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In centrul activității

de zi cu zi

■

MODERNIZAREA
PRODUCȚIEI

GAMA DE GRUPURI E- 
IFCTROGENE FRODU- 
SE DF UZINA DE M V 

ELECTR1CE RUCU-
4

Ș'țAl
REȘTI s-a mărit în ultima vre
me cu noi tipuri normale și au
tomate de 80 kVA. Ele sint des
tinate alimentării cu energie 
electrică a instalațiilor de lu
mină și forța în locuri unde 
racordul la rețea ar impune 
cheltuieli ■upllmentare costi
sitoare. Noile grupuri electro
gene sint 
generator

alcătuite dintr-un 
sincron, un motor 

de 105 CP și un ta- 
comandă. Variantablou de ______ _ ______

mobilă este montată ne o re
morcă ce permite tractarea în
tregului grup. Concepția con
structivă care stă la baza 
sistemului de răcire asigură 
funcționarea acestor agregate și 
în zone climaterice tropicale, 
fapt pentru oare aceste grupuri 
electrogene sint incluse In no
menclatoarele de export.

■ DOUA PRODUSE PRE
MIATE ANUL TRECUT 
TA SALOANELE DE IN

VENȚII DF LA BRNO ȘI 
KOLN AU INTRAT ÎN FABRI
CAȚIE DF SERIE la între
prinderea de industrie locală a 
județului Gorl. Primul este un 
releu antiblfazic care, în mo
mentul cind un motor electric 
râm'!re în două faze funcționa
le. întrerupe automat alimen
tarea ga cu energie, prevenind 
astfel arderea motorului. Celă
lalt este un aoara*. cunoscut 
sub denumirea tehnică de „re
dresor pentru sudură" care se 
caracterizează pr'ntr-o greutate 
mică, consum ^redus de_ curent 
electric si u-n preț de fabrica
ție mai mjc cu 40 la sută dedtî 
al aparatelor de sudură folosi
te în prezent în întreprinderile 
industriale.

■ UN NOU TTP DE !
ȘINA DE TRATAT
MINTE CEREALIERE, 

realizată după proiectele elabo
rate de specialiștii uzinei ..Teh- 
nometal" din Timișoara. în co
laborare cu cei ai r acuității de 
mecanică agricolă din localitate, 
a fost livrat beneficiarilor. Noua 
mașină atinge o productivi ta te 
de 3 ori ma’ mare decit cele fa
bricate pină acum, este mult 
mai ușoară ri mai rezistentă, 
în acest an. uzina timișoreană 
va mai asimila un uscător sta
bil cu o capacitate de 50 tone, 
unul mobil cu o productivitate 
de 5 tone cereale pe oră. un 
transportor de legume și alte 
utilaje agricole.
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IERI, ÎN ȘASE JUDEȚE
BRĂILA : 14 000 cooperatori și mecanizatori au lu
crat la evacuarea apelor • 8 500 ha insămînțate 
VASLUI : Pe terenurile zvintate s-a lucrat intens 
• Au fost reamplasate culturile in funcție de starea 
solului
PRAHOVA : Au fost plantați 10 000 de pomi fructi
feri și mii de arbuști ornamentali

Semănatul culturilor din prima 
epocă, lucrările in legumicultura, în 
vii și livezi au concentrat ieri forțe 
impresionante in aproape toate ju
dețele țârii. Mii și mii de coopera
tori și mecanizatori au lucrat atit la 
pregătirea terenului și la semănat, 
cit și la evacuarea excesului de umi
ditate. pentru a da cale liberă trac
toarelor.

In județul Brăila, recile de mii de 
cooperatori și mecanizatori și-au ca
nalizat eforturile in două direcții : 
pregătirea terenului și semănatul 
culturilor din eooca Intii — lucrare 
efectuată pe 8 500 ha — și evacuarea 
excesului de apă din cimp. în tot 
cursul zilei de ieri. în cooperativele 
agricole Galbenu, Roșiori, Romanu, 
Găiseanca și altele, cooperatorii au 
săpat șanțuri și rigole pe zeci de 
kilometri, pentru a dirija apa pe ca
nale. în total, in județul Brăila, la 
aceste lucrări au participat peste 
14 000 de cooperatori și mecanizatori, 
cu un mare număr de utilaje, buldo
zere, drăgi, excavatoare, tractoare cu 
lamă etc. Ceea ce se relevă pregnant 
in cele mai multe întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole 
ririt buna organiza» a muncii, apor
tul prețios al specialiștilor agricoli, 
al cadrelor de conducere din unități. 
„Sîntem cu ochii pe fiecare solă și 
îndată ce terenul permite, intrăm cu 
toate forțele la pregătirea terenului 
și la semănat, ne spunea ing. V. Po
pescu, de la cooperativa agricolă Tu
dor Vladimirescu. Am cutreierat 
toate punctele de lucru pentru a cu
noaște evoluția umidității solului și 
a putea concentra forțele mecanice 
și manuale după cerințe. Așa am 
reușit să terminăm semănatul ovă
zului și borceagului, să însămîntăm 
50 ha cu sfeclă de zahăr, mazăre și 
alte culturi". Tn aceste zile, cind cel 
mai mare volum de lucrări se exe
cută cu mijloace mecanice, o mare 
Însemnătate au crearea unor condi
ții cit mai bune dc lucru in cimp 
mecanizatorilor, aprovizionarea per
manentă cu carburanți șl Iubrifiantî, 
înlăturarea imediată a oricăror de
fecțiuni la tractoare. în numeroase 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii s-au luat măsuri pentru ince-

Aflăm că, Împreună cu 
sondorii lui, brigadierul 
Constantin Popescu, unul 
dintre pionierii acestor 
locuri Intrate in circuitul 
industrializării, forează a- 
cum undeva in arcul 
Carpaților. Sapele lor 
străbat suprapunerile geo
logice pină la mil de me
tri adlncime. Pină la lacu
rile subterane ale „auru
lui negru".

Aici insă a rămas mai 
departe, proaspătă, amin
tirea celor șaptesprezece 
oameni ai Iui Constantin 
Popescu care au forat 
primele șapte sonde. Po
pescu — om ae-al locului. 
A șaptea sondă a plan
tat-o chiar pe ogorul lui. 
„Eram opt frați pe două 
hectare de viroagă stear
pă". Cit a trecut de la pri
mele șapte sonde ? Aproa
pe doua decenii. Timp în 
care Țiclenii Gorjului 
s-au consacrat pe harta 
petroliferă a patriei. Timp 
ln care ținuturile Gorju- 
lui — mai intii Țiclenii, 
apoi Biltenii. apo: Coli- 
bașii, apoi Bustuchini’. etc. 
— au început să pompeze 
din adincurile subterane 
șuvoaiele de petrol în ma
rele șuvoi al țării.

Noutățile la schela de 
extracție Ticleni ?

Mai intii că. in aproape 
două decenii de extracție, 
așezarea a devenit oraș. 
Asa cum se petrec lucru
rile oriunde se înfige cite 
un pilon al industriei. In 
lumir.a generoasă a pri
măverii, blocurile — la 
Început ale coloniei de 
sondori, acum ale unul a- 
devărat oraș — sclipesc 
într-o cromatică galbenă, 
odihnitoare. Noua profe
sie a absorbit numeroase 
forțe umane din jur — 
țărani din tată In fiu. alții 
tot din tată in fiu munci
tori la pădure — si astfel 
s-a născut eșalonul de 
sondori ai Gorjului. oa- 

vgrem" destoinici, despre 
care cel mal bine vorbesc 
Înseși rezultatele 
cii lor.

Străbatem noul . 
al schelet dominat de u- 
riașll conari d' metal, cu 
„rădăcinile" înfipte pină

la peste 4 000 de metri, și 
recompunem citeva bio
grafii umane in trăsătu
rile lor definitorii.

Gheorghe Iacob. Sondor- 
șef. Din cei aproximativ 
40 de ani ai săi, 17 i-a pe
trecut in aceste locuri. 
Reparind sonde. Cineva 
spunea (afirmația se voia 
o laudă la adresa virtuo
zității profesionale a lui 
Iacob) că sondorul șef

mun-

peisaj

Bon venit președintelui
Republicii Democratice Sudan,
Gaafar Mohammed El Nimeirv!

Astăzi «oseșt» la București președintei» Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohammed El Nimeiry, împreuna cu toția, Busema N'moiry, 
care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Ropublicil Socialisto 
România, Nicolae Ceaușescu, șl a tovarășei Elena Ceaușescu, va face o 
vizita oficiala in țara noastrâ. Inscriindu-se in cursul ascendent al rela
țiilor dintre țările noastro, vizita președintelui Nimeiry marchează un 
moment important in dezvoltarea colaborării prietenești, reciproc avan
tajoase, contribuind la afirmarea năzuințelor de pace p înțelegere care 
animă cele două

BRAȘOV : Au început Insâmințârile • Participare 
masivă la curățirea pășunilor
TIMIȘ: 6 500 ha grăpate și discuite • Peste 
2 000 ha pășuni curățate
VRANCEA : Apa a fost evacuată de pe 6 000 ha 
* 80 000 de cetățeni, pionieri și uteciști au plantat 
pomi fructiferi și au amenajat zone verzi

perca lucrului odată cu zorii zilei, 
continuindu-se pînă seara tirziu. Așa 
procedează mecanizatorii Nicolae 
Sinpetru, Costică Cioancă, Gheorghe 
Buzea, Gheorghe Smeu, Dumitru 
Cristea, de la cooperativa Tudor 
Vladimirescur La fel se procedează 
și in cooperativele agricole Cazasu, 
Chiscani, „1 Mai"-Brăila, Tichilești și 
altele, unde in cursul zilei de ieri 
s-a lucrat cu toate forțele.

Ieri a fost o zi de muncă deosebit 
de intensă și in județul Vaslui — 
greu încercat de inundații și de 
alunecări de teren. Deși lucrurile 
încep să intre in normal, sint ne
cesare încă mari eforturi pentru a 
elimina excesul de umiditate de pe 
întreaga suprafață. Iată cîteva sec
vențe de muncă din ziua de Ieri. 
De la primele ore ale dimineții, pe 
tarlalele cooperativei agricole Be- 
rezeni 42 de tractoriști au „asaltat" 
cimpul pe porțiunile unde terenul 
s-a zvintat. Tov. T. Popescu, secre
tarul comitetului comunal de par
tid. primarul comunei, ne relatea
ză : ..Astăzi, peste tot unde pot in
tra tractoarele, terenul este discuit 
și însămințat. Pînă în jurul orelor 
17 am însămințat 110 ha cu diferite 
culturi, au fost grăpate 240 ha, iar 
arături s-au făcut pe 30 ha. în alte

puncte de lucru acționează continuu 
motopompele, dlrijind apa către ca
nalul colector ce face legătura cu 
Prutul. Nu mal avem decit 10 ba 
băltite, dar nu ne vom opri pînâ 
cind nu le vom insămința pe toate 
pină -la ultima-paJmă de teren*.

In numeroase unități agricole se 
relevă inițiativele luate in vederea 
desfășurării normale a însămințâri- 
Ior, a celorlalte lucrări de sezsn. In 
județul Vaslui, numeroase coopera
tive agricole reamplasează culturile 
in funcție de starea terenului, urmă
rind să recupereze timpul pierdut. 
Ținind seama de condițiile concrete, 
— după cum ne relata tov. A. Dor- 
neanu, secretarul comitetului comu
nal de partid din Duda-Epurenl — 
In funcție de condiții s-au făcut atît 
ream plasa rea culturilor, cit și

distribuirea intre brigăzi a semințe
lor și mijloacelor de lucru. In 
cursul zilei de ieri s-a lucrat neîn
trerupt la însămînțatul mazăril pe o 
suprafață de 75 ha, iar cu șapte 
tractoare s-au discuit alte 75 ha. 
Pe tarlalele „Porumb" și 
Duzii", brigada condusă de 
Busuioc, formată din 50 de oameni, 
a executat canale pe 800 m. elimi- 
nîndu-se astfel băltirile de pe ulti
mele terenuri arabile. în unele uni
tăți, datorită eforturilor din ulti
mele zile, lucrările prevăzute au fost 
aduse „la zi". La cooperativa agri
colă Murgeni, ne spunea tov. Vasile 
Nedelcu, primarul comunei, s-a ter
minat Insămînțarea culturilor

„Valea
Vasîle

și faptul că secția Coll- 
bași — unde lucrează Ma
rin Durdan — s-a situat 
anul trecut pe locul I in 
cadrul schelei.

Romulus Onea este din 
Pociovaliște. Unul dintre 
gorjenii cărora noua ra
mură industrială le-a 
schimbat destinul stator
nicit de atitea generații. 
A luat lucrurile de la A: 
sondor, podar, sondor-șef.

Fapte care dau
măsura conștiinței

muncitorești
SONDÎND ADiNCURILE, PETROLIȘTII
GORJENI SE AFLĂ LA ÎNĂLȚIME

este aici incadrat, de fapt, 
pe post de... chirurg. Chi
rurgie profesată pe son
dele intrate in reparații 
capitale și care, după o- 
perații migăloase și com
petente, sint readuse in 
circuitul producției. A$ta-i 
munca lui Gheorghe Iacob 
și a a ti tor altora in me
canismul complex și plin 
de răspundere al schelei 
petroliere.

Marin Durdan a fost și 
el sondor de extracție. A 
terminat liceul fiind in 
producție și, la cei 35 de 
ant pe care-i are, e meș
ter peste un parc de uti
laje. In locul de care răs
punde nu găsești o maca
ra in noroi ori o bucată 
de tubing. ..Energic, con
știincios. receptiv". Trei 
cuvinte, atit au rostit cei 
pe care i-am rugat să ni-1 
înfățișeze pe meșterul 
Durdan. Să mal adăugăm

A urmat școala de maiștri 
și acum e la Bustuchini, 
„secție care, din 1961, n-a 
fost o zi sub plan". In 
această constantă a hăr
niciei și priceperii se re
cunoaște și energia neo
bosită pe care o cheltu
iește acest comunist pen
tru ca sectorul de care 
răspunde să extragă cit 
mai mult petrol.

Am putea adăuga și nu
mele lui Constantin Cojo
carii care, împreună cu 
oamenii săi, a extras in 
ultimele două lunJ 935 
tone de țiței peste plan. 
Ori pe cel al electricia
nului Nicolae Enacbe care 
de 20 de ani, zi de zi, face 
naveta pe la sonde, su
praveghind acel mecanism 
ce se numește muncă nor
mală de extracție, indife
rent de anotimp, indife
rent de vreme.» Sau nu
mele Inginerului Nicolae

Tătulescu. autorul cltorva 
raționalizări, om pentru 
care munca la sonde a în
semnat un lung șir de sa
tisfacții profesionale, o- 
ferindu-i un cimp larg de 
experiență și cercetare.

Din pasiunea și hărnicia 
acestor oameni, din spira
la realizărilor lor se com
pune marea biografie a 
sondorilor din Țiclenii 
Gorjului. De ce ne-am o- 
prit tocmai aici ? Pentru 
că, anul trecut, la schela 
de extracție Țicleni s-au 
realizat : o producție glo
bală cu aproape patru mi
lioane lei mai mare decit 
angajamentul asumat ; 

, peste 3 milioane lei eco
nomii la prețul de cost ; 
peste 2 milioane lei bene
ficii peste angajamentul 
luat. Primul trimestru al 
acestui an se anunță la 
fel de fructuos : un plus 
de 6.59 la sută producție- 
marfă care înseamnă mal 
multe gaze și țiței extras, 
creșterea productivității 
muncii etc. Intr-un cuvint, 
petroliștii Țiclenilor nu-și 
precupețesc eforturile 
pentru a onora îndatori
rile asumate privind în
deplinirea înainte de ter
men a cincinalului.

Imaginea acestei munci 
dinamice am întilnit-o 
pretutindeni in schelă. Ca 
niște originale cumpene 
de fintină, pompele se 
leagănă zi și noapte, in- 
treținind parcă un perpe
tuu dialog cu lacul subte
ran. In alte locuri se sapă 
în căutarea lacurilor din 
adine.

