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LA SEMĂNAT
PE ULTIMELE SUPRAFEȚE

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

ARGEȘ
Au căzut ploi abundente. Se con

sidera că abia peste citeva zile 6® 
va putea intra in cimp. O aseme
nea. „prognoză" genera stare de a-

CALITATEA PRODUCȚIEI 
sarcină patriotica, 

partinică a fiecăruia
—

O INIȚIATIVA INTERESANTA, UN „JURNAL" 
CARE „VEDE TOT ȘI SPUNE TOT"—ȘI CÎTEVA 
CONCLUZII ALE UNEI MESE ROTUNDE 

A „SCÎNTEII"

multe dw colectivele de întreprinderi. în rindul controlorilor, aJ 
!-spec ton lor județeni pentru controlul calității din județul Brăila, a 
apărut — putem spune — o atitudine nouă față de calitate : trecerea 
de Ia „a constata" calitatea Ia a ..produce" calitatea, ndicâ a trans
forma grija pentru calitate intr-un sistem organizat de acțiune. Aceasta 
*5 <>r®anic ia activitatea de traducere in viață a indicațiilor
evăb-țe de Țlenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c., 
c:nd s-a sublimat : ..Respectarea indicilor de calitate este o obligație 
primordială de cea mai mare răspundere a conducerilor întreprinderi
lor. a organizațiilor de partid, sindicale și de tineret, este pină Ia. urmă 
o sarcină patriotică a fiecărui colectiv, a fiecărui muncitor".

în sfera unor asemenea preocupări 
majore se înscrie și noua metodă do 
control — „jurnalul calității" — care 

aR‘:c^ intr-un șir de întreprin
deri din Brăila. Pentru a cunoaște 
condițme care au impus aplicarea a- 
cestei metode, rezultatele obținute, 
am invitat la o discuție, in jurul 
..mese; rotunde", muncitori, maiștri, 
ingineri, controlori și inspectori, di
rectori de întreprinderi și activiști 
de partid.

— Problema ridicării calității pro
duselor — arata Lag. Virgil Crișan, 
șeful secției economice a Comite lu
lu; județean Brăila al P.C.R. și vice
președinte al Consiliului județean 
de control muncitoresc al activității 
economice si sociale — ne preocupă 
mai demult In luna februarie 
a avut loc o analiza minuțioasă 
a problemei calității. în unele în
treprinderi se fabricau încă pro
duse care nu întruneau, în toate ca
zurile. normele de calitate prevăzute. 
La uzina „Progresul", de exemplu, se 
înregistrau defecte la diferențialele 
de față și spate aie excavatoarelor ; 
la combinatul de fibre artificiale 
apăreau multe defecte la produsul 
celofibră tip lină și bumbac, iar si
tuații similare prezentau și unele 
întreprinderi ale industriei alimen
tare. industriei locale. I.V.P.N.C., 
UCOOP și altele. Ca atare, s-a 
intensificat preocuparea pentru găsi
rea și introducerea in întreprinderi 
a unor metode eficiente de control 
pe flux.

Ing. Constantin Dumitrache, in- 
spector-șef al Inspectoratului jude
țean pentru controlul calității pro
duselor :

— Am pornit de la cerința că nu e 
suficient să fim numai inspectors 
înainte de toate, noi sintem ingineri 
cu vechi state de servicii in produc
ție și nu ne poate fi indiferent mo
dul in care se produc bunurile mate
riale. Produsele fabricate in județul 
Brăila sint exportate in 52 de țări 
a<- 'lumii. Deci, și din aceste motive, 
nt-am alăturat colectivelor de mun
citor.. nu numai prin a constata ca
litatea, ci și prin a o influența, a o 
„produce". Cum ? Am gindit și am 
experimentat mai multe procedee 
(produs cu produs, sondaj, auto
control, metode statistico-matemati- 
ce), dar dintre toate am ales (și la 
recomandările Inspectoratului Gene
ral de Stat pentru Controlul Calității) 
metoda „jurnalul calității produse
lor". Ea ne dă posibilitatea ca in pe
rioade foarte scurte de timp (ore, 
zile...) 6ă știm cum evoluează cali
tatea, ce defecte apar, din ce cauze, 
ce măsuri pot fi luate, ca în final 
produsele să întrunească parametru

stabiliți. Noua metodă constă în ur
mărirea pe flttx a fiecărui produs, 
pe baza unei fișe bilunare. în con
ținutul fișei apar șiruri și coloane 
referitoare la : producător, produsul 
controlat, cel care controlează, pe
rioada de timp pe care se aplică 
controlul. Se elaborează aool o histo
gramă a frecvenței defectelor care 
se impari in patru grupe, după gra- 
vitate ; critice penalizate cu 100 
puncte, principale — cu 50 puncte, 
secundare — cu 10 puncte și mi
nore — cu un punct. Fapt este că 
mctod3 se experimentează cu bune 
rezultate intr-un număr dc 12 în
treprinderi. printre care combinatul 
de fibre artificiale, combinatul de 
prelucrare a lemnului, combinatul 
de celuloza ?i hirtie, fabrica de con
fecții, întreprinderea viei și vinului 
și altele.

Elena Agafton, muncitoare la fa
brica de confecții :

— Un puternic caracter mobiliza
tor la creșterea calității l-a avut 
noua metodă de control in echipa in 
care lucrez : PROD. 7, schimbul I, 
sectorul I. Aici, la 19 aprilie, in fișa 
jurnalului au apărut un număr de 
58 defecte critice, din 1 600 bucăți 
controlate. După o scurtă analiză, 
s-a constatat că unele muncitoare au 
executat și montat gulerele cămăși
lor cu defecte. întrucit munca este 
organizată pe flux, lucrătoarele care 
primesc semifabricatele pentru ope
rațiunile următoare au devenit mal 
atente, refuzind piesele cu defecte, 
intărinau-se astfel autocontrolul. La 
sfirșitul lunii aprilie, numărul de
fectelor a scăzut de la 58 la 20. 
Acum, după fiecare schimb, munci
toarele trec prin fața acestei adevă
rate oglinzi și își citesc calitatea 
muncii lor. Succesele noastre au ,.a- 
larmat" pur și simplu celelalte 
schimburi, le-au antrenat In însuși
rea acestei metode de control și s-a 
declanșat o adevărată întrecere a ca
lității. Rezultatele ? După două luni 
de aplicare, indicele defectelor a 
ajuns de la 4.89 puncte de penali
zare pe unitate. Ia 1,76 puncte in 
schimbul I și de la 6.62 la 2,57 
puncte in schimbul al II-Iea.

Ion Taflan, maistru la fabrica de 
hirtie a combinatului de celuloză și 
hirtie :

— In fabrica noastră, noua me
todă de control a avut și un alt e- 
fect : a înlăturat diferendele dintre

„Masă rotunda' realizata de : 
N. Grlgore MARAȘANU 
corespondentul „Scinteii'

(Continuare în pag. a III-a)

CLUJ (Coresponden
tul „Scinteii", Al. Mu- 
reșan). — De la înce
putul anului și pină in 
prezent, metalurgiștii 
de la Industria sirmei 
din Cimpia Turzii au- 
realizat peste preve
deri 15,5 milioane lei 
la producția globală și 
15.2 milioane Ici — la 
producția marfă. în 
unități fizice. aceste

valori se concretizea
ză in : 350 tone oțel, 
1 700 tone laminate, 
200 tone sirmă trefila
tă, 900 tone sirmă zin- 
cată, 470 tone electrozi 
de sudură și 850 kilo
metri conductori elec
trici izolați. Planul ia 
export a fost depășit 
și el cu 450 000 lei va
luta. întrecerea conti
nuă cu același entu

ziasm. De remarcat 
este faptul că întreaga 
cantitate de oțel peste 
plan a fost obținută 
prin îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a 
cuptoarelor, indici care 
au atins un nivel de 
91.5 la sută.

în fotografie : ima
gine din secția ca
bluri. a uzinei.

calmie. Iată că cei care cunosc pulsul 
pămintulu! nu ascultă decit. ceea ce 
văd și simt ei. Am întreprins ieri, 
duminică, in zori de zi, un raid ful
ger pe un traseu de circa 150 km tn 
unități cu o situație critică la insă- 
mînțatul porumbului. Rodăm citeva 
secvențe. Ora 5.30 : secția de meca
nizare de la cooperativa din Cornă- 
țel — fără tractoare. „Am simțit bă
taia viatului de azi noapte și am 
adus in zori toți tractoriștii — ne 
spune Ion Păun, șeful de secție. 
Arăm. Cei 16 tractoriști prezenți : 
Păun Ciobănică. Radu Ion, Grigore 
Florea, Dumitru Firoan etc, au ara’ 
ieri 64 ha. înaintăm : Ionești — nici 
țipenie de om ; Suseni — nici un 
tractor; Tuțuleștl — la fel. Aici, ca 
șl în alte secții de mecanizare, toată 
suflarea mecanizatorilor se afla In 
cimp. Tractoriștii sînt astăzi oameni 
care decid soarta producției. La fața 
locului, veniți să dea deșteptarea 
mecanizatorilor, pe traseul parcurs, 
directorul Direcției agricole Argeș a 
rămas mirat : tractoriștii erau de 
mult în cimp. Citeva sute de meca
nizatori au arat Ieri peste 1 000 de 
hectare teren bun de însămințat po
rumb.

Ploaia de săptămîna trecută a 
amlnat cu citeva zile momentul În
cheierii insămînțărilor. De aceea, du
minică in județul Vrancea s-a lucrat 
din plin, ca intr-o zi obișnuită, din 
zori pină seara. Cea mai masivă con
centrare de forțe s-a realizat pe o- 
goarele din sud-estul județului, unde 
au mai rămas de semănat aproapa 
6 500 ha. din care 3 600 ha cu porumb. 
Aici, 640 mecanizatori de la secții, 
împreună cu alți 350 veniți în ajutor 
de la stațiunile de mecanizare Pan- 
ciu, Adjud, Odobești și Sihlea, au fost 
organizați în grupe mari, complexe, 
pentru a executa concomitent aratul, 
pregătirea terenului șl semănatul. In 
acest fel, viteza de lucru la semă
nat a crescut. Spre seară s-a făcut 
un bilanț al activității. ..Mecaniza
torii au muncit bine —- ne-a spus 
Ion Moca nu, director adjunct al Di
recției agricole județene. Au pregă
tit 1 580 ha și au semănat 1 770 ha.

Și în celelalte 46 cooperative agricole 
care au terminat semănatul, mecani
zatorii au executat lucrări de în
treținere a culturilor. Tot ieri, peste 
10 000 cooperatori au lucrat pe șan
tierele de îmbunătățiri funciare la 
îndiguiri și desecări pe malul Șire
tului și in zona Gologanu.

în toate cooperativele agricole din 
județul Inși, care n-au încheiat încă 
semănatul porumbului, s-a lucrat du
minică cu toate forțele la pregătitul 
terenului și la semănat. La Schitu 
Duca, de pildă, a.n întâlnit în cimp. 
la brigada Dumitreștii-Gâlății, 8 
tractoriști. Toți lucrau de zor, hotă- 
riți ca pină seară să pregătească și 
să inchele semănatul pe ultima tarla 
de 30 de hectare. La fel s-a lucrat 
duminică și la Dolheștl, însămințîn- 
du-se. pină seara, ultimele 50 ha cu 
porumb. De asemenea, s-a lucrat cu 
spor, pină seara tirzlu, și la coopera

ți mp rft 'nai scurt a urmărilor pro
vocate de ploile abundente de săp- 
tămlna trecută șl încheierea grabni
că a lnsămlnțărllor — a găsit și ieri, 
duminică, un larg ecou în rindul oa
menilor muncii din Județ. încă de la 
primele ore ale dimineții. peste 
7 000 de țărani cooperatori, mecani
zatori, muncitori din diferite între
prinderi, militari au ieșit la 6ăpat de. 
șanțuri și canale pentru scurgerea a- 
pelor. S-a muncit intens pe terenu
rile cooperativelor agricole Cristian, 
Orlat, Șelimbăr, Racovița. Scorel, 
Avrlg, Cornățel, Nocrich, Âlțîna și 
altele. Ieri au fost săpate canale și 
șanțuri care asigură scurgerea ape
lor de pe 1 500 hectare teren.

BRĂILA
Pină la 13 mal, In județul Brăila 

s-au itisămințal 92 000 hectare, din 
totalul de 114 000 hectare prevăzu’e 
a se cultiva cu porumb. Suprafața 
mare rămasă de semănat — in spe-

în unitățile agricole din județul Tulcea, însâmînțârile de primăvară s-au 
încheiat la timp. Acum, toate forțele sînt concentrate la întreținerea cultu
rilor. La cooperativa agricolă din Ceamurlia de Sus se execută lucrări 

de combatere a dăunătorilor Foto : S. Cristian

tivele agricole Prisăcani, Tuțora, 
Osoi, Bosia, Costuleni și Grotești, 
unități care au suferit de pe urma 
inundațiilor la începutul primăverii. 
Pină duminică seara, în cooperativele 
agricole din județul Iași s-au însă- 
mînțat cu porumb peste 90 la sută 
din cele 75 9G0 ha. în unitățile agri
cole de stat semănatul porumbului 
s-a încheiat.

Ieri, la Arad FINALELE UNEI MARI
COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ

Cuvlntul de ordine dat pentru e- 
ceste zile de Comitetul județean de 
partid Sibiu — mobilizarea tuturor 
forțelor pentru înlăturarea lntr-un

cial în zona depresionară a Județului 
— a făcut ca ziua de ieri să capete 
din nou caracteristicile unei zile nor
male de lucru. S-a lucrat, în special, 
în cooperativele agricole din raza de 
activitate a stațiunilor de mecanizare 
Romanu. Faurel și Măxineni. Direc
ția agricolă județeană a transferat 
In aceste unități agricole un mare 
număr de tractoare, semănător!, 
discuri pentru urgentarea lucrărilor. 
Ca urmare, ieri s-a lucrat din plin, 
îndeosebi în cooperativele agricole 
Romanu, Corbu, Găiseanca, Măxi- 
nenl, Mircea Vodă, Dedulești și al
tele. La Bărăganu, de pildă, s-au în
să.mlnțat peste 45 hectare cu porumb, 
în 2—3 zile, această lucrare se va 
încheia.

ȘTIINȚA- 
pentru toți, 

pe înțelesul tuturor

-------------- ------------------------

Orice încercare de de
finire a Timișoarei de 
azi trebuie să includă 
referințe la activitatea 
Politehnicii Acolo se află 
o reputată școală de in
gineri. un puternic cen
tru de cercetare tehnică, 
nucleul radiant al unei 
emulații generoase. Prin 
mii de fire, școala de in
gineri de pe malul Be- 
găi este legată de pro
blemele cele mal noi ale 
economiei naționale, incit 
cursurile și lucrările sale 
practice 11 introduc pe 
student in avangarda 
preocupărilor tehnice. In
tegrarea cu producția, 
indispensabilă pentru un 
viitor inginer a însem
nat si pentru cadrele di
dactice. și pentru studen
ții timișoreni prilejul de 
a afla soluții si de a 
căuta forme noi de ac
tivitate didactică si știin
țifică.

