
ÎN ZIARUL DE AZI

OF STATINGINERII, TEHNICIENII

Luni 3 aprilie 1967

Măsuri «

AL P.C.R.

V A

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL A
Anul XXXVI Nr. 7300 4 PAGINI

Din programul emi 
siunilor radiofonice

Viața internațională
- TENSIUNEA DIN ADEN

- Runda Kennedy: NU S-A 

AJUNS LA UN ACORD ÎN 

PRINCIPALELE PROBLEME

opinia

Etica
a a gf v 4 » Bsincerității

de Mircea ȘERBĂNESCU

O nouă șarjă la furnalul de 1 000 m c 
de la Combinatul siderurgic Hune

doara
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unităților agricole de stat în centre puternice 
ale producției moderne, de mare randament 

economicăși eficiență
Terenul nostru de lucru este

Conducătorul de fermă — figură

unitatea de producție, nu biroul !
centrală în agricultura de stat

T riplarea

capacității

la GET.

Borzesti
5

BACĂU (coresp. „Scînteii"). 
— La centrala electrică de ter- 
moficare Borzeștl 8e desfășoa
ră din plin lucrările din etapa 
a II-a. In noua construcție, 
care este aproape gata, vor fi 
montate două blocuri turbo- 
generatoare de cîte 200 MW 
fiecare. Primul bloc turboge
nerator va intra în funcțiune 
în anul viitor, iar cel de-al 
doilea la începutul anului 
1969. Prin aceasta, termocen
trala de pe Valea Trotușului 
va avea o capacitate de pro
ducție aproape de trei ori mai 
mare decît în prezent

Clădirea va adăposti sala 
mașinilor, sala cazanelor, ca
mera de comandă etc. Energia 
electrică produsă de cele două 
mari turbogeneratoare, furni
zată sistemului energetic na
țional prin două transforma
toare de cîte 250 MWA, va 
contribui la alimentarea unor 
importanți consumatori indus
triali și la îmbunătățirea a- 
provizionării cu energie a 
multor orașe și sate din Mol
dova.

Timp de aproape 
12 ani am lucrat di
rect în producție. In 
această perioadă am 
fost trimis pentru 6 
luni de zile în Fran
ța, la specializare, în 
problema îngrășării 
taurinelor. Cînd să 
aplic cele învățate, în 
unitatea în care lu
cram, am fost adus la 
Trustul Gostat Timi
șoara. îmi dau sea
ma- că munca mea 
nu are eficiența 
și finalitatea dorită, 
nu-mi dă acea satis
facție a rezultatelor 
pe care de altfel nu 
le poți obține în trea
căt pe la o unitate 
sau alta. Una este să 
faci muncă de con
trol și îndrumare și 
alta este să vezi că 
din sectorul pe care 
îl conduci scoți pro
ducții tot mai mari, 
mai economice.

Citind Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbună
tățirea conducerii, 
planificării, finanțării 
și organizării gospo
dăriilor agricole de 
stat, am constatat cu 
satisfacție că măsuri
le preconizate vor 
duce nu numai la 
modificări în organi
zarea activității din 
unitățile agricole, ci 
în primul rînd vor 
schimba însăși con
cepția noastră 
muncă. Acest 1 
înseamnă că se 
posibilitate 
specialist să lucreze 
direct în producție, 
să aplice în practică 
acele metode care să 
ducă la ridicarea 
productivității mun
cii, la obținerea unor 
beneficii tot mai mari 
în unitatea respecti
vă. Faptul că hotărî

de 
lucru 

> dă 
fiecărui

rea degrevează 
drele de 
de o serie 
de birou, 
înseamnă 
pînd cu șeful de fer
mă și pînă la ultimul 
lucrător permanent, 
toți vor munci efectiv 
în producție. Fiecare 
specialist va îndruma 
mai competent proce
sul de producție, va 
contribui substanțial 
la înlăturarea unor 
neajunsuri. Pînă a- 
cum formalismul a 
luat specialistului 
multe zile de produc
ție. Aș da un exem
plu. Statul nostru alo
că an de an însem
nate sume pentru mo-

ca- 
speclaliști 
de lucrări 
statistice, 

că, înce-

Dr. Teodor MATEUJ
Trustul Gostat
Timișoara

(Contlnuare 
in pag. a IlI-a)

Apreciez ca deosebit de valoroase 
prevederile recentei Hotărîri a C.C. al 
P.C.R. Măsurile luate în vederea îm
bunătățirii conducerii, a planificării, fi
nanțării și organizării gospodăriilor agri
cole de stat vor duce la dezvoltarea 
inițiativei și creșterii nemărginit de mult 
a răspunderii șefului de întreprindere 
sau de fermă, a tuturor lucrătorilor din 
unitatea respectivă.

Gospodăria de stat Prejmer, unde lu
crez de multă vreme, este o unitate 
specializată în creșterea vacilor cu lapte 
și a porcilor, iar ramura vegetală pro
duce cantități mari de cartofi și furaje. 
Anul trecut valoarea producției marfă 
a fost de 44 milioane lei, față de 
26 950 000 lei cit era prevăzut și am 
realizat beneficii de peste trei milioane 
lei. Noi avem posibilități să obținem 
rezultate și mai bune. Măsurile inițiate 
în vederea organizării de ferme ca uni
tăți economice de producție de bază 
sînt foarte bune. Noi avem o fermă 
de vaci cu lapte de la care am rea
lizat, anul trecut, un beneficiu -de 
600 000 lei. Aceasta se datorește fap
tului că în cadrul fermei, oamenii s-au 
putut specializa și au lucrat cu produc
tivitate ridicată, ceea ce a dus la rea
lizarea unor producții mari și la un 
preț de cost scăzut. Rentabilitatea a 
crescut și datorită valorificării superi
oare a producției. De cînd gospodăria

dispune de o fabrică de 
laptelui, livrăm brînză 
„Trapist" și „Bucegi", produse de cali
tate superioară, apreciate de consu
matori.

Tntrucît ferma va fi unitate de sine 
stătătoare, care va dispune de trac
toare, mașini, mijloace financiare, va 
fi cu putință o mai bună folosire a 
acestora în scopuri direct1 productive 
și conform cerințelor producției. Pînă 
acum, la dotarea unităților nu s-a ținut 
seama de necesitățile reale ale pro-

lon TOMA 
director
G.A.S, Prejmer, regiunea Brașov

prelucrare a 
„Zamora",

(Continuare in pag. a III-a)

Una din cunoștințele 
mele m-a surprins într-o 
zi, cerîndu-mi cu o in
sistență care nu putea 
să nu mă facă atent, să 
cotim de îndată pe-o 
stradelă lăturalnică, o 
mică trecere foarte rar 
folosită de circulația 
mare a orașului. După 
oarecare osteneală — 
apoi — aflam motivele 
pentru care ne schimba
sem direcția : 1) se ce
rea de urgență ocolit 
un indezirabil; 2) acela 
pe care-1 evitam astfel 
era... cel mai bun prie
ten al cunoștinței mele 
și 3) că o frumoasă prie
tenie, pe care o admi
rasem pînă atunci, nu 
mai există 1 Nici măcar 
că era în pericol, ci — 
pur și simplu — nu mai 
exista 1

De ce ?
„Nu mi-am putut ima

gina viața fără o prie
tenie adevărată și în
totdeauna, pe toate 
treptele de vîrstă, mă 
pot lăuda cu relații de 
prietenie de care mă 
simt mîndru și satisfă
cut. Unele au rezistat 
timpului, altele nu — 
ca tot ce nu e auten
tic, cu adinei rădăcini. 
Nu toate prieteniile au 
durată'.

...Dacă sentimentele 
nu sînt temeinic durate, 
serios gîndite și așeza
te — îl completam ca 
un ecou. Ce se întîm- 
plase în fond ? Cunoș
tința mea descoperise 
la celălalt, după o prie
tenie de lungă durată, o 
duplicitate care-i pro
ducea silă. Pe cînd se 
afla în vizită la el, ci
neva sunase la ușă, ci
neva care nu fusese in
vitat înăuntru. Dialogul 
care se consumase în 
antreu fusese totuși au
zit și în cameră. Un dul
ce schimb de amabili
tăți în stilul cel mai ales 
care-1 caracteriza pe 
prieten. Pînă aici, nimic 
alarmant; revenind, 
însă, în încăpere, gazda 
îi spusese cu dispreț :

„Secătura de X; mi-a 
cerut ceva. Nu-1 pot su
feri. E destul să-1 văd, 
ca să-mi fie silă".

Atîta fusese deajuns, 
declara cunoștința mea, 
pentru ca să nu mai 
poată îndura o relație 
de orice natură cu un 
asemenea om. „Nu-mi 
pot închipui în față 
„dragulmeu' și în spate: 
„secătura de X' l De-a 
tunel nu se mai întîl- 
niseră — deși celălalt 
îl căuta într-una, în
cerca să obțină o între
vedere, o explicație.

— Ești dator, totuși, 
să-l explici, susțineam 
în continuare ; din mai 
multe motive, dintre care 
principală mi se pare 
îndatorirea de a-1 spu
ne adevărul în față. Și 
tot așa de importantă 
îmi apare datoria de a 
lupta, de a depune un 
efort în vederea corec
tării greșelilor, îndrep
tării mentalităților strîm- 
be la cei din Jur. Fără 
a nivela caractere și si
tuații, fără a alinia oa
menii ca pe niște păpuși 
fără viață, și tocmai în 
numele exigenței și 
idealului de perfecțiune 
al societății contempo
rane, avem obligația de 
a crea față de cei dragi 
nouă un sănătos curent 
de opinie în stare să fa
vorizeze afirmarea latu
rilor 
care 
trat. 
ușor
gunoi o păpușă stricată, 
care a întreținut senti
mente de afecțiune ; cu 
atît mai mult, față de o 
ființă apropiată, nu a- 
vem dreptul să pretin
dem o altă unitate de 
măsură î Și această u- 
nitate de măsură este 
franchețea în relații, în
datorirea de a-țl spune 
sincer și cinstit cuvîntul, 
de a aprecia deschis și 
direct, gesturile, actele, 
caracterul însuși al ce
lui pe care-1 socotești 
apropiat de tine, priete
nul sau tovarășul tău.

Din însuși caracterul 
etic al societății noastre 
decurge obligația în
trajutorării umane ne
contenite și eficiente. Nu 
despărțirea trebuie să 
fie finalul necesar al re
lațiilor dintre doi oa
meni în dezacord, ci bi
ruința asupra propriilor 
slăbiciuni și lacune. 
Păstrîndu-ne deplin lu
ciditatea, tăria 
țel, să-1 privim 
dragi și să ne 
cu ei în așa fel 
trezim cele mai
se năzuințe și ambiții e- 
tice, dorința de a corec
ta, de a retușa even
tualele carențe de ordin 
educativ pe care le se
sizăm reciproc unul al
tuia. Despărțirea sau 
numai tăcerea nu în
seamnă atitudine corec
tă, de conținut etic în 
probleme atît de ginga
șe, de o atît de mare 
răspundere — și umană, 
și socială.

Nu am aflat încă în 
ce sens a rezolvat cu
noștința mea problema 
prieteniei sale ; cert este 
că sfatul meu a fost a- 
cela de a reface ceea 
ce a fost frumos și de a 
nu se retrage din fața 
răului constatat. Nu e 
întotdeauna ușor — dar 
e nobil, frumos, meritînd 
cu adevărat efortul unei 
lupte pe tărîm moral.

pozitive umane, cu 
este fiecare înzes- 
Cîteodată nu este 
nici să arunci la

SPORT

care pot fi
consecințele unei alimentații
neraționale?
anchetă

„Mănîncă, draga mea, îmî apunea 
soțul, că așa îți stă ție bine". Și dra
ga de ea nu se lăsa prea mult ru
gată, mal ales că și ei îi plăcea să 
mănînce untură pe pîine, slănină, 
bucate cu rîntaș bogat și dulciuri

0

Foto: Agerpre»Din noua arhitecturi g grgjylui Piatra Neamf

„după car# se omora șl soțul*. Era 
în această comportare șl un fel de 
afecțiune reciprocă. Șl așa șe face că 
V.O., de profesie tehniciană, a ajuns 
— la 27 de ani și la cel 162 de cen
timetri cît măsoară în înălțime — să 
cîntărească 85 de kilograme. A fost 
internată în clinică. Diagnostic : obe
zitate, litiază biliară.

Alt caz : L. A., de profesie func
ționar la poștă, ieșit nu de mult la 
pensie. E obez ; cîntărește, Ia 152 de 
centimetri, 125 de kilograme. Cau
zele ? îi plăcea „să trăiască bine*. 
Ce înseamnă această expresie în 
gura lui 7 „Mîncam doi inși, eu șl so
ția, cam un kilogram de carne pe zi. 
Ea gătea „consistent*, cu multă gră
sime. Mă mai îndemnam șl eu la cîte 
un șpriț, ca omul“. Acum, la bătrî- 
nețe, cînd simte povara nu numai a 
vîrstei, dar și a cîtorva zeci de kilo
grame în plus, regretă că n-a proce
dat altfel. Cam tîrzie învățătură.