Și, in această ordine de 
Idei, o știre de ultimă 
oră : F 320 DE — sonda 
despre care am mal scris 
— a ajuns la peste 3 500 
metri. înaintează rapid, 
in straturile pămintului. 
spre ținta 4 700. Un marș 
continuu, viguros, pe mă
sura oamenilor care des
chid și veghează prețioa
sele Itinerare ale petrolu
lui goriean. avînd con
știința că se află la una 
din bornele avansate ale 
economiei țărlL

(Continuare în pag. a IlI-a)

Repicatul răsadului de roșii timpurii la cooperativa agricolă din Mavro- 
din, județul Teleorman

Gaafar Moha
mmed El Nimei
ry s-a născut lai 
ianuarie 1930, In 
localitatea Om- 
durman, de lingă 
capitala țării, 
Khartum. într-o 
familie de inte
lectualii. După ab
solvirea, in anul 
1952, a Acade
miei Militare din 
Khartum, se con
sacră carierei mi
litare. Pentru 
Ideile sade nova
toare și apiritiil 
său critic a fost 
transferat In di
verse garnizoane, 
iar tn anul 1957, 
exclus provizoriu 
din armată.

După lovitura 
de stat militară a 
mareșalului Ab- 
bud, a fost rein
tegrat In arma
tă, mib presiunea 
corpului ofițe
rilor, și transferat 
la Juba, in sudul 
țării, tar după 
aproape trei ani 
este rechemat la 
Khartum. La 21 
octombrie 1964 
participă împreu
nă cu batalionul 
garnizoanei din 
Khartum, al cărui .. . __ _
revolta populară care a răsturnat re
gimul mareșalului Abbud.

In mal 1969, Gaafar Mohammed 
El Nimeiry devine general-malor și 
ocupă funcția de președinte al Con
siliului Revoluției, comandant-șef al 
forțelor armate sudaneze, deținind, 
totodată, și portofoliul apărării, iar 
de la 28 octombrie 1969 a devenit și 
prim-ministru, in urma unei hotă- 
riri a Consiliului Revoluției.

Consiliul Revoluției 11 numește, In 
1971, pe Gaafar Mohammed El Ni
meiry. șef al statului. La 12 octom
brie 1971 este instalat oficial in 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Democratice Sudan, Ln urma 
unui referendum național De ase
menea, in calitatea sa de șef al sta
tului, Gaafar Mohammed El Ni
meiry este șl președinte al Comite
tului Central al Uniunii Socialiste 
Sudaneze.

Președintele Nimeiry a făcut cu
noscută hotărirea guvernului său de 
a depune eforturi susținute pentru 
dezvoltarea economică a țării, de a 
înfăptui un vast program de trans
formări economice și sociale pro
gresiste. • -

După cum sublinia președintele 
Nimeiry, poporul sudanez, hotărit să 
lupte împotriva imperialismului, să 
înfăptuiască progresul social, să lup
te pentru întărirea păcii, ca obiec
tiv al năzuințelor sale, nu precupe
țește nici un efort în vederea atin
gerii înaltelor sale țeluri.

Vizita președintelui sudanez este 
așteptată cu deosebit interes in țara 
noastră. După cum se știe, punind 
in centrul politicii sale externe prie
tenia frățească cu toate țările so
cialiste, țara noastră militează, în a- 
celași timp, pentru dezvoltarea rela
țiilor politice, economice, culturale 
și tehnico-științifice cu toate state
le lumii, pe temelia principiilor 
independenței, suveranității naționa
le, egalității In drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc. In acest cadru. România 
socialistă acordă o atenție deosebită 
raporturilor cu tinerele state inde
pendente de pe continentul Africii. 
Lupta popoarelor africane pentru 
apărarea și consolidarea Independen
ței și suveranității naționale, împo-

popoare.

comandant era, la triva Imperialismului, colonialismu
lui și neocolonlallsmulul, pentru 
realizarea unor profunde transfor
mări politice, economice și sociale, 
pentru valorificarea resurselor ma
teriale și umane de care dispun in 
interesul lor propriu este urmărită 
de poporul român cu sentimente de 
profundă solidaritate, de caldă stima 
și simpatie. Legăturile politice, eco
nomice și cultural-știlnțifice dlntro 
țara noastră și țările Africii, atit da 
pregnant puse în evidență cu oca
zia călătoriei Istorice întreprinsa 
anul trecut de conducătorul partidu
lui și statului nostru pe acest con
tinent, au o semnificație deosebită, 
cunosc o dezvoltare continuă, core6- 
punzind Intereselor poporului român 
și popoarelor africane, intereselor 
întăririi unității de acțiune a fron
tului antiimperialist, al tuturor for
țelor revoluționare și progresiste.

Deși situate la o mare depărtare 
geografică, România și Sudanul se 
intilnesc pe terenul fertil al preo
cupărilor în vederea promovării cau
zei păcii, colaborării și Înțelegerii 
internaționale. în evoluția relațiilor 
româno-sudaneze un moment de cea 
mui mare însemnă .«te i-au constituit 
vizita făcută anul trecut de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceausescu. în Su
dan, convorbirile cordiale avute cu 
președintele Gaafar Mohammed El 
Nimeiry, acordurile și Înțelegerile 
Încheiate cu acest prilej, care au 
deschis largi perspective cooperării 
reciproc avantajoase. Opinia publică 
din țara noastră își exprimă încre
derea că vizita președintelui Suda
nului în România va marca o nouă 
și importantă contribuție la extin
derea pe mai departe a acestei cola
borări, cimentind relațiile de priete
nie existente.

Nu încape Îndoială că această vi
zită se va solda cu rezultate fruc
tuoase pentru ambele țări. In Inte
resul și spre binele popoarelor ro
mân și sudanez, pentru Întărirea 
rindurilor forțelor anticolonialiste și 
antiimperialiste, al cauzei generale a 
păcii și colaborării in lume.

întîmpLnindu-i cu bucurie pe oaspeți, 
poporul român le adresează tradi
ționala urare: „Bun venit pe pămintul 
Republicii Socialiste România 1“,

Liml, posturile noastre de radio șl televiziune vor 
transmite direct, de la Aeroportul Otopenl, sosirea pre
ședintelui Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Nimeiry, împreună cu soția, care, la Invi
tația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, va face o vizită oficială în țara noas
tră. Transmisia va începe în jurul orei 15,00.

Hotărirea Comitetului Central premisă și stimul

pentru revitalizarea educației fizice și sportului

GRĂDINIȚĂ

FACULTATE [
— V-am ruga să ne prezen

tați, mai intii, măsurile care 
vor fi luate in acest on școlar 
sau in viitorul apropiat.

Mlha! DUMITRFSCU
corespondentul „Scinteri'

— Sarcinile ce revin școlii, Invăță- 
mîntului de toate gradele, in forma
rea multilaterală și pregătirea unui 
tineret sănătos, in educarea lui co
munistă, se înscriu in contextul am
plului program de perfecționare și 
modernizare a invățămintului româ
nesc și slnt subliniate incâ odată cu 
pregnantă in recenta hotărire a parti
dului. Faptul că educația fizică și 
sportul școlar și universitar sint tra
tate intr-un capitol special atestă și 
mai mult grija partidului și statului 
pentru educarea fizică și sportivă a 
tinerei generații, marile noastre în
datoriri șt răspunderi. In acest sens, 
am discutat in conducerea ministe
rului măsurile ce se impun pentru 
ridicarea nivelului activității sporti
ve. Se va acționa, in primul rind. in 
direcția îmbunătățirii educației fizice 
io cadrul procesului de invățămint, 
incepind cu unitățile preșcolare. In 
•cest sens, La grădinițe, la cămine,

UN PROGRAM COMPLEX PENTRU
4 300 000 DE ELEVI ȘI STUDENT!

Convorbire cu tovarășul Virgil CAZACU,
prim-adjunct al ministrului educației și învățămîntului

Recent, conducerea Ministerului Educației șl Invățămintului a dez
bătut sarcinile ce revin școlii și institutelor de invățămint superior ca 
urmare a Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului 
și a adoptai nn plan de măsuri. Convorbirea noastră cu primul ad
junct al ministrului s-a referit la acțiunile concrete, imediate șl de 
perspectivă pentru aplicarea prevederilor hotăririi partidului.

activitatea zilnică va cuprinde mal 
multe jocuri de mișcare, mal multe 
exerciții in aer liber. La școlile pro
fesionale și postliceale — asemenea 
tuturor școlilor generale și liceelor 
— elevii vor efectua săptâminal cite 
două ore de educație fizică.

Inspectoratele școlare județene șl 
conducerile institutelor de invăță- 
mint superior vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea conținutului și spori
rea eficienței orelor de educație fi
zică. Pentru aceasta, un colectiv de

cadre didactice și specialiști lucrea
ză la elaborarea normelor și probe
lor. pe baza cărora se va putea apre
cia — și, ulterior, influența — 
nivelul de pregătire fizică al ele
vilor și studenților ; pînă la Încheie
rea anului școlar, normele respective 
vor fi gata, In așa fel Incit introdu
cerea lor să se facă Incepînd din 
prima zi a viitorului an de invăță- 
mînt.

Pregătirea fizică a tineretului nu 
poate ti insă Îmbunătățită numai

prin ceea ce se face la orele prevă
zute in planul de invățămint. împre
ună cu organizațiile U.T.C. și pio
nieri, cu U.A.S.C.R., vom pune ac
centul pe organizarea, in timpul 
liber, Împreună cu organizațiile de 
tineret, a unor activități sportive va
riate și atractive. în cursul săptă- 
mînii, dar mai ales la sfirșit 
de săptămină • și In vacanțe, vor 
fi organizate acțiuni sportive, va 
fi asigurat un cadru adecvat pentru 
a-i atrage pe tineri la practicarea 
sistematică a exerclțiilor fizice, a 
sporturilor. Bazele sportive vor 
fi puse permanent Ia dispoziția ele
vilor și studenților ; este o obligație 
a fiecărei conduceri de școli și in
stitute de invățămint superior, a pro
fesorilor de educație fizică, a dirigin- 
ților ca. odată cu începerea viitoru
lui an școlar, să organizeze săptă
mânal „ziua sporturilor". De aseme-

Convorbire reolizatfi
Ton DUM1TR1U

(Continuare in pag. a IU-a)
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actualitatea culturală Hn confruntare

SCENA
• CLUJ (Corespondentul „Scln- 

teii Ai. Murcșan). — Simbătă seara, 
colectivul TEATRULUI NAȚIONAL 
DIN CLUJ a prezentat In premieră 
piesa „Cei șase" de Robert Hossein 
și Frederic Dard. Regia spectacolului 
aparține lui Victor Tudor Popa, iar 
scenografia este semnată de Mircca 
Matcaboj. în rolurile principale au 
evoluat, printre alții, actorii Gheor
ghe Radu. Miluța Lapteș. Viorel Co
munici. Eugen Nagy, Livia Moga, 
Gheorghe Gherasim, Gheorghe Nu- 
țescu, Nicolae Iliescu.

• BAC AU (Corespondentul „Sctn- 
te.r. Gh. Baltă). — In săpt&mlna 
de la 26 martie — 1 aprilie, colec
tivul TEATRULUI DRAMATIC DIN 
BACAU s prezentat In (ața pu
blicului din localitate două pre
miere. Este vorba de spectacolul 
cu piesa lui Nagy Istvan — „înainte 
de potop”, premieră pe țară a ver
siunii in limba română, și tragedia 
iui R. Sherwood — „Pădurea împie
trită". Ambele spectacole au fost 
pregătite in regia lui lannis Veakis. 
Din distribuția primei piese fac par
te actorii Florin Blănărescu, Cătă
lina Murgea. Gheorghe Serbina, 
Gina Cazan și Constantin Constantin. 
Iar din cca de-a doua : Constantin 
Coșa, Ioana Ene Atanasiu. Stelian 
Pr«.da, Stefan Moisescu, Mircea Belu 
și Ileana Tarnovscni.

secția română, a prezentat tn premie
ră pe țară, in cinstea Zilei mondiale 
a teatrului, piesa „Speranța nu moare 
in zori", de scriitorul tirgu-mureșean 
Romulus Guga — piesă cu care auto
rul debutează In dramaturgie. Regia 
artistică și scenografia sint semnate 
de tlnărul regizor Dan Mlcu. Din 
distribuție fac parte Ștefan Sileanu, 
Cornel Popescu. Victor Ștrengaru, 
Lucia Boga, Dora Ivanciuc, Constan
tin Doljan, Florin Zamflrescu. Mihai 
Gingulescu, Ana Nagy Scarlat, Liviu 
Roz.orea. Constantin Săsăreanu, Ale
xandru Făgărășean, Ion Brătescu, 
Dan Guga. Kovesdi Ștefan.

• La începutul lunii aprilie va avea 
loc la TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE premiera spectacolului 
cu piesa „Fata Morgana" de Dumitru 
Solomon. Regia artistică : Mircea 
Petre Suciu, scenografia : Sever Fren- 
țiu. în distribuție : Ștefan Sloboda, 
Ecaterina Sandu, Mircca Graur, Jeny 
Jurcă, Aprillana Dimitriu, Dana Ma
ria Lăzărescu, Gheorghe Lazarovicl, 
Cornel Mititclu, Antoniu Paul, Ion 
Uță, Dana Iile și Vasile Grădinara.

• TEATRUL MUNICIPAL „MA
RIA FILOTTI**. din Brăila prezintă a 
6-a premieră a stagiunii : „Hangița" 
de Carlo Goldoni, in regia artistică 
și scenografia lui Laurențiu Azimioa
ră. Distribuția este alcătuită din 
Bujor Macrin, Nare Nicolae. Nicolae 
Budescu. Elena Curculescu, Marilena 
Negru, Elena Aciu, Ion Roxin, Petre 
Cursaru, Nicolae Munteanu.

• REȘIȚA (Corespondentul ..Scin
teii-, Nicolae Cătană). — TEATRUL 
DE STAT DIN REȘIȚA a prezentat 
simbătă, 31 martie, cea de-a 4-a pre
mieră din repertoriul actualei sta
giuni cu binecunoscuta piesă „Sosesc 
deseară" de Tudor Mușatescu.

Regia : Toana Ottescu ; scenografia: 
Ion Bobeică. Din distribuție : Cris
tian Pirvulescu, Cornel Manolescu, 
Ioana Ottescu, Ecaterina Toth-Cris- 
tea, Florin Mihail Miron, Adriana 
Lungan și Zeno Balint

• TG. MUREȘ (Corespondentul 
..Scinteii**, Lorand Dcaki). — TEA
TRUL DE STAT DIN TG. MUREȘ,

EXPOZIȚII
• SIBIU (Corespondentul „Scinteii*. 

Nicolae Brujan). — La muzeul Bru- 
kemhal din Sibiu a avut loc verni
sajul expoziției ,,125 de ani de Ia Re
voluția de la 1848 in Țările Româ
ne", dedicată sărbătoririi, in acest an, 
a importantului eveniment istoric de 
la mijlocul secolului trecut. Sini pre
zentate publicului peste 100 de do
cumente și publicații ale vremii afla
te in patrimoniul societății „Astra", 
muzeului Brukenthal și filialei Sibiu 
a Arhivelor Statului. Printre acestea 
si ci te va documente inedite : scrisori 
ale fruntașilor revoluției din Munte
nia și Moldova către capii revoluției 
din Transilvania, scrisori din care 
reiese starea de spirit a țărănimii din 
împrejurimile Sibiului in timpul re
voluției, un protocol al Universității 
săsești dintre 1846 și 1348 in care sint 
puse in evidență trămintările țără
nești din preajma și din timpul re
voluției ș.a. La loc de cinste sint ex
puse, de asemenea, fotografii ale 
fruntașilor revoluției, un steag al 
cavaleriei rășinărene din 1848 ș.a. In 
cadrul expoziției poate fi intilnită și 
o vitrină cu emisiuni filatelice dedi
cate personalităților marcante ale 
Importantului eveniment de la 1848.

• SLATINA (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Emilian Rouă). — în orașul re
ședință al județului Olt, sub îngriji
rea muzeului județean, a fost des
chisă expoziția documentară „Slatina 
ieri și azi". Sint expuse documente 
și fotografii care atestă vechimea de 
peste șase secole a orașului, noile 
construcții economice, social-cultura- 
le și edilitare, machetele unor vii
toare obiective etc.

• în regia artistică a Magdel Bor- 
deianu, la TEATRUL DE STAT O- 
RADEA, piesa Iui Ion Băieșu „Pre
șul** ; ultima premieră a teatrului a 
devenit comedie muzicală. Muzica 
este compusă de Adi Braun. Sceno
grafia : Maria Hațeganu-Birea. Din 
distribuție fac parte : Octavian Uleu, 
Anca Miere-Chirilă, Ion Miinea, Ion 
Abrudan. Eugen Harizomenov, Ana 
Popa, Grig Dristaru. Mia Popescu, 
Mihai Păunescu, Mariana Vasile, Ti- 
beriu I. Varga, Grig Schițcu.

