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NOUA RECOLTA
să fie depozitată si conservată in cele mai bone condiții,

evitindu-se cu desăvirsire orice risipă! Ambițiile

Inaugurarea barajului

de la Călinești - Oaș

La ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 13 iunie a.c.. De linsă măsurile care se 
referă 'a recoltarea cerealelor uăioase s-a indica', organelor județene 
$: ministerului de resort să întocmească un program concret de lucru 
pentru depozitarea in bune condiții a cerealelor. în legătură cu 
aceas'â problemă am avut o convorbire cu tov. Nicolae ȘTEFAN, ad
junct al ministrului agriculturii. industriei alimentare si apelor.

— .Ar mai fi de adăugat fip- 
tul că in uncie județe se poar
ta discuții fără rost : unitățile 
agricole nu vor să cedeze spa
țiile disponibile, iar unele între
prinderi de valorificare a cerea
lelor nu vor să le preia pe mo-

— Păstrarea recoltei este o ope
rațiune de durată, care implică mai 
multe lucrări, cum sint : preluarea, 
condiționarea și menținerea ei la 
anumiți indici calitativi pină la 
noua recoltă.

Din analizele efectuate de Cen
trala pentru valorificarea cereale
lor a rezultat că există un deficit 
insemnat de spațiu pentru depozi
tarea produselor ce vor intra la 
fondul de stat. De aceea, pe baza 
indicațiilor conducerii partidului, 
date la începutul lunii mai a.c. și 
repetate recent, s-a trecut la iden
tificarea și pregătirea in vederea 
depozitării a tuturor magaziilor, 
remizelor și diverselor săli din 
stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii. întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agri
cole.

0 în fiecare județ să se cunoască 
balanța produselor și a spațiului 
de depozitare 0 în administrarea 
I.V. C. — toate magaziile nefolosite 
la întreaga lor capacitate © Cerea
lele să fie recoltate la timp, uscate 
și curățate pentru a putea fi depozi
tate și păstrate în condiții optime

— Care este situația asigură
rii spațiilor de depozitare in mo
mentul de fața, in ce direcții 
Trebuit? acționat pină la începe
rea recoltatului ?

— în primul rind aș vrea să mă 
refer la reluarea acțiunii de iden
tificare a spațiilor de depozitare 
disponibile, de data aceasta cu 
sprijinul larg al consiliilor popu
lare pentru a depista absolut toate 
magaziile disponibile. Se cunoaște 
câ multe din magaziile și spațiile 

k________ ________

de depozitare ale unităților agri
cole nu sint folosite decit parțial 
sau chiar deloc. Rezultatele obți
nute in prima etapă de identificare 
au fost sub așteptările noastre și 
nu ne mulțumesc. în uncie județe 
această acțiune s-a desfășurat 
mod formal. Așa se face că 
prinderilor de valorificare 
fost oferite, in urma acestei 
tificări, spații de depozitare 
însumează doar 55 000 tone.

„Gaudeamus
igitur"

sub Feleac
Secvență semnificativă surprinsă In orașul de Ia poa

lele Feleacului.
în ultimele săptămini, Clujul universitar a învățat 

ca de obicei : rodnic, cu sper, cu glndul la examenele 
sesiunii. Totuși, simultan cu aceste imagini cla
sice ale vieții studențești, s-a mai petrecut un fapt 
deosebit : absolvenții institutelor de învâțămînt su
perior și-au sărbătorit despărțirea de amfiteatrele 
facultăților. Intr-o revărsare de bucurie și voie 
bună, in Cluj s-a cdntat mult în ultimele săptămini. 
S-a cintat cu adincă emoție, adeseori chiar cu lacrimi 
in ochi, poate nu întotdeauna cu acea perfecțiune me
lodică pretinsă de muzicieni, dar mereu cu entuziasmul 
specific adolescenței. S-a cintat in spiritul unei fru
moase tradiții universitare ce se păstrează aici neal
terată, încărcată de bogate semnificații educative

Dragostea față de viitoarea meserie, pe care actualii 
studenți vor incepe să o profeseze peste numai citeva 
săptămini. respectul pentru cadrele didactice, pentru 
toți cei care de-a lungul ultimilor patru sau cinci ani 
5i-au îndeplinit nobila misiune de a le deschide lare

PICĂTURA DE CERNEALĂ
porțile știmtel se traduce în cetatea universitară de pe 
Someș și prin cintec. El a putut fi auzit pe aleile um
broase aje orășelului studențesc, ca si în plin centrul 
orașului, lingă intrarea Universității sau a Politehnicii, 
ca și printre blocurile noilor cartiere de locuințe Gri- 
gorescu sau Mânăștur. Aici (ca și in atitea locuri), in 
acest an (ca și in toți anii din urmă), adresind un 
ultim salut studenției, absolvenții cintau „Gaudeamus 
igitur". Și ,.La mulți ani".

Cei de la medicină sau de la politehnică, filologii 
sap geografii și-au luat intii răma3 bun de la sălile 
unde au învățat. Au pornit apoi încolonați prin oraș, 
cu brațele încărcate de Cori. să ducă un fierbinte 
omagiu foștilor lor profesori, la locuințele acestora, 
intr-un adevărat ritual care vine să marcheze semnul 
prețuirii supreme aduse de ucenici maestrului lor. ,.Sin- 
tem pregătiți pentru viață : societatea are in noi oa
meni de nădejde ; vom închina țării toate cunoștințele, 
toată pricepere* noastră" — iată cuvintele cu care foș
tii studenți iși asigură profesorii că eforturile lor de 
ani și ani vor da roadele așteptate.

Cintecul studențesc răsună deasupra Întregului Cluj. 
Un refren se repetă insistent : „O. ierum, ierum / O, 
que mutatio rerum". 11 ascultăm și ne gindim că. in
tr-adevăr, multe, extrem de multe lucruri s-au schim
bat O generație pășește sigură de sine pe porțile 
larg! deschise ale vieții. Ea știe că va fi întlmpinată 
cu bucurie dar și cu exigență, că i se va cere să pro
beze neintirzist întreaga sa capacitate.

Acel ..mutatio rerum" s-a petrecut, fără îndoială, in 
primul rind în sufletul. în conștiința oamenilor.

Sub Feleac. cintecele continuă.

Radu CONST ANTNESCU

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scinteii", Octav Grumeza). — 
Ieri, la Călinești-Oas a avut loc 
festivitatea inaugurării barajului 
și a lacului de acumulare de pe 
riul Tur. împreună cu sistemul 
de îndiguiri și de desecări efec
tuat in această zonă, importanta 
lucrare hidrotehnică (lungimea 
barajului este de 800 m. iar supra
fața lacului — de 400 ha) a scos 
de sub influența nefastă a apelor 
peste 20 000 ha. asigurind in per
spectivă Irigarea unei mari su
prafețe agricole, punind bazele 
unei importante zone turistice și 
de agrement. La festivitate au 
participat tovarășul Iosif Uglar, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, reprezentanți 
ai organelor locale de partid șl 
de stat, numeroși cetățeni.

Cu prilejul dării in folosință a 
acestui complex de hidroamelio
rații. oamenii muncii de pe me
leagurile sătmărene — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — au adresat C.C. al 
P.C.R.. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o telegramă 
In care se spune printre altele :

„Grație politicii generale e 
partidului nostru de dezvoltare 
echilibrată a tuturor meleaguri
lor patriei, obiectivul pe care-1 
dăm azi în folosință se inte
grează în șirul înfăptuirilor din 
ultimii ani, care Înscrie tot mai 
vizibil străvechea Țară a Oașu
lui in circuitul economic națio
nal. cu implicații sociale deose
bit de favorabile asupra vieții 
oamenilor. Ne folosim de acest 
prilej, iubite conducător de par
tid și de stat — se spune în con
tinuarea telegramei — pentru a 
vă transmite, în numele oșeni- 
lor, al tuturor oamenilor muncii 
sătmăreni, fără deosebire de na
ționalitate. hotârirea noastră 
nestrămutată de a face totul 
pentru transpunerea in viață a 
sarcinilor ce ne revin din vastul 
program elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R. și Conferința 
Națională, pentru realizarea ac
tualului cincinal cu 6 luni mai 
devreme".

laminoriștilor din Roman
pune ordine in această chestiune, 
pe baza sarcinilor date de recenta 
ședință a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministerul a luat 
măsuri ferme. In primul rind. co
mandamentul central și cele jude
țene vor întocmi. în fiecare județ, 
balanța produselor ce trebuie de
pozitate și spațiul existent. în ca
zul cind se constată că nu sint su
ficiente capacități de depozitare, 
acțiunea de inventariere trebuie 
sl continue pe un front mult mai 
larg pentru acoperirea integrală a 
deficitului, cuprinzind remizele, să
lile căminelor culturale și in ge
neral orice . 
depozitată recolta, 
rind. s-a hotărît ca 
ziile de Ia unitățile 
folosite la întreaga 
fie administrate de
de valorificare a cerealelor, pentru 
a pune la adăpost sigur recolta și 
a se evita pierderile înregistrate in 
anii precedenți.

Paralel cu depozitarea produse
lor de vară, trebuie dată cea mai 
mare atenție rezolvării probleme
lor pe care le ridică depozitarea 
florii^soarelui și a porumbului — 
produse care au o pondere foarte 
mare in fondul de stat și cel aJ 
unităților. în acest scop, pe lingă 
identificarea de noi capacități dis
ponibile. o atenție deosebită trebuie 
acordată realizării spațiilor pre
văzute a se construi in acest an. 
Or. in această privință se cons
tată serioase rămineri in urmă. La

spațiu unde poate fi 
în al doilea 

toate maga- 
agricole ne- 
capacitate să 
întreprinderile

vor fi concretizate in
tr-o producție supli
mentară de 6 000 to
ne țe\ i.

Reține atenția pre
ocuparea conducerii 
întreprinderii, a între
gului colectiv de si- 
derurgiști pentru gă
sirea modalităților op
time care sâ asigure 
noii inițiative o efi
ciență sporită. Munci
torul specialist Grigore 
Lupeș, Erou al Muncii 
Socialiste, ne informa 
că. nu de mult, la ma
șinile de retezat de la 
fiecare laminor au fost 
montate cite două cu
țite, în loc de unul. Ca 
urmare, s-a putut trece 
la o retezare selectivă 
a țevilor, recuperin- 
du-se astfel întreaga 
cantitate de inele din 
metal, care pină de cu- 
rind erau aruncate. Din 
aceste inele se fabrică 
în prezent circa 60 la 
sută din necesarul d? 
manșoane. De aseme
nea, recent s-a trecut 
la aplicarea, în fiecare 
campanie de laminare, 
a unor metode selec
tive de încadrare a țe
vilor, în raport cu gro
simea admisă a pere
ților, fapt care înles
nește reducerea consu
mului de metal cu 3 
kg pe tona de țeava.

Și încă o noutate de 
ultimă oră : in dorința 
de a-și îmbogăți bilan
țul întrecerii în cinstea 
zilei dc 23 August, si
derurgiștii din Roman 
au luat in studiu asi
milarea și fabricarea 
unor coturi curbate 
pentru conducte si 
construcții sudabile, 
readueind astfel în cir
cuitul economic aproa
pe 300 tone de metal 
pe an. Sinț dovezi ale 
hărniciei, care vin să 
confirme că noua și 
valoroasa inițiativă a 
siderurgiștilor din Ro
man „Randamente o- 
rare superioare cu 
consumuri reduse de 
metal" iși dovedește 
din plin eficiența eco
nomică. Un argument 
în plus pentru a fi stu
diată și de către alte 
unități.

la carte". Așa cum 
sint și celelalte lami
noare. Adevăratul re
cord la care țin insă 
cel din uzină nu 
este acesta. Făcindu-se 
comparații cu străină
tatea, s-a constatat că 
laminorul de 16 țoii 
este utilizat peste pa
rametrii mondiali, a- 
tingind un timp efec
tiv de lucru de 82 la 
sută. Adică cu 3—4 ia 
sută mai mult față de 
performanțele din alte 
țări. Acum, nici mai 
mult nici mai puțin, 
•siderurgiștii Jși propun 
să depășească cu 2—3 
la sută propriul re
cord.

Care este esența or
ganizatorică a îmbună
tățirii randamentelor 
orare ? Pentru buna 
reușită a acțiunii a 
fost instituită o evi
dență riguroasă asupra 
evoluției timpului dc 
funcționare a fiecărui 
laminor pe ore și zile, 
începind de la nivelul 
secțiilor, schimburilor, 
brigăzilor, echipelor și 
pină la fiecare siderur- 
gist in parte. Astfel, 
printr-un sistem de 
pontaj comparativ, in
tre formațiile de lucru, 
în raport de timpul 
planificat și cel reali
zat la liniile de lami
nare — ponta) afișat 
în locuri vizibile — 
poate ști, in fiecare 
moment, cu precizie, 
care este pulsul între
cerii. Acolo unde rit
mul încetinește se in
tervine prompt pentru 
depistarea și înlătura
rea carențelor. Tot
odată, in sectoarele în 
care avansurile de 
producție sint deosebi
te se analizează, ope
rativ, experiența cisti- 
gată, metoda de lucru 
aplicată și se generali
zează in întreaga uzi
nă. Lingă agrega
tele 'cu foc continuu 
de la laminorul de 16 
țoii îl avem ca in
terlocutor pe maistrul 
principal Gheorghe A- 
postoaie, șef de secție 
pe schimb.

