in
tenție de a pune la dispoziția ele
vilor texte reprezentative djn lite
ratura română cuprinse in progra
ma analitică. El va facilita astfel — 
cum se precizează și în caietul-pro- 
gram al ciclului — „împrospătarea 
unor cunoștințe acumulate anterior, 
cunoașterea mai aprofundată a tex
telor pe care le studiază".

Primul spectacol al ciclului — un 
„Mozaic literar", care punctează 
momente mai importante din crea
ția literară a secolului al XIX-lea. 
cuprinde, printre altele, vodevilul 
„Muza de la Burdujăni" de Costa- 
che Negruzzi, monologurile — cu
plet „Clevetici ultrademagogul" și 
„Sandu Napoilă ultraretrogradul" 
de Vasile Alecsandri, schițele 
„Lanțul slăbiciunilor" și „Articolul 
214", de I. L. Caragiale, poemul 
„Luceafărul" de Mihail Eminescu, 
precum și versuri cu profund me
saj social-patriotic din operele poe- 
jâlor.Iancu Văcărescu, Cezar Bolliac, 
Andrei Mureșanu, Grigore Alexan- 
drescu și alții. Pus în scenă de re
gizorul Mihai Raicu, inițiatorul ci
clului, „Mozaicul" — cu toată diver
sitatea creațiilor subsumate — se 
constituie ca un spectacol închegat, 
captivant. în care actorii au pus cu 
succes în valoare posibilitățile de 
reprezentare scenică a textelor se
lectate.

Cel de-al doilea spectacol al ci
clului „Teatrul și școala" va cu
prinde autori din perioada interbe
lică, iar următorul — și ultimul din 
această stagiune — va marca mo
mente reprezentative ale literaturii 
române de la al doilea război mon
dial plnă în prezent. Notabilă este, 
de asemenea, și intenția teatrului 
de a atrage înșiși elevii din cursul 
superior și cadrele didactice la su
gerarea și selectarea autorilor și

DE PUBLIC
textelor ce vor fi incluse in viitoa
rele spectacole — fapt care, evi
dent, va spori „caratele" educative 
ale acestei • valoroase inițiative. 
(Octav Grumeza, coresp. „Scînteii"). 

a Pentru actorii TEATRULUI 
DRAMATIC DIN BACĂU a deve
nit o practică de a se intîlni perio
dic cu diverse categorii de oameni 
ai muncii. Ultima intîlriire. actorii 
teatrului băcăuan au avut-o cu 
muncitorii fabricii de pielărie și în
călțăminte „Partizanul". Discuțiile 
s-au referit lă programul actual al 
scenei băcăuane, la proiectele de 
viitor, . precum și la modalitatea 
stringerii . legăturilor dintre teatru 
și public. Au fost comentate citeva 
dintre spectacolele stagiunii In curs, 
s-au formulat întrebări privind 
procesul muncii in teatru și per
spectivele actuale ale creației tea
trului. Participanții la acest dialog 
și-au confruntat opiniile privind 
căile de atragere in rîndul specta
torilor a unui număr cit mai mare 
de muncitori, in special tineri, 
considerind aceasta ca o contribu
ție la formarea profilului moral 
superior al omului nou. (Gh. Baltă; 
zoresp. „Scînteii").

• TEATRUL „ION VASILESCU" 
a organizat în cursul dimineții de 
ieri o discuție cu elevii Capitalei, 
în jurul . spectacolului Intr-un 
ceas bun" de V. Rozov.

• Joi 10 februarie, la ora 16, va 
fi prezentat la Clubul Uzinelor Re
publica spectacolul „Comedia paia
țelor", care, cuprinde piesele intr-un 
act „Romeo și Julieta la Mizil" de 
G. Ranetti și „Mania posturilor" de 
V. Alecsandri. Regia spectacolului 
este semnată de Lia Niculescu.

• Sîmbătă 12 februarie, ora 15. 
la sala Comedia va fi reluată fru
moasa tradiție a Teatrului Național 
de a prezenta publicului recitaluri 
de versuri. Intr-un spectacol ce va 
cuprinde și piesa intr-un act Mania 
posturilor de V. Alecsandri, actorul 
Gabriel Dănciulescu va prezenta, 
sub îndrumarea regizorului Victor 
Moldovan, recitalul intitulat „Pri
mii noștri poeți".

Facultatea de limbă și literatură 
română a Universității din București 
organizează incepind de astăzi o 
sesiune științifică cu tema : „Meto
dologia cercetării limbii și literaturii 
în lumina recentelor documente de 
partid”.

In cele două zile ale sesiunii vor 
fi prezentate 15 comunicări care 
abordează, prin prisma temei anun
țate. probleme, actuale de stilistică,

*
La Tg. Jiu s-a desfășurat duminică 

sesiunea de comunicări cu tema : 
„Formarea și dezvoltarea concepției 
ateisț-științifice a maselor", organi
zată de către Comitetul județean 
Gorj al P.CIR; Au luat parte activul 
și grupul de lectori ai comitetului 
județean de partid, propagandiști și 
cadrele didactice ce predau științele 
sociale în școli, membri de partid cu 
stagiu în ilegalitate^

Tn deschiderea sesiunii, tovarășul 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului

- toponimie, semantică, sociologie, is- 
S torie și critică literară;' ' literatură 
' universală și comparată, sistemul in

formațional în cercetarea științifică, 
cercetarea dialectală și predarea li
teraturii contemporane. Comunică
rile sînt susținute de cadre didactice 
de la catedrele de limbă, literatură 
română, teoria literaturii, și litera
tură universală din cadrul facultății.

★

județean Gorj al P.C.R., a vorbit des
pre poziția partidului comunist și a 
statului socialist față de religie. în 
continuare, au fost prezentate comu
nicări privind aspecte ale activității 
organelor și organizațiilor de partid, 
de stat, de masă și obștești pențru 
răspîndirea cunoștințelor științifice 
despre lume, pentru formarea trăsă
turilor moral-politice ce trebuie să 
caracterizeze constructorii socialis
mului și comunismului.

(Agerpres)

15,30 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

16,30—17.00 Curs de limba rUBă 
Lecția I (reluare)
Deschiderea
Recomandări 
serii.
La volan — 
conducătorii
Căminul.
Scena.

19,10 Noutăți
19,20 1001 de : 

tru cei 
ursuleți.

emisiunii.
din programul

... Vemlsiune pentru 
auto.

eultural-artisace.
seri — emisiune pen- 
mid. Povestiri eu

19.30 Telejurnal!
20.00 Reflector.
20,ÎS Teatru foileton : „Mușatinli", 

după trilogia lui Barbu Ște- 
fănescu-Delavrancea. scena
riul șl regia : Sorana Coroa- 
mă. Cuvtnt înainte : Zoe 
Dumltrescu-Bușulenga. Epi
sodul I — Ciritecul fetelor. In 
rolurile principale : Teofil 
Vilcu, Dina Cocea, Silvia Po
povici, .Ștefan Iordache. Tra
ian Stănescu, Colea Răutu, 
Ion Siminie, Costel Constan
tin, Sorin Cruceru. Muzica 
din „Apus de Soare" de 
Mansi Barberis. Redactor: 
Sofia Stoicescu.

21,25 Avanpremieră.
21,35 Steaua fără nume — „Floarea 

din grădină" (muzică popic 
Iară). Prezintă Dan De.șllu

22.30 „24 de ore

O GURĂ DE AER
(Urmare din pag. I)

„LIBRIS ’72“
PIATRA NEAMȚ (corespondentul 

„Scinteii", Ion Manea). — In ju
dețul Neamț a fost declanșată o 
interesantă acțiune cultural-educati- 
vă de masă intitulată „Libris ’72", 
care se desfășoară in cadrul ma
nifestărilor prilejuite de anul in
ternațional al cărții. La buna reu
șită a acțiunii sînt antrenate toate 
instituțiile de cultură din județ : bi
bliotecile, cluburile, cinematogra
fele, căminele și casele de cultură. 
Teatrul Tineretului.

Printre primele manifestări ale a- 
«estei acțiuni, la care au participat

un mare țumăr de muncitori, țărani 
cooperatori, intelectuali și elevi, no
tăm : lecturi colective cu elevii 
de !a liceul „Callstrat Hogaș" din 
Piatra Neamț din cartea „Nicolae 
Ceaușescu, biografie și texte selec
tate", organizarea, la Tg. Neamț, a 
unui medalion literar „Iacob Ne
gruzzi. expoziția de cărți de la Casa 
de cultură din Roman, expunerea 
organizată in mai multe comune din 
județ, pe tema „I. L. Caragiale, crea
tor de capodopere dramaturgice în 
literatura română".

prezența lor in apele 
depoluate nu va re
duce cu nimic din ca
litatea acestora). Prin 
ficțiunea acestor an
grenaje, apele indus
triale și chiar cele 
menajere vor putea fi 
recuperate iritt-o pro
porție de circa 90—95 
la sută, adică, prac
tic. aproape integral.

Situindu-se in albia 
largă â unor cer
cetări similare din 
țară și de peste hotare 
— „in acest domeniu 
ideile generale au de
venit un bun comun, 
numai soluțiile se 
străduiesc să poarte 
marca creatoare a ine
ditului". ne spunea, cu 
modestie, dr, ing. Va
lentin Ionescu — reali
zarea terțetului de ti
neri ingineri români 
și-a demonstrat de pe 
acum eficiența, și nu 
numai în stadiul de 
laborator, ci și in cel 
de stație-pilot.

— Ne bucură să 
constatăm emulația pe 
care a stîrnit-o obiec

tivul . depoluării ape
lor, al protecției d- 
cestei avuții naționale, 
mai ales in rindurile 
tinerilor cercetători — 
ne spunea inginerul 
Mihai Vernescu, di
rectorul tehnic al Insti
tutului de studii și 
proiectări pentru gos
podăria comunală. îm
preună Cu „aeratoa- 
rele" de alte tipuri, 
proiectate de alte 
grupe de cercetători și 
aflate încă in stadii 
diferite de elaborare 
sau experimentare, 
instalația realizată de 
cei trei tineri entu
ziaști de la Centrul de 
cercetări hidraulice va 
fi larg folosită la cea 
mai mare stație de e- 
purare biologică a a- 
pelor ce se construieș
te la Suceava și care 
va fi dată in exploa
tare pe la mijlocul a- 
nului 1973. Ca să a- 
veți o imagine a capa
cității acestei stații; 
vă pot informa că ea 
va fi in măsură să epu
reze in fiecare secun
dă 800 litri de apă.

— Trăim intr-o so

cietate — ne spunea, 
cu maturitatea unei 
gîndiri solid înrădăci
nate in solul fertil al 
realității, cel mai tî- 
năr dintre creatorii 
„aeratorulul", Dan Ro- 
bescu — in care teh
nica, progresul tehnic 
nu sînt scopuri in sine, 
ci mijloace puse in 
slujba omului și a o- 
meniei De aceea, fie
care pas în dezvoltarea 
industrială a țării este 
— și va fi și mai mult 
in anii ce vin — în
soțit de o grijă ac
centuată pentru pro
tecția mediului ambi
ant, pentru ca omul 
nu numai să producă 
mai mult, dar și să 
respire un aer mai 
pur, să trăiască ome
nește. Să nu vă mi
rați că aici, in a- 
ccastă lume a tehni
cii, ați intîlnlt aceas
tă preocupare și ați 
auzit acest cuvint : 
omenie. Așa cum nu 
mai e de conceput 
știința fără conștiin
ță, tot așa, cred eu, 
nu mai e de conceput 
tehnica fără omenie.
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Vreau si vă spun 
un secret pe care chiar 
vă rog să nu-l țineți 
în secret, să nu-l păs
trați numai pentru 
do., - prietenii ori ru
dele dv. foarte, foarte 
apropiate...

tn ziua de... cam pe 
la ora primului, tova
rășul Nicolae M„ func
ționar la Centrala in
dustriei de 
București, 
plan, avea de trimis 
fabricii „Someșul" din 
Cluj . niște documente 
cu caracter secret. Cum 
documentele cu carac
ter secret trebuiau să 
ajungă foarte, foarte 
urgent la Cluj, și cum 
funcționarul de la 
compartimentul spe
cial era in concediu, 
Nicolae M. a luat le
gătura cu reprezentan
tul permanent al „So
meșului".

— Poate să ajungă 
documentele astea se
crete pină miine dimi
neață la Cluj ? — a 
întrebat funcționarul 
de la plan.

— Cum să nu ! a 
răspuns Emil Ma
rincaș, reprezentantul 
permanent 'al fabricii 
„Someșul".
- Iți mal atrag încă 

o dată atenția că do
cumentele au un ca
racter foarte secret și 
că ele trebuie să a- 
jungă cit mai urgent.

— Tovarășe, păi eu 
am trimis la Cluj și o 
pereche de galoși 
tru... și nu s-au 
tacit.

— Dacă-i așa:.,
— Cum să nu 

așa ? Aduceți docu
mentele cu caracter 
secret... Au loc in pli
cul ăsta ?

— Au.
— Dacă au loc aici, 

este și mai bine, pen
tru că și eu am de 
trimis niște acte. Tot 
cam secrete, da’ nu 
cine știe ce, tovarășei 
Teodora Nica, ingi
nera noastră . princi
pală de la plan.

Si pentru ca por
nirea documentelor cu 
caracter secret spre 
Cluj să aibă un ca
racter și mai secret, 
cei doi foarte vigilenți 
funcționari ai ramurei 
tricotaje, au lipit pli- 

lor

tricotaje 
serviciul

pen» 
ră»

fie

cui cu. propria 
salivă.

Emil Marincaș, 
prezentantul perma
nent al fabricii „So
meșul", copleșit de im
portanța sarcinii spe
ciale ce i-a fost în
credințată, a pornit 
spre Gara de Nord cu 
aproape un ceas înain
te de tragerea la pe
ron a trenului de 
Cluj. A inspectat res
taurantul gării, doar- 
doar va intîlni un clu
jean de încredere, că
ruia să-i încredințeze 
plicul sub cuvint de 
onoare că nu-l desface 
nici măcar din curio
zitate și... S-a ....... .
plat în noaptea aceea 
să nu meargă ----
Cluj nici un om 
credere cunoscut de el, 
de Marincaș.

re-

întim-
spre 

de in»

Documentele cu ca
racter secret, totuși, 
trebuiau să ajungă de 
urgență la destinație. 
Se apropia ora ple
cării trenului de Cluj 
și documentele cu ca
racter secret erau tot 
la Marincaș. Pentru 
că, in decursul vieții 
lui, Emil Marincaș co
chetase și cu psiholo
gia, și mai ales cu 
niște cursuri de cu
noaștere a caractere
lor omenești, a 'luat 
trenul de la locomo
tivă încoace, spre pe
ron, a trecut din va
gon în vagon și a stu
diat caracterele și mai 
ales trăsăturile de ca
racter ale tuturor pa

foileton

sagerilor din tren: Mă- 
găreața a căzut pe un 
tovarăș care mergea 
la Cluj, în vizită la fiul 
său. Emil Marincaș 
l-a chemat de-o parte, 
s-a recomandat și, 
după ce l-a studiat de 
la o distanță mult 
mai mică, după ce i-a 
numărat degetele de 
la ambele miini, ure
chile, sprincenele, o- 
chii, după ce i-a nu
mărat cele două pi
cioare și, bine înțe
les, după ce a reținut 
cu o oarecare aproxi
mație și numărul de 
la pantofi (ba chiar și 
marca și anul fabrica
ției ceasului de la 
mină), ale celui care 
mergea la Cluj să-și 
vadă fiul, deci, după 
ce s-a asigurat din toa
te punctele de vedere, 
i-a pus problema de 
încredere :

— îți dau o misiune 
specială... Dumneata 
dormi in tren ?

— N-am somn nici 
cînd sînt pedestru, dar 
în tren...

— E foarte bine ! îti 
încredințez un plic. 
Vezi că in el sint niște 
documente secrete. 
Vezi să nu care cum
va să... In gară la Cluj, 
o să te aștepte, pe pe
ron, o tovarășă. Am să 
vorbesc cu ea la tele
fon chiar acum. Te rog 
să-i reții numele : pe 
tovarășa asta o cheamă 
Teodora Nica. îi dai 
plicul și cu asta gata.

Locomotiva a luat 
după ea vagoanele și 
valea spre Cluj. Și o 
dată cu ele și plicul cu 
documentele secrete. 
Marincaș, bucuros că 
și-a îndeplinit misiu
nea și mai ales că a 
reținut atitea amănun
te în legătură cu omul 
căruia i-a încredințat 
documentele, s-a oprit 
in fața primei oglinzi 
care i-a ieșit în cale, 
s-a uitat în ea și toc
mai cînd voia să se 
pupe, și-a adus amin
te că reținuse numărul 
de pantofi, marca și 
anul fabricării ceasului 
de la mina omului, dar

nu-i reținuse numele și 
adresa. S-a concentrai 
puțin șl foarte vag și-a 
reamintit că atunci 
cînd „s-au cunoscut" 
individul căruia i-a în
credințat documentele 
cu caracter secret a 
pomenit un nume, Man, 
Ban, Van...

A alergat la telefon, l 
a vorbit cu tovarășa ? 
Teodora Nica, l-a des- ț 
cris pe aducătorul do- i 
cumentelor cu caracter ! 
secret, i-a spus cu ce ' 
tren va sosi „curierul 
special" și... „Noapte 
bună".

S-a nimerit ca Emil 
Marincaș să nimereas
că un om cumsecade și 
mai ales vigilent. Deci, i 
omul a coborit chiar la 
Cluj. S-a uitat peste 1 
tot peronul după o to
varășă, a ridicat pilcul 
mai la vedere și, la un 
moment dat, s-a trezit 
acostat de un bărbat. 1

— Vreți să-mi dați 
plicul?

Iubiți cititori, să nu 
credeți cumva că vom 
intra în domeniul ro
manului de spionaj. 
Nu. Bărbatul care l-a 
„acostat" pe, pasagerul 
nostru, posesorul docu- , 
mentelor cu caracter 
secret, era bărbatul to
varășei ing. principal 
de la plan, Teodora 
Nica. Dumneaei fiind 
foarte aglomerată cu 
„planul", l-a rugat pe 
soț să-i facă acest ser
viciu.

„Aducătorul" docu
mentelor cu caracter 
secret fiind „instruit" 
de Emil . Marincaș, a 
refuzat să predea pli
cul. întovărășit de so
țul inginerei principa
le, a mers pină 
la fabrica „Someșul". 
Portarul a chemat 
pe tovarășa inginer 
la telefon, i-a spus 
să vină că i-a adus 
cineva un plic, dar și 
de data aceasta, fiind 
foarte ocupată, i-a 
mulțumit aducătorului 
la telefon și l-a rugat . 
să-i lase plicul la poar- 1

Ă 
1
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tă. Cînd și-a făcut pu- l 
țin timp, liber, tovară- > 
șa inginer a coborit, a I 
scos din plicul sosit de ■ 
la București ce avea ea 
nevoie, ce era pe a- 
dresa ei, iar documen
tele urgente, cu carac
ter secret, au fost lă- 
sgțe în același plic și 
încuiate intr-un sertar 
al colegei ei, Vaida 
Actele foarte urgente, 
dar cu caracter secret, 
au zăcut în acest sertar 
vreo, patru, dacă nu 
cinci zile. Dar tot a 
fost bine că au ajuns 
cu un om de încredere, 
qăruia i s-au luat mar
ca și anul fabricației i 
ceasului de la mină și . ’ 
celelalte.

D-aia ziceam eu. să 
vă dați mai aproape, 
să vă spun un secret 1 
pe care vă rog să nu-l 
păstrați numai 
tru prietenii și 
dumneavoastră 
apropiate. Știți 
este secretul ? 
ciți-l !