LA PIATRA NEAMȚ

„SALONUL
PIATRA NEAMȚ (Corespon

dentul „Scinteii". Ion Manea — 
La noua bibliotecă municipală 
din Piatra Neamț s-a inaugurat 
cel de-al II-lea salon al cărții. 
Manifestare culturală de am
ploare, salonul găzduiește in a- 
cest an peste 2 000 de volume 
aparținind tuturor editurilor din 
țară, realizate in perioada care 
a trecut de la elaborarea de că
tre plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 a programului 
privind educarea comunistă și 
creșterea conștiinței socialiste a 
maselor.

în cadrul salonului — care va

• în sălile ATENEULUI ROMAN 
(str. Franklin 1—3) poate fi vizitată 
expoziția retrospectivă Zoe Danco- 
vicL

• Vineri, 6 aprilie, la GALERIILE 
DE ARTA ORIZONT- (Bd. N. Băl- 
cescu, nr. 20) va avea Ioc vernisajul 
expoziției de pictură semnată de Eu
gen Giscă.

• CRAIOVA (Corespondentul 
„Scinteii", Nistor Țuicu). — Muzeul 
Olteniei din Craiova, cu sprijinul 
Muzeului Militar Central din Bucu
rești, a deschis o interesantă expo
ziție, ce cuprinde evoluția armelor 
pe teritoriul țării noastre din comuna 
primitivă pir.ă la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial. Expoziția 
scoate in evidență lupta pentru in
dependență, de-a lungul veacurilor, a 
poporului nostru.

• O tnedită expoziție experimen
tală de rofotipie este deschisă in a- 
crete zile in localul SCOLII GENE
RALE DE 10 ANI NR. 198 (cartie
rul Militari). 14 elevi ai școlii, sub 
îndrumarea graficiene! Natalia Rusu 
inițiatoarea acestui procedeu grafic, 
și a prof. Ion Șușală. au realizat lu
crările acestei expoziții.

e TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scinteii", Constantin Soci). — In 
comuna Răzvad a fost de curind 
inaugurat Salonul permanent de pic
tură, prin vernisajul expoziției tină- 
rulul pictor local Constantin Ca- 
nache. Planul pe acest an al salonu
lui sătesc prevede organizarea unor 
expoziții de pictură și sculptură a 
creatorilor de la Școala populară de 
artă din Tirgoviște, expoziții ale 
creatorilor din comună, ale artiștilor 
plastici dimbovițeni și a numeroși 
invitați.

Din sălile
• Evenimentul muzical a] săptă- 

minii : ..Festivalul Beethoven" pe 
care cuplul Valentin Gheorghiu. Sil
via Marcovid 11 va susține miercuri 
4, ora 20. la Ateneul Român.

• Simfonicul filarmonicii de vi
neri 6. simbătă 7. ora 20. va fi diri
jat de Vaclav Neumann (Cehoslova
cia).

• Elevl-muzkien! prezenți pe po
diumurile de concert — iată o iniția
tivă lăudabilă. Astfel, corul liceu
lui ..Mihai Viteazul", dirijat de Va
leria Nică-Chiriță. invită iubitorii 
muzicii corale la concertul pe care 
i] va susține marți 3 aprilie, ora 20. 
In sala Ateneului Român. De aseme
nea, va fi prezent pe acest podium. In 
ziua de 8 apr.l: -. ora >' ■ «rol Li
ceului pedagogic din Botoșani.

In-
Neculat ROȘCA

Departamentul 
dustriei alimentare din 
M.A.I.A.A. : „S-au a-

S

etern
Luceafărul;

f ..i JW-A.l ii i

l.șâjț'i i«i<i

„Luceafărul 
poem

Se împlinesc In aceste zile nouă
zeci de ani de cind Luceafărul, 
creația de boltă a lui Eminescu, a 
văzut lumina tiparului. In publica
ția Societății academice social- 
Ilterare „România Jună" din Vicna.

în ierarhia valorilor naționale, 
Luceafărul este. In paralela Mio
riței și a Meșterului Manole, 
capodopera liricii românești, in- 
scri!ndu-se in antologia marilor 
poeme ale lumii.

La inceput, și aceasta Înseamnă 
anii 1873—1874, poetul s-a rezumat 
să traducă din nemțește un basm 
transilvănean, Fata din grădina cu 
merele de aur, cules șl publicat 
In 1844. După transpoziția basmu
lui in limba noastră, a urmat pre
lucrarea lui in formele prozodice 
medievale șl. ulterior, de baladă. 
Prin mijlocirea folclorului devenit 
libret și a graiului viu popular, 
poetul a acumulat valori de înalt 
prestigiu metaforic — 
Luceafărului, pornind 
Eminescu

și In cazul 
...... .. de la ele.

s-a ridicat la apogeu 
lntr-un poem simbolic ce-l exte
riorizează concepțiile despre iubi
re. despre viață și despre lume. 
Versiunile finale ale poemului se 
definitivează după o muncă tita
nică de șantier și de aspră exi
gență artistică, intr-o vreme de 
profundă istovire și neîncetată de
cepție cauzată de lumea ostilă 
din jur. In elaborarea Luceafăru
lui de după 1880, Eminescu intro
duce, sub forma simbolurilor, ele
mente din cimpul său afecțional, 
al participării biografice și filozo
fiei sale personale, convertind y- 
rabola la tipologia romantică, că
reia în fapt el îi și aparținea " 
racterologic.

Tn ultimele decenii, asupra Lu
ceafărului au întreprins exegeze 
competente G. Bogdan-Duică. D. 
Caracostea, Tudor Vianu, Leca Mo- 
rariu, G. Călinescu, Perpessicius, 
Vladimir Streinu, D. Popovici, Du
mitru Mazilu, relevind noi șl pro
funde fațete ale concepției, sem-

pa-
ca-

niflcațiilor șl înaltei forme artis
tice.

Puterile artistice aJe Luceafăru
lui aparțin unor rezonanțe spiri
tuale, in care fuzionează vechile 
culturi profane, esențiale clasicis
mului și romantismului. Răminind 
la fel de adevărat ca mărturie 
biografică sublimată, schițare so
cială, sinteză intelectuală și mora
lă. magnificienț-a poemului din 
1883, prin legitățile lui interne, 
prin calitățile geniale de artă și 
incantație, relevă sufletul peren ăl 
lui Eminescu.

Departe de a fi cîntecul de le
bădă ăl marelui poet, tinărul 
poem de-acum nouăzeci de ani ră- 
mine plenara sa Împlinire, biruin
ța geniului său artistic.

Auqustin Z. N. POP

CĂRȚII"
fi deschis pentru publicul iubitor 
de carte pînă la 9 aprilie — sint 
organizate numeroase manifes
tări, intre care Întâlniri ale ci
titorilor cu autori și directori de 
edituri, o consfătuire cu directo
rii bibliotecilor municipale din 
țară pe tenia raționalizării și op
timizării muncii cu cartea, o dis
cuție cu specialiști din unitățile 
economice ale județului Neamț 
In legătură cu abordarea de că
tre edituri a temelor tehnico-ști- 
ințifice actuale și de perspectivă 
privind sectoarele chimiei, ener
geticii și Industriei lemnului etc.

Festivalul republican al școlilor
și liceelor

Colocviu național
studențesc
consacrat

Aspecte esen
țiale au rămas 
în suspensie

>? De modul tn care 
<< este folosit potenția- 
SS lui economic și u- 

man âl cooperativei, 
a de progresele pc care 
S$ le înregistrează In 

creșterea producției și 
<< avuției obștești de
ss pinde, in ultimă ln- 
2? stanță, viata mereu 
<< mai bună a sutelor de 
ss familii care o compun. 
$> într-o scrisoare de- 

tal iată, Lng. agronom 
Ss pensionar Sabin Tră- 
$> ian sesiza redacția că 
?? la C.A.P. Valea Mare, 
ss din județul Vilcea. a- 
2> ceste cerințe sint lg- 
<< nora te. In esență, se- 
ss sizarea viza urmă- 
>2 toarele : o slabă or- 
<< ganlzare a muncii, fo- 
SS losirea neratională a 
?2 pămintului, neinsă- 
<< mințarca in Întregime 
ss a suprafețelor planifi- 
>> cate Ia culturile de 

bază, din care cauză 
SS producțiile obținute 
SS sint cu mult sub po- 
2> sibilități ; neglijarea 

sectorului zootehnic, 
SS cu consecințe De plan 
>> economic : risipă, in- 

cepind cu irosirea de 
ss îngrășăminte chimice 
n și terminînd cu dis- 
22 trugerea a mari su- 
<< prafețe însămintate cu 
SS furaje ; folosirea ne- 
zz gospodărească a mij- 
<< loacelor de transport 
SS aJe cooperativei ; ine- 
2? xistența la magazie a 

unei evidențe privind 
SS intrările și ieșirile fu- 
>> rajelor șl ale materia- 
c< lelor ce se aduc in 
SS cooperativă ; aspecte 
>> de favoritism care 
<< nemulțumesc pe coo- 
SS peratori etc. Toate a- 
22 cestea. se arăta în 

scrisoare, situează coo- 
SS peraitiva din Valea 
$> Mare printre oele mai 
?? slabe din județ.
SS Date fiind faptele 
22 semnalate, am trimis 
<< scrisoarea la Corni te- 
SS tul județean Vilcea al 
22 P.C.R. Zilele trecute, 
<< după aproape 3 luni. 
SS la redacție a sosit un 
>> răspuns de la Direc- 
<< tia generală agricolă 
sS județeană, semnat de 
I'1? ing. Olaru Toma, di-

< rector adjunct. cel 
S care a efectuat si cer- 
> cetările. „Cele sesizate 
? in, scrisoare — se 
S menționează tn răs- 
> puns — sint in majo- 
? rităte ' juste si... su

fost luate măsuri pen
tru : schimbarea din 
funcție a președinte
lui. contabllulul-sef și 
înlocuirea brigadieri
lor cu fermieri. Ingi- 
nera-șefă. Popa Ma
ria a fost sancționată 
cu „mustrare". Au 
fost luaie măsuri 
pentru folosirea mai 
rațională a parcului 
de mașini, irvtroducin- 
du-se plata in aoord 
a șoferilor și o evi
dență precisă a lucră
rilor executate de el".

Desigur, nimeni nu 
pune la Îndoială că a- 
ceste măsuri au fost 
bine gîndite. Dar dacă 
ele nu au fost Înso
țite de o analiză te
meinică a cauzelor 
care au dus la exis
tența unor asemenea 
deficiențe, a modali
tăților concrete pentru 
înlăturarea lor grab
nică, a felului In 
care organele agricole 
județene au ajutat și 
îndrumat cooperativa 
și ceea ce le revine 
de făcut pentru viitor, 
este greu de întrevă
zut că .-situația eco
nomico-financiară a 
C.A.P. se va îmbună
tăți", după cum se a- 
firmă in încheierea 
răspunsului dat re
dacției.

In legătură cu modul 
în care a fost rezol
vată această sesizare, 
surprind următoarele 
fapte : joi, 29 martie 
a.c., ne-am interesat 
de soarta scrisorii la 
Comitetul județean 
Vilcea al P.C.R. Am a- 
flat că ea nici n-a a- 
juns la destinație,
fiind oprită la con
siliul popular jude
țean. Simbătă. 31 mar
tie a.c., a sosit la re
dacție un nou răspuns, 
semnat de tov. I. Pe
tri că, prim-vicepreșe
dinte al consiliului 
popular județean, răs
puns care este in to
tală contradicție cu cel 
al direcției generale 
agricole județene. Date 
fiind toate acestea, 
așteptăm punctul de 
vedere al comitetului 
județean de partid, 
căruia redacția i-a a- 
dresat sesizarea.

nallzat din nou defi
ciențele existente In 
funcționarea Fabricii 
de zahăr Corabia șl 
■-au luat o serie de 
măsuri pentru reme
dierea lor. în rețeaua 
comercială nu va mal 
ajunge zahăr care nu 
se Încadrează In nor
mele de calitate".

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
■J județului Tulcea : 
..La Tulcea va avea 
loc o consfătuire de 
lucru cu specialiști 
din cadrul C.S.E.A.L. 
și Departamentul geo 
logic, pentru a se sta 
bill planul de măsur 
care să conducă la cu 
noașterea cit mai corn 
pletă a principalei o 
puncte ce vor fi su 
puse unor cercetări 1 
vederea stabilirii de 
bitului și calității a 
pei. Urmează ca la a 
coastă consfătuire s 
fie invitat și tov. Li 
vanov Ivan (autoru 
scrisorii adresate re 
dacției — n.n.). care 
ne-a informat că de 
ține unele date, dem 
ne de luat in seamă, 
privind existenta unor 
surse de ană nestu
diate încă".

Comitetul executiv 
al Consiliului pooular 
orășenesc Roșiori de 
Vede : „Cazanul de 
fiert răchită din loca
litate, care poluează 
simțitor locuințele 
jur. va fi mutat in 
tara orașului pînă 
15 mai a.c.“.

Concis, 
la obiect

Consiliul nopular 
Județului Bistrlța-Nă- 
săud : „Cetățenii res- 
peetivi sint cuprinși 
in proiectul de elec
trificare a localității 
Chețiu. Urmează a se 
întocmi comandă la 
I.R.E.C., de către 
Consiliul popular al co
munei Chiochiș. după 
ce se vor asigura stil- 
pii necesari pentru 
rețeaua de joasă ten
siune".

Consiliul popular 
al județului Neamț : 
„Pentru abuzuri șl 
delapidare. agentul 
fiscal Astanei loan, 
din comuna A gap ia. a 
fost destituit 
muncă și trimis 
judecată penală".

Organizat sub egida Uniunii Tine
retului Comunist, Ministerului Edu
cației și învățământului, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, fes
tivalul s-a desfășurat simbătă și du
minică. in fază zonală, in principalele 
centre artistice ale țârii. In Capitală 
manifestările au avut Ioc In sa’a 
„George Enescu" a conservatorului 
bucureștean. Alături de elevi ai li
ceului de muzică „G. Enescu" si

ceulul de muzică nr. 1 au fost pre
zenți în festival și reprezentanți ai 
școlilor de muzică și arte plastice 
din București. Giurgiu, Constanța, 
Tulcea, Brașov. Cu aceeași ocazie in 
sala Kalinderu a fost deschisă o ex
poziție a tinerilor plasticieni. Faza 
republicană a festivalului se va des
chide simbătă 7 șl va continua in 
zilele de 8 și 9 aprilie, în Capitală.

Filme în premieră
• Ucldeți oaia neagră — producție 

poloneză, in regia lui Jerzy Passen- 
dorfer. Dezbatere etică de actualita
te, pe tema recuperării sociale a 
unui adolescent ale cărui anteceden
te l-au făcut „oaia neagră" a colecti
vității in care trăiește. în distribu
ție : Marek Franckowiak, Ewa 
Adamska, Anna Seniuk etc.

• Colier pentru iubita mea — pro
ducție sovietică. In regia lui Ten- 
ghiz Abuladze. Comedie interpreta-

tft de Ramaz Ghiorgobianî, Nani 
Bregvadze ș.a.

• Țara sălbatică — producție
mericană, în • ■ —
Western, cu 
Elam.

• Nici un
producție americană, 
Jerry Paris. Comedie polițistă, 
Dick van Dyke, Edward G. 
son etc.

Duminică și-a Încheiat lu
crările primul colocviu național 
studențesc consacrat marelui 
poet Mihai Eminescu ; colocviul 
s-a desfășurat, timp de trei zile, 
la Facultatea de limbă și litera
tură română a Universității 
București.

La lucrările acestei reuniuni 
științifice au participat cadre 
universitare și studenți din 
București, Cluj, Iași, Timișoara, 
Craiova, Baia Mare, Constanța 
și Pitești. Cu acest prilej au 
fost prezentate mai multe co
municări privind valoarea 
țională și universală 
eminesciene.