Am dat aceste date care contrazic 
evident — vede oricine — regulile 
„alimentației raționale", pentru a 
argumenta, prin antiteză, necesitatea 
cunoașterii și respectării lor. Dar 
scriind aceste cuvinte „reguli" șl „ra
țional", am simțit pentru moment o 
ezitare, știind că sînt multi care, 
deși acceptă prescripțiile științei în
tr-o seamă de domenii ale vieții, le 
privesc cu oarecare reținere, atunci, 
cînd acestea se referă la chestiuni în 
care, cum e și cazul mîncării, oricine 
caută să se conducă după preferințe 
personale. Mai ales că abaterile în 
acest domeniu.. cu toate că au fost< 
satirizate din cele mai vechi timpuri 
prin vorbe de spirit, dictoane, come
dii în care se iau în derîdere lipsa 
de cumpătare, lăcomia — ele sînt 
tratate îndeobște, de cei mai multi, 
cu un fel de bunăvoință, de dojană 
înțelegătoare, însoțită de un zîmbet 
retinut. fiindcă „si ele sînt ome
nești" și „nu moare nimeni din- 
tr-asta".

•Ei bine, cu riscul de a provoca 
dezamăgirea unora, trebuie spus că 
lucrurile, în acest domeniu al ali
mentației. se prezintă sub un aspect 
mult mai serios. Nu ne ferim nici 
de a pronunța cuvintele : mult mai 
grav. Ne obligă la aceasta cercetă
rile și concluziile Ia care au ajuns

Vasile NICOROVIC1

(Continuare in pag. a II-a)

H REÎNTÂLNIRE CU ECHIPELE DE HANDBAL

H Alte competiții din țară și de peste hotare: 
FOTBAL, RUGBI, ATLETISM, ȘAH, CICLISM

Maestra emerită a sportului Elena Hedeșiu (Rapid) a pătruns 
la semicerc și șutează (fază din partida Rapid—Progresul) 

Foto : R. Costin

exigen- 
pe cei 
purtăm 

incit să 
frumoa-

însemnări de călătorie din R. P. Mongolă

GOBI
Din cele citite șl auzite 

știam prea puțin despre de
șertul Gobi — străvechi pă- 
mînt mongol. Mi-I imaginam 
doar ca un imens teritoriu, 
aproape pustiu, prin care 
poți călători zile în șir fără 
să întîlneșfi vreo așezare o- 
menească ; întrevedeam aici 
numai dune de nisip roșu, 
înălțate de vînturile puterni
ce și duse de curenfi pînă 
departe de granîjele Mongo
liei, intuiam din loc în ioc 
cîte o oază în jurul căreia 
se strîng turme de animale 
însetate. înainte de revolu
ție, aceste imagini nu erau 
departe de adevăr. Prin 
munca și strădania poporului 
mongol, natura a început să 
fie stăpînită, iar deșertul Gobi 
să prindă a-și schimba trep
tat înfățișarea. Frumusețile

naturale ale acestui ținut sînt 
reliefate pregnant de 
cerile înnoitoare care 
să se facă simțite in 
nul deșert.

Dunele de nisip din 
cu diferitele lor forme dăltuite 
de vînt sînt fără asemănare, 
relieful lor se modifică clipă 
de clipă și surprizele peisaju
lui îți apar la fot pasul. Nu 
poți să nu stai locului, pentru 
a le admira, chiar dacă riști 
să fii luat de furtuna care 
se ivește ca din senin, și înăl
țat o dată cu nisipul din care 
sînt plămădite. Gobi nu este 
însă un deșert lipsit de viață, 
el are o floră și, mai ales, 
o faună bogată. In tundrele 
stepei, unde iarba aspră și țe
poasă vălurește în vînt, tră
iesc un mare număr de că
mile, antilope, iaci, cerbi, ca-

prefa- 
încep 
bătrî-

Gobi,

pre, urși, pantere. Numă
rul mare de animale sălba
tice din Gobi a făcut ca 
pentru o bună parte din lo
cuitorii acestui ținut vînătoa- 
rea să devină ocupația de 
bază, iar vînatul o mare bo
găție pentru economia R. P. 
Mongole. Nu este de mirare, 
deșertul Gobi a fost odinioa
ră un imens spațiu de păduri 
gigantice populat cu animale 
paleolitice. Expedițiile geo
logice au scos la iveală, în 
multe părți ale deșertului, 
adevărate depozite de oase 
pietrificate ale viețuitoarelor 
care trăiau odinioară. In una 
din sălile Muzeului Central 
din Ulan Bafor se află piese 
rare care certifică existența 
multimilenară a vieții în de
șert.

Plecînd în Gobi, trebuie 
măcar în treacăt să vizitezi 
munții Gurvașaișan care se 
află în partea de sud a deșer
tului, străjuind cu piscurile lor

Spiridon STANEL

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SdNTEIA — luni 3 aprtffe W

Cunoașteți care pot fi consecințele
unei alimentații nerationale?

9 7
(Urmare din pag. I)

științele medicale, speciali
zate in probleme de alimen
tație. Iată de pildă, părerea 
dr. DAN SDROBICI, asis
tent la catedra de nutriție 
de la I.M.F. : „In momentul 
de față, pe primul loc al 
bolilor generatoare de 
moarte se află arterosclero- 
zele, care sînt provocate, la 
rîndul lor, de un regim ali
mentar necorespunzător, 
caracterizat prin abuz de 
grăsimi animale, abuz de 
dulciuri și făinoase. Dacă 
alte boli, care provocau 
frecvent moartea în dece
niile trecute, au dat înapoi, 
în schimb bolile „alimenta
ției neraționale" și ale se
dentarismului (diabet zaha
rat, infarot, hemoragii ce
rebrale, boli de cord), 
ca și cancerul cons
tituie inamicii principali ai 
vieții. Chestiunea capătă un 
aspect și mai acut dacă a- 
vem în vedere că alte dere
glări ale stării de sănătate, 
cum ar fi boala ulceroasă 
și obezitatea, datorate, de 
asemenea, unei alimentații 
neraționale, au o foarte 
măre frecvență, prezentînd 
tendințe de creștere. Astfel, 
conform unei statistici efec
tuate în București, de pil
dă, o cincime din populație 
e „supradimensionată", o 
cincime din numărul bărba
ților prezintă simptome de 
boală ulceroasă, iar 12 la 
mie din locuitorii orașului 
suferă de diabet".

Să recunoaștem : aseme
nea date, departe de a 
provoca zîmbete, îndritu
iesc, dimpotrivă, la o re
flecție serioasă în ceea ce 
privește unele preocupări 
cotidiene, asupra cărora 
nu ne-am gîndit sau nu 
ne-am gîndit cum trebuie, 
pentru a cîntări toate im
plicațiile unor între
bări în aparență simple, 
cum ar fi : Ce mîncăm ? 
Cît ? Cum ? Unde ?

Ne-am ocupat, Ia în
ceput, de categoria acelor 
interlocutori chestionați în 
cursul anchetei care ne-au 
declarat că iau masa aca
să. De fapt, cum e și fi
resc. ei reprezintă marea 
majoritate. Mulți dintre ei, 
ca muncitorul tipograf 
R. N. bunăoară, spun că nu 
s-au gîndit că mîncarea. în 
felul cum e pregătită acasă, 
poate să-i îmbolnăvească.

asemenea: arteroscleroza, 
îmbătrînirea precoce. Ele 
capătă un aspect mai acut 
astăzi datorită faptului că 
se asociază unei vieți cu 
caracter sedentar, provoca
tă de extinderea procesului 
de urbanizare și de indus
trializare.

„în trecut, chiar dacă se 
consumau grăsimi și făinoa
se, caloriile erau cheltuite 
prin efort fizic, mișcare în 
aer liber, ne atrage atenția 
tov. dr. D. SDROBICI. As
tăzi însă, datorită pătrunde
rii mecanizării și automati
zării, condițiile muncii s-au 
schimbat, necesitatea efor
tului fizic s-a redus. Mun
ca în instituții nu solicită 
nici ea multă mișcare. Ast
fel tinde să se generali
zeze un stereotip de viață 
sedentar, cu 8 ore la ser
viciu, cu deplasări pînă la 
locul de muncă și înapoi în 
autobuz, apoi, după-amie- 
zile și serile petrecute Ia 
un spectacol, în fata unei 
cărți și foarte frecvent la 
televizor, adică, de aseme
nea. stînd jos. Pe de altă 
parte, tot datorită indus
trializării, astfel de alimen
te ca grăsimile și făinoase
le se pot procura ușor, 
fiind preferate și de către 
gospodine, căci prepararea 
lor e mai lesnicioasă, cere 
mai puțin timp".

De ce preocupă

rile din domeniul

alimentației nu 
sînt la nivelul 

cerințelor 

actuale ?

„După pofta ini- 

mii11.., poți ajunge 
un om suferind

E vorba, cu alte cu
vinte, de ignorarea regulilor 
de alimentație rațională, de 
necunoașterea calităților 
nutritive* ale principalelor 
alimente. Alții manifestă o 
încredere stranie în ceea ce, 
spun ei, „le cere organis- 

■ mul", ori se lasă călăuziți 
de tentațiile capricioase, și 
nu totdeauna de bun augur, 
ale poftei, sau, în fine, își 
motivează preferințele pe 
faptul că „așa s-au obișnuit 
încă de la mama acasă". 
Toate aceste mentalități, ca 
și prejudecăți, care ies la 
iveală în condițiile unui 
ritm trepidant ce caracteri
zează astăzi munca și viața 
în mediile urbane, creează 
acele abateri de la alimen
tația rațională, ce se mani
festă în mod frecvent :

Prepararea acasă, într-un 
mod nerecomandat, a buca
telor. Multe gospodine, așa 
cum ne-am convins din dis
cuțiile avute, fac abuz la 
pregătirea sosurilor mai 
ales de „prăjeală", pentru 
a drege în felul acesta gus
tul mîncării. „Aceste rînta
șuri — ne atrag atenția spe
cialiștii în nutriție (tov. 
RODA VIȘINESCU, asis
tent la catedra de nutriție 
din I.M.F., tov. dr. D. 
SDROBICI) — sînt un 
adevărat dezastru pen
tru stomac, mai ales 
dacă au în ele și ceapă. E 
drept că provoacă o senza
ție de sațietate, dar o sen
zație falsă. De fapt, „cad 
greu la stomac" din pricină 
că sînt mistuite anevoie si 
conțin compuși dăunători". 
Nu sînt recomandabile nici 
alte excese, din păcate cam 
des practicate, cum ar fi 
utilizarea în abuz a condi
mentelor iuti, „agresive" 
sau a acrelilor.

O altă abatere tipică de la 
regimul alimentar corect, 
după cîte am putut consta
ta. este dezordinea în lua
rea meselor, greșita reparti
zare, pe mese, a cantităților 
ingerate. Multi obișnuiesc 
să ia de dimineață o gusta
re în fugă, grăbindu-se să 
ajungă la serviciu, ori chiar 
să „sară" peste micul dejun. 
La întreprindere sau la in
stituție. prinși cu munca, 
neglijează să mănînce și se 
întorc pe la ora 4 acasă „cu 
o foame de lup". „Sînt 
foarte rele asemenea prac
tici, ne atrag atenția spe
cialiști în nutriție, fiindcă 
subminează organismul, 
provoacă boli de stomac. Să 
depui efortul maxim de di
mineață, cu stomacul gol, 
iar apoi să înghiți, pe neră
suflate, cantități mari de 
mîncare — ce poate fi mai 
nerațional. mai contraindi
cat ? Tubul digestiv, supra
încărcat, se uzează, iar can
titățile mari de alimente, 
neputînd fi asimilate de or
ganism, se depun sub for
mă de grăsime, provocînd 
obezitate.

Altă practică greșită în 
alimentația de fiece zi este 
abuzul de grăsimi animale, 
făinoase și dulciuri. Cazu
rile relatate la începutul 
materialului sînt semnifica
tive în această privință. 
Consecințele le-am văzut de

Modul de alimentație, 
deși atît de diferit ca gus
turi și preferințe, constituie 
un complicat și complex 
fenomen social, determinat 
de împrejurări geografice, 
naționale, de obiceiuri, o- 
cupații profesionale etc. 
Așa cum dovedește și ex
periența unor țări mai a- 
vansate — care au trecut 
cu ani în urmă și ele prin 
etapa industrializării și ur
banizării rapide — în ca
drul modului de alimenta
ție tradițional și-au făcut 
apariția tendințe noi me
nite să răspundă exigen
țelor ridicate de condi
țiile vieții moderne. Ast
fel, specialiștii ne sem
nalează orientarea alimen
tației, din aceste țări, 
cît și din întreaga lume, 
către folosirea în abun
dență a legumelor și verde
țurilor (prin prepararea u- 
nei mari varietăți de sa
late), către consumul de 
fructe crude, de lapte, căr
nuri pregătite la grătar, 
înt.rucît aceste produse „e- 
chilibrează" meniurile zil
nice cu substanțe nutritive 
necesare organismului în 
condițiile vieții din orașele 
industriale.

Ocupîndu-ne, în conti
nuare, în cursul anchetei 
noastre, de un alt aspect 
al alimentației, și anume de 
modul cum răspunde dezi
deratelor științifice rețeaua 
de deservire în cele mai di
ferite domenii — restau
rante, cantine, spitale, ma
gazine de specialitate etc. 
— ne-au fost semnalate nu 
puține anomalii, lucru care 
dovedește că o problemă 
ca aceasta, de care depind 
vigoarea și sănătatea unui 
mare număr de cetățeni, 
sînt neglijate sau trecute 
cu vederea.

Mai mulți dintre inter
locutorii noștri, ca și spe
cialiștii în nutriție ne-au 
semnalat că ar trebui să 
existe mai multă grijă pen
tru prepararea mîncăruri- 
lor la diverse cantine. „în 
multe din asemenea locuri 
de luare a meselor în co
mun, ni s-a atras atenția, 
se pregătesc mîncărurile în 
mod contraindicat, folosin- 
du-se din abundență sosu
rile drese cu tot soiul de 
rîntașuri. Datorită acestui 
fapt, abonații unor aseme
nea cantine devin, mai de
vreme sau mai tîrziu, pa- 
cienți ai policlinicilor, în
groașă numărul bolnavilor 
de stomac, cărora, ca să se 
vindece, trebuie să li se a- 
corde concedii, să fie tri
miși la tratament în sta
țiuni balneare etc. Iată 
consecințele, de ordin ome
nesc și economic, ale raba
tului de exigentă care se 
mai practică în asemenea 
cantine.