Situată în centrul ora
rului. clădirea centrală a 
Politehnicii este un edi
ficiu impunător, cu pati
nă. avind aerul de solem
nitate caracteristic mari
lor universități, care nu 
creează numai specialiști, 
ci educă oameni. Intr-un 
sens mal larg, formin- 
du-le spiritul de răspun
dere și conștiința impe
rativelor sociale. Se află 
aid cadre didactice de 
notorietate, implicate în 
opere importante ale in-

\_______________

dustrializării socialiste. 
Numele profesorului An
ton asociază imediat ma
rile turbine de la Porțile 
de Fier și alte contribu
ții esențiale in domeniul 
hidraulicii L-am cunos
cut in ipostaza de con
ducător de instituție de

cum este ea concepută la 
Politehnică și, in același 
timp, un obiectiv de care 
profesorul Anton este le
gat in mod afectiv, parti- 
cipind direct la toate fa
zele de creștere, la difi
cultățile si la succesele 
sale.

o instituție de amploarea 
Politehnicii timișorene 
face apel la o gamă lar
gă. mergind de la pre
luarea unor secții de că
tre studenti. cum se face 
Ia întreprinderea Azurul, 
pină la transformarea a- 
telierului intr-o adevăra-

CULTUL MUNCII 
în „uzina" din incinta 

Politehnicii
Învățămint. la fel de 
preocupat ca si in do
meniul tehnic, concentrat 
șl activ, avind calmul 
tensionat al unu! arc 
bine întins. Am discutat 
pe larg despre cea mai 
recentă operă colectivă a 
Politehnicii timișorene, a- 
telierul-scoală de la Fa
cultatea de mecanică, un 
element esențial în acti
vitatea de integrare. a$a

..Integrarea presupune 
o înțelegere mai adincâ a 
procesului de învățămint. 
o implantare mal solidă 
lh realitățile economice, 
înseamnă o armonizare a 
cercetării cu nevoile pro
ducție! și o atragere e- 
fectivă a studenților la 
cercetarea pe bază de 
contracte" — afirmă pro
fesorul Anton. Desigur, 
metodele sint diverse, iar

tă uzină, organizată ca a- 
tare și condusă de oa
meni cu o bogată expe
riență a producției. ..Ate
lierul este structurat pe 
asa-numita scoală reșl- 
teană. continuă profeso
rul Anton. Director este 
conf. dr. ing. Grosanu Io
sif. un cadru didactic cu 
mare experiență. fost 
muncitor la Reșița, iar 
inginerul-sef de concep-

-------------------------------------

tie este prof. dr. ing. 
Creta Gavril, de aseme
nea. venit la Politehnică 
după un deceniu si |u- i 
mătate de activitate pro
ductivă. Amindoi cunosc 
bine exigentele activită
ții concrete, ale practi
cii uzinale".

Atelierul-școală de pe 
Ungă Facultatea de me
canică a Politehnicii din 
Timișoara este situat in
tr-o clădire anume con
struită. respectind princi
piile de organizare ale u- 
nei hale industriale, cu 
spațiul riguros împărțit, 
animat de o forfotă tine
rească. Toate activitățile 
sint centrate ne contrac
tele institutului cu între
prinderi din iudet sau din 
țară. De pildă, sudura se 
învață executind lucrări 
cerute de Electromotor, 
sub conducerea unui in
structor. în boxe special 
amenaiate. Lăcătușeria se 
deprinde prin confecțio
narea unor mese de bo
binai pentru aceeași in- 
treorindere timișoreană. 
Temele de studiu conduc 
adeseori la realizarea u- 
nor dispozitive noi. du- 
nind in mișcare resortu
rile ascunse ale creativi
tății studenților. Am vâ-

Aurel Draqoș 
MUNTEANU

„CROSUL TINERETU
LUI" — Ia start, în în
treaga (ară, aproape 
două milioane de tineri 
și tinere. Finaliști, ieri la 
Arad, 480 fruntași pe ju
dețe. La capătul unor pa
sionante întreceri au fost 
desemnați „fruntașii frun
tașilor".

Foto : N. Marica

1N ZIARUL DE AZI:

(Continuare 
în pag. a II-a)

E3 Actualitatea 
culturală

■ In confruntare: 
SCRISORI Șl 
RĂSPUNSURI

Q Circulația 
rutieră poate 
deveni mai puțin 
poluantă

Ridicarea nivelului general de 
cunoaștere al maselor, lărgirea ori
zontului de cunoștințe științifice al 
întregului popor constituie o con
diție esențială a progresului eco
nomic și social, al civilizației șl 
al bunăstării, intrucît înseși pregă
tirea profesională, folosirea adec
vată a mijloacelor perfecționate oe 
producție, formarea și dezvoltarea 
concepției științifice despre lume 
impun înțelegerea și însușirea 
științei și tehnicii actuale.

Știința și tehnica au creat, ele în
sele, și o serie de mijloace ingenioa
se de răspîndire a cunoștințelor — 
cele audio-vizuale oferite de radio, 
de cinematografie sau televiziune, 
care vin în mod eficient in spriji
nul celor tradiționale, cum sint 
conferința, cursul, demonstrația ex
perimentală sau practică, sau al 
mijloacelor mai recente, ca panou
rile, machetele, expozițiile, mu
zeele, casele de cultură, cluburile 
științifico-tehnice. Relevind im
portanța și atractivitatea multora 
dintre acestea, trebuie totuși să a- 
cordăm un loc de frunte, poate cel 
mai de frunte, cărții in acest Im
portant arsenal destinat răspindirii 
științei și culturii în rindurile largi 
ale populației.

,,Verba volant, scripta manent" 
spuneau, încă de acum peste 2 000 
ani, strămoșii noștri romani, iar 
revoluția pe care invenția tiparu
lui a produs-o n-a mai putut fl 
oprită de obscurantismul medieval, 
înfringind pină și teroarea Inchi
ziției, care ardea cu aceeași furie 
cărțile ca și pe autorii acestora.

Popularizarea cunoștințelor știin
țifice, prin cartea tipărită, este o 
acțiune de Interes național in țara 
noastră, care se conduce după o 
politică științifică, politica partidu
lui și statului, al cărei obiectiv 
fundamental constă in făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Iar tina dintre sarcinile 
cele mai acute ale Comisiei Cen
trale pentru răspindirea cunoștin
țelor științifice a Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 
este realizarea de colecții de bro
șuri, pe baza unei tematici orien
tative, menite să constituie și să 
crească, in timp, fondul documentar 
al activității de răspîndire a cu
noștințelor științifice.

Desigur, nu este vorba de o ac
țiune cu totul nouă, fiindcă și In 
trecut, ca și in prezent, o seamă 
de oameni de știință români, ca și 
alții străini, adesea de mare presti
giu, au scris și publicat, pe lingă 
operele lor originale de Investiga
ție științifică, și cărți de popu

larizare a cunoștințelor științifice. 
Colecția „Cunoștințe folositoare", 
care apărea cindva în editura 
„Cartea Românească", cu broșuri 
scrise de oameni de știință și de 
carte în domeniile geografiei, geo
logiei, agriculturii, istoriei, cărți și 
broșuri apărute in Editura tehnică 
sau in Editura științifică, revista 
„Știință și tehnică" au adus și 
aduc servicii valoroase răspindirii 
culturii științifice.

Totuși, toți cei care activează ca 
lectori, conferențiari, pedagogi, 
specialiști sub diverse forme in 
cultura de masă consideră că nu 
s-a făcut Încă destul pentru a se 
pune la dispoziția maselor popu
lare, cu diverse niveluri de pregă
tire, cartea științifică adaptată ce
rințelor actuale ale difuzării fruc
tuoase a cunoștințelor științifice. 
O acțiune organizată, cu acest o- 
blectiv capital, trebuie bazată pe 
o tematică multilaterală, ținută „la 
zl“ prin actualizări succesive și 
dezvoltată sistematic pe toate di
recțiile principale de interes larg, 
general, cu multiple aspecte speci
fice vieții sociale, multilateral dez
voltate. Recomandările din proiec
tul intocmit de Comisia centrală 
pentru răspindirea cunoștințelor 
științifice corespund, după socotin
ța noastră, unor astfel de cerințe. 
Intr-adevăr, pornind de la esen
țialul domeniu care tratează știința 
și tehnica ca o forță de producție, 
se semnalează — ca sectoare de im
portanță capitală — tehnica ener
giei, comunicația și tehnica semna
lului, știința conducerii și or
ganizării producției, devenită in
dispensabilă atit celor cu sarcini de 
conducere, cit și celor ce trebuie 
să execute deciziile cu claritate 
și competență ; la fel. economia 
politică și viata politică deschid 
cărții de popularizare a științei căi 
atrăgătoare $i de vitală importanță 
pentru pregătirea intelectuală a 
maselor de oameni ai muncii

O altă direcție de necesitate, 
poate chiar mal mare decit poate 
fi estimată teoretic, este constituită 
de domeniile care explică Jocul și 
Importanța științei in viață socie
tății omenești, alcătuirea materială 
a lumii, viața în lumina științei de 
azi. mediul de viață al omului, 
apoi viața însăși, prin biologie, psi
hic și social-cultural in existența 
ufnană și medicina in 61ujba omu
lui.
Acad. NIcolae TEODORESCU

(Continuare în pag. a ITI-a)



PAGINA 2 SCiNTEIA — luni 14 mai 1973

actualitatea culturală în confruntare:
SCENA PE SCENA CRAIOVEANA EXPOZIȚII

Premiere in cadrul Festivalului dramaturgiei ruse 
și sovietica

• TEATRUL NAȚIONAL „1. L. 
CARAGIALE* a înscris pe afișul 
său : ..Furtuna" de A. N. Ostrovski. 
Cu : Dina Cocea, artistă emerită, 
Leopoldlna Bălănuță. Draga Olteanu. 
Fmanoil Petruț. Matei Gheorghiu. 
George Motel, Costcl Constantin, 
Traian Stânescu, Tamara Crcțulescu. 
Ion Henter, N. Gr. Bftlănescu. Tina 
lonescu, Șerban Iamandv. Elena Se- 
rrda. Aimde lacobescu, G. Slrbu. Re
gia : George Tcodorescu. Decoruri : 
Paul Rnrtnovsk! Costume : Smaran
da Brănescu. Muzica : Cornelia Ce
zar.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ prezintă In premieră 
„Livada cu vișini" de A. P. Cehov. 
Regia Szabo Jozef. Scenografia : 
Paul Bortnovski.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV prezintă „Casa asta veche 
sl dragă" de Alexei Arbuzov, premie
ră pe țară. Regia : Mihai Berechet ; 
scenografia : Florlca Mălureanu. în 
distribuție : E. Mih&llă Brașoveanu, 
Virginia Marcu, Luminița Blănaru. 
Angela Costache, Paul Lavrlc. ște
fan Dedu Farca. Melania Niculescu.

Mircea Brcazu, Ml hai Bălaș. Mlhaela 
Nestorescu.

• TEATRUL „AL DAVILA" DIN 
TITF-ȘTI prezintă In sala Casei de 
cultură a sindicalelor din localitate 
premiera pe țară cu piesa „Viforni
ța" de Leonid Leonov, in regla lui 
Dnn Nasta, artist emerit, și sceno
grafia Beatrlcei Perișianu. Din dis
tribuție fac parlc actorii : Const. 
Zărnescu, Angela Radoslavescu, Ilea
na Zărnescu, Cornel Poenaru, Dora 
Chcrtes, Dom. Niculescu. Glna Nico- 
lae. Ana Vlfidcscu. Vlstrlan Roman. 
Sorin Zavulovici. Juliela Strimbea- 
nu. Ion Focșa $1 alții.

Spectacolul va putea fi urmărit șl 
la București, miercuri 16 mai. ora 
20 (in sala „Comedia" a Teatrului 
Național „1. L. Caraglale").

• TEATRUL DE STAT ,.MIHAI 
EMINESCU" DIN BOTOȘANI a pre
zentat duminică spectacolul cu piesa 
„Poveste din Arbat" de A. Arbuzov. 
Direcția de scenă : Eugen Traian 
Bordușanu ; scenografia : Elena Buz
dugan. în distribuție : Mircea Olaru, 
Diana Cheregi. Radu Panamarenco, 
Boris Perevoznic, Gheorghe Doroftei 
și Radu Neag.

rr

Alte premiere
• TEATRUL TV prezintă în pre

mieră, marți 15 mai a. c„ spectacolul 
cu piesa „Tovestea Unirii" de Tudor 
Șoimaru, realizat în colaborare cu 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" 
din Iași. Regia : Dan Nasta. în dis
tribuție : Ion Schimbinschi (Alexan
dru loan Cuza), Valea Marinescu 
(Elena). Emil Coșeru (Nlcolae Băl- 
cescu). Ion Lascâr (Costache Negri). 
Dionisie Vitcu (Moș Ion Roată). Pe
tre Clubotaru (Luchian). Constantin 
Dinulescu (Vasile Alecsandri), ștefan 
Dăncinescu (Vogorlde), Saul Taișler 
(Mihail Kogălniceanu) și mulți alții. 
Scenografia : George Doroșenco. 
daptarea și 
mescu.

• TEATRUL 
DEA a înscris 
„Acești ingeri 
pcscu. Regia : 
Scenografia :

regla TV : Nae Cos-
DE STAT DIN ORA- 
în repertoriul său 
triști" de D. R. Po- 

Alexandru Colpacci. 
_____ e___ _ Tatiana Manolescu- 
Uleu. In distribuție : Eugen Harizo- 
menov. Grig Dristaru. Ion Abrudan, 
Mia Popescu. Nicolae Barosan, Dori-

AUSTRIA
De curînd, un mănunchi de 

tineri dansatori ai Operelor din 
București și Cluj au participat 
Ia realizarea unor spectacole de 
balet In coregrafia maestrului 
Oleg Danovschi. la Klagenfurt, 
în Austria. Iată cîteva spicuiri 
din cronicile apărute în presa 
locală i ....Ileana Iliescu dan
sează atit de îneîntător îneît de
pășește orice închipuire. Rare
ori poate fi întîlnită o aseme
nea frumusețe a mișcărilor, o 
expresivitate care sâ se împle
tească atit de firesc cu o teh
nică perfectă". (Volkszeitung 
Kărnten) ; „...Publicul i-a întîm- 
plnat cu aplauze pe Ileana 
Iliescu și Marinei Ștefănescu. 
Este o adevărată plăcere să ai 
prilejul să-i vezi dansînd pe a- 
cești doi artiști excepționali". 
(Volkswille) ; „...I-am revăzut
pe Cristina Hamei șl Petre 
Ciortea. Fiecare din mișcă
rile lor a exprimat cele mai 
fine nuanțe, împletindu-se ar
monios și reușind să deeaje o 
adevărată vrajă" (Volkswille) ;

.Petrov Bojidar — iute ca o 
veveriță, demon și moșneag în 
același timp — a realizat un 
Coppelius impresionant" (Kârt- 
ners Tageszeitung) ; ,„..O plasti
că excepțională și o mimică 
deosebit de expresivă au vădit 
Valeria Gherghel. visătorul 
Radu Clucă și demonicul Ion 
Tugearu" (Kleine Zeitung).

na Păunescu, Ana Popa. Marcel Se- 
gărceanu. Ion Martin.

• „Stilpll societății" de H. Ibsen 
este ultima premieră a TEATRULUI 
DRAMATIC DIN PLOIEȘTI. Regia : 
Emil Mândrie ; scenografia : Vittorio 
Holtier. în distribuție : Cornellu Re
vent. Maria Rotaru. Eugenia Laza, 
Constantin Drăgănescu, Margareta 
Pogonat, Eusebiu Ștefănescu. Eftimle 
Popovici. Silviu Lambrino, George 
Filip. Mircea Aramă, Silvia Năstase, 
Alexandru Pândele, Dumitru Palade. 
Liana Dan Riza, 
lia Dobrin.

Spectacolul va 
bucureșienl. joi 
Teatrul Mic.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SFÎNTU-GHEORGHE a pre
zentat duminică seara pe scena Ca
sei de cultură din Miercurea Ciuc. 
in premieră pe țară, piesa : „Excen
tricul" („A kOIonc") de Illyes Gyula. 
Eroul principal al operei cunoscutu
lui scriitor din R. P. Ungară este 
Teleki Lăszlb, figură proeminentă a 
revoluției burghezo-democratice din 
1848—1849 din Ungaria, republican și 
pro no tor consecvent al ideii luptei 
comune a românilor șl maghiarilor 
din Transilvania împotriva domina
ției hasburgice. în rolurile principa
le : Zsoldos Arpâd, Dukâsz Anna, ar
tistă emerită, și P^terffy Lajos, re
gia : Vblgyesi Andrăs.

Nora Popescu. Emi-

putea fl văzut șl de
17 mal. ora 19.30. la

SUEDIA
Pianistul Valentin Gheorghiu 

»-a întors recent dintr-un tur
neu în Suedia, unde a cintat 
cu Filarmonica din Stock
holm. Cronicarul ziarului „Sven- 
ska Dagblade" spunea des
pre pianistul român „...Valen
tin Gheorghiu este unu] dintre 
puținii care au evoluat șl s-au 
maturizat pe parcursul carierei 
lor, numele său putînd fi pro
nunțat alături de cele ale lui 
Curzon, Serkin, Rubinstein și 
Ir.că alți clțiva. Interpretarea 
pe care a dat-o Concertului 
nr. 1 de Mendelssohn-Barthoîdy 
se înscrie printre evenimentele 
muzicale de neuitat., el stăpi- 
r.ește tehnica instrumentului 
său pină la perfecțiune, făclnd 
sunetul să trăiască, să respire".