Tot in aceste zile 
ganizată o expoziție 
tară „Mihai Eminescu", care a 
cuprins ediții princeps, manu
scrise, volume apărute in stră
inătate, precum și lucrări mono
grafice dedicate genialului nos
tru poet

PROGRAMUL I

na- 
a creației

a fost or- 
documen-

a- 
regia lui Robert Totten. 
Steve Forrest, Jack

moment de plictiseală, 
tn regia lui 

cu 
Robin-

(Agerpres)

în Jurul orei 15,00 — Trans
misie directă de la aeropor
tul Otopenl, de la sosirea pre
ședintelui Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Nimelry, Îm
preună cu soția, care, la 
invitația președintelui Con
sulului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, va face o 
vizită oficială In țara noas
tră.
In jurul orei 15,45 — Hochei 
pe gheață : Suedia — Ceho
slovacia. (Campionatul mon
dial — grupa A).

17,30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 43-a.

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, județul 

Sălaj.
18,20 Căminul.

19,00 Scena — emisiune de actua
litate șl critică teatrală.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

90,00 Cintecul sfiptămlnll : „Tara 
mea cu viers de foc" de 
Aurel Giroveanu, pe versuri 
de Hary Negrin.

20,06 Mal aveți o întrebare t „Pro
iecte pentru stăvilirea poluă
rii".

20,45 Roman foileton : „Cîntec la 
apusul soarelui. Episodul 
III. Brazde.

21.30 Revista literar-artistlcă TV.
22.30 24 de ore.
22,50 Luminile rampei. „Piese fan

tezii" pentru clarinet șl plan 
de Robert Schumann.
PROGRAMUL H

20,00 Avanpremieră.
20,05 Film serial pentru copil : 

„Delfinul Flipper".
20.30 Dans șl muzică de pretutin

deni. Ansamblul „Veriowka" 
din Kiev.

21.00 Film artistic : „Feriga da 
aur". Producție a studiouri
lor cinematografice ceho
slovace.

• TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). — Ieri, pe 
scenele caselor de cultură din Timi
șoara, Lugoj, Jimbolia, Sinnicolau 
Mare și Deta, s-a desfășurat etapa 
finală a concursului de teatru orga
nizat de Centrul județean Timiș 
pentru Îndrumarea creației populare 
și a mișcării artistice de masă. La 
concurs, care a debutat in urmă cu 
5 luni, au participat aproape 200 
echipe de teatru sătești, care au dat 
mai bine de 800 reprezentații, urmă
rite de peste 100 000 spectatori. La 
etapa finală au participat 38 forma
ții alcătuite din țărani cooperatori, 
mecanizatori, cadre didactice, ingi
neri, medici etc. S-au remarcat prin 
calitatea interpretării și valoarea re
pertoriului echipele de teatru din 
localitățile Gruni. Topolovățu Mare.

de concert
• Miercuri 4. ora 20 la sala 

„George Enescu" vom putea urmări 
tineri dirijori-studențl Intr-un fes
tival Mozart".

BOTOȘANI (Corespondentul ..Scin
teii", Nicolae Zamfirescu). — Fi
larmonica de stat din Botoșani 
a prezentat vineri seara, in fața unui 
numeros public iubitor de muzică, 
un reușit concert simfonic în pro
gram. (n primă audiție. Concertul 
brandenburgic nr. 5 de Bach, (avind 
ca soliști pe Mihai Constan tin eseu, 
Virgil Gheorghiu și Emilia Creangă. 
Dirijor i Eugen Pricope), „Trei dan
suri românești" de Theodor Rogalski, 
Concertul in la minor pentru vioară 
șl orchestră de Bach și Simfonia a 
IV-a de Beethoven.

Sinmartinul Slrbesc, Bethausen, 
Traian Vuia, Darova, Jamu Mare, 
Ceacova, Jimbolia, Sinnicolau Mare, 
care au prezentat, in limbile ro
mână, germană, maghiară și sirbă, 
piese inspirate din viața și activita
tea oamenilor muncii de la sate, a 
unităților agricole de stat și coope
ratiste. Formațiile clasate pe pri
mele locuri vor prezenta un specta
col de gală ce va fi găzduit de ora- 
șul-stațiune Buziaș.

• ORADEA (Corespondentul „Scin
teii, Dumitru Gâță). — Aflat la a 
doua ediție, „Festivalul dansului 
popular bihorean" a debutat dumi
nică in 5 centre din cele 20 alese 
pentru această manifestare culturală 
de masă. Festivalul reunește peste 
100 de formații de dansuri populare. 
El se va desfășura in fiecare dumi
nică și se va încheia la 27 mai, 
printr-un spectacol festiv la Oradea 
și in stațiunea balneară Felix.

• SLOBOZIA (Corespondentul
„Scinteii", L. Ciubotarul. — Simbătă 
și duminică, sala clubului tineretului 
din Slobozia a găzduit prima ediție 
a festivalului-concurs interjudețean 
de muzică populară intitulat „Floa
rea de pe Bărăgan", 
Comitetul . __  __
U.T.C. cu sprijinul casei de cultură 
din oraș. Pe podiumul de concurs 
s-au întrecut tineri soliști vocali din 
județele Iași, Galați. Brăila, Tulcea, 
Teleorman. Constanța. Dîmbovița, 
Ilfov, Ialomița și municipiul Bucu
rești.

• Ieri, tn toate orașele județului
Ialomița, la căminele culturale, a 
continuat suita de manifestări or
ganizate in cadrul „Festivalului pri
măverii". La Călărași a avut loc o 
sesiune de referate 
cu temele : „File 
ialomițeană", „Din 
călărășene", „Culturi __  , ____
meleaguri" ; la Fetești, spectacolele 
„Omul care a văzut moartea" și 
„Cintecele Dunării" ; la Țăndărei o 
seară de teatru.

organizat de
județean Ialomița al

și comunicări 
din publicistica 
istoricul școlii 
vechi pe aceste

în cariera mea de trăi
tor pe acest pămint am 
intilnit 
înainte _ r___
„treabă", treceau și pe la 
un machior, care le aran
ja o „față" mult mai „va
labilă" decit cea a Iul 
Iov, care și-a petrecut o 
parte din viață pe gu
noaie. Am intilnit un 
cerșetor care avea croi
torul lui. îi făcea ăsta, 
din petice, niște țoale 
cu o croială atit de spe
cială, incit jurai că acest 
„client" nu are o mină 
ori chiar un picior. Am 
văzut cu ochii mei cer
șetor olog fugind de 
„bau-bau" mai tare decit 
actualul campion națio
nal la 400 m garduri. 
Cum fugea ologul ? Cer
șetorul nu era olog. Dar 
cind îl vedeai te cu
prindea mila. Și involun
tar băgai mina in buzu
nar după mărunțiș. Nu 
avea picioarele de dea
supra genunchilor. Nu 
le avea pentru că le ți
nea intr-o gură de canal. 
Picioarele nu se vedeau 
pentru că erau in canal, 
iar canalul nu se vedea 
nici el pentru că era as
tupat de un cărucior spe
cial, cu rulmenți in loc 
de roți.

„Băieții" de la secția 
economică a sectorului 
8 de miliție, știind că 
mă interesează, că mă 
ocup de arta cerșitului, 
m-au întrebat :

— Vreți să vedeți 
cerșetor de tip superior 7

— Adică ?
— Un cerșetor îmbră

cat In țol festiv, cu ghiul 
de aur masiv pe inelar 
fi fumător de țigări de 
la Kent in sus.

— Ai că vă lăudațl I 
— Mergeți cu noi ?
Și m-au dus ți pe ml-

cerșetori care, 
de a pleca la

ne să văd cerșetorul de 
tip superior. M-au dus 
in Șos. Nicolae Titules- 
cu, unde I.A.P.L. Vulcan 
are și casieria. La aceas
tă casierie vin in fieca
re zi, dar in fiecare zi, 
șefii unităților $i depun 
sumele vinzărilor din 
ziua precedentă.

A venit 
bufetului „Chitila", 
predat monetarul, 
fost numărați banii,

responsabilul
a 

au 
s-a

uitat în „palma cu venit 
personal" a văzut doar
5 lei. în schimb, repre
zentantul bufetului „To- 
plița" a urcat ștacheta la
6 lei. Și i-a dat cu ini
mă bună pentru că a ur
mat bufetul „Locomoti
va" cu 10 lei. Bufetul 
„Oltul" tot cu 10 lei. 
Apoi, „Doi cocoși", care 
a stricat din nou „vinza- 
rea". A scăzut la 5 lei 
După „Doi cocoși" s-au

un

Orașul Comâneștl 
îmbogățește peisajul cu noi 
construcții de locuințe, cu noi 
obiective sociale și edilitare, 
în ultimii ani. peste 1 200 de 
familii — In mare parte mun
citori mineri, forestieri șl ener- 
getlcieni — s-au mutat in locu
ințe noi. Nu peste multă vre
me vor fi predate ,Ja cheie" 
alte două blocuri de locuințe. 
„Zestrea" urbanistică ■ Comă- 
ncștiulul s-a Îmbogățit în ulti
ma vreme cu un club pentru 
muncitorii forestieri (care dis
pune de cinematograf și săli 
pentru formațiile artistice), 6 
școli de cultură generală, un li
ceu, noi complexe comerciale și 
de servire ale cooperației de 
consum șl meșteșugărești. Alte 
numeroase construcții social- 
cultural e vor fi date In folo
sință pînă 1a sfirșitul acestui an.

Blocuri din scorie 
bazaltlcâ. DupS «pertmen- 
tarea cu «ucces a unei inge
nioase și eficiente rețete a 
specialiștilor Facultății de con
strucții din Cluj și al întreprin
derii județene de construcții- 
montaj Sibiu (panouri prefabV- 
cate pentru blocuri de locuUt*<> 
din scorie bazaltlcâ, de la ca
riera Racoși, județul Brașov, In 
loc de zgură expandată)? la 
poligonul de prefabricate al 
I.J.C.M. Sibiu s-a trecut la 
generalizarea noii soluții. Nu
mai in acest an, în cel mal 
mare cartier de locuințe al 
orașului — Hipodrom — vor fi 
construite 200 de apartamente 
din panouri prefabricate, care 
au ca materie primă sooria ba- 
zaltică.

Cooperația de con
sum din Maramureș •' 
pregătește pentru intlmpinarea 
noului sezon turistic. Hanul 
„Pintea Viteazul" de pe Gutii, 
hanul „Mesteacăn", situat la 
granița cu județul Cluj, punctul 
de agrement „Două veverițe" 
din pădurea Lăpușel, aflat in 
construcție, vor întregi anul 
acesta zestrea turistică a jude
țului. în orașul Tîrgu-Lăpuș a 
fost inaugurat nu de mult un 
complex comercial In valoare 
de 7 milioane lei, din care face 
parte și primul hotel din loca
litate, care va putea fi * * 
de turiști.

folosit

pen-
centru
cadrul

Noi construcții 
tru studențl. T,năr'1> 
universitar din Sibiu, în 
căruia - funcționează in prezent
două facultăți cu patru secții, 
continuă să-și dezvolte baza 
materială. Astfel, în cea' mai 
pitorească zonă a orașului — 
parcul Sub Arini — a Început 
construcția unui cămin de 300 
locuri și a unei cantine cu o 
capacitate de 500 locuri. Cele 
două moderne construcții vor 
fi date in folosință pînă la sfir
șitul acestui an.

Pentru îmbunătățirea 
educației sanitare a 
6l6Vil0r direcția județeană 
de Cruce roșie Covasna, în co
laborare cu inspectoratul școlar 
și direcția sanitară, întreprind 
o largă acțiune avind ca obiec
tiv principal îmbogățirea cunoș
tințelor școlarilor privind pro
tecția sănătății. Pentru aceasta, 
lncepînd cu 1 ianuarie 1973 s-au 
generalizat in școli oele 5 mi
nute de autocontrol șl control 
igienic, s-au organizat întilniri ) 
de tip „Întrebări și răspunsuri"^ 
pe teme medico-sanitare, con- ‘ < 
cursuri pe teme de igienă.

— Poftim ?! — a tresă
rit el, uitindu-se la mine 
ca la primul avion al lui 
Aurel Vlaicu. Eu cer-

unități comerciale, și-așa 
avem destule dureri de 
cap. De ce si ne facă și 
casierul ?

șese ? — Cum adică ?
— în fața mea ai tn- — Păi dacă nu-i1 pui

tins mina cu inelul de în palmi ceva. acolo,
aur masiv și fiecare ți-a nu-ți primește moneta-
pus in palmă după... po- rul pînă nu-i calci banc-
sibilități. notele cu fierul de călcat

— Aaa !.,. Asta e un o- de 220 voi ți, ori dacă
bicei al casei. Eu am luat ’ nu le speli cu „Alba
casieria asta in primire Lux...
în 1969, cind a decedat — Bine, dar el are o-

bligația sâ „calce" 
nii, să-i pună pe „

' ba- 
căpră-

UN POMANAGIU
JIGNIT

■i

semnat de primire și ca
sierul a intins mina. I 
s-au pus in palmă 10 
lei.

M-am uitat la cel care 
a intins mina și-am vă
zut, intr-adevăr, pe ine
lar un ghiul de multe 
grame. Cerșetorul era 
elegant, era foarte ele
gant și fuma „Chester
field". Am continuat să 
urmăresc „mișcarea" cer
șetorului de tip superior.

A venit responsabilul 
braseriei „Grant", a pre
dat monetarul, casierul 
a semnat de primire, a 
băgat banii In casă și a 
întins din nou mina. I 
t-au pus in palmă 15 
lei. A venit responsabilul 
restaurantului „Mogo- 
șoaia". A depus mone
tarul și casierul iar a 
întins palma, și cind s-a

foileton

luat birtul „Basarab", bu
fetul „Anina" și „Pre
deal" ți chiar și crama 
„Basarab". Ce sărăcie 1 
Doar 5 lei ! A apărut 
insă pe ușă „moneta
rul" de la restaurantul 
„Pajura" și casierul s-a 
bucurat pentru că res
ponsabilul acestui resta
urant a ridicat din nou 
preful pomenii la 15 
lei...

în sectorul 8 sint mult 
mai multe bufete, crame, 
restaurante ai căror res
ponsabili vin in fiecare 
zi cu monetarul. N-am 
mai avut răbdare să asist 
la palma întinsă a casie
rului. L-am întrebat :

— Cerșești de mult 7

fostul casier. Așa am 
moștenit această casierie.

— Și nu vă este jenă 
să-ntindeți mina ?

— ?!
Am stat de vorbă și cu 

una dintre „inimile mi
lostive", care, vrind să 
fie bine văzută pe lumea 
ailaltă, dă pomană ca
sierului I.A.P.L. Vulcan 
de pe lumea asta.

— De ce-l jignești pe 
casierul I.A.P.L. ? De ce-l 
umilești ?

— Eu ?! Cum l-am u- 
milit ? Niciodată nu i-am 
dat mai puțin de 10 lei, 
poate altul.

— De ce-i dai acești 
bani ? A dat I.A.P.L. 
vreun „ucaz" in privin
ța asta ?

— Nu.
— Atunci de ce-i dațl 7
— Noi, responsabilii de

rii“...
— Și luna martie avea 

obligația să fie mai blin
da, și ați văzut cum ■ 
fost...

— Cind ti dai „phmu- 
sa" (o cititoare m-a cer
tat la telefon că am afir
mat intr-un alt foileton 
că parnusa ar însemna 
ciubuc ; imi fac cuvenita 
autocritică) cerșetorul de 
tip superior zice „mersi" 
ori bogdaproste ?

— Zice mulțumesc.
— Și dumneata ce zici, 

în sinea dumitale, cind 
ii dai cei 10-15 lei pe zi? 
Zici să fie primiți, să 
fie de sufletul morților 
ori să dea „controlul a- 
verilor" peste el ?

— Noi, șefii de unități 
I.A.P.L., nu sintem mis
tici.

Nu l-am mai întrebat 
pe nemisticul șef de la 
I.A.P.L. dacă banii pen
tru pomanagiu îi scoate 
chiar din buzunarul lui, 
sau sint „dar" din... „dar".

Și astfel, colecția mea 
de cerșetori Ingenioși s-a 
îmbogățit cu încă un spe
cimen...

Deie domnul să-mi fu
re dracul colecția I Să 
nu-i mai intilnesc I

Nlcuță TANASE
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Pro,«liniei. Partidului Socialul Unii din BirlinuJ occidental

FOTBAL

Meciuri aprige 
in cea de-a XVIII-a etapă 
• Universitatea Cluj reciștigâ la București punctele pier

dute acasă I • Ploaie de goluri la Tirgu-Mureș

REZULTATE TEHNICE

RATID—UNIVERSITATEA CLUJ t 6—1 (0—0). A Muresu
CmirL 69).

S.C. BACĂU—PETROLUL : 2—6 (1—0). Au marcat : Dembrovschl 
tmin. 7 din lovitură de Ja 11 m.) si Mioe (mln. 65).

