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Legume în cantități
cit mai man

valorificate corespunzător
După o iarnă prelungită, cu ză

pezi abundente si geruri puternice, 
mal ales în sudul șl estul tării, a 
urmat o primăvară ploioasă și rece. 
Această evoluție a vremii nu este 
specifică numai pentru tara noas
tră.

Datorită condițiilor climatice ne
favorabile din iarna si primăvara 
acestui an. pregătirile în vederea a- 
sigurării producției de legume au 
fost îngreunate. Cu toate acestea, 
membrii cooperativelor agricole si 
lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat producătoare de legu
me au făcut eforturi deosebite pen
tru executarea la timp a lucrărilor 
în legumicultură. Aceasta se dato- 
reste și sprijinului substantial acor
dat de stat, care a aprovizionat uni
tățile cultivatoare de legume cu 
toate materialele necesare desfășu
rării în bune condiții a procesului 
de producție. Cooperativelor agri- 
co^'-Ji s-au pus la dispoziție im
portante sume de bani pentru in

și producție. Pe lingă cele 
în produc- 
anul aces- 
întreprlnde- 
în coopera- 
recolta de 

fost amena-

Dr. Nicolae ȘTEFAN 
jefui Departamentului pentru valori

ficarea legumelor și fructelor

de pro 
co«Afi 
portant' 
vestiti'l ...
330 hectare 
tie se vor 
ta. încă 240 
rile agricole 
tivele agricole. Pentru 
legume din acest an au___ _______
jate 252 ha răsadnițe noi, din care 
230 ha în cooperativele agricole. Su
prafața cultivată cu legume în so
larii protejate cu polietilenă 
crescut, fată de anul trecut, cu 
630 ha, ajungînd la 1 600 hectare. în 
scopul obținerii unor producții 
mari și de calitate superioară, s-a 
prevăzut ca întreaga suprafață cul
tivată în întreprinderile agricole de 
stat să fie irigată, iar în cooperati
vele agricole — în proporție de 90 
la sută. în acest scop, industria a 
asigurat un mare număr de utilaje 
pentru

Dacă

de sera 
construi, 

hectare în 
de stat și

a

Irigat, 
aruncăm o privire de an- 
asupra stadiului lucrărilor

de pregătire în legumicultura re
zultă că. pînă la această dată, da
torită muncii harnice a cooperatori
lor și lucrătorilor din întreprinde
rile agricole de stat, au fost obți
nute unele rezultate bune în ce pri
vește amenaiarea răsadnițelor, con
struirea de solarii, executarea plan
tatului si semănatului în cîmp. pre
gătirea terenului în vederea irigă
rii. Intrucît Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și fructelor 
este interesat direct în realizarea 
producției legumicole prevăzute, 
mă voi referi la unele aspecte care 
trebuie să beneficieze de mai multă 
atentie din partea direcțiilor agri
cole. uniunilor cooperatiste si care 
să preocupe fiecare unitate produ
cătoare în parte.

în condițiile din această, primă
vară cu temperaturi scăzute, culti
varea legumelor în adăposturi de 
polietilenă este de mare însem
nătate pentru obținerea unor legu
me timpurii, din ăceasta beneficiind 
atît unitățile de producție care rea
lizează venituri mai mari, cît si 
consumatorii, care au la dispoziție 
produse mai devreme decît cele ob
ținute în cîmp. în cooperativele a- 
gricole suprafața de legume în so
larii s-a realizat pînă la această 
dată în proporție de 98 la sută. în 
schimb a întîrzlat amenaiarea de 
tunele din polietilenă- necesare pro
tejării legumelor în cîmp. lucrarea 
executîndu-se numai pe 78 la sută 
din suprafețele planificate. în timp 
ce cooperativele agricole din ju-

trimisului special al ziarului italian
Corriere della sera", Enzo Bettiza

După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolas Ceaușescu a primit

«îmbătă, 10 mai, pe ziaristul italian Enzo Bettiza, comentator de politică

externă, trimiB special al ziarului „Corrlere della sera' din Milano,

care se află lntr-o vizită în România, Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
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În zilele acestea, 

cînd primăvara a 
erupt cu toate forțele 
sale, Delta s-a trans
format într-un 
saj antediluvian, 
presionant nu 
prin nesfîrșitele 
întinderi de apă, 
prin „distanța" 
care a „dilatat-o" în
tre diversele ei loca
lități. Satele au căpă
tat aspectul unor Ve
neții, unde, în marea 
lor majoritate, nu 
mal poți pătrunde de 
ps uscat, ci ești silit 
să lopătezi cu lotca 
printre sălcii, de' la 
uliță la uliță. ' '
lotca de o 
contorsionată 
Mila 23, sări apoi 
apă pînă dincolo 
genunchi, treci ca 
Guliver peste 
garduri liliputane de 
stuf si ajungi pe pris
pa casei pescarului, 
unde omul Deltei te 
așteaptă cu o binecu
noscută ospitalitate. Și 
aici pulsează o viață 
Intensă, teu bucuriile 
și mulțumirile ei, o 
viață tot atît de bo
gată în fapte ca ori
unde pe cuprinsul tă
rii. Poate. de aceea, 
tinerii pentru care 
am venit aici s-au în
drăgostit de Deltă și 
de oamenii ei, deve
nind, ei înșiși, oameni 

! si locului.
Sînt, acești

I care au învățat să 
tragă la rame și să 

1 poarte cizme pescă- 
l rești de cauciuc, un 

număr dintre studen- 
I tll Pe care l-am în-

atît 
sale 

cît 
Pe

Legi 
răchită 
de 13 

în 
de 
un 

niște

tîlnit, mai ieri, pe 
băncile facultăților. 
N-ai fi crezut că 
„Mormolocul" — cum 
fusese poreclit un 
destul de proaspăt 
absolvent al Facultă
ții de medicină pen
tru stîngăciile lui „în 
ale vieții" și pentru 
proverbiala sa teamă 
de întuneric — va a- 
lunge să lopăteze în 
noapte, singur pe ca
nalele înecate In zi
durile de stuf și de

metri întregi, de țipe
tele speriate ale 
sărilor 
somn.

— De 
doctore ?
Pe 
altă dată, De care, pe 
vremea studenției, îl 
intîlnisem de cîteva 
ori la o cantină, eti- 
chetîndu-1 de la bun 
început ca posesor 
al unei personalități 
șterse.

— Orășean. Get-be- 
e a- 

obisnu-

trezite
pă- 
din

ești,unde 
îl întreb eu 

„Mormolocul" de

reportaj de 
Dragomir 

HOROMNEA

get. Dar omul 
daptabil. se 
iește...

— E greu T

dețele Bihor, Satu-Mare, Cluj, Me
hedinți. Sălaj au obtinut rezultate 
bune în protejarea legumelor. în 
alte județe n-au fost realizate de
cît suprafețe mici : Ilfov 58 la sută 
din prevederi, Dîmbovița 63 la sută, 
Arad 64 la sută, Constanța 68 la sută, 
Ialomița 69 la sută etc. După cum se 
vede, au rămas în urmă tocmai unele 
din județele mari producătoare de 
legume. Aceasta se datorește concep
ției greșite a unor specialiști, care 
afirmă că timpul este destul de cald 
pentru a renunța la această metodă. 
Tinînd seama că. în general, starea 
de vegetație a culturilor este întîr- 
ziată. iar noaptea temperatura con
tinuă să fie scăzută, amenajarea de 
tunele și plantarea în solarii se jus
tifică din punct de vedere economic.

Amplasarea culturilor de legume 
pe terenuri irigate trebuie să con
stituie o preocupare de prim ordin 
a conducerilor de unități agricole. 
De comun acord cu direcțiile agri
cole județene și uniunile județene, 
cooperativele agricole și-au prevă
zut prin plan irigarea a 115 000 ha 
de legume din totalul de 126 mii ha. 
Cu toate acestea, în unele județe nu 
s-au respectat aceste sarcini, astfel 
că și în momentul de față mari 
suprafețe de legume au fost ampla
sate pe teren neirigat : circa 800 ha 
în județul Constanța, 300 ha în ju
dețul Cluj, 250 ha în județul Te
leorman, iar suprafețe mai miei în 
județele Mureș, Alba, Arad, Sibiu, 
Brăila și Bihor cite 200 ha. Din 
constatările făcute pe teren, mai re
zultă că din cele 15 000 ha amena
jări noi pentru irigatul legumelor 
s-au efectuat pînă în prezent numai 
5 400 ha, adică 35 la sută. Cele mai 
mari rămînerl în urmă se înregis
trează în județele Brăila (1 500 ha), 
Ilfov (1 000 ha), Botoșani (1 000 ha). 
Cluj (700 ha), Mureș (600 ha), Să
laj (600 ha). Brașov (500 ha), Galați 
(300 ha), Timiș (250 ha) și altele. 
Pentru obținerea unei producții si
gure și de cea mai bună calitate 
este necesar ca, în următoarele 
două săptămîni, să se ia asemenea 
măsuri organizatorice încît sarcinilfe 
de irigare a culturilor legumicole 
să fie realizate integral în fiecare 
unitate agricolă. Ca și anul trecut, 
este necesar ca unitățile care dispun 
de utilaje de forare să sprijine co
operativele agricole în asigurarea 
apei pentru irigat. De asemenea, în
treprinderile de mecanizarea agri
culturii să sprijine cooperativele 
agricole în ce privește verificarea 
utilajelor de Irigat în vederea bunel 
lor funcționări.

Cea mai mare atentie trebuie a- 
cordată realizării suprafețelor pre
văzute a se cultiva cu legume din 
fiecare sortiment în parte. Pînă în 
prezent, însămînțarea. și plantarea 
legumelor în cîmp s-au făcut pe 57 
la sută din suprafețele prevăzute. 
In cooperativele agricole de pro
ducție s-au realizat 72 000 ha, ceea 
ce reprezintă 60 la sută din Dlan. 
Starea timpului din ultimele 20 de 
zile, favorabilă executării lucrărilor 
agricole, nu a fost folosită peste tot 
la maximum. Dacă în unele județe, 
ca Teleorman, Prahova, Constanta, 
Bihor. Arad. Brasov și altele, lucră
rile sînt ceva mai avansate, în altele 
ca : Alba, Argeș, Bihor, Dîmbovița, 
Galați, Mehedinți, Olt, Tulcea și 
Vrancea, rămînerile în urmă nu sînt 
justificate dacă ținem seama că în 
unele din aceste județe suprafețele
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Combinatul siderurgic Galați. Se ela
borează o nouă șarjă la furnalul de 

1 700 m.c.
Foto : 8. Cristian

La Uzinele din Tur nu Severin

TR. SEVERIN. — (Corespondentul 
„Scînteii"). Pe poarta Uzinei de va
goane din Tr. Severin a ieșit în a- 
ceste zile cel de-al 20 000-lea vagon 
fabricat în această întreDrindere. 
Faptul merită consemnat deoarece 
are o semnificație anume pentru acti
vitatea constructorilor de vagoane se
verineni. De la primul vagon, reali
zat în 1962, și pînă în prezent, aici 
au fost fabricate 18 tipuri de vagoa
ne. Dintre acestea amintim: vagon 
pentru transportul cimentului, va
gon special pentru industria zahăru
lui (exportat în Cuba), vagon de cale 
îngustă (pentru Grecia) si alte tipuri 
de vagoane pentru Ungaria, R.D.G., 
ca si pentru nevoile Interne. în pre
zent. aici se construiesc trei tipuri 
de vagoane, iar recent a fost reali
zat prototipul unui nou vagon de 
transportat ciment (pentru R.D.G.), 
care va intra în fabricație în cursul 
anului viitor.

De-a lungul anilor, 
nroductie al uzinei a 
manent numeroase 
ceea ce a determinat
ductiei globale si marfă. Comparativ 
cu anul 1966. primul an al cincina
lului. în anul acesta se înregistrează 
o creștere a producției globale si 
marfă de 53 la sută. Zilnic, uzina se
verineana livrează căilor ferate ro
mâne si la export cite 12 vagoane.

procesul de 
cunoscut per- 
îmbunătătiri. 

creșterea pro-

acordat ziaristului Italian următorul interviu :

ÎNTREBARE î Domnule pre
ședinte, am dori să cunoaștem pă
rerea dumneavoastră cu privire la 
situația generală din Balcani, la 
perspectivele relațiilor politice din
tre țările acestei regiuni. S-a văzut, 
de exemplu, că tn ultimul timp re
lațiile dintre România și Iugoslavia 
s-au dezvoltat pozitiv. Ce perspec
tive deschide exemplul unei ase
menea colaborări ? Ce semnificație 
pot avea, din punct de vedere al 
colaborării și păcii în Balcani, bu
nele relații dintre România și Tur
cia — țară pe care ați vizitat-o nu 
de mult și care, după cum se știe, 
este membră a N.A.T.O. ?

domeniile. Deși România și Turcia 
fac parte din alianțe politice și mi
litare diferite, în convorbirile cu 
conducătorii turci am fost unanimi 
în convingerea că deosebirile de 
sistem social-politic, apartenența la 
o alianță sau alta nu pot — și nu 
trebuie — să împiedice dezvoltarea 
de relații normale între state. Și noi 
și conducătorii turci ne-am expri
mat dorința de a contribui la pro
movarea unor relații care să fa
vorizeze afirmarea deplină și ne
stingherită a fiecărei țări, dezvol
tarea colaborării și cooperării în 
Balcani și în lume.

pelor străine în granițele naționale, 
spre eliminarea oricăror surse de 
neliniște și încordare din viața 
internațională. Acesta este, dacă 
vreți, nodul care trebuie desfăcut 
pentru a asigura un climat de pace 
durabilă și de securitate în Europa.

După părerea noastră, datoria 
tuturor statelor, a oamenilor politici 
și de stat, care răspund de destinele 
țărilor europene, este de a veni, prin 
măsuri practice, eficiente, în întîm- 
pinarea dorinței popoarelor de a a- 
sigura pacea și securitatea în Eu
ropa și în lume. România este sus
ținătoare activă a oricăror acțiuni 
și măsuri concrete îndreptate spre 
înfăptuirea acestor deziderate ma
jore ale popoarelor europene. Este 
cunoscut ecoul pozitiv pe care l-a 
avut în întreaga Europă propune
rea țărilor socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia de a se 
organiza o conferință consacrată 
dezbaterii problemelor securității 
europene — și, așa cum _am mai 
avut 
este 
cute 
tivă 
spre 
ferințe. Iată de ce România consi
deră utile dezvoltarea contactelor 
între statele europene, lărgirea 
schimburilor de păreri între repre
zentanții acestor state spre a găsi 
căile corespunzătoare înfăptuirii a- 
cestui scop.

ÎNTREBARE : România continuă 
să declare disponibilitatea sa pen
tru desființarea simultană a alian
țelor militare pe continentul euro
pean. Această poziție mi se pare că 
trebuie văzută și în raport cu de
clarațiile reafirmate permanent de 
guvernul și Partidul Comunist Ro
mân, în legătură cu promovarea 
principiilor respectării independen
ței și suveranității naționale.