Mai grav, după cum ni 
se atrage atenția, e faptul 
că problema alimentației 
raționale e subapreciată 
chiar în cadrul rețelei sa
nitare. După ce ne averti
zează despre importanța a- 
limentației ca factor tera
peutic de prim ordin, prof, 
dr. docent IANCU GON- 
ȚEA, șeful catedrei de ali
mentație de la I.M.F., a- 
rată că acest factor este, în 
mod practic, ocolit din ar
senalul mijloacelor tera
peutice atît în spitale, cît 
mai ales în cadrul asisten
ței ambulatorii sau, dacă 
aceasta nu se întîmplă în 
unele spitale sau clinici u- 
niversitare, recomandarea 
se face după un concept 
neunitar și, de cele mai 
multe ori e localicist sau 
simptomatic, fără a ține 
seama că nutriția e o func
ție generală a organismu
lui. Se prescrie un număr 
impresionant de medica
mente, minimalizîndu-se 
factorul alimentar, ca și 
modul de preparare a me
niului, astfel ca acesta să 
corespundă stării fiziopato- 
logice a bolnavului.
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din opereta „Victoria și al 
de Paul Abraham (12,37) ; 
muzicii corale românești : 

Bena. Piezintă conf. univ. 
116,40) ; Tribuna

miercuri

stare de lucruri, prof. dr. 
Iancu Gonțea propune, în
tre altele, și mărirea sor
timentului de preparate 
dietetice pe care le fabrică 
industria alimentară, pen
tru a se asigura posibilita
tea aprovizionării cu pro
duse variate în tot timpul 
anului. într-adevăr, mai 
mulți interlocutori, printre 
care și tehnicianul A. R., 
care lucrează la o între
prindere de montaje, fiind 
nevoit să plece deseori în 
deplasare, ni s-a plîns că, 
în asemenea ocazii, cu greu 
se poate descurca pentru a 
putea respecta regimul ali
mentar prescris de medic. 
Restaurantele dietetice sînt 
ca și inexistente.

Așa cum ne atrag atenția 
specialiștii (dr. D. Sdrobici), 
numărul celor care trebuie 
să respecte un regim die
tetic este destul de mare, 
atingînd uneori, în marile 
orașe ca Bucureștiul, cifre 
care reprezintă jumătate 
din populația adultă. în ce 
fel țin seama de aceste exi
gențe ale consumatorilor 
Ministerul Industriei Ali
mentare, rețeaua de maga
zine, de localuri de alimen
tație publică ?

— Din păcate, pentru re
zolvarea unor asemenea ce
rințe justificate se manifes
tă din partea forurilor vi
zate o prea mare inerție și 
comoditate ne spune tov. 
R. Vișinescu. Căci altfel cum 
se explică faptul că, într-un 
centru urban ca Bucureș
tiul, nu există măcar un 
singur restaurant dietetic ? 
De ani de zile se tărăgă
nează rezolvarea acestei 

.probleme. De altfel, întrea
ga rețea de deservire cu 
produse dietetice este în 
suferință. Magazinul din 
strada Academiei, speciali
zat în desfacerea produse
lor dietetice, și-a schimbat 
pe parcurs profilul, deve
nind un hibrid în care gă
sești de toate. Destinația lui 
specială nu este cunoscută 
de clientelă, personalul de 
deservire nu știe să . pre
zinte caracteristicile unor 
produse, neavînd cunoștin
țele necesare. Asemenea 
cunoștințe de dietetică lip
sesc și personalului care 
pregătește meniurile în res
taurante. E de ajuns să 
parcurgi oricare listă de 
bucate, ca să constati acest 
lucru prin stereotipia ru
bricii de regim alimentar. 
Supă, rasol, compoturi. Si 
cam asta e tot. Or, concep
ția actuală despre dietă 
este cu totul alta. Nu în
seamnă de fel meniuri ste- 
reotipe, fade, care taie 
orice poftă de mîncare su
ferindului. Fantezia și va
rietatea se pot, din contra, 
manifesta în toată voia, cu 
condiția ea acela ce prej 
pară mîncarea să cunoască 
secretele preparării diete
tice.. Rîntașul poate fi înlo- 

■ cuit cu „un fals rîntaș", care 
are același gust, nefiind 
însă dăunător. Se pot pre
para sosuri dietetice, care 
conțin condimente aromate 
(cimbru, dafin). O gamă va
riată de bucate românești 
poate fi adaptată cerințelor 
dietei, gamă din care să nu 
lipsească : sarmalele, toca
na, musacaua, chifteluțele 
marinate etc. Să nu uităm 
că preocuparea pentru va
rietatea dietei are și un 
aspect economic, în sensul

că mărește încrederea 
clienților obișnuiți, precum 
și a turiștilor, nu numai a 
celor suferinzi, pentru loca
lul care e la curent cu re
gulile alimentației raționa
le, „unde se gătește curat".

O altă categorie de ob
servații comunicate de par- 
ticipanții la prezenta an
chetă vizează modul defec
tuos în care se face popu
larizarea, în cele mai di
verse prilejuri, a cunoștin
țelor din domeniul alimen
tației științifice; „N-ar fi 
indicat ca în diverse rubrici 
adresate gospodinelor să se 
facă mai mult loc răspîn- 
dirii acestor cunoștințe ? se 
întreabă, pe bună dreptate, 
tov. RODA VIȘINESCU. 
Poate că la o emisiune cu
linară, cum e cea de la te
leviziune, ar putea fi pre
zentate unele meniuri și 
într-o variantă dietetică. 
Prilejuri pentru îmbogăți
rea cunoștințelor în dome
niul alimentației se ivesc, 
de pildă, și la aducerea pe 
piață a unor produse noi. 
Dar, de cele mai multe ori, 
ele sînt irosite, din pricina 
unei publicități necorespun
zătoare. Din această cauză, 
deși industria alimentară a 
prezentat cîteva sortimente 
dietetice, acestea nu au 
ajuns la cunoștința marelui 
public, „nu au prins". Con
sumatorul obișnuit a rămas 
încă la părerea mai veche 
că, în principiu, conservele 
sînt mîncăruri grele, incom
patibile cu regimul alimen
tar.

Ar trebui să se asigure 
gospodinelor o mai 
gamă de semipreparate, ni 
s-a spus. Aceasta ar per
mite asigurarea unui mai 
bun echilibru în alcătuirea 
meniurilor, înclinat actual
mente către folosirea cu 
predilecție a grăsimilor ani
male, făinoaselor și a dul
ciurilor. Un remediu pentru 
anihilarea efectelor nocive 
ale sedentarismului se poa
te obține,, prin organizarea 
de excursii în aer . liber, 
practicarea sporturilor etc. 
Dar și aici avem de luptat 
cu practici învechite. Sînt 
încă destui care confundă 
excursiile de sfîrșit de săp- 
tămînă cu popasul la o ca
bană sau la un local unde, 
într-o încăpere îmbîcsită cu 
fum, se consumă băuturi al
coolice. Din păcate, și mo
dul cum sînt aprovizionate 
aceste localuri încurajează 
un asemenea „sistem de o- 
dihnă" și de „contact cu 
natura". Aici nu găsesti 
băuturile cu adevărat bine
făcătoare, reconfortante — 
cum ar fi sucurile și necta- 
rurile — ci numai, vinuri și 
alcooluri distilate. Or, se 
știe, consumarea în abuz a 
„întăritoarelor” alcoolice, 
mai ales de către tineri, 
constituie o altă' abatere de 
la alimentația rațională, 
care provoacă o serie de 
maladii.

Se impune ca probleme
lor de alimentație — care 
vizează diverse sectoare de 
activitate și de care depind, 
în mare măsură, sănă
tatea și capacitatea de mun
că a oamenilor — să li . se 
acorde, din partea forurilor 
responsabile, întreaga aten
ție pentru a fi eliminate in
consecvențele, anacronis
mele, atitudinea de nepă
sare, ce le-am semnalat în 
ancheta de față.
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Noul aeroport „Aviasan“-Tusla și-a început activitatea Foto : Agerpres

La „Timpuri Noi“ Săptămîna viitoarePentru iubitorii
cinematograful „Timpuri 

Noi" din Capitală sînt programate 
săptămîna aceasta cîteva noi pro
ducții cinematografice de scurt- 
metraj, realizate în studiourile 
„București" și „Al. Sahia". înce- 
pînd de la 3 și pînă la 9 aprilie
vor rula aici „Legenda ciocirliei", 
poem coregrafic, cu Rodica Si- 
tnion, Petre Ciortea, Maria Trăilă, 
în regia lui Aurel Miheles 
imaginea Ștefan Horvath ;
trol", documentar consacrat indus
triei noastre petroliere. Scenariul 
și regia : Titus Mesaroș — ima
ginea : Petre Gheorghe ; „Proiec
te", reportaj în culori despre o 
nouă promoție de absolvenți ai 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" Scenariul și regia : Ale
xandru Sîrbu — imaginea:'Gheor- 
ghe Georgescu : „Pallady", pre
zentare a operei pictorului în lu
mina afirmațiilor din jurnalul 
său. Scenariul și regia : Nina Be- 
har — imaginea : Doru Segal : 
„Orizont științific" nr. 2 — jurnal 
de actualități tehnico-științifice.

Teatrul de Operă și Balet din 
Capitală prezintă săptămîna vii
toare un repertoriu variat.

Marți, 4 aprilie — Nunta Iul Fi
garo, cu Colette Herzog (Franța) 
și Margareta Sjdstedt (Austria).

Miercuri, 5 aprilie — Seară vle- 
neză, la sediu, iar la Sala Pala
tului — Bărbierul din Sevilla, cu 
Evghenia Mirosnicenko (U.R.S.S.) 
și Nicolae Herlea.

Joi, 6 aprilie — Don Carlos, cu 
Olga Szonyi (R. P. Ungară).

Vineri, 7 aprilie — Giselle, la se
diu, iar la Sala Palatului — Lucia 
di Lammermoor — cu Evghenia 
Mirosnicenko (U.R.S.S.) și Nicolae 
Herlea.

Sîmbătă, 8 aprilie 
din Serai.

Duminică, 9 aprilie — Motanul 
încălțat, în matineu; Romeo și 
Julieta, seara.

Răpirea

teatre
o Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Studio a Tea
trului Național „I. L. Caragiale) : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA - 19,30.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30. 
0 Teatrul evreiesc de stat : SPUNÎND DA ! SPU- 
NÎND NU ! (Songuri — Dansuri — Balade) — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Palatului Pionierilor) : 
AMNARUL - 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCARA (specta
col prezentat de Teatrul de stat Arad) — 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE
luni

PROGRAMUL I. Sfatul medicului: 
Alcoolul și accidentele de circulație
(9.30) ; Roza vînturilor: „Căpitanul 
Uragan în „Țările liliput" (10,30) ; Ci
clul „Să înțelegem muzica" — Tema 
„Tipuri de melodii". Prezintă conf. univ. 
George Pascu (10,55) ; Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul preferat
(13.30) ; In jurul globului (18,03) ; Ope
ra săptămînii : „Carmen" de Bizet 
(18,15) ; Ritmurile cincinalului. Rolul 
Consiliului coordonator în perfecționa
rea relațiilor de cooperare (18,40) ; 
Săptămîna culturii ungare. Teatru 
radiofonic : „Andreea" de Anna Bar- 
nassin (20,30) ; Fragmente din concer
tul corului Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu" susținut luni 27 martie. 
Dirijor Vasile Pîntea. In program, 
muzică preclasică și contemporană 
(22,45). PROGRAMUL II. Miorița. 
Folclorul contemporan și perspective
le sale (10,05) ; „Ce frumoasă-i țara 
mea" — muzică ușoară (11,07) ; Mati
neu de operă : „Norma" de Bellini 
(fragmente) — (11,20) ; Concertul pen
tru orchestră de coarde de Paul Con- 
stantinescu, interpretat de orchestra 
Filarmonică a Radîoteleviziunii fran
ceze, dirijată de Jean Paul Kreder
(16.30) ; Actualitatea teatrală (17,40) ; 
Concert de melodii românești (20,30) ; 
Antologia discului : Omagiu lui DinuAntologia discului : Omagiu lui 
Lipatti (21,45).
CE

marți

PROGRAMUL I. Actualitatea agra- 
. Din cuprins : „Sînt folosite toate 

mijloacele pentru realizarea unui ritm 
corespunzător însămînțărilor ? (6,15) ; 
Sfatul medicului : Pregătirea gravidei 
pentru naștere (9,30) ; Laureați ai con
cursului internațional de pian „Liszt- 
Bartok — 1966“ : Imre Antal și Ga
briella Torma (10,42) ; Pe scenele clu
burilor : Activitatea clubului fabricii
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răspunde cerințelor actualității ? (raid- 
anchetă) — (11,20) ; Călătorie muzical- 
folclorică pe meleaguri oltenești 
(11,45) ; Luminile rampei. înregistrăti 
din spectacolele Operei de stat din 
Cluj (16,40) ; Cadran cultural : I. C,
Vissarion — inedit. Prezentare de V. 
Crăciun ; Șantier de creație ; Ion Pe- 
trache (17,10) ; Răspunderea personală 
(18,05) ; Concert de melodii românești
(19.30) ; Ediție radiofonică — Ion Luca 
Caragiale : „Momente și schițe". Pre
zintă Teodor Vîrgolici (21,05), PRO
GRAMUL II. Uvertura la opereta 
„Frumoasa Galateea" de Suppd (7,45) ; 
Chitarele cîntă — muzică ușoară 
(7,55) ; Imagini ale patriei în muzica 
simfonică ; „Țara de piatră" — suită 
simfonică- de Carmen Petra-Basacopol 
(9,03) ; “ Săptămîna culturii ungare. 
Pagini din proza lui Moricz Zsigmond 
(10,05) ;• Capodopere ale genului liric : 
„Aida" de Verdi (12,10); Dragă mi-e 
doina s-o cînt (13,15) ; Selecțiuni din 
„Estrada duminicală (16,30) ; Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (17,40) ; „O istorie a muzicii în 
capodopere", comentată de George 
Bălan. Simfonia a IX-a de Bruckner
(21.30) ; Moment poetic. „în pădure". 
Versuri de Vasile Demetrius (22,30).

