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Șl ABSOLUT NECESARĂ
Duminică, la fel ca în zilele pre

cedente, pe ogoare s-a lucrat din 
plin pentru terminarea însămînță- 
rilor. Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri ca, în condițiile anului aces
ta, pe ogoare, Ziua muncii să fie 
sărbătorită pr!n muncă, a avut un 
puternic ecou în rîndul cooperato
rilor, mecanizatorilor, specialiștilor 
și al cadreloi’ de conducere din a- 
gricultură. Aceasta o dovedește fap
tul că, în aceste zile, în județele în 
care semănatul a început mai târ
ziu din cauza condițiilor climatice 
a fost atinsă și depășită viteza zil
nică de lucru. Numeroase coopera
tive agricole și întreprinderi agrico
le de stat raportează terminarea 
însămînțăril porumbului.

Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri ca pe ogoare ziua de 1 Mai să 
fie sărbătorită prin muncă a găsit 
un -Șjirg răsunet în rîndurile lu- 
crătofl.or din întreprinderile agri
cole de . stat șl membrii cooperati
velor agricole din județul Arad. La 
I.A.S. Scînteia, ing. Petre Glăvan, 
directorul întreprinderii, ne-a de
clarat că însămînțatul porumbului 
s-a încheiat. „Timpul a fost priel
nic, iar oamenii s-au dovedit mal 
hanțlci ca oricînd". Acum că s-a 
terminat de însămînțat porumbul, 
se zoresc celelalte lucrări agricole 
de sezon. Sîmbătă seara, de exem
plu, s-a încheiat plantatul roșiilor 
în cîmp. Ing. Ion Tîrlea, directo
rul I.A.S. Pecica, ne informează că 
în această primăvară a avut de 
însămînțat aproape 6 000 ha cu po
rumb. „Și nu-i deloc ușor să în
sămânțezi o suprafață atît de mare 
de porumb cînd sînt de făcut și 
alte lucrări. Anul trecut am ob
ținut o producție medie de 5 040 kg 
poi 'mb la ha, dar sperăm ca în a- 
ce ■' an s-o depășim".

•StA aceste zile s-a lucrat Intens 
și la cooperativele agricole din 
Zimand, Nădab, Chișineu-Criș, 
Olari, Zerind. Rîvna cu care lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat și întreprinderile pentru me
canizarea agriculturii, membrii coo
perativelor agricole au răspuns 
chemării de a sărbători ziua de 1 
Mai prin muncă a făcut ca în ju
dețul Arad să se termine însămîn
țatul porumbului.

O veste asemănătoare ne-a fost 
transmisă șl din județul Bistrița- 
Năsăud, unde semănatul porumbu
lui s-a încheiat în toate unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. în 
telegrama adresată C.C. al I’.C.R., 
personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se arată : „Comitetul 
județean de partid Bistrița-Năsăud 
raportează că, în cursul zilei de 3 
mai, țărănimea cooperatistă, cu 
sprijinul mecanizatorilor, mobilizați 
de organele și organizațiile de par
tid, a terminat însămînțatul porum
bului boabe. Acest succes este re
zultatul muncii entuziaste a țără
nimii, mecanizatorilor și specialiș
tilor, al folosirii raționale a capa
cității de lucru a tractoarelor șl 
mașinilor. Vom depune, în conti
nuare, toată energia pentru trans
punerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin, convinși fiind că astfel vom 
contribui la continua întărire a 
cooperativelor agricole, la dezvol
tarea județului, la înflorirea pa
triei noastre".

Și în județul Argeș, în aceste 
zile cooperatorii și mecanizatorii 
s-au aflat în număr mare pe o- 
goare la însămînțatul porumbu
lui pentru a recupera întârzierile 
datorate timpului nefavorabil. 
Pînă acum în cooperativele agri
cole s-au însămînțat 70 la sută 
din totalul culturilor de primă
vară și 73,5 la sută la porumb 
boabe. „Recuperările sînt remar
cabile — ne-a spus tov. Gh. Cos- 
tache, 
le. Cu 
cursul 
minică — 7 000 ha porumb — avem 
garanția că, dacă se va merge în
tr-un asemenea ritm, vom încheia 
în scurt timp însămînțatul pe cele 
apiroape 34 000 ha. Am în vedere 
că ritmul va fl și mai mare prin 
dislocarea tractoarelor din coope
rativele agricole care au terminat 
semănatul, cît și prin faptul că 
s-a creat posibilitatea de a se dis- 
cui în timp prelungit cu 40 la 
sută din tractoare și în două 
schimburi cu 20 la sută din trac
toare". Peste tot, pe teren, se con
stată hotărîrea cooperatorilor șl

mecanizatorilor de a termina cît 
mai repede semănatul. „Pînă nu 
de mult — ne spune Ion Mărgă- 
ritescu, președintele cooperativei 
agricole din Costești — ne-am a- 
flat printre cei rămași în urmă. 
Acum sîntem în măsură să fim 
trecuți în 
crînd din 
rumbului 
suprafața 
se cultiva 
lizată în întregime". De duminică 
cele 20 tractoare prevăzute cu se
mănători au fost trimise să dea 
ajutor cooperatorilor din Ionești.

Alte popasuri, alte realizări. Coo
peratorii din Slobozia au însă- 
mînțat în aceste zile cu porumb 
750 ha din cele 1245 ha planifi
cate. Aci se constată o inițiativă 
lăudabilă. Cooperatorii au însă- 
mînțat, în urma tractoriștilor, 500 
ha cu fasole intercalată prin po
rumb. Pentru a termina în cî- 
teva zile restul suprafeței cu po
rumb, aici au fost trimise cîteva 
zeci de tractoare din comunele

rîndul fruntașilor. Lu- 
plin la însămînțatul po- 
în zilele de 1—3 mai, 
de 337 ha prevăzută a 
cu porumb a fost rea-

După mai bine de zece ani de 
studii șl experiențe, un colectiv 
de cercetători de la Institutul 
„Petrochim" din Ploiești a reu
șit să obțină stiren din etil- 
benzenul rezultat de pe urma 
reformării catalitice. După cum 
se știe, stirenul este o substanță 
activă, utilizată la fabricarea 
polistirenului, care la rîndul 
său este folosit în industria bu
nurilor de larg consum, precum 
și la realizarea cauciucului sin
tetic. Stirenul obținut cu ajuto
rul unei instalații proiectate și 
realizate de institutul ploieștean 
a fost considerat de firme din 
țări cu tradiție ca și Ia expo
ziția inventatorilor organizată 
recent la Bruxelles, ca fiind 
unul dintre monomerii de acest 
gen cu cea mai înaltă puritate. 
Institutului ■ românesc i-a fost 
decernată înalta distincție a ju
riului expoziției, „Medalia de 
vermeil".

Pentru realizarea stirenului, 
la Combinatul de cauciuc sinte
tic și produse petrochimice din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
funcționează o linie tehnologică 
dotată cu utilaje automatizate 
românești, care asigură valori
ficarea totală a etll-benzenulul. 
Fabricarea în tară a noului 
produs aduce importante econo
mii de valută. Calculele arată 
că, prin industrializarea proce
deului de obținere a stirenului. 
se obțin economii anuale care 
întrec suma de 60 milioane lei.

(Agerpres)

Constructorii
n-au coborît

Sibienii vorbesc a- 
desea cu mîndrie des
pre talentul, măiestria 
și experiența tipografi
lor din străvechea lor 
urbe. Căutînd să de
slușească virtuțile aces
tora, ei îți amintesc 
despre tradiția de seco
le a tipografiei sibie- 
ne — care anul trecut a 
sărbătorit 440 de ani 
de la înființare — des
pre lucrările complexe 
de înaltă ținută, ce ies 
astăzi de sub teascu
rile el — albume cu 
reproduceri de artă, 
lexicoane, dicționare și 
altele — sau despre di
plomele și medaliile 
cîștigate de-a lungul a- 
nilor la numeroase ex
poziții internaționale. 
Elementul forte al ple
doariei sibienilor îl 
constituie, însă, faptul 
că în septembrie anul 
acesta urmează să in
tre în funcțiune noua 
și moderna întreprin
dere poligrafică, care 
va fi o mîndrie pen
tru întreaga noastră 
industrie de acest gen. 
Producția întreprinde
rii sibiene va crește în 
acest fel de 8 ori. Aici 
vor putea fi executate 
lucrări tipografice de o 
mare complexitate des
tinate în bună măsură 
exportului.

...Șoseaua Alba lu- 
lia ne duce repede Ia 
șantierul întreprinderii 
poligrafice. Corpul 
principal al clădirii, a- 
proape gata, pare o u- 
riașă rotativă tipografi
că, unde, însă, în loc 
de vuietul sacadat al 
mașinii te întîmpină 
deocamdată zgomotul 
betonierelor, al macara
lelor și benzilor trans
portoare. La începutul 
discuției purtate cu tov. 
Mircea Piteiu, șeful 
șantierului (din cadrul 
întreprinderii șantie
re construcții-montaje 
Brașov), avem o tre
sărire : „Cu toate e- 
forturile depuse de 
constructori, în loc să 
lucrăm în avans, avem 
o rămînere în urmă de 
aproape o lună. Lipsa 
de abur, din ianuarie, 
ne-a dereglat într-o 
măsură .ritmul execu
ției lucrărilor". După 
un timp, însă, a adău
gat : „Nu ne putem 
mulțumi cu această 
situație. De la 1 aprilie 
am trecut la organiza
rea celui de-al doilea 
schimb de lucru, am a-

plicat măsuri energice 
în vederea întăririi dis
ciplinei muncii, apro
vizionării judicioase a 
șantierului, folosirii cu 
î-andament superior a 
mașinilor și utilajelor. 
Ca urmare, jumătate 
din restanță se recupe
rează chiar acum, în 
primele zile ale lunii 
mai. Dăm asaltul pen
tru a lichida și 
nerea în urmă 
mai persistă, 
absolut necesar 
trucît, conform grafice
lor, la 1 iunie va tre
bui să înceapă monta
jul utilajelor tehnolo
gice. Sîntem convinși că 
totul se va termina cu 
bine".

Vizitând șantierul si 
discutând cu numeroși 
constructori am con
statat că optimismul 
șefului de șantier are 
o acoperire perfectă :

— Timpul este 
nu se i 
materiale avem 
spus betonistul 
Vîjîrel. Iată de 
noi am propus conduce
rii șantierului să lu
crăm și în- zilele de 1, 2 
și 3 mai. Am lucrat 
pe marile șantiere de 
la Făgăraș și orașul 
Victoria; nu am ad
mis nici acolo rămîne- 
rile în urmă, nu vrem 
să le avem nici aici!

— Știți ce înseamnă 
trei zile lucrate intens 
pe șantierul nostru ? 
— a intervenit în dis
cuție maistrul princi
pal Petre Ongyert. 
Lucrări care reprezintă 
circa 10 la sută din 
planul pe luna mai. 
Fizic : sînt aproape 
terminate racordurile 
la rețelele exterioare 
de apă-canal, ceea ce 
înseamnă front de lu
cru deschis pentru 
lucrări, cum ar fi 
narea pardoselilor 
hala principală ; 
terminat, de asemenea, 
turnarea șapei la aco
periș, creîndu-se astfel 
front de lucru pentru 
izolatori; este gata și 
suprastructura la dru
muri și platforme pe 
aproape un sfert din 
întreaga suprafață. 
Faptul că zilele de 1, 
2 și 3 mai au fost, ca să 
spun așa, cîștigate ne 
dau speranța că re
cuperarea 
va avea 
pînă la 
lunii mai, 

. rantează

rămî- 
care 
Este 

în

cum
poate mai bun, 
ile avem — ne-a

Ion 
ce

termenului de punere 
în funcțiune, în luna 
septembrie, a între
prinderii poligrafice.

Intr-adevăr, prin 
clștigarea acestor trei 
zile, prin recuperarea 
restanțelor pînă la 15 
mai, termenul de pu
nere în funcțiune a 
„cetății" de artă șl mă
iestrie tipografică de 
la Sibiu nu va fi pe
riclitat.

Dar pe unul din ma
rile șantiere ale Piteș- 
tiului — cel al Combi
natului de articole teh
nice din cauciuc, cum 
s-au desfășurat lucrări
le ? Adjunctul șefu
lui de proiect, ing. A. 
Soimu, ne-a făcut 
această precizare :
„Termenul de începere 
a producției combinatu
lui este luna noiembrie, 
cînd trebuie să 
brice, în prima 
circa 2 000 tone 
transportoare".

Este firească, 
hotărîrea întregului co
lectiv de a folosi fie
care oră și zi cu pro
ductivitate sporită pen
tru a pune în funcțiune 
la termen, așa cum s-a 
angajat, noul obiectiv 
al industriei ușoare. 
„Cu toții am căzut de 
acord, ne spunea ing. 
Nicolae Jianu, șeful de 
șantier, ca ziua de 1 
Mai și cele următoare, 
să le ' ’
muncă, 
se văd. 
tens și 
tele, la 
clădiri 1B și IA ale 
secției de benzi — u- 
nitate cu scadenta cea 
mai apropiată de darea 
în exploatare. De ase
menea, mijloacele, me
canizate proprii și îm
prumutate au fost u- 
tilizate cu randament 
superior. La fel și ma
șinile care au lucrat 
la degajarea terenului 
de pămînt, pentru a 
face loc materialelor 
de construcții și utila
jelor".