Opereta
Lâsati-mă sâ dat"

De curînd r Intrat 
în repertoriul secției 
de operetă a Filarmo
nicii de Stat „Oltenia" 
din Craiova o lucrare 
românească : opereta 
„Lăsatl-mă să cint" 
de Gherase Dcndrino, 
operetă care de la a- 
pariție și pină acum a 
fost prezentată in nu
meroase montări.

Regizorul Nlcolae 
Clubuc-Vrancea impri
mă de la primul net, 
de la veselul duet Su- 
zana-Nastasl — vivaci
tatea. Dar, 
lași timp, 
conflictul, ________
cu echilibru figura lui 
Ciprian Porumbescu 
compozitor înaintaș pe 
care istoria muzicii ro
mânești îl cinstește, 
compozitor patriot, că
lăuzit in toată activi
tatea sa de un mare 
„componist" — poporul 
român. Regizorul a 
lucrat minuțios cu fie
care interpret. l-a 
condus spre o mișcare 
scenică firească. ex
presivă. Cupletele, cu 
ariile, cu momentele 
coregrafice, cu repli
cile dramatice sau 
cele cu haz sînt ne cit 
cu Dutință bine legate 
Intre ele. caută să eli
mine 
ti ce. 
unii 
încadrat mal bine to-

in ace- 
subliniază 
creionează

momentele sta- 
Bineînteles că 
Interpretl s-au

nulul impus, alții au 
încercat doar ; in orice 
caz a fost clar 
tul fiecăruia de 
însuși ‘ 
propus de 
fi cit mai 
a contura 
persona iul 
Regretabil 
tea nu _ _ ,______
dăuga un decor inspi
ra* (scenografia este 
semnată de Ion Clo- 
pan). Coregrafia — 
deși fără prea multe 
idei originale — a dat 
cursivitate. a făcut
bune legături Intre
momentele acțiunii.

La verva și tinerețea 
spectacolului craio- 
vean cu opereta „Lă- 
sațl-mă să cînt", con
tribuția decisivă și-au 
adus-o Interpret!!. Am 
apreciat cîntul nuanțat 
al Eugeniei Moraru 
(ar trebui totuși o mai 
mare atenție la Into
nație). prezența sceni
că a Valentinei Mă- 
nescu (cu excepția no
telor și a replicilor 
spuse strident), efortul 
lui Fillmon Siminlc de 
a da cit mai multă 
vibrație Dersonajului 
central : Ciorian Po- 
rumbescu. Am aplau
dat-o dc fînăra solis
tă Virginia Mețianu 
care a făcut o bună 
creație într-un ro] 
secundar ; aDol pe A-

efor- 
---- — a-șl 
jocul scenic 

regie, de a 
prezent, de 
cu expresie 

respectiv, 
că la aces- 

s-a putut a-

nctii Bacă, muzicală, o 
evoluție minuțios gin- 
dltă în dificilul rol al 
Marthei. pe Riurel 
Săndulachc. Gabriel 
Măslinii. Corul și-a 
adus un meritoriu a- 
port (semnalăm parti
ciparea dirijorului A- 
lexandru Racul. Iar or
chestra dirijată de 
Teodor Costîn pune în 
evidență melodiile atit 
de Inspirate ale lui Ci
ortan Porumbescu. Da- 
sajele melodioase ale 
oner^fnl lui Ghera.se 
Dendrlno. S-ar putea 
Insă evita acele exce
sive creșteri, și la or
chestră șl la cor. care 
acoperă vocile soliști
lor. S-ar putea găsi 
și cîteva soluții pen
tru evitarea ’ngrosArll 
punctelor dramatice, 
nefirești In tonul ge
neral al desfășurării 
șl pentru scurtarea 
scenelor de ansamblu 
care, după cum cer»1 
libretul, slnt destul de 
statice.

După „Sfnge vlenez". 
artiștii operetei cralo- 
vene oferă, deci, pu
blicului lor. o nouă 
premieră, un spectacol 
în care tinerețea își 
spune cuvlntul.

Smaranda 
OȚEANU

Omagiu creației
lui Miron Radu

Prezența mereu vie a poetului de 
înaltă vibrație Intelectuală și de rară 
dăruire umană care a fost Miron 
Radu Paraschivescu va fi omagiată 
in cadrul manifestării lunare a Mu
zeului Literaturii Române. „Rotonda 
13", ce va avea loc azi. 14 mai, ora

„Inșir-te mărgărite", de Victor Eftimiu, la Teatrul „Victor Ion Popa 
Bîrlad

te®

In sălile de concert
• Evenimentele săptămlnii : Du

minică 20 mai, ora 20, la Ateneul 
Român are loc concertul extraor
dinar dat de Bach-Orchester des 
Gewandhauses din Leipzig. Reci
talul violonistului sovietic Vasili 
Tretiakov — miercuri 16. ora 20, 
la Ateneul Român. în această săp- 
tămină se desfășoară șl Zilele mu
zicii din R D. Germană. Dirijorul 
Heinz Fricke prezintă un program 
alcătuit din piese semnate de Schu
mann, Eisler, Rosenfeld. Solist : 
Gustav Schmahl.

• Milne seară, ora 20. la Ateneul 
Român, In ciclul „12 concerte ex
traordinare". pianistul Valentin 
Gheorghiu, sub bagheta lui Mircea 
Cristescu, oferă un Concert de 
concerte. In program lucrări de : 
Mozart, Schumann. Valentin Gheor
ghiu. Iși dă concursul tinăra pia
nistă Ilinca Dumitrescu.

CULTUL
(Urmare din pag. I)

rut un dispozitiv care 
combate vibrațiile la 
treze, o mică instalație 
cu alură de construcție 
artistică. concepută la 
cercul științific studen
țesc. apoi construită si 
experimentată aici, sub 
ochiul atent al tovarășu
lui Groșanu. Atelierul 
tinde să satisfacă și ce
rerile de material didac
tic ale diferitelor catedre. 
Am văzut un model de 
macara-turn pentru stu
diu. un ciur vibrant ce 
verifică o teorie expusă 
la curs, un dispozitiv 
pentru cercetarea siste
melor n*-1 in tare etc.

5e învață aici meseriile 
de strungar, rabotor. fre
zor si altele. De aseme
nea. se execută prototi
puri. in urma studiilor si 
activităților de concepție 
ale catedrelor. într-un 
colt am văzut o cuvă. 
construită la cererea 
Combinatului chimic de

la Turda, in urma unul 
proiect de la ICECH1M- 
BucureștL O producție 
complexă. redind în
treaga amploare a acti
vităților industriale.

Munca de proiectare !n 
atelierul-scoală se desfă
șoară sub conducerea di
rectă a profesorului Cre
ta. la etaj. deasupra ha
lei centrale. în Încăperi 
liniștite si bine lumina
te. Studenții execută o 
temă de colaborare cu 
producția, o cutie de a- 
vans fără trepte la ma
șina de frezat universală 
cu masă în consolă, după 
cum îmi explică șeful de 
lucrări. Iosif Feiner. tot 
resitean de origine. Pro
blema cea mai importan
tă este de a deprinde un 
stil de proiectare izvorit 
din realitățile producției, 
în fata unul asemenea 
proiect am avut o discu
ție despre caracteristici
le unei linii, reorezentind 
o componentă funcționa
lă. si am înțeles cum tre

Paraschivescu
19. la sediul muzeului din str. Fun
dației nr. 4. Prietenii și colegii de 
generație. personalități ale vieții 
noastre culturale — George Macoves- 
cu. Ștefan Voicu. Dorina Rădulescu, 
Ștefan Roll. Brunea Fox — vor evo
ca memoria regretatului scriitor. 
..Amfitrion" : Șerban Cloculescu.

Vor fi audiate, de asemenea, înre
gistrări pe bandă de magnetofon cu 
glasul poetului.

• Simfonicul Radiotelevizlunli — 
joi 17, ora 20, va avea la pupitru 
pe dirijorul Vaclav Smetaceck 
(R. S. Cehoslovacă), Iar ca solistă 
in Concertul nr. 4 pentru pian și 
orchestră de Beethoven pe Ilinca 
Dumitrescu.

• Intre 12 și 27 mai se desfășoară 
la Timișoara ediția a IlI-a a Fes
tivalului „Timișoara muzicală". 
Programul cuprinde muzică sim
fonică, muzică de cameră, concerte 
corale, spectacole de operă și 
balet. Participă formații 
cute ale vieții muzicale 
nești, oaspeți de peste
Reținem două premiere pe scena 
Teatrului de Operă și Balet din 
localitate : baletul „Primăvara" de 
Cornel Trăilescu și opera „Secre
tul lui Don Giovanni" de Cornel 
Țăranu.

cunos- 
româ- 

hotare.

MUNCII
buie cLtltă. cită vigoare 
poate fi descifrată in geo
metria complicată a li
nei asemenea planșe. Un 
ochi atent si exersat 
poate estima de cite ori 
ai lucrat cu mașina res
pectivă si cit de intimă 
iți este recunoașterea ei. 
De aceea, prezenta ală
turi de studenti a unor 
cadre didactice cu expe
riență de uzină este in
dispensabilă.

Dincolo de clștigurlle e- 
fective in ordinea stric
tă a cunoașterii procesu
lui de producție si a 
muncii de concepție, a- 
telierul-scoală are o func
ție educativă extrem de 
importantă. ..Studenții 
dovedesc multă tragere 
de inimă și un devota
ment mal mare fată de 
producție. Ei constată 
care sint realitățile uzi
nei. Insu$indu-si In a- 
celasl timp disciplina 
productivă, un element 
Indispensabil al activită
ții economice. Fără dis

ciplină nu se poate crea 
nimic in profesiunea 
noastră. Avem contracte 
in valoare de cinci mi
lioane lei. cu termene de 
execuție. Studenții se o- 
bisnuiesc să respecte dis
ciplina de plan, incen să 
cunoască in mod concret 
ce este viata unei uni
tăți industriale. încadra
te intr-un sistem" — con
chide tovarășul Groșanu. 
Conștiința responsabilită
ților sociale atribuie a- 
cestor student! seriozita
te. o mai accentuată ma
turitate si înțelegere a 
viitoarei profesiuni.

Plecînd din atelierul- 
școală al Politehnicii ti
mișorene. am avut sen
timentul că am cunoscut 
un loc de mare concen
trare a energiilor tine
rești. animate de pasiu
ne si de o fermă con
știință a sarcinilor edu
cative si profesionale 
care stau în fata invă- 
tămintulul actual

BOTOȘANI (Corespondentul ..Scin
teii". M. Zamflrcscu). — Intr-una 
din sălile cabinetului județean de 
partid Botoșani s-a deschis o inte
resantă expoziție Intitulată : „Revo
luția română de la 1848 in acte șl 
documente". Evocare amplă a eveni
mentelor petrecute cu 125 do ani in 
urmă In Moldova. Țara Românească 
și Transilvania, expoziția înfățișea
ză aspecte semnificative ale revo
luției de la 1848. cărți. oi>ere ale 
revoluționarilor, acte sl alte docu
mente referitoare la Izbucnirea, des
fășurarea si reprimarea revoluției.

Tot în Botoșani, la Casa corpului 
_ desch|s expoziția „80 

crearea partidului po- 
muncituare din Româ-

didactic, s-a 
de ani de la 
litic al clasei 
nla".

★
• Astăzi. 14 mal. In sala Dalles 

(Bd. Nlcolae Bălcescu nr. 18) va avea 
loc vernisajul expoziției pictorului 
francez Eduard Pignon.

• începind de marți 15 mai. în 
sălile Muzeului de artă al Repu
blicii Socialiste România (str. Știrbei 
Vodă nr 1—3) poate fl vizitată ex
poziția Lucas Cranach. Expoziția 
reunește lucrări de pictură si xilo
gravură ale marelui maestru aflate 
în colecțiile din Republica Democra
tă Germană.

• „Imagini din Venezuela" se In
titulează expoziția de fotografii care 
se deschide astăzi. 14 mai. in sala 
Casei de cultură a I.R.R.C.S. (sir. 
Mihai Eminescu nr. 8).

★
GALAȚI (Corespondentul ..Scin

teii". Tudorel Oancea). — Muzeul de 
artă românească modernă șl contem
porană din Galați a deschis „Salonul 
de primăvară" al artiștilor plastici gă- 

jlățeni. Gruplnd circa 50 de lucrări de 
pictură, sculptură, grafică șl artă de
corativă dintre cele mai recente ale 
olastlcienilor gălăteni. expoziția dă 
posibilitatea să se urmărească mo
dul cum evoluează creația artiștilor 
din orașul de pe malul Dunării.

Muzeul de Istorie din Galati a des
chis la șantierul naval o expoziție 
documentară prilejuită de împlini
rea a 80 de ani de la înființarea a- 
cestei mari unilăti constructoare de 
nave. Prin intermediul unor docu
mente de arhivă, fotografii, grafi
ce. expoziția ilustrează începuturile 
construcției de nave, dezvoltarea oe 
care a cunoscut-o Șantierul naval din 
Galați de-a lungul timpului.

★
S ATU-MARE (Corespondentul 

„Scinteii". Octav Grumeza). — Salo
nul de artă plastică al municipiu
lui Satu-Mare găzduiește de cîteva 
zile expoziția retrospectivă a picto
rului sătmărean Toth Gyula (1891— 
1970). Sint expuse 60 dintre cele mai 
reprezentative lucrări de pictură și 
grafică în care artistul a redat cu 
profundă sensibilitate, de-a lungul 
multor decenii, imagini ale orașului 
său natal, ale altor orașe ale tării, 
în ansamblul său. expoziția reflectă 
crezul educativ-estetic care l-a 
călăuzit neîncetat pe artist în acti
vitatea sa.

MASURI FERME, 
CU TERMENE 

PRECISE
Blocul nr. 22, de pe 

Magistrala Nord-Sud 
din București, este dat 
in folosință din 1900. 
Cu toate acestea, el nu 
a fost recepționat nici 
pină acum, deoarece 
prezintă defecțiuni se
rioase, care provoacă 
locatarilor mari neca
zuri. în scrisoarea n- 
dresată redacției 
către asociația de lo
catari se arăta _1, 
atunci cind plouă, apa 
se scurge prin terasa 
blocului sau se infil
trează prin pereți, gea
murile și ușile aparta
mentelor au lufturi 
mari, planșeele pre
zintă crăpături etc. 
Scrisoarea sublinia, 
totodată, că în anii 
care au trecut au fost 
sesizate organismele 
competente, dar loca
tarii s-au ales doar 
cu... promisiuni.

Răspunsul Comitetu
lui executiv al Consi
liului popular munici
pal București, căruia 
redacția j-a adresat 
sesizarea, semnat do 
tov. Virgil Florea, vi
cepreședinte, ne încu- 
noștințează că, în 
sfîrșit, s-au luat mă
suri pentru ca reme
dierile necesare la 
acest imobil să se e- 
xecute la termene 
precise, de către 
I.C.R.A.L. Berceni, pe 
baza soluțiilor date 
de Institutul Prolect- 
București. Se prevede, 
astfel, să se refacă 
hldroizolația și stratul 
de uzură la terasa 
blocului In perioada 
1 VII-30 IX a.c. ; se va 
studia și stabili so
luția de remediere 
pentru degajarea de 
căldură a coșului de 
fum. care trece prin 
interiorul a două a- 
partamente (cum s-a 
putut adopta o ase
menea soluție de pro
iectare ?), pină la 30 
Iunie a.c. ; I.C.R.A.L.

de
că,

Bercen! va executa 
lucrarea respectivă în 
perioada 30 VI-30 IX 
a.c. ; aceeași între
prindere va remedia 
defecțiunile ușii meta
lice de ia intrarea In 
bloc ; I.D.G.B. va re
vizui Instalația de În
călzire și vasul tampon 
aj blocului pină la 30 
iunie 1973.

Controlul executării 
la termen a lucrărilor 
prevăzute — pe care, 
cu siguranță, organele 
C.P.M.B. 11 vor exerci
ta temeinic — va asi
gura aducerea blocu
lui In stare de folo
sință normală.