urgentarea campaniei în regiunile din 
nordul țării ? (18,40) Suita în stil ro
mânesc de Constantin C. Nottara 
(21,45). PROGRAMUL II. Drag mi-e 
cîntecul și jocul (7,00) ; Simfonietta a 
II-a și Partita pentru orchestră de 
Dumitru Bughici (9,03) ; „Cîntec mîn- 
dru-n țară auzi" — emisiune de fol
clor (10,50).; Cu scrisorile în față 
(12,10) ; Muzică ușoară (13,08) ; De ce ? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pentru 
copii) — (15,30) : Cronica literară de 
G. C. Nicolescu. Două volume de do
cumente ; Duiliu Zamfirescu — „Scri
sori inedite" și „Scrisori către Ibrăi- 
leanu" (17,40); Teatru radiofonic. Ci
clul „Maeștri ai dramaturgiei univer
sale" — William Shakespeare „Cei 
doi tineri din Verona" (20,30) ; Mo
ment poetic. Versuri de Demostene 
Botez (22,30).

PROGRAMUL I. Jocu-i din bătrîni 
lăsat (8,10) ; Sfatul medicului : Preveni
rea îmbolnăvirilor în munca forestieră 
(9,30) ; „Patrie, pămînt iubit" — pro
gram de cîntece (10,03) ; Emisiune lite
rară pentru școlari : „Slavici și opera 
sa". Prezintă lector univ. Pompiliu 
Mareea (10.30) ; Muzică populară (11,45); 
Selecțiuni 
ei husar" 
Clasici ai 
Augustin 
Romeo Ghircoiașu __  .
radio. Eficiența economică și crește
rea venitului național. Vorbește conf. 
univ. dr. Paul Alexiu (18,03) ; Jurnal 
agrar. Din cuprins ; Cronica lucrări
lor pe ogoare : Ce se impune pentru

PROGRAMUL I. Actualitatea agra
ră. Din cuprins : O lucrare de mare 
răspundere : semănatul porumbului
(6.15) ; Radiomagazinul ascultătoarelor 
(9,30) ; „Maramureș, țară veche" — 
emisiune de muzică populară (10,15) ; 
Radioracheta pionierilor: „Ochiul lui 
Argus". Scenariu științifico- fantastic 
de Radu Nor (10,30) ; Cărți care vă 
așteaptă : Ion Slavici — „Drumuri și 
răspîntii" ; A. E. Baconski — „Fluxul 
memoriei" (11.20) ; Ilustrate muzicale
(16.15) ; Fapte din Istorie : „Din anii 
domniei lui Mircea cel Bătrîn". Pre
zintă Ion Negoi, lector universitar și 
Dinu C. Giurescu (17,10) ; Poezia ro
mânească și muzica : cîntece pe ver
suri de Mihai Beniuc. Prezintă Mir
cea Simionescu (17,30) ; Ritmurile cin
cinalului. Folosirea eficientă a capa
cităților de producție. Raid în între
prinderi ale industriei ușoare (18.40) ;

Seară pentru tineret (19,00). PROGRA
MUL II. Cîntecul apelor țării" — 
poem pentru mezzosoprană, cor și or
chestră de George Costinescu, pe ver
suri de Paul Angliei (9,03) ; Cîntece 
pentru Republică (10,50) ; „Un cîntec 
pentru tine" — muzică ușoară (13,30) ;

0 RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panora
mic (seria II-a) : PATRIA (completare Nicolae La- 
biș) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
q RIO CONCHOS — cinemascop : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 1 901 — orele 17 și seria 1 908 — 
orele 20), BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 
20, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
0 DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : REPUBLICA
— 9,30; 11,45; 14; 16,30, AURORA (completare Orașul 
interzis) — 8,45; 11; 13,15, TOMIS (completare Des
pre noi) — 9; 11,15; 13,30, FLOREASCA (completare 
Imprudenții) — 9; 11,30; 13,45; 16.
0 ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15; 12; 14,45; 
17,45; 20,30.
0 NUME STRĂIN : FESTIVAL (completare „1907")
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA (comple
tare Orizont științific nr. 1/1987) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
0 CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN : VICTORIA 
(completare Nicolae Labiș) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, BUCEGI (completare Comoara din Pa- 
nagjurist) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA (completare „1907“) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA (completare Hieroglifele pă- 
mîntului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 INAMICUL PUBLIC nr. 1 : CINEMATECA — 
12; 14.
0 UNCHIUL MEU : CENTRAL — 9; 11,45; 14,30; 
18; 20,45.
0 OMUL DIN RIO : UNION (completare Orizont 
științific nr. 1/1967) — 15; 17,45; 20,30.
0 ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ : DOINA — 9; 10. 
0 JUANA GALLO : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE și EVADARE ÎN TĂCERE : LUMINA — 
9,30; 15; 19,30.
0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI: AURORA (com
pletare Orașul interzis) — 15,45; 18,15; 20,30, TOMIS 
(completare Despre noi) — 16,15; 18,30; 20,45.
0 ZILE RECI : FLOREASCA 
denții) — 18,30; 20,45.
0 OMUL CARE L-A UCIS
LANCE : GIULEȘTI — 15,30;
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LIRĂ — 15,30; 18;
20.30.
0 PALLADY — PETROL — PROIECTE — LE
GENDA CIOCIRLIEI — ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
2/1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
0 UN MARTOR IN ORAȘ : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Ideal) — 14; 16; 18; 20.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : DACIA — 8,45—13,30 
în continuare ; 16; 18,30; 21, PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,30.
0 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : BUZEȘTI — 15,30; 
18,15; 20,45.
0 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : GRIVIȚA (completare Zece minute în lumea 
fluturilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 TREIZECI ȘI TREI : VIITORUL (completare Ex
poziția „Dezvoltarea științei în România") — 15,30; 
18; 20,30, UNIREA (completare Ritmuri și imagini)
— 15,30; 18; 20,30.
0 LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM - 
cinemascop : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
0 INSPECTORUL DE POLIȚIE : COTROCE^I 
(completare Surîsul sfinxului) — 15,15; 18; 20,45.
0 ÎNAINTE DE RĂZBOI : VITAN (completare Pre
zintă pisica) — 15,30; 18; 20,30.
0 SCARA CURAJULUI : ARTA (completare Cam
pionii Europei) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA (completare Bomboane muzicale) — 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30.
0 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : MUNCA
— 16; 18,15; 20,30.
0 DACII — cinemascop : POPULAR — 15,30; 18;
20.30. DRUMUL SĂRII — 11; 15,30; .18; 20,30.
0 OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : FLACĂRA (com
pletare Surîsul sfinxului) — 15,30; 18; 20,30.
0 ÎNTRE DOI : COLENTINA (completare Poveste 
pe un metru pătrat) — 15,30; 17,45; 20,
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE —
PACEA — 15,30; 18; 20,30.
0 APELUL — cinemascop : RAHOVA
20.30.
0 FANTOMA DIN MOR1SVXLLE : 
(completare Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
0 FIDELITATE : COSMOS (completare Zeii locu
iesc în junglă) — 15,30; 18; 20,30.

Actualitatea cinematografică: Ediție 
pentru clnecluburi (17,45) ; Concert 
simfonic : înregistrări ale orchestrei 
simfonice a Radîoteleviziunii. Diri
jori : Iosif Conta și Emanuel Elenes- 
cu. în pauză : Buletin de știri ; 
Lingviști și filologi români : Timotei 
Cipariu. Prezintă prof. univ. D. Ma- 
crea, membru corespondent al Acade
miei (19,50) ; Melodii îndrăgite, inter
pret cunoscuți (22,35).

PROGRAMUL I. Actualitatea agra
ră. Din cuprins : Cum asigurați folo
sirea din plin a mijloacelor mecani
zate ? Specialiștii recomandă : întreți
nerea culturilor semănate în prima e- 
pocă (6,15) ; Moment poetic — interpretat - • ■ • - ..... -■
Sfatul 
(9,30) ; 
vățăm 
neața, 
zov, pe versuri __ __  ,
Montajul de cîntece pionierești, inti
tulat „Cîntecul — prieten bun" (10,30); 
Săptămîna culturii ungare. Douăzeci 
și doi de ani 
Din discoteca 
ră 
riațiuni 
din 
de 
zion. 
muncă 
(21,05). ________ _
mîndră floare" — emisiune de muzică 
populară (8,30) ; Teatru radiofonic. 
„Doctor în filozofie". Comedie de Bra
nislav Nușici (10,05) ; Ineluș-Invîrte- 
cuș (emisiune pentru cei mici). „Ghioz
danul lui Ineluș-învîrtecuș" — scene
tă de Călin Gruia (15,30) ; Recital de 
operetă Ion Dacian (16,00) ; Coordona
te culturale: Permanență și calitate 
(raid-anchetă la Casa de cultură din 
Buzău. în legătură cu conținutul acti
vității cultural-artistice) — (17,40) ; 
Seară de operetă : „Sînge vienez" de 
Johann Strauss (19,50) ; Moment poe
tic. Poetul și patria. Versuri de Cezar 
Baltag (22,20).

de A. Pop Martian (8,25) ; 
medicului : Anemia și sarcina 
Do-Re-Mi pentru copii: Să în- 
împreună cîntecul „Bună dimi- 
patrie nouă" de Sergiu Sarchi- 

de Florin Mugur;

tio — interpretat de Ștefan Bănică 
(8,25) ; Coruri bărbătești (10,03) ; în 
jurul globului (18,03) ; Știință, tehni
că, fantezie. Din sumar : In competi
ție cu Soarele — cercetări actuale în 
fizica plasmei ; Reactorul Brieder —
o nouă performanță a energeticii nu
cleare (18,40) ; Concert de melodii ro
mânești (19,30) ; La balul de sîmbătă 
seara (21,35); '
compozitori din R. P. Ungară (22,20). 
programul ~ 
populare (7,00) ; Selecțiuni din opere
ta „Colomba" de Elly Roman (7,45) ; 
Biblioteca de literatură romănă. Eu
gen Barbu : „Groapa" (10,05) ; Cîntă 
sextetul vocal feminin „Perinița" 
(12,45) ; Scriitori ai secolului XX. Ro
bert Mușii. Prezintă dr. loan Biberi și 
Mariana Sora. Colaborează dr. Hans 
Joachim Finze (R.D.G.) — (17,40) ; 
Colegi de liceu (19,30) ; Călătorie în 
istoria civilizației (emisiune pentru ti
nerii ascultători). „Istorie și artă" 
(Viața și opera lui Theodor Aman). 
Prezintă conf. univ. Raoul Sorban 
(20,30) ; Fonotecă de aur. Cezar Pe
trescu. Autorul emisiunii: Petre Din
eu (21,30).

Muzică de dans de
II. Vechi melodii

de cultură nouă (11,20) ; 
noastră : muzică ușoa- 

Omagii muzicale : Va- 
Chopin pe o temă 

„Don Giovanni" 
(17,40); Radiosimpo- 

etice și relațiile de 
Atențiune, părinți !

(14,08) ; 
de

opera
Mozart 

Normele
(13,40) ; ....
PROGRAMUL II. „Banatule,

duminică 
CaBaBKBBMHHSMOMM

PROGRAMUL I. Actualitatea agra
ră. Din cuprins : Sporul recoltei se 
cîntărește.de pe acum: densitatea op
timă la porumb — factor de seamă 
pentru creșterea producției (6,15) ; „De 
prin sate adunate" — emisiune de 
muzică populară (8,10) ; Moment poe-

PROGRAMUL I. Clubul voioșiei. 
„Oaspeți la Clubul voioșiei" — emisiu
ne distractivă cu public, de Ion Mus
tață (8,00) ; Transmitem pentru sate 
(9,30) ; Radio-atlas (11,03) ; Estrada du
minicală (13,13) ; în lumea operei cu 
Zenaida Pally și Franco Corelli (15,15); 
Sport și muzică. (15,40) ; Teatru scurt. 
„Martorii" de Milan Uhde (18,30) ; Va
rietăți muzicale (19,00) ; Opereta „Mas
cota" de Audran (montaj muzical lite
rar) (20,45). PROGRAMUL II. „Pe o- 
goare-i primăvară" — emisiune de fol
clor (7,00) ; „Valurile Dunării" — pro
gram de valsuri (8.00) ; Teatru radiofo
nic pentru copii : „Roata norocului" de 
Constantin Chiriță. Dramatizare de 
Dinu Nicolau (8,30) ; Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii dc Stat „George Enescu". 
Dirijor, Mihai Brediceanu (11,00) : Con
cert de prânz (13,18) ; „La horă-n sat" 
— emisiune de folclor (16,05) ; Noută
țile discului românesc. Emisiune de 
Edgar Elian (16,30) : Melodii magazin 
(18,00) ; Transmisiunea concertului de 
muzică ușoară românească, susținut 
de orchestra de estradă a Radiotele- 
viziunii dirijată de Sile Dinicu (20,00). 
Moment poetic — Fantezii lirice (22,30); 
Cîntăreți români pe scenele lumii : 
David Ohanesian (22,40) ; Festivalul 
muzical internațional „Flandra 1966" 
(23,10) ; „în ore tîrzii" — muzică de 
dans (23,52),
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Întoarcerea din R. P. Bulgaria 

a delegației conduse

de tovarășul
Duminică s-a înapoiat în Capi

tală, venind de la Sofia, delegația 
condusă de tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, care a participat la Congresul 
Gospodăriilor Agricole Cooperative 
de Muncă din R. P. Bulgaria.