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat în repetate rînduri pentru des
ființarea blocului nord-atlantlc și, 
concomitent, a Tratatului de la 
Varșovia, creat ca un răspuns la în
ființarea N.A.T.O. Aceasta nu este 
de loc o poziție de conjunctură, ci 
poziția de principiu a țării noastre. 
De altfel, este cunoscut că țările so
cialiste membre ale Tratatului de 
la Varșovia au exprimat împreună 
acest punct de vedere în Declara
ția de Ia București din 1966. Este 
limpede că nu pe calea: divizării lu
mii în blocuri militare opuse, a or
ganizării 
chise se 
și pacea, 
rea unor 
poată conlucra 
colabora și coopera fructuos. Pen
tru aceasta este necesar să fie pro
movate asemenea raporturi care să 
excludă folosirea forței din rela
țiile dintre state, să asigure rezol
varea problemelor litigioase, mal 
vechi și mai noi, acumulate pe con
tinentul nostru, pe cale politică, ' 
pe calea tratativelor. Este absolut 
clar că această politică face parte 
din concepția socialismului cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor inter
naționale. După părerea noastră, a- 
ceste relații trebuie să se înteme
ieze pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
deplinei egalități în drepturi 
cărui stat. Numai astfel de 
vor da posibilitate fiecărui

prilejul să declar, România 
gata să examineze și să dis- 
orice propunere, orice iniția- 
menită să netezească drumul 
realizarea unei asemenea con-ÎNTREBARE : Care este apreci

erea dumneavoastră asupra actua
lei situații generale din Europa ? 
Considerați că pericolul de război, 
de tensiune ți neînțelegere a crescut 
sau s-a diminuat în ultimii ani? 
Care este, după părerea dumnea
voastră, nodul cel mai important 
care ar trebui desfăcut în Europa 
pentru a restitui întregului conti
nent un climat de pace de durată 
și de colaborare activă între state 
cu sisteme social-politice diferite ?

RASPUNS : România acordă în 
mod firesc o importanță deosebită 
creării unui climat de colaborare și 
pace în Balcani, acționează perse
verent și își aduce contribuția ac
tivă la dezvoltarea bunelor relații 
de vecinătate cu toate țările din a- 
ceastă zonă a continentului euro
pean. Practic, țara noastră nu are 
diferende cu nici unul din statele 
balcanice. Considerăm că o evoluție 
pozitivă a relațiilor politice dintre 
țările acestei regiuni — ca rezultat 
al eforturilor tuturor statelor bal
canice — poate duce la transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii și 
colaborării pașnice, ceea ce ar avea, 
fără îndoială, o influență binefăcă
toare în contextul preocupărilor ge
nerale pentru întărirea păcii șl 
securității pe continentul european 
și în lume.

România dezvoltă relații bune cu 
toate țările socialiste din Balcani — 
cu Bulgaria, cu care avem vechi 
legături de bună vecinătate, de 
luptă comună pentru țelurile elibe
rării naționale și sociale — cu Re
publica Populară Albania, de care 
ne leagă, de asemenea, îndelun
gate tradiții, de prietenie.

în ce privește relațiile noastre cu 
Iugoslavia socialistă, vecină și prie
tenă, doresc să subliniez că acestea 
cunosc o dezvoltare continuă, pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural. Țările noastre 
desfășoară o largă cooperare, care 
se materializează în realizări im
portante, așa cum este, de pildă, 
vasta lucrare de la Porțile de Fier, 
unde România și Iugoslavia con
struiesc cea mai mare hidrocentrală 
de pe Dunăre. Dezvoltarea acestor 
relații este deosebit de rodnică 
pentru popoarele ambelor țări și în 
același timp reprezintă o contribu
ție importantă la promovarea unui 
climat de colaborare și înțelegere 
în Balcani și pe întregul continent, 
la cauza socialismului și păcii în 
lume.

Consecventă politicii sale de ex
tindere a legăturilor cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor social- 
politică, România se pronunță pen
tru dezvoltarea relațiilor cu Grecia 
și Turcia. Vizita pe care am făcut-o 
nu de mult în Turcia a relevat noi 
posibilități de a intensifica raportu
rile bilaterale de colaborare în toate

RĂSPUNS : După părerea noas
tră, în ultimii ani s-a realizat o a- 
numită destindere în relațiile inter
naționale de pe continentul nostru ; 
cercuri tot mai largi ale opiniei pu
blice și factori de răspundere din 
conducerea statelor .împărtășesc 
convingerea că omenirea trebuie să 
pășească ferm pe calea destinderii, 
a înlăturării tuturor surselor de ne
încredere și neliniște din viața 
internațională. Cu toate încercările 
unor cercuri reacționare de a între
ține încordarea, de a revitaliza 
practici și metode din arsenalul 
„războiului rece", de a crea focare 
potențiale de disensiuni și conflicte 
între state, ceea ce predomină în 
viața internațională contemporană 
sînt, după părerea noastră, tendin
țele tot mai puternice îndreptate 
spre destindere, spre promovarea 
colaborării și păcii. De aceea, din a- 
naliza vieții internaționale nu se 
poate trage în nici un caz concluzia 
că în condițiile de astăzi a crescut 
pericolul de război, ci, dimpotrivă, 
au crescut dorința și capacitatea 
popoarelor de a impune pacea, des
tinderea 
dorință 
tot mai 
statelor.

Considerăm că sînt condiții 
pentru a se realiza o îmbună
tățire continuă a raporturilor din
tre state, pentru a se crea un sis
tem trainic de securitate pe conti
nentul nostru. Fundamental este ca 
relațiile dintre state să fie radical 
curățate de orice practici genera
toare de neîncredere și suspiciune, 
să se recunoască realitățile obiecti
ve statornicite după cel de-al doilea 
război mondial — inclusiv exis
tența celor două state germane și 
frontierele din Europa — să se ia 
curs hotărît spre lichidarea blocu
rilor militare, spre retragerea tru-

și colaborarea pașnică — 
care exercită o influență 
puternică asupra politicii

de grupări militare în- 
pot asigura securitatea 

ci, dimpotrivă, prin crea- 
condiții ca popoarele să 

pașnic, să poată

a fie- 
relații 
popor

*

j

( i

— Foarte ! sosește, i 
sincer, răspunsul. însă 
află că în munca as
pră a acestor locuri 
ajungi, cu timpul, să 
distingi și note atît 
de suave, cum nici 
nu-ți poți închipui. Si 
te rog, pentru că te 
cunosc mai demult, 
să nu mă faci erou 
nominalizat de repor
taj. Păstrează-mă cu... 
supranumele din stu
denție, 
gu rul.- 
iul tău 
mîinile 
îl vor 
neînțeles, pe ..mor
molocul" lor... Sau... 
poate... nu. De, omul 
se mai schimbă...

...Tare mic mai este 
pămîntul ăsta ! Dai 
de prieteni tocmai 
cînd te aștepți mai 
puțin. Așa s-a intîm- 
plat $1 tn întilnirea

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a IV-a)

flăcăi

In pagina a ii-a

fonduri pentruStatul a alocat Importante
SPORT

LAUSANNE

Tenis ECHIPA
ROMÂNIEI CALIFI

NA'

(Continuare în pag. a II-a)

Mașini au 
din volumul 
a determinat 
de lucru. E-

Sim-
„reactuali- 

anuale. De

CUPEI DAVIS"

sălcil, grăbindu-se să 
ajungă Intr-un sat 
(mai precis la un 
grup de cinci sau 
șase case) pentru a a- 
sista o naștere ori 
pentru a da primele 
ajutoare vreunui bol
nav. Și tot „Mormo
locul". acum bronzat 
de vîntul și de soa
rele Deltei, cu mușchii 
iucîndu-i ritmic în e- 
fortul de barcagiu. 
este cel care nu o 
dată, nemaiaștep- 
tînd să sosească șa
lupa albă a salvării, 
își îmbarcă pacientul 
și face „canotaj aca
demic" (iată, credem, 
cel mal potrivit sens 
al acestui termen 
sportiv) către dispen- 

urmărit, kilo-

Nu sînt sin- 
Dacă reporta- 
va ajunge în 
cunoscutilor, 

recunoaște, bi- 
pe 

lor...

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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© LICEUL „MMI VITKZUL" DIN TURDA Lfî 60 DE 
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@ MUZICĂ SI TINEREȚE ® ÎN MEMORIA LUI PETRU 
MAIOR © CONCERT ANIVERSAR AL ORCHESTREI 

„BARBU LAUTARU"

construcțiile

necesare învățămîntului profesional și tehnic

în contextul general al moderni
zării învățămîntului nostru de toate 
gradele, conducerea partidului și 
statului a stabilit necesitatea dezvol
tării cu precădere a rețelei școlilor 
profesionale. în acest scop se alocă 
importante sume menite să asigure 
un cadru corespunzător de studiu 
celor ce vor deveni muncitorii și teh
nicienii noștri de mîine.

După unele șstimări. dezideratul 
cuprinderii în unitățile școlațe dir 
învățămîntul profesional și tehnic 
a celor peste 400 000 de elevi, cît pre
vede pentru anul școlar 1075—197f 
schița planului de școlarizare în pers
pectivă, reclamă construirea în peri
oada 1971—1975 a încă 1 200 săli de 
clasă, circa 50 000 locuri în cămine, 
ateliere cu o suprafață totală de 
75 600 mp., cel puțin 63 săli de gim
nastică etc. Realizarea acestor con
strucții de cel mai larg Interes social 
presupun o serioasă concentrare a

eforturilor șl, totodată, o analiză a 
eficienței cu care au fost utilizate 
resursele substanțiale alocate pînă 
acum in acest scop. Pentru că sînt 
evidente cazurile care ilustrează 
preocuparea prea puțin sistematică a 
unor ministere pentru realizarea u- 
nei baze materiale corespunzătoare, 
necesare pregătirii viitoarelor cadre 
de. muncitori și tehnicieni.

Cum se știe, școlile profesio
nale, tehnice și liceele de speciali
tate aparțin, sub raportul dotării lor 
ministerelor de resort, adică acelor 
factori care cunosc cel mai bine ne
cesarul și profilul pregătirii cadrelor 
de muncitori, maiștri și tehnicieni 
chemați să lucreze într-un sector sau 
altul. în cuprinsul volumului glo
bal de investiții al fiecărui departa
ment, construcțiile de școli ocupă însă 
doar o mică parte, si nu cea mai 
presantă. Așa se face că. absorbite 
fiind de probleme cu o mal directă 
repercusiune asupra vieții de fie-

care zi. ministerele respective ne
glijează mai mult sau mal 
sistematic realizarea planului 
investiții școlare. Așa cum 
dintr-un studiu alcătuit ' 
terul învătămîntului. 
Industriei Chimice a 
planul de investiții pe 
pentru învătămînt doar 
tie de circa 84 la sută. 
Economiei Forestiere — _ 
Ministerul Minelor 
Unele dintre cele 
obiective din planul de construc
ții școlare al Ministerului Indus
triei Construcțiilor de 
utilizat doar o parte 
de investiții, ceea ce 
scăderea ritmului lor 
xemple de felul acesta nu se limi
tează. din păcate, la această scurtă 
enumerare. Și, ceea ce este mai grav, 
nici la un singur an. Pentru că. 
dintr-o situație informativă simi
lară, aflăm că investițiile destinate

puțin 
de 

rezultă 
de Minis- 

Ministerul 
îndeplinii 

anul 1965 
în propor- 
Ministerul 

85 la sută 
- 77 la sută, 

mai importante

învătămîntului profesional si tehnic 
în anii 1966 și 1967 nu au fost nici pe 
departe realizate în multe departa
mente. Iar după primele indicii si
tuația nu va fi mai bună nici în 
1969, intrucît realizările primului 
trimestru oscilează 
la sută din planul 
nisterelor Industriei 
de Mașini, Minelor, 
trice, Petrolului, Industriei Chimice, 
Construcțiilor pentru Industria Chi
mică și Rafinării etc.

Cu toate; acestea există cazuri cînd, 
tn pofida situației reale, 
scripte planul de construcții 
lare apare 
se explică 
piu. Prin 
zări" ale

între 6 și 14 
anual al Mi- 
Construcțiilor 

Energiei Elec-

realizat integral, 
acest paradox ? 
frecventele 
planurilor

Mihai IORDANESCU

CROSUL TÎNERETU

LU3" ȘI-A DESEMNAT
CAMPIONII

FOTBALIȘTII NOȘTRI 
PLEACĂ AZI SPRE

CATĂ ÎN TURUL DOI

Automobilism.
CAMPIONATUL
ȚIONAL AL RALIURI 
LOR

(Alte știri din (ară șl de 
peste hotare în pag. 
a ill-a).
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Liceul „Mihai Viteazul” 
din Turda la 60 de ani

CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 
Duminică a avut loc la Turda festi
vitatea prilejuită de împlinirea a 60 
de ani de existentă a liceului Mihai 
Viteazu din localitate. Au luat parte 
reprezentant! al organelor județene 
si municipale de partid si de stat, 
cadre didactice si elevi, foști profe
sori si elevi ai liceului, un mare nu
măr de cetățeni. In cuvîntul său. pro
fesorul Aurel Clamba. directorul li
ceului, a relevat faptul că înființa
rea în 1908 a unei scoli liceale a 
avut o deosebită însemnătate politi
că si soclal-culturală pentru acele 
vremuri. De la o singură clasă cu 
27 elevi si 3 profesori, cîti au fost 
în primul an. liceul de azi are 24 
de clase la cursurile de zi cu a- 
proape 1 000 elevi români si ma
ghiari. și 49 cadre didactice. La 
cursurile serale, învață 810 tineri. 
Liceul dispune de laboratoare și 
material ^didactic la nivelul cerin
țelor moderne.

Tovarășul Aurel Duca, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid si președinte al comitetiilui 
executiv al consiliului popular Jude
țean. a transmis cadrelor didactice 
Si elevilor felicitări cu ocazia îm
plinirii a 60 de ani de la înființa
rea liceului si succese în activitatea 
viitoare.

Cu acest prilej a fost adresată o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune printre altele :

Profesorii si elevii Liceului .,Mi
hai Viteazu" din Turda, care astăzi 
sărbătoresc 60 de ani de la punerea 
pietrei de temelie a acestui impor
tant lăcaș de cultură de la poalele

In memoria lui Petru Maior
Duminică 11 mai, a 

avut loc festivitatea 
organizată în orașul 
Reghin, unde eminen
tul cărturar român Pe
tru Maior a activat 
timp de aproape 24 de 
ani. In memoria stră
lucitului reprezentant 
al Școlii Ardelene a 
fost dezvelit în piața 
centrală a orașului 
un bust realizat de 
sculptorul Ion Vlaslu. 
în aceeași zi. în 
sala casei de cul

tură orășenești Re
ghin, a avut loc se
siunea științifică : 
„Moștenirea spirituală 
a lui Petru Maior", la 
care au prezentat co
municări cercetători ai 
Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga" din 
București, de la filia
lele societăților de ști
ințe istorice și filo
logice, precum și lu
crători ai serviciului 
arhivelor statului din 
Tg. Mureș. Partici-

MUZICĂ
ȘI TINEREȚE
întrerupt în luna lui „făurar", șirul 

concertelor-lecții a fost reluat abia 
ieri, într-o splendidă dimineață de 
mai, dimineață în care tinerețea și 
muzica și-au dat întîlnire în sala bă- 
trînului Ateneu. Deși aflați în peri
oada „crîncenă" a sfîrșitului de an 
școlar, elevi din 17 licee bucureștene, 
adevărat! iubitori ai muzicii, învin- 
gînd ispita unei plirhbări în aer li
ber, au tinut să fie prezenți și să 
aplaude cu entuziasm o reușită și a- 
tractivă manifestare muzicală.

Concertul a prezentat multe puncte 
de real interes atît în ce privește al
cătuirea programului, care a cuprins 
numeroase capodopere ale compozito
rilor apartinînd diferitelor școli na
ționale din secolul XIX, cît mai ales, 
prin aportul susținut al unor soliști 
de prestigiu : pianiștii Corneliu 
Gheorghiu și Sofia Cosma, baritonul 
Nicolae Gafton și violoncelistul Al- 
fons Capitanovici, care au dăruit mi
cilor ascultători o interpretare de 
mare tinută în lucrări ca : „Dansul 
focului" de Manuel de Falia, „Polo
neza în la bemol major" de Chopin, 
„Balada puricelui" de Mussorgski, 
„Intermezzo" de Granados ș.a. Ală
turi de aceștia, la reușita programu
lui, și-au adus o prețioasă contribuție 
mezzosoprana Micaela Mărăcineanu și 
tenorul George Lambrakis, care au 
interpretat lucrări de De Falla, Grieg 
șl Korsakov, precum și pianista a- 
companiatoare Viorica Cojocariu.