Date, fapte. Initiati
ve fac dovada certă a 
hotărîrii constructorl-

Singura clasă socială c« «i-® 
respectat și-și respectă de la în
ceputul începuturilor misiunea. 
chemarea istorică, implicit rolul 
de a călăuzi devenirea umanită
ții, este clasa muncitoare. O a- 
semenea constatare are temeiuri 
adinei, pentru că dincolo de ne
cesitatea inexorabilă a adevă
ratei istorii a umanității si a 
creării ei de către clasa munci
toare se află, cred, acea profun
dă încredere în viată si in om, 
acea profundă, reală si Per
manentă descifrare a lu
mii — conștiința de sine, 
conștiința propriilor determi
nări, conștiința împlinirilor. Vn 
refuz total și definitiv al nemiș
cării, o continuă năzuință spre 
recîștigarea și desăvîrșirea uma
nului, un înalt ideal de transfor
mare înnoitoare a lumii in în
tregul ei, o trebuincioasă ascen
siune tn numele dreptății și al 
adevărului I Drept care, chiar 
și numai o fugară cercetare a 
ceea ce a însemnat clasa noas
tră muncitoare și partidul nos-

se fa- 
etapă, 
benzi

deci.

cinstim prin 
Și rezultatele 

S-a muncit fn- 
cu toate for- 
corpurile de

Cei 
se și-au 
âțd&s

Constantin STOICIU

tru comunist pentru poporul ro
mân, din anul Eliberării și pînă 
în acești ani ai sfertului de veac 
jubiliar, poate defini limpede și 
convingător gestul suprem al 
responsabilității cucerite și a- 
părate, cuvenite și respectate. 
Să ne amintim că în urmă cu 
douăzeci si cinci de ani. Româ
nia. ce fusese tîrîtă într-un război 
nedrept și pustiitor, se găsea in 
pragul prăbușirii. Să ne amin
tim apoi zilele fierbinți ale Eli
berării și anii de început ai re
voluției. Acel timp în care ge
nerația ce abia dezbrăcase hai
na militară, cu sufletul încă tor
turat de șfichiuitul gloanțelor și 
de nenumărate visuri din nop
țile lungi ale luptelor, cu mîi- 
nile bătucite de lemnul lucios 
al armei, a știut să fie alături 
de ceilalți și toți au știut să afle 
puterea și entuziasmul pentru 
lumea nouă ce se ivise, și au 
deprins iarăși cu toții gestul 
robust al muncii și, pentru pri
ma oară, au cunoscut cu toții 
farmecul marilor șantiere, frea
mătul acelei lumi fremătătoare 
— calea ferată tăiată în piatra 
albă a muntelui, uzina ridicată 
la marginea cîmpiei, casele din 
beton și sticlă. O lume ce se 
cerea așezată pe temelii sigure. 
O generație care n-a cunoscut 
odihna leneșă, o generație pen
tru care timpul era ceva pal
pabil, o noțiune măsurată cu 
permanența și vitalitatea visu
lui ce devenea realitate. O ge
nerație exemplară în dăruirea 
ei nesfîrșită. O generație care 
a știut și va ști că a dat totul 
și va da totul, dar mai cu sea
mă o generație care a deprins 
priceperea transmiterii încrede
rii celorlalți, tuturor, a încre
derii și a sentimentului adine al 
dăruirii timpului socialist. Au 
însemnat acestea conștiința res
ponsabilității pentru propria 
viață, pentru viața națiunii, 
pentru viitor. O profundă înțe
legere și deslușire a timpului, o 
reală si verificată capacitate

(Continuare tn pag. a II-a)

(Continuare 
in pag. a II-a)

alte 
tur- 

în 
s-a

restanței 
loc chiar 
jumătatea 

ceea ce ga- 
respectarea

directorul direcției agrico- 
ceea ce s-a realizat în 
zilelor de sîmbătă și du-

Nicolae BRUJAN 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondenții 
„Scînteii"

(Continuare tn pag. a HK-a)

DOSARUL
interoccidental

puncte de vedere

Pedagogia

fundamental al 
proces de trans- 
profundă șl te- 
a școlii.

iși așteaptă rezolvarea

SPORT
TENIS : România - Ungaria 3-2
FOTBAL: Două puncte distanță între U.T.A 
Dinamo București, după etapa de ieri 
ATLETISM: Debut în campionatul pe echipe 
DIN COLȚUL TRIBUNEI: în perspectiva turneului 
de Ia Haarlem

Alte știri din țară și de peste hotare, in pagina 
a IlI-a.

In fotografie : llie Nâstase atacă. (Fază din partida de dublu a meciu
lui România — Ungaria)

în foraj, instalația 4 DH-315, fabri
cată la Uzina „1 Mai" din Ploiești 

Foto : Gh. Vințilă

T e I e g r a m ă
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
Aflînd cu profundă întristare de tragicul accident de pe calea ferată 

Cerven Briag ‘— Oriahovo, în numele Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri și al nostru personal vă transmitem dumneavoastră, stimați to
varăși, și familiilor îndoliate, sincere condoleanțe o dată cu adînca 
noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

a! Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

întreaga noastră viață 
școlară — datorită măsu
rilor stabilite de conduce
rea partidului și statului 
pentru generalizarea în- 
vățămîntulul de 10 ani șl 
modernizarea concomi
tentă a studiului profesio
nal, liceal șl superior — 
se află sub semnul unor 
schimbări profunde. „Di
rectivele C. C. al P. C.R. 
și Legea învățămîntu- 
lul — releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia
Conferința națională a 
cadrelor didactice —
constituie numai punc
tul de plecare, numai ca
drul legal al acțiunii de 
perfecționare șl moderni
zare a Învățămîntului.» 
Nu este suficient să vor
bim numai despre nece
sitatea modernizării con
tinue a conținutului știin
țific al învățămîntului, ci 
să acționăm, găsind mo
dalitățile concrete pentru 
înarmarea tuturor cadre
lor didactice cu cele 
noi descoperiri ale 
noașteril umane”.

Dacă mulți dintre 
jitorii 
corect exigențele peda
gogiei contemporane, iar 
imperativele acesteia fe
cundează de pe acum 
practica școlară, sarcina 
modernizării învățămîntu
lui, ca act de înnoire a 
structurilor, a conținutului, 
a tehnicilor didactice sau 
docimologice și, inevita
bil, a formației tuturor ca
tegoriilor de educatori, 
rămîne a fi înfăptuită de 
acum înainte cu mai mul
tă eficiență și chibzuință. 
Nu putem subevalua am
ploarea și dificultatea a- 
cestei sarcini, redueînd-o 
la o simplă revizuire, 
după cum nu avem cred 
permisiunea să o conce
pem ca o părăsire bruscă 
a tuturor formelor și me-

todelor practicate în pre
zent. De altfel, pretutin
deni In lume, invățămîn- 
tul este animat de tendin
țe promițătoare, dar și 
de dileme care pun la 
Încercare cercetarea pe-

lnțelor, ar putea fi solu
ționate imediat, ceea ce 
ar însemna pripit și su
perficial, ci numai în ca
drul unui program cuprin
zător, prospectiv și rea
list. In centrul lui și în

în perspectiva
1

mal
cu-

slu- 
catedrei intuiesc

modernizării

învățămîntului

Conf. dr. George VÂIDEANU 
directorul Institutului de științe pedagogice

dagogică și forurile che
mate să ia decizii. Astăzi 
nimeni nu mai gîndește 
că mari probleme cum 
sînt modernizarea conți
nutului învățămîntului sau 
predarea modernă a ști-

strînsă conexiune cu ce
lelalte componente ale 
sale se află programul 
pedagogic. Pe cît de di
ficil de elaborat, pe atît 
de necesar, un program 
pedagogic al moderniză-

rll învățămîntului consti
tuie cred un element ori
entativ 
oricărui 
formare 
meinică

Necesitatea programă
rii tuturor acțiunilor prin 
care ne propunem să ob
ținem un Invățămînt mo
dem, capabil să valori
fice integral disponibili
tățile spirituale ale tine
retului, se impune cu din 
ce în ce mai multă evi
dență. Transformările de 
pe acum începute în 
școala noastră, în lumina 
directivelor conducerii 
partidului, presupun un 
înalt grad de organizare 
a efortului pedagogic și 
o comunicare continuă și 
reciproc orientativă Intre 
factorii angajați In acțiu
nile de modernizare a 
învățămîntului : condu
cerea învățămîntului (e- 
fectuată la nivel de 
minister, Județean sau 
în fiecare instituție), 
cercetarea pedagogică. 
Buna circulație a infor
mației și sincronizarea 
tuturor acțiunilor în pers
pectiva unui program pe
dagogic cu obiective ma
jore bine definite sînt e- 
sențiale pentru asigura
rea temeiniciei șl a efi
cienței acțiunii de perfec
ționare continuă a unui 
organism atît de compli
cat cum este sistemul de 
Invățămînt. Orice decalaj 
între intențiile sau ritmu
rile 
ză 
te 
sau 
rică 
esența lor bine concepute. 
Consider că este suficient 
să schițez, oricît de suc-

în caro evoluea- 
aceștl factori poa- 
duce la Impasuri 
la diminuarea valo- 
a unor inițiative. In

(Continuare in pag. a II-a)

Scena monetară interoccldentală ■ 
găzduit o suită de reuniuni la in
tervale de timp foarte scurte. In 
orașul olandez Tilburg s-a desfășu
rat un colocviu monetar internațio
nal, prilejuind ample dezbateri între 
peste o sută de experți, economiști, 
reprezentanți ai unor bănci centrale 
din diverse țări capitaliste. A urmat 
apoi, la Bruxelles, o întrunire a mi
niștrilor de finanțe din cele șase 
țări vest-europene membre ale Pie
ței comune. In sfîrșit, conferința Co
mitetului monetar 
pentru colaborare 
nomică (O.C.D.E.) 
trecute la Paris.

Această forfotă 
puternice elemente 
piețele monetare, mai ales la bursele 
vest-europene. Cursul lirei sterline

al Organizației 
șl dezvoltare eco- 
s-a încheiat zilele

are drept fundal 
de tensiune pe

șl al dolarului * înregistrat In ulti
mele zile scăderi bruște la bursa 
din Londra în raport cu marca vest- 
germană. Vineri cursul francu
lui a atins nivelul cel mal co
borît de la criza monetară din no
iembrie anul trecut. Iar duminică, 
ministrul de finanțe al R.F, a Germa
niei, Strauss, a dezmințit zvonurile 
care au circulat din nou In legătură 
cu o posibilă reevaluare a mărcii 
vest-germane. „O asemenea reevalua
re unilaterală — a declarat Strauss, 
într-un interviu acordat ziarului 
„Welt am Sonntag” — este exclusă", 
arătînd că „dacă Franța șl Anglia

Viorel POPESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

T elegramă
Excelenței Sale

Domnul V. V. GIRI
Președinte a.i. al Indiei

NEW DELHI
Adînc întristat de pierderea grea suferită de India prin dispariția 

președintelui Zakir Husain, vă rog să primiți din partea guvernului Re
publicii Socialiste România și a mea personal sincere condoleanțe îm
preună cu profunda noastră compasiune.

Vă rog să transmiteți condoleanțele noastre familiei Ilustrului dis
părut.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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OASPETE DE SEAMĂ AL ORCHESTRELOR AgendaCarnet plastic SIMFONICE BUCUREȘTENE teatrală
IONEL PERLEA

la Haendel și

dfe desen

loto I GK Viațllă

Constructorii n-au coborit de pe schele

umoristic

tstea Mturală

Amatorilor de grafică, sălile 
bucureștene le oferă în mo
mentul de față, o dată cu Sa
lonul republican de gravură 
și desen, o expoziție — în 
sflrșit — de desen umoristic. 
Că publicul aștepta o astfel 
de manifestare o dovedește a- 
glomerațla din sala Magheru 
și însuflețirea vizitatorilor. 
Dialoguri spontane se iscă în
tre necunoscuțl; un șurîs îi în
frățește. Românul e sensibil la 
umor șl este creator de umor 
In toate împrejurările vieții. 
Dar artiștii și scriitorii noștri, 
și în general publicistica noas
tră, inclusiv reportajul, par a 
fi uitat puțin de această nemu
ritoare virtute, umană între 
toate. încercarea de a reînvia 
gluma desenată — nu numai 
caricatura — după o perioadă 
lungă de anemiere, se cuvine 
deci a fi salutată ca atare. în 
expoziție întîlnim nume con
sacrat® ale genului, alături de 
altele mal puțin cunoscute. 
Modalitatea expunerii îndeam
nă la o confruntare argumen
tat obiectivă : fiecare autor 
este reprezentat — cu puține 
excepții — cu cîte patru lucrări. 
Se pot desprinde astfel anume 
tendințe în mersul umorului 
nostru contemporan șl totodată 
bo poate verifica dacă ele reu
șesc a căpăta 
o coerență în 
torului, dacă 
doar gesturile 
plător.

Descoperim 
prezența unui 
a observa adevărurile vieții de 
toate zilei® șl de a surprinde 
între fapte aparent mărunte a- 
sociațli comice, de semnifica
ție umană mai largă, la Iosif 
Teodorescu. în imagini compu
se din ' 
scriere, 
burile 
sau alo _ _ _.____
satirică, un alt univers de glu
me, inteligent, inedit.