— Numai pe seama 
creșterii timpului efec
tiv de funcționare al 
laminoarelor vom cîs- 
figa in acest an 21 
schimburi de lucru, ce

Pentru cine cunoaște 
specificul activității u- 
nci uzine de țevi, ide- 
ea realizării cincinalu
lui înainte de termen 
— in condițiile exis
tenței unor sarcini de 
plan realiste — ar a- 
părea la început fără 
a-operire materială. 
Procesul tehnologic 
mecanizat și automati
zat decurge cu preci
zie de ceasornic. Cum 
să ciștigi minute, ore, 
zile, săptămini și luni 
într-o unitate in oare 
pare câ tehnica nu 
vrea să știe de exis
tența entuziasmului. Și 
totuși, intr-o asemenea 
unitate — Uzina de 
țevi din Roman — oa
menii s-au angajat, 
încă din vara anului 
trecut, să realizeze 
cincinalul in patru ani 
și jumătate.

Numai pentru acest 
an, siderurgiștii din 
Roman și-au asumat 
angajamentul de a re
aliza peste "prevederile 
planului 6 000 tone 
țevi din oțel fără su
dură și să reducă con
sumul de metal cu 500 
tone.

Directorul uzinei, 
ing. Vasile Sav, ne ex
plică simplu temeiul 
acestui angajament :

— Acționăm neîntre
rupt pentru creșterea 
randamentelor orare 
pe fiecare laminor in 
condițiile reducerii 
continue a consumului 
de metal. Este, de fapt, 
miezul inițiativei lan- 
late In întrecerea so
cialistă de către side- 
vurgiștii noștri;

în această redare 
tehnicistă, inițiativa de 
mai sus nu spune ma
re lucru. La urma ur
mei, este firesc sâ se 
obțină sistematic ran
damente orare superi
oare. Da, dar cum 
Privim laminorul de 
16 toii. De 13 ani pro
duce într-una. De 13 
ani, adică de cind e- 
xLstă, nu a fost repa
rat niciodată. ‘ 
delat neobosit 
Iul. Aflăm că 
făcut nimic 
bit pentru a

performanta, 
simplu, uti- 
fo^t exDloa- 

intreținut ..ca

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Convorbire consemnata de 
Aurel PAPADIUC

in 
intre- in-

TRATAMENT

personalității u-

(Continuare în pag. a Il-a)

Gheorqhe 
SASARMAN

tiv că sint de capacitate mică și 
la distanțe man de baze.

— Există și asemenea situații. în 
acest sens insă, dispozițiile minis
terului sint fără echivoc și nu mai 
încap nici un fel de discuții. Or
dinul ministrului agriculturii, 
dustriei alimentare și apelor pre
vede limpede că toate unitățile a- 
gricole au obligația de a pregăti 
pentru depozitarea recoltei orice 
spațiu existent. De altfel, pentru a se

Construcții metalice

in avans pentru

noile obiective

noilor obiective ce se

Ieri, la seceratul orzului, în lanurile cooperativei agricole din Gighera-Dolj
Foto : Nlstor Țuicu

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii*

GALAȚI. (Corespondentul 
„Scinteii", Tudorel Oancea). — 
în acest an, colectivul secției 
construcții metalice a Uzinei de 
piese de schimb și utilaje side
rurgice de pe platforma Combi
natului siderurgic de La Galați 
are de realizat însemnate canti
tăți de construcții metalice, ne
cesare
înalță pe platforma gălâțeană. 
De la începutul anului și pină 
in prezent s-au realizat peste 
plan 121 tone construcții meta
lice, fapt ce dă garanția că an
gajamentul anual de a depăși 
planul cu 200 tone construcții 
metalice va fi îndeplinit De 
menționat este și faptul că din 
totalul construcțiilor metalice 
realizate aici. 1 1000 tone au 
fost dirijate la secția de zinca
te aflată 
proape 500 tone la secția 
bing. Totodată, pentru 
volumului producției 
structiile metalice, s-a 
sura de a se da în 
un nou atelier.

in construcție și a-
Sle- 

creșterea 
la con- 
luat mă- 
folosință

— Dacă au toți aceleași 
posibilități de a se afir
ma ? ! Eu zic că nu. ți 
cred că nici nu e cu putin
ță Vă dau un exemplu 
simplu i dacă un inginei 
linăr merge la atelier și 
solicită o lucrare, va fi 
servit mai puțin prompt 
decit unul cu vechime mai 
mare in institut, care ii 
cunoaște mai bine pe cei 
de la atelier. De ce nu se 
execută comenzile la rind 7 
Se lucrează la mașini dife
rite. există unele urgențe, 
iar ca sd asiguri un sistem 
perfect echitobil ar fi foar
te complicat. Sau. un alt 
exemplu : dacă un coleg 
mai tinăr îmi cere o infor
mație de specialitate îl 
trimit sd citească, pe cind 
dacă mi-o cere unul de a-> 
ceeași virstă, cu aceeași 
experiență. îi spun tot ce 
știu. Asta pentru că. la 
rindul meu, ii cer și eu, 
celui de-al doilea, infor
mații ; dar și pentru că, 
adeseori, tinărul vine sd te 
consulte fără sd citească, 
fiind mai comod sd iei 
ceva gata rumegat decit 
să-ți pui mintea la contri
buție. Aș zice deci că po
sibilități cu totul egale nu 
pot să existe decit pentru 
cei care fac parte din ace
eași categorie.

Am citat pe larg opinia 
Inginerului Rudolf Mosco
vici, de la Institutul de 
cercetări și proiectare pen
tru automobile și tractoare 
din Brașov; ea este atrăgă
toare prin sinceritatea cu

care descrie — fără să în
cerce a le ..înfrumuseța" — 
relații de muncă din institu
tul amintii. Nu poți să nu 
fi; de acord apoi că mai 
cu seamă tinerii trebuie 
6â desfășoare un susținut

La fel și cu prioritatea exe
cutării lucrărilor in ate
lier ; greu de crezut că ar 
fi imposibil să se stabi
lească criterii cu adevărat 
echitabile in funcție de u- 
tilitatea reală, de sarcinile

O SITUAȚIE DE INECHITATE
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PREFERENTIAL
LA... ȘANSE EGALE
efort de documentare, că 
tentația facilă de a prelua 
lucruri ..gata rumegate" de 
alții este de combătut. Desi
gur, e bine, e chiar necesar 
ca tinerii — și nu numai ei 
—să învețe mereu: dar a- 
tenția și sfatul ar trebui 
îndreptate, in egală mă
sură. spre toți colegii, ba 
chiar, după unele păreri. 
In special spre cei tineri.

înscrise în plan, de Inte
resele majore ale institu
tului. lata cum o anume 
practică strimbâ, extinsă 
prin rutină, capătă — chiar 
la oameni animați de cele 
mai bune Intenții, apreciați 
pentru activitatea lor pro
fesională — drept de teorie, 
de principiu călăuzitor.

Este un adevăr axioma
tic că normele sociale te

înfăptuiesc prin mijlocirea 
raporturilor dintre grupu
rile care alcătuiesc socie
tatea și a raporturilor din
tre indivizii care alcătu
iesc aceste grupuri. Dar 
este oare suficient sâ ie 
limitezi la a constata că. 
in practică, se intimplâ ca 
relațiile interpersonale să 
perturbe aplicarea princi
piilor echității, să intre 
chiar in conflict cu aces
tea ? Pentru că despre e- 
chitate este vorba aici, 
despre aspecte ale ei care 
— e drept — se discuta mai 
puțin decit cele aduse in 
fața comisiilor pentru con
trolul averilor, dar sint și 
ele de cea mai mare în
semnătate pentru desfășu
rarea vieții sociale. Pre
ceptele echității " socialiste 
nu privesc numai sfera re
partiției. relația dițtre a 
da și a primi. în aceeași 
măsură, deși intr-un mod 
mai puțin bătător la ochi, \ 
ele vizează perfecționarea | 
relațiilor existente in ginul 
colectivităților, al colecti
velor de muncă, stimulea
ză participarea tuturor, cu 
ceea ce au mai bun. la îm
plinirea țelurilor comune, 
afirmarea plenară a capa
cității creatoare a fiecăru
ia, in folosul societății, cul
tivă climatul moral a> în
floririi
mane.
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„Pretutindeni cînteeul 
românesc aduce bucurie

SCENA

și dragoste de viață“
Nu cu mul*â vreme în urmă l-am întîlnit 

la I’f-r s p GHEORGHE ZAMFIR, pe tînft- 
r il „Pan al mitologiei contemporane", cum 
i se spune aici clntftrcțulul nostru vrăjitor 
din nat ; nu In decorul do lumini șl sunet* 
aI scenei, ci printre tractoare brașovene, ii 
si rftmfisi oltenești din borangic. printre oa
meni cu care vorbea în „dulcea limbă ro
mânească". De data aceasta, „scena", pe 
frontispiciul căreia era scris ..Roumanie’TT', 
o reprezenta pavilionul țării noastre la Tlr- 
gul internațional de - ■la Paris.

Darul și bucuria de 
..ce mai e pe a- 
il aduseseră pe 

~ " în
al

a afla .. 
casă' " 
Gheorghe Zamfir 
chip de vizitator 
expoziției, al acestei 
Românii a hărniciei 
sl priceperii oameni
lor muncii, a măies
triei si fanteziei crea
torilor din orașele sl 
satele patriei noastre.

— Cunoști povestea 
porumbelului poș’aș 
— îmi zice Gheorghe 
Zamfir. îi legi de pi
cior o scrisoare »i-l 
trimiți «pol departe, 
să ducă vestea... Asa 
mă simt eu. O pasăre 
purtînd peste mări si 
țări solia cîntecului 
nostru românesc.

— Te-a îndrăgit 
mult publicul francez. 
„Gheorghe Zamfir si 
orchestra sa" dețin 
capul de afiș în nume
roase spectacole la 
teatru si televiziune.

— E adevărat. Pen
tru că, în general, pu
blicul a început sâ se 
sature de chitare elec
trice, de baterie șl 
zgomote. Moda jazu
lui a trecut și ea. Nici 
eu n-am știut ce for-

ță muzicală colosală 
este folclorul. Iar mu
zica populară româ
nească — optimistă, 
caldă, prietenoasă, 
cum c și sufletul po
porului nostru — cîș- 
tieă tot mai multi ad
miratori. Pentru că 
nici un cîntec din lu
me 
lume preocupată 
mai 
mele poluării 
miroase atît de fru
mos a pămint roditor, 
a iarbă verde și floa
re. nu clocotește de a- 
tlta dragoste de viață 
si bucurie ca melodia 
populară românească. 
Nu întimplător, Bela 
Bartok, compozitor
pentru care am o a- 
devărată venerație,
spunea că un cîntec 
popular românesc me
rită același respect ca 
o sonată de Beethoven 
sau o „fugă" de Bach. 
Se știe că izvorul 
eternității la care s-au 
adăpat geniile artei 
noastre a fost folclo
rul românesc. De a- 
ceea sint nemuritori 
Eminescu, Enesctt,

din această 
tot 

acut de proble-
nu

Brâncușl, Luchian. Și 
înv* cc\a. Puține po
poare au reușit sft 
conserve peste veacuri 
și să transmits intact, 
din generație în gene
rație. întreg tezau’ul 
croației sale artistice, 
atitea tradiții și va
lori inestimabile. în 
mine dăinuie harul de 
a clnta 
Gheorghe 
pâmîntulul 
șese.

— Ce al
subliniez! într-o even
tuală autobiografie de 
rapsod cu „vocație in
ternațională" ?

— Că am fost șl ră- 
de țăran 
Că simt

• Comitetul Municipal U.T.C. 
București, in colaborare cu Teatrul 
„A. Davilla" Pitești, prezintă miercuri, 
27 iunie 1973, ora 19,30, in sala Pala
tului Republicii Socialiste România : 
„BĂLCESCU", poem dramatic do 
CAM1L PETRESCU. Spectacolul este 
procedai de simpozionul „Bălcescu — 
figura proeminentă a revoluției do 
la 1848 in țările române", organizat 
marți. 26 iunie 1973. ora 14. la Ate
neul Tineretului.

• Studioul de radio și televiziune 
— Timișoara, in colaborare cu Tea
trul Național sl Filarmonica de Stat 
„Banatul", a organizat un spectacol 
omagial do poezie și muzică. închinat 
împlinirii a 125 de ani de la revo
luția din 1848, Intitulat i „Acum mal 
bine de un veac șl de atunci încoa
ce". Redactor : Marla Mărglneanu. 
Regia : Miron Șuvăgău.

dovene. Astfel, pină «cum a avut 
loc un spectacol cu piesa „BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT", la Piatra Neamț, 
iar la Vaslui, Roman și Bacău spec
tacole cu piesa „MOLDOVENCELE 
VESELE" de ION LSTRATI Plnâ la 
26 iunie, actorii Ieșeni v&r mai pre
zenta spectacole și in orașele Gheor- 
gho Gheorghlu-De| si Buhusi cu 
piesele „MOLDOVENCELE VESELE" 
și „OPINIA PUBLICA".

multoral
și Ioni ai

strămo-

mîn suflet 
din Găești...
o supremă mulțumire 
vfizind cum misiunea 
mea de mesager al 
cîntecului românesc 
dă roade. Melodiile 
mele au început să 
fie fredonate șl flu
ierate pe stradă. în 
melosul popular ro
mânesc, oamenii din 
cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii des
coperă frumusețile pă- 
mintului de la Carpați 
și Dunăre, bogăția și 
puritatea sentimente
lor locuitorilor de pe 
aceste meleaguri. Cred 
în viitorul folclorului 
românesc, așa cum 
cred în cei lîngă ca- e 
m-arn născut și am 
crescut...