La.sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de

Vasile Vîlcu
Iosif Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PENTRU A PARTICIPA LA FUNERALIILE MAREȘALULUI RODION MALINOVSKI

Delegația Ministerului terțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

a plecat la Moscova
Duminioă dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd la Moscova, delega
ția Ministerului Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 
care va participa la funeraliile ma
reșalului Rodion Malinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S.

Delegația este formată din gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate, șeful delegației, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova, general-locotenent Marin 
Nicolescu și general-maior Gheor- 
ghe Logofătu.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost condusă de Ion 
Baicu, ministrul transporturilor 
auto, navale și aeriene, general-lo
cotenent Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor ar
mate, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ge
neral-locotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate. generali și ofițeri superiori.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica
zilei

Duminică dimineața' a p‘ Șsit 
Capitala, plecînd în Africa, o de
legație guvernamentală economi
că condusă de Dumitru Usturoi, 
adjunct-al ministrului comerțului 
exterior. Delegația țării noastre va 
face o vizită de prospectare a pie
țelor unor state din această parte 
a lumii.

★

Duminică s-a înapoiat în Capi
tală, venind din S.U.A., delegația 

' ide specialiști români, condusă de 
■ 3rofin Simedrea, primvicepre- 

li ședințe al Comitetului de Stat al 
Planificării, care a făcut o vizită 
în Statele Unite în baza aranja
mentului de schimburi dintre Re
publica Socialistă România și 
S.U.A. privind colaborarea în do
meniul cultural și tehnico-științi- 
fie.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 4, 5 și 6 aprilie a.c. în țară : 
. Vreme rece, mai ales la înce

putul intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea pre
cipitații izolate. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit, predomi- 
nînd din sectorul nordic. Tem
peratura în creștere ușoară la 
sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade. în Bucu
rești: Vreme rece, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
spre sfîrșitul intervalului.

PROGRESUL-U.T.A. 4—0 
(3—0). Au marcat : Oaidă (min 
2 și 21), Tarălungă (min 30 și 71).

Reîntâlnire
cu echipele de handbal

DINAMO BUCUREȘTI-PE-
TROLUL 1—0 (0—0). A marcat: 
Nunveiller VI (min 37).

C.S.M.S.-RAPID 2—2 (1—0).
Au marcat: Cuperman (min 32), 
Vornicu (min 80) pentru ieșeni ; 
Kraus (min 74), Dan Coe (min 
88) pentru rapidiști).

' -VK-ir'/t'.'. ■.

UNIVERSITATEA CRAIOVA- 
POLITEHNICA 3—1 (0—0). Au 
marcat : Oblemenco (min 57 — 
din 11 m, min 90), Bîtlan (rriin 
72) pentru învingători; Petro- 
vici (min 89) pentru învinși.

DINAMO PITEȘTI-FARUL 
1—0 (1—0). A marcat: >“t;Naghi 
(min 37).

JIUL-STEAUA 2—0 (1—0). A 
marcat : Peronescu (min. 4 și 75).

STEAGUL ROȘU-UNIVERSI- 
TATEA CLUJ 1—0 (1—0). A 
marcat : Gane (min 29).

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE

Rapid 18 9 5 4 31—17 23
Dinamo Buc. 18 9 4 5 26—17 22
Univ. Craiova 18 10 2 6 27—25 22
Farul 18 8 5 5 30—24 21
Dinamo Pit. 18 10 0 8 28—28 20
Steaua 18 8 3 7 27—17 19
Progresul 18 8 3 7 20—19 19
Jiul 18 8 2 8 32—23 18
Petrolul 18 7 3 8 16—16 17
Steagul roșu 18 7 3 8 23—28 17
Univ. Cluj 18 4 6 8 14—20 14
U.T.A. 18 3 8 7 17—27 14
Politehnica 18 4 5 9 21—30 13
C.S.M.S. 18 4 5 9 21—44 13

Petrolul—Farul ; U. T. A.— 
C.S.M.S. ; Politehnica—Progre
sul ; Steagul roșu—Dinamo 
București; Universitatea Cra
iova — Universitatea Cluj ;
Steaua—Dinamo Pitești; Ra
pid—Jiul.

Ieri în categoria B
Seria I: Oțelul Galați — Dinamo 

Victoria București 0—0; Flacăra 
Moreni — Politehnica București (amî- 
nat) ; Metalurgistul București — Si- 
derurgistul Galați 0—2; Metrom 
Brașov — Ceahlăul P. Neamț 4—0; 
Oltul Rm. Vîlcea — Dinamo Bacău 
0—0 ; Chimia Suceava — C.F.R. 
Pașcani 3—0; Progresul Brăila — 
Poiana Cîmpina 2—1.

După 15 etape, pe primul loc a tre
cut Siderurgistul Galați (20 puncte).

Serja a Iî-a : Vagonul Arad — Clu
jeana 5—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — A.S. 
Cugir 1—0; C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Arad 2—0 ; Minerul Baia 
Mare — C.S.M. Reșița 2—1; Unirea 
Dej — Crișul Oradea 2—1; Industria 
Sîrmei C. Turzii — Gaz Metan Me
diaș 1—L; Minerul Lupeni — C.S.M. 
Sibiu (amînat).

în clasament continuă să conducă 
A.S.A. Tg. Mureș (23 puncte).

FOTBAL
w - . . .rs tâ'yj's- 2 • •• •'■ ui, - • *■

Dinamoviștii Egalitate între lideri și... codași
IAȘI (corespondentul „Scînteii"). — Ieri, pe 

stadionul din dealul Copoului — mai degrabă 
, bun pentru patinaj decît pentru fotbal — ra- 
/ pidiștii, liderii clasamentului, au avut de furcă

I cu echipa ieșeană, în ciuda faptului că aceasta
II deține „lanterna roșie". Jocul a avut o desfă- 
* șurare dramatică. De la început, gazdele par 
” decise să obțină victoria. După o jumătate de

■ăiă, Cuperman deschide scorul. Rapidiștii ri-K - - •Fără să constituie ca. .. postează, dar nu reușesc să aducă egalarea de- 
altă dată up ,adevărat cjp țn minutul 74 prin Kraus, care a speculat o 
(dată fiind poziția' dife
rită în clășamejlt), meoiul 
de ieri dintre Dinamo 
București și Petrolul ă 
suscitat interes. Poate nu
mărul redus de spectatori 
aflați în tribunele sta
dionului Republicii ar fi 
de natură să ne contra
zică, dar să nu uităm că 
primăvara — căreia îi a- 
nuntascm definitiva so
sire încă de acum cîteva 
săptămîni — a fost ieri 
cam zburlită, „recoman- 
dînd" multor iubitori ai 
fotbalului ecranul tele
vizoarelor sau aparatele 
de radio.

Partida amintită a avut 
o desfășurare destul de 
pasionantă. Dinamoviștii, 
ce sc mențin în cursa 
pentru titlu, au vrut cu 
iot dinadinsul să profite 
de un eventual insucces 
al ranidiștilor la Iași (in
succes care în min 87 a- 
părea ca sigur, dar...). La 
rîndul lor, nici ploicștcnii 
nu s-au dovedit mai pu
țin ambițioși, ținînd să 
confirme victoria din 
toamnă asupra aceluiași 
adversar. Dinamo însă s-a 
revanșat. Singurul gol al 
bucureștenilor l-a marcat 
Nunveiller VI. Șutul lui 
— puternic, plasat (în 
colțul de jos, stînga) — 
nu i-a lăsat Iui Ionescu 
nici o speranță ; este ade
vărat că acesta a fost 
mascat, nemaiputîbd in
terveni în timp util.

în decursul partidei, de
altfel, la o poartă și la 
alta s-au petrecut faze pal
pitante, ce puteau să se 
încheie cu destule goluri. 
Meritul revine celor doi 
portari — Datcu (Dinamo) 
și Ionescu (Petrolul) — 
ale căror intervenții au 
fost de-a dreptul extraor
dinare. Goluri ca și sigure 
au salvat însă și tînărul 
dinamovist Dinu (în pri
ma repriză), și colegul lui 
de linie, „veteranul" Popa 
(care rămîne un exemplu 
de abnegație pentru culo
rile clubului său), pre
cum și ploieșteanul Pa- 
honțu, jucător neobosit în 
apărare ca și în atac.

Spre inchierea partidei, 
arbitrul Rusev (Bulgaria) 
a decis eliminarea de pe 
teren a lui Nunveiller VI. 
La o întrerupere a jocu
lui, dinamovistul a șutat 
mingea mult în afara te
renului. Abaterea, la pri
ma vedere minoră, consti
tuie un gest nesportiv 
care, în practica arbitra
jului internațional, se pe
nalizează în modul arătat 
mai sus.

derbi 1 campionatului. greșeală elementară a fundașului central ie- 
c....,, șean, Vornicu. După cîteva faze dinamice, care

au alternat la ambele porți, localnicii preiau 
.conducerea prin golul înscris cu capul de Vor
nicu, venit probabil la înaintare să răscumpere 
greșeala comisă, anterior.

Se părea că ieșenii vor termina învingători. 
Dar, cu numai trei minute înainte de final, la 
o lovitură laterală, bine executată de Dumitriu II, 
Dan Coe, aflat în careul Ieșenilor împreună cu 
încă vreo 7—8 rapidiști, aduce egalarea echipei 
sale, profitînd de ieșirea inoportună din poartă 
a lui Constantinescu. Sfîrșitul acestui joc se ter
mină cu 2—2, scor care ar putea pare echitabil. 
Jucătorii ieșeni însă ar fi meritat victoria, ți- 
nînd seama că si au avut mai multe ocazii de 
a înscrie.

Trebuie reținut (aviz comisiei de disciplină a 
F.R.F. 1) gestul reprobabil al Iui Dan Coe, 
l-a lovit intenționat pe ieșeanul Lupulescu 
acesta nici măcar nu avea balonul.

care 
cind

I. D.

Steaua a pălit in fața Jiului
Fot-PETROȘENI (corespondentul „Scînteii“). 

baliștii de la Jiu] au făcut o veritabilă demon
strație de vitalitate și rezistență fizică pe un te
ren deosebit de greu, noroios, pe alocuri desfun
dat. Atacînd în trombă, din primul pînă în ulti
mul minut, ei și-au sufocat literalmente adversa
rul, care, la drept vorbind, a resimțit mai mult 
dificultatea terenului.

Chiar din primele minute Peronescu „păcă
lește" apărarea echipei Steaua și înscrie. în res
tul reprizei am înregistrat un adevărat bombar
dament asupra porții lui Haidu și... jocul anost 
al bucureștenilor. După pauză, aceeași situație. 
Avind la mijloc pe Crăciun și Sandu — doi ju
cători deosebit de harnici, inepuizabili — iar în 
linia de atac pe Peronescu și Libardi, inspirați 
și incisivi, Jiul a dominat categoric. Numai forma 
bună a portarului Haidu și uneori intervențiile 
lui Sătmăreanu au salvat echipa Steaua de la o 
înfrîngere categorică. Al doilea gol a rezultat 
dintr-o intervenție cu capul a lui Peronescu.

Despre Steaua nu se poate spune decît că, prin 
jocul slab practicat, a lăsat o impresie proastă. 
Intre altele, este de remarcat că în tot meciul 
bucureștenii au tras numai trei șuturi pe poartă.

Timpul n-a prea fa
vorizat reluarea, in 
aer liber, a campiona
telor republicane de 
handbal, dar primele 
meciuri ale returului 
s-au desfășurat la un 
nivel tehnic in general 
satisfăcător.

In Capitală, sezonul 
a fost inaugurat prin 
11 partide, dintre care 
— cum era si firesc — 
au atras atenția în 
special cele din cadrul 
primelor serii. Dimi
neața, în Giulești, for
mațiile feminine Ra
pid și Progresul au o- 
ferit o întrecere inte
resantă, dar nu atit 
datorită facturii jocu
lui sau echilibrului de 
forțe, cit evoluției sco
rului. Rapidistele, 
printr-o circulație mai 
bună a mingei și cu 
aruncări de la distan
ță mai precise, au do
minat prima repriză, 
la capătul căreia con
duceau cu 6—2. După 
pauză, insă, profitînd 
mai ales de nesiguran
ța portarului advers, 
Hanek, echipa Progre
sul, resemnată pînă a- 
tunci, a redus substan
tial. din handicap. De
rutate, rapidistele au 
început să comită gre
șeli în atac, ratînd 
bune ocazii de gol. Au 
ciștigat, totuși, după 
multe emoții cu 
11—10.