DUPĂ PROIEC
TANT, POTOPUL?

i-a

că,

O scrisoare adresată 
redacției de 17 locui
tori ai satului Poti- 
grafu, comuna Gor- 
gota, județul Prahova, 
semnala că în urma 
modernizării șoselei 
București—Ploiești (sa
tul fiind situat de-a 
lungul acesteia), ade
sea casele și curțile 
lor sint inundate de 
apă. Cînd, In primă
vară. s-au topit zăpe
zile. multe gospodării 
au fost aproape Izo
late de ape. Cauza ? 
Proiectul de lărgire a 
soselel n-a fost bine 
întocmit. în răspunsul 
trimis redacției
Consiliul popular ju
dețean Prahova, 
arată : „Sesizarea este 
pe deplin 
iată. Prin 
șosele! s-a 
tat un
care a înălțat traseul 
față de gospodăriile 
durate de o parte și 
de alta a șoselei. Ur
mare a ploilor abun
dente, apele se scurg 
în curțile gospodării
lor. pătrunzînd șl în 
casele locuitorilor din 
zonă. Fenomenul se 
explică prin faptul că 
în porțiunea res
pectivă de sosea 
nu s-a prevăzut o po-

de

se

înteme- 
dublarea 

execu- 
rambleu

sibllltate de scurgere 
a apelor. Este o defi
ciență de proiectare și 
de construcție care 
provoncă neajunsurile 
sesizate". în continua
re, răspunsul preci
zează un fapt nu lipsit 
de semnificație. în 
timpul lucrărilor, „pri
marul comunei Gor- 
gota a discutat această 
problemă cu proiec
tantul (tov. lng. Do- 
brotâ), de la Institu
tul de proiectări trans
porturi București, fără 
a se lua însă o măsu
ră practică. atunci 
cind deficiența putea 
fi mult mai ușor reme
diată". Așa stind lu
crurile, socotim nece
sară o explicație din 
partea conducerii res
pectivului institut de 
proiectări privind so
licitudinea fată de 
cerințele organelor lo
cale .șl, bineînțeles, 
eficiența lucrări^Vy 
Pentru că acum, col
tul remedierilor va fl 
mult mai mare decit 
cel al lucrărilor ce tre
buiau 
timpul 
șoselei, 
tuală nu poate fi re
zolvată — precizează 
răspunsul — decit prin 
executarea unei sub- 
traversărl a șoselei 
care să colecteze ape
le. Apoi este necesar 
un canal pereat pină 
în rlul Prahova, prin 
care să fie evacuate 
apele. Acest lucru tre
buie urgent realizat 
de către beneficiar, 
constructor și proiec
tant (Ministerul Trans
porturilor și Teleco
municațiilor) pentru a 
elimina pericolul de 
inundare permanent 
creat". Ținlnd seama 
de faptul că in scri
soarea celor 17 semna
tari se afirma că „vin 
mereu delegați, de 
peste tot. se uită, con
stată și se duc, fără 
să întreprindă ceva", 
solicităm conducerii 
ministerului să dispu
nă analizarea situației 
și luarea măsurilor ce 
se impun cu strin
gență.
Neculal ROȘCA ' 
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executate in 
modernizării 

„Situația ac-

Filme în premieră
• Drumurile bărbaților — produc

ție a studiourilor cehoslovace, in 
regia lui Ivo Toman. Evocare a unor 
întimplări reale, petrecute in perioa
da imediat următoare încetării celui 
de-al doilea război mondial. Cu Karel 
Hlusicka, Jan Kanyza. Zdenek Kutii.

• Clasa muncitoare merge in pa
radis — producție a studiourilor ita
liene, în regia lui Elio Petri. Distins 
cu Marele premiu (ex aequo) la 
festivalul de la Cannes — 1972, filmul 
angajează o dezbatere asupra unor 
probleme ale clasei muncitoare din 
Italia contemporană. In distribuție : 
Gian-Maria Volontă, Marlangela 
Melato, Salvo Randone.

® Eolomea — coproducție a stu
diourilor din R.D. Germană, U.R.S.S. 
și R.P. Bulgaria, în regia lui Herr
mann Zschoche. Film de anticipație 
ștlințifico-fantastică, interpretat de 
Cox Habbema, Ivan Andonov, Vse
volod Sanajev ș.a.

• Cind legendele mor — produc
ție a studiourilor americane, în regia 
lui Stuard Miller. Povestea unui 
vestit campion de „rodeo", o poveste 
cu implicații sociale privind situația 
dramatică a indienilor din Statele 
Unite. Cu Richard Widmark, Frede
ric Forrest etc.

O amplă manifestare

folclorică t
„uniiunivniun liliiiuului

DROBETA TURNU-SEVERIN (Co
respondentul „Scinteii". Virgil Tă
tarul. — Duminică. In localitatea Po- 
noarele din județul Mehedinți a a- 
vut loc tradiționala sărbătoare a li
liacului. Situată într-un cadru na
tural inedit — cunoscutul Dod natu
ral din olatră șl lacul Zâton — pă
durea de liliac ce se întinde ne o 
suprafață de 35 ha a devenit, in fle
care an. in prima jumătate a lunii 
mai. locul unor amole manifestări 
folclorice. în cursul zilei de ieri 
și-au dat Intîlnire la Ponoarele for
mații artistice din Întreg cuorinsul 
județului care au Drezentat. De estra
dele amenajate in aer liber, atracti
ve programe artistice. Sărbătoarea li
liacului a reunit mii de oameni de 
pe meleagurile mehedlnțene. din ju
dețele Învecinate și alte locuri din 
tară. Pină noaptea tirziu cin tecul, 
jocul și voia bună au dat acestei 
ample manifestări semnificația unei 
adevărate sărbători a primăverii.

Programul I

17.30 Cujs de limba franceză. Lec
ția a 54-a.

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

țul Brăila.
16.20 Căminul.
19,00 Ecranul.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul sâptâmînll : „Tara 
mea", de Ion Stavăr, text 
George Popovici. Interpre
tează Nlcolae Nlțescu.

20,05 Mai aveți o întrebare ? 
„Proiecte pentru apărarea 
sănătății" La întrebările te
lespectatorilor vor răspunde : 
acad. Aurel Moga-cardiolog ; 
prof. dr. Pop D. Popa — spe
cialist In chirurgie cardiacă ; 
dr. Ion Orha.

20.45 Roman foileton : „Femela în 
alb". Producție a studiouri
lor de televiziune franceze, 
după romanul Iul Wilk'.e 
Collins. Regla : Plerre Gau- 
therln. în distribuție : Ber-

nard Rousselt, Colette Ber
ge, Paloma Matta, Jean Leu- 
vrals, Jean Martin. 
Nasslet. Episodul III.

21.35 Revista literară TV nr.
22.35 24 de ore.
22,50 Luminile rampei. In r._ 

gram : „Mica serenadă" KV 
225 de W. A. Mozart. Inter
pretează Orchestra de ca
meră din MUnchen. Dirijor : 
Hans Stadlmalr.

Programul n

Henri

1.

pro-

20,00 Avanpremieră.
20.05 Film serial pentru copil : 

„Daktari".
10,30 Desene animate : „Cum ju

cau cazacii fotbal" — pro
ducție a studiourilor sovie
tice.

20,50 Publicitate.
20,55 Film documentar : ..Pădurile 

viitorului". Producție a stu
dioului de filme documen
tare „Al. Sahla". Regia : 
Alex. Drăgulescu.

21.05 Arii din opere Italiene.
21.35 Film serial : „Pe urmele lui 

Caplja". Producție a studlou*’ 
rllor de televiziune Iugos
lave. Regla : Ivan Hetrlch. 
în distribuție : Ljubisa Sa- 
mardzlc, Fablan Sovagovlc, 
Ivo Serdar, Iovan Liclna.

y

— Proiectul de Lege privind 
protecția mediului înconjurător, 
supus dezbaterii publice, se re
feră. fn cîteva dintre prevede
rile sale, la îndatorirea organe
lor de specialitate ale miliției 
de a controla concentrația po- 
luanților, intensitatea zgomotu
lui, de a lua măsuri și a aplica 
sancțiuni celor vinovați de po
luarea mediului de către auto
vehicule. Am dori să ne infor
mați in ce măsură este gata 
miliția sd facă față exigențelor 
noii legi, pornind de la faptul 
că în proiect se face și o afir
mare despre sancțiunile prevă
zute de legile în vigoare. Or, 
actualele reglementări...

— Sint insuficiente, vreți să spu
neți. Așa este. Pregătim 
iectul unej noi leal a 
lației, care îmbunătățește ___
dintre capitolele actualelor regle
mentări, ocupindu-se in mod co
respunzător și de aspectele pe care 
le ridică protecția mediului am
biant. Ne întrebați in ce măsură 
sintem gata să facem față exigen
țelor. Este cazul să arăt că miliția 
este dotată cu aparatură de mă
sură și control pentru testarea 
autovehiculelor, că desfășurăm 
sondaje ample asupra stării auto
vehiculelor, a cantităților de no
civități pe care le emană...

— $1 ce au arătat aceste son
daje 7

— Un lucru deloc îmbucurător : 
circa 35 la sută dintre autovehicule, 
in special autocamioane, autobuze 
ale transportului In comun, auto
vehicule ale șantierelor de con
strucții. tractoare rutiere. emană 
gaze nocive sau fum cu mult peste 
limitele admise in țările unde a- 
ceastă problemă este de mai mult 
timp reglementată.

în proiectul noi! legi a circu
lației. care este in curs de elabo
rare. ținindu-se seama atit de ex
periența cea mai bună acumulată 
pe plan Internațional, in specia) in 
țările din Europa, cit șl de unele 
condiții specifice ale noastre, se 
stabilește nivelul limitelor de con
centrație a gazelor de eșapament 
și de zgomot care nu vor putra f< 
depășite.

— De ce v-afl referit la „li
nele condiții specifice" ale noas
tre. Despre ce este vorba ?

— Vrem să fim realiști. Pe de o 
parte avem un parc numeros de 
vehicule de multe sute de mii. din 
care, după cum arată sondajele un 
procent însemnat depășește orice 
limită admisibilă. Avem insă și o

vehiculele noi stabilim limite etrln- 
se, corespunzătoare celor aplicate 
în alte țări.

— Iar dacă deținătorii nu le 
respectă, credeți că controlul 
miliției este suficient ?

— Ați atins o problemă mal com
plexă. Firește, ori de cite ori vom 
găsi un vehicul in neregulă In ce

pro- 
clrcu- 
multe

Circulația rutieră 
poate deveni

mai puțin poluantă
• Sondaje revelatoare : mal bine de o treime din 
totalul autovehiculelor circulă cu carburatoare Inco
rect reglate • De ce întîrzie asimilarea aparaturii 
de testare a gazelor de eșapament • Spre elabora

rea unei noi legi a circulației

Convorbire cu tovarășul general-maior HARALAMBIE 
VLASCEANU, adjunct al șefului Inspectoratului general al miliției

producție curentă de vehicule noi, 
de multe zeci de mii anual. Por
nind de la această realitate, stabi
lim limite ceva mal largi pentru 
parcul existent. Adică niște limite 
care pot fi respectate, dacă se asi
gură reglaje corecte de carburator 
(sau Injecție), dacă se remediază 
defectele ce duc la exces de gaze 
de eșapament și. lucru deloc de ne
glijat. la consum exagerat de car
buranți șl lubrifianți. Tar pentru

privește emisia de poluanți, vom 
putea aplica sancțiuni, vom Inter
zice circulația ' " Jx
fiecare seama 
personalul de 
țlei in ritmul 
vehicule și de 
cuiul. Ba mal —........
dajelor, lucrătorii noștri au fost 
întrebați : „Bine, bine, o să ne stră
duim să reglăm cit mal bine mo
torul, dar cu ce să măsurăm eml-

mașinii. Dar Iși dă 
că nu putem spori 
specialitate al mili- 
producției de auto- 
intensificare a trafi- 

__  mult, tn cursul son- 
lucrătorii noștri au

sia gazelor de eșapament ?“ Asla-I 
problema. Nu e suficient ca noi să 
fim dotați cu aparatură, ea este 
necesară uzinelor de reparații, ate
lierelor de întreținere, tuturor ga
rajelor. Este vorba de analizoare 
de gaze pentru motoare cu ben
zină, fummetre pentru motoare 
Diesel, sonometre pentru măsura
rea zgomotului. Or. acestea nu se 
produc încă in tară. Este o intir- 
zîere destul de greu de înțeles, a- 
vind în vedere că în curînd 
dustria noastră constructoare 
autovehicule împlinește două __ 
cenil. Fapt este că Industria noas
tră, a construcțiilor de mașini, va 
trebui sâ asimilize operativ aces
te tipuri de aparate. S-au asimi
lat altele, mult mal pretențioase 
și complexe.

— în concluzie, cum vedeți 
rolul organelor de specialitate 
ale miliției in protejarea me
diului ambiant împotriva po
luării auto ?

— Noile reglementări privind 
circulația pe drumurile publi
ce vor fi. de asemenea, un in
strument important pentru tradu
cerea în viață a prevederilor Legii 
privind protecția mediului încon
jurător. Nu subestimăm rolul stră
daniilor noastre, dar mediul este 
al nostru al tuturor și, de aceea, 
apreciez că este necesară colabo
rarea corelată a tuturor factorilor 
— miliție, producătorii de auto
vehicule, de aparatură de măsură 
și control, unități de întreținere, 
deținătorii și forurile lor tutelare, 
pentru a acorda sprijinul cuvenit 
omului de la volan, pentru ca sâ 
1 se pună la dispoziție vehicule in 
stare corespunzătoare șl a i se pu
tea cere o exploatare la nivelul 
exigențelor actuale.

Sperăm că In această activitate 
Importantă vom putea conta pe 
sprijinul opiniei publice, al presei, 
radioului și televiziunii, a căror in
fluență. atunci cind se exercită, 
este de un mare sprijin pentru noi.

în
de 

de-

Convorbire consemnată da 
Al. PLAIEȘU

Ghera.se
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O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ PE STADIONUL REPUBLICII

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Președinte al Republicii Guineea, secretar general al Partidului 

Democrat din Guineea

„Crosul tineretului11 ’73 
și-a desemnat ciștigătorii

Din primele ore ale d!m!nc|fi 
dc duminică, Ba Republicii din 
Arad — scăldat din plin de ra
tele fierbinți ale soarelui de 
primăvară — a cunoscut o rie 
?i neobișnuită animație. Mii fi 
mii de locuitori ai orașului de 
pe Mureș ținuseră «d participe 
de la început la programul an
trenantei duminici sportive pri
lejuită de finalele ve țară ale 
celei dc-a Vl-a ediții a „Cro
iului tineretului", compciifie 
organizată de CC. al L'.T.C. In 
colaborare cu Consiliul Central 
ai L'.G.S.R. fi Consiliul Națio
nal pentru Educație Fitted fi 
Sport

Ora 9 înfr-o aliniere perfec
tă, cei 480 de tineri ți tinere 
(clasați pc primele locuri in e- 
t.pele județene) sint adunat! 
in ptefa din fața palatului con
siliului popular județean, împo
dobită cu pricepere fi gust pen
tru marele eveniment sportiv. 
Are loc festivitatea de deschi
dere, cu prilejul căreia tov. Li- 
viu Derban. președintele Con
siliului județean Arad pentru 
educație fizică și sport, pre
ședinte de onoare al comisiei 
de orpanizarc a ..Crosului tine
retului" ediția 73, a adresat un 
călduros salut fi urări de suc
ces in finale tuturoT partici
pant tlor.

Mai apei, H piață se revarsă 
șirul celor aproape 3 000 dc pio
nieri. băieți și fete, participanți 
la ..crosul pionierilor" din mu
nicipiul Arad. La scurt timp, 
aproximativ 12 000 de tineri ji 
tmere inundă piața Intr-o vi
guroasă alergare intrecindu-se 
ia crosul tinerilor din muni
cipiul Arad. în cele două gru
puri de alergători, recunoaștem 
numeroși elevi de la Școala ge
nerală nr. 19, liceele 1. 3, 6. li
ceul pedagogic, grupul școlar 
de construcții, grupul școlar al 
consiliului popular județean, ti
neri fi tinere de la urina de 
s*-unguri, uzina de vagoane, 
fabrica „Tricoul roșu". între
prinderea de articole metalice 
pentru mobilier și binale etc.