Viorel POPESCU

• Teatrul „C. I. Nottarn" prezintă 
în premieră „HOTELUL ASTENICI
LOR", comedie de I. D. ȘERBAN. 
Regia : Mircea Avram. Scenografia i 
Adriana Leonescu. în rolul princl-Adriana Leonescu. In 
pal : Liliana Tomescu.

• Studioul Teatrului------  ----- -----dc dramă și 
comedie din Constanta prezintă o 
nouă premieră, cu piesa lui ALBERT 
CAMUS. „NEÎNȚELEGEREA" Spec
tacolul este montat in regia și sce
nografia lui Andrei Belgrader, avind 
in distribuție pe Agatha Nicolau, 
Ana Mlrena, Marcela Sassu, Andy 
Ștefănescu și Emil Birlădeanu.

• Țeatrul National „Vasile Alec- 
sandri" din Iași a intreprins in aceas
tă lună un larg turneu in satele mol-

e Spectatorii orădenl au fost mar
torii unui spectacol d? caffd-Ihbâtre 
cu totul Inedit : in foaierul teatrului 
Actorul Marcel Segârccanu a expus 
circa 200 de trandafiri naturali, din 
40—50 de soiuri diferite — cultivarea 
trandafirilor fiind o veche pasiune 
a actorului, pasiune căreia ii consa
cră multe din orele sale libere.

Tn acest cadru, de o poezie aparte, 
actorii Simona Constantinescu, Olim
pia Mîinea și Marcel Segărceanu au 
recitat versuri închinate florilor, din 
Topîrceanu, Saadi, Andrîtoiu, BlapA, 
Radu Stanca, Eftimiu, Tagore. D. 
Angliei, pe muzică de Berlioz, Cho
pin. Brahms. Strauss.

Caffe-theâtre-ul orădean — care 
și-a cucerit un binemeritat prestigiu 
prin recitalurile de poezie „Baude
laire" (bilingv), „Labiș" ,.M. R. Pa- 
raschivescu", „Poezii șl cintece popu
lare din Bihor" — își reincepe ast
fel activitatea. în continuare, iubi
torii de poezie orădeni, tineri șl virst- 
nici, vor putea asculta recitalurile 
de poezie „Bacovia" (susținut de ac
torul Octavian Uleu), „Octavian 
Goga" (actrița Anca Miere-Chirilă). 
„Marin Sorescu" (actorul Ion Abru- 
dan).

EXPOZIȚII
• ..Permanente ale artei românești" 

se intitulează o interesantă expozi
ție de artă românească prezentată 
in aceste zile in sălile Muzeului Sa
tului (Șoseaua Kiseleff nr. 28).

• VASILE DOBRIAN expune pic
turi recente la Galeriile de artă 
„Orizont" (Bd. N. Bălcescu nr. 23).

• La Galeriile de artă „Sinteza" 
(Bd. Magheru nr. 20) poate fi vizi
tată expoziția de artă decorativă 
LEONTIN/â MAILATESCU.

• în sala Galeriilor de artă — 
Brașov (str. 7 Noiembrie nr. 1) s-a 
deschis de curind o expoziție de pic
tură si grafică realizată de MIHAIL 
PETRESCU.

Festivalul orașelor 
de pe Dunăre

Manifestări culturale județene

(Corespondentul• SLOBOZIA 
..Seinte;:". Lucian Ciubotaru). Dumi
ri că a început la SîFistra (R.P. Bul
garia) ..Festivalul orașelor de pe Du
năre" care va dura două zile. Alături 
de formații corale din tara vecină 
participă ca invitat corul bărbătesc 
..Freamătul" din Călărași, dirijat de 
N.colae Vicleanu. Pe scena festivalu
lui. formația călără^eană se prezintă 
cu un repertoriu cuprinzind cintece 
patriotice și prelucrări de muzică 
populară, piese corale clasice.

ÎN SĂLILE
DE CONCERT

• Miercuri 20. ora 20. la Sala mică 
a Palatului are loc închiderea ciclu
lui „Cvartetul românesc". Cvartetul 
..Pro Arte" \a interpreta lucrări de : 
Dumitru Capoianu, Ludovic ” ,J 
man. Pascal Bentoiu.

• Simfonicul Filarmonicii,
22. simbătă 23. ora 20, va fi ----
de Kurt Woss (Austria). în program : 
Haydn, Bruckner.

• „Tribuna tinerilor soliști" a 
Radioteleviziunii, joi 21, ora 20. ne 
prezintă pe : Dan Ungureanu, Vasile 
Zaharia, Mihaela Martin.

• Tot joi 21, ora 20. la Sala ..Geor
ge Enescu" a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu", orchestra sim
fonică a Conservatorului va fi con
dusă de studenții clasei de dirijat : 
Cristian Mandeal, Peter Oschanitzky, 
clasa prof. C. Bugeanu.

Feld-

vineri 
dirijat

• VASLUI (Corespondentul „Scin
teii", Vasile lancu). — Din inițiativa 
comitetului județean U.T.C., la locul 
istoric „Movila lui Buroel" din ju
dețul Vaslui s-a desfășurat ieri o 
amplă manifestare cultural-artibticâ, 
sub genericul „Legendă și actualita
te". După un spectacol-montaj dc 
evocare istorică a personalității lui 
Ștefan cel Mare, în prezența a circa 
10 000 de spectatori, au evoluat un 
mare număr de artiști amatori.

• GALAȚI (Corespondentul „Scin
teii", Tudorel Oancea). — Inițiat de 
Comitetul județean de partid Galați, 
concursul cultural-artistic „Omagiu 
muncii creatoare" s-a încheiat la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
localitate cu un spectacol festiv dat 
de formațiile cîștigătoare. Concursul 
a antrenat zeci de mii de artiști 
amatori, din care peste 7 000 partici
pant! la faza județeană, aducînd pe 
scenă toate categoriile de oameni ai 
muncii : muncitori, țărani coopera
tori, intelectuali, elevi.

• SLATINA (Corespondentul 
„Scinteii". Emilian Rouă). — Sîmbă- 
tă si duminică a avut loc. la Slatina, 
Festivalul călușului românesc, im
portantă manifestare culturală, aflată 
la cea de-a 5-a ediție. Ea a inclus o 
sesiune de comunicări pe tema 
„Călușul românesc — istorie, tradi- 
ție. autenticitate", vernisajul expozi
ției „Costumul călușăresc în județul 
Olt si în alte județe ale țării", o 
paradă a călușarilor. Totodată, a 
fost constituită Asociația călușarilor 
din județul Olt. Seara au apărui 
pe scenă formațiile de călușari din 
județele Olt și Mehedinți. în cea 
de-a doua zi a festivalului, alături 
de gazde, au mai prezentat specta
cole călușarii d«n Argeș, Teleorman 
și Hunedoara. Festivalul s-a înche-

iat cu un spectacol festiv prezentat 
de formațiile evidențiate.
• MIERCUREA CIUC (Prin telefon 

de la Ion Manea). — în organizarea 
Comitetului județean pentru cultură 
și educație socialistă Harghita, sîm- 
bătă și duminică, în comuna Lunca 
de Jos. a avut loc festivalul cultu
ral-artistic „Pe strunele frăției", la 
care și-au dat intllnire cîteva sute 
de artiști amatori, oameni ai muncii 
români, maghiari și de alte naționa
lități din județ.

Cu acest prilej a fost Inaugurat 
un muzeu sătesc și au fost organi
zate trei expoziții cu lucrări de pic
tură, gravuri și fotografii, sub ge
nericul ..Omul și frumusețile 
Ghimeșului"

• CLUJ (Corespondentul 
teii". Al. Mureșan). — Clujul a fost 
duminică gazda „Festivalului dansu
lui fecioresc din Transilvania", or
ganizat de comitetul județean de 
cultură și educație socialistă. Au 
participat formații din județele Ma
ramureș. Satu-Mare. Bihor, Sălaj, 
Arad. Bistrița-Năsăud, Mureș, Har
ghita. Covasna, Brașov, Sibiu. Hu
nedoara, Alba și Cluj. Festivalul a 
debutat cu vernisajul unei expoziții 
de artă populară, urmată de o impre
sionantă paradă a portului popular 
transilvănean.

ARAD (Corespondentul „Scinteii", 
Constantin Simion). — Simbătă și 
duminică, in localitățile Hălmagiu. 
Păuliș. Ignești. Olari. Mișca și 
Dezna. din județul Arad, s-a desfă
șurat faza județeană a concursului 
brigăzilor artistice de agitație — 
„Glas dc izbîndă". Concursul s-a 
bucurat de un frumos succes din 
partea numeroșilor spectatori pre- 
zenți în sălile de concurs.

• Muzeul tehnicii populare din
Dumbrava Sibiului, care împlinește 
în acest an un deceniu de la înce
perea lucrărilor de organizare. în 
parcul sibian pot fi vizitate 60 de 
unități — monumente de cultură și 
tehnică populară, insumind peste 120 
de construcții $i circa 10 000 de o- 
bieete inventar. în cinstea aniversă
rii au fost transferate 10 noi uni
tăți. alte 4 urmind a completa patri
moniul muzeului pină la ..........
anului.

• SIBIU (Corespondentul
teii". Nicolae Brujan). 
manifestărilor prilejuite 
piatul festival cultural .................
’73". la Casa artelor din Sibiu a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
retrospective de artă plastică și 
artă decorativă a elevilor școlii 
populare de artă, care împlinește 20 
de ani de existență.

• CLUJ (Corespondentul ..Scin
teii". Al. Mureșan). Muzeul etnogra
fic a.l Transilvaniei din Cluj găz
duiește o atractivă și instructivă ex
poziție cuprinzind cojoace populare 
din ‘diferite zone etnografice ale 
Transilvaniei.

• IAȘI (Corespondentul „Scinteii". 
Manole Corcaci). In sala „Cupola" a 
Galeriilor de artă din Iași este des
chisă o in-teresantâ expoziție de artă 
plastică a pictorului Nicolae Con
stantin.

sfirșitul

„Scîn- 
cadrul 
apro-

In
de ___
„Cibinium

Văii

„Scîn-

(Urmare din pag. I)

Cea mai discutabilă latură a men
talității puse mai sus in discuție o 
constituie tocmai tendința de a con
cepe posibilitatea egală de afirmare 
numai pentru oamenii „din aceeași 
categorie".' Asemenea afirmații se 
mai fac auzite și in alte locuri de 
muncă. Ele contravin uneia dintre 
expresiile cele mai pregnante ale 
echității socialiste, care garantează 
fiecărui cetățean, in condiții de de
plină egalitate, realizarea integrală a 
aptitudinilor, a cunoștințelor, a pu- 
ter.i de muncă, asigură adică șanse 
egale pentru toți cetățenii de a »e 
afirma pe tărim profesional si social, 
conform capacității lor. De unde, 
atunci, ideea acestor „categorii" ?

înainte de a schița un răspuns, să 
prezentăm, in continuare, două e- 
xemple — mai puțin simple, dar tot 
atît de semnificative. Primul ne-a 
fost relevat de ing. loan Trimbițaș, 
locțiitorul secretarului de partid, și 
de ing. Mihai Zamfirescu. Este vor
ba despre tratamentul diferențiat a- 
plicat, in unele ateliere, absolvenți
lor școlilor postliceale de doi ani 
care pregătesc proiectanțL Băieții 
sint antrenați, treptat, in activitatea 
de proiectare efectivă. Fetele, dim
potrivă, sint lăsate ani in șir sâ lu
creze ca desenatoare și numai după 
un stagiu Îndelungat li 6e Încredin
țează. sporadic, lucrări pe potriva 
calificării lor. Rezultatul este că a- 
firmarea profesională a băieților 
(mai puțin numeroși și. in general, 
cotați cu medii mai mici la absol
vire) e mult mai rapidă decit a 
fetelor.

— E adevărat — mărturisește Ing. 
Caius Ionescu, șef de atelier. Fetele 
sint mai docile, n-au pretenția unei 
munci de concepție, n-au ambiții. 
Lor li se încredințează o treabă mal 
ingrată — trasul in tuș (treabă de 
desenator — n.a.) — pe care un bă
iat n-ar accepta-o. Sint băieți cu 
pregătire mult mai slabă, absolvenți 
ai liceului industrial (deci fără ca
lificare de proiectant — n.a.), vemțl

In acest an, care lucrează numai In 
creion (in proiectare — n.a.). Băieții 
se eschivează de la trasul in tuș. lu
crează foarte neglijent, ca să nu H 
se mai dea așa o treabă. Pe de altă 
parte, avem un mare număr de pro
iectant! fi prea puțini desenatori. 
Pentru institut ar fi o mare bătaie 
de cap să-și formeze cadre de de
senatori. Așa că folosim absolvenți 
(absolvente — n.a.) ai școlii de pro
iectant! ca desenatori.

Intr-adevăr, atelierul avea 30 de 
ingineri. 32 de proiectanți și doar 10 
desenatori. Dar acest fapt nu jus
tifică nici folosirea unor cadre ca-

E rutină ? E comoditate ? Pare, 
mai degrabă, o acceptare — în ideea 
că așa s-a mai procedat, că merge 
și așa — a unei stări de lucruri. A- 
semenea practici ascund primejdia 
ca oamenii să nu mai vadă inechita
tea, să se obișnuiască cu ea, ca re
lațiile dintr-un colectiv să se dete
rioreze pe neobservate. Iar apoi, cind 
se constată că -treburile nu merg 
bine. lumea se miră : care să fie 
cauza ?... E de menționat, totuși, că 
situația concretă semnalată pre
ocupa pe unii membri ai biroului 
de partid, ceea ce constituie o pre
misă a indreptării lucrurilor.