Nicuță TANASE

pen- 
rudele 
foarte

care 
Ghi-

Cum se va desfășura 
examenul de bacalaureat
(Urmare dîn pag. I)

denței contabile, finanțelor, statis
ticii, de programare la calculatorul 
electronic, lucrări de determinare a 
calității mărfurilor, precum și alte 
lucrări de profil specifice unităților 
economice' sau administrației. Proba 
practică pretinde, de asemenea, 
candidatului întocmirea unei docu
mentații cuprinzînd desenul sau 
schema de execuție, procesul tehno
logic folosit și justificarea din punct 
de vedere tehnic și economic a so
luției alese.

Normele la care ne referim aduc 
îmbunătățiri și în modul de desfă
șurare a probei practice. Astfel, te
mele sint stabilite de profesorii de 
specialitate împreună cu maiștrii care 
au Îndrumat instruirea practică a 
elevilor, cu consultarea întreprinde
rilor care patronează liceul sau pen
tru care se pregătesc elevii. Proba 
practică se realizează, de regulă, în 
ultima săptămină a instruirii prac
tice în producție. Pentru ca ea să 
poată fi adaptată cit mai bine diver
selor specialități pregătite de liceu, 
data și durata de execuție pot fi 
stabilite și în alte perioade, cores
punzător specificului respectiv de 
muncă.

— Ce măsuri se prevăd pen
tru buna pregătire a candida- 
ților la examenul de bacalau
reat ?

— Pentru a veni tn sprijinul ele
vilor din ultimul an. de studii care 
vor susține acest examen, unitățile 
școlare au luat încă de pe acum mă
suri pentru organizarea de cercuri 
de meditații, consultații și lecții de 
sinteză. Forme speciale de pregătire 
sint organizate de unități și pentru

JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII 

„SCÎNTEII" 
TRANSMIT:

HUNEDOARA

Prestări 
de servicii

. In ultimul timp, rețeaua de 
prestări de servicii către popu
lație s-a extins cu 15 noi uni
tăți la Hunedoara, Brad și în 
localitățile din Valea Jiului. în 
acest an a inceput să funcțio
neze un mare complex in așe
zarea minieră Uricani. Celor 580 
de unități ale cooperației meș
teșugărești existente in prezent 
în județ -li se vor adăuga in 
acest an alte 30 la Lonea, Vul
can, Deva, Certej, Baru Mare, 
Geoagiu, Orăștie și altele.

K CLUJ

Cristal din nisip
In cadrul sectorului de sticlă

rie al întreprinderii „Chimica"- 
Cluj' au fost realizate 'primele 
cristaluri din nisipuri indigene 
înnobilate, pe baza unui pro
cedeu elaborat de un colectiv 
condus de prof. dr. Gheorghe 
Marcu, directorul Institutului de 
chimie al universității „Babeș- 
Bplyai". La realizarea acestor 
cristaluri și-au adus contribuția 
și meșterii sticlari de la fabri
cile din Turda și Pădurea Nea
gră.

TELEORMAN
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elevii viitori candidați Ia concursul 
de admitere in învățămintul superior. 
Unele din aceste forme se desfășoară 
cu sprijinul unităților de Invațămlnt 
superior — tehnic, agronomic, econo
mic și medical, potrivit profilului, 
în același spirit, prezentarea celor 
mai buni absolvenți ai liceelor de 
specialitate la concursul de admitere 
în învățămintul superior va fi în
lesnită și de posibilitatea de a sus
ține oa probă la acest concurs obiec
tul de profil al specialității studiat 
în anii de liceu, In locul unei probe 
la un obiect de cultură generală (fi
zică, chimie etc., în funcție de pro
filul facultății).

— Să trecem acum la con
cursul de admitere tn învăță
mintul liceal de specialitate. 
Care este elementul definitoriu 
al noilor modalități elaborate 
de minister ?

— Concursul de admitere în liceele 
de specialitate se va organiza la a- 
celeași date ca și în anul 1971, ți 
anume Ia 22 iunie — 2 iulie pentru 
toate locurile planificate ; între 1 și 
10 septembrie se va desfășura un 
nou concurs, pentru lociirile rămase 
neocupate. Programele pentru disci
plinele de concurs au fost publicate 
și difuzate în luna ianuarie. Con
cursul de admitere oferă candidațf- 
lor posibilitatea să opteze, in locul 
probei scrise și orale de limbă ro
mână, pentru un obiect de cultură 
generală care stă la baza speciali
tății in care se vor pregăti. Acesta 
poate fi fizica, chimia, geografia său 
științele biologice. în funcție de pro
filul specialității. Se realizează ast
fel apropierea mai firească, de la 
inceput, a candidaților de domeniul 
ales.

Aplicate cu maximă grijă șî competență de către comisiile de exa
minare, aceste norme sînt’menite să asigure o apreciere cit mai realistă 
nu a volumului de cunoștințe memorate de absolvenți, de elevi, ci a de
prinderilor intelectuale și profesionale ale acestora, a disponibilităților 
ce vor trebui cultivate șî valorificate în însușirea și exercitarea profe
siunii alese, în activitatea productivă, în viață.

Interviu realizat de
Florica DINULESCU

Solii de 
primăvară

, Poniicultorii teleormăneni au 
început acțiu.nea de combatere a 
diferitelor boli și dăunători, 
executind pină acum stropirea 
de iarnă a peste 150 000 pomi 
fructiferii La rîndul lor, legu
micultorii iși pregătesc viitoa
rea recoltă. Au însămânțat cu 
varză timpurie întreaga supra
față planificată, au fertilizat cu 
îngrășăminte naturale și chimice 
peste 3 000 hectare, execută in 
continuare perdele de protecție 
pentru răsadnițe. Pentru lu- 

' ,crătbrii de la serele Brinceni, 
unde la sfirșitul lunii decem
brie au fost plantate 5,5 hec
tare cu tomate, începutul lunii 
aprilie nu va fi, in mod sigur, 
cu păcăleli.

BACĂU

Elevii cheamă la 
întrecere părinții

In comunele Podul Turcului 
și Mărgineni au fost constituite 
primele micro-cooperative a- 
gricole din județ. Membrii a- 
cestora sînt pionierii școlilor 
din localitățile respective. In 
adunări generale, elevii-coope- 
ratori au ales consiliul de con
ducere și au stabilit planul de 
producție pe anul in curs. în 
fiecare comună, pionierii au ho- 
tărit să răspundă de cite 5 hec
tare de pămînt, pe care le vor 
însămânța cu porumb. Cartofi, 
sfeclă de zahăr, legume și alte 
culturi. Ei s-au angajat să se 
întreacă, în obținerea de re
colte mari, cu părinții lor.

EGALAȚI

„Steluța 
Dunării"

Sala de festivități a Institu
tului politehnic din Galați a 
găzduit concursul intitulat su
gestiv „Steluța Dunării", in ca
drul căruia au fost selecționați 
cel mai buni interpreți de mu
zică populară și ușoară care 
vor participa la festivalul artei 
studențești din primăvară. Bucu- 
rîndu-se de aplauze la scenă 
deschisă, din partea numerosu
lui public studențesc, poate că 
unele din primele „steluțe ale 
Dunării" gălățene vor deveni 
veritabile stele ale cunoscutei 
emisiuni TV.

i "NEAMȚ - \

Muzeul unui 
liceu centenar

Printre manifestările prile
juite de sărbătorirea a 100 de 
ani de la înființarea liceului 
nr. 1 „Roman Vodă", din muni
cipiul Roman, se numără și des
chiderea unui muzeu de istorie 
a acestei prestigioase instituții 
de invățămînt. Aici sint expuse 
numeroase documente: atesta
tul de înființare a liceului, pri
mele cataloage, adnotări și foto
grafii ale foștilor elevi și pro
fesori.
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Convorbire cu Daniel CHIPENDA, lider al M.P.L.A.

lupta patriotilor angolezi.
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Pentru depășirea planului pe anul 1972

Astăzi CHEAMĂ LA ÎNTRECERE

DE TRANSPORTURI AUTO IAȘI

— N-avem preten
ția trufașă că aici, la 
noi, s-a descoperit pia
tra filozofală, nici mă
car că s-a realizat 
cumva invenția seco
lului. Avem un singur 
orgoliu : că ceea ce 
vedeți este material 
românesc, mină de lu
cru românească și, 
mal ales, minte și e- 
nergie românească. Și, 
dacă vreți, încă unul : 
că avem de-a face cu 
creația tehnică a unor 
tineri talentați, ceea 
ce demonstrează încă 
o dată, dacă mai era 
nevoie, de ce uriașe 
latențe creatoare dis
pune tinăra noastră 
generație de specia
liști.

Cuvintele acestea mi 
le spunea cu conta
gioasă pasiune un om 
care a depășit de mult 
virsta elanurilor 
venile, dar care 
păstrat nealterată 
paritatea de a se 
tuziasma în fața nou
lui : academicianul
Dumitru Dumitrescu, 
directorul Centrului 
de cercetări hidraulice 
de pe lingă Institutul 
politehnic din Bucu
rești. Iar cei pe 
care mi-i recomanda 

o asemenea „car- 
de vizită" erau 

cercetători din 
laboratoarele centru
lui : doctor inginer 
Valentin Ionescu, ingi
ner doctorand Tudo- 
rel Petrovici și inginer 
Dan Robescu. Media 
de virstă a acestui 
terțet e mai mult de
cit semnificativă ■: 29
de ani.

Pe scurt, iată despre 
ce e vorba. Se știe cit 
de ample sint forțele 
angrenate astăzi in în
treaga lume în lupta 
pentru salvgardarea 
mediului înconjurător 
de feluriții factori po- 
luanți. E una dintre 
cele mai acerbe bătălii 
ale secolului, o 
lie considerată 
drept cuvint vitală 
pentru viitorul speței 
umane și in care sini 
angajate de pe-acum 
nu numai mari 
surse materiale,

bătă- 
pe

și cutezătoare energii 
și inteligențe. Nu in- 
timplător anul 1972 — 
an in care se va ține 
și o conferință mon
dială pe această temă 
— a fost proclamat de 
O.N.U. „anul protec
ției naturii". E o bă
tălie care nu va ține 
însă un an sau doi, 
ci, poate, decenii.

In chip firesc, in a- 
ceastă luptă s-au an
grenat cu toate pu-

boi pașnic", două 
„fronturi de atac" : 
unul prin intermediul 
mijloacelor 
pe acest 
grup de 
condus de 
Tudor Ionescu, 
bru corespondent 
Academiei, 
importante 
cu originala 
a „depoluării prin po- 
luanți" (vezi Alma
nahul „Scinteia" 1972,

chimice — 
tărim un 
cercetători 
prof. dr. . 

mem- 
al 

a obținut 
rezultate 

metodă

pentru un 
pahar cu apa

Colectivul de energeticieni al 
Însuflețit de programul măreț stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R., 
conștient de sarcinile de mare răspundere ce revin lucrătorilor din unită
țile noastre, în lumina hotăririi Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea activității în industria energiei electrice și creș
terea gradului de siguranță în funcționarea sistemului energetic, a analizat 
în adunarea generală a oamenilor muncii activitatea desfășurată in anul 
1971 și măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de realizare și 
depășire a sarcinilor de plan pe anul 1972.

Sub conducerea organizației de partid, lucrătorii din întreprinderea 
noastră sint ferm hotărîți să muncească neobosit pentru creșterea gradului 
de siguranță in funcționarea instalațiilor energetice, întărirea ordinii și 
disciplinei, a exigenței și răspunderii fiecărui muncitor, maistru, tehnician 
și inginer pentru îndeplinirea sarcinilor și ridicarea nivelului calitativ al 
întregii activități.

Exprimînd voința unanimă a-Întregului colectiv de muncă al întreprin
derii eleotrocentrale Borzești, chemăm la întrecere toate întreprinderile 
din industria energiei electrice și termice pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1972 la următoarele obiective :

• Alimentarea fără întreruperi și Ia parametrii nominali a consumatori
lor de energie electrică și.termică și, îndeosebi, a platformelor industriale,

.. prin eliminarea avariilpj;‘„dip V.ma perioViȚlulUi, întărirea ordiniiși. <ăisci-,. 
plinei, creșterea exigenței .și. a răspunderii fiecărui lucrător pentru' înde- 

.- plinirea riguroasă a atribuțiilor, respectarea- întocmai a tehnologiei-de ex
ploatare și mărirea siguranței în funcționarea instalațiilor,

Reprezentanții oamenilor muncii de la întreprinderea de transporturi 
auto Iași, analizînd activitatea desfășurată in primul an al actualului 
cincinal, au evidențiat faptul că, sub îndrumarea șl conducerea perma
nentă a organizațiilor de partid, colectivul acestei unități a obținut rea
lizări importante, sporind simțitor volumul și operativitatea transportu
lui de mărfuri și călători, îmbunătățind permanent indicatorii calitativi al 
Întregii activități.

însuflețiți de sarcinile puse In fața noastră de conducerea superioară 
de partid șl de stat, planul de transport pe anul 1971 a fost depășit cu 
4,8 la sută, autobazele de pe teritoriul județelor Iași și Vaslui transpor- 
tînd peste prevederi 1,36 milioane tone marfă și 1,2 milioane călători. 
Prețul de cost a fost cu 0,8 la sută mai mic decît cel planificat, obținin- 
du-se beneficii suplimentare în valoare de peste 800 000 lei.

Aceste succese au fost posibile datorită măsurilor luate șl entuziasmu
lui în muncă al întregului colectiv, concretizate în depășirea coeficientului 
de utilizare a parcului de autovehicule și remorci, reducerea consumurilor 
de combustibili și lubrifianți, precum și în executarea reparațiilor curente 
prin schimb de agregate • ■

O atenție deosebită s-a acordat calității-prestațiilor efectuate In traficul 
de marfă, prin asigurarea ritmicității execuției sarcinilor programate, iar 
tn traficul de călători, prin deschiderea a șapte noi trasee.

Transpunînd în viață amplul program a] Partidului Comunist' Român, 
adoptat de plenara din 3—5 noiembrie 1971, Întregul colectiv de muncă al
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• „OLIMPIADA ALBA" : Surprize și rezul 
iote normale în ziua a IV-a.
FOTBAL : Lotul reprezentativ a jucat ieri 
la Pitești cu F. C. Argeș.

• Actualitatea la hochei și schi
Alte știri din țara și de peste hotare

w

Nu-ți mai
amintești
colega?!

Au apărut in librăria Institutului politehnic 
București două culegeri de probleme pentru viitorii 
candidați la studenție. O culegere de probleme de fizică, 
cealaltă de matematici. Primesc intr-o seară, tirziu, un 
telefon, de la un fost coleg de școală, care mă suna din 
orășelul unde acum este profesor de liceu. Mă roagă, 
după întrebările protocolare despre sănătate, activitate, 
dacă nu pot să-i procur cele două culegeri de pro
bleme.

Intr-o doară, ii întreb pe tinărul dascăl : „Da‘ la ce-ți 
trebuie, frate ?'

PICĂTURA DE CERNEAU
— Am cițiva băieți la meditație...
— Elevi de-ai tăi ?
Brusc circumspect, fostul coleg din anii liceului îmi 

spune că nu, nu elevi de-ai lui...
N-am continuat discuția pe tema aceasta, așa că îi 

răspund acum profesorului.
Cit timp a trecut, fostul meu bun coleg, cind adunați 

la școală, după amiezile, rezolvam probleme de fizică 
cu venerabila noastră profesoară ? Eram cam 10—12 li
ceeni, deveniți acum 10—12 ingineri, profesori, ofițeri 
de marină. Mai ții minte culegerea aceea de probleme 
cu scoarța zdrențuită de atita folosire ? Se numea cu
legere de probleme de fizică. Și mai ții minte ce ne 
spunea bătrina profesoară, cind, intr-o seară, căuta o 
pungă de plastic să acopere culegerea de probleme de 
stropii de ploaie ?

— Am făcut , mulți profesori, ingineri, constructori cu 
eartea asta. Trebuie s-o păzim bine.

.Cum, în cițiva ani, ai uitat că Maria Bărlan își me
dita elevii gratuit “> Elevii liceului la care fusese pro
fesoară, căci, poate, ții minte că de cițiva ani ieșise 
la pensie. Atit am vrut să-ți spun, stimate fost coleg !

P.S.
■Cărțile ce mi le-ai cerut le-am trimis liceului unde 

ești profesor. Unde am fost amindoi elevi.
Dan CONSTANTIN

Zbor peste garduri (instantaneu la primul concurs atletic al anului pe pista de tartan 
a sâlii „23 August' din Capitalâ Foto : M. Andreescn

Pregătiri pentru cel mai
din istoria fotbalului

Olimpicii se află in Maroc, unda 
susțin jocuri de omogenizare, lotul re
prezentativ pleacă astăzi intr-un 
turneu de pregătire in Turcia și 
Grecia. Formațiile de club, după ce 
și-au încheiat prima parte a prepara- 
tivelor, fac sau încearcă să facă și ele 
tradiționalele turnee de iarnă. într-un 
cuvint, evenimentele noului an fotba
listic au căpătat, parcă brusc, un 
tempo de desfășurare mai accelerat. 
Este și firesc. Anul 1971, cu emo
țiile și grijile sale, a rămas de
parte, în urmă, iar obiectivele 
lui ’72 au devenit realități imediate 
și concrete, obiective ce vor solicita 
din plin resursele fotbalului nostru.

Afirmația este îndreptățită și nu se 
justifică doar prin performanțele pe 
care protagoniștii fotbalului nostru 
și-au propus să le atingă, ci și prin 
lărgimea frontului pe care trebuie 
să acționeze : fazele finale ale cam
pionatului european, cele ale cupe
lor continentale intercluburi. meciul 
cu Danemarca și, eventual, partici
parea la turneul final al J. O., pre
liminariile campionatului mondial și, 
b’neînțeles, angajarea formațiilor de 
club in noile ediții ale cupelor euro-

pene... Pe parcursul lunilor următoa
re. fotbaliștii români, în cadrul dis
putelor programate în Întreceri in- 
terțări sau intercluburi, vor intîlni 
formații reprezentative sau de club 
de pe cele mai diferite trepte ale 
ierarhiei internaționale : selecționa
tele naționale ale Franței, Ungariei, 
R. D. Germane, Albaniei, Austriei și, 
poate, ale U.R.S.S., Iugoslaviei, 
Italiei, R. F. a Germaniei sau An
gliei (în funcție de rezultatele pro
prii sau de „jocul" rezultatelor celor
lalte naționale in fazele finale ale 
campionatului european), iar in cele 
de club — echipe ca Tottenham, Ba
yern Miinchen și, cine știe, ce vor 
mai hotărî primele trageri la sorți 
pentru edițiile viitoare ale competi
țiilor continentale.

Transcriind acest 
bit de încărcat nu 
subliniem un aspect 
cadrul lui nu apar 
internaționale oficiale, confruntările 
amicale avind o pondere aproape ne
însemnată, toate (cele ale echipelor 
de club sau ale selecționatelor repre
zentative) fiind considerate ca mij
loace de pregătire. Această situație

program deose- 
se poate să nu 
interesant : in 
decit partidele

ferite lor și oamenii 
de știință din țara 
noastră. Printre preo
cupările lor primor
diale se află protecția 
unuia dintre elemen
tele de maximă în
semnătate pentru tra
iul cotidian al omu
lui : apa. Apa nuri
lor și fluviilor noas
tre cu care poporul 
și-a înfrățit de milenii 
viața, în care omul 
și-a oglindit adesea nu 
numai chipul, ci și 
destinul.

Reportajul nostru 
nu-și propune să con
semneze toate amă
nuntele acestei ac
țiuni, dar trebuie 
să subliniem că încă 
de pe-acum se contu
rează și la noi, ca și 
în alte părți ale lumii, 
două direcții de cer
cetare sau, mai precis, 
vorbind în termenii 
proprii vocabularului 
acestui autentic

ancheta „S.O.S. Na
tura") — și altul prin 
intermediul mijloace
lor biologice, in peri
metrul căruia se si
tuează și realizarea de 
care ne ocupăm in 
prezentele însemnări.