DINAMO—V.T.A. : 2—1 (1—1). Au marcat: FL Dumitrescu (mln. 
17) și R. Nunweiller (mln. 56) pentru dinamovițti ai, respectiv, Bro- 
fovschi (mln. 23).

JIUL—STEAUA : 0—1 (0—1). A marcat : Pante» (mln. 41).
C.F.R. CLUJ—C.S.M. REȘIȚA : 1—1 (1—0). Au marcat : Țe<e»n 

(min. 19) ți respectiv Roșea (min. 83).
A.S.A. TG. MUREȘ-F.C. CONSTANȚA : 4—3 (2—2). Au marcat : 

Antonescu (min. 15, autogol), F&xekaa (min. 19). S616si (min. 56. din 
lovitură de la 11 m) și Hajnal (min. 64) pentru mureșeni. Tufan (min. 
36), Mihu (min. 40) și Rădulescu (mln. 75) pentru oaspeți.

• STF AC.UL ROȘU—SPORTUL STUDENȚESC : 1—1 (0—1). Au mar

Dragă tovarășe Danellus,
Mă alătur cu plăcere celor care vă adresează, cu prilejul Împli

nirii virstei de 00 de ani, cele mai calde felicitări și urări de «ănătate, 
de noi succese în activitatea ce o desfășurat! pentru interesele funda
mentale ale clasei muncitoare și ale populației din Berlinul occidental, 
pentru triumful idealurilor păcii, democrației șl socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Lucrările agricoleIERI, ÎN ȘASE JUDEȚE
cat : Pescaru (min. 50) și, respectiv.

F.C. ARGEȘ—UNIVERSITATEA
cat : Marian Popescu (min. 31 și 78

Steagul roșu : Dinamo—Sportul stu
dențesc ; Universitatea Craiova— 
S.C. Bacău ; Petrolul—C.F.R. Cluj.

» CLASAMENTUL
13 9 5 4 29-14 23

Dinamo 13 10 3 5 28—18 23
..U" Craiova 13 7 7 4 30—25 21
C.F.R. Cluj 18 7 7 4 21—16 21
S.C. Bacău 18 8 5 5 23—21 21
Jiul 18 8 4 6 23—21 20
F.C. Argeș 18 8 3 7 27—17 19
F.C. Petrolul 18 7 5 6 15—16 19
St. roșu 18 6 5 7 23—14 17
A.S.A. Tf. 3L 18 8 1 9 26—30 17
Rapid 18 5 6 7 20—19 16
„U" Cluj 18 6 4 8 17—29 16
U.T.A. 18 4 7 7 19—23 15
F.C. Constanța 18 5 4 9 13—24 14
C.S.M. Reșița 18 3 8 7 16—27 14
Sp. stud. 18 3 6 9 17—33 12

ETAPA VIITOARE

Steaua—Rapid : F.C Constanta—
F.C. Argeș : .u- Cluj- A.S.A. Tg.
Mureș; C.S.M. Reșița—Jiul U.T.A—

HANDBAL> „Cupa campionilor europeni"

IN MKIUl FINAL, UNIVERSITARA TIMIȘOARA 
A JUCAT SUB ORICE CRITICĂ

Cea de-a Xll-a ediție a ..Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin s-a încheiat cu victoria 
echipei Spartak Juer. .care cucerește, 
pentru a patra oară consecutiv 
trofeul.

în partida finală. desfășurată ieri 
la Bratislava, handbalistele sovleti-

AUTOMOBILISM

Piloții de viteză au demarat 
cu dreptul!

Aproape rece mii de bucureștenl 
•-au îndreptat ieri dimineață spre 
complexul expozițional de la Piața 
Scânteii, unde, pe un traseu din in
teriorul lui, a fost inaugurat sezonul 
automobilistic, cu primul circuit de 
viteză, dotat cu ,,Cupa Jean Calcia- 
nu“. Organizatori : A.C.R. București

box.- 0 singură finală 
'apropiată de cerințele 

ringului internațional

(X
La Pitești, Iași 

și Oradea au avut 
loc sâmbătă seara 
finalele celor trei 
turnee de box pe 
categorii de greuta
te. Deși n-au lip
sit nici surprizele. 
In general se poa

te spune că deținătorii titlurilor 
naționale din anul 1972 — bineînțe
les aceia dintre ei care au fost în
scriși la turnee — s-au impus și cu 
această ocazie.

E vorba, la semimuscă, de Ștefan 
Băiatu (care i-a Întrecut și pe Mi
hai Aurel și pe Ganea), la cocoș, 
de Toni Mircea, la pană, de Gabriel 
Pometcu șl la mijlocie de Alee 
Năstac (care a stopat, iarăși, velei
tățile lui Gyorffy, in cadrul unei 
categorii superioare celei cu care 
acesta e obișnuit). De asemenea, la 
ultima categorie & învins, normal, 
cel mai bun dintre „greii" noștri, 
vicecampionul olimpic Ion Alexc.

La categoriile unde nu au fost în
tăriși favoriții (muscă și semi mijlo
cie) sau ia care nu există preten- 
dențl autoritari (semiușoară și mij
locie mică) au câștigat boxeri tineri, 
foarte puternici din punct de vede
re fizic, dar. de ce să n-o spunem, 
cu multe neajunsuri în domeniul 
tehnicii. Astfel stau lucrurile cu Sl- 
mion Cuțov, Sandu Tirilă, Vaslle 
Croitoru și F. Ibrahim. Iar acolo 
unde avem intr-adevăr de-a face 
cu un tir.ăr pugilist tehnic și cu lo
vituri nâpraznice — categoria semi- 
mijlocie, Sandu Mihalcea — .pentru 
a doua oară consecutiv el nu s-a 
putut impune in fata unul boxer la 
apusul carierei — Ion Hodoșan — 
acesta din urmă lnvingînd la punc
ta (Spunem „a doua oră", fiindcă 
precedenta lntîlnire dintre ce! doi. 
din sala Dinamo. fusese tișt-igată. 
In fapt, tot de Hodoșan. numai că 
juriul „îl văzuse" victorios pe Mi
halcea). . „ _ .în sfirșit, duelul Cuțov—Dobresru 
(categoria ușoară' s-a reluat prin- 
tr-un succes al ultimului. Nici o 
surpriză, aici e vorba de valori si
gure diferite, dar aoroximativ ega- 
j» ‘ care produc In finalele catego
riei ușoare meciurile cele mai apro
piate de ceea oe numim „pretenții
le ringului internațional".

V. M.

Moldovcanu (min. 2).
CRAIOVA : 2—6 (1—0). A mar- 
din lovitură de la 11 m).

DIVIZIA B
Scria I : Delta. Tul cea—Chimia 

Rm. Vilcea 2—1 ; Progresul Bucu
rești—C.S.U. Galați 1—2 ; Metalul 
Plopeni—Progresul Brăila 2—0 ; 
F.C. Galați—C.F.R. Pașcani 3—3 ; 
CeaM ăul—Șt i in ța Bacău 0—0 ; Glo
ria Buzău—S.N. Oltenița 1—0 ; C.S. 
Tirgoviște—Metalul București 1—1 ; 
Dunărea Giurgiu—Politehnica Iași 
1—0.

în clasament conduce Politehnica 
Iași cu 25 p, urmată de Metalul 
București cu 22 p.

Seria a Il-a : Electroputere Cra
iova—Corvinul Hunedoara 4—0 ; Mi
nerul Anina—Metalurgistul Cu gir 
1—0 ; Olimpia Oradea—Nitramonia 
Făgăraș 4—1 ; C.F.R. Timisoara—O- 
llmpia Satu-Mare 0—0 ; C.F.R. A- 
rad—F.C. Bihor 0—0 ; Metalul Dro- 
beta Turnu-Sever in—Politehnica Ti
mișoara 2—1 : Metrom Brașov—Mi
nerul Baia Mare 1—0 ; Gloria Bis
trița—C.S.M. Sibiu 1—0.

în clasament conduce Politehnica 
Timișoara cu 23 p, urmată de F.C. 
Bihor cu 21 p.

ce au învins cu scorul de 17—8 
(8—3) formația Universitatea Timi
șoara. Echipa noastră a jucat sub 
orice'critică atit In atac cit și in apă
rare, comportarea ei .* nemulțumind 
profund pe numeroșii susținători ai 
handbalului.

și Clubul sportiv Automobil Dacia 
Service.

Toate cele zece serii programate 
și la startul cărora s-au aliniat pes
te 40 de echipaje, au plăcut atit prin 
dirzenia și spectaculozitatea luptei 
pentru intiietaîe in fiecare dintre 
ele. cit, mai ales, prin cursa ce s-a 
declanșat ,ad-hoc“ pentru stabilirea 
celui mai bun timp al traseului (tra
seu ce a măsurat 2 200 m și a fost 
parcurs de șase ori).

Așa după cum se și anticipa, lupta 
pentru cel mai rapid pilot s-a dat 
intre cei trei „ași“ ai volanului ro
mânesc : Eugen Ionescu-Crlstea, 
Puiu Aurel și Dorin Motoc. Cursa 
de urmărire a timpilor realizați de 
ei s-a soldat de fiecare dată cu un 
nou record al traseului ! în cele din 
urmă, Eugen Ionescu-Cristea. pilo- 
tind un „Renauțt-8-Gordinl", cu 
mai multă siguranță și găsind cele 
mai bune rezolvări in intrările în 
curbă ale traseului, a obținut timpul 
de 5’57”7, ceea ce înseamnă o medie 
orară de 132,7 km.

„Cupa Jean Calcianu" a revenit, 
însă, lui Dumitru Novac (A.C.R. 
București), deoarece, conform regu
lamentului. a realizat cel mai bun 
timp (6’39”7) pe o mașină de con
strucție românească „Dacia-1100 S".

Oct. VINT1LA

DIN TOATE SPORTURILE
FOTBAL JUNIORI :

România - Grecia 2-2
Stadionul Politehnica din Capitală 

a găzduit ieri dimineață meciul 
retur din preliminariile turneului 
U.E.F.A. (rezervat echipelor de ju
niori) dintre selecționatele Greciei 
și României. învingători in prima 
partidă cu 1—0, tinerii fotbaliști ro
mâni nu au reușit de data aceasta 
să obțină decit un rezultat de ega
litate 2—2, după ce au condus cu 
2—0 la pauză. Scorul a fost des
chis de Stoica (minutul 15) și ma
jorat de Negruțiu (minutul 20). In 
repriza secundă, Hurloi a înscria in 
propria poartă (minutul 46), iar in 
minutul 50 Kondoulis a marcat 
punctul egalizator. Echipa română 
mal are de susținut (in deplasare) 
un meci decisiv cu echipa Iugosla
viei pentru calificarea In finala 
turneului U.E.F.A.

ȘAH. — Turneul international fe
minin de șah pe echipe de la 
Vrnjacka Banja s-a Încheiat cu vic
toria selecționatei Ungariei, urmată 
la numai o jumătate de punct de 
echipa României.

In urma victoriei obținute de 
Alexandra NIcolau in partida între
ruptă cu Gheorghieva, formația 
României a ciștigat. cu scorul de 
2.5—0,5 puncte meciul din ultima 
runda susținut cu reprezentativa 
Bulgariei. Iată clasamentul final : 
1. Ungaria 8 puncte ; 2. România 7,5 
puncte : 3- Iugoslavia 5.5 puncte ;
4. Polonia 5 puncte ; 5. Bulgaria 4 
puncte.

COMPETIȚII DE MASĂ
• In orașele țârii, mii de participant la întreceri • S« diversifică formele de an
grenare a tineretului in fiecare județ • Totuși : de ce nu se trece decis la ac

țiune in fiecare școală, Întreprindere sau instituție î

NUMAI 5 000 DE TINERI 
ARE CLUJUL?

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii", AI. Mureșan). — La Cluj s-a 
revenit la tradiția crosurilor în cen
trul orașului, metodă ce se prac
tica cu ani in urmă. Simbătă după- 
amiază, circa 5 000 de tineri din 
școlile generale, licee, școli profe
sionale și tehnice, după ce au de
filat cu steaguri roșii și tricolore 
în fața a mii de cetățeni, s-au ali
niat la startul concursului de masă 
„Crosul Primăverii". Mai întii fe
tele, apoi băieții, pe categorii de 
virstă, au străbătut traseele din 
centrul orașului. Au fost decernate 
cupe și diplome unităților șco
lare care au avut cei mai mulțl 
participant la această manifestare 
sportivă și ai căror concurenți au 
reușit să se claseze printre pri
mii 50.

Cupa pentru cea mai largă par
ticipare și cei mai mulți tineri 
clasați intre primii 50 concurenți 
a fost ciștigatâ de Școala profesio
nală a Uzinei mecanice do mate
rial rulant „16 Februarie".

PĂLTINIȘ, SINGURA 
„FLOARE" DIN JUDEȚUL 

SIBIU
SIBIU (Corespondentul „Stin- 

teii", Nicolae Brujan). — Din pă
cate, Păltinișu’ a rămas la acest 
sfirșit de săptămînă singura „floa
re" pent.ru activitatea sportivă de 
masă din județul Sibiu. Și, cu o 
floare... Am intrebat la mari uzi
ne și fabrici (unele cu citeva mii 
de salariați : Independența-Sibiu, 
Uzinele textile Cisnădie. Uzinele 
Automecanica și Tîrnava-Mediaș) 
ce s-a organizat în aceste zile pen
tru iubitorii de sport din întreprin
dere. „Nimic !“. Nici consiliul ju
dețean al sindicatelor nu a între
prins nimic în această direcție 
fiindcă — așa cum ni s-a spus 
aici — „consiliul a fost absorbit, 
in ultimele zile, cu instruirea ac
tivului", care s-a organizat — 
coincidentă 1 — ...la Păltiniș ! Dar 
pentru elevi ? Din motive incă ne
cunoscute, nici promisiunea făcută 
de mult acestora, adică „un cros 
al elevilor. care se va organiza 
duminică de duminică", nu a fost 
onorată. Să fi fost o simplă păcă
leală de 1 aprilie ? Dacă este așa, 
să spunem că, in lipsă de altceva 
mai bun, „păcăliții" au ieșit, simbă
tă și duminică, în număr record pe 
străzile principale ale orașelor din 
județ. Numai pe strada centrală a 
Sibiului — Nicolae Bălcescu — mai 
bine de 3 000 de tineri erau la pro
menadă. Organele și organizațiile 
locale din județul Sibiu, răspunză

BASCHET. — CAMPIONATUL 
FEMININ (ETAPA XV) : Rapid— 
I.E.F.S. 50—52 ; Voința București— 
Universitatea Timișoara 85—61 ; 
Constructorul—Crișul 48—43 : „U" 
Cluj—Politehnica București 55—65 ; 
Voința Tg. Mureș—Sănătatea Satu- 
Mare 70—66. în clasament conduce 
Politehnica București, cu 29 de 
puncte, urmată de I.E.F.S. cu 27 
de puncte (și o partidă amânată).

POLO. — Campionatul republican 
de polo pe apă a programat ieri di
mineață, la bazinul Floreasca din 
Capitală, partida derbi dintre echi
pele bucureștene Rapid și Dinamo. 
Jucătorii de la Rapid au terminat 
învingători cu scorul de 3—2 (1—0, 
0—0, 2—1, 0—1).

RUGBI. — Rezultate înregistrate 
In etapa a XVI-a a campionatului 
diviziei A la rugbi : Steaua—Dinamo 
20—3 (1G—0) ; Grivița Roșie — Spor
tul studențesc 10—3 ; Precizia Sâce- 
le — Universitatea Timișoara 0—4 ; 
C.S.M. Suceava—Știința Petroșani 
0—0 ; Politehnica Iași — C.S.M. Si
biu 4—4 ; Vulcan—Gloria 17—16.

în clasament. pe primul loc se 
află formația Steaua București, cu 
46 de punct.e.