TRATAMENTUL PREFERENȚIAL
llficate pentru lucrări care cer mal 
puțină pregătire și nici tratamen
tul diferențiat, aplicat fetelor și băie
ților. Pentru că nimeni nu voia 
să-și „bată capul" cu pregătirea de
senatorilor, investiția pe care o face 
statul in cei doi ani de școlarizare 
a proiectanților râminea. adeseori, 
nefructificată. Tot minima rezisten
ță („fetele sint mal docile"), la care 
se adaugă o bună doză de prejude
cată, de subapreciere (..fetele n-au 
ambiții"), duce la favorizarea băie
ților. Este un punct de vedere inac
ceptabil care, in loc să plece de la 
necesitățile reaJe, pleacă de la stă
rile de fapt și In loc să determine 
o diferențiere echitabilă, după capa
citate șl calificare, operează In ra
port cu tăria... de Înger. (Iată curr. 
se petrec, uneori, in realitate, lucru
rile in privința promovării in mun
că. In condiții egale, a femeii, su
biect despre care s-a vorbit și 6-a 
teris In atitea rinduri...).

Al doilea exemplu, luat din ace
lași Institut, se referă la posibili
tățile oferite specialiștilor de a-șl 
ridica nivelul de pregătire, de a lua 
contact direct cu realizările cele mai 
noi. pe plan mondial, prin interme
diul deplasărilor peste hotare.

O statistică a trimiterilor In străi
nătate demonstrează, prin argumen
tul cifrelor, că și in această pri
vință existau, in institut, o anume 
suită de „categorii" diferite, o re
partizare prea puțin echitabilă. în 
cei aproximativ șapte ani de la în
ființare. in institut s-au Înregistrat 
numeroase trimiteri peste hotare ale 
specialiștilor cu studii superioare. 
Totuși, mai bine de trei sferturi din
tre acești specialiști n-au benefi
ciat niciodată de posibilitățile de 
perfecționare profesională oferite de 
o asemenea deplasare. In' schimb. 
5.5 la sută din numărul specialiști
lor concentrau aproape două treimi

• BACĂU (Corespondentul ..Scin
teii", Gheorghe Baltă). La Galeriile 
de artă ale Muzeului din Bacău a 
avut loc vernisajul expoziției cunos
cutului pictor, grafician și caricatu
rist Vasile Crăiță Mindrâ.

• RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Scinteii". Ion Stanciu). In sala 
artelor din Rm. Vilcea a fost 
organizată o expoziție care cuprin
de cele mai valoroase opere de 
artă din colecția Muzeului județean 
Vilcea. Dintre exponate rețin aten
ția 10 tablouri de Ion Țuculescu, cî- 
teva picturi semnate de Ion Pacea. 
Dumitru Ghlață, Jean Steriadi, Ma
rius Bunescu și alții.

• GALAȚI (Corespondentul ..Scin
teii", Tudorel Oancea). în sala de 
expoziții a bibliotecii „V. A. Urechea" 
din Galați a avut loc vernisajul ex
poziției pictorului gălățean Nicolae 
Spirescu.

• La Salonta a avut loc duminică 
festivitatea Redeschiderii Muzeului 
memorial „Arany Ianos". Reorgani
zat pe baze științifice, noul obiectiv 
cultural bihorean dispune de o bo
gată colecție de documente originale 
care oglindesc aspecte din viața și 
activitatea poetului Arany Ianos. 
care s-a născut și a trăit pe aceste 
meleaguri.

din totalul plecărilor, iar trei din
tre aceștia — un număr de 74 de
plasări in străinătate (in medie.
3—4 pe an. fiecare !). Am soli
citat, in legătură cu cifrele de
mai sus — căci nu simplul procent 
contează — aprecierea ing. Gheor
ghe Conțu, secretar al Comitetului
municipal Brașov al P.C.R.

— Este vorba de un colectiv in 
care, practic, toți specialiștii sint 
direct angajați in frontul progresu
lui tehnic al unei subramuri indus
triale de prim rang. în realitate, 
inechitatea care i se face lui x, y 
sau z văduvește colectivul de apor
tul deplin al celor aflați in cauză 
și tocmai de aici decurg circumstan
țele agravante ale acestor stări de 
lucruri. Dincolo de interesele per
sonale. de faptul că posibili
tățile profesionale ale unuia sau 
altuia sint oarecum atinse, este vor
ba, In primul ripd — ca în cazul 
oricărei inechități — de interesele 
generale, ale colectivității. Prin a- 
ceastă prismă trebuie privite faptele.

înfăptuirea preceptelor echității 
socialiste joacă un rol considerabil 
In potențarea energiilor fiecărui co
lectiv. reprezintă o veritabilă forță 
de polarizare a dorinței oamenilor 
de a munci mai bine, le dă senti
mentul unui raport just intre efor
turile lor și posibilitățile de a se a- 
firma. de a-și dezvolta personalita
tea. de a-și perfecționa standardul 
profesional. Unora ar putea să li se 
pară mai puțin grave situațiile de
scrise in cele de mai sus decit. să 
zicem, acele inechități care-și fac 
uneori, apariția pe cite un stat de 
salarii Nu considerăm necesar să 
continuăm a demonstra aici că un 
asemenea punct de vedere e lipsit 
de temei : conducerile unităților so
cialiste, organizațiile de partid, co
lectivele de oameni ai muncii apre
ciază. fără îndoială. însemnătatea 
fiecăruia dintre aspectele particu
lare ale principiului echității, ade
vărul afirmației că ele nu se pot 
realiza decit intr-o organică unitate.

Combaterea 
poluării 

în atenția 
organelor locale

De la Consiliul popu
lar al Județului Pra
hova a sosit un amplu 
răspuns, la o scrisoare 
ce i-a fost adresată de 
redacție, privind com
baterea poluării at
mosferei și apelor in 
municipiul Ploiești. 
Sintem informați cft 
încă de anul trecut, 
cind a fost constituită 
filiala Ploiești n co
misiei poluării mediu
lui, consiliul munici
pal al F.U.S. a anali
zat de mai multe ori 
activitatea acesteia, a- 
doptind. de fiecare da
tă, hotărîri corespun
zătoare. La rindul său, 
comisia municipală a 
poluării mediului dez
bate periodic, pe baza 
unor rapoarte prezen
tate de către directori 
de întreprinderi, sta
diul de realizare a mă
surilor adoptate de
F. U.S. și stabilește sar
cini precise pentru fie
care unitate in parte. 
Astfel de dezbateri au 
avut loc la 30 martie 
a.c. — cind au fost a- 
nalizate conducerile 
întreprinderilor I.T.P., 
I.C.P.. tăbăcăriei și 
I.R.I.C. — și la 11 
mai. cind au pre
zentat rapoarte asupra 
stadiului de realizare 
a măsurilor de comba
tere a poluării mediu
lui, directorii C.I.P.T..
G. I.P. și uzinei „Dero". 
După ce se arată că, 
urmare acestei preocu
pări. o seamă de între
prinderi industriale au 
realizat și pus în func
țiune instalații de pu
rificare a apelor uzate 
si de hidrofinare a u- 
loiurilor de la rafină
rii. cu rezultate foarte 
bune, răspunsul preci
zează : „Este in con
strucție avansată sta
ția de purificare chi
mică — mecanică — 
biologică in comun a 
apelor uzate de la Cor- 
latești. cu o capacitate 
de 33 000 mc zi. După 
intrarea ei in funcțiu
ne. in semestrul II 
1974. aici se vor puri
fica apele uzate de la 
rafinăriile Ploiești. Te- 
leajen și Ploiești Nord. 
La rafinăria. Ploiești 
este in construcție, 
după proiecte româ
nești. o instalație de 
hidrofinare a uleiuri
lor. Prin intrarea aces
teia în funcțiune, în 
anul viitor, se va re
duce producerea de 
gudroane acide, care 
sint un poluant al a- 
pelor solului. S-au fă
cut unele studii privind 
cauzele poluării apelor 
freatice in rafinăriile 
Ploiești și Brazi și po
sibilitățile de înlătu
rare a fenomenului. De 
asemenea. Inspecția 
sanitară de stat face 
periodic analize pri
vind concentrațiile de 
noxe în zonele rafină
riilor.

In încheierea răs
punsului se arată că 
pentru combaterea, in 
continuare, a poluării, 
schița de sistematizare 
a municipiului preve
de extinderea spațiilor 
verzi, în special în zo
nele cu poluare avan
sată, precum și „deza

fectarea treptată n u- 
nilățllor Industriale 
nocive, defectuos am
plasate, și gruparea lor 
In zonele industriale 
Teleajen. Plolești-sud, 
Cring, platforma Brazi 
sau Bucov".

Ordinea 
și disciplina 

nu sînt 
facultative...

O scrisoare sosită la 
redacție la sfirșitul lu
nii aprilie a.c. semnala 
faptul că salariaților 
auxiliari ai secției 711 
din cadrul Uzinei de 
autoturisme Pitești li 
s-a reținut din salariu 
un anumit procent 
pentru nerealizarea 
planului. Dacă numai 
acesta ar fi fost subi
ectul scrisorii, nici nu 
i-am fi dat curs. Pen
tru că. după cum se 
știe, retribuția se face 
in raport cu cantitatea 
și calitatea muncii fie
căruia. Potrivit acestui 
principiu, atunci cind 
sint condiții și nu se 
realizează planul, fie
care membru al colec
tivului trebuie să fie 
olătit pentru cit a mun
cit. in funcție de rolul 
și sarcinile lui în pro
ducție. Ceea ce ne-a 
determinat insă să tri
mitem sesizarea Con
siliului județean al sin
dicatelor Argeș au fost 
cuvintele de încheiere 
ale scrisorii : „Vă ru
găm insistent sâ ne 
puneți la 'burent cu a- 
ceste legi necunoscute 
de noi (sarcină ce re
vine organizațiilor sin
dicale și conducerii 
uzinei — n.n.) și, dacă 
este cazul, să binevoiți 
a interveni să ni se 
restituie banii".

Din răspunsul sosit 
am aflat că pentru 
luna martie a.c. con
ducerea uzinei a apre
ciat că secția a avut 
condiții să realizeze 
planul și, in consecin
ță. a hotărit ca sala- 
riații T.E.S.A. și auxi
liari să fie penalizați 
cu diminuarea veni
turilor. potrivit sarci
nilor fiecăruia. „Men
ționăm că penalizările 
stabilite sint înteme
iate — se spune in 
răspuns — avind la 
bază prevederile le
gislației în vigoare.- 
Reținerile se vor resti
tui in proporție de 
pină la 90 la sută in 
condițiile recuperării 
restanțelor și ale rea
lizării planului la zi". 
Din constatările făcute 
s-a desprins necesi
tatea luării unor mă
suri in consecință. 
Astfel. „pentru cu
noașterea de către toți 
salariații a actelor 
normative privind a- 
cordarea salariilor și 
premiilor, cit și pentru 
întărirea disciplinei 
in muncă, s-a prevă
zut prelucrarea cu 
toți salariații. la lo
curile de muncă, de 
către economiștii u- 
zinei. a regulamentu
lui de acordare a sa
lariilor ; aducerea la 
cunoștința personalu
lui T.E.S.A. și munci
torilor auxiliari a a- 
tribuțiilor ce revin fie
căruia in vederea în
deplinirii sarcinilor la 
timp și ireproșabil ; 
organizarea unei sus

ținute activități po
litice și cultural-edu
cative la locurile de 
muncă pentru com
baterea manifestări
lor de indisciplină, de 
alitudino nejustă față 
de avutul obștesc ca 
și pentru întărirea 
răspunderii fiecărui 
salariat in scopul rea
lizării și depășirii pla
nului de producție". 
Da. întărirea ordinii șl 
disciplinei in muncă, 
desfășurarea unei ac
tivități politice și edu
cative concrete, la o- 
biect. vor Înlătura cu 
siguranță stări de lu
cruri dp genul celor 
discutate.

S-a închis 
„biletul" — 

acum să vină 
gospodarii

„Mi-aș intitula rin- 
durlle mele „biletul 
din Berceni" — ișl în
cepea scrisoarea adre
sată redacției Valeria 
Rotaru, din cartierul 
Berceni-Sud, sectorul 
5. Spun aceasta, deoa
rece terenul situat in
tre Aleea Mișei, com
plexul de servire șl 
microtermocentrală. in 
suprafață de 700—800 
nv, un adevărat privi
legiu pentru copiii din 
blocurile apropiate, a 
fost transformat in
tr-un așa-zis parc de 
distracții. De fapt, este 
vorba de un adevărat 
bilei, de unde se răs- 
pindește un zgomot 
asurzitor, sursă perma
nentă de poluare fo
nică. Vă mărturisesc 
că n-am văzut un sin
gur copil care să se 
bucure de această mă
sură." în răspunsul său. 
Consiliul popular al 
sectorului 5 ne infor
mează că „nu a auto
rizat întreprinderea 
de agrement și dcco- 
rațiuni sâ amplaseze 
utilaje de agrement in 
această zonă". Pentru 
această contravenție, 
directorul întreprin
derii sus-amintite a 
fost sancționat cu a- 
mendă și ..somat că, 
in caz de neeliberare 
a terenului, va pri
mi amenzi din 48 in 
48 de ore". Bineînțeles 
că, pus in fața unei 
asemenea situații, to
varășul director a dis
pus cele necesare... 
Referindu-sb la un 
alt aspect relatat in 
scrisoare. răspunsul 
subliniază în încheie
re : „Privitor la ame
najarea unui teren de 
joacă pe acest spațiu, 
precizăm că sîntem de 
acord, dar acesta să fie 
amenajat prin munca 
patriotică a locatari
lor. cărora Ii se vor 
pune la dispoziție ni
sip. bănci, aparate dc 
joacă etc. de către sec
ția noastră de întreți
neri drumuri și spatii 
verzi din șoseaua Ol
teniței nr. 9. De ase
menea. se va acorda și 
asistentă tehnică".