O desfășurare ase
mănătoare a. avut și 
partida masculină 
Steaua-Dinamo Bacău. 
Aflat in prima repriză 
la discreția steliștilor, 
jocul s-a echilibrat 
simțitor după pauză; 
nu mult a lipsit ca e- 
chipa Steaua să înre
gistreze un rezultat de 
egalitate, ■ sau chiar o 
infrîngere, in fața u- 
nei formații cu mai 
puține nume sonore, 
dar plină de ambiție.

Universitatea Bucu
rești — avind în Hnat

i . ■ - < ; •
(7 puncte), Gațu (6) și 
Kicsid (5) principalii 
animatori și cei mai 
eficace jucători — a 
ciștigat fără emoții, la 
un scor ■ concludent, 
meciul cu Agronomia 
Iași: 24—8 (9—3). •

Alte rezultate: femi
nin : Rulmentul Bra-

șov-Confacția Bucu
rești 7—5 (3—2); Mu* 
reșul Tg. Mureș-Vo- 
ința Sighișoara 15—6 
(10—5); masculin: Po
litehnica Galați-Rafi- 
năria Teleajen 12—12 
(6—5); Dinamo Bra- 
șov-Dinamo București 
10—20 (7—6).

Schimbare 
de lider la rugbi

Spre satisfacția amatorilor de rugbi, 
principalele „acts" ale etapei a IV-a, 
meciurile Steaua—Progresul și Dina
mo—Grivița Roșie au fost găzduite pe 
una din marile „scene" sportive ale 
Capitalei, Stadionul Republicii, în cu
plaje fotbal-rugbi a căror permanen
tizare ar fi, credem, în folosul ambelor 
sporturi. Felicitîndu-i pe organizatori, 
nu putem adresa decît parțial aceleași 
complimente la adresa „actorilor". A- 
precierea privește, în special, partida 
de sîmbăiă, Steaua—Progresul. în ciuda 
faptului că s-au înscris multe puncte 
(scor 15—6 pentru Steaua), disputa a 
fost lipsită de spectaculozitate, deseori 
confuză, rezumîndu-se la un consum 
de energie fizică, jucarea excesivă a 
balonului cu piciorul. De altfel, structu
ra scorului reflectă fidel acest lucru : 
toate punctele au fost realizate din lo
vituri de picior, de parcă rugbiștii ar 
fi ținut să ofere fotbaliștilor o lecție de... 
precizie 1

„Capul de afiș’ al etapei, derbiul 
Grivița Roșie—Dinamo, a compensat, 
duminică (deși nu în măsură suficien
tă), impresia meciului din ajun. Victo
ria, trecută în „planul" ambelor echi
pe printre obiectivele de seamă pen
tru cîștigarea titlului de campioană, 
n-a dus, din fericire, la închiderea jo
cului. Scuturînd povara mizei, dina
moviștii și grivițenii au renunțat la 
tactica așteptării, au desfășurat atacuri 
viguroase, alternînd acțiunile înainta
șilor ou cele ale liniilor de treisferturi. 
Și, dacă singura încercare a partidei 
(înscrisă pentru învingători de către 
Vusek, în repriza secundă), nu a fost 
urmarea unei acțiuni ca cele mențio
nate mai sus, aceasta se datorește dîr- 
zeniei cu care au ripostat apărările, 
de multe ori în ultimă instanță. Victo
ria a revenit cu scorul de 6—3 (3—3) 
Griviței Roșii.

Celelalte partide ale etapei s-au în
cheiat astfel : Gloria—R.apid 6—3 (3—0) ; 
Precizia Săcele—Rulmentul Bîrlad 9—3 
(6—0) ; Politehnica Iași—Știința Petro- 
șeni 6—0 (3—0) ; Agronomia Cluj—Fa
rul Constanța 9—3 (6—3). în clasament 
conduc Steaua și Grivița Roșie (cîte 11 
puncte), urmate de Dinamo (10 puncte).

C. A.

O spectaculoasă lan
sare a liniei de trei- 
sferturi grivijene, în 
derbiul rugbistic Dina

mo—Grivița Roșie

Foto : R. Costln

CROSUL „L Humanite"
• ÎNTRECERILE LE-AU DOMINAT SOVIETICII
• ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI PE LOCUL DOI

Terenul nostru de lucru este 

unitatea de producție, nu biroul!
(Urmare din pag. I)

dernizarea procesului 
de producție, prin fo
losirea fondului de 
mică mecanizare. 
Obținerea acestuia 
este însă foarte gre
oaie, trebuind com
pletate fel de fel de 
formulare și să se 
facă multe demersuri, 
din care cauză o se
rie de unități au a- 
bandonat lucrările 
sau nici măcar nu 
le-au început. Urma
rea acestui fapt este 
că nfcî pînă astăzi 
nu s-a introdus me
canizarea completă 
în zootehnie în toate 
unitățile, deși au e- 
xistat posibilități.

Hotărîrea cere spe
cialiștilor să îmbine, 
în rezolvarea proble
melor de producție, 
aspectul tehnic cu cel 
economic. Ei vor găsi 
modalități de produc
ție cu eficiența cea 
mai mare. La aceasta 
contribuie și faptul 
că stimulentul mate
rial al cadrelor care 
vor lucra în ferme va 
(1 îrt iunejie de xealh

zările obținute și deci 
fiecare lucrător tre
buie să fie îndrumat, 
controlat pentru a 
munci în așa fel îneît 
să obțină producții 
sporite. Pe de altă 
parte, introducerea 
gradelor profesionale 
va fi un puternic sti
mulent pentru fiecare 
specialist de a se 
pregăti continuu, de 
a fi la curent cu nou
tățile tehnice, de a 
căuta metode prin 
aplicarea cărora să 
se obțină producții 
înalte. Aici, însă, aș 
avea o propunere. Să 
se găsească o formă 
de asigurare a spe
cialiștilor cu docu
mentații, cu reviste 
de specialitate pen
tru a putea aplica u- 
nele lucruri noi, pen
tru a putea compara 
rezultatele noastre cu 
ale altor unități de 
peste hotare. Avanta
jele create lucrători
lor din ferme, printre 
care construcția de 
case cu împrumut 
de la stat, primirea 
de produse sub for

mă de tain, crearea 
de condiții mai bune 
pentru copiii acesto
ra care urmează di
ferite școli din țară 
etc., asigură cointere- | 
sarea lor în obține
rea de rezultate tot 
mai mari în activita- j 
tea pe care o desfă
șoară. Citind hotărî- 
rea, mi-arn dat mai 
bine seama că rostul 
meu, al tuturor spe
cialiștilor din agricul
tură, este de a lucra 
direct în producție, 
de a-mi vedea cu o- 
chii roadele activită
ții, de a putea să-mi 
pun în practică ca
pacitatea creatoare 
în munca de zi cu zi.

Ca specialist, cu 
experiență în munca 
practică, profit de a- 
cest moment prielnic 
și cer să lucrez într-o 
unitate agricolă de 
stat, direct în produc
ție, pentru ca prin 
priceperea și cunoș
tințele acumulate să 
particip și eu din plin 
la înflorirea agricul
turii noastre socia
liste.

Conducătorul de fermă - figură 

centrală în agricultura de stat |
(Urmare din pag. I)

duefiei. Ne pomeneam cu mașini de care 
nu aveam nevoie, de multe ori prea 
scumpe. Am primif unele mașini de 
sortat cartofi, alte utilaje care la noi și 
în alfe gospodării sînt jinufe ca în 
expozifie. Noi am putea pune la dispo- 
zifia altor unităji patru pluguri, o se
mănătoare, o instalajie de muls și alte 
utilaje pe care nu le folosim, dar pen
tru care plătim amortismente. Șeful de 
fermă, avînd răspunderea administrării 
cu competenjă a bunurilor de care dis
pune și a mijloacelor financiare, va 
putea hotărî de ce mașini are nevoie 
și cum să fie folosite pentru a se rea
liza sarcinile de plan.

Hotărîrea prevede ridicarea pe o 
treaptă superioară a răspunderii spe
cialistului, ca șef al fermei. Pînă acum, 
o bună parte din timpul de lucru al 
inginerului șef al gospodăriei și cel al 
inginerului zootehnist era ocupat cu 
rezolvarea hîrtiilor, întocmirea situațiilor 
cerute de trust. Amîndoi acești oameni 
erau dornici să coordoneze pe teren 
efectuarea lucrărilor, dar erau împie
dicați de activitatea de birou, care-i 
inlănjuise. Or, acum, șeful de fermă, 
degrevat de alte preocupări, va parti
cipa efectiv la efectuarea lucrărilor. 
Putem spune : ești șef de fermă, tre
buie să știi ce ai de făcut și să nu 
dormi liniștit cînd ceva nu a fost re
zolvat. De asemenea, nimeni nu va mai 
putea motiva că este ținut de probleme 
de birou și că acest lucru l-ar sustrage 
activității de produefie.

Șeful de fermă, ca urmare a simpli
ficării finanțării și creditării activității 
de produejie, va avea putința să mun

cească ca un adevărat conducător pe I 
care să-l caracterizeze răspunderea și ■ 
inițiativa, care știe ce are de făcut și I 
stabilește pe răspundere proprie anu- I 
mite măsuri legate de procesul de pro- • 
duejie. Pînă acum se întocmeau devize I 
de lucrări, care nu reflectau întotdeauna 
situația de pe teren, interveneau lucrări * 
neprevăzute, datorită condițiilor clima- I 
teriie. Ca să faci o lucrare care nu 9 
era prevăzută trebuia să te adresezi în ■ 
primul ' rînd trustului cu o documen- I 
tație. De multe ori răspunsul întîrzia și. I 
cînd aveai aprobarea și banii, efectua- ■ 
rea lucrării nu mai avea eficacitate. Din I 
aceasta pierdeau gospodăria, economia I 
țării. .

Apreciez ca deosebit de valoroasă I 
prevederea cu privire la organizarea I 
întreprinderilor agricole de stat care 1 
vor conduce și îndruma mai multe fer- I 

.me apropiate -din—punct -de--vedere— I 
teritorial. Și în condițiile gospodăriilor * 
de stat din regiune, acest lucru face I 
cu putință organizarea mai bună a acti- | 
vității de deservire, aprovizionare teh- 1 
nico-materială și valorificarea produse- | 
lor, conducerea și coordonarea activită- I 
ții fermelor.

Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate i 
de partid lucrătorilor din gospodăriile | 
de stat, muncitorii și specialiștii de la 
G.A.S. Prejmer se străduiesc să objină i 
și în acest an producții mari și la un j 
preț de cost scăzut. De aceea ne în
grijim de efectuarea în bune condijii I 
a semănatului și a celorlalte lucrări care I 
hotărăsc produejia acestui an. Vom răs
punde cu cinste sarcinii trasate de par- I 
tid de a ridica pe o treaptă superioară I 
munca și producția în agricultura socia
listă de stat.

PARIS 2 (Agerpres). — Mii de 
spectatori au asistat duminică, în 
parcul sportiv Courneuve, de lingă 
Paris, la întrecerile celei de-a 30-a 
ediții a tradiționalului cros organi
zat de ziarul „L'Humanită". In pro
ba feminină victoria a revenit so
vieticei Dunaiskaia, care a parcurs 
distanța de 2 000 m în 6’28”4/10. At
letele românce Elisabeta Baciu și 
Viorica Gabor au ocupat locurile 6 
și respectiv 7 la aproximativ 10 se
cunde de învingătoare. Pe echipe, 
formația României s-a situat pe lo
cul doi, după reprezentativa 
U.R.S.S.

De remarcai că favorita întrece

rii, campioana europeană Vera Ni
kolic! (Iugoslavia), a abandonat.

Cursa atleților s-a încheiat cu 
victoria sovieticului Leonid Miki- 
tenko, care, la jumătatea cursei, 
s-a detașat, împreună cu compa
triotul nostru Vamoș. Ducînd o tre
nă rapidă, Vamoș se anunța ca un 
posibil cîștigător al probei, dar 
spre sfîrșit a căzut, fiind nevoit să 
abandoneze. Mikitenko a fost cro
nometrat pe distanța de 8 000 m cu 
timpul de 23’04”. Dintre ceilalți par
ticipant români, cel mai bine s-a 
clasat A. Barabaș, pe locul 8, cu 
timpul de 24’23”2/10.

Șt. Suciu se menține printre fruntașii cursei de la Bordeaux
Cursa ciclistă rezervată alergăto

rilor amatori ce se dispută în regiu
nea Bordeaux, la care participă și o 
echipă de tineri rutieri din țara noas
tră, se apropie de sfîrșit. în penulti
ma etapă, Bordeaux—Marmande (196 
km), victoria a revenit francezului 
Bourvellec, în 5h 12’02". Grosul plu
tonului, în care se afla și Ștefan Suciu, 
a sosit la 8 secunde.

Clasamentul general, înaintea ulti
mei etape, are ca lider pe francezul 
Bernard Dupuch, urmat la 14 sec. de 
compatriotul său Perin și la 31 sec. 
de românul Ștefan Suciu.

Pe scurt de peste hotare |
TURNEUL DE TENIS „RACHETA DE AUR" s-a încheiat ieri | 

la Aix en Provence. în finala probei de simplu bărbați, Metreveli | 
l-a învins cu 4—6, 6—4, 6—2, 6—2 pe Jan Kodes. în semifinale, Me- | 
treveli l-a întrecut, după un meci foarte strîns, cu 7—5, 6—8, 6—3 pe 
Ilie Năstase. înainte de a fi eliminat, I. Năstase învinsese, la rîndul 
său, doi jucători valoroși : pe sovieticul- Lihaciov și pe vest-germanul 
W. Bungert.