Ora 10.15. Se dă startul fn 
prima probă a finalelor pe ta^â 
la „Crosul neretului". 80 de 
tinere intre 15 și 16 ani urmea
ză să parcurgi 800 m. în frun
tea plutonului trec, pe rind, 
sportivele cu nr. 3 (care insă 
abandonează) și 28, dar apoi 
conducerea o preia nr. 23 (re
prezentantă a județului Cluj), 
care va ciștiga această finală. 
Ea se numește lolanda Rus și 
este elevă la un curs de califi
care la fabrica de tricotaje 
„Someșul0 din Cluj.

„Temperatura" competiției 
crește de la o probă la alta, de 
la o categorie la alta. Astfel, la 
proba de 1 500 m băieți, plo
ieșteanul Victor Dinu ciștigă 
pe ultimii metri, in fața bucu- 
reșteanului Mircea Soare ți a 
talomițeanului Mircea Ciobanu. 
Pronosticurile se dovedesc a fi 
cind bune, cînd... infirmate. 
Constantin Voaideș, elev la 
complexul școlar de construcții 
din Bacău, nu-și dezminte cu 
nimic realele-i posibilități, do- 
bindite de-a lungul a numeroa
se ore de pregătire sub îndru
marea profesorului Simion 
Blaoa. El ciștigă detașat proba 
următoare: 2 000 metri, re
zervată băieților de 17—19 ani.

Luptă strinsă purtată cu ar
doare și ambiție sportivă dtn 
start la sosire și in celelalte 
trei finale. Fiecare caută ca. pe 
măsura posibilităților sale, să 
ocupe un loc cit mai bun, să 
reprezinte cu cinste culorile 
sportive ale județului respecta . 
să răspundă încrederii suporte
rilor. Asistăm la un spectacol 
sportiv de toată frumusețea, 
unde, firește, nu s-a pus pro
blema tehnicii alergării $| nici 
nu a fost vorba de adoptat o 
tactică „savantă". Important 
in aceste finale — ca de altfel, 
in general, in competițiile de 
masă — a fost ca să participi, 
să iei startul și să termini tra
seul... cit mai ..in față".

Aplauze meritate și felicitări, 
fn aceeași măsură, pentru partl- 
cipanții la „Crosul veteranilor", 
pentru liderul acestora, Dumi
tru Tilmaciu (52 ani), ciștigă- 
torul întrecerii.

Const. SIMION
corespondentul „Scînteii'

— Cum aprcciațl. In general, 
„Crosul tineretului" ?

— Inițiativa Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist da 
a organiza. In flecare an. această 
amplă acțiune sportivă de masa o 
socotesc ca fiind deosebit de salu
tară. ca contribuind la angrenarea 
unul număr tot mai mare de tineri 
In activitatea atletică. încă de la 
prima ediție (București. 1958), ..Cro
sul tineretului" ne-a demonstrat că 
poate să antreneze mii și mii de ti
neri Îndrăgostiți de atletism, de 
alergări. Țlnind scama de scopul 
prevăzut In regulamentul competi
ției, consider că, mal ales, la ulti
mele ediții — care, așa ca aceasta 
de la Arad au cunoscut un plus 
de atractivltate și amploare — „Cro
sul tineretului" și-a dovedit efi
ciența.

— în ce constă această efi
ciență ? Vă gindiți, probabil, la 
„ciștigul" cc l-ar putea avea 
atletismul de performanță.

— Mă glndesc, In primul rind, la 
faptul că dintre finaliștii trecutelor 
ediții s-au ridicat alergători de per
formanță care ne reprezintă țara 
In mari competiții Internaționale. 
Exemplele sint cunoscute : nu le 
voi mai repeta. Consider insă că nu 
este suficient să așteptăm totul nu
mai de la fazele finale ale compe
tiției, ci că este necesar să existe o

susținută preocupare din pnrtea tu
turor factorilor care îndrumă acti
vitatea sportivă — învățători, pro
fesori. antrenori, conduceri de aso
ciații sportive etc. — in ceea ce pri
vește antrenarea, depistarea și se
lectarea clementelor de performan
ță in atletism. Încă dc la Întrecerile 
locale. în telul acesta, se va reuși 
să se transpună efectiv in practică 
liotărircn plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, ho- 
tărire care situează crosul in rlndul 
principalelor mijloace de angrenare 
a tineretului In activitatea sportivă.

— Cc ne puteți spune In le
gătură cu cea dc a 6-a ediție a 
„Crosului tineretului" 7

— înainte de toate, sincere feli
citări organizatorilor. îmi exprim 
speranța că, din rlndul Analiștilor, 
atletismul, probele de alergări iși 
vor recruta elemente statornice, cu 
reale posibilități pentru activitatea 
dc performanță. Ar fi un real ciș- 
tig. totodată, dacă tinerii și tinerele 
care au luat parte la diferitele faze 
ale crosului vor rămine prieteni al 
sportului.

Mlcrolntervlu cu prof. 
VICTOR FIREA, 

secretarul general al Federafiei 
române de atletism

I PE PODIUMUL
• Categoria 15-18 ani — fete 

l (800 m) : 1. — lolanda Rus (fabrica 
’ de tricotaje „Someșul" — Cluj). 3. — 
l Luclca Slabu (liceul nr. 2 Deva). 3. — 

■ Lenuța Coadă (liceul Movila Mire- 
ț sil — Brăila) . băieți (1 500 m) : 1. — 
' Victor Dinu (centrul școlar de chl- 
l mie Ploiești). 2. - Mlrcea Soare (Jt- 
■’ ceul industrial de construcții de ma- 
\ șinl „23 August" București). 3. — 
, Mircea Ciobanu (liceul din Lehliu- 
\ gară. jud. Ialomița).

• Catcg. 17-19 ani — tete (1 ooo m):
\ 1. — Ecaterina Iancu (liceul peda-
; gogic Ploiești), 2. — Eleonora Sava 
Ț (Central școlar de chimie Piatra 
< Neam*,). 8. — Margareta Iliescu (li- 
) ceul ,.Tudor Arghezi" din Tirgu Căr- 
i bunești — Gorj) : băieți (’. OCO m) : 
1 1. — Constantin Voaideș (Complexul
( școlar de construcții Br.cău), 2. —

DE ONOARE i
Martin Valerlu (liceul nr. ?. Deva), 
3. — Tlberlu Rozsnyai (liceul nr. 15 l 
din Cluj). I

o Categoria peste 19 ani — fete \ 
(1 000 m) : 1. - Mlhâiță Chlclora (Fa- / 
cultatea de educație fizică, Institu- \ 
tul pedagogic Bacău), 2. — Vlcto- < 
ria Palea (liceul agricol Dumbrâ- \ 
veni, jud. Sibiu), 3. — Rodlca Desa i 
(Institutul pedagogic Bscfiu) ; băieți \ 
(3 000 in) : 1. — Dorel Gruia (student i 
la Universitatea Timișoara). 2. — ) 
Teodor Chitaru (electrician la I.A.S i 
Fetești — Ialomița), 8. — Petre Ru- ) 
su (militar In termen. i

Clasament pe județe i 1. — Praho- i 
va (192 puncte), 2. — Bacău (239 p.), I 
3. — Hunedoara (292 p.), 4. — Ma- 
ramureș (349 p.), 5. — municipiul j
București (573 p.). 6. — Brăila (379 p.) l

Spectaculozitatea curselor de dirt-track este evidentă. De ce, totuși, 
concursuri atit de puține ?

Foto : S. Cristian

Sportivitate®... lăsată la vestiar ?
Lume multă, Ieri dimineață In In

cinta stadionului Tinerelului. Timpul 
nu a fost intru totul favorabil (bur
niță. frig. vint). dar ne terenurile de 
handbal, rugbi, baschet, la atletism 
disputele — fie cu caracter oficial, 
fie amical — au plăcut spectatorilor. 
Sportivii șl sportivele — în mare 
majoritate tineri din Capitală sau din 
diferite orașe ale țârii — au ținut să 
respecte înainte de toate legea spor
tivității". pe ei înșiși, pe antrenori, 
publicul ce-i asista. Pe un singur 
teren însă (la meciul de rugbî Arhi
tectura — Dunărea Giurgiu), spiri
tele s-au aprins, echipele respective 
și „suporterii" lor de pe margine lă- 
slnd o impresie penibilă. Schimbul

de Injurii... șl de pumni a început pe 
teren și a continuat după încheierea 
partidei. Eforturile antrenorilor și ale 
arbitrului s-au dovedit insuficiente 
pentru a-i tempera pe cel cițlva „să- 
mință de scandal". Unul dintre cei 
mai infierbintați a fost giurgiuvea- 
nul Badea Cornel : deși eliminat, nu 
s-a potolit o clipă.

Chiar dacă e vorba de un „caz 
particular", precum au încercat să 
ne convingă, fiecare despre echi
pa sa. cei doi antrenori, este 
necesară intervenția fermă șl intran
sigentă a conducerilor asociațiilor 
sportive respective, a însuși forului 
federal. Sportivitatea nu trebuie 
știrbită In nici un fel și de nimeni !

DIN LUMEA LARGĂ
• înainte de a pleca spre patrie, 

echipa masculină de baschet a 
U.R.S.S., care a întreprins un turneu 
In S.U.A., a jucat la Lexington (Ken
tucky) in compania formației „Ma
rathon Oil". Baschetballștii sovietici 
eu terminat învingători cu scorul de 
109—87 (51—40) • Campionul euro
pean de box la categoria ..mijlocie", 
danezul Tom Bogs, și-a făcut debu
tul internațional la categoria „semi
grea" invlngindu-1 la puncte, în 10 
reprize, pe cunoscutul pugilist ame
rican Mike Quarry. Meciul, desfășu
rat la Copenhaga, a fost urmărit de 
peste 4 000 de spectatori. Bogs a 
anunțat câ renunță La titlul european 
al categoriei mijlocii, urmînd să-l 
jntilnească pentru centura continen
tal* -»■ „semigreilor" pe englezul John 
Conteh • Cu prilejul concursului in
ternațional atletic de la Toronto, pro
ba de aruncare a greutății a foșt 
clștigatâ de americanul Brian Oldfi- 
led. care a realizat 21.32 m • Selec
ționata feminină de volei a U.R.S.S. 
și-a continuat turneul in Japonia, 
evoluind la Aklta. în compania for
mației „Hitachi-Musashi". Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 3—1 
(15—6. 10—15. 15—5. 15—6). Pină în 
prezent, din seria celor 6 jocuri, e- 
chipa sovietică a susținut trei parti
de. obținlnd două victorii • La San 
Diego se va disputa un interesant 
«meci de tenis între o femele (Mar
garet Court, apreciată la ora aceasta 
ca una dintre cele mai bune jucă

toare din lume) și un bărbat (ame
ricanul Bobby Riggs, in virstă de 55 
de ant, o celebritate a tenisului mon
dial de pe vremea lui Don Eudge). 
Australianca Margaret Court, in e- 
tate de 30 de ani, a primit provo
carea lansată de Riggs, care susține 
că este capabil să o învingă pe una 
din cele mai redutabile campioane, 
cu toate că nu mal este tlnăr 0 La 
Teheran, In subgrupa B a zonei 
Asia—Oceania (preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal), echipa 
Iranului a învins cu 2—1 (1—0) se
lecționata R.P.D. Coreene. Reprezen
tativa Siriei a dispus cu scorul de 
2—0 de Kuweit. în clasamentul aces
tei grupe, după 4 etape, conduce echi
pa Iranului cu 7 puncte • Echipa 
de fotbal a orașului Dar es Salaam 
a susținut. în prezența a 65 000 de 
spectatori, un meci cu echipa de ti
neret a Braziliei, aflată In turneu In 
Africa. Fotbaliștii africani au obți
nut victoria cu scorul de 3—I (2—0) 
• Rezultate înregistrate în etapa a 
20-a a campionatului de fotbal al 
R. D. Germane : F C. Hansa Ros
tock — Rotweiss Erfurt 3—0 ; F. C. 
Carl Zeiss Jena — Chemie Leipzig 
1—1 , F C Magdeburg — Dynamo 
Berlin 2—0 , Vorvărts Frankfurt pe 
Oder — Dyna mo Dresda 2—3 : Lo
komotiv Leipzig — Sachsenring 
Zwickau 5—1 , F C. Union Berlin — 
Wismut Aue 3—0 . Chemie Halle — 
F C Karl Marx Stadt 0—1 în cla
sament conduce Dynamo Dresda (32

puncte), urmată de F. C. Carl Zeiss 
Jena (28 puncte) 0 Boxerul spaniol 
Jose Antonio Jimenez este noul cam
pion european la categoria pană, in 
urma victoriei obținute la puncte. în 
meciul de 15 reprize, susținut la Gl- 
jon cu englezul Tommy Glencross 
0 Guido Monzino, conducătorul ex
pediției italiene care a întreprins as
censiunea vîrfului Everest (8 848 m). 
a transmis la Roma un mesaj prin 
care confirmă că două echipe alcă
tuite din 8 alpinlștl au reușit să a- 
tingă cel mai înalt pisc de pe globul 
pămintesc. Din cauza timpului nefa
vorabil, cea de-a treia echipă,care se 
afla la ultima tabără de asalt, a fost 
nevoită să renunțe la tentativa sa de 
a urca pe „acoperișul lumii". Alpi- 
niștii italieni, se arată in mesaj, s-au 
comportat cu multă bravură, reali- 
zînd unul dintre cele mal importante 
succese din istoria dramatică a esca
ladării Everestului 0 în concursul 
atletic de la Fresno (California), 
sprinterul american de culoare Steve 
Williams (19 ani) a egalat recordul 
mondial in proba de 100 varzi. reali- 
zînd timpul de 9"1'1O 0 Campiona
tele europene de ludo de la Madrid 
s-au încheia* La categoria ușoară 
titlul a revenit sovieticului Serghei 
Melnlcenko Un aii sportiv sovietic 
Serghei Novikov a obținut medalia 
de aur la .toate categoriile" Dietmar 
Hoetger <R D G ) - semimljlocie — 
a fosf singurul campion care a reu
șit să-și păstreze centura.

Un nou record mondial la atletism
Constantin Stan : 10 km marț — 41’29"2/10

îerî dimineață, în cadrul unei ten
tative efectuate pe pista Stadionului 
Republicii din Capitală, atletul Con
stantin Stan (de la clubul P.T.T.) a 
stabilit un nou record mondial In

proba dc 10 kilometri marș, cu tim
pul dc Vechiul record, de
ținut de G. Panlkln (U.R.S.S.) șl P 
Frenkel (R. D. Germană), era de 
41’35”.

fotbal DIVIZIA A-ETAPA A XXIII-A
0 Joc frumos la Pitești 0 Aslstență-record și goluri numeroase 
la derbiul clujean 0 Mai multe faulturi, decît... șuturi pe 
poartă (Sportul studențesc—Steaua) 0 Doar mureșenii au 

ciștlgat pe teren propriu

JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
F. C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU 
A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. REȘIȚA 
S. c. BACĂU — U.T.A.

1-1 (1-1)
1-1 (1-1)
2—0 (0—0) 

u—o
F. C. CONSTANȚA — F. C. PETROLUL u—0
UNIVERSITATEA CLUJ — C.F.R. CLUJ 2—2 (1—1)
SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA U—0
DINAMO — RAPID (la încheierea edijiei 0—0)

ETAPA VIITOARE (16 mal)
Universitatea Cluj — Steaua, 

Steagul roșu Brașov — Jiul, 
Universitatea Craiova — Spor
tul studențesc, S. C. Bacău —

F. C. Argeș. Dinamo — A.S.A. 
Tg. Mureș, U.T.A. - C.F.R. 
Cluj, Rapid — F. C. Constanța, 
F. C. Petrolul — C.S.M. Reșița.