Nu vă râmi ne. sti
mați locatari din preaj
ma terenului proasoăt 
eliberat și pus la dis
poziția dv„ decit să 
porniți cu elan la trea
bă. Cînd terminați, da- 
ți-ne și nouă de veste.

Necula! ROȘCA

PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba franceza. Lec
ția a 69-a.

13.00 Telex.
18.05 La ordinea zilei. Azi, județul 

Brașov.
18.20 Căminul... la Galați.
19.00 Scena. Emisiune de actualita

te șl critică teatrală.
10.20 ioni de seri.
19.30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte do termen. 1973 — an 
hotârfldr.

20.00 Avanpremieră.
20.06 Cfntecul sAptftmfnll : ..Mine

rul șl cerul" de V. Veselov- 
Rclil. Text de Mihai Maximi
lian. Interpretează Ana Pc- 
tria.

20.10 Ancheta TV : „In căutarea 
timpului pierdut" — de Ale
xandru Stark șl Emanuel Va- 
lerlu.

20.50 Revista llterar-artlstlcfl TV — 
Anul revoluționar 1848.

21.30 Roman foileton „Noile aven
turi ale mușchetarilor". Ecra
nizarea romanului ..După 20 
de ani" de Al. Dumas.

22.20 24 de ore.
22.40 Luminile rampei. Pagini din 

operele lui Puccini, interpre
tate de soprana Virginia 
Zeanî.

PROGRAMUL II
20.00 Năzdrăvanii și Scufița Roșie 

— emisiune pentru copil.
20.23 Avanpremieră.
20.30 Film serial ..Pe urmele lui 

Caplja". Producție a televi
ziunii iugoslave.

21.30 Voci și chitare. Muzică ușoa
ră cu formația Gondolan. 
Film realizat de televiziunea 
din R.S. Cehoslovacă.

21,55 „Ani electronici". Producție 
a studioului de filme docu
mentare „Al. Sahia".

22.10 Ilustrate muzicale din Buda
pesta.

LOTERIA
IN OBIECTE

O NOUA TRAGERE 
LA 24f IUNIE 1973

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 21 Iu
nie 1973 o nouă tragere la 
loteria in obiecte. La această 
tragere se vor atribui nume
roase autoturisme ,.Dacia-1300“ 
și obiecte în valoare de 20 000 
lei, 10 000 lei, 5 000 lei. 2 000 
lei, 1 000 lei etc. Se vor efectua 
17 extrageri, astfel : 2 extrageri 
de numere formate din 6 ci
fre : 6 extrageri de terminații de 
5 cifre : 6 extrageri de termina
ții de 4 cifre ; 2 extrageri de 
terminații de 3 cifre ; 1 extra
gere de terminație de 2 cifre.

Ca și la precedentele trageri 
la loteria in obiecte și de a- 
ceastă dată participarea se face 
cu bilete de cite 5 lei bucata. 
Biletele cîștigătoare vor fi de
puse pină la data de 10 iulie 
1973, ora 13,00. Ciștigătorii care 
domiciliază în localități în care 
nu funcționează nici o unitate 
Loto-Pronosport vor trimite 
biletele pină la aceeași dată 
(data poștei), in plic cu valoa
re declarată, la Administrația 
de Stat Loto-Pronosport din 
București (Calea Victoriei nr. 9, 
căsuța poștală nr. 102).

După verificarea și omologa
rea biletelor cîștigătoare, Ad
ministrația de Stat Loto-Pro
nosport va trimite prin poștă, 
pe adresa indicată de ciștigă- 
tori pe versoul biletului, o 
comunicare in 2 exemplare. 
După primirea acestei comuni
cări, ciștigătorii se pot prezenta 
la orice magazin din rețeaua 
comerțului de stat sau a coo
perației de consum unde, în li
mita suinei ciștigate și a listei 
de obiecte afișate, vor ridica 
obiectele preferate. în cazul 
cind obiectele alese depășesc 
suma cîștigată, diferența poate 
fi achitată in numerar de către 
ciștigător. Obiectele ciștigate la 
tragerea din 24 iunie 1973 pot 
fi ridicate în termen de 90 de 
zile de la data tragerii, adică 
pină la data de 24 septembrie 
1973.

Mestecam gumă de ci
reșe amare, răsuceam și 
desrăsuceam pe arătător 
lanțul cu chei și, dintr-o 
curiozitate reportericească, 
ii priveam drept in ochi pe 
oamenii care-mi ieșeau >n 
cale. Eram pe o stradă din 
sectorul 7 al Capitalei și 
am observat ceva foarte 
ciudat. Pietonii care ve
neau din susul străzii erau 
palizi. Erau triști. Deodată, 
am auzit un sunet strident 
de sirenă. A trecut in vi
teză pe Ungă mine și apoi 
a frinat ca pe o pistă de 
'încercare, la vreo sută de 
metri, o „Salvare". Din
tr-un gang a fost adusă, pe 
brancardă, o femeie îmbră
cată in niște straie nu prea 
orășenești. Femeia avea o 
față foarte muncită, cu 
multe riduri.

— Ce s-a Intimplat ?
— 1 s-a făcut rău... A 

ieșit din sala de festivități 
și a căzut.

— Din care sală de festi
vități a ieșit ?

— De peste drum. A vă
zut-o pe fata ei.

— Dar ce-a făcut fata 
ei ?

M-am trezit intr-o sală, 
cu peste 600 de locuri 
arhiplină Da. Intr-o sala 
de festivități. Mirea majo
ritate a spectatorilor, ti
neri. Tineri și tinere care 
ieșiseră cu o oră inainte de 
la locurile lor de muncă și 
fuseseră „citați" aici ca 
martori al opiniei publice. 
Se judecă in fața acestor 
martori dosarele unor...

Pentru L. M., nâscutâ 
cam pe la începuturile a- 
nului 1951, munca înseam- 
nă exact cit înseamnă 
pentru o mașină de 
scris „Olympia" fitilul 
lămpii de vint de sub că
ruța cu coviltir Această 
tinără pretinde că țnunca 
n-a fost „inventată" și 
pentru ea. Pentru noi toți 
da. dar pentru ea ba. A 
fost avertizată nu numai 
de părinții ei. ci și de ve

cini. Ba, cu vreo nouă zile 
in urmă, i s-a întocmit și 
un proces verbal (seria A 
nr. 1398409) prin care se 
zice că L.M., „in ziua de 
cutare, in barul „Luna" de 
la etajul 21 al hotelului 
„Intercontinental", a acos
tat un cetățean străin, in 
vederea..." (drept pentru

te. Dumneaei poate să ser
beze in fiecare zi ziua cind 
a învățat să prăjească — 
dacă a învățat — cartofi. 
Poate să aniverseze in fie
care zi ziua cind a scăpat 
de cei șapte ani de acasă. 
Treaba ei. Dar legile, și 
cele scrise și cele nescrise, 
de care vorbea, o obligă să

Copiii nu trebuie 
feriți numai 

de foc și de apă
foileton

care a fost amendată cu 
suma de 1 000 lei).

„Martorii" opiniei publi
ce adică cei peste 600 de 
tineri, prezenți in sala de 
festivități, sint in dilemă. 
Ce să facă ? Să ia poves
tea acestei tinere ca o 
glumă ? Dumneaei, L.M., 
pretinde că intră în baru
rile de zi și, mai fles, in 
cele de noapte pentru a-și 
serba ziua nașterii. Ba are 
obrăznicia să spună că nici 
o lege din lume n-o poate 
opri să-și serbeze ziui de 
naștere in fiecare zi. Și are 
dreptate această zglobie, cu 
„șosete" mult prea decolta-

mai și muncească. Altfel 
de — scuzați — „munca"...

N. Crina Larisa Natașa 
pare o femeie de vreo 
22—24 de mi. Dar această 
N.C.L.N. s-a născut in anul 
1957. Deci, are 16 ani. In 
acești 16 ani au „incăput" 
și șase luni de închisoare 
contravențională pentru a- 
costare de bărbați, din 
care a făcut doar 3 luni, 
fiind prea minoră.

Mă gindesc la femeia 
care a fost dusă cu „Salva
rea" la Spitalul de urgență, 
și cu aceeași curiozitate 
reportericească încerc să 
aflu care este „podoaba" 
ce șl-a trimis mama la spi
tal.

In sală este o liniște de 
mormint betonat. Această 
„fetiță", cu fustă de păpu
șă, dacă nu și mai scurtă, 
dar cu multe nume, poves
tește cum „arată" o zi de 
„muncă" a ei. La 10 apare 
la „Trocadero" unde co
mandă o cafea. Stă in fața 
ceștii pină la 11,30—12,00. 
Dacă nu „pică" nici un 
„fraier" (toate expresiile 
mal puțin ori mai mult a- 
șezate in ghilimele apar
țin „vedetelor"), pleacă. 
Cind are bani plătește ca
feaua consumată, cind nu, 
o creditează ospătarul piua 
la „leafă". Pornește spre 
blocul-turn de la Palat. 
Consumă și aici o calea, 
dar de data asta mai re
pede, pentru că trebuie 
să-și ghicească. Dacă tot 
nu „pică", staționează nu
mai pină la ora 14,00. Ur
mează o scurtă „plimbare" 
de agrement prin barurile 
de zi. Dacă n-o invită ni
meni la masă face, între 
orele 16—20, cite o „oprire 
facultativă" prin alte ba
ruri de zi. Urmeaza miezul 
nopții, fumul de țigări al 
barurilor și agitația pro
gramelor. Martie din post 
poate lipsi și nemotivat, 
dar N.C.L.N. de la acestea 
ferit-a sfintul I

— Ce e matcă aici ? — mă 
întreabă o băbuță care c 
nimerit și ea in această 
sală. E teatru ? Ce e cu 
„dezbrăcatele" alea ?

— Nu e teatru !
— Atunci ce e ?
Mestec gumă de cireșe 

amare, răsucesc și des- 
răsucesc pe degetul arătă
tor lanțul cu chei. Privesc 
drept in ochi pe tinerii 
care ies de la .acest „spec
tacol" și continui să mă 
gindesc la acea mamă care 
a fost luată cu „Salvarea".

Care o fi fost fata ei. pe 
care a legănat-o și a fe
rit-o numai de foc si de 
apă ?...

Nlcuță TANASE
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • Vizita delegației P.C. din Japonia
tllor, ale oamenilor muncii din acest 
județ. Delegația a vizitat. întreprin
derea „Unirea" din Cluj, cofnplexul 
intercooperatiat din comuna Mihai 
Viteazu. Universitatea ,.Babe«-Bo- 
lyai", precunS și unele Instituții de 
cultură și artă.

în cursul vizitei, delegația a fost 
Însoțită de tovarășul Mihal Cere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, «ecretar al C.C. al P.C.R.

Continulndu-și vizita In (ara noas
tră. delegația P.C. din .Japonia, con
dusă de tovarășul Jomio Niahizawa, 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.J.. a fost oaspete al ju
dețului Cluj.

Delegația a avut o Intilnire la co
mitetul județean do partid cu tova
rășul Ștefan Mocuța. prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R.. și cu alți membri al Biroului, 
cu care ocazie a luat cunoștință de 
principalele preocupări ale comuniș-

locul trei, care permite accesul 
„Cupa U.E.F.A.".

Triunghiularul" Franța-ltalia România

încă o etapă... și două restanțe pentatlon și decatlon

Ar mai fi. da 
drept, o singură 
etapă : miercuri, 

in mod ofi- 
acest al 55- 

campionat 
național de fot
bal ia sflrșit. A- 
pele «int relativ 
limpezi, clare în 
fiecare echipă a- 

la sfirșit dc sezon, 
ce a «emanat. Iar lo- 

■arhia divizionarelor A 
evident. r»e potriva com por- 
generale. în lupta pentru U- 

necunoscutâ : 
două pretendente — Untver- 

■a Craiova si Dinamo Bucu- 
— urmează să-și spună ulii-

tot clasamentul, 
dunind acum, 
cam... ceea c 
cui In 
este, 
tării 
tiu rămine Încă 
cele 
uitat» 
rești 
mul cuvînt de-abia peste o sfiptâ-

mină, duminică. 24 Iunie. Cum >• 
știr, in afara meciurilor de miercuri 
(craiovenn joacă ata*>ă cu C.F.R. 
iar dinamoviștii In deplasare cu 
F. C Constanța), candidatele la 
irlcourile tricolore au cite o res
tanță (la Arad, respectiv la Bucu
rești).

Ieri, craiovenil au «tat liniștiți 
aca<ă. odihnindu-«>*. urmărind. la 
radio, mai ales ceeA ce s-a trans - 
m * de pe stadionul ..Dinamo". 
Derbiul etapei, da. Insă ceea ce ii 
interesa era dacă nu cumva echipa 
băcăuană, reinviorată prin intra
rea în formație a lui Dembrovschl. 
se va revanșa pentru acel 0—6 d.n 
returul campionatului precedent. 
Și. in fond, băcăuanii aveâu încă 
In față posibilitatea de a se clasa

P* 
in

Cit de „aprinsă" (și plină de spe
ranță... pentru craloveni) a fost 
partida dintre Dinamo și S.C. Ba
cău nu mai este nevoie să spunem. 
In prima repriză, spre exemplu, di- 
namovișlii au condus de fiecare 
dată, dar numai pentru cite circa 
10 minute...