M-am convins incă 
o dată — contemplind 
modelul „aeratorului 
cu rotor diagonal" re
alizat de cei trei ti
neri oameni de știință 
români și ascultind 
explicațiile lor con
cise, la obiect — de 
un adevăr pe care e- 
voluțta vertiginoasă a 
științei moderne îl 
reliefează cu tot mai 
multă pregnanță, și 
anume că ideile cele 
mai cutezătoare îmbi
nă In cel mai înalt 
grad complexitatea 
gîndirii cu ingenioasa 
simplitate funcțională 

soluțiilor. Si asta

deoarece imperativul 
economic joacă rolul 
unui „catalizator" al 
inventivității, temei
niciei și simplității.

Această realitate se 
exprimă cam așa: 
eforturi materiale 
nime, randament 
xim“.

Este exact ceea 
întruchipează 
torul" 
in față, firește, redus 
la scara unui model- 
bibelou sail, mai bine 
zis, a unui model-ju- 
cărie. Principiul pe 
care este construit are 
la bază interacțiunea 
celor două elemente 
care, încă în urmă cu 
milenii (să ne amin
tim de Democrit și de 
alți filozofi materia- 
liști ai lumii antice), 
au fost considerate ca 
factori fundamentali ai 
lumii și ai 
aerul și apa. 
a depolua apa 
utiliza de 
dată... aerul. 
Se știe nu de 
ieri că există o specie 
de microorganisme a 
căror hrană preferată 
o reprezintă substan
țele organice dever
sate pe cursul apelor, 
mai precis : dejecțiile 
industriei chimice. Nu
mai că minusculele 
„devoratoare" de de
șeuri poluante au ne
voie, ca orice viețui
toare, de aer. Aer care 
le va fi „dăruit" cu a- 
jutorul amintitului ,„a- 
erator", în fapt 
soi de turbină, un 
grenaj simplu de 
blă. țevi și plasă 
sîrmă, care favori
zează pătrunderea cu- 
renților de aer pînă în 
adîncul ’ riurilor, la 
coloniile de „depolu- 
anți biologici" (men
ționăm că aceste mi
croorganisme nu sini 
in nici un fel nocive 
sănătății omului.

vieții : 
Pentru 
se va 
această
Cum ? 

azi, de

Victor 
BÎRLADEANTJ
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Cum se vor desfășura examenul

de bacalaureat și concursul

de admitere în liceele de specialitate

Ne rdspunde irig. Vasile ALEXANDRESCU, 
adjunct al ministrului educației și învâfâmîntului

bază, pe însușirea deprinderilor pre
văzute în; programe. \

— După cum ‘menționați. Ia 
liceele de specialitate bacra lau
reatul cuprinde și o probi 
practică. Cum este concepută ?

In lumina măsurilor adoptate in anul 1971 de Secretariatul Comite
tului Centrai al partidului, privind îmbunătățirea invățămîntului de 
toate gradele, legarea sa mai strinsă de viață, de activitatea productivă, 
la Ministerul Educației și Invățămintului au fost definitivate normele 
pentru desfășurarea examenului de bacalaureat la liceele de speoiali- 
tate, cit și modalitățile de organizare a concursului de admitere in in-' 
vățămintul liceal de specialitate.

— Pentru început să ne refe
rim la examenul de bacalaureat. 
Care sint condițiile sale 
desfășurare în acest an ?

— Examenul de bacalaureat la 
ceele de specialitate se va organiza 
la aceleași date și obiecte de studiu 
ca și in anul 1971. Concret, el va avea 
loc în perioada 18—28 iunie (sesiu
nea de vară) și 20—31 august (sesiu
nea de toamnă). Candidații vor sus
ține o probă practică ; două probe
scrise (prima probă limba română, 
iar a doua matematica, cu excepția 
liceelor agricole — specialitățile a- 
gronomie, horticultura, protecția 
plantelor, zootehnie și veterinară — 
la care cea de-a doua probă este ma
tematica sau chimia, la alegerea 
candidatului, precum și a .liceelor 
sanitare, Ia care cea de-a doua pro
bă este anatomia și fiziologia omu
lui, fizica, chimia, la alegerea can
didatului) ; și trei probe orale tn 
funcție de specialitate.(

Dacă, așa cum spuneam, normele 
elaborate de minister nu aduc 
schimbări în probele ce urmează a 
fi susținute de candidați,. ele vizea
ză însă unele îmbunătățiri ale teh-

bogat sezon

nu este o „curiozitate" a fotbalului 
nostru. Dimpotrivă, ea reprezintă 
tendința actuală din fotbalul .euro
pean, unde competiția ocupă ’încet, 
încet, locul jocurilor fără miză. Iată, 
de pildă, in cursul anului 1971, din 
cele 128 de meciuri oficiale jucate, 
71 s-au desfășurat în cadrul unor 
competiții (campionatul european : 
70 și preliminariile campionatului 
mondial : 1) și numai 57 au fost ami
cale (in procente . 55,4 la sută cu 
miză, 44,6 la sută fără miză). La a- 
ceastă statistică fotbalistică sui-ge- 
neris ar mal trebui adăugat și faptul 
că țările care au angajate cele mai 
puține partide amicale sint tocmai 
acelea care au mers cel mai departe 
(sau cel mai sus) in competițiile ofi
ciale. Cum este și cazul fotbalului 
din țara noastră : anul trecut, „un- 
sprezecele" reprezentativ a avut doar 
două meciuri amicale (cu Iugosla
via, la Novisad..și cu Bulgaria).

Valentin PĂUNESCU

(Continuare in pag. a III-a)

nici! de examinare, în scopul spori
rii posibilităților examenului de ba
calaureat de a verifica gradul de ma
turitate al absolventului, capacitatea 
sa de a aplica în practică cunoștințele 
dobîndite în timpul studiilor în liceu. 
Subiectele de examen vor evita da
tele și faptele neesențiale, punînd ac
centul pe noțiunile și fenomenele de

— Probă importantă, 
scop' să ateste modul în care ab
solvenții și-au format priceperi și 
deprinderi de lucru, capacitatea de 

, a aplica în mod practic cunoștințele 
dobîndite la disciplinele- de specia
litate. în funcție de profil, , proba 
practică constă din executarea unui 
produs, ansamblu sau reper, a unor 
lucrări de reparații sau de reglare 
a parametrilor mașinilor, instalații
lor și aparatelor, din efectuarea unor 
determinări de laborator, întocmirea 
unui proiect etc. De exemplu, la 
specialitățile cu profil economic se va 
executa o lucrare din domeniul evi-

Glasul Angolei luptătoare

VICTORIA NOASTRA
ESTE CERTĂ

Din Angola știrile vin cu multă intirziere. Despre amploarea unuia 
sau altuia anume dintre evenimentele dramatice petrecute in această 
țară, care se întinde pe o suprafață de 1 246 700 Icmp (de aproape două 
ori și jumătate cit cea a Franței), aflăm după mai multe săptămini, 
cind patrioții angolezi se află poate angajați in alte- bătălii împotriva 
colonialiștilor portughezi. L-am intilnit recent, la Alger, pe unul din 
liderii Mișcării pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), DANIEL CHI
PENDA, membru, al Comitetului director, comandant al unei regiuni 
politico-militare, pe care l-am rugat să împărtășească cititorilor „Scin- 
teii“ unele aspecte din viața și

S-au împlinit în aceste zile 11 ani 
de la declanșarea luptei de eli
berare. La început am fost puțini, 
apoi, treptat, mișcarea de eliberare 
s-a extins pe teritorii tot mai întin
se. Au fost ani de aprige bătălii. Am 
avut și avem de înfruntat un duș
man înarmat, care încearcă cu orice 
preț să-și mențină pozițiile, care nu 
vrea să recunoască apusul definitiv 
al colonialismului. Dar lupta noas
tră de pînă acum, jertfele noastre de 
singă- n-au fost în zadar. Mișcarea 
pentru eliberarea Angolei contro
lează în prezent o treime din teri
toriul țării.

Lupta se desfășoară pe cinci mari 
fronturi, care înglobează o suprafață 
de 400 000 km pătrați. în nord, unde 
s-au dat cele mai puternice bătălii, 
forțele noastre s-au apropiat pînă la 
200 km de capitală. In zona Cabinda, 
în ciuda dificultăților pricinuite' de 
existența unor mari întinderi de pă
duri virgine, luptătorii noștri hărțu- 
iesc zi și noapte inamicul. Pe cel 
de-al treilea front, care cuprinde 
districtele Mexico și Cuando-Cuban- 
go. inițiativa se află, de asemenea, 
de partea forțelor de eliberare. Co
loanele de militari ai M.P.L.A. cu
treieră aici nestînjenite o imensă su

prafață de teren, unde armata por
tugheză nu mai dispune decit de 
citeva „cuiburi" izolate, legate intre 
ele prin poduri aeriene. A patra re
giune — Luanda și Malange — este 
situată la nord de calea ferată „Ben- 
guela" și se află parțial , sub con
trolul nostru. Regiunea a V-a mili
tară (districtele Bie și Huambo) se 
află în inima țării și are o impor
tanță deosebită din punct de vedere 
economic. Unitățile .noastre au pă
truns aici în 1970, după ce au trecut 
de toate barajele de fortificații ridi
cate în calea lor de către trupele por
tugheze.

Războiul nu se limitează numai la 
zonele rurale. Mobilizarea populației 
se desfășoară cu succes și in zonele 
urbane, în care funcționează comi
tete de acțiune ale M.P.L.A. Unități 
ale M.P.L.A. au atacat nu o dată 
capitala țării. Luanda . au organizat 
acțiuni de sabotaj, avariind instala
țiile portuare și aruncind in aer im
portante depozite de armament.

Obiectivul luptei noastre este eli
berarea întregii țări și instaurarea 
unui regim democratic. După cuceri-
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Actualitatea culturală
SCENA

• TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" anunță premiera spec
tacolului cu „Vicarul" de Rolf Hoc- 
huth. Regia : Radu Penciulescu, Cos
tume : Doris Jurgea. In rolurile 
principale : Victor Rebengiuc, Emme
rich Shaffer, Fory Etterle, G. Io- 
nescu Gion, George Oancea, Ion Ca- 
ramitru, N. Mavrodin, Gina Patrichi, 
lea Matache, Anca Verești, Mariela 
Petrescu, ^Cătălina Pinblic.

• TEATRUL NATIONAL DIN 
CRAIOVA a prezentat recent în 
premieră pe țară piesa „Pîine a- 
mară" de Claude Spaak (Belgia). Re
gia ; Georgeta Tomescu. Scenogra
fia : V. Penișoară-Stegaru. In distri
buție: Smaragda Olteanu, Marina 
Bașta, Remus Mărgineanu, Lucian 
Albanezu, Ileana Sandu, Constantin 
Sassu, Nicolae Radu ți Pavel Cîsu. 
(Corespondentul „,Scinteii“, Nistor 
Țuicu).

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE prezintă premiera cu
noscutei piese a lui Maxim Gorki : 
„Azilul de noapte".

• TEATRUL „BACOVIA" DIN 
BACĂU a'inclus xpe afișul său reci
talul „Un pămînf' numit România" 
ce cuprinde versuri de Vasile Alec
sandri, Mihai Eminescu, Tudor Ar- 
ghezi, Nichita Stăneșcu și Radu Cir- 
neci. Regia : Gheorghe Miletineanu,

• TEATRUL DE STAT DIN RE
ȘIȚA anunță cea de-a patra premie
ră a acestei stagiuni: „Comedia mu
zicală" de Ștefan Tita, pe muzică de 
Elly Roman. Regia : Paul Mateescu. 
Scenografia : Florica Rădulescu.

• Activitatea TEATRULUI DE 
STAT DIN GALAȚI se remarcă în 
ultima vreme prin grija față de pie
sele clasicilor dramaturgiei româ
nești. In mod semnificativ, pe scena 
Teatrului de stat din Galați a fost 
prezentat recent cel de-al 150-lea 
spectacol cu piesa „Florin și Florica" 
de Vasile Alecsandri Piesa, aflată în 
repertoriul permanent al teatrului 
gălățean, s-a bucurat și de această 
dată de un remarcabil succes. (Co
respondentul „Scînteii", T. Oancea).

EXPOZIȚIA „TEATRUL ÎN
REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ»
Un eveniment im

portant al vieții cultu
rale și teatrale a Ca
pitalei il 
vernisajul 
„Teatrul în 
Democrată 
deschisă in 
neului.

Recenta

reprezintă 
expoziției 
Republica 
Germană" 

sala Ate- 
manifas ta

re constituie un pan- 
dant al expoziției. 
„Dramaturgia româ
nească în anii con
struirii socialismului", 
deschisă la Berlin, în 
cadrul schimburilor
culturale 
ciația oamenilor 
artă din 
teatrale și 
din țara 
(A.T.M.) și 
artiștilor din 
Ea cuprinde parte din 
lucrările ce . au fost 
prezentate in pavilio
nul R.D.G. de la Qtia- . 
drienala de sceno

dintre Aso- 
____ de 
instituțiile 

muzicale 
noastră 

Uniunea 
R.D.G.

grafie din Praga, pa
vilion ce a fost dis
tins, în cadrul acestei 
competiții, cu marele 
premiu „Quadriga de 
aur". Exponatele — 
prezentate sub formă 
de schițe de decoruri 
și costume, obiecte 
specifice și costume, 
machete tridimensio
nale, fotografii din 
spectacole, afișe și 
cărți de teatru — ates
tă pe deplin, o dată 
cu atenția de care se 
bucură mișcarea tea
trală din R.D.G., con
tribuția importantă a 
scenografiei la rezol
varea problemelor le
gate de realizarea 
spectacolelor.

în expoziție se re
marcă îndeosebi, prin
tre prestigioasele nu
me ale scenografilor 
din țara prietenă, nu
mele lui Heinrich 
KILGER, un artist 
sensibil și rafinat, 
creator de școală în 
domeniul scenografi
ei. atit prin spectaco
lele realizate de el, 
cît și prin ' calitatea 
tinerilor scenografi pe 
care i-a pregătit cu 
dăruire pentru a- 
ceastă frumoasă me
serie. Kilger este re
prezentat in expoziție 
prin cîteva lucrări, 
printre care mache
tele și schițele pentru 
„Troienele" adaptate 
de M. Braun, „Pacea" 
de Peter Hacks după 
Arlstofan și (in regia 
lui Benno Besson) 
„Regele Lear" de 
Shakespeare.

Un continuator demn 
al profesorului Kilger 
este tinărul sceno
graf Walter WAL- 
LBAUM care impune 
prin schițele de deco
ruri și costume pentru 
spectacolele : „Testa
mentul ciinelui" de 
Ariano. Suassuma și 
„îngere privește îna
poi spre casă" de Th. 
Wolfe și K. Frings.

Elev al lui Kilger. 
foarte interesant sce
nograf din generația 
tînără. plin de imagi
nație exuberantă, cău
tător de noi forme de 
exprimare și neliniștit 
experimentator, Horst 
SAGERT este prezent 
de asemenea in expo
ziție cu schițele, foto

grafiile și originalele 
măști din piele reali
zate pentru spectaco
lul „Oedip tiranul", 
tragedie de Heiner 
Muller, după Sofocle, 
jucată în regia lui 
Benno Besson la 
„Deutsches Theater", 

în expoziția „Tea
trul în Republica De
mocrată Germană" 
se mai remarcă lu
crările realizate de 
Eberhard KEIEN- 
BURG (prezent cu 
machetă și schițe pen
tru „Azilul de noapte" 
de Maxim Gorki). 
Bernhard SCHROTER 
(cu ingenioasa ma
chetă pentru „Cum 
vă place" de Shakes
peare) . Otto GROL- 
LMANN, (cu schițele 
pentru piesa, „In casa 
morții"), scenograful 
specializat in deco
ruri de operă și balet 
Wilfried WERZ (cu 
schița decorului pen
tru baletul „Balade 
von Gliick" de Kurt 
Schwaen).

Vizitînd expoziția 
„Teatrul în Republica 
Democrată Germană", 
publicul bucureștean, 
oamenii de cultură, 
specialiștii în dome
niul teatrului sj ,T 
ales scenografii noș
tri pot lua contact cu 
realizările teatrale ale 
unei țări prietene. în 
care vechea tradiție 
a acestei arte este 
foarte dezvoltată și 
are asigurate toate 
condițiile pentru o 
continuă dezvoltare.

Vladimir POPOV

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea sculptorului 
Frederic Sțorck — aniversare 
înscrisă în calendarul UNESCO 
pe anul 1972 — duminică a avut 
loc, în Capitală, o manifestare 
organizată de Universitatea 
populară București și Comisia 
națională pentru UNESCO. Des
pre viața și creația sculptorului 
— figură proeminentă a artei 
plastice românești — a vorbit 
criticul de artă Virgil Mocanu.

(Agerpres)

ECRANUL

EXPO

în săptâmîna aceasta sînt progra
mate următoarele filme în premieră : 

o Pe poteca nețărmuritei iubiri — 
producție a studiourilor sovietice, 
după povestirea lui Vitali Bianki, în 
regia Iui Agasi Babaian. în rolul 
principal — Dmitri Orlovski.

• Farmecul ținuturilor sălbatice — 
producție a studiourilor din R.F. a

ZIȚII

Germaniei; documentar de lung me
traj despre viata și obiceiurile viețui
toarelor sălbatice de pe continentul 
nord-american.
• Locotenent Bullitt - — producție 

a studiourilor americane, în regia Iui 
Peter Vatșs; film de factură polițis
tă, cu Steve McQueen îp rolul prin
cipal.

Sesiuni de

PREMIERE LA RADIO- 
TELEVIZIUNE

Primul serial de teatru 
românesc TV

Astă-seară începe difuzarea săptă- 
mînală a primului serial de teatru 
românesc TV : MUȘATINII, realizat 
după celebra trilogie istorică a lui 
Barbu Ștefănescu DelavranCea. A- 
daptarea și regia acestui serial în 11 
episoade — Sorana Coroamă. Inter
pret! : Teofil Vâlcu (în rolul lui 
Ștefan cel Mare), Dina Cocea, Silvia 
Popovici, Radu Beligan, George 
Motoi, Ștefan Iordache, Traian Stă- 
nescu, Colea Răutu, Ion Bog, Ion 
Șiminie, Costel Constantin, Aurel 
Giurumia. Vasile Cosma, Violeta 
Andrei, Valeria Seciu, Violeta Po
pescu, Constantin Codrescu, Mircea 
Âlbulescu, Stelian Preda și mul ți 
alți actori din întreaga țară. Cos
tume : Georgeta Ițigan. Decoruri : 
Cornel Ionescu. Imaginea : Edviga 
Adelman, Constantin Lungu ; Ope
ratori : Aurel Copos, Alexandru Con- 
durache, Radu Popescu. Regia de 
montaj : Marga Niță. Regizor se
cund : Ariana Kunner Stoica ; Asis
tent regie : Constantin Cristescu.

Cel dinții episod — de o pronun
țată factură poematică — va fi pre
zentat astă-seară la orele 20,15 („Cîn- 
tecul fetelor"). Următorul : „Topirea 
zăpezilor"
„Danton” de Camll Petrescu 

— la teatrul radiofonic
Primele zile ale săptămînii vii

toare vor marca un eveniment im
portant în viața teatrală a țării noas
tre : difuzarea pe calea undelor, în 
premieră absolută, a capodoperei 
dramatice „DANTON" de Camil Pe
trescu, adaptată pentru microfon în 
trei serii de N. Al. Toscani. In 
regia artistică semnată de Paul 
Stratilat, spectacolul reunește o dis
tribuție numeroasă, din care amin
tim pe Mincea Albulescu (Danton), 
Gh Cozorici, Mihai Heroveanu, Ion 

,Caramitru, Ioni Marinescu. Ovidiu 
luliu Moldovan, Constantin Dinu- 
lescu, Fory Etterle, Nicolae Branco- 
mir, Tanți Cocea, Tatiana Iekel. Va
leria Seciu, Matei Gheorghiu, Meta
nia Cîrje. Au mai contribuit la reali
zarea înregistrării pe bandă de mag
netofon a piesei „Danton" Constan
tin Botez (regia de studio), Romeo 
Chelaru (regia muzicală) și ing. Fla- 

Via Cosma (regia tehnică). Cele trei 
serii ale piesei „Danton” de Camil 
Petrescu (Invazia prusacă, Singur 
împotriva dușmanilor, In preajma 
ghilotinei) se vor difuza duminică, 

43, luni 14 și marți 15 februarie, la 
orele 20.30, pe programul I.