După ce cu cîteva zile în urmă a 
apărut pe micul ecran, orchestra de 
elevi „Dinu Lipatti" a debutat pe 
scena Filarmonicii „George Enes- 
cu", în cadrul acestui concert-lec- 
țle, sub bagheta inițiatorului ei, prof./

Concert aniversar 
ai orchestrei 

„Barbu Lăutarii"
Orchestra „Barbu Lăutaru" a pre

zentat duminică seara, în sala mare 
a Palatului Republicii Socialiste 
România, un concert dirijat alterna
tiv de Ionel Budișteanu, Nicu Stă- 
nescu și Florian Economu, care a 
marcat împlinirea a douăzeci de ani 
de activitate a acestei formații de 
muzică populară. Cele mai alese me
lodii populare care au constituit suc
cese trainice ale orchestrei de-a lun
gul anilor, au fost interpretate de 
cunoscuții săi cîntăreți și instru
mentiști. Aceluiași eveniment sărbă
toresc, orchestra „Barbu Lăutaru" îi 
va dedica alte două concerte care vor 
avea loc, tot în sala mare a Palatului 
Republicii Socialiste, România, în zi
lele de 17 și 18 mai.

(Agerpres) 

munților Apuseni, transmit conduce
rii superioare de partid si de stat, 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, un fierbin
te si respectuos salut.

In aceste momente solemne, gtn- 
dul nostru se îndreaptă cu stimă sl 
recunoștință spre marii făuritori sl 
apărători al demnității neamului nos
tru. Se îndreaptă către gloriosul 
Partid Comunist Român, către Iubi
ta sa conducere, care a călăuzit har
nicul și talentatul nostru popor în 
lupta pentru sfărîmarea lanțurilor a- 
supririi sociale sl naționale, pentru 
edificarea României socialiste. '

Demnul exemplu al înaintașilor 
noștri întărește hotărîrea profeso
rilor si elevilor liceului de a depune 
toate eforturile pentru a fi la înăl
țimea lor si a zilelor oe care le 
trăim.

Prin grija partidului si a statului 
ne bucurăm de cele mai moderne 
mijloace necesare desfășurării unui 
învătămînt la nivelul cerințelor re
voluției științifico-tehnice mondiale.

Noi. profesorii si elevii, români și 
maghiari, nu vom precupeți nici un 
efort pentru formarea de noi gene
rații de cetățeni educați si multila
teral instruit!, capabili să-st aducă 
contribuția din plin la realizarea vi
sului de aur al omenirii în patria 
noastră — societatea comunistă.

In deschiderea festivităților a avut 
loc dezvelirea unei plăci comemora
tive, vizitarea expoziției, a muzeului 
de științe naturale, a laboratoarelor 
de fizică, chimie,; audiovizuală etc., 
iar după-amiază a urmat o serbare 
cîmpenească.

panții la manifestările 
prilejuite de evocarea 
memoriei lui Petru 
Maior au vizitat ex
poziția organizată de 
serviciul arhivelor 
statului din Tg. Mu
reș, cuprinzînd docu
mente, fotocopii după 
scrieri, lucrări și scri
sori personale ale lui 
Petru Maior.

Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii”

Petre Bocotan, evoluînd cu un pro
gram coriiplet diferit fată de cel pre
zentat le Televiziune, convingindu-ne, 
prin siguranță și disciplină, printr-o 
înaripată interpretare a unor lucrări 
de Grieg, Dvorak și Albenzi, că este 
capabilă de fapte și mai mari, dacă, 
bineînțeles, va continua să desfășoare 
și în viitor aceeași activitate labori
oasă și înflăcărată, de punere în va
loare a darurilor artistice naturale 
ale talentaților elevi instrumentiști.

Aducînd un plus de atractiozitate, 
considerăm binevenit intermezzo-ul 
coregrafic, prin interpretarea plină de 
grație și umor pe care balerinii Vio
rica Popescu, Viorel Marin și Petre 
Grigore au imprimat-o unui moment 
dansant din opera „Mireasa vindută" 
de Smetana, intr-un aranjament core
grafic semnat de Maiou Iosif.

Nu se cuvine să omitem din cadrul 
acestei fugare consemnări prezenta
rea alertă și competentă realizată de 
Suzana Zupperman.

Constantin RASVAN

(Urmare din pag. I)

ocupate cu legume nu sînt prea 
mari. A' întîrziat îndeosebi plantarea 
tomatelor timpurii, suprafețele rea
lizate pînă acum fiind cu mult sub 
posibilități, în special în județele 
Buzău (42 la sută), Olt (43 la sută), 
Ilfov (52 la sută), Dolj (54 la sută), 
Teleorman (55 la sută) și Brăila (56 • 
la sută). Suprafețe foarte mici au 
fost plantate, pînă în prezent, cu 
ardei. în unele județe cu suprafețe 
mari prevăzute în plan, ca de exem
plu Dîmbovița, Galati, Ialomița, Mu
reș, Prahova, Teleorman, Vîlcea, nu 
s-a plantat nici un hectar. Realizarea 
integrală a suprafețelor prevăzute a 
se cultiva cu aceste legume este de 
cea mai mare însemnătate pentru 
aprovizionarea populației. Bineînțe
les, aceeași atenție trebuie acordată 
și celorlalte sortimente. Mai sînt de 
însămînțat, de exemplu, suprafețe 
mari cu fasole de grădină, îndeosebi 
în județele Bihor, Brăila, Cluj, Dolj, 
Ilfov, Galați, Mureș și Teleorman. 
Se constată, de asemenea, mari ră- 
mîneri în urmă la producerea răsa
dului de ceapă de apă. Față de pre
vederi, în județul Teleorman s-a în
sămînțat numai 57 la sută din supra
față ; în județul Olt numai 20 Ia 
sută ; Vrancea 40 Ia sută, Iași — 12 
la sută, iar în județul Ialomița 52 la 
sută.

Deoarece însămînțarea și planta
rea legumelor sînt întîrziate este ne
cesar ca toți cei ce se ocupă și răs
pund de producția legumicolă să de
pună un efort sporit și hotărît pentru 
ca, în următoarele zile, această ac
țiune să fie terminată. Trebuie avut 
în vedere asigurarea întregului sor
timent de legume contractat. Fiecare 
produs, indiferent de ponderea pe 
care o deține în producția legumicolă 
își are importanta sa în aproviziona
rea populației.

De asemenea, în continuare tre
buie să se aplice cu multă grijă și 
competentă tehnică toate lucrările 

; de întreținere a culturilor pentru

. cidturală
CARNET PLASTIC

Expoziția de gravură

Lia si Ion Cott
A

Construite pe suportul solid al meș
teșugului artistic, realizate cu multă 
siguranță, lucrările artiștilor arădeni 
Lia și Ion Cott. prezentate în cadrul 
expoziției deschise recent în sals 
Dalles (holul Universității Populare) 
pun în evidență o unitate de viziune 
decorativă. Astfel încît încercarea 
de disociere a unor caracteristici pro
prii fiecăruia dintre cei doi artiști 
expozanți nu face decît să accentue
ze asupra unității.

Situate în zona unul figurativ mo
dern, apt să restituie realul în sem
nificațiile lui, gravurile operează o 
structurare și ierarhizare corespun
zătoare a elementelor esențiale, ca
racteristice ale realității. Imaginile 
alcătuite prin acumulare, Intersecta
re, leit-motiv, pun în valoare fie 
eposul popular, reinterpretat în di
recția redescoperirii sensurilor Iul 
simbolice, fie aspecte ale existenței 
istorice a poporului român sau ale 
vieții contemporane în dezvoltarea ei 
pe linia progresului social.

„Satul viitorului", „Belșug" de LI» 
Cott sau „Cîntare patriei", „Magis
trale”, „Noi giganți" de Ion Cott ilus
trează această a doua tendință tema
tică de reflectare a transformările»

Pe scenele teatrelor
Scena teatrului Na

țiunilor din Paris va 
găzdui între 13—17 mai 
o suită de reprezen
tații românești cu 
„D-ale carnavalului" 
de I. L. Caragiale, în 
regia lui Lucian Pin- 
tilie.

Teatrul Mic se pre
gătește pentru un 
turneu în Uniunea So
vietică. Intre 16—19 
mai — pe scena Stu
dioului Operei din Le
ningrad și între 23—25 
mai — la, rampa lui 
„Malîi Teatr", Teatrul 
Mic va prezenta o se
lecție reprezentativă 
pentru profilul său și 
pentru forțele sale ac
toricești. Repertoriul 
său din turneu va cu
prinde : „Jocul iele

lor" de Camil Petres
cu, „îngrijitorul" de 
H. Pinter, precum și 
spectacolul „Piese și 
actori" compus din 
fragmente din „Balta
gul", „Simple coinci
dențe" de Paul Eve- 
rac, „Ofițerul recru- 
tor“ de Farquhar, cele 
„Cinci schițe" de Ca
ragiale, precum și 
„Norul în pantaloni" 
de Maiakovski.

Teatrul de păpuși 
„Țăndărică" anunță 
pentru 15 mai, în sala 
din Calea Victoriei, 
premiera spectacolului 
de umor adresat adul- 
ților : „Cabaretissimo" 
în regia ■ Margaretei 
Niculescu și a Iui Ște
fan Lenkisch. Sceno

■i

Dintr-o localitate necunoscuta, Voineasa va deveni curînd un centru turistic. Deocamdată aci locuiesc 
constructorii hidrocentralei de pe Lotru Foto: I. Herței

accelerarea ritmului de creștere șl 
dezvoltare, în scopul obținerii unor 
producții cît mai mari. Lucrările de 
întreținere din acest an trebuie să fie 
aplicate diferențiat astfel încît să se 
compenseze în cît mai mare măsură 
faptul că unele suprafețe s-au plan
tat sau însămînțat cu întîrziere, că 
la unele culturi s-a folosit răsad de 
slabă calitate. în condițiile acestui an, 
lucrările de rărit și prășit trebuie 
executate cu mult mai multă riguro
zitate și la timpul optim, pentru a

LEGUME ÎN CANTITĂȚI
CÎT MAI MARI

se orea plantelor condiții bune de 
dezvoltare. Se recomandă, în mod 
deosebit, combaterea buruienilor șl 
asigurarea unei densități optime de 
plante la unitatea de suprafață.

Pentru preîntîmpinarea pierderilor 
de producție provocate de boli și 
dăunători o preocupare de seamă a 
cadrelor tehnice de specialitate de la 
centrele de protecția plantelor și de 
la cooperativele agricole de produc
ție trebuie s-o constituie prevenirea 
și combaterea acestora. Efectuarea 
corectă și la timp a întregului com
plex de lucrări din această perioadă 
trebuie să fie asigurată printr-o e- 
xemplară organizare a muncii pe bri
găzi și echipe, stabilindu-se răspun
deri precise pe culturi și lucrări.

Direcțiile agricole și uniunile coo
peratiste trebuie să asigure un spri
jin mai substanțial și concret coope- 

I

socialiste, de ridicare a peisajului 
nostru uman pe o treaptă nouă. Efi
giile lui „Bălcescu" sau a „Voevodu- 
lui cu peană", ca și „Unire", vin să 
întregească o ambianță evocatoare 
de distilat echilibru.

Apropiate mai mult de expresia de
corativă a artei populare decît de 
sensul ei interior, făiZi a păstra în
treaga proprietate a gîndirii artisti
ce popiîlare, lucrări ca „Primăvară" 
de Lia Cott sau „Stegari de nuntă", 
„Druște de pe Valea Bîrgăului", 
„Mireasă", „Dansatori" de Ion Cott 
consemnează străvechi obiceiuri prin 
intermediul unor gesturi și atitudini 
decorative, aproape coregrafic regi
zate.

Ritmurile organizează de flecare 
dată compoziția într-o arhitecturare 
Dreclsă. studiată în ansamblu și 
amănunt

Este adusă astfel în prim plan, prin 
intermediul acestei expoziții, o lume 
închegată, articulată, o lume a cărei 
transfigurare în imagini plastice se 
realizează prin îmbinarea armonioasă 
a gîndirii cu materialul folosit.

Marina PREUTU

grafia : Ella Canovici 
și Mioara Buescu. 
Texte: Dumitru Solo
mon. Muzica : D. Ca- 
poianu.

Teatrul „Al. Davila" 
din Pitești va pre
zenta săptămîna a- 
ceasta Pe scenele Ca
pitalei mai multe spec
tacole, avînd ca bază 
piese românești con
temporane montate 
recent.

Studioul I.A.T.C.
„I. L. Caragiale" a- 
nunță pentru ziua de 
14 mai o nouă pre
mieră : „Bacantele" de 
Euripide, în regia Că
tălinei Buzoianu, stu
dentă în anul IV, la 
clasa conf. univ. Ion 
Olteanu.

rativelor agricole de producție în ce 
privește organizarea muncii, astfel ca 
toate lucrările să fie făcute la timp 
și la un nivel calitativ superior. Cea 
mai mare atenție trebuie acordată 
terminării amenajării suprafețelor 
pentru irigat, iar în cooperativele a- 
gricole care au amplasat culturi de 
legume pe terenuri neirigate sau nea
sigurate cu surse de apă să se ia 
măsuri de forare a unor puțuri care 
să asigure debitul necesar de apă 
pentru irigare. Pentru culturile de 

ceapă de sămînță și tomate timpurii, 
în cazul în care în unele cooperative 
nu sînt posibilități, de irigare, să se 
organizeze transportul apei cu cister
nele în vederea asigurării minimului 
de udări.

Sarcini deosebite revin și organe
lor de valorificare care prin prezența 
lor, zi de zi, în fiecare unitate 
de producție trebuie să cunoască, în 
permanență, stadiul lucrărilor la fie
care cultură, nivelul de asigurare a 
bazei materiale (utilaje pentru irigat, 
îngrășăminte și alte materiale) și să 
acorde sprijin concret acolo unde 
situația o cere. In acest scop, 
organele de valorificare vor efectua, 
pînă la sfîrșltul acestei luni, o verifi
care minuțioasă în fiecare coopera
tivă agricolă a măsurilor luate pen
tru realizarea producției de legume 
contractate. Prin această acțiune sa

17.30 — Telex T V.
17,35 — Lumea copiilor : Biblioteca lui Așchiuță.
17.50 — Limba franceză. Lecția 58.
18,15 — Pentru pionieri și școlari : Ex-Terra ’69. Emisiune concura. 

Participă acad. Elie Carafoli, Ioan Bobocel și George Craio- 
veanu.

18,45 — Muzică corală românească interpretată de Corul Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“. Dirijor : Vasile Plntea.

19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic.
19.30 — Ateneul tineretului : „Jurnal pentru tineret”.
20,00 — Roman foileton „Lunga vară fierbinte” (II).
30.50 — Recitalul violonistei Ildiko Adorjanl din Cluj. L*  plan :

• Dirijorul Ionel Perlea tșl conținu» 
turneul Joi 15 și vineri 19 mal la pu
pitrul orchestrei simfonice a Radio- 
televizlunll. In program : lucrări de 
Weber, Wagner, Enescu șl Th. Grl- 
gorlu.

• Astâ-seari (luni, 12 mal) In 8a!a 
mic» a Palatului, va avea loc un concert 
de muzică do cameră susținut de pia
nista Sofia Cosma șl de violoncelistul 
Alfons Capitanovici.