DIVIZIA B
Seria 1. Șantierele Navale Ol

tenița — C. S. Tirgoviște 2—0, 
Gloria Buzău — Politehnica 
Iași 2—1, Metalul Plopeni — 
Știința Bacău 2—0, Progresul 
București — Metalul București 
1—1, Progresul Brăila — Chimia 
Rm. Vîlcea 2—0, F. C. Galați — 
C.S.U. Galați 1—0, Ceahlăul 
Piatra Neamț — Dunărea Giur
giu 5—2, C.F.R. Pașcani — Delta 
Tul cea l—0.

După 23 dc etape, pe locul I — 
Politehnica lași (30 puncte). Pe 
locul II — Metalul București 
(28 p.).

Seria a ll-a. Olimpia Satu- 
Mare — Metrom Brașov 4—1,
E. C. Bihor — Olimpia Oradea 
2—1, C.F.R. Arad — Minerul 
Anina 2—0, Electroputere Cra
iova — Metalul Drobeta Turnu- 
Severin 2—1, C.F.R. Timișoara 
— Politehnica Timișoara 0—3, 
Corvinul Hunedoara — Metalur
gistul Cugir (aminat), C.S.M. 
Sibiu — Nitramonia Făgăraș 
l—0, Minerul Baia Mare — Glo
ria Bistrița 1—0.

în clasament, după 23 de 
etape conduce Politehnica Timi
șoara (31 p.). Pe locul doi —
F. C. Bihor (30 p.).

box Campionatele juniorilor
BRĂILA (Prin telefon, de la Tra

ian Enache). — Străvechiul oraș de 
pe bătrînul Danubiu a fost timp de 
7 zile gazda (ospitalieră) a finalei 
campionatului național de box al ju
niorilor. In acest scop, localnicii au 
reamenajat arena „Progresul" din 
str. Republicii, mărlndu-i capacitatea 
și oferind posibilitatea ca, la cele 7 
gale, să asiste peste 15 000 spectatori. 
Tehnicienii boxului au constatat că 
actuala finală a dovedit o bună pre
gătire a tinerilor boxeri, mai puțin 
(de ce ?) cel din București. Un pro
gres deosebit s-a observat la concu
renței din județele Dolj, Brăila. Con
stanța, Caraș-Severin, Timiș, Bihor, 
Galați ș.a. Apreciem comportarea bo
xerilor „juniorilor mici" Florea Zam
fir („Voința" București). Hainal Carol 
(Salonta-Bihor), Constantin Voinescu 
(Brăila), precum și a „juniorilor 
mari" Virgil Sirbu (..Metalul" Bocșa 
Română), Nită Robu (C. S. Brăila), 
Damian Cimpoieșu (Școala sportivă 
Brașov) șl Mircea Simon („Dinamo" 
București).

Iată ciștigătorii (In ordinea catego
riilor) — juniori mici : F. Zamfir 
(Voința-București), Paul Căpriceanu 
(Electroputere-Craiova), C. Voinescu 
(Voința-Brăila), P. Cosma (C.S.M. 
Cluj), C. Chingaru (Rafinorul-Plo- 
iești), Gh. Rusu (Progresul-Brăila), 
C. Hainal (Metalul-Salonta), A. Ple- 
șa (Șc. sportivă Viitorul Timișoara). 
71 kg. M. Celcan (Steaua-București). 
P. Andrei (Dinamo-Bucureștl), M. 
Săndulescu (Șc. sportivă Pitești). P. 
Hudugeanu (Constructorul-Bucu- 
rești).

marl : T. Rusit (S. S, Con- 
P. Dragu

N. Robu
i Barbu

Junlorl r 
stanța), 1 
Craiova), 
Alexandru ____
Galați), V. Soroceanu (Nicollna-Iași), 
V. Sirbu (Metalul-Bocșa Română) 
N. Nicolaev (I.C.M.S. Galați), D.

(Electroputere- 
(C. S. Brăila). 
(Constructorul-

Cimpoieșu (S. S. Brașov), I. Răducu 
(P.A.L. Brăila), Șt. Turcus (Crișul- 
Oradea). C. Dafinolu (Progresul-
Brăila), Mircea Simon (Dinamo-
București).

ACTUALITATEA LA...
TENIS

Semifinalele turneului de tenis 
de la Stuttgart (R.F.G.) s-au sol
dat cu următoarele rezultate : sim
plu femei : Sandberg (Suedia)— 
Creydt (R.F.G.) 6—4. 6—0 ; Winkens 
(R.F.G.)—Sugiarto (Indonezia) 3—6. 
6—4. 6—2 ; simplu bărbați : Poh- 
mann (R.F.G )—Fassbender (R.F.G.) 
3—6 3_6. 6—1. 6—4. 8—6 : Else he n- 
broich (R.F.G.)-Nitsche (R.F.G.) 
6—2. 6—3. 6—3 ; dublu femei : Sand
berg. Vikstedt (Suedia)—Ruzici. Gohn 
(România) 8—2 4—6. 6-3 : Kaligis. 
Sugiarto (Indonezia)— Guedv (Fran
ța). Simionescu (România) 4—6. 6—1. 
6—3.

La Ciudad de Mexico se dispută 
meciul de tenis dintre echipele Me
xicului si S.U.A.. contînd pentru fi
nala „Cupei Davls" (zona nord-ame- 
rlcană). După prima zi. rezultatul 
era egal : 1—1. Mexicanul Paul Ra
mirez a reușit o surprinzătoare vic
torie cu 6—4. 6—2. 6—3. în fata cu
noscutului jucător american Tom 
Gorman. în cea de-a doua partidă. 
Harold Salomon l-a Învins cu 7—5 
6—4. 7—5 pe Joaquin Loyo Mayo. 
în ziua a doua, cuplul american Tom 
Gorman. Erick Van Dillen a între
cut cu 7—5. 12—14 6—3. 6—4. cu
plul mexican Vicente Zarazua. Râul 
Ramirez. S.U.A. conduce, deci, cu 
2—1. Din echipa americană, dețină
toarea .Salatierel de argint", nu 
face parte Stan Smith, care In a- 
ceste zile participă la turneul de la 
Dallas.

CICLISM
Dună * zile de Întrecere. In „Cursa 

Păcii" conduce polonezul Rvszaid 
Szurkowskl. urmat de Jlrl Mainus 
(Cehoslovacia) la 2’06". Peter Matu- 
sek (Cehoslovacia) la 2’13" Primul 
dintre concurentli români este 
Theodor Vasile — locul 17. la 3'38". 
Clasamentul ne echipe : 1. Ceho
slovacia : 2. Franța la 1’03" : 3. Bel
gia la 1'56" . 4. Polonia la 2'09" : 5. 
Italia la 4'08" : 6. U.R.S.S. la 4’51". 
Echlna României ocuoă locul 11 la 
8’58"

Ieri a avut loc etapa Dubnica— 
Banska Bystrica. Plnă la închiderea 
ediției nu ne-au parvenit rezulta
tele

POLO PE APĂ
0 Turneul international de polo 

oe aoă (echipe de luniori) desfă
șurat la Sibenik (Iugoslavia), a fost 
cistigat de selecționata Ungariei — 5 
puncte, urmată de România 81 Iu
goslavia - 3 puncte. Spania — 1 
punct. în ul’lma zi : România—Iu
goslavia 6—6 (1—1. 2—2. 2—1. 1—2). 
Ungaria—Spania 5—5.

Vă mulțumesc cu căldură dumneavoastră, Iar prin dumneavoastră, 
întregului partid și poporului gulneez, pentru felicitările adresate cu 
ocazia aniversării Partidului Comunist Român.

Doresc, In rîndul meu, să vă transmit, în numele poporului român, 
al Partidului Comunist Român, cu prilejul celei de-a 26-a aniversări de 
la crearea Partidului Democrat din Guineea, salutul nostru de prietenie 
militantă, împreună cu urări de noi șl mari succese pentru dezvoltarea 
economică șl socială a țării, în lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului șl neocolonlallsmulul, pentru apărarea Independenței națio
nale, pentru progresul și prosperitatea poporului gulneez prieten.

Cu cea mal înaltă conslderațlune,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
secretar general 

al Partidului Comunist Român

lîJTOARCERfA DIN R. f. GERMANIA 
A DEEEGA1IEI COMITETUEUI EXECUTIV Al CONSIEIUEUI 

POPULAR JUDEȚEAN CONSTANT
Duminică s-a Înapoiat In Capitală, 

venind din Republica Federală Ger
mania. delegația condusă de tovară
șul Vasile Vilcu, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Constanța, care, la In
vitația președintelui Senatului ora
șului Hamburg, a făcut o vizită In 
cadrul relațiilor de prietenie între 
orașele Constanța și Hamburg. Cu 
acest prilej, delegația a vizitat o- 
blective industriale, culturale, edi

litare șl a purtat discuții cu facto
rii de răspundere privind dezvol
tarea relațiilor de colaborare In 
domeniul cultural, științific, edilitar 
și turistic.

La aeroport, delegația a fost In- 
ttmplnată de tovarășul Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capita
lei, șl alte persoane oficiale.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei R.F, Germania La Bucu
rești.

(Agerpres)

Plecarea președintelui Comitetului 
internațional ai Crucii Roșii

Președintele Comitetului interna
țional al Crucii Roșii (C.I.C.R.), Mar
cel A. Naville, împreună cu soția, 
care la invitația președintelui Socie
tății de Cruce Roșie a Republicii So
cialiste România, general-colonel Mi

hai Burcâ, a făcut o vizită In țara 
noastră, a părăsit duminică Capitala.

Oaspetele a fost însoțit de Melchior 
Borsinger, delegatul general al 
C.I.C.R. pentru Europa și America 
de Nord. (Agerpres)

Vizita delegației Frontului Național 
al Germaniei Democrate

Delegația Frontului Național al 
Germaniei Democrate, condusă de 
Alexander Mallickh, membru al Pre
zidiului și Secretariatului Consiliului 
Național, care se află in țara noas
tră, la Invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, a vi
zitat simbătă și duminică noul oraș 
Orșova, Sistemul hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier", precum 
și alte obiective economice și social-

culturale din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin.

Oaspeții au avut o lntîlnire la 
Consiliul popular al județului Me
hedinți. Cu acest prilej, Iulian Ploș- 
tinaru, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității Socialiste, 
a Împărtășit oaspeților din experien
ța și preocupările acestei organizații 
de masă.

(Agerpres)

„ESTIMO ’73“ și-a închis porțile
Duminică și-a Închis porțile expo

ziția internațională „ESTIMO ’73". 
Manifestare economică care, timp de 
opt zile, a polarizat atenția specia
liștilor și oamenilor de afaceri din 
numeroase țări, expoziția s-a bucu
rat de o largă participare, exprima
tă prin prezenta a 80 de firme din 
16 țări : Anglia. Austria. Belgia. 
Bulgaria. Cehoslovacia. Danemarca. 
Elveția, Franța. Finlanda. R.D.G., 
R.F.G., Italia. Iugoslavia Olanda. 
Polonia și Ungaria.

Tara noastră, care a detinut mal 
bine de o treime din suprafața de 
expunere, a fost reprezentată de 16 
Întreprinderi de comerț exterior și 
centrale industriale de specialitate. 
Prin Întreaga sa desfășurare, expo
ziția „ESTIMO ’73“ a adus o reală 
contribuție la dezvoltarea schimbu
lui de valori materiale, de Idei și 
experiență, la promovarea colaboră
rii internaționale.

GIMNASTICĂ
DAN GRECU, LOCUL 10 

LA „EUROPENE"
La Palatul sporturilor din Greno

ble au început campionatele europe
ne masculine de gimnastică. Pe locul 
intii, la individual compus, s-a situat 
Viktor Klimenko (U.R.S.S.), care-și 
păstrează titlul cucerit cu doi ani în 
urmă la Madrid Iată ordinea pri
melor trei locuri In clasamentul fi
nal : 1. Klinenko — 56.55 puncte ; 2. 
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 56.30
puncte ; 3. Klaus Koste (R. D. Ger
mană) 55.70 puncte. Gimnastul român 
Dan Grecu s-a clasat al 10-Iea (din 
60 de participant!) cu 54,55 puncte. 
Campionatele continuă cu întrecerile 
speciale pe aparate.

CAMPIONATELE 
MAESTRELOR

BACAU (Corespondentul „Scln- 
teii". Gh. Baltă). — Timp de două 
zile, în cocheta sală de sport din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a avut loc finala campionatului na
țional de gimnastică al maestrelor. 
cele mai bune gimnaste din țară. 
La individual compus, un remarca
bil succes a repurtat Anca Grigoraș, 
de la asociația sportivă „Flacăra" din 
localitate, care o'otine titlul de cam
pioană absolută a țării, pentru a 
doua oară consecutiv. în finala pe 
aparate, victoriile au fost împărțite 
intre aceeași Anca Grigoraș. Alina 
Goreac (ciștigătoare la sărituri și 
paralele) și Elena Ceampclea de la 
„Dinamo" București.

CALITATEA
(Urmare din pag. I)
producător-controlor și producător- 
beneficiar ; a instaurat o seriozitate 
și o disciplină mai mare in procesul 
de producție. Pentru că, nu rareori 
se iveau discuții legate de calitate, 
de faptul că produsul „merge și 
așa". Acum, clasificarea defectelor 
in cele patru grupe s-a făcut cu a- 
cordul producătorului și beneficiaru
lui. Producătorul, știind că un delect 
critic sau principal generează re
fuzuri. nu mai insistă pe lingă con
trolor să fie ..acceptat" și livrat. în 
loc să-și piardă timp cu „concilie
rile", pleacă pe flux să descopere 
cauza și să o înlăture. Metoda mă 
ajută și pe mine, conducător in pro
cesul de producție, să Iau decizia cea 
mal justă. Și Încă un aspect : dacă 
defectul s-a produs din cauza mun
citorului, acesta nu mai poate „În
vinui** mașina.

Ing. Teodor Antonescu, director 
tehnic al combinatului pentru fibre 
artificiale :

— Relev, In mod deosebit, latura 
aplicativă a metodei ; poate fi folo
sită cu succes de fiecare muncitor, 
la fiecare produs in parte, pe schim
buri, iar unitatea de timp poate fi 
variată — o zi, o săptămină, o oră 
ș.a. ; contribuie intr-o mare propor
ție la perfecționarea calificării oame
nilor șl a tehnologiei. în acest sens, 
am organizat cursuri de calificare și 
de specializare, am modernizat o 
bună parta din tehnologie. Proce-

PRODUCȚIEI
deul întreține șl dezvoltă totodată o 
bună colaborare Intre furnizori și be
neficiari — care pot face fructuoase 
observații asupra prelucrabilității 
produselor noastre, a unor defecte 
ce mal apar, a cauzelor acestora.

Ing. Virgil Crișan :
— în județul Brăila, „jurnalul ca

lității" a generat bune rezultate ; 
refuzurile de produse, din cauza ca
lității, au scăzut substanțial in pri
mele 4 luni. Acum, am trecut la faza 
de generalizare a metodei în fiecare 
unitate și pe fiecare produs. Ne gin- 
dim să pătrundem mai mult pe flux, 
să o aplicăm la fiecare muncitor, 
dacă este posibil șl pe fracțiuni mal 
mici de timp — pină la o oră chiar. 
Pentru aceasta e nevoie insă ca 
metoda jurnalului să fie Însușită de 
întreaga masă de salariați, să devină 
un Instrument de lucru al fiecăruia. 
Avem în vedere, deci, o propagandă 
tehnică adecvată, pe care noi ne-am 
gîndit să o realizăm prin înființarea 
cercurilor calității sau a colectivelor 
pentru calitate in fiecare unitate, 
secție și schimb, formate din mun
citorii cei mai pregătiți, mai conști
incioși, care să stabilească imediat 
cauzele și măsurile de înlăturare a 
lor. Sîntem hotăriți să acționăm in 
sensul ca problema calității produse
lor să devină o cauză generală, care 
să cuprindă masele de salariați. Nu
mai așa credem că metoda jurnalului 
— metodă simplă, ușor practicabilă — 
poate deveni un Instrument eficient 
al calității.