Recital Clody Berthola în cadrul 
serii de teatru TV — de miine, marți, 
(ora 20,10, programul I). Regia : Li- 
viu Ciulei.

<3

comunicări

foileton

tricotaje 
serviciul 

trimis

sa vă spun un i
iți-va mai aproape CURIER

• Expozițiile de. pictură Anca 
Șerbănescu și Șerfi Șerbănescu pot 
fi vizitate Ia Galeriile de artă ...Si- 
frieza" (B-dul Magheru).

• Muzeul de artă modernă și 
contemporană românească din Ga
lați reunește, în aceste zile, expo
ziția retrospectivă Lola Schmierer 
Roth.

• La Borca, in creierul munților 
Bistriței, a fost deschisă prima ex
poziție de pictură a elevilor din lo
calitate care sub îndrumarea pro
fesorului Vasile Ulian desfășoară o 
laborioasă activitate la cercul de 
artă plastică din cadrul școlii. Ex
poziția cuprinde 30 de lucrări in

acuarelă a căror, tematică predor, . 
minanță. o constituie .iarna ca,.anor , 
timp al bticuidilor pO’rttții copii'. • ’’i

★
Conform tradiției încetățenite în 

viața noastră artistică, de a acorda, 
anual, burse destinate absolvenților 
ultimilor trei ani ai. Institutelor de 
artă — Uniunea Artiștilor Plastici 
a conferit recent bursele anului 
1972. Deținătorii lor sint în acest 
an : Grjmalschi Ștefania și Sorin 
Dumitrescu, pentru pictură. Silvia 
Beju, pentru sculptură, Victor Feo- 
dorov, pentru grafică și Wlunteanu 
Vlad Rîmnlc, pentru artă decora
tivă.

w spiritul
APROPIERII

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE, secția română, a 
inaugurat, joi 3 februarie, un ciclu 
de spectacole intitulat „TEATRUL 
ȘI ȘCOALA". Destinat tineretului 
șoolar din municipiul și județul 
Satu-Mare, ciclul „Teatrul și școa
la" a fost inițiat din lăudabila in
tenție de a pune Ia dispoziția ele
vilor texte reprezentative din lite
ratura română cuprinse în progra
ma analitică. El va facilita astfel — 
cum se precizează și in caietul-pro- 
grăm al ciclului — „împrospătarea 
unor cunoștințe acumulate anterior, 
cunoașterea mai aprofundată a tex
telor pe care le studiază".

Primul spectacol al ciclului — un 
„Mozaic literar", care punctează 
momente mai importante din crea
ția-literară a secolului al XIX-lea, 
cuprinde, printre altele, vodevilul 
„Muza de la Burdujăni" de Costa- 
che Negruzzi, monologurile — cu
plet „Clevetici ultrademagogul" și 
„Sandu Napoilă ultraretrogradul" 
de Vasile Alecsandri, schițele 
„Lanțul slăbiciunilor" și „Articolul 
214", de I. L. Caragiale, poemul 
„Luceafărul" de Mihail Eminescu, 
precum și versuri cu profund me
saj social-patriotic din operele poe- 
;ilor Iancu Văcărescu, Cezar Bolliac, 
Andrei Mureșanu, Grigore Alexan- 
drescu și alții. Pus în scenă de re
gizorul Mihai Raicu, inițiatorul ci
clului, „Mozaicul" — cu toată diver
sitatea creațiilor subsumate — se 
constituie ca un spectacol închegat, 
captivant. în care actorii au pus cu 
succes în valoare posibilitățile de 
reprezentare scenică a textelor se
lectate.

Cel de-al doilea spectacol al ci
clului „Teatrul și școala" va cu
prinde autori din perioada interbe
lică, iar următorul — și ultimul din 
această stagiune — va marca mo
mente reprezentative ale literaturii 
țomâne de la al doilea război mon
dial pînă în prezent. Notabilă este, 
de asemenea, și intenția teatrului 
de a atrage inșiși elevii din cursul 
superior și cadrele didactice la su
gerarea și selectarea autorilor și

DE PUBLIC
textelor ce vor fi incluse in viitoa
rele spectacole — fapt care, evi
dent,- va spori „caratele" educative 
ale acestei valoroase inițiative. 
(Octav Grumeza, coresp. „Scînteii").

• Pentru actorii . TEATRULUI 
DRAMATIC DIN BACAU a deve
nit o practică de a se intilni perio
dic cu diverse categorii de oameni 
ai muncii. Ultima întîlnire. actorii 
teatrului băcăuan au avut-o cu 
muncitorii fabricii de pielărie și în
călțăminte „Partizanul". Discuțiile 
s-au referit la programul actual al 
scenei băcăuane, la proiectele de 
viitor, precum și la modalitatea 
strîngerii legăturilor dintre teatru 
și public. Au fost comentate cîteva 
dintre spectacolele stagiunii în cura, 
s-au formulat întrebări privind 
procesul muncii in teatru și per
spectivele actuale ale creației tea
trului. Participanții Ia acest dialog 
și-au confruntat opiniile privind 
căile de atragere în rîndul specta
torilor a unui număr cit mai mare 
de muncitori, în special tineri, 
considerînd aceasta ca o contribu
ție la formarea profilului moral 
superior al omului nou. (Gh. Baltă, 
joresp. „Scînteii").

• TEATRUL „ION VASILESCU" 
a organizat în cursul dimineții de 
ieri o discuție cu elevii Capitalei, 
în jurul spectacolului „Intr-un 
ceas bun" de V. Rpzov

o Joi 10 februarie, la ora 16, va 
fi prezentat la Clubul Uzinelor Re
publica spectacolul „Comedia paia
țelor", care, cuprinde piesele intr-un 
act ,.Romeo și Julieta la Mizi!" de 
G. Ranetti și „Mania posturilor" de 
V. Alecsandri. Regia spectacolului 
este semnată de Lia Niculescu.

• Simbătă 12 februarie, ora 15. 
la sala Comedia va fi reluată fru
moasă tradiție a Teatrului Național 
de a prezenta publicului recitaluri 
de versuri. Intr-un spectacol, ce va 
cuprinde și piesa intr-un act Mania 
posturilor de V. Alecsandri, actorul 
Gabriel Dănciulescu va prezenta, 
sub indrumarea regizorului Victor 
Moldovan, recitalul intitulat „Pri
mii noștri poeți".

Facultatea de limbă și literatură 
română'''» Universității dih București 
organizează incepind' de astăzi o 
sesiune științifică cu tema : „Meto
dologia cercetării limbii și literaturii 
in lumina recentelor documente de 
partid”.

în cele două zile ale sesiunii vor 
fi prezentate 15 comunicări care 
abordează, prin prisma temei anun
țate. probleme actuale de stilistică,

*
La Tg. Jiu s-a desfășurat duminică 

sesiunea de comunicări cu tema : 
„Formarea și dezvoltarea concepției 
ateist-științifice a maselor-", organi
zată de către Comitetul județean 
Gorj al P.C.R. Au luat parte activul 
și grupul de lectori- ai comitetului 
județean de partid, propagandiști și 
cadrele didactice ce predau științele 
sociale în școli, membri de partid cu 
stagiu in ilegalitate.

în deschiderea sesiunii, tovarășul 
Gheorghe Paloș, membru al C.G al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului

toponimie, semantică, sociologiei is
torie și critică literară, literatură 
universală și comparată, sistemul' in
formațional în cercetarea științifică, 
cercetarea dialectală și predarea li
teraturii contemporane. Comunică
rile sînt susținute de cadre didactice 
de la catedrele de limbă, literatură 
română, teoria literaturii, și litera
tură universală din cadrul facultății.

județean Gorj al P.C.R., a vorbit des
pre poziția partidului comunist și a 
statului socialist față de religie. în 
continuare, au fost prezentate comu
nicări privind aspecte ale activității 
organelor și organizațiilor de partid, 
de stat, de masă și obștești pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice 
despre lume, pentru formarea trăsă
turilor moral-politice ce trebuie să 
caracterizeze constructorii socialis
mului și comunismului.

(Agerpres)

Vreau să vă spun 
un secret pe care chiar 
vă rog să nu-l țineți 
în secret, să nu-l păs
trați numai' pentru 
dv., prietenii ori ru
dele dv. foarte, foarte 

i apropiate...
1 In ziua de...

i

I

I
I

I 
I

Ă

cam pe 
la ora primului, tova
rășul Nicolae M., func
ționar la Centrala in
dustriei de 
București, 
plan, avea de 
fabricii „Someșul" din 
Cluj niște documente 
cu caracter secret- Cum 
documentele cu carac
ter secret trebuiau să 
ajungă foarte, foarte 
urgent la Cluj, și cum 
funcționarul de la 
compartimentul spe
cial era in concediu, 
Nicolae M. a luat le
gătura cu reprezentan
tul permanent al „So
meșului".

— Poate să ajungă 
documentele astea se
crete pină miine dimi
neață la Cluj ? — a. 
întrebat funcționarul 
de la plan.

— Cum să nu ! a 
răspuns Emil Ma
rincaș, reprezentantul 
permanent al fabricii 
„Someșul".

— Iți mai. atrag încă 
o dată atenția .că do
cumentele au un ca
racter foarte secret și 
că ele trebuie sâ a- 
jungă cit mai urgent.

— Tovarășe, păi eu 
am trimis la Cluj și o 
pereche de galoși pen
tru... și nu s-au 
tăcit.

— Dacă-i așa...
— Cum să nu 

așa ? Aduceți 
mentele cu

nu-i reținuse numele și 
adresa. S-a concentrat 
puțin și foarte vag și-a 
reamintit că atunci 
cind „s-au cunoscut" 
individul căruia i-a în
credințat documentele 
cu caracter secret a 
pomenit un nume, Man, 
Ban, Van...

A alergat la telefon, 
a vorbit cu tovarășa 
Teodora Nica, l-a des
cris pe aducătorul do-

Documentele eu ca
racter secret, totuși, 
trebuiau să ajungă de 
urgență la destinație. 
Se apropia ora ple
cării trenului, de Cluj 
și documentele cu ca
racter secret erau tot 
la Marincaș. Pentru 
că, in decursul vieții 
lui, Emil Marincaș co
chetase Și cu psiholo
gia, și mai ales cu 
niște cursuri de cu
noaștere a caractere- cumentelor cu caracter 
lor omenești, a 
trenul 
tivă 
ron, 
gon 
diat 
ales 
racter ale tuturor pa-

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT:

ră-

fie 
docu

mentele cu . caracter 
secret... Au loc in pli
cul ăsta ?

— Au.
— Dacă au loc aici, 

este și mai bine, pen
tru că șl eu am de 
trimis niște acte. Tot 
cam secrete, da’ nu 
cine, știe ce, tovarășei 
Teodora Nica, ingi
nera noastră princi
pală de la plan.

Și pentru ca por
nirea documentelor cu 
caracter' secret spre 
Cluj să aibă un ca
racter și mai secret, 
cei doi foarte vigilenți 
funcționari ai ramurel 
tricotaje, au lipit pli
cul. cu propria lor 
salivă.

•! Emil Marincaș, re
prezentantul perma
nent dl' fabricii „Sb- 
meșul", copleșit de im
portanța sarcinii spe
ciale ce i-a fost în
credințată, a pornit 
spre Gara de Nord cu 
aproape un ceas înain
te de tragerea la pe
ron a trenului de 
Cluj. A inspectat res
taurantul gării, doar- 
doar va Intilni un clu
jean de încredere, că
ruia să-i încredințeze 
plicul sub cuvint de 
onoare că nu-l desface 
nici măcar din curio
zitate și... S-a intim- 
plat în noaptea . aceea 
să nu meargă spre 
Cluj nici un om de în
credere cunoscut de el, 
de Marincaș.

luat 
de lg locomo- 

incoace, spre pe- 
a trecut din va

in vagon și a stu- 
carâcterele și mai 
trăsăturile de ca-

nicl

sagerilor din tren. Mă- 
găreața a căzut pe un 
tovarăș care mergea 
la Cluj, în vizită la fiul 
său. Emil Marincaș 
l-a chemat de-o parte, 
s-a recomandat și, 
după ce l-a studiat de 
la o distanță mult 
mai mică, după ce i-a 
numărat degetele de 
la ambele miini, ure
chile, sprincenele, o- 
chii, după ce i-a nu
mărat cele două pi
cioare ți, bine înțe
les, după ce a reținut 
cu o oarecare aproxi
mație și numărul de 
la pantofi (ba chiar și 
marca și anul fabrica
ției ceasului de la 
mină), ale celui care 
mergea la Cluj să-și 
vadă fiul, deci, după 
ce s-a asigurat din toa
te punctele de vedere, 
i-a pus problema de 
încredere :

— Iți dau o misiune 
specială... Dumneata 
dormi in tren ?

— N-am, somn
cind sint pedestru, dar 
in tren...

— E foarte bine ! lti 
încredințez un plic. 
Vezi că in el sint-niște 
documente secrete. 
Vezi să nu care cum
va să... In gară la Cluj, 
o să te ... 
ron, o tovarășă. Am să 
vorbesc cu ea la tele
fon chiar acum-. Te rog 
șă-i reții numele : pe 
tovarășa asta o cheamă 
TCodoră Nicăl li V " 
plicul' Și cu asta gata.

Locomotiva a luat 
după ea vagoanele și 
valea spre Cluj. Și o 
dată cu ele și plicul cu 
documentele secrete. 
Marincaș, bucuros că 
și-a îndeplinit misiu
nea și mai ales că a 
reținut atitea amănun
te in legătură cu omul 
căruia i-a încredințat 
documentele, s-a oprit 
în fața primei oglinzi 
care i-a ieșit in cale, 
s-a uitat in ea și toc
mai cind voia să se 
pupe, și-a adus amin
te că reținuse numărul 
de pantofi, marca și 
anul fabricării ceasului 
de la mina omului, dar

aștepte, pe pe- 
ovaraș'

„LIB R
PIATRA NEAMȚ (corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). — In ju
dețul Neamț a fost declanșată o 
interesantă acțiune cultural-educati- 
vă de masă intitulată „Libris ’72", 
care se desfășoară in cadrul ma
nifestărilor prilejuite de anul in
ternațional al cărții. La buna reu
șită a acțiunii sînt antrenate toate 
instituțiile de cultură din județ : bi
bliotecile, cluburile, cinematogra
fele, căminele și casele de cultură, 
Teatrul Tineretului.

Printre primele manifestări ale a- 
cestei acțiuni, la care au participat

IS ’72“
un mare număr de muncitori, țărani 
cooperatori, intelectuali și elevi, no
tăm : lecturi colective cu elevii 
de ia liceul „Calistrat Hogaș" din 
Piatra Neamț din cartea „Nicolae 
Ceaușescu, biografie și texte selec
tate", organizarea, la Tg. Neamț, a 
unui medalion literar „Iaoob Ne
gruzzi, expoziția de cărți de la Casa 
de cultură din- Roman, expunerea 
organizată in mai multe comune din 
județ pe tema „I. L. Caragiale, crea
tor de capodopere dramaturgice in 
literatura română".

emisiune pentru 
auto.

15,30 Lecții Tv pentru lucrătorii 
din agricultură.

16,30—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția t (reluare)
Deschiderea
Recomandări 
serii.
La volan — 
conducătorii
Căminul.
Scena.
Noutăți 
1001 de 
tru cei 
ursuleți.

emisiunii.
din programul

cultural-artlstice. 
seri — emisiune pen 
mici. Povestiri

19,30 Telejurnal
20,00 Reflector.
20,15 Teatru foileton : „Mușatinii 

după trilogia lui Barbu Ște- 
lănescu-Delavranceâ. Scena
riul și regia : Sorana Coroa- 
ntă. Cuvînt înainte : Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga. Epi
sodul I — Cîntecul fetelor. In 
rolurile principale : Teofil 
Vllcu, Dina Cocea, Silvia Po- 
bovici, Stefan . Iordache, Tra-. 
lan Stănescu,' Colea Răutu, 
Ion Siminie. Costel Constan
tin, Sorin Cruceru. Muzica 
din „Apus de Soare" -de 
Mansi Barberis. Redactor : 
Sofia Stolcescu.
Avanpremieră.
Steaua fără nume — „Floarea 
din grădină" (muzică popu
lară). Prezintă Dan Deșllu.
,24 de ore

O GURA DE
(Urmare din pag. I)

prezența tor in apele 
depoluate nu va re
duce cu nimic din ca
litatea acestora). Prin 
acțiunea 'acestor an
grenaje, apele indus
triale și chiar cele 
menajere vor putea fi 
recuperate intr-o pro
porție de circa 90—95 
la sută, adică. prac
tic, aproape integral.

Situindu-se in albia 
largă a unor cer
cetări similare din 
țară și de peste hotare 
— „in acest domeniu 
ideile generale au de
venit un bun comun, 
numai soluțiile se 
străduiesc să poarte 
marca creatoare a ine
ditului", ne spunea, cu 
modestie, dr. ing. Va
lentin Ionescy — reali
zarea terțetului de ti
neri ingineri români 
și-a demonstrat de pe 
acum eficiența, și nu 
numai in stadiul de 
laborator, ci și in cel 
de stație-pilot.

— .Ve bucură să 
constatăm emulația pe 
care a stirnit-o obiec

tivul depoluării ape
lor, al protecției a- 
cestei avuții naționale, 
mai ales in rlndurile 
tinerilor cercetători — 
ne spunea inginerul 
Mihai Vernescu, di
rectorul tehnic al Inșii, 
tuiului de studii și 
proiectări pentru gos
podăria comunală. îm
preună cu „aeratoa- 
rele“ de alte tipuri, 
proiectate de alte 
grupe de cercetători și 
aflate încă in stadii 
diferite de elaborare 
sau experimentare, 
instalația realizată de 
cei trei tineri entu
ziaști de la Centrul de 
cercetări hidraulice va 
fi larg folosită la cea 
mai mare stație de e- 
purare biologică a a- 
pelor ce se construieș
te la. Suceava și care 
va fi dată in exploa
tare pe la mijlocul a- 
nulul 1973. Ca să a- 
veți o imagine a capa
cității acestei stații, 
vă pot informa că ea 
va fi in măsură să epu
reze în fiecare secun
dă 300 litri de apă.

— Trăim intr-o so-

AER
cietate — ne spunea, 
cu maturitatea unei 
gindiri solid înrădăci
nate , in solul fertil al 
realității, cel mai tâ
năr dintre creatorii 
„aeratorului", Dan. Ro- 
bescu — in care teh
nica, progresul tehnic 
nu sint scopuri in sine, 
ci .mijloace puse ,în 
slujba omului și a o- 
meniei De aceea, fie
care pas in dezvoltarea 
industrială a țării este 
— și va fi și mai mult 
in anii ce vin — în
soțit de o grijă ac
centuată pentru pro
tecția mediului ambi
ant, pentru ca omul 
nu numai să producă 
mal mult, dar și să 
respire un aer mai 
pur, să trăiască ome
nește. Să nu vă mi
rați că aici, in a- 
ceasta lume a tehni
cii, ați intilnit aceas
tă preocupare și ați 
auzit acest cuvint : 
omenie. Așa cum nu 
mai e de conceput 
știința fără conștiin
ță, tot așa, cred eu, 
nu mai e de conceput 
tehnica fără omenie.

secret, i-a spus cu ce 
tren va sosi „curierul 
special" și....... Noapte
bună".

S-a nimerit ca Emil 
Marincaș. să nimereas
că un om cumsecade și 
mai ales vigilent. Deci. 
omul a coborit chiar la 
Cluj. S-a uitat peste 
tot peronul după o to
varășă, â ridicat plicul 
mai la vedere și, la un 
moment dat, s-a trezit 
acostat de un bărbat.

— Vreți Să-mi dațt 
plicul ?