Cu patru portrete de critici 
d® artă, Cik Damadlan confir
mă darul pe care 1-1 știam de 
a ghid, dincolo do trăsătura a- 
parentă, obișnuită, a unei fi- 
zionomll, d un subtext carac
terologic neobservabil la 
prima vedere, dar tot atît de 
red ca șl profilul de fiecare zi 
al chipului Btudiat. Pall Tu
dor, cu colajele satirice pe 
temă sportivă, propune de fapt 
o suită da amintiri pentru cei 
caro cunosc rubricile umoristi
ce ale presei românești de la 
începutul veacului. Sînt tra
diții care ar merita să fie stu
diate și continuate într-un 
spirit nou. Tendința aceasta de 
a păstra caricaturii și desenu
lui umoristic verva populară, 
simplitatea, este de altfel do
minantă în expoziție. O putem 
remarca la Eugen Taru, Adrian 
Dragomirescu, la Fred Ghenă- 
descu, la Nell Cobar, fiecare 
din ei aducînd o notă perso
nală In compunerea imaginii, 
în gradarea efectelor spre 
poanta finală, tn invenția me
taforei umoristice. Nu se poate 
spune același lucru despre por
tretele de sportivi ale lui Al. 
Clenclu, reluări actualizate ale 
formulei de caricatură portre
tistică pe care o folosea acum 
80 de ani Constantin Jiquidl șî 
întovărășite de niște versuri 
care nu aduc nimic nou, cu glu
mele lor precare.

Unitatea și consecvența stilis
tică personală joacă un rol 
deosebit de important în ca
ricatură. Ea sprijină eficiența 
satirei. De aceea, de pildă, de
senele lui Mihail Pînzaru, deși 
flecare In parte nu lipsite de ca
lități de concepție șl meșteșug, 
fiind atît de complet diferite 
stilistic una da 
sint în nici un 
toare.

O mențiune 
tă desenele lui A. Andronic, 
ear® se încadrează în genul 
caricaturii narative, iarăși cu 
prețioase tradiții in grafica 
noastră. în concluzie, o expo
ziție instructivă, distractivă și 
care îndeamnă, prin umor, la 
reflexii serioase.

„stil“, dacă au 
gîndlrea desena- 
nu cumva sînt 
unul vag întîm-

tn felul acesta 
mod personal de

elemente grafice, de 
el reconstituie, cu clo- 
unor clișee umoristice 
unor proverbe de notă

alta, nu mai 
fel convlngă-

«pedală meri-

Amelia PAVEL

Expoziții
în această săptămînă, în 

București vor avea loc urmă
toarele vernisaje :

în sala de expoziții a Ate
neului tineretului din Aleea A- 
lexandru, tinerii Spiru Vergu- 
lescu, Costin Neamțu și 
Dinu prezintă lucrări de 
ră iar Viorel Ciumacu, 
turL

în sala Universității
lare București, artiștii arădeni 
Lla și Ion Cott vor expune lu
crări de gravură.

Petre 
pictu- 
sculp-

popu-

Personalitate marcan
tă a artei dirijorale 
contemporane, Ionel 
Perlea este așteptat cu 
viu interes de publicul 
meloman. De numele 
cunoscutului muzician 
se leagă momente re
marcabile în Istoria 
vieții artistice româ
nești. Ca dirijor al con
certelor simfonice ale 
Filarmonicii bucurește- 

vne sau la Opera română 
— unde a activat un 
timp și ca director — 
Ionel Perlea a știut — 
datorită calităților sale 
distinse de muzician — 
să realizeze creații de 
autentică artă. Activita
tea muzicală pe care Io
nel Perlea a desfă
șurat-o în România a 
avut o mare înrîurire 
în evoluția vieții 
noastre muzicale, pe 
care acest mare dirijor 
contemporan a dinami
zat-o prin prestigiul ta
lentului său, printr-o 
efervescență neobosită. 
Ionel Perlea a prezentat 
în România numeroase 
prime audiții ale unora 
din capodoperele artei 
muzicale selectate cu 
discernămîntul unui om 
de înaltă cultură ce s-a 
îndreptat de-a-lungul 
întregii sale cariere 
spre culmile muzicii, 
spre expresiile de- 
săvîrșlte ale frumo-

sulul. De
Mozart, pînă la Wag
ner, Richard Strauss 
sau Gustav Mahler, Io
nel Perlea a dat inter
pretări exemplare ce 
nu se pot uita niciodată. 
Sub bagheta sa au con
certat în România so
liști de mare prestigiu 
ca : Edwin Fischer, 
Zino Francescatti, Ru
dolf Serkin, W. Kempff 
etc. Cu o exemplară pa
siune, Ionel Perlea a 
prezentat — de multe 
ori în primă audiție — 
lucrări ale compozitori
lor români George E- 
nescu, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Mihail 
Andricu, Sabin Drăgoi, 
Alfred Alessandrescu, 
Nona Ottescu șl mulți 
alții.

Dirijorul român a fost 
aplaudat în ultimele 
decenii, stagiune după 
stagiune în numeroase 
țări ale lumii pe marile 
scene ale teatrului liric, 
în fruntea unor orches
tre de renume inter
național : la Opera de 

la 
la

stat din Vlena, 
Opera din Roma, 
Șcala din Milano sau la 
Metropolitan — Opera 
din New York etc. 
Discurile «ale cunoscu
te și apreciate în lumea 
întreagă, mărturia cer
tei înclinații spre capo
doperele muzicii uni-

versale, spre arta lui 
Gluck, Mozart, Brahms, 
Beethoven, Wagner, Ri
chard Strauss etc. — 
sînt impresionante prin 
clarviziunea abordării 
partiturilor, prin per
fecta edificare asupra 
stilurilor, asupra inten
țiilor celor mal fine ale 
compozitorilor.

împletind activitatea 
dirijorală cu cea com
ponistică, Ionel Perlea e 
autorul unor opus-uri 
ca : „Variațiuni simfo
nice pe o temă proprie", 
„Cvartetul de coarde 
op. 10“ (distins cu Pre
miul I „George Enes- 
cu“ în 1926 șl care re
cent a apărut pe un disc 
în execuția cvartetului 
bucureștean „Philarmo- 
nia“), „Cvintet cu pian", 
lieduri etc., opere pli
ne de profunzime, rele- 
vînd o concepție perso
nală bine conturată.

Marele muzician își 
începe turneul la pupi
trul Filarmonicii (vineri 
9, sîmbătă 10 mai, ora 
20, la Sala Palatului) 
prezentînd un program 
compus din Simfonia 
I-a de Brahms, Prelu
diul la „După amiaza 
unui faun" de Debussy, 
„Till Eulenspiegel" de 
Richard Strauss și Rap
sodia I de Enescu.

Smaranda OȚEANU

în sălile
de concert

e La pupitrul orchestrei simfo- 
Radlotelevlzlunil, Mirceanico a

Crlatescu va prezenta în seara zi
lei de 8 mal două prime audiții : 
„Concertul pentru orchestră” de 
Pierre Haskenoph și „Șapte minia
turi pentiu orchestră" de Ludovic 
Feldman.

® Duminică 11 mal, ora 20, la 
Sala mică a Palatului, tenorul Va
lentin Teodorian va oferi publicu
lui bucureștean un recital alcătuit 
din piese do Wolff, Debussy, Ll- 
patti, Jora, Ciortea.

Teatrul „Barbu Delavrancea” 
prezenta vineri 9 mai, în premieră, 
comedia lirică „Balul florilor" de 
Vadim Korostîlev. Regia spectacolu
lui este semnată de Olimpia V. Ar- 
ghir, ttnără absolventă a Institutului 
de Teatru.

între 10—13 mai Teatrul de stat din 
Galați va întreprinde un turneu in 
Capitală. Repertoriul va cuprinde : 
„Montserrat" de Emmanuel Roblăs 
(in regia lui Yannis Veakis), „Omul 
In robă" de Pavel Kohout (tn regla 
lui Ovidiu Georgescu), „Revizorul" de 
Gogol, precum șl piesa Eugeniei 
Busuioceanu „Emin și Veronica" (am
bele In regla lui Gheorghe Jora). 
Spectacolele vor avea loc pe scena 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 
teatrului „Bulandra".

Marți 29 aprilie a avut loc la Tea
trul Național din Iași premiera piesei 
„Aterizare forțată" de Miklos Gyârfâs. 
Regla este semnată de George Cara- 
bln iar scenografia de Doris Jurgea. 
lnterpreții principali sint : Cornelia 
HIncu șl Virgil Costin.★

Artiștii păpușari din Russe (R. P. 
Bulgaria) vor prezenta slmbătă 10 
mai, orei® 15, în sala teatrului „Țăn
dărică* («ala din Calea Victoriei) 
spectacolul „Merel® de aur” realizat 
d® regizorul Petăr Alexandrov.

„ADELA" de Ibrăileanu

în matineu teatral
Excelentă, ldeea teatrului Nottara 

de a organiza matinee pentru elevi 
cu texte de certă valoare ale litera
turii române. Acest ciclu — căruia îi 
dorim o existență îndelungată și un 
repertoriu alea — a fost inaugurat cu 
„Adela", delicatul roman al lui G. 
Ibrăileanu, într-o adaptare de Con
stantin Tita Bobeș. Eleganța stilului, 
frumusețea expresiei se reunesc aci 
cu o analiză subtilă a caracterelor, a 
sentimentelor omenești. Cei doi pro
tagoniști sînt Ludovic Antal — un 
doctor Codrescu meditativ, rafinat, cu 
o bogată viață interioară — și Lu
cia Mureșan — trecînd cu o remarca
bilă naturalețe de la umorul exube
rant al adolescenței la îngîndurarea 
unei femei pline de farmec șl sensi
bilitate. Recitalul lor interpretativ 
demonstrează convingător virtuțile 
pe care le poate acorda actorul dia
logului scenic, printr-un contact fa-

miliar cu poezia, cu melodia cuvîn- 
tului.

Regia (Mircea Avram) a căutat si 
păstreze cit mal Intactă vibrația lite
rară a operei originale. De aceea, ml 
«-au părut exterioare și Inutile, în 
dezacord cu atmosfera generală a 
reprezentației, intervențiile intem
pestive ale Confidentului (forțat in
trodus In dramatizare șl Indigest în
truchipat de Mihnea Moisescu). De
corurile și costumele Lidiei Radian 
evocă, în schimb, parfumul de epocă 
al «crierii lui Ibrăileanu. Scurte a- 
pariții pitorești au Napoleon Crețu și 
Natașa Nicolescu.

E un spectacol pe care tinerii îl vor 
frecventa cu plăcere, parcurgînd îm
preună cu lnterpreții o pagină de 
distincție intelectuală șl de bun gust.

Andrei BALCANII

O A trăi pentru a trăi : PATRIA — 9,30 ; 12,15 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30, FESTIVAL — 9 ; 11,45 ; 14 30 ;
17.15 ; 20,15, la grădină — 19,30.
o Paradisul îndrăgostiților : REPUBLICA — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, STADIONUL DINAMO 
— 19,30, SALA PALATULUI — 17,45 (seria de 
bilete — 2833) ; 20,30 (seria de bilete — 2851).
o In umbra coltului : LUCEAFĂRUL — 8,45 ; 
11 : 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA DOINA — 19,30 
o Apele primăverii : VICTORIA — 8.45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.
0 Rio Bravo : LUMINA — 9,15—17,30 In con
tinuare ; 20 15, COSMOS — 15,30 ; 19.
© Cocoșatul : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30.
O Ceasul căpitanului Enrlko : DOINA — 11,30 ; 
13 ; 14,30.
0 Bună ziua, contesă : DOINA — 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ;
<S Pipele : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Bomboane muzicale ; Los Meme ; Dacă o

10.
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Iubești : TIMPURI NOI — 8—21 tn continuare. 
O Pe urmele șoimului : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 8 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA
— 19,30.
A Adio, Gringo : GRIVIȚA — 8 ; 11,18 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, la grădină — 19,30, ARTA — 8,30—
16.30 tn continuare ; 18,18 ; 20,30, la grădină — 
19,30.
• Feldmareșala: ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
A Răutăciosul adolescent : BUZEȘTI — 15,50 ; 
18 ; 20,30, la grădină — 19,30 ; VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Pe plajele lumii : DACIA — 8,15—16,15 tn 
continuare ; 18,30 ; 20,45, GTULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
A Vremuri minunate la Spessart : BUCEGI — 
9 30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — " " 
TOMIS — 9—15,45 tn continuare ; 18,18 ; 
la grădină — 19,30.
A Pașa : UNIREA — 15,30, la grădină — 18,30. 
A Țarcul : UNIREA — 18.
e La est de Eden : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15 la 
grădină — 19,30, RAHOVA — 15,30 ; 18, la gră
dină — 19,30.
A Prima zi de libertate : RAHOVA — 20,30.
(5 Planele mecanice : DRUMUL SĂRII — 18 i
17 30 ; 20, PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
A Samuraiul : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
A Riscurile meseriei : COTROCENI — 15,30 ;
18, POPULAR — 15,30 ; 18.
A Procesul de Ia Verona : POPULAR — 20,30.
A Vară capricioasă : COTROCENI — 20,30.

19,45,
20.30,

A apărut ziarul

SATUL SOCIALIST
Cotidian de mare tiraj, editat de Uniunea Națională a Coope

rativelor Agricole de Producție.
Ziarul .................... ................. ...................... -- -

6 pagini.
Prețul unic al

rile de difuzare
Abonamentul

se fac prin factorii poștali, difuzorii procentuali, oficiile și agențiile 
poștale.

LOCUITORI Âl SATELOR,
CITIȚI CU TOȚII ZIARUL SATUL SOCIALIST I

totul socialist** apare zilnic în 4 pagini, iar «îmbăta în

unui exemplar — 30 de bani. De vînzare la chioșcu- 
a presei și la magazinele cooperației de consum, 
lunar — 8 lei ; trimestrial — 24 lei. Abonamentele
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(Urmare din pag. I)
clnt, suita d® schimbări 
și măsuri la car® obligă 
restructurarea sistemului 
de program® destinat u- 
nei singur® discipline în 
școala generală sau în 
liceu, pentru a face mal 
pregnant argumentul adus 
mai sus.