• Clubul prietenilor muzicii (cu se
diul la magazinul „Muzica" din Ca
pital») organizează tot astăzi ora 1», 
o seară omagială Dinu Lipatti. Se vor 
prezenta o serie de Înregistrări mal 
puțin cunoscute ale Interpretului, pre
cum șl ultimul său recital public.

• Un concert care va Interesa pe iu
bitorii muzicii de cameră este șl cel 
susținut duminică 1» mai, tn studioul 
de concerte al Radlotelevizlunll de or- 
ganistul Franz Xaver Dressier. Progra
mul va cuprinde lucrări ale maeștrilor 
germani de Ia J. S. Each plnă la Max 
Roger.

șurile ca nici un kilogram de 
marfă să nu se piardă, nici un kilo
gram de marfă să nu se deterioreze. 
In atenția organelor de valorificare 
trebuie să stea în permanență orga
nizarea judicioasă a transporturilor, 
astfel ca aprovizionarea rețelei de 
desfacere să se facă neîntrerupt atît 
ziua cît și noaptea. De asemenea, 
conducerile întreprinderilor de valo
rificare trebuie să urmărească cu mai 
multă grijă primirea ambalajelor 
contractate, buna păstrare și folosire 
a acestora, recondiționarea ambalaje
lor vechi. Spiritul gospodăresc și sim
țul economiei trebuie să se facă mult 
mai simțit în domeniul folosirii am
balajelor pentru legume.

La servirea populației In mod cît 
mai civilizat o contribuție importantă 
o va avea extinderea rețelei de des
facere a legumelor, prin creșterea 
numărului de magazine, a punctelor 
de desfacere, a numărului de vânză
tori, a îmbunătățirii în continuare a 
prezentării și desfacerii produselor. 
Departamentul se ocupă îndeaproape 
de pregătirea personalului din dome
niul valorificării legumelor prin or
ganizarea de cursuri de scurtă du
rată, școlarizarea cu scoaterea din 
producție, instruirea la locurile de 
muncă a întregului aparat din re
țeaua de desfacere, calificarea prin 
ucenicie la locul de muncă.

în acest an există un plan mare la 
preluarea legumelor. Această activi
tate trebuie desfășurată în cele mai 
bune condiții, pentru a nu se produ
ce goluri în aprovizionarea populației, 
pierderi de producție. De aceea, în 
stilul de muncă al organelor agri
cole ți de valorificare trebuie să 
se instaureze un spirit cit mai 
perfect de muncă și colaborare 
pentru a se rezolva Ia timp și compe
tent toate problemele de producție și 
de valorificare a legumelor. Sarcina 
noastră principală în această perioa
dă este de a crea toate premisele ob
ținerii unei recolte bogate de legume 
care să satisfacă în întregime cerin
țele populației.

Ștefan Ronsi.
tl,OT — Steaua fără nume — emisiune concura de muzică ușoară. 

Prezintă Dan Deșliu.
12,10 — Prim plan : M. H. Maxy. Emisiune de Toma George Malo- 

rescu.
12.30 — Gong — emisiune de actualitate teatrală.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

t V

cinema
0 La dolee. vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ,
16.30 ; 20.
• Tarzan, omul Junglei î REPUBLICA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 21,15, FES
TIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină — 20, FAVORIT — 10 ; 
13 ; 15,30 ; 18 : 20,30. STADIONUL DI
NAMO — 20.
• In umbra coltului : LUCEAFĂRUL
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, GRADINA DOINA — 20.
e Căsătorie pripită ? : VICTORIA — 
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ;
20,45.
• Crăciun cu Ellsabeta ; CENTRAL —
17 ; 19 ; 21.
o Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ; 19 ; 14,30.
• Profesioniștii : LUMINA — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil — desene ani
mate : DOINA — 9 ; 10.
• Ceasul căpitanului Enrlco : DOINA —
11.30 ; 13 ; 14,30.
O Feldmareșala : DOINA — 16 ; 18,15 ;
20,30, MUNCA — 14 ; 16.
$ Apele primăverii : UNION — 15,30 ;
18 ; 20,30, MOȘILOR — 15,30.
• Bună ziua, contesă : MOȘILOR — 
18 ; 20,30.
• Pe cer sînt numai fete; înger bătrfn; 
Fulg de zăpadă ; Gustav face ordine ; 
Gustav și. elefantul : TIMPURI NOI - 
9—21 în continuare.
a Prietenele : MUNCA — 20.
• Comedianțll : FEROVIAR — 9—14,30 
în continuare ; 17,30 ; 20,30, EXCELSIOR
— 9 ; 12 ; 16 ; 19. GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20.
0 Noaptea e făcută pentru... a visa : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15;
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, la grădină — 19,45.
• Vera Cruz : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Pipele : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la
grădină — 20 ; POPULAR — 15,30 ; 18 ;
20.30.
q Topaze : CINEMATECA — 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
9 La est de Eden : DACIA — 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21.
• Adio, Gringo : BUCEGI — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20, 
VOLGA — 8,30—16,30 în continuare ;
18.30 ; 20,45.

vor urmări ce suprafețe se însămîn- 
țează și plantează în cîmp, starea de 
vegetație a culturilor, măsurile luate 
pentru irigarea întregii suprafețe, a- 
plicarea îngrășămintelor chimice. 
Toate acestea vor da posibilitate or
ganelor de valorificare să cunoască 
din timp situația concretă de pe te
ren, să poată interveni operativ în 
vederea remedierii unor deficiențe 
constatate, organizării muncii de pre
luare a produselor încît fondul de 
marfă contractat să poată fi preluat 

la timp șl în. cele mai bune condiții.
Organele de valorificare cunoscînd 

în mod concret și din timp situația 
producției din fiecare unitate, pe fie
care cultură, vor putea îndruma pro
ducătorii pe linia valorificării superi
oare a producției atît pentru piața 
internă, cît și la export, prin stabili
rea perioadelor optime de recoltare, 
efectuarea în cele mai bune condiții 
a sortării și ambalării produselor în 
vederea obținerii de prețuri stimula
torii.

Datorită condițiilor specifice din a- 
ceastă primăvară, cînd unele supra
fețe de legume de primă apariție au 
fost calamitate, iar la alte culturi ter
menul de însămînțare sau plantare în 
cîmp a fost depășit, unele sortimente 
vor apare cu oarecare întîrziere. De 
aceea este necesar ca pe linia 
valorificării să se la toate mă-

• Pentru încă puțini dolari : UNIREA
— 15,30, la grădină — 20, PACEA —

- 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Numai o singură viață : UNIREA
— 18.
• Crimă In stil personal t LIRA —
15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Riscurile meserie! : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Rlo Bravo : FERENTARI — 16 ; 19.
• Tată de familie : GIULEȘTI — 15,30; 
18 ; 20,30.
• Rolls Royce-ul galben î COTROCENI
— 15,30 ; 18.
• Tandrețe : COTROCENI — 20,30.
• Pe plajele lumii : CRINGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• A trăi pentru a trăi : MELODIA —
9.30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Paradisul lndrăgostițllor i FLO- 
REASCA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9—15,45 în continuare;.
18.30, la grădină — 20.
• pașa : VIITORUL — 15,30 ; 18.
• Viratele omului : VIITORUL — 20,30.
• Pe urmele șoimului î GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30;
20,45, FLAMURA — 9—14 în continuare; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Vremuri minunate la Spessart : 
MIORIȚA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20.45, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
• Becket J FLACĂRA — 15,30 ; 19.
• Răutăciosul adolescent: VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20, RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Astă seară mă distrez : PROGRESUL
— 15,30 ; 18, GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
• Cuțitul în apă : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Hiroșlma, dragostea mea t PRO
GRESUL — 20,30.

teatre
• Opera Roman» : Trubadurul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : O acrlsoare pierduta 
— 19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlonle — M.
• Teatrul Mic : lona — * *).
O Teatrul de »tat din Galați (la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra- — sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : Omul In rob» 
— 17 ; 20.

ÎN SĂLILE
DE CfONCERT

De ce nu depășesc 
proiectele de școli 

stadiul hîrtiei 
de calc?

(Urmare din pag. I)

pildă, planul de Investiții școlar» 
Pe anul 1963 al Ministerului Indus
triei Alimentare a fost fixat initial 
la suma de 5 380 000 Iei, din care 
construcții montai — 3 784 000 lei. 
Practică reactualizărilor succesive 
l-a adus în final la 3 162 000 lei. din 
care circa 1 835 000 lei construcții 
montaj. Astfel că prin utilizarea 
celor 3 230 000 lei. din care con
strucții montaj — 1 865 000 lei s» 
cheamă că ..planul" a fost îndepli
nit în proporție de peste 100 la 
sută. în realitate lucrurile nu sînt 
chiar atît de încurajatoare. Se prea 
poate ca. potrivit declarației tova
rășei dr. Emilia Joița, director al 
Direcției de învătămînt din Ministe
rul Industriei Alimentare, asemenea 
reactualizări (citește reduceri) ds 
plan, operate ori de cîte ori des
chiderea întîrziată a șantierului, rit
mul scăzut de lucru amenință ca 
lucrarea să nu fie terminată la 
timp, să constituie un bun sub
terfugiu pentru ca, prin returnarea 
altor sectoare de investiții din mi
nister. sumele destinate initial con
strucțiilor de școli să poată fi uti
lizate si In anii următori. Se prea 
poate, deci, ca în interiorul unui 
minister asemenea operații să în
găduie o politică financiară mal a- 
vantajoasă. Asta însă numai ce pe
rioada scurtă a unui an. pentru că 
în ansamblu situația se înfățișează 
cu totul alta. Să luăm ca exemplu 
același minister ale cărui investiții 
alocate învătămîntului pe perioada 
întregului cincinal se ridică la circa 
50 milioane de lei. Dacă pornim da 
la realitatea că în 1966, tot „res- 
tructurîndu-se“ planurile, a fost u- 
tilizată suma de 4,9 milioane, în 
1967 — 4,5 milioane. In 1968 — 3,2 
milioane, că pentru 1969 sînt pre
văzute pînă azi 16,5 milioane („re
actualizate" după numai două luni 
de la cele 19,5 milioane prevăzut» 
initial), e firesc să ne întrebăm : 
ce certitudini există că tn lSțJD/va 
fi cu adevărat folosit restul de 
circa 20 milioane lei ? Si în, cazul 
cînd vor fi utilizate. amDloarea con
centrării acestor investiții într-un 
singur an nu va determina o muncă 
în asalt si. după cum se ști» 
din atîtea experiențe, nu va influența 
negativ calitatea execuției tehnice T

Dar, după cît se pare, preocupă
rile față de calitatea lucrărilor nu 
sînt de natură să provoace reale în
grijorări. în procesele verbale de in
specție aflate la Ministerul învăță- 
mîntului sînt destul de des semna
late cazuri ca, de pildă, cel din anul 
trecut de la Brașov cînd, pentru com
pletarea de construcții și instalații la 
Școală profesională a uzinelor „Trac
torul" s-a turnat fundația și după ca 
această lucrare a fost gata s-a văzut 
că. de fapt a fost...omisă instalația de 
canalizare. Reparații „capitale" au 
fost solicitate, la puțin timp după 
terminarea construcțiilor, și la noul 
grup școlar de la Pitești, aparținînd 
Ministerului construcțiilor pentr • in
dustria chimică șl rafinării, la L.ceul 
economic din Timișoara și în alte 
locuri unde superficialitatea, graba 
sau lipsa de răspundere costă foarte 
scump. Pe drept cuvînt se pune în
trebarea : de ce nu sînt trași la răs
pundere toți cei din vina cărora fon
duri impresionante din visteria sta
tului își diminuează eficiența econo
mică ?

Să amintim, de asemenea, că sînt 
și cazuri cînd nerespectarea grafice
lor de construcțihșcolare și deci ca
litatea slabă a acestora se datoresa 
cel puțin în egală măsură stabilirii 
cu întîrziere a amplasamentelor și a 
documentației tehnice, aprovizionării 
neritmice cu materiale de construcții 
sau faptului că în cuprinsul unor 
unități departamentale, problema 
construcțiilor școlare este rareori 
privită și analizată ca o chestiune d» 
sine stătătoare. Să mai amintim apoi 
faptul că o seamă de obiective im
portante din planul de investiții șco
lare înregistrează atribute negativ» 
datorită unei practici frecvent întîl— 
nite în activitatea constructorilor t 
concentrarea eforturilor în jurlil o- 
biectivelor trecute în planul curent 
de punere în funcțiune și neglijarea 
celor prevăzute a fi terminate în anii 
următori. Mai concret spus, între
prinderile de construcții deschid șan
tierul, dar în epoca optimă de lu
cru concentrează cele mai multe forța 
în edificarea obiectivelor prevăzute a 
fi date în folosință în lunile imediat 
următoare. Apoi deschid și alte șan
tiere, dar revin mai intens asupra 
celor inițiale, al căror termen de în
deplinire se apropie de sfîrșit, și așa 
mai departe. „Judecind după cau
zele care cel mai adesea conduc la 
întîrzierea și deci la calitatea scă
zută a lucrărilor — ne spunea ing. 
George Zarojanu, directorul Direcției 
tehnice și de investiții din Ministe
rul învățămîntului — cred că se im
pune de fiecare dată definitivarea cu 
mai multă atenție a amplasamente
lor viitoarelor construcții, întocmirea 
aprofundată a documentației obiecti
velor neatacate, contractarea lucrări
lor și deschiderea urgentă a finanță
rilor. O dată parcurse aceste prime 
etape, e nevoie ca lucrările să fie în
drumate mai atent și mai susținut de 
personalul tehnic de specialitate, spre 
a se evita situații asemenea celor de 
la Grupul școlar „Electroputere" din 
Craiova, de la Grupul școlar „înfră
țirea" din Oradea și din alte părți, 
unde controlul și îndrumarea șantie
relor s-au efectuat în anul trecut cu 
totul sporadic și ineficient. Este ne
cesară, de asemenea, adoptarea unui 
sistem informațional mai operativ, 
care să îngăduie atît beneficiarilor 
cît și Ministerului învățămîntului 
cunoașterea exactă, la zi, a situației 
de pe șantierele construcțiilor șco
lare, spre a se întreprinde măsurile 
necesare. Pentru că, din păcate, pînă 
acum au fost întocmite dări de sea
mă statistice trimestriale, care ajun
geau la beneficiari abia la data de 
20 ale primei luni din trimestrul ur
mător, cînd cu greu mai puteau fi 
efectuate corecții eficace la defec
țiunile semnalate".

1970 este ultimul an al cin
cinalului. Prin definiție, el va 
desăvîrși activitatea desfășurată 
timp de cinci ani și în domeniul con
strucțiilor de școli. Va fi deci un an 
de eforturi concentrate, din cuprinsul 
cărora improvizația, întîmplătorul 
sînt excluse prin definiție. Iată de ce, 
concomitent cu lucrările de construc
ții desfășurate în prezent, e nevoie 
să fie pregătit cu migală, de pe 
acum, planul pe anul 1970, astfel în
cît el să satjsfacă într-adevăr priori
tățile resimțite în efortul de moder
nizare a învățămîntului liceal de sp«« 
cialitate, profesional și tehnic.
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A SPOR < .
„Crosul Tineretului" 

și-a desemnat campionii
Tg. Mure» (prin tele

fon). — Finalele repu
blicane ale „Crosului 
tineretului" — între
cere sportivă de masă, 
la care, în primele e- 
tape, au participat zeci 
de mii de tineri (mun
citori, țărani, elevi, 
studenți) din întreaga 
tară — au avut loc 
ieri dimineață pe hi
podromul din Tg. Mu
reș. Disputele celor 480 
de finaliști și finaliste 
au demonstrat realele 
calități ale .acestora 
pentru probele de a- 
îergări pe teren variat.