Iubiți cititori, să nu 
credeți cumva că vom 
intra in domeniul ro
manului de spionaj. 
Nu. Bărbatul care l-a 
„acostat" pe pasagerul 
nostru, posesorul docu
mentelor cu caracter 
secret, era bărbatul to
varășei ing. principal 
de la plan. Teodora 
Nica. Dumneaei fiind 
foarte aglomerată a cu 
„planul", l-a rugat pe 
soț să-i facă acest ser
viciu.

„Aducătorul" docu
mentelor cu caracter 
secret fiind „instruit" 
de Emil Marincaș. a 
refuzat să predea pli
cul. Întovărășit de so
țul inginerei prlncipa- 

a mers pină 
„Someșul", 

a chemat 
tovarășa inginer 

spus

HUNEDOARA
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V

le, 
la fabrica 
Portarul 
pe 
la telefon, i-a 
să vină că i-a adus 
cineva un plic, dar si 
de data aceasta, fiind 
foarte ocupată, i-a 
mulțumit aducătorului 
la telefon și l-a rugat 
să-i lase plicul la poar
tă. Cind și-a făcut pu
țin timp liber, tovară
șa inginer a coborit, a 
scos din plicul sosit de 
la București ce avea ea 
nevoie, ce era pe a- 
dresa ei, iar documen
tele urgente, cu carac- A 
ter. secret, au. fost lă- - 
sate în același plic și
încuiate intr-un. sertar, i 

nnă al colegei ei. . Vaidă . '
‘dai Actele foarte'urgente, ț___I_______ . ’dar cu caracter secret, . 

au zăcut în acest sertar 1 
vreo patru, dacă nu 
cinci zile. Dar tot a 
fost bine că au aiuns 
cu un om de încredere, 
căruia i s-au luat mar
ca și o.nul .fabricației 
ceasului de la mină și 
celelalte.

D-aia ziceam, eu. să 
Vă dați mai aproape., 
să vă spun un secret 
pe care vă rog să nu-l 
păstrați numai pen
tru prietenii si rudele 
dumneavoastră foarte 
apropiate. Știți care 
este secretul ? Ghi- 
ciți-l !

Nicută TANASE

Ă

I
Ă
*
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Cum se va desfășura 
examenul de bacalaureat
(Urmare din pag. I)

denței . contabile, finanțelor, statis
ticii, de programare la calculatorul 
electronic, lucrări .de determinare a 
calității mărfurilor, precum și alte 
lucrări de profil specifice unităților 
economice său administrației. Proba 
practică pretinde, de asemenea, 
candidatului întocmirea unei docu
mentații cuprinzînd desenul sau 
schema de execuție, procesul tehno
logic folosit și justificarea din punct 
de vedere tehnic și economic a so
luției alese.

Normele la care ne referim aduc 
îmbunătățiri și în modul de desfă
șurare a probei practice. Astfel, te
mele sînt stabilite de profesorii de 
specialitate împreună cu maiștrii care 
au îndrumat instruirea practică a . 
elevilor, cu consultarea întreprinde
rilor care patronează liceul sau pen
tru care se pregătesc elevii. Proba 
practică se realizează, de regulă, în 
ultima săptămină a instruirii prac
tice in producție. Pentru ca ea să 
poată fi adaptată cît mai bine diver
selor specialități pregătite de liceu, 
data și durata de execuție pot fi 
stabilite și in alte perioade, cores
punzător specificului respectiv de 
muncă.

— Ce măsuri se prevăd pen
tru buna pregătire a candida- 
ților la examenul de bacalau
reat ?

— Pentru a veni. In sprijinul ele
vilor din ultimul an de studii care 
vor susține acest examen, unitățile 
școlare au luat încă de pe acum mă
suri pentru organizarea de cercuri 
de meditații, consultații și lecții de 
sinteză. Forme speciale de pregătire 
sînt organizate de unități și pentru

elevii viitori candidați la concursul 
de admitere in învățămintul superior. 
Unele din aceste forme se desfășoară 
cu sprijinul unităților de învățămînt 
superior — tehnic, agronomic, econo
mic și medical, potrivit profilului, 
în. aceiași spirit, prezentarea celor 
mai buni absolvenți ai liceelor de 
specialitate lă concursul de admitere 
în învățămintul superior va fi în
lesnită și de posibilitatea ,de a sus
ține ca probă la acest concurs obiec
tul de profil al specialității studiat 
în anii de liceu, în locul unei probe 
Ia un obiect de cultură generală (fi
zică, chimie etc.. In funcție de pro
filul facultății).

— Să trecem acum la con
cursul de admitere în învăță
mântul liceal . de specialitate. 
Care este elementul definitoriu 
al noilor modalități elaborate 

. de minister ?

— Concursul de admitere în liceele 
de specialitate se va organiza la a- 
celeași date ca și în anul 1971, și 
anume la 22 iunie — 2 iulie, pentru 
toate locurile planificate între 1 și 
10 septembrie se va desfășura un 
nou concurs, pentru locurile rămase 
neocupațe. Programele pentru disci
plinele de concurs au fost publicate 
și difuzate în luna ianuarie. Con
cursul de admitere oferă candidați- 
lor posibilitatea să opteze. în locul 
probei scrise și. orale de limbă ro
mână, pentru un obiect de cultură 
generală care ștă la baza speciali
tății in care se vor pregăti. Acesta 
poate fi fizica, chimia, geografia sau 
științele biologice. în funcție de pro
filul specialității. Se realizează ast
fel apropierea mai fireașcă. de la 
început, a cândidaților de domeniul 
ales.

Aplicate cu maximă grijă șl competență de către comisiile de exa
minare, aceste norme sînt menite să asigure o apreciere cît mai realistă 
nu a volumului de cunoștințe memorate de absolvenți, de elevi, ci a de
prinderilor intelectuale și profesionale ale acestora, a disponibilităților 
ce vor trebui cultivate și valorificate în Însușirea și exercitarea profe
siunii alese, în activitatea productivă, în viață.

Interviu realizat de
Florica DINULESCU

Prestări 
de servicii

tn ultimul timp, rețeaua de 
prestări de servicii către popu
lație s-a extins cu 15 noi uni
tăți la Hunedoara. Brad și în 
localitățile din Valea Jiului. In 
acest an a început să funcțio
neze un mare complex in așe
zarea minieră Uricani. Celor 580 
de unități ale cooperației meș
teșugărești existente în prezent 
in județ li se vor adăuga in 
acest an alte 30 la Lonea, Vul
can, Deva. Certej, Baru Mare, 
Geoagiu, Orăștie și altele.

CLUJ

Cristal din nisip
ln cadrul sectorului de sticlă

rie al întreprinderii „Chimica"- 
Cluj au fost realizate primele 
cristaluri din nisipuri indigene 
înnobilate, pe baza unui pro
cedeu elaborat de un colectiv 
condus de prof. dr. Gheorghe 
Marcu, directorul Institutului de
chimie al universității r „Babeș- 
Bolyai". La realizarea acestor 
cristaluri și-au adus contribuția 
și meșterii sticlari de la fabri
cile din Turda și Pădurea Nea
gră.

Solii de
primavara

Pomicultorii teleormăneni au 
început acțiunea de combatere a 
diferitelor boli și dăunători, 
executirid pină acum stropirea 
de 'iarnă ă peste ‘150 000 po'ml 
fructiferi. La rîndul lor, legu-:. 
micultorii își pregătesc viitoa
rea recoltă. Au însămânțat cu 
varză timpurie întreaga supra
față planificată, au fertilizat cu 
îngrășăminte naturale și chimice 
peste 3 000 hectare, execută in 
continuare perdele de protecție 

, .pentru răsadnițe. Pentru lu- 
'crătgrii de la serele Brinceni, 
unde la sfirșitul lunii decem
brie au fost plantate 5,5 hec
tare cu tomate, începutul lunii 
aprilie nu va fi. in mod sigur, 
cu păcăleli.

ACĂU

Elevii cheamă la 
întrecere părinții

In comunele Podul Turcului 
și Mărgineni au fost constituite 
primele micro-cooperative a- 
gricole din județ. Membrii a- 
cestora sînt pionierii școlilor 
din localitățile respective. In 
adunări generale, elevii-coope- 
ratori au ales consiliul de con
ducere și au stabilit planul de 
producție pe anul in curs, tn 
fiecare comună, pionierii au ho- 
tărit să răspundă de cite 5 hec
tare de pământ, pe care le vor 
însămânța cu porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr, legume și alte 
culturi. Ei s-au angajat să se 
întreacă, în obținerea de re
colte mari, cu 'părinții lor.

GALAȚI

„Steluța
Dunării"

Sala de festivități a Institu
tului politehnic din Galați a 
găzduit concursul intitulat su
gestiv „Steluța Dunării", in ca
drul căruia au fost selecționați 
cei mai buni interpreți de mu
zică populară și ușoară care 
vor participa la festivalul artei 
studențești din primăvară. Bucu- 
rindu-se de aplauze la scenă 
deschisă, din pnrtea numerosu
lui public studențesc, poate că 
unele din primele „steluțe ale 
Dunării" gălățene vor deveni 
veritabile stele ale cunoscutei 
emisiuni TV.

NEAMȚ

Muzeul unui 
liceu centenar

Printre manifestările prile
juite de sărbătorirea a 100 de 
ani de la înființarea liceului 
nr. 1 „Roman Vodă", din muni
cipiul Roman, se numără și des
chiderea unui muzeu de istorie 
a acestei prestigioase instituții 
de învățămînt. Aici sint expuse 
numeroase documente : atesta
tul de înființare a liceului, pri
mele cataloage, adnotări și foto
grafii ale foștilor elevi și pro
fesori.
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CHEAMĂ LA ÎNTRECERE 
SOCIALISTĂ

„Olimpiada albă HOCHEI PE GHEATĂ

I
Nume noi și vechi

TURNEUL ECHIPEI
R. P. CHINEZE

Întreprinderea electrocentrale borzești
pe tabelul medaliaților

• Marți și miercuri, 
Brașov • Simbătă și

Ia București

la Poiana 
duminică.

(Urmare din pag. I)

• Creșterea cu 1,7 la sută a puterii efectiv utilizabile 
planificate, ceea ce reprezintă punerea la dispoziția 
sistemului energetic național a unei puteri medii anuale 
suplimentare de 10 MW, echivalentă cu o producție de 
70 milioane kWh, prin scurtarea duratei reparațiilor, 
executarea integrală ți de bună calitate a lucrărilor și 
prin reducerea scoaterilor din funcțiune a utilajelor din 
cauza avariilor.

• Reducerea cu 0,6 Ia sută a consumului planificat de 
combustibil și energie electrică, .ceea ce reprezintă o 
economie de 12 000 tone combustibil convențional prin 
respectarea riguroasă a parametrilor de funcționare a 
ciclurilor termice, scăderea procentului de pierderi în 
circuitul apă-abur și, creșterea gradului de termofioane.

• Reducerea cheltuielilor planificate de producție cu 
1,1 la sută, reprezentind 6,5 milioane lei, prin micșo
rarea consumului de combustibil, eliminarea pierderilor 
de apă tratată chimic, economii la consumul de reactivi 
pentru tratarea apei, precum și la alte materiale.

• începerea lucrărilor la Centrala electrică de ter- 
moficare nr. 2 Borzești cu 45 zile in avans față de gra
ficul aprobat și asigurarea condițiilor de punere în func
țiune a capacităților. în vederea acoperirii consumului 
de energie termică in perioada 1973—1975.

Punerea în funcțiune, cu 30 de zile mai devreme, a 
conductei de 3,4 km lungime, pentru asigurarea ter
mocentralei cu apă de calitate în iarna 1972—1973.

• Selecționarea mai bună și perfecționarea pregăti

rii profesionale a întregului personal ce concură la 
funcționarea centralelor electrice, avînd în vedere, în 
special, latura practică a pregătirii, . prin exerciții de 
avarii și executarea de lucrări model.

în anul 1972 vom pregăti :
— 210 lucrători prin cursuri de perfecționare ;
— 100 lucrători prin studiu individual, pe bază de 

tematică ;
— 210 lucrători prin cursuri de ridicarea calificării 

și instruire la locul de muncă.
• Realizarea prin autodotare a unui număr de 18 uti

laje, instalații și dispozitive, lp valoare de 160 000 lei, 
și dublarea producției de piese de schimb față de cea 
realizată în anul trecut, ajungînd la 900 000 lei, ceea ce 
va conduce la îmbunătățirea calității lucrărilor de în
treținere și reparații, precum și a condițiilor de muncă.

• Efectuarea prin muncă patriotică a 8 000 ore/om 
pentru realizarea unor lucrări privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale lucrătorilor din întreprinderea 
noastră.

Comitetul de partid
Gheorghe OPREA
Comitetul oamenilor muncii 
ing. Grîgore GHEORGHIU 
Comitetul sindicatului
Emil LEUȘTEAN
Comitetul U.T.C.
Dumitru MARICAȘ

Întreprinderea de transporturi auto iași

(Urmare din pag. I)

întreprinderii de transporturi auto Iași a dovedit un 
înalt simț de răspundere, militind activ pentru întă
rirea disciplinei în muncă, condiție de bază tn asi
gurarea transporturilor în deplină siguranță.

îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și 
de viață ale muncitorilor a stat și stă permanent în 
atenția noastră. Astfel, în anul 1971 s-au dat în folo
sință o serie de nbi obiective, printre oare : stația de 
întreținere din Huși, căminele-dormitor de la auto
bazele Pașcani și Huși, stațiile de spălare mecanizate 
de la Bîrlad, Vaslui și Pașcani. Totodată, s-au extins 
cu 5 000 mp platformele cu preîncălzire.

Analizînd sarcinile sporite înscrise in planul celui 
de-al doilea an al actualului cincinal, în lumina do
cumentelor Congresului al X-lea al Partidului Comu
nist Român, conducătorii auto, mecanicii, inginerii și 
tehnicienii de la întreprinderea de transporturi auto 
Iași au ajuns la concluzia că există toate condițiile 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor de transport.

Exprimînd hotărîrea unanimă a întregului colectiv 
din întreprinderea de transporturi auto Iași, adresăm 
tuturor întreprinderilor de transporturi auto din țară 
chemarea la întrecere socialistă pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor prevăzute în anul 1972, cu urmă
toarele obiective :

• Expedierea unui volum sporit de mărfuri, cu 4,5 la 
sută peste sarcina planificată.

• Depășirea productivității planificate pe tona capa
citate cu 1,5 la sută la parcul de autocamioane și auto
basculante, cu 6,0 la sută la parcul de remorci și cu 
2,0 la sută a productivității pe loc așezat, în traficul 
de călători, prin :

— analizarea cererilor beneficiarilor în cadrul co
lectivului teritorial de coordonare a transporturilor, 
in vederea repartizării lor pe categorii de mijloace 
de transport, astfel îneît, în funcție de felul mărfii 
și distanța optimă, fiecare transport să se efectueze 
în condiții de maximă eficiență ;

— extinderea organizării lucrului în două schim
buri. cu brigăzi de șoferi ;

— utilizarea mai judicioasă a parcului de remorci 
și a capacității acestuia, prin programarea mai rațio
nală a tractării remorcilor și asigurarea încărcăturii 
la capacitatea nominală in relația plin-plin, îndeo
sebi în traficul interurban.

• Creșterea volumului de mărfuri manipulate cu 
mijloace mecanizate cu peste 20 la sută față de anul 1971 
și sporirea prestațiilor executate paletizat și în trans- 
conteinere.

• Creșterea cu 2,1 la 'sută a productivității muncii 
planificate pe salariat, prin organizarea superioară a 
producției și a muncii, îmbunătățirea coeficientului de 
utilizare a fondului de timp maxim disponibil, extin
derea mecanizării, dezvoltarea activității de inovații și 
raționalizări, perfecționarea continuă a cunoștințelor 
profesionale ale tuturor salariaților.

• Reducerea prețului de cost planificat cu 600 000 
lei și realizarea unor beneficii peste plan în valoare de 
un milion Iei, îndeosebi pe seama economisirii carbu
ranților, Iubrifianților și depășirii planului de prestații.

• Satisfacerea integrală, la timp și in condiții optime 
de siguranță a circulației, a cererilor beneficiarilor, îm
bunătățirea regularității curselor în transportul de că
lători și asigurarea ritmicității în execuția planurilor 
operative. în acest scop, se va extinde rețeaua de trasee 
cu 5 la sută, se vor organiza curse suplimentare în pe
rioadele și pe traseele cu vîrf de trafic, se vor lua mă
suri pentru îmbunătățirea gradului de confort al auto
buzelor.

Sub conducerea Organizațiilor de partid din între
prindere, comitetul oamenilor muncii, ceilalți factori de 
răspundere nu vor precupeți nici un efort pentru asigu
rarea condițiilor necesare îndeplinirii și depășirii sarci
nilor cantitative și calitative ce ne revin în acest an.

Antrenat în întrecerea socialistă, întregul colectiv de 
muncă al întreprinderii de transporturi auto Iași va 
milita neobosit pentru înfăptuirea In mod exemplar a 
angajamentelor asumate, convins fiind că in acest fel 
își aduce o substanțială contribuție la dezvoltarea mul
tilaterală și înflorirea patriei noastre —' România so
cialistă.

Organizația de partid 
Dumitru COMAN 
Comitetul oamenilor muncii 
Mihai P1NT1L1E 
Comitetul sindicatului 
Finareta ATUDOSIEI 
Organizația U.T.C.
Ion COREU

Plecarea delegației guvernamentale vremea

a Republicii Africa Centrală
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala delegația guvernamentală a 
Republicii Africa Centrală, condusă 
de Joseph7 Potolot, ministrul aface
rilor externe, care a participat la lu
crările celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte româno-centrafricane de 
cooperare economică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

membrii delegației au fost salutați 
de Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. de alte persoane oficiale.

.Au fost de față Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Centrală 
la București, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 8,
9 și 10 februarie. In țară : vreme fri
guroasă, cu nopți geroase, mai ales 
in prima parte a intervalului. Cerul 
va fi variabil, cu înseninări persis
tente noaptea. Temperatură va creș
te ușor la sfirșitul intervalului. 
Minimele vor oscila între minus 23 
și minus 13 grade in Moldova, Do- 
brogea și Bărăgan, și între minus 16 
și minus 6 grade în celelalte regiuni, 
iar maximele vor oscila intre minus
10 și minus 4 grade, în jumătatea de 
est a țării, și între minus 4 și plus 5 
grade, în rest. Ceață locală in Banat. 
Crișana și Maramureș.

• La
japonezi singuri pe podium • Olan
dezii — a doua medalie de aur la pa
tinaj viteză • Schioarele sovietice au 
dominat proba de 10 km ® Luptă 
foarte strînsă la patinaj artistic — 
proba de perechi • Echipajele de bob 
4 persoane au început antrenamentele 

oficiale

trambulina de 70 m, săritorii

Concursul de sărituri 
speciale de la trambulina 
de 70 m, disputat duminică 
dimineața, a adus Japoniei 
prima medalie de aur din 
istoria Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Yukio Kasaya, de 
numele și forma căruia 
erau legate „marile spe- . 
ranțe", a confirmat toate 
așteptările, ciștigînd titlul 
olimpic. Dar succesul spor
tivilor niponi a întrecut 
cele mai optimiste previ
ziuni, căci și medaliile de 
argint și bronz au revenit, 
de asemenea, reprezentan
ților țării gazdă. Peste
30 000 de spectatori aflați
în jurul trambulinei de la 
Miyanomori au aclamat 
furtunos pe Kasaya, Konno 
și Aochi cînd aceștia au 
urcat pe podium pentru a 
primi distincțiile olimpice. 
O victorie japoneză în a- 
ceastă disciplină era oare
cum scontată, dar nimeni 
nu se aștepta la o domi
nare atit de categorică. 
Fără să decepționeze țotal, 
săritorii europeni, care au 
înscris totdeauna victorii 
de prestigiu în această 
probă, nu au reușit să se 
intercaleze in locurile frun
tașe. Norvegianul Ingolf 
Mork, marele adversar al 
lui Kasaya în „Turneul ce
lor patru trambuline", a o- 
cupat locul patru, iar cam
pionul de la Grenoble, ce
hoslovacul Jiri Raska, s-a 
situat pe locul cinci. O im
presie bună a produs și 
tinărul săritor polonez 
Woijcech Fortuna, clasat 
al șaselea, înaintea dublu
lui campion mondial Gări 
Napalkov (U.R.S.S.).