Dacă totalitatea pro
gramelor car® servesc o 
aceeași disciplină au fost 
elaborat® pe baza unei 
concepții unitar® și mo
derne, ele solicită și de
termină un șir de acțiuni 
în lanț, acțiuni fără car® 
perfecționarea conținutu
lui învățămîntului ar ră- 
mîne simplă intenție. A- 
cestea sînt: elaborarea 
unor manuala noi d® că
tre autori capabili să asi
mileze concepția ștlinți-

a
structurarea 
lor (concepțl® Ia elabo
rarea căreia ei înșiși ar 
putea participa) ; elabo
rarea unor manual® pen
tru profesori și a unei di
dactici speciale (a unei 
lucrări metodice) în acord 
cu spiritul didacticii mo
dern® și cu noul conținut 
al programelor și manua
lelor ; reprofilarea mate
rialului didactic în funcție 
d® noile exigențe științi
fic® și pedagogic®, con-

fică 
care

pedagogică 
generat re- 

programe-

Timpul probabil pentru 6, 
7 și 8 mai. în țară : vreme 
călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în sudul și 
estul țării. Ploi slabe izolate 
se vor semnala în vestul țării. 
Vînt slab, pînă la potrivit,

predominînd din sectorul su
dic. Temperaturile minime vor , 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
iar maximele între 14 și 24 de 
grade, local mai ridicate. în 
București : Vreme călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vînt slab, pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul su
dic. Temperatura în creștere 
ușoară.

Ceahlăul* din Piatra Neamț

(Urmare din pag. I)

17,30 — Telex TV

17,35 — Lumea copiilor
„Cutia cu surprize" cu Da
niela și Așchluță.

17,50 — Limba francezft. Lecția 97.

18,15 — Micii meșteri mari — e- 
misiune pentru pionieri șl 
școlari. Transmisiune de 
la Expoziția „Mlnl-Teh- 
nlcus", organizată de re
vista „Cutezătorii*.

18,45 — Filmele pentru copil. © 
Două creioane ® Pepite.

19.00 — Telejurnalul de seară. — 
Buletinul meteorologic.

18,30 — Ateneul tineretului. ..Na
vetiștii'1

20,00 — Roman-folleton : „Lunga 
vară fierbinte" (I) — după 
William Faulkner.

21,00 — Interprețl îndrăgiți al etn- 
teculul transilvănean : Ell- 
sabeta Toth șl Petre Să- 
bădeanu.

21,20 — Filmul documentar : „Bu- 
chlnlștii" — producția a 
«tudlourllor poloneze.

21,35 — Muzică ușoară Interpre
tată de Alexandru Jula 
«1 formația „Cristal"

21,58 — Publicitate

22.00 — Prim plan. Acad. Ștefan 
Mllcu. Emisiune de Ște
fan lacob.

22,30 — Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală.

*8.00 — Telejurnalul de noapte.
W.10 — închiderea omisiunii.

A Expresul colonelului von Ryan i CRÎNGAȘI 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Comedlanțll : MELODIA — 10.30 ; 14 | 17 | 
20, GLORIA — S ; 12,30 ; 16 : 19,30.
• Noaptea « făcută pentru... a visa : FLO- 
REASCA — 0 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Crimă tn stil personal I VOLGA — 9,30—18 
tn continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Tată de familie : MIORIȚA — 8.50 ; 12 ; 14,30 | 
t7.30 : 20.

teatre

• Opera Română : Seară vleneză — 18,30.
• Teatrul de Operetă : My fair lady — 19.30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : Nepotul Iul Rameau
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : Photo Finish
— 20.
• Teatrul Mic : lona — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" 1 Hanul 
melodiilor populare — 20.

ceperea șl producerea 
lui; asimilarea conținu
tului restructurat, a teh
nicii didactice înnoite șl 
a noului material didactic 
de către cadrele didac
tice, acțiune care se poa
te desfășura în paralel 
cu cele enumerate mai 
sus, putînd începe ime
diat după definitivarea 
programelor, dar care 
est® ținută să respecte le-

i

lor piteștenl, de a înălța 
tot mai repede schelele 
combinatului. Ion
Wagner, care conduce 
o echipă de 19 beto- 
niști, ne spune : „Iar
na prelungită ne-a cam 
încurcat ițele. Așa că, 
acum, cînd e timp fru
mos, nu vrem să-1 mai 
pierdem. De aceea, cu 
toții am sărbătorit 
prin muncă primele 
zile de mai. Am lucrat 
la turnat betoane, la 
corpul matrițeriei, de 
care depinde punerea 
în funcțiune a utilaje
lor primei etape de 
producție. Stația 
betoane nu ne-a 
dus neajunsuri ; 
toate acestea, am
parat betoane și pe 
șantier cu betonierele 
noastre. Vreau să e- 
vidențlez din oamenii

de 
pro- 

cu 
pre-

brigăzii pe care o con
duc pe : A. Andrioaie, 
Nicolae Chlrilă, Mihai 
Frățilă.

împreună cu șeful de 
lot, ing. Mircea Mihăl- 
lă, am trecut în revis
tă și alte locuri șl for
mații de muncă. „După 
cum so vede, n« a- 
trage el atenția, în 
secția de benzi transpor
toare, se află o mare 
concentrare de forțe 
umane și mecanice". 
Notăm că pe șantier 
lucra de zor buldozeris
tul Vasile Rus, care, în 
trei zile, a „împins" 
1 000 mc. pămînt. în a- 
cest fel, s-a creat fron
tul de lucru necesar e- 
chlpei de montori, con
dusă de Ene Ștefan. A- 
celeașl eforturi susți
nute a depus șl Alexan
dru Manolache, cu 
cel 40 betoniști, care a 
fasonat fler-beton la

cea de-a 
secției de benzi. La 
dozaj-amestec, făceau 
săpături 15 săpători be- 
tonlștl, conduși de Pe
tre Samson. Nici el nu 
și-au menajat efortu
rile. Ținta lor : în zile
le următoare că creeze 
un front larg d® lucru 
pentru montori. Nu au 
lipsit de pa schelele 
șantierului nici instala
torii și nici montorfl 
conduși de Traian Fota 
și Ion Morărescu.

Un nou obiectiv ce 
profilează pe harta 
industrială a Plteștiu- 
lul : Combinatul de ar
ticole 
cauciuc, 
trecerii 
schelele 
tăți economice 
vizibil proporții, «e ar
monizează cu marile 
ritmuri industrial® ala 
tării.

(Urmare din pag. I)

In 
ri-

nu

de a învinge greutățile, de o re
cunoaște greșelile, de a respinge 
minciuna și impostura. O deve
nire de sine ce și-a avut izvo
rul tn Insfiși descătușarea ade
văratei istorii a României, 
însuși faptul dăruirii pentno 
dicarea noii lumi.

Istoria poporului romdn
cunoscuse ptnâ atunci deplina 
certitudine. Fiecare victorie, fie
care treaptă suită pe verticala 
socialistă a țării a fost și este, 
tn fapt, descifrarea și autentifi
carea idealului tn numele că
ruia au luptat generații de re
voluționari, — idealul umanis
mului socialist, idealul omului 
eliberat pentru totdeauna de 
îngrădirile economice și sociale, 
al „omului întreg", fericit și 
mîndru de soarta sa, stâptn al 
destinului său.

Spre a-și apăra existența și 
ființa, spre a-și asigura tntîlni- 
rea demnă cu viitorul, patria, 
poporul român au avut nevoie 
de puterea și înțelepciunea cla
sei muncitoare și a partidului 
său comunist. Politica și activi
tatea clasei muncitoare și a 
partidului comunist au familia
rizat întregul popor cu progre
sul și civilizația, cu știința și 
cultura. S-a desfășurat și se

concepției cafe a generat 
restructurarea totalității 
programelor, atît elevii, 
cît și profesorii se vor 
găsi în dificultate. Dacă 
o singură etapă din ac
țiunea necesară de infor
mare și perfecționare a 
profesorilor ar fi ignorată, 
receptivitatea față de e- 
lementele de modernizare 
ar putea să se diminueze.

Un program pedagogia

doua halfi a 
de benzi.

tehnice din 
Datorită tn- 

constructorilor, 
viitoarei unl- 

capătă

desfășoară deci o revoluție pe 
toate planurile, ce a desferecat 
energii nebănuite, știutul patos 
al cunoașterii și ddruirii crea
toare transfOrmîndu-se intr-o 
trăsătură generală a profilului 
noului muncitor, al noului ce
tățean el țârii. înstrdinarea, 
ruptura de obiectul muncii sale, 
de semeni, indiferența față de 
existența societății tn care vie
țuiește — tot ceea ce, pe vre
muri, tl îndepărtase pe om că
tre izolare și-l frustrase de feri
cire — au făcut loc conștiinței 
apartenenței la o lume creată 
după propriile sale determinări, 
credințe și năzuințe, — o lume 
obiectivă, firească, cea mai fi
rească — lumea dreptății și a- 
devărului! Astfel, plăsmuirile 
mîinilor și ale minții poartă azi 
pecetea geniului unui popor — 
al poporului român. Și exis
tă acum o încredere care co
mandă gesturile, o disciplină 
neșovăielnică a mersului îna
inte, umăr Itnpă umăr, munci
tori, țărani și intelectuali. I-am 
văzut pe toți acești entuziaști 
făuritori ai României socialis
te, pășind mtndri tn coloanele 
demonstranților de 1 Mai. Și 
tncă o dată m-am convins că, 
de fapt, astăzi, tn patria noastră 
există o singură generație: ge
nerația celor ce și-au înțeles 
menirea.

orarul elevilor șl în ser
viciul profesorilor ? Cum 
se va propaga instruirea 
programată, în ce formu
lă, în ce ritm și pentru 
care dintre discipline ? 
Răspunsurile la astfel de 
întrebări, care preocupă 
astăzi deopotrivă pe pro
fesori și părinți, trebuie 
«ă se constituie într-un 
program perfect articulat, 
elaborat cu metode știin

Pedagogia in perspectiva
modernizării învățămîntului

gile învățării șl principiile 
educației adulțiîoi.

Am evidențiat etape
le, duratele șl difi
cultățile unei acțiuni 
de modernizare a con
ținutului învățămîntului, 
nu pentru a preconiza 
o procedare timidă și len
tă, ci pentru a 
necesitatea unui 
de perspectivă, 
în același timp 
deschis ameliorărilor și, 
totodată, precis și ferm. 
Dacă un singur autor 
ș-ar abate de la sistem, 
dînd un manual In afara

sublinia 
program 
suplu șl 
riguros,

al modernizării învăță
mîntului ar trebui să in
dic® mijloace șl căi, să 
stabilească etape și să 
iacă evaluări asupra po
sibilităților celui mal im
portant și sensibil ele
ment component al ori
cărui «istem de învăță- 
mînt — corpul de educa
tori. Care vor fi coordo
natele pedagogice șl ni
velul învățămîntului nos
tru peste 3—4 ani sau 
peste 8—10 ani 7 Cînd și 
în ce modalități vor in
terveni emisiunile televi
ziunii tn învățămlnt, is

țifice și pe baza unor •- 
valuări moral-psihologiae 
și economice foarte rigu
roase.

Anunțarea, discutarea 
șl definitivarea progra
mului pedagogic al mo
dernizării învățămîntului 
ar stimula energiile, ar 
îndepărta falsele proble
me șl temerile nejustifi
cate și ar înlesni găsirea 
ritmului optim șl a dozei 
exacte în operarea schim
bărilor. El ar aduce un 
«por de interes în rîndul 
educatorilor și al cerce
tătorilor preocupați de

problematica învățămîn- 
tulul. Un imens potențial 
științific, existent In școli, 
la catedrele universitare 
șl în diverse Institute șl-ar 
putea înscrie efortul tn 
perspectiva obiectivelor 
stabilite de un astfel de 
program pedagogic.

Elaborarea unui pro
gram de o asemenea an
vergură n-ar putea fi de- 
cît o operă colectivă, care 
să sintetizeze. In perspec
tivă pedagogică, totalita
tea punctelor de vedere 
și a criteriilor reclamate 
de evaluarea unul sistem 
de învățămlnt. Planul de 
cercetare al Institutului 
de științe pedagogice ar 
putea constitui doar un 
punct d® plecare șl o 
parte din programul pre
conizat. Institutul face și 
va trebui să Iacă mari 
eforturi pentru a-șl înde
plini misiunile științifice 
noi care îl revin. Concep 
însă programul moderni
zării învățămîntului nu 
doar ca pe un plan de 
cercetare, cl ca pe un 
studiu pedagogia conclu- 
ziv șl orientativ, bine sus
ținut. în eplritul Directive
lor C.C. al P.C.R. el ar 
trebui să trateze educația 
și școala de mîine ca in
stituție cu rol hotăritor în 
dezvoltarea socială și 
națională, lndicînd unde 
ne propunem să ajungem, 
pe ce căi și în cit timp.
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FOTBAL, DIVIZIA A TENIS

INTENSIFICAREA RITMULUI
INSĂMINTĂRILOR

România 3 (Urmare din pag. I)

totuși, campionul? Ungaria 2

țț
L.

Minutul 87 al partidelor F. C. Argeș—Rapid 
șl Politehnica—U.T.A. La Pitești, Roșu Înscrie 
imparabil dintr-o pasă a lui Dobrin și scorul 
devine 2—1 pentru argeșeni (prima înfrîngere 
a giuleștenilor în retur este un fapt conturat). 
La Iași, — o lovitură liberă la margi
nea careului lui Constantinescu și Pojoni mar
chează în stil de maestru. Tribunele pi- 
teștene palpită ; sînt regăsite... iluziile pierdute, 
Pojoni este literalmente sufocat de efuziunile 
lirice ale coechipierilor săi ! Cine vorbea de... 
relansarea campionatului ?