Marea competiție 
sportivă a fost deschisă 
de tov. Mircea Ange- 
lescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., care a urat 
succes concurenților. 
Apoi s-au disputat cele 
șase probe finale. La 
capătul fiecărei între
ceri, pe podiumul de 
onoare au urcat primii 
trei clasați. Iată acum

numele acestora : juni
oare mici (15—16 ani)
— 800 m : 1. — Ecateri- 
na Kadar (Bihor), 2. — 
Cristina Dragomir 
(Dîmbovița), 3. — Iuli- 
ana Demeter (Harghi
ta) ; juniori mici (15— 
16 ani) : — 1500 m : 1. 
—Florin Sgonea (Bucu
rești), 2. — Andrei Ke- 
lemen . (Mureș), 3. — 
Aurel Popa (Brașov) ; 
junioare (17—19 ani) — 
1000 m : 1. — Gherghi
na Iordache (Bucu
rești), 2. — Margareta 
Naghi (Cluj), 3.—Maria 
Antoniciuc (Suceava) ; 
juniori (17—19 ani)
— 2000 m : 1. — Gri- 
gore Flo.rea (Dîmbo
vița), 2. —I Viorel Fără- 
gău (Cluj), 3. — Octa
vian Munteanu (Si
biu) ; senioare — 1000 
m : 1. — Natalia Bîrșă 
(Argeș), 2. — Georgeta 
Boanfă (Brașov), 3. — 
Pandelica Gavrilă 
(București) ; seniori —

3000 m : 1. — loan
Szasz (Brașov), 2. — 
Augustin Covaci (Si
biu), 3. — Petre Irlmieș 
(Cluj).

Fruntașele clasamen
tului general pe județe 
sînt, în ordine : 1. — 
Județul Dîmbovița (230 
puncte) 2. — Județul 
Brașov (231 puncte) ; 
3. — Județul Cluj (235 
puncte).

Cîștigătorilor le-au 
fost înmînate trofee, 
cupe, premii diverse, 
oferite de C.C. al 
U.T.C.. U.G.S.R., Mi
nisterul Invățămîntu- 
lui, Ministerul Forțelor 
Armate, comitetele ju
dețene U.T.C. Timiș șl 
Mureș etc.

O notă bună se cu
vine și organizatorilor 
locali: Comitetul jude
țean U.T.C. Mureș și 
consiliul județean al 
sindicatelor.

ÎN VEDEREA MECIULUI CU ELVEȚIA

Fotbaliștii noștri 
în drum spre Lausanne

Aseară, Ia lumina (încă palidă...) a reflectoarelor de la Stadionul Repu
blicii, lotul nostru reprezentativ de fotbal a susținut un ultim meci de veri
ficare în compania echipei Progresul.

In cursul dimineții de astăzi, lotul tricolor va pleca spre Lausanne, unde 
— după cum se știe — miercuri seara la ora 21,30 (ora Bucureștiului) va în- 
tîlni reprezentativa Elveției, într-un meci deosebit de important pentru cali
ficarea în turneul final al campionatului mondial 1970.

Ecli/pa probabilă a României va fi următoarea : Răducanu — Sătmăreanu, 
Boc, Dan, Deleanu — Dinu, Radu Nunveiller, Dembrovschi, Tufan, Dumi- 
trache, Lucescu.

DIN
® Azi începe „Cursa Păcii u

Astăzi se va da startul de la Varșovia în cea 
de-a 22-a ediție a competiției cicliste „Cursa 
Păcii", închinată prieteniei între popoare. La 
tradiționala întrecere sportivă, care se desfășoară 
în organizarea ziarelor „Trybuna Ludu", „Neues 
Deutschland" și „Rude Pravo", vor lua parte 97 
de concurențî din 14 țări.' Traseul' (Varșovia- 
Berlin) măsoară aproximativ 2 000 km, împărțiți 
în 15 etape, dintre care trei se vor disputa con
tra .cronometru individual. în medie, etapele 
contra cronometru măsoară 40 km, iar cele cu 
pF area în bloc 150 km.

Ahul acesta, Ia „Cursa Păcii", echipa Româ
niei (prezentă Ia toate edițiile de pînă acum) va 
fi alcătuilă din 7 concurenți : I. tArdeieanu, W. 
Ziegler, Gh. Moldoveanu, N. David, V. Egyed, 
T. Puteriti și D. Nemțeanu.

® Săptămîna fotbalistică
Calendarul internațional fotbalistic al săp- 

tămînii ce urmează cuprinde patru meciuri din 
preliminariile campionatului mondial : Elve
ția — România (14 mai), Scoția — Cipru (15 mai), 
Maroc — Tunisia și Sudan — Etiopia (ambele 
la 18 mai). în cupele continentale, capul de afiș 
îl deține partida retur din „Cupa campioni
lor", între Manchester United și A. C. Milano 
(în primul joc au cîștigat italienii cu 2—0). La

3-2 CU R. A. U. FOTBAL

Tenismenii români în turul doi
al „Cupei Davir

Ieri, ne terenul central din parcul 
' sportiv „Progresul", echipa de tenis 
a României a încheiat biruitoare par
tida de debut în actuala ediție a 
„Cupei Davis" : 3—2 cu reprezenta
tiva R.A.U. Partida care a consfin
țit victoria echipei noastre s-a des
fășurat între Ion Tiriac și El Son- 
bol si a luat sfîrsit cu succesul re
prezentantului nostru (6—4, 3—6,
6—4, 6—3). Fără a fi în cea mal bună 
formă. Tiriac s-a străduit și a reu
șit să aducă punctul necesar victo
riei echipei, muncind mult pentru a 
trece de un adversar destul de di
ficil.

în acest fel, rezultatul meciului *

devenit 3—1 șl indiferent de dezno- 
dămîntul ultimei partide, România 
se calificase în turul doi al compe
tiției.

Ultima partidă a meciului, pe care 
au sustinut-o campionii celor două 
țări — El Shafei si Ilie Năstase — 
a fost de bună factură tehnică, spec
taculoasă. A învins egipteanul cu 
3—1 (6—2, 1—6, 6—3, 6—1).

în turul doi. echipa României va 
întîlni selecționata Israelului, care 
după primele două zile conduce cu 
3—0 (la Lisabona, cu Portugalia), 
putînd fi deci considerată calificată. 
Meciul România — Israel va avea 
loc tot la București

Ion Țiriac (dreapta) și Ilie Nâstase In timpul partidei de dublu
Foto : M. Andreescu

LUMEA LARGĂ
18 mai, în R. D. Germană va începe' turneul 
U.E.F.A.,' pentru echipele de juniori, la care 
participă și selecționata României.

® în plin sezon atletic
• Cu prilejul unul concurs de atletism, des

fășurat la Dallas.. (Texas), americanul Wilhelm 
a cîșțigaț,proba de aruncare a greutății cu 19,66 
m. Săritura în lungime a revenit lui Anderson cu 
7,99 m, iar cea de aruncare a discului lui Powell 
cu 59,44 m.

• Maratonul tradițional care se desfășoară în 
fiecare an la Karl Manx-Stadt a revenit la ac
tuala ediție atletului englez Timothy Johnston, 
cronometrat pe clasica distanță de 42,195 km cu 
timpul de 2h 15’31”2/10. Pe locul 2 s-a clasat 
iugoslavul Nedo Farcici — 2h 16’50”2/10. Con
curentul român N. Mustață a ocupat locul 10 cu 
timpul de 2h 22’ 38”4/10.

o Cu prilejul unui concurs disputat la Fresno 
(California), sprinterul american de culoare ■ 
John Carlos a egalat recordul mondial în proba 
de 100 yarzi, realizînd timpul de 9"l/10. Anterior, 
acest rezultat fusese înregistrat de alți trei 
atleți : Jim Hineș, Charlie Greene, Harry Jerome.

e Tradiționalul cros al ziarului „Pravda" a 
fost cîștigat anul acesta de Leonid Nikitenko, 
cronometrat pe distanta de 8 000 m cu timpul de

Lumea sportului, aflată încă sub impresia extraordinară 
produsă de succesul general al Jocurilor Olimpice din Me
xic. manifestă de pe acum o foarte mare preocupare pen
tru ca la Olimpiada '72 să se poată obține performanțe 
sportive mai ridicate. Sportul românesc — căruia „olim
piada mexicană" i-a prilejuit cea mai fructuoasă afirmare 
din istoria participării sale la J.O. — este evident dornic 
să se prezinte și mai bine la ediția jubiliară a marii com
petiții polisportive. în articolul „Apreciind medaliile de 
azi, ne gîndim la cele de mîine 7", publicat în „Scînteia" 
nr. 7890, prezentam o serie de neajunsuri din sportul nos
tru de performanță, subliniind că pentru olimpiada din 
1972, pentru medaliile viitoare este necesară o muncă 
serioasă, plină de răspundere. începută de îndată. Așa 
cum remarca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul în- 
mînării unor distincții sportivilor români medaliați la J.O. 
din Mexic : „Pentru a putea reprezenta cu cinste poporul 
nostru, pentru a putea participa la întreceri cu rezultate 
cît mai bune, antrenorii, conducerea sportului trebuie să 
asigure pregătirea permanentă, an de an, lună de lună a 
sportivilor. Numai astfel vom putea obține Ia Olimpiada 
de la Munchen și mai multe medalii — inclusiv de aur — 
decît am obținut în Mexic".

Este de consemnat că, pornind de la aceste recomandări, 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport a ja
lonat drumul viitorilor noștri olimpici, propunîndu-și să 
sprijine și să urmărească încă din „start" modul în care 
se desfășoară întreagă această activitate. De curînd, și alte 
foruri direct interesate, care au datoria să 
la o cît mai valoroasă reprezentare a sportului din Româ
nia în întrecerile olimpice, au stabilit o serie de măsuri.

colaboreze

MEDICINA SPORTIVĂ ÎN SPRIJI
NUL PREGĂTIRILOR OLIMPICE

Dr. docent Eugen MAREȘ
adjunct al ministrului sânâtâții

Medicina modernă se o- 
rlentează hotărît către pro
filaxie și acordă o deose
bită importanță activității 
sportive, considerînd-o ca 
un mijloc puternic de 
luptă împotriva îmbolnăvi
rii. Pentru realizarea a- 
cestui scop de interes ge
neral pentru întreaga popu
lație. este necesar ca prac
ticarea sportului să fie 
fundamentată științific, să 
corespundă și particulari
tăților individuale.

în ce privește sportul de 
performantă, analizînd re
zultatele sportive pe plan 
mondial, ajungem la con
cluzia că nivelul perfor
manțelor olimpice impu
ne o atenție deosebită a- 
eupra stării de sănătate 

a posibilităților funcțio-

nale ale organismului sl 
efectuarea unui- efort sus
ținut în antrenamente. în 
această situație rolul selec
ției, al metodicii de pregă
tire, al dozării eforturilor 
fizice și al refacerii după 
efort, al alimentației și re
gimului de viață și chiar 
al reacțiilor psihice ale 
sportivilor devine din ce 
în ce mai important.

Medicul sportiv nu tre
buie să se rezume numai 
la prevenirea și tratarea 
bolilor obișnuite, ci să cu
noască în plus specificul 
efortului la fiecare ramură 
și probă sportivă, să urmă
rească sportivul în mod 
sistematic și sub aspectul 
dezvoltării fizice și al ca
pacității de efort, să ela
boreze indicațiile necesare

I

23T5". La feminin, pe 
s-a clasat Ludmila 
6’21"6/10.

distanța de 2 000 m prima 
Braghina cu timpul de

Belgia «România
Disputat la Bruxelles, meciul amical de bas- ' 

chet dintre selecționatele masculine ale Româ
niei și Belgiei a luat sfîrșit cu scorul de 70—59 
(26—31) în favoarea gazdelor. Cei mal buni rea
lizatori ai echipei române au fost Albu (12), 
Nosievici (10), Novac și Popa (8). în continuare, 
baschetbaliștii români vor participa (în locali
tatea olandeză Haarlem) la turneul de calificare 
pentru campionatul european, alături de echi
pele Iugoslaviei, Angliei, Scoției și Olandei.

® BASCHET

® Henry Carr precum 
Jesse Owens...

Fostul campion olimpic la 200 m plat, atletul 
de culoare Henry Carr (actualmente jucător 
profesionist de fotbal american), va alerga îm
preună cu un cal, cu prilejul deschiderii hipo
dromului Monticelo de lingă New York. Cu 
ani în urmă, pentru a-și cîștiga existența. în 
acest gen de exhibiții s-a produs și celebrul 
atlet Jesse Owens, care a alergat mai repede 
decît un pur sînge pe distanța de 100 yarzi.

U.T.A.—Alemannia
1-0

La Arad s-a disputat meciul inter
național de fotbal dintre fruntașa 
campionatului nostra, U.T.A., și echi
pa vest-germană Alemannia Ăaohen. 
Fotbaliștii români au învins cu scorul 
de 1—0 (0—0). A marcat Lereter.

La 11 mai s-a deschis, la Institu
tul de arhitectură. din București, 
cea de-a 25-a ședință a Comisiei 
permanente pentru construcții a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc sub președinția lui G. Kosel 
din delegația R. D. Germane. La șe
dință participă miniștrii si condu
cători ai 
domeniul 
Bulgaria, 
Germană, 
lonă. Republica 
R. P. Ungară si

La ședința de 
nantii au fost 
G. Rădulescu. 
Consiliului de

instituțiilor centrale din 
construcțiilor din R. P. 
R. S. - ’ ’ - - -
R. P.

Cehoslovacă, R. D. 
Mongolă. R. P. Po- 
Socialistă, România, 
U.R.S.S.
deschidere, particl- 

salutatl. de tovarășul 
vicepreședinte al 

Miniștri, reprezen-
I

tantul permanent al Republicii So
cialiste România la C.A.E.R.

Lucrările ședinței se desfășoară 
Jn continuare.

Seara, arh. Nicolai Bădescu, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură șl Sistemati
zare, a oferit o recepție în saloanele 
restaurantului Athenâe Palace. Au 
luat parte Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Matei Ghiglu, minis
trul de construcții pentru industria 
chimică șl rafinării, conducători do 
instituții centrale.

(Agerpres)

Divizia B
Seria I. Chimia Suceava—Poiana 

Cîmpina 2—0; Politehnica București— 
Ceahlăul Piatra Neamț 1—0 ; 
Pașcani—Steagul roșu 0—2 ; 
Constanța—Flacăra Morenl
Dunărea Giurgiu—Progresul 

' 1—0 ; Oțelul Galați—Gloria 
4—0 ; Metrom Brașov—Metalul 
rești 4—1 ; Electronica Obor — Poli
tehnica Galați 2—1.

După 25 de etape, tn clasament 
conduce din nou STEAGUL ROȘU cu 
34 de puncte. Pe locul doi : Politeh
nica Galați (33 p.).

Seria a Il-a. Minerul Bala Mare— 
Metalul Turnu-Severin 1—0 ; 
Arad—Politehnica Timișoara 1—3 
C.S.M. Sibiu—Olimpia Oradea 3—1 
C.F.R. Timișoara—Medicina
4—1 ; Industria Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii—Electroputere Craiova 2—1; C.F.R. 
Cluj—Metalul Hunedoara 2—4 ; Gaz 
metan Mediaș—C.S.M. Reșița 3—0; 
A.S. Cugir—Chimia Rîmnicu-Vilcea 
1—0.

în clasament, după 25 de etape, con
duce C.F.R. Cluj (35 de puncte). Pe 
locul secund : C.S.M. Reșița (29 p.).