La întrecerile preolimpi-

ce din anul 
(28 de ani) 
locul doi la 
70 m, dar numele său a în
ceput să circule in lumea 
„sportului alb" la începutul 
acestui sezon, cînd a re
purtat consecutiv trei vic
torii în „Turneul celor pa
tru trambuline" la Inns
bruck, Garmisch Parten
kirchen și Oberstdorf. Vic
toria sa la Sapporo a fost 
incontestabilă. El a reali
zat nu numai cea mai 
lungă săritură (84 m), dar 
a etalat și cel mai frumos 
stil, ceea ce i-a adus note 
remarcabile : 126,6 și 117,6 
puncte.

Dacă pentru . japonezi 
săriturile de la trambulină 
sînt un adevărat festival, 
pentru olandezi patinajul 
viteză începe să fie ceva a- 
semănător. învingător la 
5 000 m, Ard Schenk și-a 
adjudecat a doua medalie 
de aur, ciștigînd cursa de 
1 500 m. El confirmă astfel 
că este unul dintre cei mai 
mari patinatori de viteză 
cunoscuți în istoria sportu
lui. Cu timpul de 2’02”97/100 
Schenk a stabilit și un nou 
record olimpic (vechiul re
cord era de 2’03”40/100 și 
fusese stabilit la Grenoble 
de compatriotul său Ver- 
kerk). Medalia de argint a 
revenit norvegianului Roar 
Gronwold (2’04”26/100), iar 
cea de bronz suedezului Go
ran Claesson (2’05”89/100).

Comentatorii sînt de pă
rere că Ard Schenk are 
toate șansele să cîștige și 
a treia medalie de aur, în 
proba de 10 000 m, al cărui 
record mondial îl deține cu 
timpul de 14’55”9/10.

.'■r+'ț

FOTBAL

Echipa națională 
a jucat la Pitești

PITEȘTI (Prin telefon). — Al doi
lea joc de verificare al echipei re
prezentative a României nu a mai 
fost un simplu meci de antre- 

. nament cu public, ci o adevăra
tă partidă de fotbal, așa cum se 
vede, de obicei, în plin campionat. 
Aproximativ 7 000 de ' piteșteni au 
avut ocazia să privească un joc plă
cut, cu multe acțiuni bine construite 
de o parte și de alta și cu spectacu
loase faze la porțile ambelor echipe. 
Cei 17 componenți ai lotului repre
zentativ care au jucat ieri la Pitești 
s-au prezentat într-o formă cores
punzătoare stadiului de pregătire în 
care se află ; echipa F. C. Argeș — 
deși lipsită de aportul jucătorilor se
lecționați Dobrin, Jercan, Vlad, Radu
— le-a dat o replică foarte bună.

Echipa națională a intrat pe teren 
in următoarea alcătuire : Adamache
— Crețu. Lupescu. Dinu, Deleanu — 
Dumitru, Nunweiller VI 
Dembrovschi,
Primul gol l-a înscris Iordănescu, în 
minutul 32, la ' ~ ■
10- minute, tot ________ . „__ ...
la post spre a dubla scorul, la capă
tul unei foarte precise combinații 
Dobrin—Dembrovschi. După pauză, 
în formația reprezentativă se fac nu
meroase schimbări : Ștefan în poar
tă. Să tmăreanu II îi ia locul lui Lu
pescu, Mocanu lui Deleanu, Anca lui 
Nunweiller. Dumitrache lui Dem
brovschi ; Uifăleanu joacă aripa 
dreaptă, în țimp ce Lucescu trece pe 
stingă în locul lui Iordănescu. Partea 
a doua a meciului cunoaște o domi
nare pronunțată a piteștenilor, însă 
aceștia nu reușesc să marcheze decît 
un singur gol. (Roșu. min. 46).

Lucescu,
Dobrin, Iordănescu.

o fază confuză. Peste 
Iordănescu se găsește

1971, Kasaya
6-a clasat pe 
trambulina de

La Makomanai, pe un 
timp însorit și o tempe
ratură de minus 6 grade, 
s-a dat startul în proba de 
10 km schi fond. De la în
ceput, in fruntea plutonu
lui se instalează sportivele 
sovietice 
tre care, 
alege și 
pice. La 
prima a 
lakova în 16’39”46/100, 
mată de Alevtina Olunina 
— la circa două secunde, 
finlandeza Marjatta Kajos- 
maa — la zece secunde. 
Timpul frumos, la începu
tul concursului, s-a schim
bat brusc și a început să 
ningă. Ritmul cursei se 
menține insă la fel de ra
pid, campioana sovietică 
Kulakova se detașează și 
trece victorioasă linia de 
sosire, cu un avans sub
stanțial față de compa
trioata sa, Olunina, în timp 
ce pentru medalia de bronz 
finlandeza Kajosmaa va 
lupta de-a lungul a peste 
1 000 m cu Liubov Muha- 
ceva pentru a cîștiga cu 
numai două secunde avans.

Victoria sportivei sovie-

și finlandeze din- 
de altfel, se vor 
premiantele olim- 
jumătatea cursei, 

trecut Galina Ku-
ur-

tice este o confirmare per
fectă a pronosticurilor ce 
o indicau mare favorită a 
acestei probe. De doi ani 
Kulakova, de profesie în
vățătoare, domină schiul 
internațional feminin de 
fond. Campioană mondială 
în anul 1970 în proba de 
5 km, ea reușește acum, la 
29 de ani, să schimbe me
dalia de argint de la 
noble (1968) cu cea 
visată, de aur.

La patinaj artistic, 
executarea figurilor 
gatorii ale probei de 
rechi, pe primul loc se afla 
cuplul sovietic Irina Rodni
na — Aleksei Ulanov cu 
104,5 puncte. îi urmează, 
în clasament, perechile 
Ludmila Smirnova — Andrei 
Suraikin (U.R.S.S.) — 104,4 
puncte, Manuela Gross — 
Uwe Kagelmann (R. 
Germană) — 101 .
Jojo Strabuck — Kenneth 
Shelley (S.U.A.) 
puncte, Almut Lehmann — 
Herbert Wiesinger (R. F. a 
Germaniei) — 100 puncte, 
Irina Cerniaeva — Vasili 
Blagov (U.R.S.S.) — 97,9
puncte etc.

Gre- 
mult
după 
obli- 

pe-

D 
puncte,

101

SCHIORII ALPINI 
MENTUL NON-STOP 
ieri dimineață pe muntele Eniwa, pe o pirtie în lun
gime de 2 636 m, cu o diferență de nivel de 772 m. 
Cel mai bun timp (r54”38/100) a fost realizat de tî- 
nărul elvețian Roland Collombin (19 ani). Rezultate 
bune au mai obținut Bernhard Russi (Elveția), Wal
ter Tresch (Austria), Karl Cordin (Austria), Bob 
Cochran (S.U.A.), Heinrich Messner (Austria) și 
Henri Duvillard (Franța).

AU EFECTUAT ANTRENA- 
IN PROBA DE COBORIRE

IN TURNEUL DE HOCHEI PE GHEAȚA (grupa 
B), ieri s-au înregistrat următoarele rezultate : Nor
vegia — Iugoslavia 5—2, R.F.G. — Elveția 5—0.

PE PIRTIA DE BOB de pe muntele Telne s-au 
desfășurat primele antrenamente oficiale ale echi
pajelor de 4 persoane. Confirmind forma excelentă 
în care se află, boberii vest-germani au înregistrat 
cele mai bune timpuri (l’12"57/100 și 1’12”48 100), 
prin echipajul W. Zimmercr, P. Utszchneider, Wal
ter Steinbauer și Stefan Gaisreitter.

TINARUL NOSTRU BOBER DRAGOȘ PANAI- 
TESCU — care, împreună cu Dumitru Focșeneanu, 
a ocupat locul 12 în proba de bob două persoane — 
se anunță unul dintre principalii candidați Ia „Cupa 
mondială", trofeu ce va fi decernat celui mai va
loros dintre tinerii boberi prezenți Ia Sapporo. Echi
pajul condus de Panaitpscu s-a clasat Înaintea celor
lalte echipaje formate din boberi debutanți Ia „Olim
piada albă".

ZIP'-

Tradiția sporturilor de iarnă

la Fundata și Șirnea

cele două 
disputate 

săptă- 
la 
cu

După 
meciuri 
la sfirșitul 
mînii trecute 
Galați (7—4 
Dunărea și 2—2 cu 
o selecționată di
vizionară), hoche- 
iștii din R. P. Chi
neză — aflați în 

țara noastră pentru a participă la În
trecerile grupei C a campionatului 
mondial (martie, la Miercurea Ciuc) 
— urmează să susțină in această 
săptămină cîteva meciuri de pregă
tire cu formații românești. în zilele 
de 8 și 9 februarie, pe patinoarul ar
tificial de la Poiana Brașov, repre
zentativa R. P. Chineze va Intilni 
selecționata de tineret a României. 
Apoi, oaspeții vor reveni în Capi
tală. în vederea disputării altor două 
partide, pe patinoarul acoperit „23 
August" : simbătă, 12 februarie, cu 
selecționata României, care, după 
cum se știe, se - pregătește pentru 
turneul grupei B a campionatului 
mondial (martie, la București), iar 
duminică. 13 februarie, cu o selec
ționată de tineret.

Referindu-se la vizita și meciurile 
de la Galați, conducătorul delegației 
sportive a R. P. Chineze, Liu Ning, 
a declarat corespondentului „Scîn- 
teii" următoarele : „Am întilnit la 
Galați nu numai un oraș frumos, cu 
multe construcții noi, cu școli, cu 
baze sportive, cu prieteni adevărați, 
dar și un oraș unde hocheiul 6e 
bucură de multă simpatie. întilnirile 
noastre amicale de pe frumosul pa
tinoar gălățean au constituit deopo
trivă o verificare a pregătirilor, ca 
și — sau poate mai ales — un pri
lej de a ne ridica nivelul tehnic de 
joc. Am întilnit aici parteneri cu un 
joc ferm. Dacă vom obține rezultate 
bune la Miercurea Ciuc, 
grupei C a campionatului 
aceasta se va datora și 
echipelor românești, cu care ne-am 
întilnit și la noi, in R. P. Chineză, și 
aici, în România, 'și de la care am 
avut ce învăța". 1

în cadrul 
mondial, 

ajutorului

Pe pîrtiile de schi

I

POIANA BRA
ȘOV (Prin telefon, 
de la B. Radu). — 
După îndelungi 
„căutări", după vis
col și ploaie, pri
măvara s-a insta
lat din nou cu 
autoritate pe pîr- 
tiile din Cristianul 

Mare. In aceste condiții, simbătă 
și duminică S-a'desfășurat aici cea 
de-â 'V-a ediție a „Cupei Universi
tății", concurs internațional studen
țesc organizat de ’centrul universi
tar Brașov. La start au fost pre- 

Po-

cele referi- 
— sînt scri- 

astfel, de 
și Șirnea. 

ca Gh. 01-

Numeroase file din istoria schiului 
românesc — în special 
toare la probele de fond 
se, dacă putem spune 
sportivii de la Fundata 
Numele unor „fondiști"
teanu, I. Sumedrea, Marcela Leampă 
(maeștri ai sportului), ale lui Moise 
Gîrbacea, Vasile Olteanu, Gh. Su
medrea, I. Țeposu sînt binecunoscute 
in lumea schiului din țara noastră.

Care să fie secretul că o comună 
oarecare, am zice (Șirnea este, de 
fapt, un sat aparținînd de Fundata), 
dă atitea și atîtea elemente de ta
lent, fiind — de mulți ani — un 
izvor nesecat al schiului ? Unii sus
țin că aceste rezultate s-ar datora 
așezării favorabile practicării schiu
lui. într-adevăr, comuna Fundata, 
ascunsă intre piscurile de 2 000— 
2 500 de’ metri ale masivului Bucegi 
și Piatra Craiului, la o altitudine 
medie de peste 1 250 m, oferă con
diții foarte bune practicării schiului. 
Dar oare numai acesta ar fi moti
vul ? Indiscutabil că 
și pe alte meleaguri 
tră forma de relief 
sînt munții, și totuși...

Explicația dezvoltării schiului la 
Fundata și Șirnea constă, înainte de 
toate, în iscusința, in inițiativa foru
rilor locale, a unor cetățeni pasio
nați de sport. Acum cîteva zile, co
mitetul comunal de partid a anali
zat într-o plenară activitatea sporti
vă și turistică. Profesorul Ion Duicu, 
locțiitorul secretarului de partid, a tre
cut in revistă rezultatele obținute în 
anii precedenți de animatorii sportului 
local, subliniind mai ales faptul că 
locuitorii comunei au participat la

nu, pentru că 
din țara noas- 

predominantă

tar Brașov. La start au fost 
zenți schiori din Cehoslovacia, 
lonia și România.

Cele două zile de concurs au 
dențiat, în primul rind. buna . 
gătire a componentelor loturilor 
feminine ale Cehoslovaciei și Polo- 

, niei, vădit mai experimentate în 
competițiile internaționale, în com
parație cu reprezentantele țării 
noastre. Schioara cehoslovacă 
Marie Sebestova a dominat, astfel, 
atit slalomul uriaș cit și cel spe
cial. O comportare meritorie au 
avut, dintre celelalte concurente, 
poloneza Varvara Galika (locul II 
la slalom special) și reprezentanta 
țării noastre, Iudith Tomori (locul II 
la uriaș și locul III la special).

în concursul băieților, cei ce 
s-au impus au fost .schiorii români. 
Dintre aceștia s-a detașat. în am
bele zile de concurs, Gheorghe 
Vulpe, cîștigător atît la slalom 
uriaș cit și la special. El a fost se
condat de Constantin Văideanu (la 
uriaș) și de Dorin Munteanu (la 
special).

■ CAMPIONATUL

evi- 
pre-

amenajarea unor pîrtii de schi, la 
pregătirea și organizarea unor con- ■' 
cursuri. Din inițiativa biroului orga
nizației de bază, cu sprijinul de spe
cialitate acordat de forurile județene, 
în satul Șirnea s-a amenajat o pirtie 
de schi cu instalație de nocturnă, 
munca voluntară a sătenilor fiind ho- 
tărîtoare. La Fundata, de asemenea, 
cu sprijinul larg al locuitorilor, au 
fost trasate pîrtii de schi fond, un 
traseu pentru biatlon, unde s-au dis
putat chiar și concursuri cu caracter 
republican. Aceste baze sportive în 
aer liber au făcut ca activitatea cen
trelor de schi de la Șirnea și Fun
data să se desfășoare în cele mai 
bune condiții. Școala generală din 
Fundata — aflată sub patronajul 
școlii sportive ..Brașovia" și al clu
bului Dinamo Brașov — pregătește 
noi elemente pentru schiul de fond 
românesc. Cel mai bun &hior român 
pe 1971 — dubla campioană balca
nică Elena Bașa — a învățat „tai
nele" schiului la Fundata.

Că sportul, turismul în general, 
schiul în special vor continua să se 
bucure Ia Fundata și Șirnea de aten
ția edililor a dovedit-o și faptul că 
o serie de vorbitori, animatori ai 
vieții sportive locale — între care 
profesorii Moise Căciulă, Niculae 
Frunteș, Nistor Gioaga, Ion Olteanu 
— au vorbit cu entuziasm despre 
viitor : despre amenajarea unei pîrtii 
iluminate și la- Fundata, despre con
struirea unui teleschi. despre dezvol
tarea turismului, a drumeției, despre 
posibilitățile de conectare a comunei 
Fundata, declarată recent ..sat tu
ristic", la circuitul traseelor naționale 
de turism.

COPIILOR
SIBIU (Corespondentul „Scînteil", 

Nicolae Brujan). — Ieri dimineață, 
pe pirtia Oncești-Păltiniș, in prezen
ța unui numeros public, a avut loc 
finala campionatului național de 
schi (probe alpine) pentru copii. 
Timpul frumos, zăpada de o' cali
tate excelentă, ca și condițiile teh
nice create de organizatori au 
asigurat un cadru optim între
cerilor, 
din 16 
pentru 
numele
(Brașov), Arlett Ereteanu (Brașov), 

Corina Waxman (Brașov) ; Băieți :
Csaba Pârtie (Cluj), Cornel Buta 
(Suceava) și Dorel Agachi 
ceavri)

create 
un

Aproape 150 de concurenți, 
județe ale țării, au luptat 
titlul de campion. Iată și 
acestora: Fete: Aurelia Nițu

TOMURI Geza

am în-

>

de la 
din fot-

sub acest

l

DIN LUMEA LARGA
TENIS Năstase - Tiriac

in finala de dublu
la Kansas City

Tenismenii români Ilie Năs
tase și Ion Țiriăc s-au calificat 
în’ finala probei de dublu din 
cadru) turneului internațional 
de la Kansas City. Ei au între
cut în semifinală cu 6-4, 3—6, 
7—6 cuplul chilian Fillol — 
Cornejo și vor intilni în finală 
perechea spaniolă Manuel Oran- 
tes — Andres Gimeno. învingă
toare cu 6—3. 6—3 în fața cu
plului Graebner (S.U.A.) —
Franulovici (Iugoslavia).

în una din semifinalele pro
bei de simplu, jucătorul ameri
can Tom Edlefsen a dispus cu 
6—7, 7—6, 6—4 de francezul 
Pierre Barthes.

R.F.G. — Schiorul italian Renzo 
Zandegiacomo și schioara austriacă 
Irmgard Lukasec au cîștigat la Gar- 
misch Partenkirchen (R.F.G.) pro
ba de slalom uriaș din cadrul ..Cu
pel Europei" (probe alpine). Renzo 
Zandegiacomo a realizat l’20"01/10. 
iar Irmgard Lukasec a fost crono-

.metrată
Pirtia a 
cu 57 de porți.

cu timpul de 1'30'T4/100. 
măsurat 1 400 m lungime

MEXIC. — în urma unei ședințe 
a federației mexicane de fotbal s-a 
stabilit ca selecționata Mexicului să 
nu participe la „micul campionat 
mondial", care va fi organizat în 
cursul lunii iunie de Confederația 
sporturilor din Brazilia. Oficialită
țile mexicane au motivat acest 
,.forfait" deoarece în acea perioa
dă campionatul național se află in 
plină desfășurare și lupta pentru 
titlu este extrem de interesantă. 
Majoritatea echipelor au anunțat 
că nu acceptă ca meciurile din cam
pionat să fie întrerupte pentru ca 
echipa națională să participe la 
jocuri internaționale.

S.U.A, — în primul tur al con
cursului internațional de tenis de 
Ia Des Moines (Iowa). jucătorul 
american Cliff Richey l-a întrecut 
cu 6—2. 6—4 pe italianul Nicola 
Pietrangeli, iar francezul Georges 
Goven a dispus cu 6—7, 6—2, 6—3 
de Vladimir Zednik.

CANADA. — In prima zi a con
cursului internațional de atletism 
în sală de la Toronto au fost ‘înre
gistrate cîteva rezultate remarca
bile. Astfel, in cursa feminină de 50 
yarzi garduri, sprintera americană 
Patty Johnson a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe te-

timpul de 6”4/10.ren acoperit cu 
Compatriotul ei, Herb Washington, 
a cîștigat proba ’ . ' . ' ’
un timp, excelent (5"), egalînd cea 
mai bună performanță mondială de 
sală. Foarte disputată a fost proba 
masculină de săritură în înălțime, 
în care trei atleți : Brown (S.U.A.). 
Ahmetov (U.R.S.S.) și Heikkila 
(S.U.A.) au obținut același rezul
tat : 2,13 m. A cîștigat Brown. 
Atletul Jamaican Byron Dyce și-a 
adjudecat victoria în proba de 1000 
yarzi cu timpul de 2’09’’4/10, urmat 
de cehoslovacul Josef Plachy — 
2’09”9/10.

de 50 yarzi plat cu
ani, a obținut o netă victorie la 
puncte.