Minutul 88 al meciului Politehnica—U.T.A. Altă 
lovitură liberă anonimă. Singura deosebire este 
că a fost dată Ia marginea careului lui Gornea. 
Execută Ștefănescu și cu colaborarea prestigioasă 
a lui Lupulescu... U.T.A. a pierdut. Ștefănescu

șl Lupulescu au repus din nou titlul în Joc. Cine 
spunea că... lupta pentru titlu a fost încheiată ?

Campionatul a devenit un cazan în care totul 
fierbe. Se înregistrează rezultatele cele mai 
contradictorii. Stănoaie devine o vedetă de prim 
rang, Domide își pierde din strălucire, Dobrin 
revine în actualitate, Dumitrache marchează în 
primul minut șl apoi dispare la mijlocul tere
nului. Petrolul se zbate. Steaua pierde cu Crișul 
la București, in tur, dar cîștigă acum la Oradea. 
Universitatea Craiova pulverizează „etapa tre
cută** pe învingătorii de astăzi ai liderului, dar 
face figurație la Constanța. Universitatea Cluj 
nu reușește decît un meci „nul** cu Crișul, acasă, 
dar pe stadionul „Republicii** din București 
nu este egalată de Progresul decît cu ajutorul 
arbitrului Alex. Toth. Dinamovlștil bucureștenl

— candidați la titlul do campioni — Înoată 
nouăzeci de minute în partida cu Jiul. O sin
gură echipă pare în afara tuturor acestor zba
teri — Dinamo Bacău. Traversează ultima parte 
a întrecerii complet izolată de zbuciumul ce
lorlalți.

Ca o caracteristică generală a etapei a 24-a 
poate fi conșlderată străduința tuturor Jucăto
rilor de a dă un randament maxim, străduință 
concretizată In volumul mare de efort fizic de
pus. „Dacă s-ar juca tot atît de mult fotbal pe 
cit se aleargă, ne declară antrenorul emerit 
Emerich Vogi, ar fi extraordinar ! Dacă ne gîn- 
dim însă că nu cu mult timp în urmă șl acest 
lucru (alergarea — n.r.) era un deziderat, atunci 
să-l considerăm un bun cîștigat".

Duminică a luat sfîrșit pe tere
nurile din parcul sportiv Progresul 
întîlnirea internațională de tenis 
dintre echipele României și Unga
riei. Jucătorii români au obținut 
victoria cu scorul de 3—2. în cel 
mai așteptat meci, Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—4, 6—4, 1—6, 6—2 pe 
Istvan Gulyas. Alte rezultata : 
Năstase, Mărmureanu-Barany, Ma- 
chan 6—4, 6—4, 6—4 ; Szoeke- 
Mărmureanu 8—6, 6—4, 6—0.

au
la

( REZULTATE TEHNICE S
> • BUCUREȘTI : PROGRESUL — „U“ CLUJ 2—2 (0—1). Au marcat \
> Barbu (min 7). Mateianu (min. 55 din lovitură de la 11 m), Adrian Con- C
> stantinescu (min. 57), Codrea (min. 86). (.

• DINAMO BUCUREȘTI—JIUL 1—0 (1—0). A marcat Dumitrache $
' (min. 1). J
( • IAȘI : POLITEHNICA—U.T.A. 2—1 (1—0). Au marcat Deleanu 5
, (min. 41 din lovitură de la 11 m), Lupulescu (min. 88) pentru gazde și J

Pojoni (min. 87, pentru oaspeți. 1
I • PITEȘTI : F. C. ARGEȘ—RAPID 2—1 (1—1). Au marcat : Kraus J 
( (min. 32) și Roșu (min. 87) pentru gazde și Mazurachis (min. 28). 1
> • CONSTANȚA : FARUL—UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—0 (2—0). î
I Au marcat : Sasu (min. 10) și Tufan (min. 35). /

• BUȘTENI : PETROLUL PLOIEȘTI—DINAMO BACĂU 0—0. J
> • ORADEA : CRIȘUL—STEAUA BUCUREȘTI 1—2 (0—2). Au mar- 5 
l cat : Sătmăreanu (min. 7) și Voinea (min. 21 din lovitură de la 11 m) 1

pentru oaspeți și Dărăban (min. 49) pentru gazde. j
ț • ARAD : VAGONUL—A.S.A. TG. MUREȘ 3—0 (1—0). Au marcat J 
)> Dembrovschl (min. 35 și 78 din lovituri de la 11 m) și Stănoaie (min. 82). J

vvvvsa/sa/vvwvvvvxaazvvvvvvvvvvvvvvvvv

CLASAMENTUL
U.T.A. 24 13 4 7 36-21 30
Din. Buc. 24 12 4 8 43-26 28
Rapid 24 11 5 8 31-28 27
Din. Bacău 24 11 4 9 28-26 26
„U“ Cluj 24 11 3 10 35-32 25
Jiul 24 10 5 9 26-23 25
„U“ Craiova 24 11 3 10 39-39 25
Steaua 24 10 4 10 40-34 24
Politehnica 24 11 2 11 26-30 24

..Farul 24 10 3.11 31-34 23
Petrolul 24 10 3 11 23-27 23
A.S.A. 24 10 3 11 274=38 23
Crișul 24 7 8 9 26-25 22
Progresul 24 7 8 9 24-29 22
F.C. Argeș 24 9 1 14 26-39 19
Vagonul 24 8 2 14 34-50 18

ETAPA VIITOARE
(18 mal)

Rapid — Politehnica Iași.
F.C. Argeș — Crișul.
Farul — Dinamo București.
Dinamo Bacău — Universita

tea Craiova.
Steaua — Vagonul.
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul.
U.T.A. — Progresul.
Universitatea Cluj — Petrolul.

Meciul vedetă dintre campionii 
Uio Năstase și Istvan Gulyas a dat 
loc la o dispută atractivă. Vădind 
o ameliorare substanțială a jocu
lui său (așa cum ne-o confirma și 
antrenorul echipei reprezentative, 
Gh. Cobzuc) și un plus de incisi
vitate în atac, Iile Năstase s-a im
pus în fața reputatului său adver
sar. De altfel, la sfîrșitul întîlnirii 
Istvan Gulyas ne-a declarat : „A 
cîștigat cel mai bun dintre noi. 
Vreau să subliniez ■uperioritatea 
actuală a talentatului jucător ro
mân Năstase șt perspectivele sale 
In arena Internațională. Năstase șl 
Țirlac formează o redutabilă echi
pă In „Cupa Davis”. în ce mă pri
vește, am vrut ca jocul meu cu Nas- 
tase să tie Inimos. Șl cred că am 
reușit”.

incandescent
/la îasi
u ■IAȘI (prin telefon, de la trimi

sul nostru). — De duminica tre
cută. ieșenii au devenit mult mai 
optimiști în legătură cu echipa fa
vorită ; în < special atunci cînd a- 
ceasta joacă pe terenul propriu din 
Dealul Copoului. Ieri, toți cei pe care 
i-am rugat să dea un pronostic (ma
joritatea au fost „intervievați" în 
parcul denumit acum „Hanul Ancu- 
tei", unde, la iarbă verde, așteptau 
ora Începerii meciului) ne-au spus 
un singur cîștigător : Politehnica.

Optimismul general al fotbaliști
lor si suporterilor si-a găsit un su
port și în „crochiul sportiv" publi
cat ieri de ziarul „Flacăra lașului", 
care, deși în titlu punea sub sem
nul egalității șansele echipelor 
(„Poli sau U.T.A. ?“), se încheia cu 
o afirmație de certitudine : „Vom 
învinge pe U.T.A.**.

Dar U.T.A. 7 Va continua sau nu 
lupta pentru a readuce Aradului, 
după mai bine de 20 de ani, titlul 
de campion ?

Evenimentele din prima repriză a 
partidei i-au arătat pe fotbaliștii 
localnici dornici de fapte mari. A- 
ceștia au dominat ca în zilele lor 
bune (e drept fără a arăta un fot
bal de prea mare calitate), au be
neficiat de vreo 7—8 cornere, au a- 
vut cam tot atîtea ocazii clare de 
gol, însă n-au marcat decît unul 
singur : în minutul 41 prin Delea
nu. Golul a fost înscris dintr-o lo
vitură de la 11 m just acordată de 
arbitrul Zaharia Drăghici la un 
fault în careu asupra lui Goliac. 
Localnicii ar fi putut marca nu u- 
nul. ci mai multe goluri (si toate 
din acțiuni clare), dar nu pripeala, 
ci... calmul, întîrzierea mai bine-zls 
cu care Goliac. Lupulescu. Cuper- 
man si alții din colegii lor au șu
tat la poarta lui Gornea a anulat 
goluri ca si făcute.

Repriza secundă aparține însă mult 
mai net echipei U.T.A., parcă re

ntată complet după pauză. Lere- 
. devenit acum diriior de clasă 

i î ofensivă. si-a dus foarte a- 
proape echipierii de egalare. Mo
mentul în sine s-a petrecut abia cu 
trei minute înainte de sfîrsitul par
tidei. Tot dintr-o fază statică, pre
cum înscrisese Politehnica. O infrac
țiune la vreo 20 m de poarta lui 
Constantinescu l-a permis lui Po
loni să demonstreze o adevărată 
măiestrie : mingea a trecut peste 
zid. a lovit bara transversală în in
terior si a intrat în gol.

Bucurie dublă pentru U.T.A. : cam 
tot atunci, la Pitești F. C. Argeș 
înscria golul victoriei asupra Rapi
dului...

A urmat însă lovitura de tea
tru ! Politehnica, după ce repune 
mingea de la centru, obține o lo
vitură liberă de pe partea dreaptă, 
aproape de tușă. Un sut precis în 
careu, unde se află Lupulescu par
că decis să-si răscumpere greșelile 
serioase de pînă atunci. Se înaltă, 
dlntr-un buchet de jucători, si lo
vește mingea cu capul, dirijînd-o în 
gol : 2—1 pentru Politehnica.

I. DUMITRIU

a jucat și...
F. C. ARGEȘ - RAPID 2-1 

(1-1)
La Pitești, în fața a circa 20 000 de 

spectatori, s-a desfășurat o partidă 
de mare luptă între fotbaliștii arge
șeni, sufocați de spectrul retrogra
dării, și rapidiștii angrenați în lupta 
pentru cucerirea titlului de campion. 
Inițiativa a fost aproape tot timpul 
de partea localnicilor. în plină ofen
sivă a argeșenilor, Olteanu se joacă 
cu mingea la marginea propriului 
careu, Mazurachis recuperează și în
scrie în colțul drept al porții piteș- 
tenilor. Trei minute mai tîrziu, Kraus 
primește o minge de la Dobrin și cu 
o lovitură cu capul face inutilă in
tervenția lui Răducanu : 1—1.

Repriza a doua începe tot în nota de 
dominare a gazdelor, care vor victo
ria. în min. 48 o bară verticală sal
vează poarta lui Răducanu de un gol 
ca și făcut. în min. 53 înregistrăm 
faze dramatice la ambele porți. Grea- 
vu șutează puternic, Vlad de la F.C. 
Argeș respinge, dar tot pînă la Grea- 
vu ; bara însă îi salvează pe piteș- 
teni. în același minut, mingea se 
plimbă pe bara transversală a porții 
apărate de Răducanu, unde Dan Coe 
salvează in extremis, trimițînd în 
corner. Golul victoriei se înscrie în 
min 87 de Roșu, în urma unei pase 
excelente a lui Dobrin.

START ÎN „DIVIZIA" DE ATLETISM
Valeria Bufanu : 14,1 - nou record republican Ia 100 m. 

garduri
„Divizia" de atletism — campio

nat republican pe echipe al unui 
sport prin excelentă individual — 
a luat un nou start. Desigur, ma
rele merit al competiției este acela 
că aduce la start, pe diverse piste, 
aproape 1 200 de atleți, în fiecare 
etapă, oferind posibilități de veri
ficare și afirmare unui mare număr 
de tineri.

Acum, însă, la începutul sezonu
lui în aer liber, am sperat mai mult 
de la evoluțiile fruntașilor atletis
mului nostru, finind cont de faptul 
că majoritatea lor își făceau prima 
apariție publică în 1969. Cîțiva 
(foarte puțini) au confirmat aștep
tările. Vom începe cu Valeria Bu
fanu (Rapid), realizatoarea unui nou 
record republican la 100 m garduri, 
cu 14,1 sec. Menționăm că Federația 
Internațională de Atletism a hotă- 
rît ca, pe viitor, în marile competi
ții, vechea probă de 80 m garduri să 
fie înlocuită cu această nouă dis
tanță. Alți performeri ai etapei 
inaugurale : Carol Corbu (Steaua) — 
16,13 m la triplu salt, Virginia Bonei 
(Rapid) — 1,72 m — la înălțime.

Campioana olimpică, recordmana 
mondială la lungime, Viorica Visco- 
poleanu, reintrată după o lungă pe

rioadă de tratament și convalescen
ță, în urma unei afecțiuni la picior, 
a realizat doar 6,06 m. Este încă prea 
devreme pentru marea atletă ca 
să-și regăsească cadența, acea ca
dență care i-a atras de nenumărate 
ori calificativul de „metronom" al 
săriturii în lungime. Dar, pînă în 
septembrie, la campionatele europe
ne, mai e destul timp. In aceeași 
probă, talentata junioară Alina Po
pescu (Steaua) a reușit 6,03 m, do- 
vedindu-și din nou frumoasele po
sibilități.