Cronica zilei
C.F.R. 
Portul

1—0 ; 
Brăila 
Bîrlad 
Bucu-

C.F.R.
>

Cluj

AUTOMOBILISM
Ieri, pe traseul Suceava—Gura Hu

morului—Cîmpulung Moldovenesc— 
Rădăuți—Fălticeni—Piatra Neamț— 
Iași—Botoșani—Suceava, s-ă desfășu
rat cea de a treia etapă a campiona
tului național de raliuri automobilis
tice. Această etapă a fost intitulată 
sugestiv „Raliul mînăstirilor", dat 
fiind traseul ■ deosebit de pitoresc, 
de-a lungul căruia se află o seamă de 
obiective turistice, printre care și re
numitele mînăstiri de la Voroneț, 
Gura Humorului, Putna, Sucevița etc.

Au participat 34 echipaje împărțite 
în cinci clase, aparținînd diferitelor 
cluburi din București, Sibiu, Brașov, 
Pitești și Suceava. Pe parcursul a 
613 km, concurenții au atins o viteză 
medie de 65,45 km pe oră. Ei au tre
buit să facă față la două probe spe
ciale fixate în apropierea localități
lor Ciomîrla și Bucium, la 4 con
troale orare și la un control de tre
cere. De remarcat că victoria a re
venit echipajului piteștean M. Ilioale 
— Petre Man pe un autoturism „Da
cia 1 100". de fabricație românească.

PRONOSPORT
Concursul din 11 mal

Br.

(2-0) 
(0—0) 
(0-2) 
(2—2) 
(4—1) 
(1—0) 
(2—3) 
(1—0) 
(4-1)

Bologna—Palermo 
Cagliari—Sampdoria 
Juventus—Fiorentina 
Pisa—Lanerossi 
Roma—Atalanta 
Varese—Torino 
Verona—Inter 
Dunărea—Progresul
Metrom—Metalul Buc.
Oțelul Gal.—Gloria Bîrl. (4—0) 
A. S. Cugir—Chimia

Rm. Vilcea
C.S.M. Sibiu—Olimpia 
Industria Sîrmei — 

Electropuțere

(1-0) 
(3-1)

(2—1)

1 
x
2 
x
1
1
2
1
1
1

1
1

1

Apreciind medaliile de azi, 
ne gîndim la cele de mîine ?
cu privire la dirijarea an
trenamentului.

în ultimii doi ani Minis
terul Sănătății, în colabo
rare cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, a întreprins o serie 
de acțiuni de cercetare 
științifică și cu aplicabili
tate practică, contribuind 
la pregătirea în bune con
diții a sportivilor.

Cea de-a XlX-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de 
vară, prin condițiile deo
sebite de altitudine și cli
mă ale locului de desfășu
rare, a constituit pentru 
majoritatea țărilor partici
pante cea mai dificilă edi
ție olimpică desfășurată 
pînă în prezent și a atras 
atenția asupra importan
ței activității medicale în 
selecționarea și pregătirea' 
sportivilor participanți.

Specialiștii din domeniul 
sportiv au numit-o chiar 
„olimpiada medicinii spor
tive" și fără îndoială că 
rezultatele de-a dreptul 
impresionante, recordurile 
mondiale și olimpice obți
nute se datoresc în mare 
parte nu numai condițiilor 
tehnice în care s-au desfă
șurat concursurile, ci și 
modului cum medicii spor
tivi au rezolvat problemele 
legate de pregătirea com
petitorilor.

Cu puțin timp în urmă, 
Ministerul Sănătății a ela
borat un plan complex de 
măsuri menite să sprijine 
pregătirea sportivilor ro
mâni pentru cea de-a 
XX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice din 1972.

In cadrul acestor acțiuni 
se va urmări realizarea 
unei continue îmbunătățiri 
a controlului medical al 
sportivilor fruntași și a se-

ECOURI
Iecționăril medicale a ce
lor mai buni, prin efectua
rea unor examinări com
plexe de specialitate, care 
să ducă la precizarea stă
rii de sănătate și a capaci
tății de efort. în același 
timp, unitățile medico-spor
tive vor fi dotate în con
tinuare, în scopul testării 
capacității de efort a spor
tivilor Ia nivelul cerințelor 
moderne ale antrenamen
tului sportiv, pregătindu- 
se în același timp și un nu
măr de cadre medicale ne
cesare.

Folosind experiența acu
mulată în cadrul pregătiri
lor pentru J. O. anterioare, 
planul de măsuri pentru 
actualul ciclu prevede, de 
asemenea, îmbunătățirea 
activității personalului me- 
dico-sanitar al loturilor, 
precum și organizarea ca
binetelor medicale pentru 
investigații 
la locurile 
sportivilor, 
scară largă .
tabilă capabilă să asigure 
tratamentele curente și exa
minările în timpul efortu
lui specific.

Activitatea de cercetare 
științifică va avea un ca
racter aplicativ. Vor fi a- 
bordate teme axate în spe
cial pe mijloacele și indicii 
obiectivi de evaluare a ca
pacității funcționale a spor
tivilor în efort specific, și 
pe problemele refacerii 
organismului după efort, 
angrenîndu-se și perfec- 
ționîndu-se în acest scop

și tratamente 
de pregătire a 
utilizîndu-se pe 
aparatura por-

me-cadrele din unitățile 
dico-sportive.

Ministerul Sănătății 
sprijini organizarea de că
tre C.N.E.F.S. a celui de al 
II-lea Congres european 
de medicină sportivă, ma
nifestare științifică ce va 
avea loc în țara noastră în 
toamnă.

Trebuie evidențiată cola
borarea deosebită care a 
existat în ultimii ani șl 
există cu conducerea Con-

va

APORTUL ȘCOLII 
SPORTULUI

în cadrul vizitei pe care o între
prinde în țara noastră, directorul ge
neral al Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.), dr. Marcolino G. 
Candau, împreună cu directorul Bi
roului 
O.M.S., 
acestea 
stanța. . .
Moraru, adjunct al ministrului sănă
tății, și dr. Marin Necula, directorul 
direcției sanitare a județului, oaspe
ții au vizitat noul spital unificat din 
municipiul Constanța, baza de trata
mente a Sanatoriului balnear din 
stațiunea Eforie-nord, cetatea His
tria, Muzeul de arheologie din Con
stanța și alte obiective turistice de 
pe litoral. Ei s-au interesat de orga
nizarea activității și rezultatele ob
ținute în domeniul muncii sanitare 
din județ.

regional pentru Europa al 
dr. Leo Kaprio, au fost zilele 
oaspeți ai județului Con- 
însoțiți de prof. dr. Ioan

★
Duminică, dr. Gerhard Stoltenberg, 

ministrul federal al cercetării științi
fice al R. F. a Germaniei, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au vi
zitat monumente istorice. Muzeul sa
tului și cartierele noi ale Câpitalei, 
precum și stațiunea Snagov. Seara, 
oaspeții au asistat, la Teatrul de 
Operă și Balet, la spectacolul cu

I

opera „Bărbierul din Sevilla". în tim
pul vizitelor, oaspeții au fost însoțiți 
de Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al 
Consiliului Național 
Științifice, precum și 
ling, ambasadorul R. 
la București.

al Cercetării 
de dr. E. Strat- 
F. a Germaniei

★
„Bărbierul din Se- 

___ , r_______ duminică seara la 
Opera Română din București, a fost 
rezultatul strînsei colaborări între un 
mic ansamblu al Operei de Wallonie 
din Liâge,. care ne vizitează țara, și 
colectivul primei noastre scene lirice. 
Cunoscuta lucrare rossiniană a avut 
ca soliști pe cîntăreții belgieni Chris
tiane Gruselle, Albert Voii, Michel 
Trempont, Germain Ghislain și Vin
cent Darconnat, restul distribuției cu- 
prinzînd pe Dionisie Konya, Maria 
Voiculescu de la Teatrul muzical din 
Brașov și Cezar Ionescu. Orchestra 
Operei bucureștene a fost dirijată 
de Edgard Doneux, muzician bina 
cunoscut în țara noastră în urma 
turneelor pe care le-a întreprins aici, 
iar regia spectacolului a purtat sem
nătura unul alt oaspete — Christian 
Asse.

Spectacolul cu 
villa", prezentat

(Agerpres)

INTILNIREA
DIN DELTĂ

(Urmare din pag. I)

cu Chemai Ismet; șeful circumscrip
ției veterinare din Chilia Veche, ab
solvent din promoția 1966 a Facul
tății de medicină veterinară din 
Iași. Am făcut „cruce" cu el pe un 
canal, .aproape de brațul Chilia. Noi 
plecam din sa't, el se întorcea. Și 
unii, șl alții, cu barca. Silueta sub
țiratică de la vîsle s-a ridicat în 
picioare, fluturîndu-și brațele dea
supra capului :

— Un salut din vechea Trole 1
Foarte - greu l-am recunoscut. Că

pătase trăsături de bărbat și o anu
mită siguranță în mișcări, pe care 
altădată nu o avea. Ne-am schimbat 
planurile pentru jumătatea de zi 
care ne mai rămăsese si ne-am în
tors în apartamentul lui de la diș-' 
pensar. Și-a suflecat mînecile că
mășii, a apucat foarte familiar cîți- 
va pești și. cu gesturi de virtuos, a 
început oficierea ritualului ciorbei 
de pește, al cărei dichis e prea com
plicat pentru a ne încumeta să-1 
reproducem aici. Abia apoi, așa cum 
se obișnuiește în Deltă,' am 
paharele revederii...

Ismet a fost unul dintre 
clasați în ierarhia promoției 
refuzat, însă, orice post din preajma 
urbelor, cerînd să fie trimis aici, la 
Chilia Veche.

— Al rude la Chilia 7

de elevi 
care In

ciocnit

primii 
sale. A

siliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
care a înțeles importanța 
medicinii în pregătirea 
sportivilor, ceea ce repre
zintă un factor de seamă 
și garanția succeselor vii
toare pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse de Mi
nisterul Sănătății.

Sîntem convinși că înde
plinind aceste obiective pe 
care Ministerul Sănătății 
și le-a propus, vom reuși 
să aducem o contribuție 
importantă in asigurarea 
unei pregătiri științifice a 
sportivilor noștri care ne 
vor reprezenta în viitoarele 
competiții și în special 
Jocurile Olimpice de 
Munchen.

la 
la

LA SUCCESELE
NOSTRU

Eugen BLIDEANU
director general In Ministerul învâțâmîntului

Pornind de la bilanțul 
participării delegației de 
sportivi români la Jocurile 
Olimpice de la Mexic (de
legație din care au făcut 
parte și un număr de 24 
tineri formați și instruiți, 
în perioada cît au fost 
elevi, în cadrul școlilor 
sportive, al liceelor cu pro
gram de educație fizică, al 
clubului sportiv școlar) și 
ținînd seama de atribuțiile 
ce revin învățămîntului 
prin legea cu privire la 
dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport,

Ministerul învățămîntului 
a stabilit principalele mă
suri pentru ca la J. O. din 
1972 contribuția școlii 
fie mult sporită.

Din totalul unităților 
școlare cu profil 11 sportiv, 
Ministerul învățămîntului. 
în colaborare cu federațiile 
de specialitate, a nomina
lizat pîna /la această dată 
un număr /de 14 școli spor
tive și 12 licee cu program 
de educație fizică, ca nu
clee de bază pentru pre
gătirea olimpică. Lor le re
vine sarcina să desăvâr
șească pînă în anul 1972

să

pregătirea celor 20 
sportivi consacrați, 
prezent au valoare inter
națională, In vederea se
lecționării lor în lotul 
olimpic și să continue per
fecționarea altor 95 de spor
tivi de perspectivă care în 
anul 1968 au «țucerit titluri 
de campioni de juniori.

în mod treptat, începînd 
cu anul școlar 1969—1970, 
în localitățile în care func
ționează licee cu program 
de educație fizică vom în
ființa, împreună cu inspec
toratele școlare, școli ge
nerale cu program de edu
cație fizică.

în continuare. In centrul 
atenției noastre va sta at
letismul. Școala sportivă de 
atletism, înființată în 
toamna anului 1968 la pro
punerea Inspectoratului
școlar al municipiului 
București, este o nouă uni
tate profilată pe o singură 
ramură de sport: Dispu- 
nînd de un efectiv de 20 
de cadre didactice și de o 
bază materială corespunză
toare, tînăra unitate își va 
aduce — sperăm — contri
buția tn mod real la dez
voltarea atletismului in 
rîndurile elevilor.

Ca urmare a colaborării 
sistematice dintre Ministe
rul învățămîntului și C.C. 
al U.T.C., C.N.O.P. și 
C.N.E.F.S. s-a reușit ca la 
campionatele școlare de a- 
tletism (acum, la a XX-a 
ediție) să se elaboreze un 
sistem cuprinzător de între
ceri individuale și pe 
echipe — cu etape finale 
— atît pentru școlile gene
rale cît și pentru licee. La 
aceasta se va adăuga con
cursul republican al școli
lor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică, 
precum și întrecerea dintre 
reprezentativele școlară și 
universitară de atletism.

întrucît șf In gimnastică 
Izvorul de bază al activi
tății sportive de perfor
mantă îl constituie școala, 
începînd cu acest an șco
lar, Ministerul învățămîn- 
tului a stabilit o serie de 
măsuri menite să stimuleze 
dezvoltarea acestei activi
tăți chiar din clasele mici.

în gimnastica sportivă de 
performanță activează la

și eleve, 
unităților 
Pentru a 
pregătirii 

Invăță- 
cu

ora actuală un număr În
semnat de elevi 
reprezentanți ai 
sportive școlare, 
veni în sprijinul 
lor, Ministerul
mîntului, împreună 
C.N.E.F.S., F.R.G. și cu or
ganele locale de învățămînt 
și de educație fizică și 
sport, va organiza în vară, 
în orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej un centru de pre
gătire olimpică.

Planul de acțiune cu
prinde și măsuri referi
toare la continua dezvol
tare a jocurilor sportive 
Divizia școlară, organizată 
anul acesta pentru prima 
dată la noi în țară, repre
zintă o etapă nouă în acti
vitatea competiționară șco 
iară. Cu toate greutățile 
inerente începutului, a- 
ceastă întrecere a reunit 
adeziunea și entuziasmul 
elevilor, cadrelor didac
tice, părinților. Cele 221 de 
echipe participante la în
treceri atestă în mod con
vingător dezvoltarea largă 
a voleiului, baschetului și 
handbalului școlar.

Măsuri asemănătoare s-au 
luat și pentru stimularea 
dezvoltării fotbalului, îno
tului, schiului, scrimei, ti
rului.

Planul de acțiune cu
prinde măsuri importante 
și cu privire la întărirea 
bazei materiale necesare 
activității sportive școlare, 
în conformitate cu sarci
nile trasate prin Directi
vele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968, Mi
nisterul învățămîntului a 
întocmit un studiu privind 
situația existentă și nece
sarul bazelor sportive șco
lare, studiu care a servit 
la elaborarea proiectului 
„Planului de construcții al 
bazelor sportive 
invățămîntului de 
generală pentru

- 1911—1975“.
Considerăm că 

preconizate se alătură efor
turilor generale care se fac 
pentru a asigura continua 
dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport, 
pentru o cît mai bună re
prezentare a culorilor pa
triei la viitoarele Jocuri 
Olimpice.

necesare 
cultură 

perioada

acțiunile

— Nu. M-a atras faptul că aici 
n-a fost niciodată vreun medic ve
terinar. Doar oficianți, atîta tot. Vi
tele se doftoriceau după rețete afla
te de la străbunicul. E curios ce-am 
să-ți spun, dar să știi că am desco
perit. într-un dulăpior sigilat, un 
stoc neatins cu 152 fiole de morfină, 
primit mai demult la Chilia pentru 
anestezierea animalelor. Nimeni nu 
bănuia cam la ce ar fi putut fi fo
losit. A zăcut așa, uitat. L-am in
ventariat și-1 ținem „la expoziție" ; 
acum folosim un medicament mult 
mai bun, pe bază de novocaină, 
care nu afectează cu nimic sistemul 
nervos.