IN CADRUL CONCURSULUI DE ATLETISM de la Austin 
(Texas), Randy Matson a ciștigat două probe : aruncarea greutății cu 
20,93 m și aruncarea discului cu 61,29 m. Proba de săritură în lun
gime a revenit lui Ralph Boston cu performanța de 8,10 m.

MECIUL RETUR DE FOTBAL dintre echipele de juniori ale El
veției și Franței (disputat la Berna) s-a terminat cu 2—1 (0—0) in 
iavoarea oaspeților. învingători și în primul joc (1—0), francezii 
s-au calificat pentru turneul U.E.F.A.

ÎNVINGÎNDU-L CU 6—1, 9—7 pe Edson Mandarino (Brazilia) 
australianul Tony Roche s-a calificat în finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional de tenis de la Ciudad de Mexico. | 
Cel de-al doilea finalist, este compatriotul său John Newcombe, care 
l-a eliminat cu 6—3, 6—4 pe Martin Riessen (S.U.A.)

DUPĂ OPT RUNDE, în turneul internațional de șah de la Monte 
Carlo conduce marele maestru american Robert Fischer cu 5,5 puncte, 
urinat de Smîslov 4,5 puncte, Matanovici și Gheller cu cîte 4 puncte 
etc. în runda a opta Fischer a remizat cu Matanovici la mutarea 43. 
Același rezultat a fost consemnat și în partida întreruptă dintre 
Fischer și Smîslov.

IN CAMPIONATUL ITALIAN DE FOTBAL, după 26 de etape, 
conduce Internazionale Milano cu 40 puncte, urmată de Juventus 
Torino (38 puncte), F. C. Neapole (34 puncte). în etapa de ieri, In
ternazionale a învins cu 4—0 pe A. C. Milan, iar Juventus cu 2—0 
pe F. C. Neapole.

CAMPIONI
EUROPENI
la baschet...

Ultimul act al „Cupei campioni
lor europeni"' la baschet mascu
lin, finala, a opus echipele Real 
Madrid și Simmenthal Milano. O 
dispută interesantă, cu faze spec
taculoase și dese răsturnări de 
scor. Spaniolii au învins cu 91—83, 
după ce la pauză scorul era egal : 
45—45. în meciul pentru locurile 
3—4. Slavia Praga a întrecut cu 
88—83 (52—36) pe Olimpia Lju
bljana.

...și la spadă

Finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la spadă, desfășurată la 
Heidenheim (R.F.G.), a revenit scri- 
merilor de la Dinamo Moscova. Ei 
au învins cu 8—5 echipa „Giardi. 
no" Milano.
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@ Vor fi revizuite acordurile turco-americane ?
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■ ÎNFIINȚAREA SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPOR

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Zeci 
de mii de oameni ai muncii din 

- Moscova, generali și ofițeri supe
riori sovietici au trecut duminică 
prin fața catafalcului pe care se 
află corpul neînsuflețit al mareșa
lului Uniunii Sovietice Rodion Ma- 
linovski, fost ministru al apărării 
al Uniunii Sovietice.

Duminică, garda de onoare de la 
catafalcul din Casa Armatei Sovie
tice a fost alcătuită din conducăto
rii delegațiilor din țările socialiste 
sosite la funeralii, printre care și 
generalul colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

Ultima gardă la catafalcul celui 
dispărut a fost alcătuită din mem
brii Comisiei guvernamentale pen
tru organizarea funeraliilor, în 
frunte cu Alâxei Kosîghin.

TURI RUTIERE IN ALGERIA s încheierea sesiunii UBUDAPESTA 2 — Coresponden
tul Agerpres A. Pop transmite i 
Cu prilejul celei de-a 22-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, la cimitirul eroilor 
români din cartierul Rakosliget din 
Budapesta a avut loc duminică so
lemnitatea depunerii de coroane de 
flori.

în fața mormintelor eroilor ro
mâni care au căzut în luptele pen
tru eliberarea Ungariei s-a aliniat 
o gardă de onoare.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și R. P. Ungare au fost depuse co
roane de flori din partea Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, 
a guvernului revoluționar munci- 
toresc-țărănesc, a Ambasadei Re
publicii Socialiste România la Bu
dapesta, din partea corpului diplo
matic acreditat la ~ 
forțelor armate 
Populare Ungare, 
Orășenesc și a 
partid din cartier, 
popular patriotic și a organelor lo
cale ale puterii de stat.

niunii interparlamentare

Președintele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, a plecat duminică într-o vizită 
oficială de 11 zile în S.U.A. cercurile politice 
de la Ankara acordă o mare importanță acestei vizite, 
cu atât mai mult cu cît'sînt în curs tratativele pentru 
revizuirea acordurilor bilaterale dintre Turcia și Ș.U.A. 
în probleme de apărare, în cadrul N.A.T.O. In rîndul 
opiniei publice turce și chiar la nivel guvernamental, 
s-a exprimat în ultima vreme deschis părerea că unele 
dintre acorduri trebuie revizuite, în sensul de a le face 
„compatibile cu suveranitatea națională a Turciei",

LA ASSAB ÎN ETIOPIA 
S-A 
CIAL 
ȚIȚEI cu
500 000 de tone anual. La ce
remonie a participat împăra
tul Haile Selassie I.

PETIȚIA ADRESATĂ PREȘEDINTELUI 
PARLAMENTULUI SPANIOL DE 200 DE 
ZIARIȘTI de la cotidienele, săptămînalele și 
agențiile de presă din Madrid, atrage atenția 
asupra pericolului grav pe care-1 reprezintă unele 
dintre articolele noului Cod penal pentru libera 
exercitare a profesiunii de gazetar. In petiție se 
arată că aceste articole constituie o limitare con
siderabilă a dreptului la libertatea de informare 
și exprimare, noua lege prevăzînd pedepse cu 
închisoarea pînă la șase ani.SOVIETO- 

semnat la ECRANUN ACORD 
PAKISTANEZ
Caraci prevede construirea cu 
sprijin tehnic sovietic a unei 
uzine de utilaj electric. Uzina, 
care va produce transforma
toare, generatoare, aparate de 
control, va costa 130 milioane 
de rupii

Budapesta, a 
ale Republicii 

a Comitetului 
Comitetului de 

a Frontului

in Algeria s-a înființat Societatea națională 
de transporturi rutiere, printr-un decret al 
Președintelui Consiliului Național al Revo
luției din Algeria, Houari Boumedienne. Noua 
societate — subordonată Ministerului Trans
porturilor — reunește circa 20 de unități de 
transporturi în întreaga țară.

Adenul trăiește 
zile de tensiune, 
soldați britanici 
puși în stare de 
Membrii familiilor lor au
fost masaie în tabere forti
ficate. In pofida ploilor to
rențiale și inundațiilor,
sîmbătă și duminică pe 
străzi au circulat patrule 
ale poliției și armatei, care 
au primit ordin să des
chidă imediat focul pentru 
a preveni și dispersa even
tualele demonstrații. Ce a 
determinat luarea acestor 
noi măsuri ?

Duminică era așteptată 
sosirea în Aden a misiu
nii O.N.U. însărcinată să 
studieze la fața locului sta
rea de spirit a populației 
din oraș și din întreaga 
„Federație a Arabiei de 
sud". Ca și cum nu ar fi 
îndeobște cunoscut că. de 
ani și ani de zile, înfrun- 
tînd teroarea colonialiștilor, 
populația de aici cere cu 
hotărîre să i se acorde in
dependența I

Forțele care luptă pen
tru libertatea Adenului 
consideră inoportună sosi
rea misiunii. Ele argumen
tează prin aceea că Fron
tul de eliberare ce expri
mă interesele și năzuințele 
majorității populației, conA . 
tinuă să fie interzis ; toți 
fruntașii luptei împotriva . 
perpetuării dominației bri
tanice sînt în închisori; 
în Aden continuă să fie 
menținută starea excepțio
nală ; orice manifestare 
în favoarea acordării 
nei 
este 
ceste 
O.N.U. nu are, practic, po
sibilitatea de a contacta pe 
reprezentanții autentici ai 
populației. Deci, de a cui 
stare de spirit vor lua cu
noștință emisarii sosiți pe 
țărmul golfului Oman ? Li
ber își pot exprima păre
rea doar persoane rupte de 
popor, aflate în slujba au
torităților coloniale.

Pentru a dejuca planu
rile autorităților de la Lon
dra, la începutul săptămî
nii trecute. Frontul de eli
berare și alte organizații 
patriotice au lansat un apel 
către populația Adenului și 
a celorlalte teritorii din 
Federația Arabiei de sud, 
cerînd ca duminică, ziua 
sosirii misiunii O.N.U., să 
declare grevă generală. A- 
ceastă acțiune urmărește să 
atragă atenția O.N.U. și 
întregii lumi asupra situa- . 
ției intolerabile din Aden, 
asupra năzuințelor fierbinți 
ale populației de a-și ve
dea dobîndită libertatea. 
După cum arată trimisul 
special al agenției France 
Presse, apelul la grevă a 
avut un larg ecou în rîn
dul populației. Duminică, 
la Aden n-a circulat nici 
un autobuz, nici un taxi. 
In cartierul Crater a avut 
loc o manifestație anticolo
nialistă, care a fost împrăș
tiată de către trupele en
gleze. Această intervenție 
brutală arată încă o dată 
că pentru a preîntîmpina 
manifestarea liberă a vo
inței poporului din Aden, 
autoritățile britanice recurg 
la măsuri draconice ce a- 
menință cu vărsări de sin
ge. De altfel, autoritățile 
coloniale intenționează să 
perpetueze actualele stări 
de lucruri din Aden, să 
predea puterea unui gu
vern de genul celui în 
funcțiune, care nu are ni
mic comun cu interesele 
populației din sudul Pe
ninsulei Arabice. Acest fapt 
provoacă o adîncă indigna
re în rîndul populației lo
cale, care și-a găsit expre
sia în puternicele demon
strații anticolonialiste din 
ultimele săptămîni, ca și în 
opoziția hotărîtă manifesta
tă față de sosirea la Aden 
a misiunii O.N.U.

Nicolae N. LUPU

• Guvernatorul pro 
vincieî orientale a hota 
rît reținerea în trezore 
ria regionala a unor în 
casări

LAGOS 2 (Agerpres). — Șeful . 
guvernului militar al Nigeriei, 
Gowon, a făcut sîmbătă o decla
rație în care a calificat drept 
„ilegal și neconstituțional" decretul 
guvernatorului provinciei orien
tale, lt. col. Ojukwu, prin care a 
ordonat reținerea în trezoreria re
gională a taxelor fiscale și a altor 
încasări vărsate pînă acum gu
vernului federal. Gowon a anun
țat că va convoca o nouă ședință 
a liderilor militari ai Nigeriei, 
pentru a discuta și a adopta mă
suri în fața noilor acțiuni între
prinse de guvernatorul Ojukwu. 
Guvernul federal, se precizează în 
declarația guvernamentală, a dat 
ordin perceptorilor să nu respecte 
decretul lui Ojukwu și să conti
nue activitatea normală de văr
sare la bugetul federal a taxelor 
cuvenite. S-a precizat, de aseme
nea, că guvernul studiază în pre
zent posibilitatea luării de noț mă
suri pentru asigurarea stabilității 
federației.

După cum se știe, lt. col. Ojukwu 
a explicat într-o notă oficială că 
ultima măsură a fost luată deoare
ce guvernul federal nu și-a înde
plinit o serie de obligații financia
re față de această provincie, și nici 
nu a aplicat cu strictețe acordurile 
de la Aburi, potrivit cărora ar fi 
trebuit să fie acordată provinciilor 
nigeriene o mai largă autonomie, 
mai ales în ceea ce privește folo
sirea resurselor locale.

ARESTAREA LUI GORDON NOVEL 
în baza unui mandat emis de procurorul 
Garrison, din New Orleans, a survenit sîmbă- 
tă seara la Columbus. El este căutat de apro
ximativ două săptămîni, în cadrul anchetei 
desfășurate de procurorul Garrison în le
gătură cu asasinarea fostului președinte 
Kennedy.

CONGO A ALES CALEA PLANIFICĂRII 
în lupta pentru lichidarea înapoierii economice, a anunțat 
postul de radio Kinshasa. înaltul comisariat al planificării 
și reconstrucției naționale a creat, în acest sens, 3 comisii 
care au sarcina să elaboreze fazele unui plan de dezvol
tare economică și socială pe timp de cinci ani. O comisie 
pentru planificarea dezvoltării agriculturii și-a început ac
tivitatea de anul trecut.

Lucrările sesiunii de primăvară a 
Uniunii interparlamentare s-au înche
iat duminică. La sesiunea de la Palma de 
Majorca au luat parte reprezentanții parla
mentelor din 55 de țări ale lumii. Participanții 
au adoptat o serie de proiecte de rezoluție ce 
vor fi prezentate spre dezbatere celei de-a 
56-a conferințe a Uniunii, care va avea loc la 
Moscova în septembrie a.c.

PRIMUL AVION CU REACȚIE 
CARE A ATERIZAT DIRECT 
PE CALOTA GLACIARA A AN
TARCTICEI — este „Starlifter 
C-141 A" — La începutul lunii 
ianuarie, el a debarcat în apro
pierea Polului Sud 28 membri ai 
unei expediții polare americane.

PROGRA
MUL LUI
WALLACE

6 000 DE GREVIȘTI DIN 
PORTUL BEIRUT au protes
tat împotriva privării a 1500 

. de muncitori sezonieri de la 
dreptul la asigurări sociale. 
Ei au avertizat administrația 
că dacă cererea lor nu va fi 
satisfăcută vor declara grevă 
generală de lungă durată.