Am lăsat-o intenționat la urmă 
pe Olimpia Cataramă. Ea a aruncat 
discul la 54,76 m. (cifră ce consti
tuie, pînă la ora actuală, cel mai 
bun rezultat mondial al anului), în 
condiții destul de vitrege, pe un te
ren de antrenament departe de a- 
plauzele și încurajările suporterilor. 
Stadionul Dinamo este a patra săp
tămână la rînd o gazdă inospitalieră 
pentru aruncătorii de disc și su
liță, deși motivul invocat (s-ar de
teriora, pasămite, gazonul I) este 
contrazis de practică. Rezulta
tele întîlnirilor din București: 
Rapid—Steaua 131—128 ; Rapid— 
Argeș 167—100; Steaua—Argeș 
168—94.

In plin efort J*oto i 8. Crhtisa
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în sala Floreasca, în timpul . 

desfășurării turneului internațio- > 
nai de baschet masculin dotat 
cu „Cupa municipiului Bucu- i 
rești", pot fi văzuți aproape toți > 
membrii federației de speciali- 
tate, cei ai colegiului de antre- l 
nori de pe lîngă forul respectiv, / 
ca și alți oameni legați sufle- ) 
tește de soarta acestui sport, i 
Prezența lor, zilele acestea, în ■ 
sala bucureșteană este ușor ex-

l
I

plicabilă. Marți, echipa reprezen- 
tativă de baschet masculin va i------ -----baschet masculin va i 
pleca spre Haarlem, în Olanda, J 
unde, după terminarea turneu- I
lui de calificare pentru campio- l 
natul european, va avea un răs-
puns concludent în legătură cu... 
viitorul său. Și toată această lu- i 
me a baschetului vrea, parcă, ■ 
să întrezărească încă de pe a- 
cum acest viitor.

— Turneul de la Haarlem are 
o importanță capitală pentru 
baschetul nostru masculin, ne 
spune OCTAV DUMITRIU, se
cretar general al F.R.B. Un e- 
ventual eșec la Haarlem ne scoa
te din prim planul baschetului 
european pentru cel puțin pa- ? 
tru-cinci ani, în sensul că, de) 
pildă, la viitorul campionat con- i 
tinental nu vom mai avea nici / 
măcar dreptul de a fi cap de > 
serie într-un turneu de califica- 
re. Ca să nu mai vorbesc de e- 1 
fectele morale în rîndul jucăto-) 
rilor și chiar al puținilor spec- ț 
tatori, ce mai vin încă în jurul I 
terenurilor.

— Cum apreciațl forma pe i 
care o dețin selecționabilii, cu / 
cîteva zile înainte de plecare ? >

— în orice caz, nu la nive
lul la care ne-am fi așteptat. ■ 
Ceea ce pot spune cu certitu- ț 
dine este că, în lot, se află cei 
mai buni jucători pe caro îi a- 
vem la ora actuală.

— Care 
ză pentru 
lem ?

vecine unde s-au încheiat lucră
rile agricole.

Pentru a recupera rămînerea în 
urmă, mecanizatorii și țăranii coo
peratori din județul Bacău au lu
crat în aceste zile din plin, atin- 
gînd cel mai înalt ritm de lucru. 
Au fost însămînțate circa 16 000 
ha cu porumb. La cooperativa 
agricolă de producție din satul 
Șiretul, tractoriștii din secția con
dusă de Vasile Oprișan și-au 
organizat munca în așa fel in
cit să poată termina complet a- 
răturile, să pregătească pentru 
însămînțări 100 ha teren și să 
însămînțeze cu porumb 60 ha. 
In fiecare zi, două tractoare 
lucrat la arături, alte patru
discuit, iar două la semănat. Ală
turi de mecanizatori, aproape 100 
de țărani cooperatori au lucrat la 
plantarea butașilor de sfeclă pen
tru sămînță. La cooperativa agri
colă din comuna Măgura, ing. Con
stantin Butnaru ne-a informat că 
tractoriștii au 
arat, iar ziua 
aceste zile au 
ha cu porumb, 
cole, cum sînt 
Ardeoani, Răcăciunl, Gîrleni, Un
gureni și altele au terminat în 
aceste zile semănatul.

Din datele centralizate la direc
ția agricolă a județului Alba re
zultă că, în primele zile ale lunii 
mai, s-a dat bătălia decisivă pen
tru terminarea însămînțărilor de 
primăvară. De fapt, în 50 la sută 
din cooperativele agricole semăna
tul porumbului s-a încheiat. Prin
tre acestea sînt cele din Balomir, 
Jidvei, Valea Lungă, Cîlnic, Băl- 
caciu, Războieni, Rădești, Cium- 
brud și altele. Atenția cooperato
rilor a fost îndreptată și spre 
efectuarea altor lucrări de sezon l 
fertilizarea terenului, tăiatul și le
gatul viței de vie, executarea sa
pei mari în vii, plantatul legu
melor. în cooperativa agricolă 
comuna Galda de Jos, tov. 
agronom Maria Suchov ne-a 
clarat că, în zilele acestea, 
lucrat cel mai intens. Vremea 
favorabilă a întîrziat întrucîtva 
lucrările în comparație cu alte 
unități din județ. Au mal rămas 
neînsămînțate circa 40 ha situate 
într-un punct mai jos unde apa 
în sol n-a permis intrarea trac
toarelor. „Dacă vremea rămîne 
frumoasă, ne-a asigurat inginerul 
agronom al cooperativei, în trei 
zile porumbul va fi însămînțat și 
pe acest teren".

Membrii multor cooperative a- 
gricole din județul Harghita au 
folosit din plin timpul bun de lu
cru la însămînțări. In dimineața 
zilei de ieri, cooperativele agri- *| 
cole din Sîncrai, Eliseni, Cușmed, 
Mujna, Porumbenii Mari șl altele 
au anunțat, printre primele, ter
minarea însămînțărilor. La coope
rativa agricolă din Secuieni, con
comitent cu semănatul au fost lua
te măsuri pentru efectuarea lucră
rilor de ameliorare a pajiștilor na
turale pe sute de hectare. Ca ur
mare, procentele care reprezintă 
suprafețele însămînțate au sporit 
simțitor. Astfel, sfecla de zahăr a 
fost semănată pe 90,5 la sută din 
suprafețe, iar porumbul — pe 84 
la sută. La direcția agricolă se a- 
preciază că în zilele următoare se 
va intensifica plantatul cartofilor, 
lucrare rămasă în urmă.

In ziua de 1 Mal și în zilele ur
mătoare, în județul Vaslui s-a lu
crat cu o viteză de 10—12 procen
te la însămînțări total culturi și 
cu 11 procente, în medie, la po
rumb. Astfel, sîmbătă seara pla
nul însămînțărilor de primăvară se 
realizase în proporție de peste 74 
la sută total culturi și Ia 70 la sută 
la porumb. Cum era și firesc, în 
toate unitățile agricole din județ 
s-a lucrat în ritm sporit și în 
cursul zilei de duminică. In zorii 
zilei de ieri, Ia cooperativa agri
colă din Codăești, de exemplu, 
erau la cîmp 10 tractoriști care 
lucrau la pregătirea terenului cu 
polidiscurile, iar doi la însămîn
țat. Tractoriștii Gh. Schiopu și 
Vasile Nicolae, ajutați la semă
nători de cooperatorii Constantin 
Panaite și Nicolae Apetrei, ter-

lucrat noaptea la 
la semănat în 

semănat circa 100 
Multe unități agrl- 
cele din Hemeiuș,

din 
ing. 
de
s-a 
ne-

minaseră de semănat pînă la orele 
10 o tarla de 12 ha și se mutau 
la o altă tarla de 35 ha de la bri
gada a 4-a.

în cursul zilei de duminică, pre
cum și în zilele precedente, se pu
teau însămînța suprafețe mai mari 
dacă peste tot ar fi fost luate mă
suri In vederea organizării muncii 
pînă în cele mai mici amănunte. în 
județul Vaslui, așa cum s-a arătat, 
s-a lucrat intens în numeroase co
operative agricole. Dar se putea 
face mai mult. O dovedește, între 
altele, situația din cooperativa a- 
gricolă din Miclești. Pe dealurile 
nemecanizabile se ara și semăna cu 
48 de atelaje. Din păcate, duminică 
s-a ieșit la lucru destul de tîrziu, 
în special cu atelajele. Nu s-a lu
crat din plin, în ziua de ieri, nici 
la cooperativa agricolă Vaslui. Cele 
trei semănători pe care le-am găsit 
în cîmp lîngă satul Moara Greci
lor. ieșiseră tîrziu la lucru, iar după 
ce au terminat o tarla de vreo 25 
ha nu s-au mai mutat la altele, 
deși era teren pregătit pe 50 ha. 
Este o tărăgănare nepermisă dacă 
se are în vedere că la cooperativa 
agricolă din Vaslui mal sînt de 
însămînțat 350 ha din cele 587 ha 
cu porumb. La Zăpodeni s-a lucrat 
de dimineață cu 8 semănători, dar 
pe la orele 14 toți mecanizatorii 
și-au aliniat tractoarele la sediul 
secției. Și la Rebricea s-ar fi putut 
însămînța mai mult duminică, dar 
șeful secției I.M.A. a chemat pe la 
orele 15 pe toți tractoriștii să facă 
cu el instructajul lunar privind 
protecția muncii. Parcă înainte de 
începerea semănatului nu se pu
tea face acest instructaj !

în județul Harghita, deși semă
natul sfeclei de zahăr și al porum
bului sînt pe terminate, a mai ră
mas de plantat o mare suprafață 
cu cartofi. Pînă duminică seara s-a 
realizat numai 40 la sută din su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
cartofi. E adevărat că duminică 
dimineața, la cooperativele agri
cole Tușnad, Sîncrăieni, Sîntimbru 
erau pe cîmp numeroase tractoare 
șl mașini de plantat cartofi, sute și 
sute de cooperatori lucrau din plin, 
Cîțiva tractoriști însă nu s-au pre
zentat la lucru și din această cauză 
nu s-a putut pregăti terenul in ve
derea efectuării plantatului in a 
doua zi. La cooperativa agricolă 
din Cristuru Secuiesc, unde mai 
este de semănat o suprafață da 
circa 100 ha, la amiaza zilei de ieri, 
la sediul unității, era un tractor, 
iar la sediul sectorului I.M.A. alta 
4 tractoare neutilizate. Nefolosirea 
la întreaga capacitate a parcului 
de mașini șl tractoare a dus la în- 
țîrzierea semănatului cu circa două 
zile față de unitățile vecine. E ne
cesar ca în zilele ce urmează în 
județul Harghita să fie depuse e- 
forturi în vederea terminării grab
nice a plantării cartofilor șl a ce
lorlalte lucrări agricole.

Puteau fi semănate, de aseme
nea, suprafețe mai mari dacă ar fi 
fost luate măsuri pentru înlătura
rea defecțiunilor la tractoare. La 
cooperativa agricolă loneștl, jude
țul Argeș, erau defecte 5 tractoare, 
aparținînd I.M.A. Costești. Alte 
două tractoare defecte, aparținînd 
aceleiași întreprinderi, se aflau la 
cooperativa agricolă din Comățel. 
Ing. agronom Mircea Orban de 
aici semnalează că unii tractoriști 
ai acestei întreprinderi au efectuat, 
pe unele porțiuni, lucrări de slabă 
calitate, fapt pentru care nu 11 s-« 
admis recepția.

Din cele relatate se desprinde 
concluzia că, în aceste zile, oamenii 
muncii din agricultură au depus 
eforturi sporite pentru a termina 
semănatul. Este adevărat că în 
unele locuri se puteau însămînța 
suprafețe mal mari. întrucît în u- 
nele județe lucrările agricole de 
primăvară continuă să fie întîr- 
ziate, este necesar ca munca să fie 
astfel organizată incit în decurs de 
cîteva zile semănatul porumbului 
și al celorlalte culturi să se Încheia 
peste tot

(De la corespondenții „Scintell" 
din județele Alba, Arad, Ar
geș, Bacău, Bistrlța-Năsăud, 
Harghita, Vaslui)

în cîteva rînduri
Turneul Internațional de baschet 

masculin dotat cu „Cupa municipiu
lui București** a continuat cu dispu
tarea meciului dintre echipa Poloniei 
și selecționata de tineret a Cehoslova
ciei. Victoria a revenit baschetbaliș- 
tilor polonezi cu scorul de 83—69 
(36—37).

Competiția se Încheie astăzi cu me
ciul România — Polonia. Partida se 
va desfășura în sala Floreasca din 
Capitală cu începere de la ora 19,00.

Portugalia - Grecia 2-2, Ia 
fotbal 1

La Poi-to s-a disputat meciul din
tre echipele Portugaliei și Greciei, 
contînd pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal (grupa I 
europeană). întllnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 2—2 
(0—0). Golurile gazdelor au fost mar
cate de Eusebio (min. 82) șl Pere» 
(min. 86). Pentru oaspeți au înscria 
Botines (min. 69) ți Efetheakli (min. 
74).

este „cinciul" de ba- ) 
turneul de la Haar- ,

aproximație acesta :
DIACONESCU, NO- 
TARĂU, ALBU... i 

caii-

V. PĂUNESCU (

— Cu
NOVAC, 
SIEVICI,

— Credeți că ne vom 
fica ?

— Da.

Cu prilejul unul concurs interna
tional de atletism, care a avut loc la 
Los Angeles (California), sportivul 
american Frank Covelli a cîștigat 
proba de aruncare a suliței cu rezul
tatul de 82,96 m. în proba da 440 
yarzl garduri, pe primul loc s-a cla
sat Ron Whitney, cronometrat cu 
timpul de 50”6/10.

REZULTATE IN DIVIZIA B
SERIA I : Politehnica Galațl- 

Portul Constanța 1—0 ; Gloria Bîrlad- 
Steagul Roșu 1—0 ; Dunărea Giurglu- 
Electronica Obor 1—0 ; Metalul 
București-Oțelul Galati 3—1 ; Fla
căra Moreni-Chimia Suceava 0—0 ; 
Progresul Brăila-Polltehnica Bucu
rești 3—0 ; Poiana Cîmpina-Ceahlăul 
P. Neamț 0—0 ; Metrom Brașov- 
C.F.R. Pașcani 2—0.