Ismet zlmbește unul gînd, 
mi-1 destăinuie :

— Am acum satisfacția 
toată aria „custodiei" mele — 
kilometri în lat și ceva mai 
decît atîta 
medicina 
așa cum 
țațele sînt 
randament 
tere... Dacă ar afla profesorul meu 
de la Iași, tovarășul Petre Gociu, 
specialist în obstetrică veterinară, 
că n-am ratat nici un caz de inter
venție, cred că ar fi pe deplin mul
țumit de „băieții" lui. Știi, principa
lul e că nu-s singurul care fac față. 
Ia-1, de pildă, pe colegul meu de 
promoție, medicul veterinar Vasile 
Posteucă, repartizat la I.A.S. Tul- 
cea. La ședințele comune pe care 
le avem periodic la județ s-a con
statat nu o dată că e un specialist 
cu picioarele pe pămînt.

Imaginea folosită de Chemai Is- 
met îmi place. într-adevăr, in marea 
lor majoritate, tinerii absolvenți al 
institutelor de învățămînt superior 
repartizați în diverse posturi pe în
tinderile Deltei — domeniu de far
mec care nu mai are nimic comun 
cu eticheta de „pămînt uitat", pusă 
pe bună dreptate în urmă cu 25—30 
de ani — sînt oameni stăpîni pe me
serie, oameni pe care nu-i înspăi- 
mîntă „cele 6 luni de noroi pe an", 
caracteristice acestui pămînt dintre 
ape, oameni pe' care Delta i-a cîști
gat pentru totdeauna de partea sa; 
Despre un asemenea cîștig mi-a 
vorbit, în aceste zile, un tînăr pro
fesor de limba română. îmi spunea : 
„Vezi dumneata, noi, cei din Deltă 
(a se retine că interlocutorul meu 
este, de fapt, ardelean) știm una și 
bună : dacă ne-am îndrăgostit o 
dată, apoi rămînem îndrăgostiți. Lo
cul ăsta ne-a cucerit. Cel puțin, eu, 
sincer vorbind, n-am de gînd să-1 
schimb cu altul. Astă iarnă, inteh- 
ția aceasta a devenit hotărîre. Tre-, 
buia să merg la centrul de județ, 
iar Dunărea era înghețată. Cel șap
tezeci si ceva de kilometri i-am fă
cut cu un helicopter „de ocazie". 
Ei bine, privită de sus, chiar sl 
iarna. Delta e magnifică șl, știin- 
du-te unul din cei care trăiesc și lu
crează- în ea și pentru ea, e Impo
sibil să nu fii cuprins de 
ment complex de emoție, 
dere. de mulțumire. Cu 
mult cu cît Delta nu mai 
departe, un „loc 
plă nimic". Aici 
în dezvoltare"...

In ultimii doi 
stitutele de 
ale lașului au venit aici circa 15 
absolvenți. S-au cunoscut cu cei so
siți din alte centre universitare, au 
închegat prietenii, organizează, o 
dată -la 2—3 luni. întîlniri amicale 
la Tulcea și-și deapănă amintirile 
din facultate ori își împărtășesc din 
experiența care se conturează, din 
ce în ce mai mult, ca un produs al 
personalității fiecăruia dintre ei!

Delta... Pămînt de farmec, de poe
zie și de prefaceri 
unde pulsează,' cu 
fluxul material și 
dezvoltării noastre 
toate planurile... Delta, 
ideală de vis și realitate, important 
obiectiv economic al țării, este, fără 
îndoială, unui diri locurile unde ela
nurile tinerești ajung repede la in
candescența cerută de avîntul nostru 
multilateral, locul unde oamenii își 
înfig bine picioarele in pămînt, 
pentru a atinge cu fruntea, cum 
spune poetul, tăriile cerului.

apoi

că pe
80 de 

. mult 
în lung — zootehnia și 
veterinară se practică 
scrie la carte. Rezul- 

clare : mortalitate Infimă, 
sporit, venituri in creș-

un sentl- 
de încre- 
atît mal 
e, nici pe 
se întlm-unde nu

totul e în creștere,

ani, numai din in- 
învățămînt superior

contemporane, 
aceeași vigoare 

spiritual al 
socialiste pe 

îmbinare
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NTERVIUL ACORDAT sa

viața internațională
E TOVARĂȘUL Vizita delegației

at

Delegația guvernamentală
română și-a încheiat

președintele Consiliului de Stat, 
trimisului special al ziarului italian
„Corriere della sera ' / Enzo Bettiza

(Urmare din pag. I)

să se încadreze activ în lupta gene
rală pentru progres și pace în 
lume.

spirit își propune Partidul Comunist 
Român să participe la viitoarea 
conferință mondială a partidelor 
comuniste ți muncitorești, prevă
zută pentru luna iunie la Moscova 1

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este cunoscut că dumnea
voastră susțineți de mult timp că 
țările mici și mijlocii ar trebui să 
joace în zilele noastre un rol mai 
activ în politica mondială. Concre- 
tizînd acest aspect, care ar trebui să 
fie, după părerea dumneavoastră, 
în momentul actual, rolul pe care 
aceste țări l-ar putea juca în asi
gurarea păcii și securității în Eu
ropa și in lume 7

RĂSPUNS : Una din caracteris
ticile fundamentale ale lumii con
temporane este prezența pe arena 
mondială a unui număr tot mai 
mare de state care participă activ la 
viața internațională și își spun cu
vîntul în problemele cardinale ale 
politicii mondiale, ale omenirii. Fi
rește, datorită potențialului și in
fluenței lor, marile puteri poartă o 
răspundere însemnată față de 
soarta păcii și pot aduce o contri
buție însemnată la preîntîmpinarea 
unul nou război, la cauza securită
ții popoarelor, a colaborării inter
naționale. Dar, alături de acestea, 
țările mici și mijlocii pot — și tre
buie — să joace, incontestabil, un 
rol deosebit de important în influ
ențarea evenimentelor, în determi
narea unul curs hotărît spre destin
dere șl pace. Problemele vieții 
internaționale au căpătat în zilele 
noastre o asemenea amploare îneît 
nu mai poate fi concepută rezolva
rea lor fără participarea tuturor po
poarelor, a tuturor țărilor. In acest 
context înscriem și eforturile țării 
noastre — alături de ale celorlalte 
țări mijlocii și mici — pentru o 
contribuție activă la rezolvarea 
problemelor vieții contemporane în 
interesul tuturor popoarelor, al pă
cii șl colaborării internaționale.

RĂSPUNS : Partidul nostru por
nește de la faptul că astăzi mișca
rea comunistă și muncitorească 
joacă un rol tot mai important în 
dezvoltarea , societății, că în mod 
practic, poziția și cuvîntul parti
delor comuniste și muncitorești au 
o mare însemnătate pentru rezol
varea problemelor internaționale 
în interesul popoarelor, al civiliza
ției și progresului. Acest rol și in
fluență crescîndă cere partidelor 
comuniste și muncitorești să acțio
neze ferm și unitar, să întărească 
solidaritatea lor în cadrul luptei 
antiimperialiste. Și această solidari
tate nu poate fi concepută decît pe 
baza respectării autonomiei fiecărui 
partid, a principiului neamestecului 
în treburile interne, a dreptului fie
cărui partid de a hotărî asupra ac
tivității sale, în conformitate cu 
interesele propriului popor, al cau
zei socialismului și păcii.

După cum se știe, în cadrul miș
cării comuniste și muncitorești 
există unele divergențe și disen
siuni. Părerea noastră este că 
acestea au un caracter vremel
nic ; noi considerăm că ceea 
ce unește partidele comuniste și 
muncitorești — ideologia marxist- 
leninistă, scopurile și Idealurile co
mune ale construirii socialismului 
și comunismului — sînt infinit mal 
puternice și var prevala asupra 
oricăror diferende. Cu această con
vingere am acționat și vom acționa 
și în continuare în mod consecvent 
pentru depășirea dificultăților care 
există în momentul de față în miș
carea comunistă și muncitorească, 
pentru dezvoltarea solidarității 
internaționaliste, pentru afirmarea 
largă a drepturilor șl răspunderilor 
fiecărui partid în lupta generală a 
popoarelor pentru progres social și 
pace. în acest spirit, partidul nostru 
se pronunță pentru dezvoltarea de 
contacte bl șl multilaterale cu toate 
partidele, în acest spirit a conceput 
șl concepe și participarea sa la pre

gătirea 
iunie de

Una din ideile călăuzitoare 
de bază este aceea că și în 
viitor partidul nostru va face 
totul pentru a dezvolta relațiile sale 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești — atît cu cele care 
vor participa la consfătuirea de la 
Moscova, cît și cu cele ce nu vor lua 
parte la această consfătuire — va 
milita activ pentru unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste, a tuturor 
forțelor care luptă pentru salvgar
darea păcii și progresului omenirii.

consfătuirii mondiale din 
la Moscova, 
din ideile

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
In continuarea vizitei pe care o 
întreprinde în Belgia, delegația 
C.C. al P.C.R., condusă de tovară
șul Virgil Trofin, a depus dumi
nică 11 mai o coroană de flori la 
monumentul din Ostende al mari
narilor căzuți în cel de-al doilea 
război mondial în lupta contra o- 
cupanților hitleriști. în aceeași zi, 
delegația a vizitat cîteva din cu
noscutele monumente istorice ale 
orașului Bruges. Delegația a fost 
însoțită de tovarășul Albert de Co- 
ninck, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Belgian, 
precum și de Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Belgia.

Seara, la sediul ambasadei a 
avut loc un dineu la care au parti
cipat tovarășii Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. — șeful delegației, 
Dumitru Coliu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de partid, Constantin Va-

adjunct de 
al P.C.R., 

secretar

șef 
Și 
al 
al

de secție la 
Ștefan Mo- 
Comitetului 

P.C.R. Din
vizeta hi Suedia

ÎNTREBARE : Am dori să cu
noaștem, domnule președinte, cum 
apreciați stadiul actual și perspec
tivele relațiilor dintre Italia și Ro
mânia — știut fiind că cele două 

■ țări au orînduiri social-politlce di
ferite. Cum apreciați aportul a- 
cestor relații la îmbunătățirea cli
matului general european?

siliu, 
C.C.
cuța, 
județean Arad 
partea conducerii Partidului Co
munist Belgian au fost prezenți 
tovarășii Marc Drumaux, președin
tele P.C.B., Jean Blume, Albert de 
Coninck și Joseph Turf, membri ai 
Biroului Politic și secretari ai C.C. 
al P.C.B., Gaston Moulin, membru 
al Biroului Politic, Robert Desmet 
și Marie Guisse, membri ai C.C. al 
P.C.B., și Antoine Laurent, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.B.

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, și-a în
cheiat vizita în Suedia, plecînd 
spre țară. Pe aeroportul „Arlanda" 
din Stockholm, oaspetele român a 
fost condus de Krister Wickman, 
ministru pentru problemele econo
mice al Suediei, de funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor

Externe și din Ministerul Indus
triei.

A fost de față ambasadorul 
României în Suedia, Eduard Me- 
zincescu, membri ai ambasadei șl 
ai Agenției economice române la 
Stockholm.

în ultima zi a șederii sale în 
Suedia, Emil Drăgănescu a vizitat 
hidrocentrala din localitatea Stor- 
narfors, situată pe fluviul Urne.

FRANȚA ULIIHRE PfliWIIII Contacte diplomatice
privind situația

RĂSPUNS : Constatăm cu satis
facție că, în ultimii ani, relațiile 
dintre România și Italia au cunos
cut o evoluție multilaterală ; s-au 
intensificat schimburile economice 
și tehnico-științifice, s-au extins le
găturile în domeniul culturii, artei și 
în alte domenii. Se poate spune că 
raporturile existente astăzi între 
România șl' Italia subliniază rod
nicia conlucrării pașnice între țări 
cu orînduiri sociale diferite, a coo
perării active între state pentru 
dezvoltarea unui climat de încre
dere, de pace și securitate pe conti
nent și în lume.

Apreciem că există noi posibili
tăți de a lărgi și mai mult aceste 
legături — și considerăm că pune
rea în valoare a acestor posibilități 
corespunde pe deplin intereselor 
celor două popoare, cauzei păcii și 
destinderii internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a 
transmite poporului italian — a că
rui contribuție la tezaurul culturii 
și civilizației omenirii o prețuim în 
mod deosebit — calde urări de 
prosperitate și fericire, noi succese 
pe calea progresului patriei sale, a 
promovării păcii și colaborării între 
popoare.
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l neliniște de pe piața monetară 
' internațională, care a avut drept

BASEL 11 (Agerpres). — Du
minică a început la Basel o nouă 
rundă de discuții între guverna
torii principalelor bănci centrale 
occidentale pentru găsirea mijloa
celor. celor mai adecvate de a 
scoate capitalurile speculative 
străine ce au intrat în băncile 
vest-germane în ultimele zece 
zile (apreciate la 3,5—5 miliarde 
dolari) și a le retrimite în țările 
lor de origine. Reușita acestei 
acțiuni este pusă de la început 
sub semnul îndoielii de experții 
economici occidentali: mai în 
tîi datorită măsurilor considera
te insuficient de eficace — ~— 
le preconizează guverni 
german, iar apoi, pentru că de 
această dată majoritatea capita
lurilor speculative nu provin din 
țări determinate, ci sînt apatri
de — capitaluri de pe piața așa- 
zișilor eurodolari.

COPENHAGA 11 (Agerpres). ) 

Banca Națională a Danemar
cei a ridicat taxa de scont de la 
7 la 9 la sută începînd de luni, 
ca urmare a ceea ce banca da
neză a calificat a fi „puternica

î

î 
î

rezultat o scădere a rezervelor 
de valută străină ale Danemar
cei". Concomitent, guvernul da
nez a interzis reglementarea an
ticipată a datoriilor externe.

ÎNTREBARE : Care este poziția 
dumneavoastră actuală în legătură 
cu problemele majore ale mișcării 
comuniste internaționale 7 In ce

agențiile de presă

transmit

Bursa din Frankfurt pe Main (R. F. a Germaniei) în aceste zile

aem-

ziția regională de artă și arhitectură 
social-culturale din Dresda.

Un acord imgaro-pakis- 
ÎOÎISZ 011 pnvire la schimburile de 
mărfuri pe anii 1969—1970 a fost 
nat la Budapesta.

continuarea vizitei pe care o efectuează în R. D.
Uemiană președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a vizitat obiective social-culturale din orașele Hale și Neustadt, Expo

din Leipzig, precum și noile construcții

Ministrul afacerilor 
teme ai R. D. Ssmans, 
Winzer, și-a încheiat vizita oficială de 
cinci zile în Irak șl a părăsit dumi
nică Bagdadul. El a fosț primit de pre
ședintele irakian Ahmed Hassan al 
Bakr și a avut convorbiri cu omologul 
său și alți membri al guvernului.

ex-
Otto

în cartierul Harlem din 
KSW York, locuit în majoritate de 
negri, s-au produs noi incidente sîm- 
bătă noaptea. In cursul ciocnirilor din
tre manifestanți negri și poliție au fost 
incendiate mai multe clădiri. Poliția a 
operat cinci arestări.

Avocatul Melvin Belli 
care l-a apărat pa Jack Ruby, uciga
șul presupusului asasin al președintelui 
John Kennedy, a anunțat că s-ar pu
tea ocupa do apărarea lui Sirhan Bis- 
hara Sirhan. Se știe că Sirhan a fost 
condamnat la 23 aprilie la moarte prin 
gazare, pentru asasinarea senatorului 
Robert Kennedy.