STUNT A
9

(Urmare din pag. I)
Lărgind orizontul de cunoaștere 

aJ maselor, cartea de popularizare 
a științei trebuie să urmărească 
totodată formarea unor convingeri 
temeinice privind materialitatea 
lumii, caracterul obiectiv al legilor 
care guvernează dezvoltarea natu
rii și societății. conținutul firesc 
al proceselor psihice și să contri
buie, In și mal mare măsură decit 
a făcut-o pină acum, la formarea 
șl dezvoltarea concepției materia- 
list-științifice. la educarea ateistă 
a maselor. Recentele cuceriri știin
țifice referitoare atit la Cosmos, 
cit și Ia microcosmosul celular pot 
fi și trebuie folosite de cartea de 
popularizare. în special in acest 
scoo

Tablou) drumurilor cunoașterii 
oferit omului care a trecut prin 
școala de cultură generală ca șl 
copilului care crește in această 
școală, avînd cele mal diverse as
pirații șl noslbllitâțl de dezvoltare 
ulterioară, se completează fericit 
prin liniile care înfățișează cultura

șl civilizația, conștiința socială și 
profilul spiritual. creațiile mate
riale și spirituale ale poporului 
român, precum și peisajul cunoaș
terii țărilor șl popoarelor lumii.

Pentru realizarea unui astfel de 
program este iarăși indispensabilă 
contribuția masivă a oamenilor de 
știință de toate specialitățile, cu 
competența și autoritatea ciștlgată 
prin eforturile muncii lor. prin ta
lentul șl pasiunea lor creatoare. 
Or. din nefericire, uni! dintre a- 
ceștia nu consideră elaborarea unor 
lucrări de popularizare, de răs- 
pindire largă a cunoștințelor lor 
de specialitate, fie concentrate pe 
obiective precise, fie legate de 
cunoștințe majore din alte sectoa
re. prin sinteze Interdisciplinare ca 
o activitate de calitate, demnă de 
a fi cultivată Astfel de lucrări nu 
sint luate in considerație In me
moriile lor de activitate științifică 
pentru promovarea profesională, 
nici nu sint răsplătite prin drepturi 
de autor comparabile cu cele ale 
literaturii beletristice, ceea ce fri- 
nează avlntul multora dintre cel

care ar putea produce lucrări utile, 
atrăgătoare, apreciate și căutate de 
mase largi de cititori.

Se înțelege că a face populariza
rea științei nu este un lucru ușor, 
dacă ținem seama de faptul că ac
cesibilitatea trebuie îmbinată cu ri
goarea științifică și că autorul tre
buie să realizeze o „traducere" a 
unei noțiuni de specialitate in cu
vinte pe înțelesul tuturor. Aceasta 
fără a cădea in „vulgarizare" — 
in sensul simplismului șl al defor
mării adevărului științific : spe
cialiștii care elaborează asemenea 
lucrări să fie convinși că adevărul 
științific nu trebuie considerat că 
poate fi înfățișat doar ermetic, 
Inaccesibil. Nu orice bun specialist 
este insă și un bun popularizator ; 
de aci, necesitatea de a se găsi 
acei autori capabili să îmbine pre
gătirea profesională cu harul pre
dării, cu Înclinații pedagogice, care 
să Iși lege numele de cartea de 
popularizare de o valoare educa
tivă Inestimabilă, deschizătoare de 
perspective greu de anticipat, dar 
de o amploare certă și considera
bilă
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Toate țările in curs de dezvoltare 
trebuie să beneficieze

unor profunde 
transformări

România își reafirmă solidaritatea
cu lupta poporului zambian

PRINCIPIILE RELAȚIILOR NOI

După cum este cunoscut. In des
fășurarea reuniunii pregătitoare 
multilaterale de la Helsinki, un loc 
dintre ceie mai importante, atit 
prin durată, cit și prin efortul an
gajat. a revenit preocupărilor pen
tru găsirea șl formularea principii
lor care să guverneze viitoarele re
lații dintre statele europene. In 
țara noastră este apreciat cu satis
facție faptul că printr-o laborioasă 
activitate, desfășurată fn condiții de 
egalitate $i respect reciproc, in spi
ritul cerinței popoarelor continen
tului de a se accelera convocarea 
conferinței general-europenc, repre
zentanții celor 34 de state partici
pante au cristalizat un șir de prin
cipii ce urmează să fie așezate la 
temelia raporturilor interstatale in 
Europa. La întocmirea acestei „liste 
provizorii de norme" și-au adus 
contribuția colectivă toate statele 
prezente la negocierile de la Hel
sinki. reflectînd atit interesul viu 
a! popoarelor față de făurirea unui 
sistem trainic de securitate, cit și 
necesitatea imperioasă ca acest sis
tem si fie rezultanta voinței tutu
ror popoarelor, a tuturor statelor 
de pc continentul nostru. S-a im
pus astfel evidenței, s-a afirmat ți 
a triumfat concepția susținută, 
după cum se știe, cu neobosită stă
ruință de România socialistă și îm
părtășită de un șir dc țări iubi
toare de pace potrivit căreia o 
securitate reală a popoarelor poate 
fi realizată nu prin „echilibrul for
țelor". al cărui conținut este inti
midarea reciprocă, cu derivatele 
sale — cursa înarmărilor. încorda
rea. neîncrederea reciprocă — ci 
prin instituirea onor relații noi. de 
esență democratică, intre toate sta
tele continentului. Așa cum este 
bine știut. țara noastră înțelege, 
prin înfăptuirea securității europe
ne. ir, primul rind. crearea' unui 
cadru politico-jurldic de natură să 
garanteze dezvoltarea liberă și su
verană a fiecărei națiuni, la adăpost 
de orice act do forță sau amenința
re cu forța, de orice intervenții șl 
presiuni, să înlăture sursele de con
flict și încordare, să excludă orice 
pericol de declanșare a unui război, 
să asigure o pace îndelungată și o 
conlucrare fructuoasă Intre toate 
țările continentului. Cheia de boltă 
a înfăptuirii acestui deziderat ma
ja- al popoarelor europene este în
rădăcinarea trainică a unor relații 
noi Intre state, de încredere, stimă 
și respect reciproc, prietenie și co
laborare, care să ia loc scindării 
continentului in grupări militare 
opuse. In concepția țării noastre se 
impune ca un comandament vital 
ca aceste relații să fie întemeiate 
pe respectul deplin al independen- 
ței și suveranității naționale, ega
litate în drepturi, neamestec in 
treburile interne și avantaj reciproc, 
pe nerecurgere Ia forță șl la ame
nințarea cu forța. întregul edificiu 
european, clădit pe o asemenea te
melie solidă. își va avea drept co
rolar consfințirea dreptului sacru 
al fiecărui popor de pe continent 
de a fl deplin stăpin pe soarta «a, 
de a-și făuri destinele uestingherit, 
potrivit voinței sale suverane.

Securitatea europeană va marca 
o contribuție d? seamă la cauza

păcii in lumea întreagă nu numai 
prin instaurarea unui climat de 
pace pc continent, ci șt prin afir
marea acestor principii și norme 
care au, o valoare și valabilitate u- 
nlversală. Tocmai de aceea Româ
nia socialistă le susține șt pro
movează pe cca mai largă scări 
pe plan internațional. Nu există 
document al partidului ți statului 
nostru, nu există documente co
mune semnate cu alte țări, nu e- 
xistâ acțiune practică întreprins* 
âc țara noastră pe plan interna
țional care să nu pledeze pentru 
afirmarea principiilor de drept și 
să nu constituie, în același timp, 
o întruchipare a lor in viață.

Desigur, elaborarea $i recunoaș
terea normelor de conduită in re
lațiile intereuropene vor constitui 
un act politic internațional de cea 
mal mare însemnătate, incununind 
lupta forțelor progresiste, a tuturor 
popoarelor continentului pentru 
clădirea unei Europe a păcii și 
cooperării. Viața demonstrează însă 
că simpla recunoaștere a princi
piilor dreptului internațional nu 
este suficientă pentru a pune po
poarele la adăpost de orice pericol 
de a-și vedea amenințate dreptu
rile suverane. Țara noastră consi
deră că este necesar să se ajungă, 
cu prilejul conferinței europene. Ia 
un angajament solemn de respec
tare de către flecare stat, in rapor
turile cu toate celelalte state, a 
acestor principi! considerate ca ud 
tot. stipulindu-se că nimic nu poa
te justifica încălcarea lor. Este im
portant ca in cadrul unui asemenea 
angajament să se stabilească ex
pres că orice încălcare din partea 
unui stat a normelor stabilite în
seamnă violarea dreptului popoa
relor la independență, a Cartei Na
țiunilor Unite, un atentat la cauza 
colaborării și păcii în lume. Numai 
respectarea riguroasă a acestor 
principii, promovarea lor consec
ventă sint de natură fă ducă la 
împlinirea dezideratului de securi
tate al popoarelor europene.

Desigur, in finalizarea principii
lor, in corelarea lor mai există u- 
nelc nuanțări de poziție, unele im- 
preciziuni, dar aceasta nu trebuie 
cu nici un chip să temporizeze con
vocarea conferinței, ci, dimpotrivă, 
să constituie un îndemn la efor
turi sporite din partea tuturor ță
rilor pentru întrunirea primei 
reuniuni guvernamentale a sta
telor europene cit mal curlnd cu 
putință. România, care și-a înscris 
înfăptuirea securității, clădirea unor 
raporturi noi intre toate statele eu
ropene ca preocupare centrală pe 
plănui politicii sale externe, își va 
aduce și in viitor întreaga contri
buție atit la această etapă de fina
lizare a pregătirilor multilaterale 
de la Helsinki, cit și la conferința 
propriu-ztsă, pentru ca la baza re
lațiilor dintre statele continentului 
să fie statornicite norme și princi
pii precise, garanții sigure, astfel 
ca popoarele Europei să se poată 
consacra pe deplin înfăptuirii aspi
rațiilor lor de progres, valorificării 
plenare 
toare.

a capacităților lor crea-

Al. CAMPEANU

de preferințe generalizate
GENEVA 13 (Corespondență de 

la C. Vlad).— în cadrul dezbaterilor 
sesiunii Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, consacrată schimbu
rilor comerciale între state europene 
avînd sisteme social-economice di
ferite, a luat cuvin tul Mircea Pe
trescu. ministru consilier, reprezen
tantul României. El a subliniat că, 
in intenția do a oferi condiții tot mai 
favorabile intensificării participării 
întreprinderilor românești la coope
rarea internațională, în ultimul an a 
continuat procesul de perfecționare 
a sistemului comerțului nostru ex
terior. Cu toate succesele obținute 
in construcția economică, cu toate 
că înregistrează un ritm înalt de 
creștere economică. România este o 
țară in curs de dezvoltare, a spus 
vorbitorul. Apreciind că dezvoltarea 
sa trebuie sâ se bazeze, în principal, 
pe propriul efort național, România 
așteaptă, în același timp, ca țările 
dezvoltate, membre ale comisiei, să 
manifeste o mai mare înțelegere 
față de problemele sale în domeniul 
schimburilor comerciale. El a evocat 
faptul ca, deși în baza protocolului 
de aderare a României la G.A.T.T., 
părțile contractante s-au angajat să 
elimine, pină la sfirșitul anului 1974, 
toate restricțiile discriminatorii apli
cate încă la importul de produse 
românești, progresele înregistrate 
pină acum în această direcție sint 
încă sub posibilitățile existente. în 
context, el a exprimat speranța că 
țările membre ale comisiei vor exa
mina în mod serios această problemă 
și vor adopta măsurile corespunză
toare.

România consideră câ țările dez
voltate trebuie să acorde avantaje 
sub formă de preferințe generaliza
te tuturor țărilor in curs de dezvol
tare, indiferent de sistemul lor so
cial-economic șl de zona geografică 
în care sint situate, în vederea apli
cării nediscriminatorii a sistemului 
de preferințe.

Reprezentantul României a subli
niat că, in climatul de destindere 
care se conturează tot mai mult în 
Europa, este necesar ca sesiunea co
misiei să-și continue eforturile pen
tru elaborarea de recomandări con
crete vizind eliminarea obstacolelor 
aliate in calea dezvoltării comerțului 
între țări cu sisteme sociale și eco
nomice diferite.

în cadrul dezbaterilor consacrate 
problemelor cooperării industriale 
intre statele Europei a luat cuvin- 
tul delegatul român, Mircea Zara. 
Exprimindu-și acordul față de nor
mele de cooperare, expuse în rapor
tul prezentat comisiei de secretarul 
executiv al comisiei, el a subliniat 
că este util să se aibă în vedere și 
promovarea altor forme, legate în- 
tr-un mod eau altul de cooperare 
industrială, intre care constituirea 
de societăți mixte în domeniile pre
stării de servicii, transporturilor, 
construirea în cooperare a unor o- 
blective economice de Interes reci
proc. El s-a pronunțat in favoarea 
propunerii privind instituirea unui 
cadru normativ internațional menit 
să favorizeze dezvoltarea cooperării 
industriale. De asemenea, a eviden
țiat utilitatea elaborării unui cod 
multilateral interguvernamental . in 
materie de cooperare industrială.

L. Brejnev șî-a încheiat 
vizita la Berlin

BERLIN 13 (Agerpres). — Dumi
nică s-au încheiat la Berlin convor
birile dintre Leonid Brejnev, secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S.. și 
Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
ai P.S.U.G., anunță agenția T.A.S.S.

economice și
— un interviu al șahinșahului 
Mohammad- Reza Pahlavi 

Aryamehr

PARIS 13 (Agerpres). — Iranul va 
deveni, în jurul anului 1980, o tară 
dezvoltată din punct de vedere teh
nic, economic și industrial, a decla
rat șahinșahul Iranului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, intr-un in
terviu acordat săptămânalului fran
cez ,,Le Point" și reluat de agenția 
France Presse. Iranul — a precizat 
suveranul — este angajat intr-un 
proces fundamental de transformări 
economico ș! sociale — o reformă a- 
grară fără precedent, industrializa
rea țării și debarasarea de tutela 
străină. In prezent, toate societățile 
străine trebuie să cedeze 49 la sută 
din acțiunile lor și 20 la sută din 
beneficiul net. Pentru dezvoltarea e- 
conomică șl socială. Iranul va investi 
in următorii cinci ani miliarde de 
dolari. O atenție deosebită este acor
dată dezvoltării bazei energetice a 
țării, prevăzlndu-se trecerea in ur
mătorii trei ani la construirea pri
melor centrale electrice nucleare.

WASHINGTON 13 (Coresponden
ță de La C. Alexandroale). — Pre
zentând, in cadrul dezbaterilor din 
Comitetul economic al E.C.O.S.O.C., 
poziția României față de hotărîrea 
arbitrară a regimului rasist din Rho
desia de a închide frontiera cu Zam
bia, delegatul român Tralan Chebe- 
leu a declarat că poporul român a

Tîrgul internațional al 
cârții de la Varșovia
VARȘOVIA 13 (Corespon

dentă de la Gh. Clobanu). — 
Simbătă dupd-amiază a avut loc 
deschiderea oficială a celei de-a 
18-a ediții a Tirgului interna
țional al cărții de la Varșovia. 
România este prezentă cu 
stand in care sint expuse 
crări cuprlnzind o bogată 
m atică. La loc de frunte 
află cartea politică și. în pri
mul rind, cete șapte volume ale 
operei secretarului general al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „România pe dru
mul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate".

un 
în
țe
se

nrmârli întotdeauna cu profundă 
simpatie eforturile susținute alo 
Zambiei pe calea edificării progresu
lui economic și social. Țara noastră 
și-a exprimai solidaritatea sa mili
tantă cu lupta poporului zambian 
pentru apărarea independenței sale 
naționale și pentru a depăși greută
țile create de acțiunile autorităților 
din Rhodesia și Africa de Sud. în 
spiritul relațiilor de prietenie și so
lidaritate care există intre cele două 
țâri și popoare, guvernul României 
și-a reafirmat recent hotărîrea de a 
acorda sprijinul său politic, diploma
tic și material poporului zambian.

Delegatul român a sprijinit proiec
tul de rezoluție, supus dezbaterilor 
comitetului, care cere secretarului 
general al O.N.U. să mobilizeze, cu 
efect imediat, toate formele de asis
tență financiară, tehnică și materială 
posibile în sprijinul Zambiei, pentru 
a-i permite să-și realizeze politica sa 
de independență economică față de 
regimul rasist al Rhodesiei șl să poa
tă depăși dificultățile economice ac
tuale.