A 15-A SESIUNE A CONSILIU
LUI NORDIC - organism cu caracter 
consultativ al țărilor scandinave (Dane
marca, Finlanda, Norvegia, Suedia și Is
landa), s-a deschis la Helsinki. Pe ordinea 
de zi figurează probleme referitoare la 
extinderea colaborării dintre țările nor
dice. Se vor examina și alte probleme In
ternaționale ca : evoluția crizei din 
N.A.T.O., situația din cadrul A.E.L.S. și po
ziția față de Piața comună.

Fostul gm 
vernator al sta
tului Alabama, 
George Wal
lace, cunoscut 
pentru vede
rile sale ra

siste, a declarat din nou că 
intenționează să-și depună 
candidatura la alegerile din. 
anul 1968 pentru postul de 
președinte al Statelor Unite. 
In acest scop și-a și deschis 
un birou la Montgomery, în 
vederea viitoarei campanii 
electorale. Wallace și-a pre
gătit chiar și „programul*, po
trivit căruia cere să iie consi
derați „trădători* toți cei J& 
se pronunță împotriva răz
boiului american din Vie| lam. 
și a discriminării rasiale. Ră
mîne să-și mai găsească însă 
alegătorii.

Dezvoltarea cola
borării economice și 
tehnice între R. D. 
Germană și R. S. F. 
Iugoslavia. La Berlin 
au luat sfîrșit con
vorbirile dintre Ger
hard Schiirer, preșe
dintele 
Stat a 
R. D. 
Hakia 
cretar federal pentru 
problemele industriei 
și comerțului al 
R.S.F. Iugoslavia, a- 
flat în vizită în acea
stă țară. Ambele 
părți au constatat 
existența posibilități
lor pentru dezvolta
rea în continuare a 
colaborării economice 
și tehnice dintre cele 
două țări.

Comisiei de 
Planificării a 
Germane și 

Pozderaț, se

RUNDA KENNEDY:

Ain

S-AU 
ÎNTRECUT

Mal mulți re
zerviști fran
cezi au pri
mit săptămîna 
trecută scrisori

CU GLUMA cu mențiunea 
„secret” și „ul- 

tra-confidențlal' în care erau 
invitaji să 'se prezinte la for
tul Vincennes pentru a li se 
încredința o misiune secretă 
pentru o perioadă de 48 de 
ore. Cîțiva din cei chemați 
s-au adresat ministerului ia t- 
matei cerînd explicații. La t - 
nister nu se știa însă nimic. 
S-a crezut atunci că este vor
ba de o acțiune subversivă, 
scrie agenția France Presse, și 
s-a anunțat securitatea milita
ră. Sîmbătă dimineața la orele 
4, în fata fortului, păzit de cei 
mai buni polițiști din Quai 
des Orfevres, a sosit un fost pa- 
rașutist, însoțit de trei prieteni. 
Comisarul care i-a chestionat 
a aflat cu mirare că totul n-a 
fost decît o glumă de 1 aprilie. 
La ministerul armatei și la Pa
latul justiției gluma nu a fost 
însă apreciată — precizează 
A.F.P. Cei patru poznași sînt 
acuzați de a fi utilizat docu
mente administrative false. 
Gluma s-a dovedit a fi... prea 
„pipărată".

GENEVA 2 (Agerpres). — Lu
crările „micului consiliu la nivel 
înalt" al rundei Kennedy s-au în
cheiat sîmbătă, fără să se ajungă 
la un acord în principalele proble
me dezbătute după cum se aștepta 
inițial.

Problemele asupra cărora nu s-a 
putut conveni și care rămîn în con
tinuare în discutarea experților ce 
se vor reuni în cursul săptămînii 
următoare sînt cele privind prețu
rile produselor chimice, reducerile 
tarifare și problemele pieței mon
diale a cerealelor.

Referindu-se la problema cunos
cută sub denumirea de „American 
Selling price" (prețul de vînzare 
american), corespondentul A.F.P. 
scrie că înlăturarea acestui obsta
col netarifar, care îngreunează ex
porturile de produse chimice euro
pene către Statele Unite, „rămîne 
condiția sine qua non a C.E.E. pen
tru menținerea ofertelor în privin
ța produselor chimice".

„Dacă nu se va ajunge la o so
luție în problema produselor chi
mice și a celor siderurgice, scăde
rea ofertelor va reduce mult suc
cesul final al negocierilor", scrie 
Paul Loby, trimisul special al( 
A.F.P., care consideră aceste două 
puncte nevralgice drept „pericolul 
negocierilor".

Nici în problema cerealelor nu 
s-a ajuns la un acord, impasul ma- 
nifestîndu-se mai ales la fixarea

unui preț mondial al griului. In 
același timp, produsele tropicale, 
aluminiul și disparitățile tarifare, 
la aproximativ 300 de produse, 
dintre „Codul vamal“ al țărilor 
membre ale C.E.E., pe de o parte, 

i și tarifele mai ridicate ale State
lor Unite și Marii Britanii, consti
tuie alte probleme importante care 
rămîn, în continuare, în discuția 
experților pentru negocierile fi
nale.

GROSSO

CONGRESUL

(Urmare din pag. I)

PETROLULUI

numită

datină

or-
de

petrol fiind 
lătura peri-

Demonstrație la Roma împotriva vizitei vicepreședintelui S.U.A., Humphrey
(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

_____  _______  u- 
independențe reale 
reprimată. In a- 
condiții, misiunea

ROMA

GOBI
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Expoziția „Turismul— 
1967“ de la Belgrad a fost 
deschisă duminică. Republica So
cialistă România participă cu un 
stand de fotografii din cele mai 
pitorești regiuni ale țării și cu 

| diferite obiecte de artizanat.

încheierea 
„Zilelor filmului 
românesc11

înveșmîntate în zăpezi și ghe
țari întinderile de nisip. Cul
mile lor care ating peste 
3 000 m înălțime se întind pe 
o lungime de peste 150 km, 
constituind rezervorul de apă 
și umiditate al întregii re
giuni. Aici întîlnești cea mai 
bogată vegetație din deșert. 
Din munți izvorăsc numeroase 
rîulețe, a căror apă nu seacă 
vara, cînd căldura ajunge la 
50 de grade, și nu îngheață 
iarna, cînd temperatura scade 
sub 45—50 de grade. Preci
pitațiile mai abundente aici 
oferă condițiile necesare creș
terii la poalele munților a 
unei vegetații bogate. Apa 
existentă, atît de necesară în 
tot cursul anului, i-a atras pe 
mongoli, făcînd să se stator
nicească aici cea mai densă 
populație din Gobi. Coopera
tivele agricole „Drumul lui 
Suhe-Bafor", „Aurora*, „Vo
cea limpede' și „Fericirea" 
își extind mereu suprafețele 
de pășune, asigurînd o crește-

re ritmică a numărului de a- 
nimale. In prezent acestea 
dispun de peste 250 000 de 
bovine, cabaline ți cămile. 
Cooperatorii au început, tot
odată, să cultive cu succes 
legume și fructe.

Ing. Dembret, ministrul a- 
griculturii, sublinia că de
șertul Gobi oferă condiții 
pentru cultura cerealelor și 
sporirea șeptelului. Pentru 
aceasta trebuie însă făcute 
mari lucrări de irigații, fiindcă 
în Gobi sînt suprafețe întinse 
unde apa lipsește cu desăvîr- 
șire. Lipsește la sol, pe vaste
le întinderi de nisip, dar nu 
și în adincul pămîntului. Foa
mea de apă — spunea inter
locutorul nostru — am înce
put să o învingem cu ajutorul 
tehnicii. Au fost forate peste 
3 000 de puțuri. Cu moto- 
pompe puternice scoatem apa 
de la mare adîncime. Am re
zolvat în felul acesta alimen
tarea cu apă, iar o bună parte 
din ea o folosim la irigarea 
agriculturii, a pășunilor și fî- 
netelor. Avem prevăzut ca în

10—15 ani tn deșertul Gobi 
să forăm încă cîfeva mii da pu
furi. Debitul mare de apă ne 
va permite să extindem simți
tor suprafețele irigate. Irigă
rile și alte lucrări de dre
naj vor crea condițiile nece
sare pentru a transforma ni
sipurile zburătoare în terenuri 
fertile.

Dar nu numai pentru agri
cultură și creșterea animalelor 
sînt condiții în Gobi. In sub
solul deșertului au fost desco
perite importante cantități de 
minereuri feroase și neferoa
se, cărbune, petrol și gaze. 
Exploatarea petrolului a și în
ceput. In momentul de față o 
parte din produsele petrolie
re necesare economiei mon
gole provin din Gobi. Pros
pecțiunile pentru descoperi
rea de noi zăcăminte conti
nuă. In Gobi lucrează în mo
mentul de față numeroase 
echipe de geologi. Primele 
rezultate arată că eforturile 
lor nu sînf zadarnice. Gobi 
ascunde reale bogății.

Ospitalitatea mongolilor din 
Gobi este binecunoscută. Aici 
din tată-n fiu se obișnuiește 
ca oricărui vizitator cînd intră 
într-o iurtă să i se ofere o 
masă bogată cu mîncăruri na-' 
ționale, de la care nu lipsește 
castronașul cu cumîs (lapte de

iapă fermentat). Cînd crescă
torul de animale și familia 
lui se află cu turma la păscut, 
în iurtă se lasă pe masă de 
mîncare și de băut. Astfel, 
chiar în lipsa stăpînului, călă
torul poate să-și astîmpere 
foamea și setea. Musafirul 
care, pășind pragul iurtei, nu 
ar gusta din bucatele puse pa 
masă, ar jigni profund gazda. 
Trecînd prin deșert trebuie 
să te supui acestei vechi și 
frumoase tradiții.

Există în firea locuitorilor 
din Gobi un minunat dar al 
solidarității. Dacă nu-fi poți 
întîlni semenii, important este 
să știi că ei există. Mergi 
sute de kilometri prin pustiu 
și nu întîlnești în cale nici 
arbori, nici oameni. Apoi, 
deodată, înfr-un loc ferii de 
vînt și curenfi, vezi o grăma
dă de pietre și bolovani. 
Această 
„Obi” 
diferiți. După

Și 
grămadă 

este făcufă de oameni
o

existentă în Gobi, fiecare că
lător care trece pe aici, singur 
sau însoțit de o turmă, o ca
ravană de cămile sau cu ma
șina, se oprește și caută în 
împrejurimi pînă ce găsește o 
piatră pe care o așează lingă 
celelalte Pietrele adunate 
grămadă arată că deșertul nu 
e pustiu, că în el trăiesc și 
muncesc oameni...

CIUDAD DE MEXICO 2 
(Agerpres). — In capitala 
Mexicului și-a început lu
crările duminică cel de-al 
VII-lea Congres mondial al 
petrolului. Participanții la 
această reuniune vor ascul
ta referate privind progre
sul in diferite ramuri ale 
tehnicii petroliere și vor 
discuta probleme în legă
tură cu studierea resurselor 
petroliere din întreaga 
lume, folosirea produselor 
petroliere în diferite ramuri 
economice.

Președinte al congresului 
a fost ales directorul gene
ral al societății „Petroleos 
Mexicanos", Jesus Erolez.

La lucrări participă peste 
3 500 de delegați din 80 de 
țări ale lumii. Delegația ro
mână este condusă de Nico- 
lae fonescu, adjunct al mi
nistrului petrolului.

ROMA (Agerpres). — Sîmbătă 
seara s-au încheiat „Zilele filmului 
românesc" organizate la Roma in 
cadrul schimburilor culturale ro- 
mâno-italiene. Un public numeros, 
format mai ales din regizori, critici 
cinematografici, conducători ai 
unor case de filme au urmărit și 
elogiat peliculele românești.

După spectacol, unul din consi
lierii societății „Unitaliafilm". care 
a organizat manifestarea, și-a ex
primat satisfacția că publicul ita
lian a avut posibilitatea să ia con
tact cu producțiile cinematografiei 
românești.

Intr-un articol publicat după pre
zentarea ultimelor filme, ziarul 
„Paese Sera" scrie : „prin filmele 
„Pădurea spinzuraților" și „Dumi
nică la ora șase" își dezvăluie fața 
o cinematografie care are un cuvînt 
serios de spus... Este un bilanț po
zitiv". conchide ziarul.

EXPEDIȚIE 
ÎN MATO

Prima echipă 
a expediției ști
ințifice de mare 
amploare, 
ganizată
Societatea re
gală britanică, 

în colaborare cu Societatea de 
geografie din Brazilia, a pă
răsit, sîmbătă, Londra cu des
tinația Matto Grosso. Oamenii 
de știință englezi, cărora li se 
vor adăuga pe parcurs și o 
serie de cercetători brazi
lieni, urmează să rămînă în 
Matto Grosso doi ani și ju
mătate. S-au studiat amănun
țit toate detaliile privind re
gimul de viață și aproviziona
rea, pentru a fi evitată expe
riența tragică a două expe
diții engleze anterioare în 
Matto Grosso, ai căror membri 
au pierit cu toții. Pregătirile 
sînt pe măsura faimei regiunii 
Matto Grosso.

Harta de mai sus reprodusă din ziarul vest-german „Die Welt" arată locul 
în care a eșuat petrolierul „Torrey Canyon" și direcțiile în care înaintează 
stratul de petrol Agenția France Presse transmite că petrolul amenință 
coastele Franței. Un raport în acest sens o fost prezentat primului minis
tru al Franței. A fost declarată stare de urgență, stratul de .........
duminică diminea|a la 50 km de coasta franceză Pentru a în____  ,__
colul, guvernul a adoptat duminică dimineafo un program de măsuri, prin

tre care, în primul rînd, stocarea unei mari cantități de detergenți