BOX. CLAY, ÎNVINS ! — Ken 
Norton, un pugilist de culoare In 
virstă de 28 de ani. aproape necu
noscut in boxul internațional, a 
furnizat o mare surpriză in gala 
desfășurată la San Diego (Califor
nia), reușind să-1 învingă la puncte 
in 12 reprize pe Cassius Clay. 
Aoea=ta a fost a doua înfrângere 
•uferită in cariera sa de profesio

toare cu problemele activității spor
tive de masă, trebuie să știe, insă, 
că in sport nu se înregistrează și 
nu se iau in considerare aseme
nea... recorduri I

PENTRU PRIMA OARA MII 
DE STUDENȚI SE ÎNTREC 
PE STRĂZILE TIMIȘOAREI

TIMIȘOARA (Corespondentul 
j.Scinteii", Cezar Ioana). — Orașul 
de pe Bega a găzduit duminică o 
nouă manifestare sportivă : „Crosul 
de primăvară al studenților", orga
nizat de consiliul U.A.S.C.R., comi
tetul municipal U.T.C. și consiliul 
județean de educație fizică și sport. 
La startul întrecerii s-au aliniat 
aproape 1 000 de studente și peste 
2 000 de studenți din cele peste 20 
de facultăți timișorene ; el au 
parcurs un traseu situat in apropie
rea Universității. La fete (800 m) 
Se primele trei locuri s-au clasat 

i ordine Mariana Mihăiîescu (Fa
cultatea de educație fizică), Doina 
Cleșiu (Facultatea de zootehnie) șl 
Carmen Donciu (Facultatea de edu
cație fizică). Băieții au parcurs dis
tanța de 1 700 m. A ciștigat Ion 
Cordoș (Facultatea de educație fi
zică) urmat de Ion Weber și Viorel 
Prună (ambii de la Facultatea de 
construcții).

CROS, BOX, BASCHET 
PENTRU ELEVI SI TINERII 

MUNCITORI

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteii", Deaki Lorand). — Timpul 
frumos de la sfârșitul săptămânii 
trecute a atras pe stadioanele, tim
purile, zonele de agrement și 
obiectivele turistice din județul 
Mureș un mare număr de sportivi, 
excursioniști și turiști. La Tîrnă- 
venl s-a desfășurat faza orășeneas
că a crosului „Să Întâmpinăm 
1 Mai", manifestare la care au 
participat 300 tineri muncitori și 
elevi. Competiții de cros au avut 
loc și In localitățile Reghin, Sighi
șoara, Luduș și altele, la care și-au 
dat concursul mii de tineri îndru
mați de organizațiile U.T.C. și or
ganele de specialitate. O intere
santă manifestare sportivă a avut 
loc ia Casa Armatei din Tg. Mureș, 
unde, in cadrul unor partide de
monstrative de popularizare a bo
xului, și-au dat întâlnire tineri 
sportivi de la oluburile Lemnarul, 
A.S.A. Tg. Mureș și Voința Reghin.

în sala de sport a liceului „Bo
lyai Farkas" din Tg. Mureș s-a 
Încheiat ultima etapă-retur a com
petiției de baschet „Criteriul co
piilor și juniorilor mici", cu con
cursul a 19 echipe din liceele, șco- 

nist de fostul campion mondial la 
categoria grea. Chiar din primele 
reprize, Clay s-a aflat în dificulta
te, in urma unei puternice lovituri 
care i-a fracturat maxilarul. In run
dul al 10-lea Clay a fost trimis la 
podea și numai datorită rezistenței 
și rutinei sale a evitat Infrîngerea 
prin K.O. Comentatorii notează că 
acest eșec il poate scoate pe 
Cassius Clay din rindul șalangerilor 
la titlul mondial, oferind in schimb 
lui Norton șansa de a-1 intîlni pe 
actualul campion. George Foreman.

TENIS. — în turneul de la 
St. Louis (Missouri), jucătorul Iu
goslav Pilicl l-a învins cu 4—6, 7—6, 
7—6 pe americanul Cliff Richey, iar 
sud-alricanul Cliff Drysdale a dis
pus cu 6—1, 6—3 de americanul 
Bob Lutz.

în semifinale, Pilicl 11 va întâlni 
pe Rod Laver (Australia), iar Drys
dale va Juca cu Smith (S.U.A.).

*
în turneul de la Vancouver, jucă

torul american Tom Gorman a 
ciștigat cu 6—1, 4—6, 6—4 partida 
susținută cu australianul Fred 
Stolle. (In turul anterior, Gorman 
il eliminase pe compatriotul său 
Arthur Ashe).

în semifinale, Gorman va Juca cu 
Tanner, iar Rosewall cu Kodes.

CICLISM. — 90 de cicliști din 
Bulgaria și 11 din România au par
ticipat la cursa pe circuit disputată 
in orașul Troian. Primul a trecut 
linia de sosire sportivul bulgar 
Ivan Vasiliev. Ciclistul român Tudor 
Vaslle s-a clasat pe locul al trei
lea.

Foto : 8. Cristian
Iile generale și cluburile munici
piului Tg. Mureș.

ACTIVITĂȚI VARIATE IN 
12 ORAȘE HUNEDORENE

DEVA (Corespondentul ..Scân
teii", Sabin Ionescu). — Duminică 
1 aprilie a.c., din inițiativa consi
liului județean pentru educație fi
zică și sport, a consiliului jude
țean al sindicatelor, comitetului 
județean U.T.C. și inspectoratului 
școlar județean a fost organizat 
„Crosul celor 12 orașe" din județ, 
care s-a desfășurat simultan in 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, 
Simerla, Orăștie, Călan, Hațeg, 
Petrila, Vulcan, Lupeni și Uricani. 
La această manifestare sportivă de 
masă au fiarticipat peste 10 000 de 
elevi, studenți și tineri din între
prinderile și instituțiile localități
lor amintite.

Tot in cursul zilei de ieri, peste 
200 iubitori ai schiului — din cen
trele miniere ale Văii Jiului și din 
alte localități ale județului — au 
participat la concursul de schi 
„Cupa veteranilor", desfășurat pe 
pirtiile din Munții Paring, in timp 
ce la Deva s-a consumat faza ju
dețeană a Festivalului ansamblu
rilor de gimnastică modernă din 
licee, unde au participat gimnaști 
din Petroșani, Deva, Hunedoara, 
Hațeg, Simeria și Orăștie, care 
s-au calificat la etapa intcrșcolară 
a festivalului.

DUPĂ CONCURSURI - 
LA AMENAJAREA BAZE

LOR SPORTIVE
REȘIȚA (Corespondentul „Scin

teii", Nicolae Catană). — Un foar
te bogat și variat program, în ju
dețul Caraș-Severin. întreceri de 
cros, la Reșița, Moldova Nouă, 
Oțelul Roșu. Tot la Reșița a avut 
loc etapa finală — cu 16 echipe 
— a „Festivalului ansamblurilor 
de gimnastică modernă", precum 
și întreceri de handbal rezervate 
formațiilor școlilor generale. La 
bazinul acoperit din Lunca Po- 
mostului, tinerii înotători reșițeni 
au ca oaspeți, și parteneri de în
trecere, sportivi din Sibiu și Ti
mișoara. La Bocșa a avut loc ulti
ma etapă a campionatului orășe
nesc de tenis de masă, iar la Băile 
Herculane s-au desfășurat între
ceri ale celor mai buni luptători 
din județ.

La consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport am fost in
formați și asupra faptului că, 
după întrecerile menționate, tine
rii sportivi, ca și publicul specta
tor, au participat ]a acțiuni do 
amenajare și înfrumusețare a ba
zelor sportive.

Un program complex pentru 4300000 de elevi și studenți
(Urmare din pag. I)

nea, inspectoratele școlare, conduceri
le unităților de învățământ superior, 
împreună cu consiliile județene de 
educație fizică și sport vor trece, pe 
baza măsurilor stabilite de C.N.E.F.S. 
și M.E.I., la arondarea unităților de 
invățămînt pe lingă bazele spor
tive, asigurind condiții pentru 
desfășurarea procesului de invăță- 
mint, cit șl a activității sportive. De 
asemenea, încă din această vară In
spectoratele școlare, împreună cu 
organizațiile de tineret și oonsiliile 
județene de educație fizică și sport 
vor organiza centre de Învățare a 
înotului.

— Din cite se știe, țcolll, In- 
văfămlntului in general, ii re
vin largi atribuții ți in dome
niul asigurării selecției ?i pre
gătirii sportivilor de performan
ță. în lume ți chiar la noi, unii 
dintre marii campioni sint elevi 
seu studenți. Ce considerați ne
cesar să subliniați din acest 
punct de vedere ?

— în sensul celor stabilite prin 
hotărârea C.C. al P.C.R., unitățile 
sportive școlare șl universitare vor 
avea in vedere dezvoltarea acelor 
sporturi pentru care există reale po
sibilități și perspective de afirmare 
in arena olimpică, mondială sau 
europeană. In scurt timp pe lin
gă măsurile de îmbunătățire a ac
tivității unităților sportive exis

(Urmare din pag. I)

prima urgență — 50 ha cu mazăre, 
ovăz șl borceag. Lucrările sânt pe 
terminate și 1a cooperativa agricolă 
Cirja.

în cuprinsul Județului Prahova, la 
orașe și la sate s-a desfășurat o 
amplă acțiune de plantare a pomi
lor in livezi, in curți, pe marginea 
drumurilor. Au fost puse la dispo
ziția cetățenilor circa 12 000 mort 
peri, nuci, pruni, vișini și calși din 
pepinierele locale, prin centrele de 
la Ploiești. Cîmpina. Văleni de 
Munte. Mizii. Pentru transportarea 
materialului săditor s-a lucrat cu 12 
autocamioane. După cum ne-a infor
mat tovarășul Ion Paraschiv. pri
marul municipiului Ploiești, peste 
20 000 de cetățeni — muncitori, e- 
levi, cadre didactice, gospodine—au 
plantat mii de pomi și arbus-tl or
namentali. au curățat spatiile verzi 
de pe lingă blocuri și parcurile. în 
total. In cursul zilei de ieri, praho
venii au plantat circa 10 000 de pomi, 
acțiunea urmi nd să fie intensifica
tă după deviza „Un om — un pom 
fructifer".

în județull Brașov — largă desfă
șurare de forțe pe ogoarele și pă
șunile județului. Ziua de ieri a 
marcat începerea însămînțărilor de 
primăvară. Cooperativele agricole 
din Rupea, Cața. Sin petru și al
tele au însămânțat suprafețe cuprin
se intre 16—25 ha cu culturi din pri
ma urgentă. Au lucrat pe ogoare și 
la curățirea pășunilor peste 8 000 de 
cooperatori și mecanizatori.

Deși în după-amiaza zilei de ieri 
tn unele zone din vestul țării a 
plouat, țăranii cooperatori și meca
nizatorii din județul Timiș au folo
sit orele bune de lucru pentru exe
cutarea unor munci de sezon. însă- 
mînțatul sfeclei de zahăr s-a în

LA UZINA METALURGICĂ BACĂU

O gamă largă de armături 
industriale

Uzina metalurgică Bacău este 
una dintre cele mai importante 
unități din țară producătoare de 
armături industriale din fontă. 
Multe din sistemele de irigații, 
rețelele de termoficare, hidro
centralele, navele și sistemele 
de alimentare cu apă din țară 
au in componența lor și vane 
realizate de metalurgiștii băcă
uani. La ora actuală se fabrică 
aici peste 120 de tipodimensiuni 
de armături industriale clasice, 
la care se adaugă alte citeva 
sute cu acționare electrică și pne
umatică. Dimensiunile lor sint 
cuprinse Intre 50 și 1 200 mm, 
iar greutatea variază de la câte
va kilograme la 2—3 tone. Pen
tru realizarea acestora, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
uzinei aplică procedee tehnolo
gice moderne de prelucrare a 
metalului. Ultima noutate o 
constituie realizarea armăturilor 
industriale de tip fluture. Deși 
au aceleași performanțe tehnice 
ca și armăturile industriale cla
sice, ele sint de 3—4 ori mai 
ușoare, realizîndu-se importante 
economii de metal. De altmin
teri, economisirea metalului 
constituie una din preocupările 
de prim ordin ale acestui colec
tiv de muncă. Inginerul Petre 
Ionescu, directorul uzinei, ne

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

3, 4 și 5 aprilie. In țară : în sudul 
țării cerul va alterna intre înseni
nări și înnorâri de scurtă durată șl 
se vor semnala ploi izolate, tn ce

tente, vom Înființa cluburi profilate 
pe anumite sporturi, in cadrul unor 
grupuri școlare profesionale. Elevilor 
și studenților cu aptitudini reale 
pentru marea performanță sportivă, 
conducerile școlilor și institutelor de 
Invățămînt superior le vor asigura 
condiții corespunzătoare pentru pre
gătirea sportivă.

La I.E.F.S., o comisie formată din 
cadre universitare, specialiști și cer
cetători studiază măsurile ce se im
pun pentru perfecționarea și moder
nizarea invâțămîntului, astfel ca in
stitutul șă devină principala bază de 
invățămînt și de cercetare, de per
fecționare a cadrelor didactice, un 
puternic centru de pregătire a antre
norilor necesari mișcării noastre 
sportive.

— Programul de acțiune al 
ministerului este amplu ; pe 
plan local, In școli sau in fa
cultăți, presupunem că vor fi 
luate ți alte măsuri, vor exis
ta și alte inițiative.

— Este lesne de înțeles că un ase
menea program de acțiune (din care, 
mai sus, am evidențiat doar unele 
aspecte) impune — pentru a fi, in
tr-adevăr, viabil — o participare și 
o contribuție directă și activă din 
partea tuturor cadrelor de speciali
tate. Profesorul de educație fizică tre
buie să fie inițiatorul și organi
zatorul activităților recreativ-spor- 
tive cu elevii, cu studenții. Pa
ralel cu ceea ce intenționăm să 

cheiat tn majoritatea unităților agri
cole de stat și cooperatiste. Princi
palele forțe mecanice și umane au 
fost concentrate la semănatul florii- 
soarelui. Tot in cursul zilei de ieri 
au fost grăpate și discuite peste 
6 500 hectare. Importante forțe au 
fost mobilizate și la lucrările de hi
droameliorații — s-au dislocat peste 
15 000 mc de pămint, precum șl la 
curățatul unei suprafețe de pe«te 
2 000 hectare de pășuni.

Județul Vrancca se numără prin
tre puținele care mai slnt Încă 
afectate de excesul de umiditate, de 
alunecările de teren și de inundații, 
datorită cărora campania insămlnță- 
rilor de primăvară nu a putut fi 
încă declanșată. Duminică, peste 
20 000 de oameni ai muncii au efec
tuat lucrări de evacuare a apelor șl 
de desecare pe o suprafață de 6 000 
ha, au reparat și repus In circulație 
28 km drumuri și șosele. Muncito
rii de la unitățile de balastieră din 
localitățile Călimănești, Doaga, Su- 
raia și Pădureni și-au reluat lucrul.

Ieri, In localitățile VranceL peste 
50 000 pionieri șl uteciști, peste 
30 000 cetățeni din toate localitățile 
județului au amenajat 13, hectare 
de zone verzi in parcuri, au curățat 
șanțuri și rigole pe o lungime de 
peste 90 km. Tinerii au plantat pe 
șosele și in parcuri mai mult de 
10 000 puieți de arbori.

în săptămînă ce a Început, săp
tămână hotărâtoare pentru succesul 
lnsămințăriilor de primăvară, este 
necesar ca toți lucrătorii ogoarelor, 
întreaga forță de muncă si mijloa
cele mecanice să fie folosite cu ma
ximum de eficiență, să se organizeze 
exemplar munca, astfel Incit peste 
tot pregătirea terenului și semăna
tul să nu întârzie nici o zi. să fie 
grabnic recuperate ră miner lie In 
urmă.

spunea că numai prin respec
tarea riguroasă a tehnologiilor 
de formare și turnare a armă
turilor industriale se va obține 
in acest an o economie de peste 
300 tone de metal. La aceasta 
se adaugă economiile ce vor fl 
realizate prin introducerea În 
fabricație, pină Ia sfârșitul anu
lui, a încă 34 de noi tipodimen
siuni de armături industriale, 
instalații de prevenire și stin
gere a incendiilor și edectro- 
ventile. Produsele Uzinei meta
lurgice din Bacău sint tot mal 
solicitate atit de beneficiarii 
interni, cît și de cei externi, din 
16 țări ale lumii.