Comunicat comun norve-1 
giano-tunisian. încheierea vizitei ■ 
regelui Olaf al V-lea al I 
Tunisia a fost marcată prin 
unui comunicat comun, în care se sub
liniază concordanța de vederi în ce 
privește marile probleme internaționale 
și «e exprimă satisfacția pentru întări
rea continuă a legăturilor de cooperare 
dintre cele două țări. In ce privește 
șituația din Orientul Mijlociu,, cei doi 
șefi de state au subliniat necesitatea 
unei rezolvări a acesteia conform cu 
rezoluțiile O.N.U. pentru stabilirea unei 
păci durabile în această regiune a 
lumii.

AZI ÎNCEPE TURNEULLUI ROCKEFELLER

• ACTIVITATE POLITICĂ FEBRILA ® MARȚI VA FI 
ÎNCHISĂ LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ELYSGE

din Orientul Apropiat

Potrivit primelor rezultate 816 alegerilor parlamentare din
Malayezia, partidul alianței (partid de guvemămînt) a obținut deja cele 73 
de locuri — majoritate necesară formării guvernului. Partidele de opoziție au 
obținut la aceste alegeri 36 de locuri în parlament — o victorie fără prece
dent. La alegeri s-au prezentat numai 75 la sută din numărul celor înscriși 
fapt co se datorește apelului PaTtidulul muncii de a boicota aceste alegeri.
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NEW YORK 11 (A- 
gerpres). — Vizitatorii 
cunoscutei cascade 
Niagara vor putea ad
mira în cursul verii 
viitoare un spectacol 
neobișnuit. Inginerii 
americani au întocmit 
proiectul unui baraj 
care va schimba actua
lul curs al apelor. O 
parte a acestora va

fi dirijată spre turbi
nele unei hidrocentrale 
electrice, care va fi 
construită pe malul a- 
merican al cascadei. 
De asemenea, datori
tă acestei schimbări a 
cursului apelor, turiștii 
vor putea vizita gro
tele care in prezent 
sînt acoperite de căde-

rea de apă. Pentru a 
se asigura securitatea 
vizitatorilor, vor fi 
instalate noi para
pete de siguranță, 
pasarele și se vor face 
noi amenajări ale ma
lurilor cascadei. Lu
crările de amenajare 
ale malului american 
vor fi terminate pînă 
la sfîrșitul acestui an.

Ț

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Guvernatorul statului New York, 
Nelson Rockefeller, pleacă luni, în 
calitate de reprezentant al președin
telui Nixon, intr-un lung turneu în 
țările Americii Latine. Această că
lătorie, care va începe la 11 mai și 
se va încheia la sfîrșitul lunii iunie, 
este proiectată în patru etape.

Observatorii din Washington no
tează că acest turneu are loc în 
condițiile intensificării rezistenței 
țărilor din America Latină față de 
presiunile politice și economice ale 
S.U.A. Ziarul mexican ,,El Especta- 
dor“ își exprimă scepticismul în le
gătură cu rezultatele concrete de 
care ar putea beneficia țările la
tino-americane în urma vizitei lui 
Rockefeller. Ziarul consideră că re
comandările pe care guvernatorul 
statului New York le va face pre
ședintelui Nixon „nu vor crea nici 
o obligație guvernului S.U.A". Zia
rul guatemalez „Prensa Libre" sub
liniază la rîndul lui că nu se poate 
aștepta la prea multe de pe urma 
vizitei lui Rockefeller, întrucît, așa 
cum a fost întocmit programul a- 
cesteia, timpul pe care îl va petrece 
în fiecare țară va fi mult prea scurt 
pentru a putea lua cunoștință în 
mod adecvat de necesitățile statelor 
respective.

Președintele Braziliei, Artur da 
Costa e Silva, a promulgat actul 
instituțional nr. 9, prin care se sta
bilesc condițiile de realizare a re
formei agrare. Esența acestui decret 
constă în modificarea articolului 
157 din Constituția țării, care pre
vede că exproprierile de terenuri 
pot fi făcute numai printr-o „in- 
demnizare prealabilă și justă" a 
proprietarului, urmînd ca de acum 
înainte exproprierile să fie efec
tuate „după criteriile legale ce vor 
fi stabilite". Actul stabilește că plata 
indemnizațiilor va fi făcută în bo
nuri de împrumut guvernamental, 
amortizabile in 
ani.

Cadrul politicii 
acest domeniu 
așa-numitul „Statuto 
(statutul pămîntului), promulgat în 
noiembrie 1964 de președintele Cas
telo Branco. Din prevederile acestui 
statut doar una a fost realizată 
pînă tn prezent — cea referitoare 
la cadastrul funciar al tării. Insti
tutul brazilian pentru reforma a- 
grară a efectuat în această direcție 
o operație de pionierat, cadastrînd 
3 900 000 proprietăți agrare. Din si
tuația prezentată de 
mintit se poate 
problemei agrare în Brazilia.

Astfel, LA O SUPRAFAȚA DE 
OPT MILIOANE ȘI JUMĂTATE 
KILOMETRI PĂTRAȚI, ACEAS
TĂ ȚARĂ DISPUNE DE NUMAI 
300 MILIOANE DE HECTARE DE 
PĂMÎNT „OCUPAT", unde omul 
este Prezent sub o formă sau alta. 
Din acest total numai 30 milioane 
hectare reprezintă arii cultivate, 
incluzîndu-se aici șl cele două 
mari culturi : cafeaua șl trestia de 
zahăr. Pășunile însumează 120 mi- 
lioane hectare, iar 150 milioane 
hectare sînt păduri sau terenuri 
necultivate. Restul teritoriului țărH 
rămîne încă necunoscut sub aspect 
economic.

maximum 20 de

guvernamentale tn 
e determinat de 

da terra"

institutul a- 
vedea gravitatea

PARIS 11 (Agerpres). — Activi
tatea politică din Franța va cunoaș
te o Intensitate deosebită în cursul 
săptămînii ce urmează.

Luni dimineața se așteaptă ca 
președintele interimar Alain Poher 
să-și anunțe candidatura pentru a- 
legerile de la 1 Iunie. Marți sau 
miercuri el va ține o conferință de 
presă, în cadrul căreia va explica 
motivele care l-au determinat să 
se prezinte în alegerile preziden
țiale.

Același lucru îl va face miercuri, 
la Lille, Jacques Duclos, candida
tul Partidului Comunist Francez.

Marți 13 mal, la miezul nopții, 
va fi închisă lista candidaților pen
tru Elysee, Iar miercuri Consiliul 
Constituțional va începe verificarea 
legalității candidaturilor depuse,Deschiderea sesiuniiConsiliului Economicși Social al 0. N.U.

NEW YORK 11 (Agerpres). —La 
sediul Națiunilor Unite din New 
York încep luni lucrările celei de-a 
46-a sesiuni a Consiliului Economic 
șl Social al O.N.U. Pe ordinea de 
zl a acestei sesiuni, care se va în
cheia la 6 iunie, se află înscrise 
22 de puncte între care crearea unei 
comisii juridice, care va avea mi
siunea de a urmări crimele comise 
de autoritățile sud-afrlcane împo
triva populației Namibiei (fosta co
lonie Africa de sud-vest), precum 
șl crearea unui grup de lucru din 
5 membri însărcinat cu examina
rea plîngerilor împotriva violării 
flagrante a drepturilor omului.

Consiliul Economic șl Social al 
O.N.U. va examina, de asemenea, o 
propunere a Comisiei de stupefian
te, vlzînd reglementarea traficului 
legal Internațional de stupefiante. 
Președintele actualei sesiuni a Con
siliului Economic șl Social al O.N.U. 
va fl Raymond Scheyven (Belgia).

DISCREPANȚELE ÎN DIS
TRIBUIREA PROPRIETĂȚII A- 
GRARE SÎNT DINTRE CELE 
MAI IZBITOARE DE PE GLOB. 
Un număr de 80 de superlatifun- 
diarl stăpîneso o arie de 20 mili
oane hectare, adică 2,3 la sută din 
întregul teritoriu al țării și aproa
pe un sfert din suprafața „ocupa
tă**.  în zonele din interiorul țării.

oficială a candidațllor urmînd 
dată publicității joi «au vl-

legătură cu pregătirile ce se

lista 
a fi 
neri.

In
fac în vederea alegerilor, grupul 
de centru „Progres șl democrație 
modernă" se va întruni marți pen
tru a hotărî — potrivit observa
torilor din Paris — libertatea de 
opțiune a membrilor săi între Alain 
Poher și Georges Pompidou. O ase
menea hotărîre, menționează a- 
genția France Presse, apare ca ne
cesară datorită pozițiilor diferite 
exprimate de liderii de centru în 
ultimele zile. Este cunoscut că 
Jacques Duhamel, Renâ Pleven și 
Joseph Fontanet s-au pronunțat în 
favoarea candidaturii lui Georges 
Pompidou. în schimb, președintele 
Centrului democratic, Jean Leca- 
nuet, și alți lideri centriști «u luat 
o atitudine netă în favoarea actua
lului președinte interimar.

In același context, marți ur
mează să se întrunească Comitetul 
Executiv provizoriu al noului par
tid socialist, miercuri, parlamentul 
va intra în vacanță, joi va avea 
loc primul consiliu federal al 
publicanilor Independenți, Iar 
neri se va întruni Consiliul 
Miniștri.

BEIRUT 11 (Agerpres). — La 
capătul a trei zile de convorbiri 
între autoritățile libaneze și orga
nizațiile palestiniene, discuțiile nu 
au ajuns la nici un rezultat, am
bele părți rămînînd pe pozițiile 
Inițiale — apreciază coresponden
tul din Beirut al agenției „France 
Presse". Guvernul libanez se opune 
cu hotărîre ca iteritoriul de sud al 
țării să devină o bază de opera
țiuni a organizațiilor palestiniene. 
La rîndul lor, organizațiile palesti
niene continuă să ceară libertate 
de acțiune pentru grupării^Jfir ar
mate, motiv care, după cum se știe, 
a stat la baza recentelor' conflicte 
dintre armata libaneză șl coman
douri.
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DAMASC 11 (Agerpres). — în 

cadrul turneului pe care îl între
prinde într-o serie de capitala 
arabe, Abdel Khalek Hassouna, 
secretar general al Ligii Arabe, a 
sosit duminică la Damasc, ve
nind de la Bagdad. In cursul 
vizitei sale oficiale de două 
zile în Siria, Hassouna va avea 
întrevederi cu liderii statului si
rian asupra diverselor probleme ca 
privesc țările arabe.

După vizita în Siria, Hassouna 
va pleca la Beirut pentru a discuta 
cu membrii guvernului litr «âz si
tuația creată în urma incidentelor 
dintre organizațiile palestiniene șl 
autorltățilo libaneze.

I i

Negocierile Iranului
cu consorțiul petrolului 
faza confruntărilor directe

TEHERAN 11 (Agerpres). — Nego
cierile dintre autoritățile iraniene ți 
reprezentanții consorțiului occidental 
care exploatează zăcămintele din a- 
ceastă țară au intrat în fața confrun
tărilor directe ale punctelor de ve
dere divergente în ceea ce privește 
evoluția viitoare a relațiilor dintre 
guvernul iranian și cele 7 mari com
panii internaționale participante.

Partea iraniană a cerut compa
niilor petroliere străine să-i garan
teze redevențe de 5 miliarde de do
lari pentru perioada 1969—1973 prin 
sporirea extracției de petrol. Repre
zentanții consorțiului s-au eschivat 
pînă In prezent să răspundă favorabil

la această cerere. Iranul a avertizat 
totodată consorțiul că, dacă nu va da 
curs cererii sale, îl va ridica dreptul 
de exploatare pe aproximativ 50 la 
sută din concesiunile ce le deține și 
care nu au fost valorificate pînă 
acum și le va încredința spre exploa
tare Societății naționale iraniene șl 
unor companii străine cum ar fi cel*  
franceze, vest-germane și japoneza 
dispuse să acorde redevențele aștep
tate. Aplicarea în practică a inten
țiilor iraniene va însemna pierderea 
de către consorțiu a unei suprafețe 
de circa 75 000 de mile pătrate, unde 
se găsesc rezerve de țiței de aceleași 
proporții ca cele din Kuweit.
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mare măsură de numeroasele fră- 
mîntări țărănești înregistrate în di
verse regiuni ale țării. Pe de altă 
parte, e vorba de eliminarea unei 
serioase piedici din calea dezvoltă
rii economice, dat fiind că în con
dițiile conservării marilor latifundii 
agricultura tării, adică sectorul care 
înglobează majoritatea populației si 
participă cu o parte preponderentă

Implicațiile unui act
instituțional

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO, DE LA V. OROS

pornește de la premisa că sînt ne
cesare soluții specifice condițiilor 
concrete ale acestei țări.Aceste solu
ții specifice se referă atît la îm
prejurarea că între diversele zone 
ale tării există deosebiri considera
bile în ce privește distribuirea pro
prietății agrare, cit și la perspec
tivele dezvoltării unei agriculturi 
mecanizate. In plus, acolo unde pre
domină culturile ce nu vot fi con
cepute în condițiile micii proprie
tăți țărănești, se caută modalități 
de a modifica regimul de proprie
tate. fără ca acest lucru să presu
pună o parcelare a suprafețelor.

Autoritățile afirmă că în prima 
fază e vorba doar de combaterea 
latifundiilor neproductive si că pro
prietarii ale căror pămînturi atino 
un anumit nivel de productivitate 
se vor bucura chiar de sprijinul 
guvernului. Se apreciază că prin a- 
doptarea hotărîrii ca latifundiarii 
expropriați să fie despăgubiți în bo
nuri de 
înlătură 
stacole 
gimului 
tură.

Dintotdeauna, inițiativele privitoa
re la reforma agrară s-au izbit de 
rezistenta îndîrjiti a marilor lati
fundiari care. în cadrul parlamen
tului. au sabotat sistematic proiec-î 
tele de lege în acest sens. Latifun
diarii dispun de puternice mijloace 
de rezistentă, dat fiind controlul, 
deocamdată intact, pe care îl au a-

a- 
a- 

va- 
ur-

împrumut Guvernamental se 
unul din principalele ob- 

din calea reformulării re- 
de proprietate din apricul-

In special In statele Amazon&s, 
Para, Goias și Matto Grosso se în- 
tîlneso frecvent latifundii de 
50 000—100 000 hectare, iar în cîte- 
va cazuri și de pînă la un milion 
de hectare. Deși lipsesc cifre ofi
ciale privitoare la numărul țăra
nilor fără 
vorba de i 
roasă.
Ministrul 

a explicat 
grare urmează să 
„ariile unde există tensiuni sociale". 
De altfel, impulsionarea proiectului 
de reformă a fost condiționată în

i pămînt, se știe că e 
o categorie foarte nume-

agriculturii, lvo Arzua, 
că aplicarea reformei a- 

se limiteze la

la veniturile tn devize. se caracte
rizează printr-o productivitate destul 
de scăzută. Dispunînd de forță de 
muncă ieftină si abundentă. marii 
latifundiari nu sînt interesați tn ge
nere în sporirea productivității Prin 
introducerea tehnicii, din moment ce 
munca peonilor revine mai ieftin 
decît achiziționarea unei mașini a- 
gricole. Pe lingă aceasta, sistemul 
arendării si subarendării pămîntu- 
lui de către moșierii „absenteisti" 
contribuie masiv la degradarea su
prafețelor cultivabile.

Tn aplicarea proiectului de re
formă agrară, guvernul brazilian

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scîntell”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale Șl dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell

supra celei mai mari părți a 
griculturii braziliene. De data 
ceasta, cu parlamentul aflat tn 
cântă pe termen nedefinit (ca
mare a deciziei din 13 decembrie 
1968), puterea executivă recurge la 
practica decretelor și în acest do
meniu vital pentru avansul econo
mic al tării.
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