In clasament, pe primul loe a tre
cut din nou POLITEHNICA GALAȚI 
cu 33 de puncte, urmată do STEA
GUL ROȘU cu 32 de puncte.

SERIA a Il-a : Metalul Hunedoara- 
Gaz metan Media? 1—0 ; Chimia Rm. 
Vîlcea-Minerul Baia Mare 1—0 ; 
C.F.R. Arad-C.F.R. Cluj 1—1 ; Elec- 
troputere Craiova-Metalul Tr. Seve
rin 2—2 ; Politehnica Timișoara- 
Olimpia Oradea 1—0 ; Medicina Cluj- 
C.S.M. Reșița 1—2 ; A.S. Cuglr-In- 
dustrla Sîrmel 2—1 ; C.S.M. Slbiu- 
C.F.R. Timișoara 2—2.

In clasament, pe primul loo se află 
C.F.R. CLUJ, cu 35 punote, urmată 
de OLIMPIA ORADEA ra » de 
puncte.

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 18
ETAPA DIN 4 MAI IM*

1. F. C. Argeș—Rapid 1
2. Politehnica Iași—U. T. Ar«d 1
3. Vagonul—A.S.A Tg. M. 1
4. Farul—„U" Craiova 1
5. Petrolul—Dinamo BaeSa X
6. Crișul—Steaua 2
7. Juventus—Internazlonale 1
8. Palermo—Roma 2
9. Verona—Atalanta s ■10. Bologna—Torino 1

11. Fiorentina—Pisa 1
12. Napoli—Cagliari
13. Sampdoria—LaneroMt 1

Fond de premîl i M7 844



internațională
Duminică au avut loc

m Franța

REUNIUNI ALE 
UNOR GRUPĂRI 
Șl FORMAȚIUNI 

POLITICE 
DE STÎNGA

PARIS 4 (Agerpres). — Viața po
litică franceză a fost dominată du
minică de reuniunile unor grupări 
politice de stînga chemate să se 
pronunțe în problema candidatu
rilor la alegerile prezidențiale ce 
vor avea loc în Franța la începu
tul verii.

Cea mal importantă reuniune a 
început în Palatul sporturilor din 
suburbia pariziană Alfortville, unde 
800 de delegați ai Partidului Socia
list (S.F.I.O.) și ai Uniunii clubu
rilor pentru reînnoirea stîngii au 
participat la o consfătuire comună 
cu participarea unor personalități 
ca Gaston Deferre și Alain Savary, 
citate printre candidații posibili la 
președinție. După cum s-a anunțat, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Francez a adresat S.F.I.O. 
o scrisoare în care propune elabo
rarea în comun a programului unui 
guvern democratic și prezentarea 
unei candidaturi unice a stîngii în 
alegerile prezidențiale. (Pentru luni, 
5 mai, a fost convocată o nouă 
ședință a C.C. al P.C. Francez la 
care comuniștii își vor definitiva 
poziția ținînd seama de răspunsul 
participanților la reuniunea de la 
Alfortville).

Tot duminică, la Paris s-au în
trunit conducătorii Partidului So
cialist Unificat. Potrivit agenției 
United Press International, secre
tarul național al partidului, Michel 
Rocard, s-a „autoproclamat" can
didat la președinție, hotărîrea 
P.S.U. în această problemă urmînd 
să fie anunțată în cursul nopții.

Se anunță, pe da altă parte, că 
fostul prim-ministru Georges Pom
pidou, candidat oficial al U.D.R. și 
al republicanilor independenți, ar 
urma să precizeze — eventual în 
cadrul unei conferințe de presă ce 
se va ține în cursul săptămînii 
viitoare — concepțiile sale în do
meniul politicii internaționale.

(Urmare din pag. I)

nu au în prezent nici un motiv să 
schimbe paritatea monedelor lor, 
nu văd de ce noi înșine ar trebui să 
dăm dovadă de un zel exagerat".

Impasul în care se adînceste tot 
mai mult sistemul monetar interoc- 
cidental explică febrilitatea cu caro 
guvernele, cercurile de afaceri și de 
specialitate din Occident se strădu
iesc să găsească „soluția salvatoare". 
De aceea, nu este de mirare că în 
paginile presei occidentale se poate 
intîlni tot mai frecvent problema 
eventualității unei reforme a siste
mului monetar. Și nu întâmplător, 
chiar noua administrație din S.U.A.
— spre deosebire de cea precedentă
— a recunoscut formal necesitatea 
unei astfel de reforme.

După cum se știe, bazele actualu
lui sistem monetar interoccldental 
au fost puse în urmă cu un sfert de 
veac, cu ocazia conferinței de la 
Brettojj Woods (S.U.A.). în actul său 
de naștere purtând numele de „Eta
lon — aur și devize", sistemul stabi
lește o legătură directă a tuturor 
monedelor cu dolarul american și 
indirectă cu aurul, prin intermediul 
dolarului, care a fost fixat, încă din 
1934, la paritatea de 35 dolari uncia 
de aur fin. Statutul Fondului Mone
tar Internațional (F.M.I.) — organi
zație fondată tot la Bretton Woods 
ca for de reglementare a relațiilor 
financiare dintre statele membre — 
nu admite, în principiu, nici o aba
tere a cursului monedelor în jos sau 
în sus mai mare de 1 la sută fată 
de paritatea stabilită.

Depășirea cronică a acestor limite, 
care înseamnă practic fluctuații în 
puterea de cumpărare a unei mone
de. impune modificarea conținutului 
în aur al monedei respective, adică 
ceea ce specialiștii numesc devalo
rizare sau — măsura în sens invers
— revalorizare. Tocmai pentru a 
evita asemenea sltuafii, băncile cen

Acțiuni ofensive ale 
patrioților sud-vietnamezi

SAIGON 4 (Agerpres). — Luptele 
dintre unități ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud și trupele americano-saigoneze 
au continuat în tot cursul zilei de 
simbătă, anunță agențiile occiden
tale de presă. Puternice ciocniri 
între patrioții sud-vietnamezi și 
unități americano-saigoneze au a- 
vut loc la aproximativ 50 km sud- 
vest de Saigon, pe șoseaua națio
nală nr. 4 care leagă capitala de 
bogatele regiuni producătoare de 
orez din Delta fluviului Mekong. 
După cum relatează agenția France 
Presse în această zonă, în ultima 
săptămînă, s-au dat zilnic lupte.

Formațiuni patriotice au anga
jat, de asemenea, lupte cu unită
țile diviziei a 82-a aeropurtate a- 
mericane, sprijinite de elicoptere

Reizbucnirea crizei politice 

în Bolivia
DIVERGENȚE ÎNTRE NOUL PREȘEDINTE

Șl COMANDANTUL ARMATEI

LA PAZ 4 (Agerpres). — La o 
săptămînă după decesul survenit 
în urma unui accident de avion al 
președintelui Boliviei, Rene Bar
rientos, succesorul acestuia, Luis 
Adolfo Siles Salinas, trebuie să 
facă față unei grave crize politice. 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, situația guvernului 
Salinas a devenit nesigură în urma 
profundelor divergențe existente 
între noul președinte bolivian și 
comandantul suprem al forțelor 
armate, generalul Alfredo Ovando 
Candia.

Generalul Ovando Candia se afla 
Ia Washington cînd președintele 
Barrientos a decedat. El s-a îna
poiat de urgență în capitala boli- 
viană, La Paz, și a început o vie 
activitate în vederea afirmării sale 
pe scena politică, în perspectiva

în Guineea „portugheză" for
țele patriotice se pregătesc pen
tru noi acțiuni de luptă împo
triva trupelor colonialiste por

tugheze

trale ale țărilor capitaliste au posi
bilitatea, cel puțin teoretic, să in
tervină pe piețele de schimb, cum- 
părînd devizele în scădere, pentru a 
menține cursul în limitele prescrise. 
Practic însă lucrurile nu se petreo 
astfel, producindu-se modificări vi
zibile ale raporturilor reale între 
devize. In felul acesta, schimburile 
comerciale dintre state, regimul 
plăților internaționale sînt afectate, 
păgubind cînd pe unul, cînd pe altul 
din parteneri.

„Dosarul monetar" interoccidental
își așteaptă rezolvarea

In legătură cu aceasta, o serie de 
experți susțin că unul din viciile 
fundamentale ale sistemului mone
tar occidental rezidă în deprecierea 
permanentă a celor două monede 
principale — dolarul american și 
lira sterlină — ca urmare a tendin
țelor inflaționiste din economia 
țărilor respective. Pe de altă parte, 
balanța de plăți a S.U.A. continuă 
să fie afectată de împovărătoarele 
cheltuieli militare, ale războiului din 
Vietnam, precum și de investițiile 
de capital american în străinătate. 
Iată de ce, pe piața capitalurilor se 
remarcă o „invazie" de dolari, care 
au „supraîncărcat" canalele circula
ției monetare, au determinat un a- 

șî artilerie, într-o regiune situată 
la aproximativ 40 km nord-vest 
de Saigon, precum și cu trupe ale 
diviziei I de infanterie, la 90 km 
nord de Saigon. Un detașament 
american a căzut sîmbătă într-o 
ambuscadă organizată, la 56 km 
nord-vest de Saigon, de unitățile 
patriotice.

După cum a anunțat un purtă
tor de cuvînt al cartierului general 
militar al S.U.A. de la Saigon, tru
pele americane au făcut uz de ar
tilerie și aviație împotriva deta
șamentelor și pozițiilor de luptă 
ale F.N.E., Ia sud de zona demili
tarizată, iar bombardierele „B-52" 
au lansat 450 tone de bombe asu
pra unor zone din provincia Tay 
Ninh.

alegerilor prezidențiale de anul 
viitor. Șeful armatei și-a asigurat 
de pe acum sprijinul lui Salvador 
Vasquez, unul din liderii țăranilor 
bolivieni, ceea ce a contribuit la 
agravarea conflictului cu președin
tele Siles Salinas.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
noul președinte bolivian a decla
rat în mai multe rînduri că nu va 
accepta să predea puterea gene
ralului Ovando Candia.

Noul guvern 
al Irlandei de Nord

BELFAST (4 Agerpres)., — Noul 
prim-ministru al Irlandei da Nord, 
James Chichester-Clark, a anunțat 
sîmbătă componența guvernului său, 
care nu diferă prea mult de cea a 
fostului cabinet O’Neill. Șase din foștii 
miniștri în guvernul anterior și-au păs
trat portofoliile, iar Phelin O’Neill a 
preluat Ministerul Agriculturii, deținut 
anterior de actualul premier. în gu
vern a revenit fostul vicepremier, Brain 
Faulkner, care a demisionat la începu
tul anului, preluînd Ministerul Dezvol
tării. Singurele persoane nou introduse 
în guvern sînt John Dobson, care a 
devenit lider al Camerei Comunelor, 
cu rang de ministru de stat, John 
Taylor și John Brooke, numiți secretari 
parlamentari la Ministerul Afacerilor 
Interne, și, respectiv, Ministerul Co
merțului.

Comentînd componența șl șan
sele noului guvern de a soluțio
na criza politică nord-irlandeză, 
cercurile politice din Belfast, ci
tate de agențiile de presă, con
sideră că Chichester-Clark se 
află într-o situație similară pre
decesorului său O’Neill. Guver
nul său reprezintă, de fapt, o 
coaliție asemănătoare a aripilor 
liberală și de dreapta ale Parti
dului Unionist pe care O’Neill a 
încercat să le concilieze prin 
programul de reforme propus, 
dar membrii aripii de dreapta 
a cabinetului s-au opus aces
tor reforme.

devărat proces inflaționist interoc- 
cidental. Acest proces impune o mo
dificare a relației aur-dolar și im
plicit o reconsiderare în scară a ac
tualelor parități ale celorlalte mo
nede față de aur.

Firește, în acest context, guverne
le de la Londra și Washington de
pun serioase eforturi de redresare. 
Rigorile unui program de austeri
tate economică, împrumuturile Ia 
F.M.I. și la principalele bănci cen
trale occidentale sînt cîteva din mă

surile prin care Anglia încearcă a- 
nevoie să-și susțină moneda, deva
lorizată după cum ge știe, la sfârși
tul anului 1967. în Statele Unite a 
fost declanșată o adevărată „campa
nie antiinflaționistă" care are ca 
scop — după cum a declarat minis
trul de finanțe american, David 
Kennedy — să mențină poziția do
larului și stabilitatea sistemului mo
netar interoccidental.

Așa cum reiese din presa de spe
cialitate, direcțiile principale ale unei 
eventuale reforme monetare, preco
nizate pînă în prezent de experții oc
cidentali ar fi : ridicarea prețului o- 
ficial al aurului, așa-numita „demo
netizare a aurului", și revizuirea sis-

Peste 1 500 de muncitori spanioli care lucrează în R.F.G. au demonstrat zilele 
trecute la Bonn pentru restabilirea libertăților democratice în Spania. De

monstrația a fost organizată de Frontul democratic muncitoresc spaniol.