FRANȚA. — Tradiționala compe
tiție ciclistă internațională „St. Ra
phael", care deschide în fiecare an 
sezohul rutier pe Coasta de Azur, 
a fost cîștigată la cea de-a 19-a edi
ție de Serge Lapebie (Franța), cro
nometrat pe 130 km in 3h 10’. Unul 
din favoriții cursei, Cyrille Guimard 
(Franța), a sosit cu o întirziere de 
5'35”.

(Urmare dîn pag. i)

BULGARIA. — Numeroși specta
tori au urmărit la Sofia meciul in
ternațional de fotbal dintre echipa 
C.S.K.A. și formația A.E.K. Atena. 
Fotbaliștii bulgari au terminat în
vingători cu scorul de 3—0 (1—0).

SPANIA. — Campionul european 
de box la cat. grea. Spaniolul Jose 
Maria Ibar „Urtain" (90.300 kg) nu 
a reușit sâ-1 învingă în gala de la 
Bilbao pe americanul de culoare 
Leroy Caldwell (92,500 kg). Meciul 
s-a încheiat la egalitate.

ARGENTINA. — Deținătorul cen
turii mondiale la categoria super- 
ușoară, boxerul argentinean Nicoli- 
no Loccbe. l-a întilnit la.San Juan 
(Argentina) pe compatriotul său 
Carlos Peralta. în formă deosebită. 
Locche, care este în vîrstă de 34 de

ANGLIA. — în „Cupa Angliei" la 
fotbal, Tottenham Hotspur a învins 
cu 2—0 pe Rotherham. Alte rezul
tate : Birmingham—Ipswich 1—0 ; 
Chelsea—Bolton 3—0 : Coventry- 
Hull 0—1 ; Derbv—Notts County 
6—0 ; Everton—Wallsall 2—1 ; Hud
dersfield - Fulham 3—0 ; Leicester- 
Orient 0—2 ; Liverpool—Leeds 
0-0.

ITALIA. — In diferite orașe ale 
Italiei s-au disputat meciuri tur 
contind pentru preliminariile celui 
de-al 24-lea turneu internațional de 
fotbal (juniori) de Ia Viareggio. 
lată rezultatele : A.C. Milan—Lau
sanne 7—1 (3—1) ; A.C. Torino— 
Partizan Belgrad 0—0 ; F.C. Na
poli—Benfica 2—0 (1—0) ; Dukla 
Praga-A.S. Roma 4—0 (2—0) : Ata- 
lanta—Boca Juniors Buenos Aires 
1—0 (0—0); Crystal Palace Londra— 
Lazio 2—1 (0—1) : Fiorentina-
Standard Liege 1—0 (0—0).

Desigur, este greu să susții „bătă- 
“ pe mai multe fronturi, dorind in 

același timp să obții peste tot, dacă 
nu victoria finală, cel puțin ciștiga- 
rea unor noi poziții, mai avansate 
decît cele deținute in prezent. Dar — 
și nu este un 
progresul in 
ținut pe altă 
confruntarea 
nuri, pe care 
de integrare 
internațional, 
noștri fruntași vor susține, 
drul echipei naționale, 
șapte jocuri (am scris cei puțin, pen
tru că avern in vedere creșterea aces
tui număr prin eventuala calificare in 
semifinalele campionatului european). 
Anul trecut au jucat șase meciuri, 
cu un an înainte zece Sigur, in ra- 
po”t cu ceea ce -se petrecea cu șapte- 
opt ani in urmă, această activitate 
pare cu totul deosebită. Dar rapor- 
tînd-o la realitățile din fotbalul in
ternațional — și numai ___
unghi trebuie să privim lucrurile — 
există încă o distanță de recuperat. 
Iată, de pildă, pentru a furniza un 
element concret discuției, numărul 
de partide internaționale jucate de 
principalele forțe fotbalistice de pe 
continentul nostru între anii 1968—

secret pentru nimeni — 
fotbal nu poate fi ob
oaie decît acceptînd 
largă, in multiple pla- 
o impune orice proces 

in contextul soccerului 
în acest an. jucătorii 

in ca- 
cel puțin

1971 : R. F. a Germaniei : 41, Anglia 
și U.R.S.S. : 40, Iugoslavia : 35, Ita
lia : 30. Fotbaliștii noștri au susținut 
28. Sigur, numărul mai mare sau mai 
mic de partide nu depinde de do
rința responsabililor federali, ci de 
locul și rolul pe care fotbalul dintr-o 
țară sau alta le are pe plan inter
național. Am putea spune chiar că 
sporul de partide internaționale este 
direct proporțional cu prestigiul de 
care se bucură fotbalul respectiv, cu 
capacitatea sa de a pătrunde spre 
fazele superioare ale diferitelor com
petiții. Chiar-propna noastră expe
riență ne-a arătat acest lucru, dife
rența de „încărcătură" între calen
darul competițional de astăzi și cel 
de ieri derivind direct din ceea ce 
am realizat în ultimii trei ani.

Așa stau, prin urmare, lucrurile . 
ureînd spre vî.rful piramidei, cum 
este și firesc, obligațiile au crescut, 

. inlănțuindu-se una cu alta, determi- 
. nîndu-se yna pe cealaltă Un bilanț 

pozitiv în ’72 nu va duce la o dimi
nuare a obligațiilor în anul ce vine. 
Din contră, ele vor spori, crescînd 
gradul de solicitare a resurselor 
fotbalului nostru. Și tot atit de lim
pede este că deficiențele existente, 
fisurile ce vor apărea trebuie să fie 
rezolvate ..din mers", neexistînd nici 
o posibilitate de a ieși, pentru un

timp, de pe făgașul pe care 
trat.

După tragerea la sorți 
Ziirich, factori responsabili 
balul nostru au făcut publice ve
leitățile jucătorilor și echipelor ro
mânești în anul competițional care 
incepe. Consemnîndu-le. le-am con
siderat realizabile, cu amendamentul 
că trebuie susținute printr-o sumă de 
eforturi desfășurate atit în sfera con
tinuei perfecționări a procesului de 
instruire și educație, cit și a structu
rilor organizatorice. Deocamdată, 
pot fi considerate ca puncte cîștigate 
mai buna structurare a pregătirilor 
in perioada precompetițională (jucă
torii de lot au făcut un nece,sar sta
giu Ia cluburi, urmînd ca 
acum, in luna februarie, 
turneul anunțat), ca și 
preconizate 
activității antrenorilor. în plenara 
comitetului federal, care a avut 
loc recent, au fost adoptate și 
alte măsuri, tonte tinzînd să asi
gure o orientare clară a muncii din 
diversele sectoare ale acestei disci
pline sportive (cele din domeniul 
muncii antrenorilor fiind de o actua
litate stringentă), să stabilească jaloa
nele principal? ale drumului pa 
care fotbalul nostru trebuie să-1 par
curgă acționind unitar și ferm.

' de-abia 
să facă 
măsurile 

pentru îmbunătățirea 
antrenorilor, 

federal.
, au 

toate



Adeziune largă în favoarea 
convocării conferinței 

general-europene 
ÎNȚELEGEREA europeană este nu numai necesară, 

CI Șl POSIBILĂ
— scrie săptămînaîul iugoslav „Komunist" —

BELGRAD 6. — Corespondentul
nostru, G. Ionescu, transmite : Săp- 
tămînalul „Komunist", organ al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, con
sacră un articol rezultatelor Consfă
tuirii de la Praga a Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

După ce arată că acțiunile cu pri
vire la edificarea unui sistem de secu
ritate au șanse cu atît mai bune cu 
cit corespund intereselor tuturor ță
rilor europene, „Komunist" sublinia
ză că întîlnirea de la Praga a marcat 
o serie de accente puternice în actuala 
evoluție din Europa. Prezintă un 
mare interes, relevă organul U.C.I., 
punctele de vedere expuse în Decla
rația privind pacea, securitatea și co
laborarea în Europa. Aceasta, deoare
ce ideile cu privire la schimburile de 
păreri și pregătirile pentru conferința 
paneuropeană în problema securității 
sint general acceptate, precum și da
torită faptului că unele evenimente 
mai importante au arătat că o înțe
legere europeană în condițiile apă
rute este nu numai necesară, ci șl 
posibilă. In acest sens, Consfătuirea 
de la Praga a fost așteptată ca un 
indiciu al dezvoltării relațiilor și si
tuației pe continentul nostru, in ge

neral. Pronunțîndu-se pentni convo
carea unei conferințe general-euro
pene și sprijinind propunerea guver
nului finlandez cu privire la organi
zarea la Helsinki a unor consultări 
multilaterale, participanții la Consfă
tuirea de la Praga au evidențiat prin
cipiile din care, conform aprecierilor 
comune, trebuie să se inspire aceste 
eforturi și care prezintă interes pen
tru opinia publică europeană.

Referindu-se la pasajul din Decla
rația de la Praga care relevă' că re
ducerea forțelor armate și armamen
telor în Europa nu trebuie să fie pre
rogativa alianțelor militar-politice 
existente, organul U.C.I. subliniază că 
,,pe continentul nostru este necesar 
să fie respectată o concepție tot mai 
largă cu privire la colaborare și 
coexistență, care nu se opresc la o 
demarcare între țări sau grupări. 
Aceasta înseamnă că orice politică a 
dezarmării în Europa și orice efort 
de înțelegere vor avea mai multe 
șanse de succes prin dezvoltarea și 
consolidarea legăturilor între state și 
edificarea unui sistem de securitate 
generală, întrucit prin aceasta inte
resele și aspirațiile tuturor țărilor de 
Pe continentul nostru vor avea o mai 
mare prezență reală".

Aproape 19 000 de muncitori de la uzinele de automobile „Opel" (R. ț. a 
Germaniei) s-au trezit pe neașteptate în concediu... forțat : din cauza dificul
tăților de desfacere, uzina din Bochum și-a închis porțile pe timp de pptru zile

SPANIA Mișcarea

POLITICA DE BUNĂ VECINĂTATE — 0 CONTRIBUȚIE 
ESENȚIALĂ LA CAUZA SECURITĂȚII Șl COLABORĂRII 

ÎN EUROPA
— declară ministrul de externe ai Austriei

VIENA 6. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : Minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
Rudolf Kirchschlăger, a afirmat că, 
în prezent, există o atmosferă reală 
de destindere și că aceasta trebuie 
cultivată în continuare și desăvîrșită. 
Opinînd ca „cine vrea destindere tre
buie să ofere exemple proprii", mi
nistrul a relevat că Austria se con
centrează asupra îmbunătățirii rela
țiilor cu vecinii săi, spre a face ca 
propria-i regiune să fie lipsită de 
probleme, „politica de bună vecină
tate constituind o contribuție esen
țială la conferința pentru securitate 
și cooperare europeană".

Ministrul de externe a arătat că 
unul din scopurile conferinței pan-

europene l-ar putea constitui adop
tarea unui document oficial, cu ca
racter obligatoriu, referitor la renun
țarea Ia amenințarea cu forța și folo
sirea forței, precum și interzicerea 
folosirii forței în relațiile dintre state. 
Simple declarații în. acest sens nu 
șint suficiente, a spus Rudolf Kirch
schlăger. în afară de aceasta, a 
continuat el, ar trebui să fie analizată 
colaborarea în forma ei actuală și să 
fie întreprinși pași concreți spre în
tărirea acestei colaborări. Un alt țel 
al conferinței securității europene 11 
constituie, după părerea sa, realizarea 
cel puțin a unei înțelegeri de prin
cipiu asupra reducerii potențialului 
militar.

revendicativă 
studențească 
ia amploare

MADRID 6 (Agerpres). — Extinsă 
aproape in toate marile universități 
din Spania, mișcarea revendicativă 
studențească paralizează, prin greve 
totale sau parțiale, activitatea din 
învățămîntul superior. La Valencia 
au fost închise, pînă la noi ordine, 
toate facultățile universității locale, 
în urma ciocnirilor violente dintre 
studenți și polițiști, soldate cu nu
meroase arestări. La Barcelona, al 
doilea centru universitar după Ma
drid, au fost închise facultățile de 
farmacie, filozofie, litere, precum și 
Școala normală. Poliția' a intervenit 
pentru a împrăștia aproape o mie de 
studenți, care manifestau în cartierul 
facultăților, iar organele administra
tive au expulzat din Facultatea de 
drept pe toți cei care încercau să or
ganizeze o întrunire.

La Madrid, situația rămîne, de ase
menea, încordată. Facultatea de ar
hitectură și cea de medicină rămîn în 
continuare închise.

ANGLIA

Puternice demonstrații 
de protest împotriva politicii 

guvernului 
fața de Irlanda de Nord

LONDRA 6 (Agerpres). — Puternice 
demonstrații, au avut loc simbătă 
după-amiază in mai multe orașe din 
Marea Britanie, în semn de protest 
împotriva politicii guvernului brita
nic față de Irlanda de Nord și îm
potriva incidentelor violente petre
cute duminica trecută la London
derry. La manifestații, organizate de 
„Liga britanică împotriva internări
lor fără judecată", au participat mii 
de persoane din orașele Londra, 
Manchester, Birmingham, Cambridge 
și Glasgow. Coloanele de maijifes- 
tanți din Londra au fost precedate 
de un cortegiu de 13 sicrie, simboli- 
zind victimele incidentelor amintite, 
încercarea demonstranților de a de
pune cele 13 sicrie simbolice în fața 
reședinței primului ministru a fost 
zădărnicită de intervenția poliției. 
Aproape 90 persoane au fost rănite, 
iar alte peste 100 au fost arestate.
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REPUBLICA 
ARABĂ EGIPT

tn anii celui de-al doilea plan 
de dezvoltare, Republica Arabă 
Egipt a obținut succese impor
tante pe plan economic. Potri
vit datelor publicate de presa 
egipteană, sporul mediu anul al 
venitului național a fost, in pe
rioada respectivă, de 6,9 la sută, 
iar ritmul de creștere a produc
ției industriale si agricole de 
7,4 si respectiv de 6,3 la sută, tn 
vederea accelerării ritmului de 
dezvoltare a diferitelor sectoare 
ale economiei, alocațiile afectate 
de guvern in scopul realizării 
proiectelor economice s-au cifrat 
la 1 712 milioane lire egiptene.

Dezvoltarea economiei națio
nale a fost însoțită de o creștere 
a numărului salariaților an
gajați in diferite sectoare de ac
tivitate si de sporirea venituri
lor reale ale populației.

Republica Arabă Egipt a ob
ținut succese, in anii celui de-al 
doilea plan de dezvoltare econo
mică, si in sfera extinderii co
merțului exterior. Astfel, potri
vit datelor furnizate de orga
nele egiptene de resort, volumul 
exporturilor s-a cifrat numai in 
anii 1969—1970 la 328 milioane 
lire egiptene. Presa din Cairo 
subliniază că principalii parte
neri in schimburile economice 
cu Egiptul sint țările socialiste.

O mărturie a realizărilor do- 
bindite o constituie datele pu
blicate de presa nigeriana cu 
privire la succesele economice 
ale Nigeriei in anul 1971. In a- 
ceastă perioadă, scrie presa din 
Lagos, produsul național global 
a depășit 1 800 milioane lire ni- 
geriene, fiind cu 300 milioane 
mai mare decit nivelul anilor
1966— 1967. Extracția de petrol 
— principalul articol nigerian 
destinat exportului — a depășit 
considerabil nivelul anilor
1967— 1968.

Referitor la perspectivele pen
tru următorii ani, presa nige- 
riană relevă că planurile elabo
rate au ca scop traducerea in 
fapt a programului de consoli
dare a economiei naționale, eli
berată de sub dominația mono
polurilor străine, utilizarea 
plină a 'imenselor bogății și 
surse naționale in interesul 
porului nigerian.

REPUBLICA ZAIR

NIGERIA
Pentru poporul nigerian, anul 

1971 a constituit o etapă impor
tantă pe calea dezvoltării con
tinue a economiei naționale ; 
soluționarea unui număr impor
tant de probleme de ordin eco
nomic și social, generate de o- 
perațiunile de lichidare a sece
siunii provinciei orientale, a con
stituit principala realizare a a- 
nului trecut, a declarat șeful gu
vernului federal al Nigeriei, ge
neralul Yakubu Gowon.

de- 
re- 
po-

Intr-un raport al Băncii Cen
trale dat publicității la Kinshasa 
se arată că „anul 1971, in an
samblu, s-a caracterizat prin- 
tr-o consolidare a progreselor e- 
conomice obținute de Republica 
Zair in ultimii ani, ceea ce a 
marcat începutul unei perioade 
de creștere economică mai echi
librată pe termen lung, 
die cu 6 la sutfi amtal". 
fiile făcute anul trecut 
Uzat 325 milioane zairi 
210 milioane in 1969 si 
lioane in 1970. Guvernul, se pre
cizează in raport, a promovat o 
politică activă de dezvoltare in
dustrială, creind numeroase in- 
treprinderi. Creșteri ale produc
ției s-au înregistrat in industria 
manufacturată si industria ex
tractivă, precum și in agricul
tură. In consecință au crescut 
Si exporturile tradiționale, de 
cacao, cauciuc, cafea, ceai, che
restea, minereuri etc.

|, in me- 
. Investi- 
au tota- 

i fată de 
l 292 mi-
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pretutindeni

Case pentru 
zoii’e polare.

Un grup de ingineri din Mos
cova a construit o casă din 
plăci de aluminiu și fibre sin
tetice care oferă loc pentru 30 
de persoane. Construcția este 
destinată regiunilor polare, unde 
transportul de materiale este 
extrem de anevoios. Plăcile care 
alcătuiesc pereții casei sint 
formate din straturi de alumi
niu, alternînd cu straturi de fi
bre sintetice. Deși grosimea lor 
nu depășește 15 cm, casa oferă 
o bună protecție împotriva ge
rurilor și a vînturilor puterni
ce. întreaga construcție poate fi 
montată de cițiva muncitori in
tr-un timp relativ scurt.

Schelet uriaș 
de dinozaur

Paleontologi din R. P. Chineză 
au descoperit un schelet de di
nozaur Care, reconstituit, are o 
lungime de 15 metri și o înălți
me de 8 metri — anunță agen
ția China Nouă. Este cel mai 
mare schelet al acestei specii de 
reptile care a trăit pe Pămînt 
cu 100 milioane de ani în urmă, 
găsit pînă acum.

„Monstrul pustiu" 
din centrul Londrei

Deși terminat cu șase ani In 
urmă, Centre Point, un zgîrie- 
nori din centrul Londrei, înalt 
de 115 metri, supranumit și 
„monstrul pustiu", își așteaptă și 
azi chiriașii. Și aceasta nu pen
tru că n-ar exista solicitanți. 
Dimpotrivă, așezarea lui centra
lă și confortul ce-1 oferă au atras 
numeroase firme care ar dori 
să-și deschidă birourile aici. Dar

PREGĂTIREA MINUȚIOASĂ NU TREBUIE SĂ CONSTITUIE 
0 FRÎNĂ ÎN CONVOCAREA REUNIUNII PANEUROPENE 
® După vizita în Franța a unui grup de parlamentari 

sovietici
PARIS 6 (Agerpres).— Q delegație 

a grupului parlamentar al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a făcut o vizită 
in Franța, la invitația grupului par
lamentar de prietenie franco—sovie
tică al Senatului francez, relatează 
agenția T.A.S.S. în timpul întîlniri- 
lor cu parlamentarii francezi au fost 
discutate, între altele, probleme lega
te de convocarea conferinței general- 
europene de securitate și colaborare.