Codașele clasamentului — Uni
versitatea Cluj (la Brașov). Spor
tul studențesc (la Cluj). A.S.A 7 g. 
Mure* (la Petroșani) — au încer
cat (și lntr-o anumită măsură au 
reușit) reabilitarea. chiar dacă, 
pini la urmă, efectul practic In 
clasament nu va fi același în toate 
cazurile.

Stadionul Tine
retului din Capitală 
a găzduit simbătă 
și duminică între
cerile echipelor de 
pentatlon si deca
tlon ale Franței. 
Italici și Români*', 

în concursul de 
pentallon, după 

două probe, conducea atleta france
ză Flovena Picaut cu 1 636 puncte, 
urmată de compatrioatele sale Chris
tine Wartel (1 586 p) și Madina Boi- 
teux (1 454 p). Concurenta român
că Coculeana Bucătaru ocupa locul 
5 (1 407 puncte).

La decatlon lupta a fost mai strîn- 
să. După cinci probe, pe primul loc 
se afla Michel Lerouge (Franța) 
3 846 puncte.
Roche “ 
Vasile 
puncte.

urmat dc Frederich 
(Franța) — 3 828 puncte si 
Bogdan (România) — 3 826

atleții speciali- 
probe atletice 
un complex dc 
ieri antrenorul 

Gh. Zinibreștcanu — con- 
..............  . .. fo*t binevenit. Lupta 

cu adversarii și apoi lupta cu ei în
șiși au făcut ca să se inregistreze, 
in general. performanțe valoroase. 
Am in vedere, între altele, rezulta
tul la înălțime al atletei franceze 
Wartel (1.78 m). în ce privește echipa 
noastră feminină, regretăm că din 
cauza unor indisponibilități nu am 
putut prezenta cea mai bună garni
tură".

O frumoasa victorie de probă a 
realizat ieri tinărul nostru decatlonist 
Radu Gavrilaș la 110 m garduri (in 

sec).

I. D.

REZULTATE TEHNICE ULTIMA ETAPĂ
DINAMO—S. C. BAC Al 2-2 (2—2).. Au marcat : Sălccanu (min. 8), Lu- 

cesru (min. 37) pentru gazde ; Băltită (nun. 17), Flore» (min. 45) pentru 
oaspeți.

RAPID—F. C. ARGEȘ 0—1 (0—0). A marcat : M. Poprscu (min. 85).
C. F. R. CLUJ — SPORTUL STUDENȚESC 0—0

STEAGUL ROȘU—UNIVERSITATEA CLUJ 2—1
Gergely (min. 44). Anghel (min. 71) ; respectiv Crețu

li—0). Au
(min. 79).

marcat :

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Petrolul. 
Universitatea Craiova — C.F.R. Cluj. 
S.C. Bacău — Rapid. F.C. Constan
ța — Dinamo. Steaua — Steagul 
roșu. Sportul studențesc — Jiul. Uni
versitatea Cluj — U.T.A.. F.C. Ar
geș — C.S.M. Reșița.

JIUL—A. S. A. TG. MUREȘ 1—1 (0—1). Au marcat : Sultănoiu 
p*ntru oaspeți ; Cotormani (mm. 84). pentru gazde.

(min. 20)

C S. M REȘIȚA—F. C. CONSTANTA 1-2 (1—2). Au marcat 
(mm. 2). 
gazd*.

Tănase
Caraman (min. 7) pentru oaspeți ; D. Georgescu (min. 37) Dentru

F. C. PETROLUL—STEAUA 0-0 — In min. 64. Ion Constantin (Pe
trolul i a ratat un 11 metri.

Săptămi na sportivă
in județul Covasna

..Pentru atletele și 
zați in acest gen de 
(de fapt, e vorba de 
probe) — ne spunea 
federal 
cursul acosta

(Agerpres)

14,5

Pină la 
Încă nu se 
probele zilei

închiderea ediției, 
incheiaseră toate 

a doua.

Grupul de turiști din R P. Chineză, 
format din activiști de partid. de 
stat șl alte cadre, condus de Cien 
lun-cin. membru supleant al Comi
tetului provincial Dziang.su al P.C. 
Chinez, membru al Comisiei perma
nente a Comitetului revoluționar al 
provinciei Dziangsu. șef al Cancela
riei comitetului revoluționar provin
cial. care a făcut o vizită do priete
nie in |ara noastră, a părăsit dumi
nică dimineața Capitala.

La aeroportul Otopeni. grupul d« 
turiști chinezi a fost salutat de Ion 
Florescu, adjunct al ministrului tu

rismulul. d» lucrători al acestui mi
nister, de activiști de partid.

Au fost prezenți Lu Ti-sin, însărci
nat cu afaceri a i. al Ambasadei 
R.P. Chineze la București, și membri 
ai ambasadei.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspeții au vizitat obiective <■ co no- 
mi ce. social-culturale .și turistice din 
Capitala și din județele Prahova. 
Brașov. Bacău. Iași. Suceava. Neamț. 
Constanța, au avut întilniri la comi
tetele de partid șl consiliile populare 
din Capitală și județele menționat», 
precum și la Ministerul Turismului.

(Agerpres)

Actualitatea
Finala probei de dublu bărbați a 

campionatelor internaționale de te
nis ale R.F. Germania va opune pe
rechile Ion Tiriac (România). Manuel 
Orantes (Spania) — Fassbender, 
Pohmann (R.F.G.). In semifinale. Ti
riac și Orantes au învins cu 3—6. 
6—3, 6—2 cuplul australian Alexan
dre — Dent, in timp ce jucătorii 
vest-gertnani au eliminat cu 6—1. 
6—2 perechea Newcombe. Addison 
(Australia). în finala probei de sim
plu bărbați se vor întilni americanul 
Eddie Dibbs și vest-germanul Karl 
Meilor. (în semifinale. Dibbs 7—6. 
0—6, 4—6. 7—5. 6—4 cu Fassbender.

la tenis
Meilor 6—4. 5-7, 6—3. 7—6 cuiar 

Jaime Fillol).
★

Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Beckenham (Anglia) s-a incheiat cu 
victoria campionului sovietic Alek
sandr Metreveli. care l-a Întrecut în 
finală cu 6—3. 9—8 pe suedezul 
Bjorn Borg. In finala probei de sim
plu femei, tînăra tenismană austra
liană Dianne Fromholtz (în virată de 
16 ani) a reușit să o învingă cu 7—5, 
0—6. 6—1 pe americana Janet New
berry.

Manifestări cu prilejul 
Zilei aviației

■ în noua sală a sporturilor din Sf. 
Gheorghe a avut loc joi o frumoasă 

manifestare sportivă în cinstea ace
lora care, pnn munca lor. au contri
buit la ridicarea acestui important 
edificiu sportiv al județului. La rea
lizarea spectacolului, pe lingă cei 
mai buni sportivi ai orașului Sf. 
Gheorghe (luptători, 
baschetbalist), gimnaștl 
mai dat concursul peste
elevi din liceele și școlile generale 
a'e orașului, prezentind reușite exer
ciții de ansamblu cu mingi, cercuri 
și panglici.

handbaliști. 
ele.) și-au 

1 000 da

similară a R. P. Ungare. In urma 
unor întreceri pasionante, mult a- 
piaudate de public, juniorii noștri 
au obținut o binemeritată victorie 
cu scorul de 6—4. Punctele echipei 
române au fost realizate de Constan
tin Alexandru. Nioolae 
Dulicâ. Petre Arcadie, 
țiu și Gabor Viorel.

Seria I. Dunărea Giurgiu — C.S. 
Tirgoviște 4—0. Progresul Bucu
rești — Ceahlăul Piajra Neamț 2—0, 
F.C. Galați — Politehnica Iași 2—2. 
Chimia Rm. Vilcea — Metalul Plo
peni 2—0. Știința Bacău — Șantierele 
Navale Oltenița 2—0. Delta Tulcea — 
Metalul București 2—3. Gloria Bu
zău — C.S.U. Galați 2—0. Progresul 
Brăila — C.F.R. Pașcani 1—2.

în clasament, după 28 de etape, 
conduce in continuare Politehnica 
lași (34 puncte). Același număr de 
puncte (dar un golaveraj mai slab) 
îl are și Metalul București. Pe locul 
trei — Gloria Buzău (31 p.).

CICLISM

pe un traseu in premiera

Gingă. Ion 
Victor Pren-

■ Noua sală a soorturilor din Sf. 
Gheorghe a găzduit simbătă prima 

intilnire internațională. Reprezenta
tiva de lupte greco-romane (juniori) 
a țării noastre a intilnit formația

Din lumea

pa De mai bine de o lună de zile, 
“ la sfirsitul fiecărei săptămîm. a- 
tenția amatorilor de sport din orașul 
Sf. Gheorghe se îndreaptă spre me
ciurile campionatului orășenesc de 
minifotbal. O reușită competiție de 
masă, organizată de consiliul jude
țean al sindicatelor. în colaborare cu 
comisia județeană de fotbal, la care 
participă peste 200 de sportivi neca
lificați în nici o ramură (muncitori, 
tehnicieni, profesori, ingineri, me
dici, funcționari). Cu 3 etape înain
tea sfirșitului competiției, pe primul 
loc se află echipa profesorilor de 
sport, urmată de echipa cartierului 
„Simeria" și cea a uzinelor 
„Oltul". Interesul față de
reușită competiție de masă a făcut 
ca încă de pe acum să se hotărască 
reluarea ei pe o scară mai largă, în 
toamnă.

Seria a 11-a. Olimpia Satu-Mare — 
Nitramonia Făgăraș 2—0, Electropu- 
tere Craiova — F.C. Bihor 3—0. Me
talul Drobeta Turnu-Severin — Mi
nerul Anina 4—0. Olimoia Oradea — 
C.F.R. Arad 5—1. Minerul Baia 
Mare — C.S.M. Sibiu 1—0. Corvinul 
Hunedoara — C.F.R. Timișoara 2—1. 
Metalurgistul Cugir — 
șov 4—1. Politehnica
Gloria Bistrița 7—0.

în clasament, după 
conduce detașat Politehnica 
șoara (39 puncte). O urmează F.C. 
Bihor (34 p.) și Olimpia Satu-Mare 
(33 p.).

Metrom Bra-
Timișoara —

28 de etape.
Tirni-

Derbiul seriei I

textile 
această

Săptămi na aceasta, pe iui tra
seu in premieră — situat in 
zona Bacăului — se va desfă
șura a XVIII-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale „Cu
pa Voința", organizată si în a- 
cest an de UCECOM în colabo
rare cu A.S. Loto-Pronosport. 
Ca de obicei, organizatorii 
invitat la start, alături de 
mai buni rutieri români, și

au 
cei 

. . o 
serie de cicliști de peste hotare. 
Pină ieri, pe lista concurentilor 
Înscriși figurau 81 de alergători 
din 4 (ări (R.F. Germania. Polo
nia, Ungaria și România). Spor
tul cu pedale din tara noastră 
va fi larg reprezentat, cunoscu
te secții de ciclism din Capitală 
și din tară înscriind și pregătind 
asiduu pentru competiție pe Cei 
mai buni' cicliști. Este vorba de 
cluburile bucureștene Dinamo. 
Steaua. Olimpia, Voința, de aso
ciațiile Metalul Plopeni. Voința 
Ploiești. Voința Cluj. CIBO-Bra- 
șov. C.S.O. Brăila. „Mureșul" 
Tg. Mureș etc.

Traseul și zilele de desfășura
re ale „Cupei Voința" : joi. 21 
iunie : Bacău — Piatra Neamț — 
Roman — Bacău (144 km) ; vi
neri. 22 iunie : de d'mineaiă. 
etapă contratimp individual de 
30 km (de la Bacău spre Vaslui) 
și o etapă cu plecare in bloc 
Bacău — Ad.iud — Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Bacău (147 km) ; 
simbătă. 23 iunie : Bacău — 
Moinesti — Comăneșli — Tg. 
Ocna — Slănic — Tg. Ocna — 
Gh. Gheorghiu-Dej — Bacău 
(176 km) : duminică. 24 iunie : 
circuit in Bacău (60 km).

Competiția este dotată cu nu
meroase și valoroase premii 
(pentru fruntașii etapelor si ai 
clasamentelor generale) oferite 
de instituții centrale, organizații 
cooperatiste, cluburi sportive 
etc. „Marele premiu" — pentru 
ciștigătorul cursei — este atri
buit de Ministerul Comerțului 
Interior.

Cu prilejul Zilei aviației, duminică 
dimineața la Monumentul eroilor ae
rului din Capitală au fost depuse 
coroane de flori din partea Ministe
rului Apărării Naționale. Comanda
mentului aviației civile — TAROM 
si a generalilor de aviație in re
zervă. De asemenea, a depus jerbe 
de flori un grup de pionieri. So
lemnitatea s-a incheiat prin defila
rea gărzii de onoare. O ceremonie 
asemănătoare a avut loc și la monu
mentul lui Aurel Vlaicu din comuna 
Bănești-Cimpina.

In aceeași zi. la cimitirul Belu au 
avut loc depuneri de coroane și jer
be de flori la mormintele lui Aurel 
Vlaicu. Traian Vuia. Henri Coandă 
și căpitanului aviator Gheorghe Băn- 
ciulescu, reprezentanți de «earmă ai 
aripilor românești.

în comunele ..Aurel Vlaicu" șl 
,.Traian Vuia" s-au desfășurat, du
minică dimineața, adunări populare 
cu care ocazie au fost evocate figu
rile celor doi pionieri ai aviației ro
mânești și mondiale.