0 declarație a M.A.E. al R. 0. Vietnam
HANOI 13 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al M.A.E. al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație in care se arată că, Ia 10 mai, 
avioane de recunoaștere ale S.U.A. 
au violat din nou spațiul aerian al 
R. D. Vietnam. Arătind că acestea 
constituie încălcări ale articolului 2 
al Acordului de la Paris asupra Viet
namului, M.A.E. al R.D.V. protes
tează hotărit Împotriva unor aseme
nea acte $1 cere ca Statele Unite să 
pună fără intîrziere capăt tuturor

încălcărilor suveranității și secu
rității R. D. Vietnam și să aplice cu 
scrupulozitate toate prevederile A- 
cordului de la Paris.

ECOUL. PROSPECTOR

Olanda.
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Muncitorii de la șantierele navale Wilton-Fuenoord, de lingo Rotterdam, au declarat recent greva în 
sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă

CAMBODGIA 13 (Agerpres). — 
Unități ale forțelor patriotice cam
bodgiene au cucerit, simbătă. două 
importante poziții aflate la numai 25 
kilometri vest de Pnom Penh, a- 
lungind cele două batalioane lonno- 
lisțe care le ocupau. Una dintre po
ziții, Thamt Pon. este de o impor
tanță majoră pentru controlarea șo
selei nr. 4, care leagă Pnom Penhul 
de portul Kompong Som și pe care 
sînt transportate echipamentul mili
tar și alte furnituri pentru garnizoa
na ionnolistă din capitala cambod
giana.

Bombardamente americane 
asupra Cambodgiei

HONOLULU 13 (Agerpres). — A- 
viația S.U.A. și-a continuat simbătă 
bombardamentele asupra Cambod
giei, se arată intr-un comunicat al 
Comandamentului forțelor ameri
cane din Pacific, preluat de agenția 
Associated Press. Agenția adaugă 
că, potrivit unui raport publicat de 
Congresul S.U.A., in ultima jumă
tate a lunii martie numărul me
diu zilnic al operațiunilor aviației 
americane în Cambodgia a fost de 
184 raiduri tactice și de asalt și 54 
raiduri cu bombardiere grele.

Zăcămtntele de țiței și gaze 
pot fi prospectate cu ajutorul 
ecoului ! Un astfel de procedeu 
au folosit un grup de proiec- 
tanți sovietici din orașul Sara
tov. Ei au realizat un complex 
de aparate pe care le-au insta
lat pe o navă prospectoare. în 
timpul deplasării vaporului, tu
nuri pneumatice emit jeturi de 
aer comprimat. Ecoul produs 
este captat de aparate și înre
gistrat cu o mare exactitate pe 
banda de magnetofon, după care 
datele obținute sînt descifrate 
cu ajutorul mașinii electronice 
de calcuL

Informațiile primite permit 
specialiștilor să stabilească coor
donatele zăcămintelor de țiței și 
gaze. Primele modele ale com
plexului de prospectare au fost 
folosite cu bune rezultate în 
Marea Caspică și Marea Nea- 
gră.

BETON-AUTO
Sculptorul german Georg Eu- 

gest este autorul unui brevet 
care propune o soluție Ingenioa
să pentru valorificarea carose
riei autovehiculelor scoase din 
uz. Potrivit procedeului său, „e- 
pavele*4 auto sînt presate și apoi 
se toarnă peste ele beton. 
Blocurile astfel realizate pot fi 
folosite la ridicarea digurilor, 
barajelor și altor construcții si
milare.

CEASUL INIMII

DUPĂ RATIFICAREA DE CĂTRE BUNDESTAG 
A TRATATULUI DINTRE R.F.G. Șl R.D.G.

Pentru cardiaci, o firmă ger
mană a început să fabrice un 
ceas special, pe care se poate 
descifra în fiecare moment nu
mărul de pulsații pe minut aJe 
Inimii, grație a doi electrozi pla
sați pe pieptul bolnavului, in 
dreptul inimii și care indică pe 
un cadran valorile pulsului. 
Ceasul, care cîntărește 190 de 
grame, se prinde ca orice... 
ceas pe mina stingă.

ABIDJAN 13 (Agerpres). — Con
ferința ministerială africană, care s-a 
deschis la 9 mai la Abidjan, și-a în
cheiat. simbătă seara, lucrările prin 
adoptarea unui proiect de declara
ție asupra cooperării, dezvoltării șl 
independenței economice a Africii, 
care va fi supus spre dezbatere și 
aprobare șefilor statelor membre ale

Organizației Unității Africane, ce 
urmează să se reunească, cu incepe- 
re de la 25 mai, la Addis-Abeba. Un 
al doilea document adoptat prezintă 
poziția participanților la conferință 
asupra unor probleme concrete eco
nomice și monetare africane și mon
diale.

MAGNETOFONUL 
Șl MĂRUL LUI NEWTON

agențiile de presă transmit
Premierul Consiliului de 

Stat, Ciu En-lai, ’* ministrul 
afacerilor externe, Ci Pin-fei, l-au 
Drimit pe ministrul afacerilor ex
terne ai Norvegiei, Dagfinn Vaar- 
vik. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească. Cu prile
jul vizitei In R. P. Chineză, minis
trul norvegian a semnat cu omolo
gul său chinez un acord privind 
transporturile aeriene civile între 
cele două țări.

săptămlnl. Potrivit comunicatului, 
„sub pretextul evitării manifesta
țiilor publice organizate cu prilejul 
zilei de 1 Mai, între 7 aprilie și 7

mai, poliția a arestat 91 de persoa
ne. a căror identitate este cunoscu
tă, și zeci de alte persoane ale că
ror nume nu se cunosc1*.

0 delegație a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de Nguyen Van Hieu, 
ministru de stat, șeful delegației 
G.R.P. la convorbirile politice între 
cele două părți ’ ' '
la Paris, a fost 
Paul al VI-lea.

sud-vietnameze de 
primită de Papa

depline a relațiilorîntre cele două state germane
Azi, lansarea laboratorului 

spațial „Skylab44

ministerial al
se va întruni.

Convorbiri între P. C. 
Francez și Partidul Muncii 
din Coreea. ° delep>t|e« Par“- 

duiui Muncii din Coreea. condusă 
de Yang Hyong Sop, membru 
pleant al Comitetului Politic, 
cretar al C.C. al P.M-C., care a 
zitat Franța, la invitația C.C. 
P.C. Francez, a fo<st primită 
Georges Marchals, secretar general 
al P.C.F., căruia i-a transmis un 
mesaj din partea lui Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. ai Partidu
lui Muncii din Coreea. Delegația 
Partidului Muncii din Coreea a avut 
o Întrevedere cu o delegație a 
P.C.F. condusă de Etienne Fajon. 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.F. Au fost discu
tate probleme de interes comun.

au- 
se- 
vl- 
al 
de

„Comitetul național de 
sprijinire a prizonierilor 
politici din Portugalia" 8 
publicității un comunicat in care 
afirmă că represiunea politică In 
această țară 6-a agravat in ultimele

Astăzi, la ora 17,30 
G.M.T. (19,30. ora 
Bucureștiului). urmea
ză a fi lansat, pe o or
bită aproape circulară 
în jurul Pămîntului, 
primul laborator spa
țial american — „Sky- 
lab". Iar marți la ore
le 17,00 G.M.T.. in ca
zul in care totul se va 
desfășura potrivit pro
gramului prestabilit, 
va fi lansată o navă 
cosmică „Apollo" cu 
trei cosmonauți la 
bord, avind ca primă 
misiune de a se cupla 
cu „Skylab" șl a tre
ce, prin tunelul de le
gătură, la bordul a- 
cestula.

Cei trei cosmonauți 
— comandantul misiu
nii, Charles Conrad, 
medicul Joseph Ker
win și Paul Weitz — 
au sosit duminică pe 
cosmodrom venind de 
la centrul spațial L.B. 
Johnson din Houston,

unde s-au antrenat în 
vederea zborului.

,,Parcarea" 
spațiale pe o 
aflată la 435 km alti
tudine 
pentru 
potrivit 
N.A.S.A, 
fază a 
cosmice, _ 
cării posibilităților o- 
mului de a trăi și lu
cra in stare de impon
derabilitate perioade 
mai lungi de timp. Po
trivit programului, in 
timpul celor 8 luni, cit 
va circula în jurul Pă- 
mintului, „Skylab1' 
urma să '
trei echipe a cite trei 
cosmonauți pe perioa
de de la 28 la 56 de 
zile. In interiorul sta
ției spațiale, care cin- 
tărește 88 de tone, 
cosmonauțtl dispun de 
condițiile confortabile 
oferite de un aparta-

stafiei 
orbită

va inaugura 
S.U.A. - 
aprecierilor 

— o nouă 
cercetărilor 

cea a verifi-

- - UT
găzduiască

ment modern. 202 cer
cetători principali, se
condați de 424 co
legi de-ai lor din 
21 de țări ale lumii, 
vor analiza informații
le și datele ce vor fi 
adunate de cosmo
nauți și trimise la sol.

In total, vor fi efec
tuate un număr de 270 
de experiențe științi
fice și tehnologice. 
Dintre acestea, mai 
mult de jumătate vi
zează observații asu
pra caracteristicilor 
geologice ale Pămintu- 
lui și depistarea re
surselor sale.

După întoarcerea pe 
Pămint a primei mi
siuni, la 12 iunie a.c., 
al doilea echipaj va fi 
lansat in luna august, 
iar al treilea In luna 
noiembrie.

C. Alexandroale
Washington

Consiliul 
Pieței comune 

luni și marți, la Bruxelles, pentru 
a examina probleme referitoare la 
pregătirea negocierilor multilate
rale din cadrul G.A.T.T., politica 
mediteraneană a C.E.E., lărgirea 
Asociației de Ia Yaounde, politica 
regională comunitară și unele as
pecte legate de cea de-a doua eta
pă a realizării uniunii economice șl 
monetare vest-europene.

Secretarul de stat al 
S.U.fl., Rogers, care face

o vizită oficială In Mexic — prima 
etapă a turneului pe care II între
prinde intr-o serie de țări de pe 
continentul american — a început 
convorbirile oficiale cu omologul 
său mexican, Emilio Rabasa. Intr-o 
declarație făcută la sosire, William 
Rogers a afirmat că vizita sa are 
drept obiectiv stabilirea de relații 
„bazate pe realism** între Statele 
Unite șl țările latino-americane.

0 ambarcațiune cu pes
te 350 de persoane la bord 
s-a scufundat pe rlul Padn”' 
s-a anunțat la Dacca. Accidentul s-a 
soldat cu moartea a cel puțin 200 
de persoane. Scufundarea s-a da
torat supraaglomerării ambarcațiu
nii.

După cum s-a anun
țat, Bundestagul vest- 
german a ratificat cu 
o majoritate conforta
bilă tratatul ce defi
nește bazele relațiilor 
dintre Republica Fe
derală Germania și 
Republica Democrată 
Germană, act care 
pune capăt unei fla
grante anomalii lăsa
tă moștenire de pe
rioada istoricește de
pășită a războiului 
rece — înscriin- 
du-se astfel în orien
tarea generală rea
listă a guvernului 
Brandt-Scheel.

Așa cum se știe, pe 
baza tratatului, cele 
două state germane 
își iau angajamentul 
de a dezvolta între 
ele relații normale de 
bună vecinătate. înte
meiate pe egalitatea 
In drepturi, dînd ex
presie dorinței lor de 
a contribui la proce
sul de destindere, 
securitate și coopera
re In Europa.

în declarația sa de 
principiu, prezentată 
in deschiderea ultimei 
zile a dezbaterilor 
la tratat, cancelarul 
Willy Brandt a sub
liniat rolul însemnat 
pe care este chemat 
să-l joace tratatul in 
dezvoltarea unor rela
ții internaționale nor
male pe continentul 
european, evidențiind 
posibilitatea ca țări 
cu baze economice și 
politice diferite să 
coopereze Între ele. 
Cancelarul a pledat

pentru o politică 
realistă, In vederea 
realizării pas cu pas 
a destinderii și coope
rării.

Paralel cu dezbate
rile asupra ratificării 
tratatului, Bundestagul 
a discutat și problema 
aderării Republicii Fe
derale Germania la 
Carta Națiunilor Uni
te. Așa cum au sub
liniat ministrul aface
rilor externe, Walter

CORESPONDENȚA 
DIN BONN

Scheel, ca șl un șir de 
deputați ai partidelor 
de coaliție, aderarea 
R.F.G. la principiile 
Națiunilor Unite re
prezintă un proces 
unitar cu ratificarea 
tratatului dintre cele 
două state germane, 
tratatul prevăzînd, de 
altfel, in mod expres 
că R. F. Germania și 
R. D. Germană se vor 
conduce în relațiile 
lor internaționale după 
țelurile șl obiectivele 
Cartei O.N U., în spe
cial după principiile 
egalității suverane a 
tuturor statelor, res
pectului reciproc al 
independenței, auto
nomiei și integrității 
teritoriale.

O atitudine necon
structivă a vădit In 
cursul dezbaterilor o- 
pozlția U.C.D./U.C.S. 
Prin criticile 
opoziția a arătat

nu are de propus o 
alternativă politică 
proprie. Mal mult, prin 
unele accente din cu- 
vîntările rostite, unii 
reprezentanți ai opo
ziției au arătat că 
stăruie pe pozițiile 
depășite ale războiului 
rece, ale politicii de 
confruntare. Divergen
țele existente chiar in 
sinul opoziției și care 
au provocat încă de 
la începutul dezbate
rilor demisia lui Rai
ner Barzel din funcția 
de lider al opoziției 
C.D.U./C.S.U., arată 
Insă că în rlndurile 
acesteia se constată 
un proces de diferen
țiere. ce se exprimă 
prin anumite ten
dințe de a ține seamă 
de realitățile contem
porane.

Reprezentanții gu
vernului au subliniat 
în cursul dezbaterilor 
că tratatul nu a re
zolvat șl nu putea 
rezolva toate proble
mele aflate încă în 
discuție între cele 
două Btate germane. 
Totuși, nu se poate să 
nu se recunoască fap
tul că prin ratificarea 
tratatului s-au creat 
condiții favorabile 
pentru îmbunătățirea 
în continuare a rela
țiilor dintre cele două 
state germane, sau așa 
cum declara cancela
rul Willy Brandt i 
„tratatul deschide 
drumul pentru o nor
malizare care a deve
nit pe deplin posibilă-.
N. S. STANESCU

în Japonia a fost realizat un > 
nou tip de magnetofon portativ l 
care funcționează pe baza legii < 
gravitației. Pentru efectuarea ) 
înregistrării este suficient să se I 
așeze aparatul cu caseta in sus ’ 
și să se apese pe unicul buton 
al magnetofonului. Cind apara- i 
tul este așezat in poziție inversă, j 
respectiv cu difuzorul in sus, k 
înregistrarea este redată in mod / 
automat ț

Din momentul în care apara- l 
tul a început să înregistreze sau / 
să reproducă, el poate fi ținut ) 
In orice poziție fără a se intre- l 
rupe decit prin apăsarea buto- ’ 
nulul sau terminarea benzii. \

Elaborîndu-și faimoasa sa lege ț 
în momentul cind observa că- i 
derea unui măr. s-o fi gîndit ’ 
oare Newton că descoperirea fă- l 
cută va avea asemenea aplicări <’ 
neașteptate ? ț

STAȚI DREPT I
La Toronto se experimentează | 

un stimulator electric pentru k 
coloana vertebrală. Folosit In / 
cazurile de scolioze sau de mal- ) 
formații ale șirei spinării, apa- k 
râtul, de mărimea unui pachet 
de țigări, se implantează în ma- ț 
sele musculare care acționează 1 
asupra coloanei vertebrale și e- J 
mite un impuls electric in fie- l 
care secundă. Durata de func-

I

I 
)
I

ționare : doi ani.

Îmbrăcăminte 
NEINFLAMABILÂ 

PENTRU COPII
Pentru copiii de vlrste școlară .• 

și preșcolară, expuși adesea, da- ) 
torită imprudenței lor sau ne- i 
glijenței părinților, unor arsuri I 
primejdioase, în Franța s-au l 
creat primele veșminte neinfla- 
mabile — pijamale, salopete ) 
etc. — la un preț numai cu pu- i 
țin superior celui al îmbrăcă- ' 
minții obișnuite. Ele își păstrea- l 
ză proprietățile Ignifuge și după i 
ce au fost spălate de mai multe *
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