Președintele grupului parlamentar

Ministrul de externe al Da
nemarcei : PENTRU AMOR
SAREA UNOR CONVORBIRI 
CONCRETE, CONSTRUCTIVE

COPENHAGA 6 (Agerpres). — 
„Guvernul danez salută convocarea 
conferinței general-europene în pro
blemele securității și cooperării", a 
declarat K. B. Andersen, ministrul 
de externe al Danemarcei, la aduna
rea anuală a Uniunii ziariștilor străini 
din Danemarca, transmite agenția 
T.A.S.S. în continuare, ministrul da
nez a apreciat rolul Declarației pri
vind pacea, securitatea și colaborarea 
în Europa, adoptată la Consfătuirea 
de Ia Praga a Comitetului politic con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, pentru amor
sarea unor convorbiri concrete, con
structive între țările participante la 
conferința europeană.

. „u ■■ •' :f > -J -de prietenie1 franco—sovietic din. Sem
nat, J. Bush, a declarat, după înche
ierea convorbirilor, că senatorii fran
cezi vor depune toate eforturile pen
tru a contribui la convocarea încă in 
anul 1972 a conferinței general-euro
pene pentru problemele securității. 
Pregătirea conferinței, a spus el, tre
buie să fie minuțioasă, ceea ce nu în
seamnă că aceasta trebuie să con
stituie o frină în convocarea ei.

Acad. Petko Stainov (R. P. 
Bulgaria): FĂRĂ CONDIȚII 

PREALABILE
SOFIA 6 (Agerpres). — Acad. 

Petko Stainov, vicepreședinte al Co
mitetului bulgar pentru securitate și 
colaborare europeană, vicepreședinte 
al Comitetului bulgar pentru înțele
gere și colaborare in Balcani, deputat 
în Adunarea Populară, a subliniat 
într-o convorbire avută cu corespon
dentul „Agerpres" la Sofia, C. Ama- 
riței, puternicul ecou pe care De
clarația de Ia Praga l-a trezit în rîn- 
dul opiniei publice bulgare. Relevînd 
că Declarația a exprimat clar dorința 
ca desfășurarea conferinței europe
ne pentru securitate să aibă loc în a- 
nul 1972, că participanții la Consfă
tuirea de la Praga s-au pronunțat 
pentru reducerea forțelor armate și 
armamentelor în Europa, Petko Sta
inov a subliniat că reuniunea general- 
europeană trebuie să se țină fără 
nici un fel de condiții prealabile.

(Urmare din pag. I)

rea independenței, ne propunem să 
trecem la reconstrucția economică a 
țării. Printre obiectivele de primă 
urgență se impun reforma agrară, 
reforma invățămîntului, lichidarea 
analfabetismului".

L-am rugat pe Daniel Chipenda să 
vorbească despre activitatea de re
construcție desfășurată de M.P.L.A. 
în zonele eliberate. In loc de răspuns, 
d-sa îmi arată o serie de fotografii 
prezentînd aspecte din viața popu
lației aflate în regiunile smulse co
lonialismului. Una din ele înfățișea
ză o școală. Elevii — copii și adulțî 
laolaltă — țin pe genunchi „Manua
lul de alfabetizare". Alții fac socoteli 
așezați în rind pe trunchiuri de co
paci. Alături stau militari, cu arme 
în mîini. Este o imagine cu valoare 
simbolică. Luptătorii din mișcarea de 
eliberare stau de strajă viețji noi ce 
încolțește pe aceste meleaguri. In di
verse zone funcționează, de aseme
nea, cîteva licee. După cursuri, elevii 
se deplasează pe cîmpiile din împre
jurimi, unde ajută la lucrările de în
treținere a culturilor. Pregătirea mi
litară este obligatorie, întrucit — 
scriu ei intr-un mesaj adresat condu
cerii M.P.L.A. — „mr uităm nici o 
clipă că ne aflăm în stare de război".

„în ultima vreme — continuă in
terlocutorul — în zonele eliberate 
au fost create zeci de „magazine ale 
poporului". Sint un fel de adăposturi 
mai mari, construite din argilă, aco
perite cu crengi și frunze, pentru a 
nu putea fi reperate din avion sau 
elicopter, in care țăranii pot să 
schimbe produse agricole (cereale, 
manioc) pentru conserve de carne, 
lapte praf, săpun și altele. Să nu ui
tăm că cea mai mare parte a mărfu
rilor sint cărate de oameni pe dis
tanțe de sute de kilometri prin stepă 
și brusă. Pentru completarea nomen
clatorului de mărfuri și pentru asi-

gurarea unei ritmicități a aprovizio
nării, în zonele eliberate âm organi
zat o serie de cooperative agricole. 
Alături de terenurile lucrate în co
lectiv, fiecare familie continuă să cul
tive un mic lot de teren pentru pro
priile sale necesități. Aș vrea să mai 
relatez un amănunt nu fără semni
ficație : pentru prima dată în istoria 
Angolei, în regiunile eliberate, popu
lația a fost vaccinată împotriva va
riolei și poliomielitei de către ser
viciile medicale ale M.P.L.A. S-ar

agențiile de presă transmit:
Președintele Republicii 

Islamice Pakistan,
K. Waldheimînfavoarea 

admiterii rapide în O.N.U. a 
celor două state germane. 
Intr-un interviu acordat la 5 februa
rie televiziunii vest-germane, Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., s-a pronunțat pentru admite
rea rapidă a celor două state ger
mane în Organizația Națiunilor Unite.

Noi exproprieri în Chile. 
Corporația pentru reforma agrară din 
Chile (CORA) a hotărît exproprierea

a încă șapte mari latifundii In pro
vinciile Santiago, Bio-Bio și Valdi
via; De la venirea la putere a guver
nului Unității Populare, în Chile au 
fost împărțite țăranilor peste 1 500 de 
latifundii, a căror suprafață depășea 
80 de hectare sau erau prost adminis
trate.

Ministrul apărării al Uniu
nii Sovietice, Andrei Greciko-
va face o vizită în Somalia în a doua 
jumătate a lunii februarie.

Aii Bhutto, a adresat un mesaj șefului 
guvernului Bangladesh, Mujibur Rah
man, cerîndu-i să folosească toată 
influența sa pentru a se pune capăt 
rapid ciocnirilor cu nebengalezii din 
Mohammadpur și Mirpur, informează 
agențiile France Presse și Reuter. 
Șeful statului pakistanez a adăugat 
că speră „să se încheie pentru tot
deauna acest capitol de ură", insis- 
tind asupra faptului că a redactat

mesajul din rațiuni umanitare și fără 
să ia în considerare viitoarele relații 
dintre vechile părți ale Pakistanului. 
Președintele Bhutto a dat asigurări că 
nu intenționează să se amestece în 
afacerile. Daccăi, menționează France 
Presse și Reuter. în încheierea me
sajului, Bhutto și-a exprimat' speran
ța că va putea comunica sail conferi 
cu Mujibur Rahman în legătură cu 
această problemă și cu altele,- adău
gind că așteaptă cu nerăbdare acest 
moment.

Oficialități americane au 
declarat că s-a ajuns la un acord de 
principiu asupra staționării unor uni
tăți ale flotei a 6-a a S.U.A.' îritr-un, 
port grec și că discuțiile cu privire la 
stabilirea amănuntelor acordului con
tinuă, anunță agenția Associated 
Press. v

Activitate îndreptată împotriva destinderii
• UN ARTICOL DIN

MOSCOVA 6 (Agerpres). —/Ziarul 
„Pravda" a publicat un comentariu 
pe marginea „Proiectului de tratat cu 
U.R.S.S.", prezentat de președintele 
Uniunii Creștin Sociale din R.F. a 
Germaniei, Franz Josef Strauss. 
Această propunere, scrie „Pravda", a 
fost apreciată la Bonn ca o nouă în
cercare de a frîna procesul de in
trare în vigoare a „tratatelor răsări
tene" și, totodată, ca o expresie a nă
zuinței de a masca o activitate în
dreptată împotriva destinderii în 
Europa.

Proiectul lui Strauss, scrie „Prav
da", are drept scop să pună sub sem
nul întrebării frontierele existente în 
Europa. Pentru președintele U.C.S.,

ZIARUL „PRAVDA”
acestea continuă să rămină doar „li
nii de demarcație", a/căror „regle
mentare definitivă" trebuie aminată.

Ziarul relevă că un număr tot mai 
mare de locuitori ai R.F. a Germa
niei refuză să-i sprijine pe. politicie
nii vest-germani care merg împotri
va istoriei și încearcă să împiedice 
destinderea. Sondajele efectuate în 
rîndul opiniei publice vest-germane 
— relevă ziarul — confirmă crește
rea numărului cetățenilor care con
sideră că tratatele semnate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și cu Polonia co
respund intereselor vitale ale R.F.G. 
și sint elemente de mare imporlanță 
pentru consolidarea păcii și securită
ții în Europa.

woș. „Forțele speciale" 

ale generalului Vang Pao 

în derută

grupuri de guerilă trec prin regiunea 
sau prin localitățile respective, orga
nele locale și miliția le ajută în în
deplinirea diverselor misiuni și le 
protejează Așadar, nu. putem trage 
o linie de demarcație între civili și 
militari Ca atare, armata de elibe
rare este mult mai mare decit nu
mărul luptătorilor înrolați în trupele 
regulate ale M.P.L.A.

Trebuie, de asemenea, să reliefez 
moralul ridicat al patrioților ango
lezi, credința lor în victorie. Era co-

„Victoria noastră 
este certă“

putea ca pe alte meridiane acest lu
cru să pară ceva obișnuit. In țara 
mea. insă, unde vreme îndelungată 
bolile au făcut ravagii, faptul are o 
semnificație cu totul aparte. In prin
cipalele localități ale Angolei libere 
am înființat mici dispensare și punc
te sanitare, unde pentru prima dată 
in viața lor, femei, bătrini și mai 
ales copiii primesc asistența medica
lă. Infirmierii sint, nu o dată, nevoiți 
să acorde îngrijiri chiar sub cerul 
.liber sau să efectueze unele inter
venții chirurgicale fără anestezii, in- 
trucît mijloacele pentru efectuarea 
acestora sint destul de rare aici.

Fiecare sat și localitate — spune 
Danie] Chipenda în continuare — dis
pune de o miliție proprie pentru exe
cutarea diferitelor sarcini, iar cînd

lonialismulul a apus. Toată lumea 
știe acest lucru, numai portughezii 
nu l-au înțeles. De altfel, trupele 
portugheze sint din ce în ce mai obo
site de război. Mulți prizonieri 
și dezertori. din armata colonială 
dovedesc că nici măcar nu știu 
pentru ce luptă Luptătorilor 
noștri le este, practic, milă de 
simplii soldați și recruți portu
ghezi care fac serviciul militar cel 
mai lung din lume — 4 ani. De fapt 
ei sint, tot ca și noi. victime ale unui 
sistem feroce, care trebuie sfărîmat. 
Noi luptăm împotriva sistemului co
lonial și nu împotriva poporului por
tughez, el însuși victimă a opresiunii.

Văzînd că le fuge pămintul de sub 
picioare, trupele colonialiste portu
gheze recurg frecvent la mijloace

dintre cele mai barbare, mergînd 
pînă la războiul chimic. Bombele vin 
direct din depozitele N.A.T.O. După 
unele informații, se pare că Portuga
lia însăși a trecut la fabricarea na- 
palmului de care are nevoie. Servi
ciile de asistență medicală ale 
M.P.L.A. au putut stabili faptul că 
ierbicidele și defoliantele folosite 
sint de același tip cu cele întrebuin
țate în Vietnam. Produsele respective 
acționează foarte repede asupra frun
zelor și ramurilor, asupra maniocu- 
lui, făcîndu-le să se usuce în mai 
puțin de două zile. Răspîndite pe 
frunze și în contact cu solul, ele pă
trund în rădăcini și în tubercule. La 
mai puțin de 24 de ore, ele distrug 
total, plantațiile. După cîteva luni de 
folosire .intensivă a războiului chimic 
în Angola, două treimi din plantații
le situate în zonele eliberate au fost 
distruse. Dar dacă colonialiștii și-au 
închipuit că în acest fel ne pot in
fringe hotărîrea de luptă, se înșeală 
amarnic.

In ciuda tuturor greutăților, lupta 
noastră capătă o tot mai mare am
ploare. Patrioții minează șosele, atacă 
orașele și cantonamentele unde se 
află masate unități ale armatei colo
niale și bazele lor de aprovizionare. 
Trenurile circulă foarte rar și numai 
ziua, fiind întotdeauna precedate de 
mașini blindate. Războiul de elibe
rare cuprinde, astfel, întreaga țară, 
iar fronturile M.P.L.A., tot mai pu
ternice și mai compacte, dau lovituri 
din ce în ce mai grele forțelor colo
nialiste. Succesele de pină acum, 
lupta tot mai îndîrjită a poporului 
nostru pentru independență grăbesc 
sfirșitul unei dominații coloniale 
dintre cele ' mai feroce. Credința 
noastră nestrămutată este : Vom în
vinge".

Convorbire consemnată de
C. BENGA

Alger

„Forțele armatei populare de eli
berare din Laos au obținut un stră
lucit succes împotriva apărătorilor 
bazei de la Long Cheng" — relatau 
recent agențiile de presă internațio
nale. După victoriile repurtate la 
Sam Thang, forțele patriotice au a- 
tacat amplasamentele „forțelor spe
ciale" ale .generalului Vang Pao și au 
pătruns în interiorul bazei amintite, 
distrugînd cea mai mare parte a in
stalațiilor militare și făcînd inuti
lizabile pistele de aterizare. Agenția 
„France Presse" sublinia că prin 
scoaterea din uz a bazei Long Cheng 
„inamicul pierde cel mai important 
punct strategic din regiunea de nord 
a Laosului".

Intr-adevăr, neutralizarea Long 
Cheng-ului de către forțele patrio
tice laoțiene este un eveniment de 
o deosebită importanță pentru con
solidarea zonei eliberate din Laos și 
pentru evoluția ulterioară a situației 
militare din această țară. Long 
Cheng-ul, dotat cu echipament elec
tronic, constituie „placa turnantă" a 
intervenției străine in Laos. Aici își 
are sediul cartierul general al „for
țelor speciale" — grupuri de merce- 

Jnari locali și tailandezi — recrutate 
de C.I A. (Agenția Centrală de spio
naj a S.U.A.) și conduse de Vang 
Pao. De la această bază au pornit 
cele mai' importante operațiuni mi
litare împotriva patrioților laoțieni 
și împotriva zonei eliberate a Laosu
lui. In aceste condiții, distrugerea în 
cea mai mare parte a instalațiilor 
militare de aci este apreciată ca o 
grea lovitură dată intervenției ame
ricane în Laos, „Oficial", în Laos nu 
există trupe americane ; în schimb 
există peste 12 000 de „consilieri" 
care conduc „forțele speciale". Pre
zența acestor consilieri constituie o 
încălcare a acordurilor de la Geneva 
din 1962 cu privire la Laos. Amploa
rea acestei prezențe se poate deduce 
și din faptul că. cheltuielile militare 
americaqe în această regiune se ri
dică la 350 milioane dolari. Acum, 
potrivit ziarului „INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE", această sumă 
va trebui suplimentată, „datorită pier
derilor suferite de către americani în 
ultima lună".

In pofida acestor pierderi, inspira
torii „războiului special", pentru care 
poziția geografică a Laosului are o 
deosebită importanță în așa-zisa

„strategie indochineză", persistă In 
■promovarea unei politici de inter
venție militară și escaladare a agre
siunii, ceea ce a stîrnit puternice 
proteste în rindul opiniei publice a- 
mericane. „Războiul din Laos se 
dovedește a fi un dezastru pentru 
S.U.A. — scrie ziarul „NEW YORK 
TIMES", dind glas acestei stări de 
spirit. Ofensiva timpurie a forțelor 
patriotice a provocat pierderi grele 
forțelor aeriene americane dislocate 
pe mai multe fronturi laoțiene... Con
tinuarea dirijării spre Laos a mai 
multor arme, a mai multor dolari nu 
va putea duce la rezolvarea proble
melor, iar intensificarea amestecului 
american nu va avea ca rezultat decit 
sporirea suferințelor laoțienilor". 
Intr-adevăr întreaga desfășurare a 
evenimentelor, inclusiv recentele 
succese ale forțelor patriotice, de
monstrează lipsa de realism a orică
ror încercări de a se impune o solu
ționare militară în Laos.

Un factor hotărîtor. în obținerea 
acestor succese îl constituie sprijinul 
majorității covîrșitoăre a poporului, 
laoțian. După cum se știe, Frontul 
Patriotic din Laos controlează în pre
zent trei pătrimi din teritoriul țării, 
în care locuiesc peste un milion de 
oameni. Zona eliberată constituie o 
bază solidă în lupta pentru făurirea 
unui Laos pașnic, unificat și prosper 
— deziderat vital al întregului popor 
al Laosului. Sub conducerea Frontu
lui, în zonele eliberate au loc în
semnate transformări economice și 
sociale. Au fost construite peste 50 
de întreprinderi indu-striale și ate
liere. Suprafața arabilă crește in fie
care an, în medie cu 800 hectare. In 
ultimii trei ani s-au construit 2 500 
km de noi, drumuri. Școlile de cul
tură generală sint frecventate de cir
ca 70 000 de elevi. Există 88 de spi
tale centrale, provinciale și raionale. 
Sint fapte care arată invincibilitatea 
cauzei drepte a poporului laoțian, ca 
și a celorlalte popoare din Indochi
na, punînd și mai mult în evidență 
că singura cale de reglementare este 
retragerea trupelor străine. încetarea 
bombardamentelor aeriene și a celor
lalte acțiuni militare, asigurarea 
dreptului poporului Laosului de a-și 
hotărî singur soarta.

Eugen IONESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Scintell", Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se iac ia oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScIntelL

proprietarii lui pur și simplu nu 
vor încă să-1 închirieze. Calculul 
lor este pe cit de .simplu, pe atît 
de profitabil.

In același an In care a fost 
terminată clădirea a apărut o 
lege care supunea construcția de 
imobile din centrul Londrei unui 
control strict din partea statu
lui, cu scopul de a se evita su
praaglomerarea zonei respective. 
Or, ■ tocmai această împrejurare 
este exploatată de proprietarii 
edificiului. Accentuîndu-se lip
sa de birouri în centrul Londrei, 
chiriile au înregistrat salturi 
SDectaculoase. La terminarea sa, 
Centre Point valora 5 milioane 
lire sterline. Dacă ar fi fost în
chiriat în același an, prin con
tracte pe termene lungi, ar fi 
fost obținută exact suma respec
tivă. Păstrîndu-1 nelocuit, pro
prietarii urmăresc să profite de 
pe urma cursei ascendente a 
chiriilor, ținînd seama de faptul 
că, in momentul de fată, clădi
rea „valorează" 20 milioane de 
lire sterline.

Licitație
O licitație neobișnuită a avut 

loc nu de mult la Varșovia. Au 
fost scoase In vînzare obiectele 
găsite în tramvaie, autobuze, 
taxiuri — exact după un an „de 
păstrare" a acestora la biroul 
obiectelor găsite. în sala de lici
tație se aflau fel de fel de lucruri 
— de la umbrele, mănuși și 
mape, pînă la instrumente mu
zicale și chiar cărucioare de co
pil. Cițiva din participanții la 
licitație erau chiar foști proprie
tari ai unor obiecte puse în vîn
zare. Unul dintre aceștia și-a 
recunoscut cu bucurie umbrela 
și a răscumpărat-o ; dar la nu
mai. o jumătate de oră de la in
trarea în posesia ei a uitat-o 
din nou în tramvai.

Se închiriază 
paznici personali

La Miinchen s-a înființat de 
curînd un oficiu de închiriat... 
paznici personali a căror mi
siune este de a apăra clientul și 
bunurile sale împotriva infracto
rilor. Astfel, dacă o doamnă din 
„lumea bună" nutrește temeri în 
privința colierului de valoare cu 
care se duce la bal. își închiria
ză în acest scop un paznic ; cine 
primește scrisori de șantaj sau 
amenințări iși poate lua paz
nicul acasă ș.a.m.d. Iată deci 
unde duce o situație atît de alar
mantă ca aceea constatată In 
R.F.G.. cu privire la creșterea 
fără precedent a delincventei.
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