Aniversarea Zilei aviației Repu
blicii Socialiste România a fost mar
cată și de o serie de activități cul
tural-educative. In unități militare

și Instituții de lnvățămint militar, la 
case ale armatei, ca și jn unități ale 
aviației civile de transport, utilitare, 
sanitare și sportive au avut loc ex- , 
puneri, lntilniri cu zburători de pres
tigiu și cu veterani ai aviației noas
tre. vizionări de filme inspirate din 
viața și activitatea aviatorilor pa
triei. Elevi din numeroase școli ge
nerale. profesionale și licee s-au In
tilnit cu piloți militari și civili care 
le-au vorbit despre munca lor. des
pre frumusețea profesiunii de avia
tor.

★
(Corespondentul ..Sein-BUZĂU

teii", Mihai Bâzu). — La școala 
militară de aviație „Aurel Vlaicu" a 
avut loc festivitatea dezvelirii bustu
lui lui Aurel Vlaicu, operă a artistu
lui Marius Butunoiu. Despre semni
ficația evenimentului a vorbit colo
nelul Ion Tătăranu.
au participat general-maior 
glie Gherghina, din partea Coman
damentului aviației. activiști de 
partid și de stat, ofițeri ți elevi al 
școlii militare de aviație „Aurel 
Vlaicu" și ai Școlii superioare civile 
de aeronautică.

La festivitate 
Gheor-

Cronica il i

• La Leningrad a început dubla 
Intilmre de atletism intre selecționa- 
• r e. Germania și U.R.S.S. După 
prtma zi de întrecere, scocul gene
ral «»st<e 105—74 puncte in favoarea 
gazdelor (la masculin 67—50. iar la 
feminin 38—24». Cea mai bună per
formantă a fost realizată de sulița- 
șul sovietic Ianis Lusis. care, cu re
zultatul de 91.32 m. l-a întrecut p» 
campionul olimpic și recordmanul 
mondial Klaus Wolfermann. clasat al 
doilea cu 80.10 m.

TUMORI Geza
corespondentul „Scînteii'

1973

• învins la Jocurile olimpice de 
la Munchen. cunoscutul halterofil so
vietic David Rigert s-a revanșat 
la campionatele europene de haltere 
d» ia Madrid, clasindu-se pe primul 
.oc la categoria semigrea și stabilind, 
în afară de concurs, două noi recor
duri mondiale : 170 kg la stilul 
..smuls" și 213.5 kg la stilul „arun
cat". Iată primii trei clasați la acea*. 
•â categorie: 1. Rigert (L.R.S.S.) 
367,500 kg (165 kg plus 202.5 kg) ; 2.
— Nikolov (Bulgaria) 352.500 kg ; 3.
— Șopov (Bulgaria) — 350 kg.

• Peste 20 000 de spectatori au 
asistat la meciul de box, disputat la 
Istanbul între campionul european la 
categoria super-ușoeră. Cemal Ka- 
maci (Turcia» și salangerul său. spa
niolul Antonio Ortiz. La capătul ce
lor 15 reprize. care au prilejuit 
schimburi dure de lovituri, arbitrii 
au acordat victoria la puncte pugi
latului spaniol.

• La Belgrad oontinuă competi
țiile internaționale de volei. In tur
neul masculin. Ungaria a învins cu 
3—1 formația R.F. Germania, iar pri
ma reprezentativă a Iugoslaviei a 
d.spus cu 3—1 de selecționata secun
dă a Iugoslaviei. în turneul femi
nin : Iugoslavia—Italia 3—1, R.F. 
Germania — Ungaria 3—1.

• „Marele premiu al orașului Ma
drid" la motociclism a reunit in a- 
cest an la start numeroși campioni 
din mai multe lari europene. La 
clasa 250 cmc. victoria a revenit spa
niolului Ar.gel Nieto, care a concurat 
pe o motocicletă „Derbi". L-au ur
mat danezul Borge Nielsen („Yama
ha") și spaniolul Pedro Ceaarra 
< .Bultaco"). întrecerea de la clasa 
125 cmc a ciștigat-o spaniolul Ben
jamin Mărim (..Derbi").

• Cu prilejul unui concura Inter
național desfășurat la Edimburg. cu
noscuta atletă austriacă Maria Sy- 
i.nra a stabil ' cea mai bună perfor
mantă mondială io proba de «00 m 
garduri : 58"5/10.

• Palatul aporturilor d n Budapes
ta a găzduit intilnirea amicală d:n- 
•re selecționatele masculine de gim
nastică ale României și Ungariei. D n 
echipa română a evoluat cu succes 
Dan Grecu, situat, pe primul loc la 
Individual compus, cu 56.65 pune’» 
El a fost urmat de Magyar — (56.05 
puncte). Molnar — (55.35). Pe echi
pe au câștigat gazdele cu 271.80 — 
270,85 puncte.

GALAȚI (Corespondentul „Scin- 
teii". Tudorel Oancea). — Ieri, 
în prezenta a 20 000 de specta
tori. pe stadionul „Dunărea" din 
Galati a avut loc meciul dintre Fot
bal Club Galați și Politehnica Iași. 
Meci echilibrat. Fotbaliștii gălățeni 
au dominat mai mult, insă ieșenii au 
jucat mai realist, dovedindu-se foar
te periculoși pe contraatac. Au mar
cat : pentru gălățeni Enache și Gro- 
zea (din 11 metri), iar pentru ieșeni 
Lupulescu și Goleac. A arbitrat bine 
C. Niculescu (București).

AN

CAMPIONATE, COMPETIȚII

La invitația Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, duminică după-amiază a 
sosit in Capitală o delegație de spe
cialiști iranieni, condusa de Kurosh 
Amuzegar, ministrul dezvoltării și 
locuințelor din Iran, care va face o 
vizită in țara noastră. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni. delegația a fost 
salutată de Vasile Patilineț, minis
trul economiei forestiere și materia
lelor de construcții, de membri ai 
conducerii ministerului, precum și
de Alexandru Boabă, ambasadorul 
României la Teheran. Au fost 
față Sadegh Sadrieh.
Iranului la București, și membri ai 
ambasadei.

de
ambasadorul

Generalul colonel Ion _Gheorgh», 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. care, la invitația generalului de 
infanterie Anton Leeb, inspector ge- 

- neral al forțelor armate austriece, a 
făcut o vizită de cinci zile în Aus
tria, s-a înapoiat în Capitală.

★
O delegație a Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România. condusă 
de Constantin Mindreanu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., a 
plecat duminică dimineață la Roma 
pentru a participa la congresul 
Confederației Italiene a Sindicalelor 
Oamenilor Muncii (C.I.S.L.).

(Agerpres)
RUGBI. — O nouă etapă pentru di

vizionarele A. Simbătă. studentn 
bucureșteni au învins net (69—9) pe 
C.S.M. Suceava, care, de fapt, isi 
„trăiește" ultimele momente ale exis
tenței — pe care nu a onorat-o deloc 
— in rindul echipelor fruntașe ale 
rugbiului nostru. Ieri dimineață, pe 
terenul central din Parcul Copilului, 
formația Grivița roșie a ciștigat cu

I I

Cîteva probleme de fond
ale alergărilor de...
MARII FONDIȘTI CRESC LA CLUBURI, NU

fond (II)
In sera lotului

reieșea limpede din 
d sculiilor din jurul 
De tema fondului si 

- Drimă Darte ce a

După cum 
prima parte a 
mesei rotunde 
semifondului - 
fost oublica'ă succint în ziarul nos
tru 
va 
sul . _ _ ____  ________ .
mai departe ? Presupunind că talen
tele vor ieși la suprafață ca untde
lemnul. unde și cum vor creste ele? 
Vom porni ca să răspundem de la 
observațiile formulate dc Constantin 
Grecescu si Dumitru Tălmaciu. Ele 
vizează critic, pe de o parte, mari
le cluburi Steaua. Dinamo. Clubul 
atletic universitar, alte cluburi bucu- 
reștene și din tară, care nu intrețin 
$1 nu instruiesc loturi largi de ju
niori și tinerel pentru probele de 
fond si semifond. Există la marile u- 
n’ăti cu secții specializate in alle- 
t.sm o*desconsiderare a problemei, o 
abordare anemică a fondului si semi- 
fondulul. cu citiva atleti limitați la 
nevoile campionatului pe echipe. 
Care campionat, prin rezultatele Ia 
probele respective, rămine mereu în 
urma cerințelor internaționale. Pe 
de altă parte, după părerile vorbi
torilor menționați, federația de spe
cialitate — în loc să oblige unită
țile de performantă să-și creeze gru
pe speciale, cu multi juniori si ti
neri. provocîndu-se astfel o rivali
tate sportivă pe plan national Inten
sul cel mai bun al cuvintului — 
recurge la soluția ușoară, dar prea 
puțin productivi, a concentrării ci- 
torva alergători. Adevărata soluție 
organizatorică si competitională se 
întrevede de la sine : ‘înființarea u- 
nor erupe aparte, pe linei cluburile 
puternice, in mai multe ora*e — 
ceasta pentru pregătire 
Instruire specifică — apoi 
unui cadru de întrecere.
serial de zeci de concursuri națio
nale pe pistă si de crosuri pentru 
performantă sub cele mai diverse 
forme.

Aici 
vatia 
dresa ______ ____ .
cum o fac. astăzi, unității» profila- 
t» pentru nerformantă. lată în prin- 
cioal despre ce este vorba. Primă
vara aceasta a fost, am putea rica

din 28 mai a.c. — școala 
putea asigura începutul, cro- 
va fi o uriașă pepinieră, dar

__  - a - 
fizică ți 
crearea 

printr-un

«e cuvine relevată si obser- 
făcută de Victor Firea la a- 
neaiunsurilor selecției. p$a

fără greș, o primăvară a crosurilor. 
In toate județele. în aproape toate 
orașele, ca și in foarte multe sate 
s-au organizat nenumărate alergări 

- sub forma crosurilor oopulare pen
tru toate viratele. Normal. Dartici- 
Darea tineretului de virstă școlară a 
fost predominantă si masivă. Dar, 
se Dune întrebarea, ce fel de fo
loase a tras sportul de oerforman- 
țâ. respectiv alergările de fond și 
semifond, de pe urma acestui ve
ritabil avint ne care l-au luat cro
surile ? S-a realizat vreo trăsătură 
de unire intre sportul de masă și 
cel al elitei, și-a tras acesta din 
urmă picături de sevă tonică din 
baza uriașă a crosurilor ? Victor 
Firea era de Părere că unitățile de 
performantă se mențin încă pe o 
treaptă veche, rutinieră, nu-și tri
mit sistematic antrenorii si observa
torii speciali ca să urmărească des
fășurarea crosurilor, să-i ia in evi
dentă oe cei ce arată aptitudini, in
diferent de locurile clasamentelor, și 
să înceapă o treabă concretă cu e- 
lementele talentate. Subscriem Ia 
critica acestei atitudini indiferente, 
de imobilism, și. totodată. îndem
năm organele sportive locale, clubu
rile si asociațiile să adopte măsuri 
precise pentru fructificarea organi
zării crosurilor de masă, pentru e- 
fectuarca unei selecționări neîntre
rupte a tinerilor cu aptitudini Den
tru alergările de durată.

Era. intr-un (el. normal ca la masa 
rotundă să se pronunțe, cu referire 
la metodica antrenamentului. ODiml 
divergente. Nu este cazul să Ie ex
punem aici lăsind pe specialiști «â 
alungă la cuvenitele concluzii lehru-

ce. Celebrul Ron Clarke declara in 
„Track Technique", revistă america
nă de specialitate, că atunci cînd a 
vrut să studieze metodele moderne 
ale alergărilor de fond nici n-a gă
sit astfel de metode unitare, ci nu
mai fragmente de idei I Tot el își 
explica faptul, prin aceea că. pro
babil. marile succese au fost dobin- 
dite pe câi foarte diferite.
privință insă părerile lui __  _
coincid perfect cu acelea ale specia
liștilor reuniți în jurul .mesei noas
tre rotunde : antrenamentul fondis- 
tului trebuie să fie continuu, iar e- 
fortul să fie prestat cu maximă dîr- 
zenie in lot timpul anului. (Greces
cu. spre exemplu, povestea că. la 
vremea lui. se scula zilnic la 5 di
mineața ca să alerge două ore Îna
inte de a intra la cursurile facultății 
de drept).

A existat, totuși, un punct care 
aproape că n-a suscitat obiecții. Cu 
excepția lui Dumitru Tălmaciu. care 
a manifestat unele rezerve, s-a ex
primat cerința aptitudinilor de viteză 
ale viitorului fondist sau semilon- 
dist. Mai mult, majoritatea Darfici- 
pantilor la discuție a opinat chiar 
pentru elaborarea unor gradații a- 
proape matematice — timpi obliga
torii pentru 100. 200 400 metri si 
așa mai departe — conditionînd per
spectivele performantei in probele 
de fond de îndeplinirea acestor gra
dații. în lumina rezulfcntelor inter
naționale. ni se pare că o asemenea 
exigentă, riguros calculată, ar înlătu
ra elementul mediocru si ar con
centra atentia asupra talentului îi 
tr-adevăr capabil să se afirme la 
marile concursuri.

12—0 in dauna rugbiștilor din Pe
troșani. Din cele relatate de tinărul 
nostru corespondent voluntar 
Radu, rezultă că grivițenii au 
minat, invingind deci pe merit, 
au înscris insă numai din lovituri 
de picior... Echipa din Petroșani a 
avut unele momente bune de joc. a 
manifestat superioritate in jocul la 
grămadă (obținind suficiente ba
loane). dar...