în prezent, uzina băcăuană M 
află in plină dezvoltare și mo
dernizare, ceea ce va duce la 
o creștere simțitoare și la o 
diversificare a producției de 
armături industriale din fontă. 
Nu demult aici a intrat in 
producție o nouă fabrică de 
vane. înzestrată cu utilaje mo
derne de înaltă tehnicitate, a- 
ceasta produce circa 20 000 tone 
piese turnate și 14 500 tone 
armături industriale pe an.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteîî*

lelalte regiuni, tnnorările vot fi ceva 
mai pronunțate și vor cădea ploi 
■locale. Vintul va sufla potrivit, pre- 
dominind din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 2 și plus 8 grade, iar cele 
maxime intre 10—20, local mai ridi
cate. în București : Cerul va alter
na între înseninări și înnorări de 
scurtă durată. Condiții favorabile 
ploii slabe. Vint potrivit Tempera
tura ușor variabilă.

facem, cu măsurile preconizate, im
portant rămine modul in care fie
care cadru didactic (nu numai cel de 
specialitate) înțelege să-și Îndepli
nească obligațiile ce-i revin In in
stituția de invățămint in care lu
crează. De altfel, vom îmbunătăți 
sistemul de promovare a personalu
lui didactic ; aprecierea activității se 
va face, în principal, in legătură di
rectă cu indicii de îndeplinire de 
către elevi și studenți a norme
lor de pregătire fizică, cu depis
tarea elementelor talentate șl pro
movarea lor spre unitățile spor
tive de performanță, cu partici
parea elevilor și studenților la ac
țiunile sportive de masă.

Decisiv este și rămine aportul In
spectoratelor școlare locale, al consi
liilor rectorilor, al directorilor da 
școli și al rectorilor ; lor le revine, 
de fapt, răspunderea pentru condu
cerea. îndrumarea și controlul între
gii activități de educație fizică și 
sportive in masa celor peste 4 3 00 000 
de elevi și studenți, reprezentlnd 
21 la sută d’n populația țării.

Aș dori să subliniez că acțiunile 
preconizate de Ministerul Educației 
și învățămîntului sînt in strînsă co
relație cu planul .de măsuri al Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport — organ central Împu
ternicit, prin recenta hotărire, cu au
toritate deplină in toate domeniile 
activității sportive și răspunzător de 
înfăptuirea unitară a politicii parti
dului și statului privind educația fi
zică și sportul.

pent.ru


viața internațională
HANOI HAVANA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PEKIN

Reuniunea Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam

Semnarea unei înțelegeri PLENAREI C.C. AL P.C.
privind colaborarea DIN CHILE

Convorbiri 
chino neozeelandeze

• INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII DE REFACERE 
Șl DEZVOLTARE A ECONOMIEI

HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi 
a fost dat publicității, duminică, un 
comunicat cu privire la reuniunea 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam. reuniune prezidată de primul 
ministru. Fam Van Dong. Consibul 
de Miniștri, relevă comunicatul, di
fuzat de agenția V.N.A., a trecut in 
-există situația actuală In activitatea 
de refacere și dezvoltare a economici 
și culturii după semnarea Acordului 
cu privire la încetarea războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam și a e- 
xaminat masurile ce urmează să fie 
luate pentru a da un nou impuls 
îndeplinirii sarcinilor importante și 
urgente care stau în fața populației 
la ora actuală.

La reuniune au fost evidențiate 
succesele obținute de muncitori, ță
rani cooperatori, militari, in ultime
le două luni, in opera de lichidare a 
urmărilor războiului, de refacere și 
intensificare a activității economice 
și culturale in R. D. Vietnam.

Totodată, s-a subliniat câ. in pre
zent. cele mai urgente sarcini sint : 
lichidarea promptă a consecințelor 
războiului, stabilizarea și intensifica
rea producției intr-un termen cit mai 
scurt, readucerea vieții oamenilor 
muncii la un curs normal, îndeplini
rea in bune condiții a planului de 
stat pe 1973 pentru a asigura o dez
voltare impetuoasă in anii următori.

intre Frontul Unității Socialiste din România 
și Comitetele pentru Apărarea Revoluției din Cuba

paris Georges Marchais
despre rolul depuiaiilor

comuniști in noul 
parlament francez

PARIS 1 (Corespondență de laPARIS 1 (Corespondență de la P. 
Diaconescu). — în prima reuniune a 
grupului de deputați comuniști in A- 
dunarea Națională franceză, Georges 
Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, a subliniat 
faptul câ, in noul parlament, numă
rul deputaților comuniști a crescut 
simțitor, datorită celor 5 milioane de 
alegători care și-au manifestat, ast
fel. aprobarea față de politica P.C.F. 
Referindu-se la unele revendicări 
sociale actuale. Georges Marchais a 
afirmat câ P.C.F. se află alături de 
salariați. atit in acțiunile lor de zi 
cu zi, cit și in Adunarea Națională, 
unde va apăra cu consecvență inte
resele clasei muncitoare. Activitatea 
grupului comunist, a arătat in con
tinuare vorbitorul, va fi orientată in 
sensul luptei pentru aplicarea pro
punerilor conținute în programul 
comun de guvemămint

Știrile sosite în ultimele zile din 
R. D. Vietnam relatează despre par
ticiparea masivă a populației din 
toate regiunile țării la munca de re
construcție a digurilor, stăvilarelor 
și canalelor de irigație, distruse sau 
avariate in timpul bombardamente
lor.

Numai în orașul Haifong au luat 
parte, zilnic, la construirea de diguri 
aproape 40 000 de cetățeni. In pro
vincia Quang Ninh, planul de îndi
guiri și săpare de canale pe primul 
trimestru al acestui an a fost reali
zat cu 20 de zile mai devreme, iar 
in provincia Nam Ha au fost dislo
cați. in același scop, pină la jumăta
tea luni: martie, peste 700 000 metri 
cubi de pămint.

HAVANA 1 (Corespondență de la 
M. Fabian). — în cadrul colaborării 
intre Frontul Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România și Co
mitete’. <• pentru Apărarea Revoluției 
din Cuba (C D.R.), o delegație a 
F.U S., condusă de Nicolae Vere?, 
membru al C.C. al P.C.R.. membru 
al Consiliului Național al F.U.S., 
președintele Consiliului județean 
Mureș al F.U.S., a efectuat o vizită 
de schimb de experiență în Repu
blica Cuba, in intervalul 22 martie— 
1 aprilie.

Delegația română a fost primită 
la C.C. al P.C. din Cuba. La Intre-

vedere au participat Secundino 
Guerra, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, șef de departament, activiști 
ai C.C. al P.C. din Cuba, cadre de 
conducere ale Comitetelor pentru 
Apărarea Revoluției. A fost prezent, 
de asemenea, ambasadorul României 
la Havana, Petre Ionescu.

Cu prilejul vizitei a fost semnată 
o înțelegere privind colaborarea în
tre Consiliul Național al F.U.S. șl 
Direcția Națională a C.D.R. La sem
nare a asistat Luis Gonzales Mar- 
turelos, coordonator național al 
C.D.R.

SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager
pres). — La Santiago de Chile au 
luat sfirșit lucrările plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Chile- Participanții au dez
bătut raportul prezentat de Luis 
Corvalan, secretar general al parti
dului, cu privire la situația politică 
internă din tară și la sarcinile ac
tuale ale P.C. din Chile. Majoritatea 
participanților la discuții s-au refe
rit pe larg la activitatea comuniști
lor de soluționare a problemelor e- 
conomice stringente ale țării. Printre 
altele, a fost abordată problema or
ganizării aprovizionării populației cu 
bunuri de primă necesitate. Partici- 
panții la discuții au formulat critici 
severe la adresa activității provoca
toare a elementelor de dreapta.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
plenarei a fost rostit de Luis Cor
valan.

PEKIN 1 (Agorpros). — Agenția 
China Nouă anunță că premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Ciu En-lai, ministrul afacerilor ex
terne, Ci Pin-fci, și ministrul comer
țului exterior, Pai Sian-kuo, au pri
mit pe Joseph Walding, adjunct al 
ministrului afacerilor externe și mi
nistru ai comerțului exterior al Noii 
Zeelande, care se află la Pekin in 
fruntea unei misiuni a guvernului 
neozeelandez.

ATENA

Sesiunea Comisiei
interministeriale mixte

LONDRA

Inovație fiscală
care va scumpi 

prețurile
LONDRA I (Agerpres). — începind 

de la 1 aprilie, ora 24,00, în Marea 
Britanie va intra in vigoare legea 
privind introducerea taxei asupra 
valorii adăugate (T.V.A.), care, dupâ 
părerea specialiștilor, reprezintă cea 
mai importantă măsură fiscală bri
tanică in ultimul secol. „Impozit 
european** prin excelență, apreciază 
agenția France Presse, taxa asupra 
valorii adăugate ii va apropia și mai 
mult pe britanici de partenerii lor 
din Piața comună in ce privește sis
temul fiscal.

In așteptarea introducerii acestei 
măsuri, magazinele au fost asaltate, 
în ultimele zile, de cumpărători, 
care și-au făcut adevărate stocuri 
din produsele care vor fi scumpite, 
prin introducerea T.V.A.

Cei aproximativ 1 200 000 de sala- 
riați din comerț au lucrat febril, 
duminică, pentru schimbarea etiche
telor aplicate pe mărfurile ale căror 
prețuri sini afectate de introduce
rea noului sistem fiscal. Se apre
ciază că taxa asupra valorii adăuga
te va provoca o scumpire medie de 
1 la sută a costului vieții.

agențiile de presă transmit
greco-iugoslave

la

HANOI 1 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii Demo
crate Vietnam a declarat că. in zi
lele de 29 și 31 __  ’
americane au efectuat 
recunoaștere 
Quang Binh 
Vietnam.

M.A.E. din 
ză că aceste_____  ___ ___ _
călcare a suveranității R.D.V.

Apropiate convorbiri un
garo—japoneze. MMstrul de 
externe al Ungariei, Janos Peter., va 
vizita Japonia intre 6—11 aprilie, la 
invitația guvernului japonez — s-a 
anunțat oficial la Tokio. Janos Peter 
va face un schimb de vederi in pro
bleme bilaterale cu primul ministru 
Kakuei Tanaka și cu ministrul de 
externe Masayoshi Ohira.

ritatea și colaborarea în Europa — 
informează agenția A.D.N. In timpul 
vizitei sale in Austria. Otto Winzer 
va fi primit de președintele Franz 
Jonas și va avea convorbiri cu can
celarul federal Bruno Kreisky ?i mi
nistrul de externe Rudolf Kirch- 
schlaeger.

martie, avioane 
misiuni de 

deasupra provinciilor 
și Ha Tinh, din R. D.

PIONEER-11''—A DOUA MISIUNE DE STUDIERE

Franța. Demonstrație a muncitorilor 
de la uzinele Renault din Boulogne- 
Billancourt pentru îmbunătățirea sis
temului de salarizare și a condiții

lor de muncă

Guvernul iordanian * *- 
mendat, simbătă, legislația electo
rală, acordind femeilor dreptul de 
vot și de a fi alese în Camera Re
prezentanților a parlamentului ior
danian. Hotărirea, informează agen
ția Reuter, a fost luată din iniția
tiva șefului statului, regele Hussein.

R. D. Vietnam aprecia- 
raiduri constituie o in- 

------- - și a 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului, a declarat purtătorul de 
cuvint.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Demo
crate Germane, ott0 wlnzCT> 
va pleca, la 10 aprilie, în Austria, 
unde, la invitația Societății austrie
ce de politică externă, va conferi 
despre contribuția R.D.G. la secu-

I
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Inaugurarea 
„Festivalului românesc 

la Amsterdam
HAGA I (Corespondență 

la N. Popescu-Bogdănești). 
La Amsterdam, sub egida 
nisterului Turismului, s-a inau
gurat „Festivalul românesc" 
manifestare complexă de 
zentare a specificului 
noastre sub aspect folcloric.

La festivitatea de deschidere 
au fost de față George Elian, 
ambasadorul țării noastre in O- 
landa, și Hie Voicu, prim-ad
junct al ministrului turismului, 
reprezentanți ai organizațiilor 
olandeze de turism, ziariști.

Festivalul va dura pină la 15 
aprilie, după care va fi prezen
tat și in alte orașe din Olanda.

Președintele ales al Ar* 
gentinei, Hector Campora, 
și-a încheiat, simbătă seara, turneul 
european de șase zile, plecind spre 
Buenos Aires. în capitala Italiei, 
Campora a avut întrevederi cu ofi
cialitățile italiene, a fost primit de 
papa Paul al Vl-lea și a conferit cu 
fostul președinte al Argentinei, Juan 
Peron. Simbătă. Hector Campora a 
făcut o scurtă vizită la Madrid, unde 
a avut o întrevedere cu generalul 
Franco.

Ministrul de exteme al 
F. Germania, Walter 

Sch661r va e^ectua* Începind de la 
18 mai. o vizită oficială de două zile 
în Egipt — a anunțat ambasadorul 
vest-german la Cairo, Hans Steltzer.

A PLANETEI JUPITER

Columbia își cumpăra...
propriul petrol

„în timp ce Colombia duce lipsă 
de petrol pentru necesitățile econo
miei, aproape toate zăcămintele pe
troliere din țară se află in mîinile 
monopolurilor străine, in special nord- 
americane. Sintem obligați să ne 
cumpărăm propriul nostru petrol de 
Ja companiile străine, care activează 
in propria noastră țară". In acest 
mod. folosind logica necruțătoare a 
faptelor argumenta, recent, un cu
noscut economist columbian necesi
tatea unor măsuri energice in direc
ția naționalizării terenurilor petro
lifere din această țară.

Situată in nordul continentului la- 
tino-american, Columbia reprezintă, 
intr-un fel, o adevărată sinteză a 
Americii de Sud. Țară In care 
ramura de bază a economiei națio
nale o constituie agricultura și in 
cadrul căreia producția de cafea 
formează 70 la sută din totalul ex
porturilor. Columbia se numără, tot
odată, printre cele mai bogate țări 
latino-americane in resurse naturale 
— zăcăminte de petrol, fier, cupru, 
lignit, aur etc. Descoperirea acestor 
bogății a atras, ca un magnet, o su
medenie de întreprinzători străini, 
care au realizat profituri uriașe. Nu
mai in patru decenii. Columbia a 
pierdut aproape două miliarde de 
dolari de pe urma exploatării tere
nurilor petrolifere de către monopo
lurile străine.

Cu toate că, de cîțiva ani. Co
lumbia realizează un ritm mediu de 
creștere economică de șase la sută, 
situindu-se. din acest punct de ve
dere, printre primele țări ale conti
nentului. dependența față de capita
lul străin menține încă țara intr-o 
stare de criză economică și socială, 
în urmă cu un an in fața parla
mentului. președintele Misael Pas
trana Borrero arăta că ..’ara se află 
intr-o stare de necesitate economică, 
care reclamă acțiuni energice44.

în răstimpul care s-a scurs de 
atunci, procesul de recuperare a a- 
vuțiilor naționale s-a cristalizat in
tr-un șir de acțiuni concrete. Asttel, 
a fost limitată participarea societăți

lor străine la extracția și prelucra
rea petrolului, au fost naționalizate 
o serie de terenuri petrolifere. Tot
odată, guvernul columbian a adoptat 
unele hotăriri privind condițiile de 
concesionare a terenurilor petrolifere 
către companiile străine și a stabi
lit unele prevederi financiare refe
ritoare La comercializarea internă și 
exportul petrolului și al produselor 
petroliere. Concomitent, au fost luate 
măsuri pentru extinderea activității 
practice a întreprinderii de stat Eco
petrol și pentru dezvoltarea unei 
industrii proprii de rafinare a țițe
iului.

Procesul de punere in valoare a 
bogățiilor țârii vizează și alte sec
toare ale economiei naționale. In 
acest sens, guvernului i-au fost a- 
cordate împuterniciri extraordinare 
pentru reglementarea, printr-un sta
tut special, a activității capitalurilor 
străine in economia Columbiei. S-a 
anunțat, de asemenea, intenția de a 
se institui controlul statului asupra 
extracției de minereuri de cupru și 
fier din unele zone ale țării. Chiar 
zilele trecute, președintele Borrero 
a declarat că guvernul său iși va a- 
sigura. intr-un viitor apropiat, o 
participare majoritară în cadrul în
treprinderilor străine angajate in 
exploatarea zăcămintelor de aur și 
platină din țară.

Mutațiile ce au loc în prezenj în 
Columbia în direcția reevaluării ra
porturilor față do monopolurile 
străine constituie, fără îndoială, o 
expresie elocventă a cerințelor tot 
mai insistente ale opiniei publice din 
această țară vizind valorificarea pro
priilor avuții naționale in interesul 
propriului popor. înlăturarea deplină 
a oricărei dependențe economice față 
de capitalul străin. In același timp, 
ele se circumscriu amplului proces 
de transformări 
afirmă, pe zi ce 
multă vigoare in 
nomică și socială 
de Rio Grande.