Sosirea la Stockholm 
a tovarășului Emil Drăgănescu

încheierea Congresului
Partidului Comunist

din S. U. A
STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 

Duminică a sosit la Stockholm to
varășul Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care va face o vizită oficială în 
Suedia la invitația guvernului sue
dez. El este însoțit de tovarășul

Plenara C.C. 
al P.C.

din Slovacia
BRATISLAVA 4 (Agerpres). — 

Duminică la Bratislava a avut loc 
Plenara C.C. al Partidului Comu
nist din Slovacia. Luînd cuvîntul, 
Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, s-a 
referit la activitatea pentru în
făptuirea liniei Congresului ex
traordinar al P.C. din Slovacia, la 
evoluția situației politice în R.S. 
Cehoslovacă după Plenara din a- 
prilie și la sarcinile partidului în 
perioada apropiată. El a cerut să 
fie eliberat din funcțiile de prim- 
secretar, membru al Prezidiului și 
Secretariatului C.C. al P.C. din 
Slovacia și a făcut propuneri pri
vind schimbări de persoane în or
ganele conducătoare.

Plenara a aprobat în unanimi
tate cererea tovarășului Gustav 
Husak și, prin vot secret, a ales 
în funcțiile de prim-secretar și 
membru al secretariatului C.C. al 
P.C. din Slovacia pe tovarășul 
Ștefan Sadovsky. Tovarășul Peter 
Colotka a fost ales membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Slo
vacia. In același timp, Plenara a 
recomandat numirea lui P. Colotka 
în funcția de președinte al guver
nului Republicii Socialiste Slovace 
(ocupată în prezent de Ștefan Sa
dovsky).

temului în vigoare al raporturilor 
între cursurile devizelor.

Creșterea prețului aurului — pre
conizată de experții vest-europeni, 
mai ales cei francezi — ar întări 
rolul metalului galben în cadrul plă
ților dintre state. „Moneda interna
țională" nu poate fi decîț aurul — a 
declarat Michel Debre în cadrul unei 
ședințe a Comisiei financiare a Adu
nării Naționale —, iar această mo
nedă nu trebuie completată decît 
prin creditul internațional, mal ales 

cel prevăzut în cadrul acordurilor da 
la Bretton Woods. In nici un caz, o 
monedă națională nu se poate substi
tui aurului, căci aceasta ar însemna 
să se impună lumii consecințele și 
hazardul unei politici monetare na
ționale". Totodată măsura de sporire 
a prețului aurului ar însemna prac
tic devalorizarea dolarului și impli
cit a tuturor monedelor din lume 
care se întemeiază pe paritatea aur.

Temerea Washingtonului în fața 
unei asemenea măsuri izvorăște nu 
atît din motive economice, cît din 
motive politice. O devalorizare a do
larului ar putea, după părerea Was
hingtonului, chiar dacă ea nu ar a- 
trage după sine o modificare în rela
țiile de schimb sau în mișcările ca

Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice, și de experți.

Pe aeroport, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri Emil Dră
gănescu a fost întîmpinat de 
Krister Wickman, ministrul in
dustriei, Olof Landerius, șeful pro
tocolului din M.A.E. al Suediei. 
Au fost de față Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Suedia, pre
cum și membri ai ambasadei șl 
agenției economice din Stockholm.

agențiile de pretă4riiișmit s
Secretarul general al 

Q.N.U., U Thant, a 60sit dumi- 
nică la Roma, venind de la Geneva, 
în cursul vizitei la Geneva, U Thant 
a avut întrevederi cu trimisul său 
special în Orientul Apropiat, ambasa
dorul Gunnar Jarring, pe care le-a 
calificat „foarte utile". Secretatul ge
neral al O.N.U. a declarat că reluarea 
activității ambasadorului Gunnar Jar
ring depinde de evoluția convorbirilor 
de Ia New York dintre reprezentanții 
la Națiunile Unite ai Franței, Marii 
Britanii, Statelor Unite și Uniunii So
vietice, consacrate examinării situației 
din Orientul Apropiat.

Biofra nu Intenționează 
să renunțe la secesiune, * 
declarat la Owerri în fața membrilor 
Adunării Consultative liderul biafrez 
Odumegwu Ojukwu. El a ținut să 
precizeze că dorește „negocieri fără 
condiții" cu reprezentanții guvernului 
federal nigerian. Potrivit postului de 
radio biafrez, Adunarea Consultativă 
i-a acordat lui Ojukwu mandatul pen
tru continuarea luptelor, promovindu-1 
totodată la gradul de general al ar
matei biafreze.

pitalului, să destrame „mitul dolaru
lui". acest factor de putere în cadrul 
politicii externe a S.U.A. Dar ma
jorarea prețului aurului prezintă șl 
pericolul unei accentuări a inflației 
în țările capitaliste, deoarece spori
rea simultană a rezervelor de aur 
ale acestor țări creează posibilitatea 
umflării cantității de monedă de hîr- 
tie aflată în circulație și, implicit, a 
cheltuielilor bugetare neproductive.

„Demonetizarea aurului" s-ar con
cretiza în renunțarea la metalul gal
ben ca mijloc de plată internațional 
și transformarea acestuia într-o mar
fă obișnuită, adică implicit într-o 
ruptură a legăturii directe dintre aur 
și dolar. Riscul acestei măsuri constă 
în plasarea regimului de plăți dintre 
state în dependență directă de infla
ția din S.U.A., agravată de cheltuie
lile lor militare în străinătate.

In sfîrșit, o a treia măsură 
enunțată oferă un spațiu mal larg os
cilațiilor admisibile față de nivelul 
parității, pentru a traduce mai exact 
raporturile reale de schimb dintre 
devize. Ea ar exercita însă o 
influență negativă asupra dezvoltării 
comerțului internațional și a rela
țiilor economice dintre state ca ur
mare a cheltuielilor considerabile le
gate de riscul și asigurarea împotriva 
pierderilor provocate de diferența 
între cursurile monedelor în cadrul 
circuitului comercial interoccidental.

Evident, cele cîteva măsuri vir
tuale nu epuizează lista largă a „so
luțiilor" discutate în presa economi
că din occident. Avantajele și deza
vantajele pe care le presupune fie
care dintre măsurile preconizate nu 
conferă nici uneia calitățile unei 
opțiuni acceptabile, atît de-o parte, 
cît și de cealaltă parte a Atlanticului. 
Deocamdată se continuă seria con
sultărilor telefonice sau a conferin
țelor extraordinare între miniștrii de 
finanțe și conducătorii băncilor cen
trale, pentru a potoli convulsiile tot 
mai frecvente ale piețelor financiare, 
fără a se găsi însă soluția crizei sis
temului monetar interoccidental.

SOVIETICE
ZIUA PRESEI

CORESPONDENTA din moscova de la s. podina

în flecare an, ziua de 5 mal 
(ziua în care. In urmă cu 57 de 
ani, a apărut primul număr al 
„Pravdei") este sărbătorită în 
U.R.S.S. ca Ziua presei sovie
tice.

Presa sovietică cunoaște o 
dezvoltare continuă. Ziarele și 
revistele se bucură de o largă 
răspîndire, sînt citite cu inte
res de zeci de milioane de oa
meni nu numai In marile orașe 
și centre industriale, ci și în 
localitățile rurale, pînă în cele 
mai îndepărtate așezări din 
creierul munților sau din ținu
turile polare. Datele statistice 
sînt grăitoare în această privin
ță : anul trecut au apărut în 
Uniunea Sovietică 7 307 ziare cu 
un tiraj de 125,5 milioane 
exemplare și 5 109 reviste știin
țifice, tehnice, social-politice și 
literar-artistice cu un tiraj de 
135,8 milioane exemplare. în 
1968 au luat ființă 24 de reviste

NEW YORK 4 (Agerpres). — Du
minică au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al XIX-Iea Congres al Par
tidului Comunist din S.U.A. Con
gresul a aprobat linia politică a 
partidului, exprimată în rapoartele 
prezentate de secretarul general, 
Gus Hali, și președintele național, 
Henry Winston, șl a ales organele 
conducătoare ale partidului. Dele
gații au adoptat rezoluția politică 
principală a Congresului și noul 
program al P. C. din S.U.A.

Perspectivele de soluțio
nare a crizei politice din 
Liban, Provocat^ de demisia gu
vernului condus de Rashid Kararno 
la 24 aprilie, nu par apropiate. Sîm
bătă seara, după o întrevedere cu 
președintele Libanului, Charles Ilelou, 
premierul demisionar, al cărui cabi
net asigură interimatul, s-a mărginit 
să declare că „președintele republicii 
continuă consultările în vederea for
mării guvernului și sper că acest 
fapt se va realiza fără prea multe 
amînări".

Primul ministru belgian, 
Gaston Eyskens, și-a încheiat sîmbătă 
vizita oficială efectuată în Italia. La 
Roma el a avut o serie de întrevederi 
cu oficialitățile italiene — premierul 
Mariano Rumor și ministrul de exter
ne, Pietro Nenni, precum și cu pre
ședintele republicii, Giuseppe Saragat 
— în cursul cărora au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale și in
ternaționale.

ii ORIGINALĂ CURSĂ TRANSATLANTICS

Duminică a început una din cel» 
mai originale curse aeriene trans
atlantice, organizată de ziarul lon
donez „Daily Mail", cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la prima tra
versare fără escală a Atlanticului, 
de către aviatorii John Alcock și 
Arthur Brown. Cele două puncte 
Intre care se desfășoară cursa sînt 
etajul al 33-lea al Turnului Poștei 
din Londra ți etajul al 86-lea al 
clădirii „Empire State Building" din 
New York. La această cursă, care 
se va încheia la 11 mai. participan
ta pot folosi orice mijloace de trans
port. de la avioane militare cu 
reacție pînă la... baloane.

Primul concurent care a pornit 
în cursă a fost Anne Alcock, în 
vîrstă de 13 ani, nepoata lui John 
Alcock. La ora 7,55 Gmt. la ultimul 
etaj al Turnului Poștei din Londra, 
ministrul britanic al poștelor, John 
Stonehouse, i-a inmînat un mesaj 

noi. Conform datelor Comite
tului pentru tipărituri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., anul trecut au apărut 
75 699 titluri de cărți și broșuri 
cu un tiraj total de peste un 
miliard 330 milioane exemplare. 
In prezent numai tirajul „Prav
dei" (8 600 000 exemplare) este 
de aproape trei ori mal mare 
decît tirajul tuturor ziarelor ce 
apăreau în Rusia prerevoluțio- 
nară.

Ca în flecare an, la Moscova, 
în capitalele republicilor unio
nale șl în toate celelalte orașe, 
au loc adunări festive ale zia
riștilor, muncitorilor tipografi, 
corespondenților voluntari și 
difuzorilor presei, în care se 
trec In revistă succesele obți
nute In domeniul presei. Acesta 
adunări urmăresc să contribuia 
la strîngerea legăturilor ziare
lor cu masele de cititori.

într-o scrisoare deschisă adre
sată comuniștilor, Congresul al 
XIX-Iea cheamă la extinderea ac
tivității de partid în primul rînd 
în centrele industriale și principa
lele ramuri ale industriei, la efor
turi energice pentru atragerea în 
partid a muncitorilor din industrie, 
la asumarea rolului conducător în 
lupta oamenilor muncii, pentru 
drepturile lor vitale. /'
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Ministrul comerțului ex
terior al Italiei, vittorino co- 
lombo, a sosit sîmbătă la Tokio, undo 
urmează să aibă convorbiri cu mai 
mulți membri ai guvernului japonez. 
Oaspetele italian va avea întrevederi 
cu Kiichi Aichi, șeful diplomației ni
pone, și cu Ohira, ministrul comer
țului exterior și al industriei, în timpul 
cărora vor fi examinate o x.erie da 
aspecte alo relațiilor bilater' ' și po
sibilitățile extinderii comerr _jyi întro 
cele două țări.

Filarmonica de Stat din 
Cluj a prezentat între 29 aprilio și 
2 mai, la „Teatro Verdi" din Sassari 
(Sardinia), o serie de patru concerte, 
sub bagheta lui Emil Simon și a di
rijorului italian Nino Bonavolontă. 
Concertele, care au cuprins lucrări do 
Brahms, Dvorak, Haydn, Lalo și Da 
Falla, precum și poemul simfonic „Sar
degna" do Ennio Porrino și „Incan
tații" do Cornel Țăranu, s-a bucurat 
de un frumos succes. Și-au dat con
cursul violoncelistul Radu Aldulescu 
și violonistul Ștefan Ruha.

adresat colegului său american, car», 
la rîndul său, se va afla la ultimul 
etaj al lui „Empire State Building" 
din New York. Ajunsă la aeropor
tul Stansed-Essex, s-a urcat pa 
bordul unui avion, care o va trans
porta pînă la aeroportul Kennedy- 
New-York.

Printre cel 390 de concurenți în
registrați în această cursă originală, 
în cadrul căreia se oferă 21 de pre
mii, în total de 60 000 lire sterline, 
se numără și alergătoarea olimpică 
Mary Rand, care va sprinta de la 
stația de metro pînă la avion. Cele 
mai mari șanse pare să le aibă Bill 
Fuller, pilotul avionului de vînătoa- 
re supersonic „Harrier", al forțelor 
aeriene britanice, denumit „jump- 
jet", care, puțind decola și ateriza 
vertical, are posibilitatea de a porni 
din inima Londrei și a descinde în 
inima New Yorkului, economisind 
astfel un timp prețios.

O imagine do 1» 
centrul spațial din 
Houston (S.U.A.), 
unde cosmonauțil 
americani se an
trenează In vede
rea aselenizării. La 
dreapta se vedo o 
machetă a mo
dulului lunar cu 
care astronauțll vor 
coborî pe suprafața 
satelitului nostru 
natural. Pe spate, 
astronautul poartă 
un rezervor cu aer 
respirabil, ceea ce 
face să se poată 
deplasa pe suprafa
ța Lunii, iar la 
stînga se vedo an
tena care va asi
gura legătura radio 
cu Pămîntul. Ima
ginea îl surprindo 
pe astronaut des- 
cărcînd bagajele 
necesare din modul.
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