Sonda spațială „Pio
neer-11" va fi gata ioi, 
5 aprilie, la Cape Ken
nedy, pentru lansarea, 
programată o zi mai 
tirziu, in direcția pla
netei Jupiter. în cursul 
misiunii sale, care va 
dura 22 de luni, nava 
va parcurge un traseu 
de aproximativ un mi
liard de kilometri, stră
bătut deia de „Pio
neer-10". lansat cu pes
te un an in urmă și 
care a devenit. in 
cursul lunii februarie 
a.c., primul obiect pla
netar realizat de om 
care a trecut cu succes

prin centura de aste- 
roizi aflată in drumul 
său spre Jupiter.

„Pioneer-11" va tre
ce prin apropierea pla
netei Jupiter la înce
putul anului 1975. Am
bele nave spațiale a- 
mericane iși vor conti
nua zborul, după înde
plinirea misiunii, pă- 
trunzind in spațiul in
terplanetar. Ele vor fi, 
astfel, primele obiecte 
terestre care vor pă
răsi sistemul nostru 
solar.

Programul științific 
al lui „Pioneer-11" in
clude studierea inten-

să, timp de patru-cinci 
zile, cind nava se va 
afla la cea mai mică 
distanță de Jupiter, 
prin realizarea de mă
surători ale gradului 
de radiație, a tempe
raturii atmosferei și 
solului, a intensității 
timpului magnetic și 
compoziției chimice a 
celei mai mari planete 
a sistemului nostru so
lar. Savanții americani 
speră să stabilească, in 
felul acesta, dacă con
dițiile de pe Jupiter 
permit existența unor 
forme primitive de 
viață.

înnoitoare care se 
trece, cu tot mai 
viața politică, eco- 
a țărilor de la sud

Eugen IONESCU

Recent s-a Inaugurat la Londra 
un nou spital a cărui secție de 
radioscopie este complet automati
zată. Radiologii vor putea manevra

Dispută în C.E.E. ProbIema 
localizării sediului Fondului monetar 
al C.E.E. — care a declanșat, în ul
tima perioadă, dispute foarte ascu
țite intre Marea Britanie și Luxem- 

. burg — va constitui principalul su
biect ce va fi abordat in cadrul unei 
reuniuni a miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor nouă țări membre ale 
Pieței comune, convocată La înce
putul săptăminii viitoare.

ADVERSITĂȚILE 
VREMII

Ploile torențiale, care au căzut 
in ultima săptămină in sudul 
Italiei, au provocat inundații și 
alunecări de terenuri. A fost 
întreruptă circulația trenurilor 
pe liniile Napoli-Taranto și Fog- 
gia-Potenza. Pe mai multe sute 
de hectare semănăturile au fost 
distruse.

★
Un val de ploi torențiale s-a 

abătut J ................................. -
asupra nordului Siriei ... _
speciaJ. asupra regiunii Alep, 
relatează agenția France Presse. 
Deși, pentru moment, precipi
tațiile nu prezintă un pericol 
prea mare, ele ar putea avea 
consecințe importante asupra 
viitoarei recolte, se arată in
tr-un raport întocmit de Direc
ția agriculturii siriene.

★
Oficialitățile algeriene au 

hotărît să procedeze la efec
tuarea unui recensămintaJ popu
lației din localitățile afectate 
de gravele inundații care au 
devastat estul țării și. în
deosebi, regiunea Annaba. pen
tru a putea stabili numărul 
persoanelor dispărute in urma 
calamității. Intre timp, opera
țiunile de salvare continuă, lo
cuitorii a numeroase localități 
complet acoperite de apă fiind 
evacuați cu ajutorul elicoptere
lor sau al ambarcațiunilor.

de simbătă dimineață
Si, in

Bilanțul provizoriu al victi
melor provocate de tornadele 
care s-au abătut, simbâtă noap
tea, asupra regiunilor din nor
dul statului Georgia (S.U.A.) 
se ridică la 4 morți și peste 
270 de răniți. Printre victime 
se numără locuitorii unor ca
ravane de camping care au fost 
pur și simplu măturare de for
ța vîntului. Politia a anunțat că 
In localitățile Atlanta (capitala 
statului). Athens, Monroe și 
Conyers, pe unde au trecut vîr- 
tejuri de aer de o putere cu 
totul ieșită din comun, au fost 
distruse numeroase case, răs
turnate numeroase mașini și 
dezrădăcinați pomk

BELGRAD 1 (Corespondență de 
S. Morcovescu). — Agenția Taniug 
informează că, la Atena, a luat 
sfirșit sesiunea Comisiei interminis
teriale mixte greco-iugoslave de co
laborare economică, tehnico-științi- 
fică Și culturală. Comunicatul dat 
publicității înregistrează un progres 
vizibil in domeniul schimbului co
mercial dintre cele două țări. Unele 
rezultate au fost obținute și In co
laborarea industrială, și comisia con
sideră că există posibilități pentru 
dezvoltarea continuă a acestei forme 
de conlucrare. Partea iugoslavă a 
subliniat, din nou, interesul pentru 
construcția unei conducte de petrol 
de la Salonic la Skoplje, considerind 
că aceasta este o problemă de inte
res reciproc.

Comisia a constatat, de asemenea, 
că nu s-a înregistrat un progres in 
domeniul colaborării culturale și că 
noul program de schimburi in acest 
domeniu nu a putut fi încheiat, avind 
in vedere faptul că pozițiile celor 
două țări se deosebesc esențial. S-a 
exprimat Insă dorința ca, in inte
resul reciproc și printr-o mai mare 
elasticitate, să fie depășită situația 
actuală in acest domeniu.

ORIENTUL APROPIAT
SESIUNEA CONSILIULUI 

LIGII ARABE
CAIRO 1 (Agerpres). — Sub pre

ședinția lui Mahmud Riad, secre
tar general al Ligii Arabe, la 
Cairo au început lucrările celei de-a 
59-a sesiuni ordinare a Consiliului 
Ligii Arabe, informează agențiile 
M.E.N. și Framce Presse. In discursul 
său inaugural. Mahmud Riad a in
sistat asupra necesității convocării, 
în viitorul cel mal apropiat, a unei 
conferințe arabe la nivel înalt, lan- 
sind, totodată, un apel In favoarea 
întăririi unității arabe, pentru de
plina soluționare a actualei situații 
din Orientul Apropiat.

AZ/Z SEDKI $1 SAYED MAREI 
NUMIȚI ASISTENȚI 
Al PREȘEDINTELUI

R. A. EGIPT
CAIRO 1 (Agerpres). — Prin de

cret prezidențial, Aziz Sedki și Sa
yed Marel au fost numiți asistenți 
ai președintelui Republicii Arabe 
Egipt, anunță agențiile France 
Presse și Reuter, citind postul de 
radio Cairo.

înainte de formarea noului gu
vern egiptean, care acum este ■ on- 
dus de președintele Sadat, Ștziz 
Sedki deținuse funcția de președin
te al Consiliului de Miniștri, iar 
Sayed Marei funcția de prim-secre- 
tar al C.C. al Uniunii Socialiste A- 
rabe.

EVOLUȚIA CONFLICTULUI 
IRAKI ANO-KUWE1TI AN

KUWEIT 1 (Agerpres). — „Pozi
ția noastră privind conflictul este 
foarte clară și noi am comunicat-o 
mediatorilor arabi. Armata irakiană 
trebuie să se retragă de pe terito
riul kuweitian, pentru a fi creată 
astfel atmosfera necesară unor ne
gocieri constructive in vederea so
luționării crizei*4, a declarat minis
trul kuweitian al apărării, Saad Ab
dullah Al-Sabah, intr-un interviu 
acordat ziarului libanez „An Nahar“.

Agenția U.P.I.. care transmite ști
rea, reamintește că relațiile dintre 
Irak și Kuweit s-au înrăutățit in 
urma incidentului de frontieră care 
a avut loc la 20 martie a.c. După 
cum s-a mai anunțat, mai mulți 
mediatori arabi, intre care ministrul 
de externe egiptean, Mohamed Has
san El Zayyat, au vizitat Kuweitul 
și Bagdadul, in încercarea de solu
ționare a crizei intervenite in rela
țiile dintre cele două țări.

REIATII1E CU P1A1A COMUNA
5

în calitate de președinte al Or
ganizației comune a țărilor africane 
și malgașe (O.C.A.M.). președintele 
Senegalului, Senghor, a avut, zilele 
trecute, la Bruxelles, convorbiri pre
gătitoare cu reprezentanți ai Comu
nității Economice Europene, pentru 
incheierea unei noi convenții de aso
ciere la Piața comună a celor 18 sta
te africane. Actuala convenție, sem
nată la Yaounde, devine renegocia- 
bilă începind de la l august 1973, 
urmind ca cea nouă să intre in vi
goare La 1 februarie 1975. In con
textul acestor preocupări, experții a 
38 de țări africane, reuniți la Addis 
Abeba, au adoptat simbătă o Cartă 
economică, pe baza principiilor că
reia se recomandă „incheierea unui 
acord general asupra comerțului și 
cooperării in domeniile tehnic și 
economic între C.E.E. și Africa44.

După cum se știe. Inițial țările a- 
fricane „de expresie franceză*4 au 
devenit asociate la C.E.E.. in pe
rioada cind se mai aflau încă sub 
dominația colonială. în concepția 
inițiatorilor Tratatului de la Roma, 
care a pus bazele Pieței comune, a- 
socierea urmărea „îmbinarea" resur
selor de materii prime ale acestor 
țări, cu industria C.E.E. Evoluția si
tuației din Piața comună, precum și 
cucerirea independentei de către ță
rile amintite au determinat ulterior 
renegocierea convențiilor de asocie
re. modificindu-se unele din preve
derile inițiale, in sensul satisfacerii 
unor revendicări formulate de noile 
state. Intre altele, s-au prevăzut fa
cilități pentru desfacerea in țările 
Pieței comune a produselor tropica
le, precum și o anumită sumă drept 
ajutor pentru dezvoltarea economică 
a asociaților, ca o compensare a 
pierderilor suferite de aceștia în 
urma scăderii continue a prețurilor

la materiile prime și produsele tro
picale. Relațiile dintre C.E.E. și aso- 
ciați n-au evoluat totuși pe făgașul 
stabilit. După cum s-a subliniat in
tr-un raport de activitate al Consi
liului de asociere a celor 18 state a- 
fricane. ajutorul financiar al Pieței 
comune nu compensează decit parțial 
pierderile acestor state în comerțul 
cu C.E.E. Totodată, deși textul con
venției de la Yaounde prevede elimi
narea barierelor vamale, ca moda
litate care să favorizeze pătrunderea 
produselor africane in C.E.E., 25 la 
sută din aoeste produse continuă să 
fie supuse unor taxe ridicate. Pe de 
altă parte, deși unele proiecte, reali
zate in Africa prin aportul C.E.E., 
au o certă valoare economică, țări
le asociate subliniază că majoritatea 
investițiilor respective au fost făcu
te in domeniul infrastructurii și nu 
in industria prelucrătoare — singu
ra capabilă să sporească valoarea 
mărfurilor vindute de africani. Defi
nind poziția țărilor O.C.A.M. în rela
țiile cu C.E.E.. președintele Sen-' 
ghor declara că aceste țări do
resc să se ajungă la „un sistem carq 
să le consacre independenta econo
mică44. In plus, după cum subliniază 
presa de pe continentul african, re
prezentanții acestor țări se pronunță 
pentru un comerț echitabil, fără 
discriminări. în cadrul căruia, ca 
parteneri cu drepturi egale să-și mă
rească nu numai importurile din 
C.E.E., dar și vinzările în țările Pie
ței comune. Numeroși lideri africani 
militează, în același timp, pentru 
extinderea relațiilor comerciale cu 
toate țările lumii, pentru o coope
rare economică cit mal largă, fără 
bariere și restricții.

A. BUMBAC
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INSTALAȚIE 
RADIOLOGICĂ 

CU TELECOMANDĂ

aparatura respectivă șl realiza 
radiografiile de la distanță, după 
ce a fost controlată zona de „ex
plorat" pe un ecran de televiziune.

Medicii și infirmierii vor fi aju
tați in munca lor de un șir de 
creiere electronice puse in legă
tură cu paturile pacienților, cu la
boratoarele de analiză și cu centrul 
dietetic al spitalului.

CENTRU SEISMOLOGIC 
SUBTERAN

La Schiltach, in regiunea Pădu
rea Neagră (R.F.G.), a fost con
struit la 170 m adincime sub pă- 
mint un institut de cercetare a 
mișcărilor seismice și a magnetis
mului terestru. Observatorul sub
teran este amplasat intr-o regiune 
foarte interesantă pentru specia
liști : numai in ultimii doi ani au 
fost semnalate in această parte a 
republicii federale circa 140 de miș
cări seismice.

care vizitează anual peștera. Pen
tru a împiedica totala deteriorare 
a prețioaselor picturi, peștera a 
fost închisă și se lucrează la ame
najarea unei copii a ei, la o dis
tanță de aproximativ 200 m. Lu
crările de foraj se vor face cu cea 
mai mare atentie, sub directa su
praveghere a Ministerului Culturii, 
pentru a exclude eventualele stri
căciuni la peștera invecinată, cea 
adevărată. Pentru reproducerea, 
cit mai fidelă a picturilor s-a ape
lat la plasticieni de vază. Culorile, 
cu excepția albului, vor fi pro
curate din imediata apropiere — 
oxizi de metal și argile — pentru 
a fi cit mai asemănătoare celor 
folosite de artiștii din paleolitic.

țigară, fără a se renunța totuși la 
nicotină, prin folosirea gumei de 
mestecat speciale ; in faza a doua 
gesturile automate ale fumătorilor 
fiind uitate, nu se mai simte nici 
nevoia de nicotină prin renunțarea 
treptată la mestecatul gumei.

Primele cure de dezintoxicare 
pe scară largă au fost încununate 
de un succes deplin.

PLIVIT ELECTRIC

PEȘTERA DUPLICAT
Celebrele picturi rupestre de la 

Lascaux (Franța) au avut de sufe
rit de pe urma miilor de turiști

LĂSAȚI-VĂ DE FUMAT 
MESTEC1ND GUMA

Experiențele întreprinse de pro
fesorul Wertling de la Universita
tea din Lund (Suedia) au demon
strat că guma de mestecat în care 
s-a introdus o cantitate foarte 
redusă de nicotină este cel mai 
sigur mijloc de a dezvăța pe fu
mători de patima lor. Tratamentul 
cunoaște două faze : renunțarea la

Inginerul norvegian V. Seines a 
pus la punct o mașină electrică de 
distrugere a buruienilor. Prin in
troducerea in sol a unor rezistențe 
electrice se obține arderea rădăci
nilor plantelor dăunătoare. Căldura 
degajată în timpul operațiunii este 
controlată de un reoslat.

vâri! artei. 123 de artiști plastici 
au răspuns apelului lansat de ga
leria de artă La Bilancia din 
Varese, care și-a propus să reali
zeze o colecție de stampe originale 
pe tema „Veneția 1973 — ieri șl 
astăzi44. Beneficiile provenite din 
vinzarea acestor stampe vor fi 
donate fondului UNESCO. După ce 
Tizian. Tintoretto, Veronese, Gior
gione, Caravaggio. Bassano, Cana
letto, Bellini, Guardi au transpus 
pe pinzele lor farmecul unic al 
orașului dogilor, după ce atitea 
generații de artiști s-au hrănit din 
atmosfera spirituală a Veneției — 
plasticienii italieni socotesc că în- 
tr-u-n fel a venit timpul să-și ma
nifeste recunoștința pentru ceea c« 
Veneția a făcut în folosul arteL

ARTA ÎN SLUJBA 
SALVĂRII ARTEI

MUZEUL SIDEFULUI 
GALBEN

După cum se știe. în vederea 
salvării Veneției de pericolul scu
fundării treptate, a fost creat un 
fond special, sub egida UNESCO. 
Artiștii plastici italieni s-au gin- 
dit să contribuie intr-un mod cit 
se poate de origina] la acest fond : 
el ișl vor pune arta în slujba sal-

în orașul lltuanez Palanga se 
află un muzeu unic in felul său, al 
sidefului galben. In afară de cele 
aproximativ 16 000 eșantioane de 
roci fosiliere care conțin amprente 
de insecte, frunze, flori și reptile, 
aici mai este expus un ansamblu 
de figurine sculptate in fildef 
datind din era neolitică.
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