Alte rezultate : Gloria — Universi
tatea Timișoara 11—16, C.S.M. Sibiu 
— Steaua 0—6, Farul — Dinamo 
10—6. Politehnica — Rulmentul 6—3.

POLO PE APA. - La ștrandul Ti
nerelului din Capitală, derbiul gru
pei B a campionatului național a 
reunit echipele Clubului Sportiv 
Școlar și Vagonul Arad. O lupt;» in
teresantă. pasionantă — apreciată co
respunzător și de antrenorul federal 
C. Mărculescu — care, in final, s-a 
incheiat cu un rezultat echitabil și 
mulțumitor, am putea spune, pentru 
ambele formații. Scor 4—4.

HANDBAL. —< Din Bistrița, cores
pondentul nostru Emil Alexandru 
ne transmite că turneul final al cam
pionatului republican de handbal al 
juniorilor și școlarilor s-a încheiat 
cu victoria echipei masculine a li
ceului din Sebeș (7 puncte) si a echi
pei feminine a liceului nr. 2 din 
Brașov (9 puncte).

D. 
do-

Ei Sărbătorirea Zilei pionierilor la Timișoara
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — Incepind 
de duminică, orașul de pe Bega este 
gazda „ambasadorilor prieteniei" — 
purtători a'i cravatelor roșii din 30 
de județe ale țării, veniți să sărbă
torească „Ziua pionierilor" pe melea
guri bănățene. Acțiunea, desfășurată 
sub egida Consiliului național și

Consiliului județean ale organizației 
pionierilor, cuprinde o bogată suită 
de manifestări cultural-artistice și 
activități pionierești. La manifestări 
a participat tovarășul Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor din 
România. Seara a avut loc un spec
tacol artistic, urmat de o retragere 
cu torțe și jocuri de artificii.

Practica de vară a elevilor
După un an rodnic de învățătură, 

școlarii au intrat in vacanță. In a- 
ceastă perioadă, cea mai mare parte 
dintre elevi — în special cei 1 700 000 
de tineri din clasele IX și X ale 
școlilor generale și cei din anii 
I—IV ai liceelor teoretice — vor efec
tua, pe parcursul a două săptâmini. 
practica de vară. Cu începere de la 
18 iunie, ei vor lucra, eșalonat. în 
întreprinderi, pe ogoare ori în ate- 
liere-școală. Recent au fost elaborale 
și instrucțiunile privind atestarea 
pregătirii și incadrării in muncă a

prezenta 
funcțio- 
vederea

absolvenților liceelor teoretice șl ai 
școlilor generale. Potrivii noilor re
glementări. aceștia se pot 
la comisiile tehnice care 
nează In întreprinderi, in
atestării calificării și încadrării lor 
In diferite munci. Absolvenții care 
vor promova probele teoretice și 
practice vor fi încadrați in aceleași 
condiții ca muncitorii care au dobin- 
dit calificarea prin cursuri și prac
tică la locul de muncă.

(Agerpres)

Intr-o 
Clarke

in-

După cum se poate constata, maca rotundă organizată de ziarul 
nostru dezvăluie posibilități și condiții prielnice evoluției pozitive a 
probelor de fond și semifond. Tot atit de evident ni se pare insă și 
faptul că dobindirea unor performanțe românești in acest domeniu 
necesită un efort colectiv de natură considerabilă, și persistent, din par
tea școlii, in primul rind, apoi din partea organelor sportive locale, a 
cluburilor și asociațiilor de profil, a federației însăși. Intr-un fel, ca să 
vorbim drept, sintem abia la inceput de drum. Iar dacă pornim la 
drum, s-o facem după obicei, cu obiective precise in fată. D? aceea, su
gerăm federației de atletism, altor organizații și Instituții cu atribuții 
legale in sportul de performanță să întocmească un plan unitar d<> 
redresare a ceea ce numim probe de fond si semifond. de la acel 800 
metri, rapid și plin de spectacol, pină la clasicul maraton.

Valeriu MIRONESCU

Noua recoltă să fie
în cele mai bune

(Urmare din pag. I)

depozitată 
condiții->

31 
lor 
tru 
de 
proporție de 27 la sută la silozuri 
și extinderi, 26 la sută la magazii 
pentru cereale și numai 6 la sută 
la magaziile pentru floarea soare
lui. Unitățile Ministerului Construc
țiilor Industriale, trusturile jude
țene de construcții, cit și întreprin
derile de valorificare a cerealelor — 
pentru lucrările care le execută In 
regie proprie — trebuie să concen
treze toate forțele spre a se asigura 
darea in folosință a acestor caoa- 
citâți pentru depozitarea recoltei 
din acest an. Ministerul a trimis 
specialiști in fiecare județ pentru 
a urmări rezolvarea tuturor pro
blemelor legate de asigurarea spa
tiilor necesare depozitării recoltei. 
Consiliile populare județene vor 
sprijini, desigur, modul cum se a- 
sigură spațiile pentru cereale, cum 
decurge acțiunea de identificare și 
cum avansează construcția capa
cităților prevăzute pentru acest an.

Păstrarea in bune condiții a re
coltei depinde de felul cum sint 
pregătite spațiile de depozilare. 
Este vorba de repararea, curățirea 
și dezinsecția lor. de punerea la 
punct a instalațiilor tehnologice și 
aparaturii de măsurat. Termenul

mai a.c. la construcția 
capacități de depozitare 
recolta acestui an. 
investiții se

nol- 
pen- 

planul 
realizase in

încheierii pregătirilor era de 15 iu
nie in județele din sud și 25 iunie 
in restul județelor. în genera), 
aceste lucrări s-au făcut. Avi nd in 
vedere că există multe magazii care 
încă nu au fost golite de produsele 
vechi, pe măsură ce ele se trans
portă in alte locuri, trebuie să se 
urgenteze lucrările de pregătire a 
acestor spații pentru noua recoltă. 
Acțiunea nu trebuie considerată în
cheiată pină ce comisiile special 
constituite nu vor face recepția 
spațiilor de depozitare. Secretarii 
comitetelor comunale de partid, 
președinții consiliilor populare co
munale vor conduce fără îndoială 
nemijlocit această acțiune, vor con
trola fiecare metru pătrat de spațiu 
pentru a constata dacă corespunde 
pentru depozitarea recoltei.

Trebuie să amintesc că multe 
drumuri dc acces la bazele de re
cepție sint intr-o stare deplorabilă. 
Iafâ de ce. in programul de pregă
tire trebuie să se acorde o grifă 
cu totul deosebită întreținerii căilor 
de acces la baze. De altfel, condu
cătorii de unități agricole trebuie 
să stabilească itinerare unice pen
tru transportul produselor la baze, 
pentru a se putea supraveghea a- 
ceastă operațiune.

Existența unui spațiu bun nu în
seamnă totul pentru păstrarea pro
ducției. Hotăritoare sint respectarea 
normelor de calitate a produselor 
depozitate, pentru a evita fenome-

nele de Încălzire, infestare sau în- 
colțire a boabelor. Griul uscat și 
curat poate fi așezat fără grijă, in
tr-un strat gros, pină la grindă, pe 
cind cel umed și cu multe buruieni 
reduce cu 20 la sută spațiul de de
pozitare. De aceea, toate instalațiile 
de uscare trebuie să fie folosite din ■ 
plin pentru a se usca orice lot cu 
umiditate ceva mai mare. Trebuie 
folosite orice mijloace prin care re
colta poate fi uscată. Mai avem de 
rezolvat unele probleme legate de 
buna folosire a unor utilaje : vin- 
turatori, selectoare etc. La multe 
dintre acestea, atit cele de la I.V.C., 
cit și din unitățile agricole, sitele 
sint înfundate și deteriorate. Vreau 
să ridic și următoarea problemă : 
întreprinderea „Tehnometal" —Ti
mișoara, specializată in producția 
acestor utilaje, nu livrează sitele 
conform cererilor agriculturii. Tri
miterea produselor la bazele de re
cepție trebuie să se facă pe bază 
de grafice, eșalonat, in tot cursul 
zilei. Aceasta va evita aglomeră
rile. staționarea inutilă a camioane
lor care determină, uneori, stagna
rea recoltatului.

Măsurile tehnice și organizatorice 
luate din timp, sprijinul pe care-l 
primim din partea conducerii par
tidului constituie o chezășie pen
tru buna desfășurare a lucrărilor 
In campania de recoltare, pentru 
depozitarea și păstrarea fără pier
deri a recoltei.

Dziang.su


viața internațională
ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII"

CONCENTRAREA FORȚELOR SPRE TRANSFORMAREA 
PREMISELOR FAVORABILE INTR ON SOCCES

DEPLIN AL CONFERINȚEI EUROPENE!
„ACUM, DUPĂ ÎNCHEIEREA CU SUCCES A CONSUL

TĂRILOR MULTILATERALE DE LA HELSINKI, CUM APRE 
CIAT1 PERSPECTIVELE CONFERINȚEI EUROPENE $1 CE 
CONSIDERAT! CĂ AR TREBUI ÎNTREPRINS PENTRU 
BUNA El DESFĂȘURARE T CE PROGRESE CONCRETE 
S AR PITEA REALIZA LA ACEASTA FAZĂ A CONFE
RINȚEI T”.

Continuăm publicarea răspunsurilor primite la între
bările de mal sus, adresate de ziarul nostru unor perso- 
r Jitățl marcante europene — factori de răspundere ai 
slutelor, oameni politici, parlamentari, reprezentanți ai 
vieții publice fi ai organizațiilor obștești.

„Conferința 
să realizeze 

consacrarea efectivă 
a principiilor noilor 
relații interstatale”

BRUNO PITTERMANN, 
fost vicecancelar federal al 
Austriei, președintele Inter
naționalei socialiste :

..Conferința europeană trebuie <=4 
abordeze problemele fundamentale 
ale continentului. Ea trebuie să 
consacre efectiv respectarea unor 
principii noi in relațiile dintre 
state, pentru care și Austria și 
România se pronunță consecvent : 
respectarea suveranității și inde
pendenței naționale a statelor, re
nunțarea la folosirea forței, in
tr-un cuvint, asigurarea acelor con
diții care pot chezășui dezvol
tarea liberă a tuturor națiunilor 
europene, potrivit voinței fiecă
reia dintre ele. Ea va trebui, 
de asemenea, să impulsioneze coo
perarea între țări cu sisteme sociale 
diferite și cu potențiale economice 
diferite. Ne pronunțăm pentru dis
cutarea diverselor aspecte ale inten
sificării nestingherite a schimburi
lor Intra statele Europei pe plan 
cultural și al informațiilor, care 
sânt de natură să faciliteze mai 
buna înțelegere. Sint, de asemenea, 
perspective pentru abordarea, sub 
auspicii favorabile, a aspectelor 
destinderii militare din Europa, care 
presupun stabilirea unui mai mare 
coeficient de încredere intre statele 
continentului și pot conduce, la rîn- 
dul lor, la îmbunătățirea climatului

0 interesantă lucrare care pledează 
pentru imperativul dezarmării

„ANUARUL SIPRI“
A apărut un nou volum — al 

patrulea — din seria anuarelor e- 
ditate de prestigiosul institut sue
dez SIPRI, care, de mai bine de 
șase ani, îșl consacră activita
tea studierii multilaterale a pro
blematicii cursei înarmărilor și de
zarmării în lume. Studiul, de peste 
500 de pagini, constituie unul din- 
1re cele mai competente si argumen
tate rechizitorii științifice la adresa 
cursei înarmărilor — apariția noului 
volum fiind intimpinată cu atit mai 
mult interes cu cit, in aceste zile, 
au fost reluate după cum se știe, lu
crările Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva.

Nu există domeniu care să nu 
fie inclus In circuitul analitic al au
torilor : cursa înarmărilor strategice; 
problemele securității europene, in
clusiv imperativul unor măsuri de 
dezarmare și dezangajare militară 
în Europa ț problemele generale ale 
dezarmării etc. Pe bună dreptate, 
se poate vorbi despre o abordare 
globală a dosarului cursei Înarmări
lor și dezarmării.

O apreciere generală asupra nive
lului atins de cursa înarmărilor o 
oferă studierea bugetelor mili
tare. Datele și cifrele publicate 
în anuar evidențiază menținerea u- 
noc bugete militare extrem de înal
te. „In 1972 — se consemnează In stu
diu — cheltuielile militare au cres
cut intr-o anumită măsură. Se poa
te presupune că in 1973 această si
tuație nu se va modifica. Nivelul 
cheltuielilor militare este anormal de 
inalt. Am putea arăta, spre compa
rație, ei bugetele militare in întrea
ga lume sint aproximativ egale eu 
venitul național integral al jumătății 
mai sărace > omenirii".

în această privință studiul SIPRI 
combate afirmațiile provenind mal 
cu seamă din surse ale N.A.T.O. 
despre existenta unei tendințe de re
ducere sau, cel puțin, de plafonare a 
cheltuielilor militare, arătind că nu 
șe poate vorbi despre perioade de 
stagnare pe planul curbei bugetelor 
militare, ei cel mult despre „pauze 
temporare pe planul unei ten
dințe de sporire a cheltuielilor 
militare în ultimii 25 de ani". Tot
odată se relevă că studiul general 
al bugetelor militare trebuie com
pletat cu o abordare amănunțită a 
acertora, acordlndu-se o atentie spe
cială mai cu seamă capitolelor de 
„cercetare li dezvoltare", in scopuri 

politic. In planul securității milita
re trebuie avute în vedere măsuri 
țintind in final spre realizarea 
dezarmării generale in Europa. în
tre care reducerea forțelor armate 
și armamentelor, prin realizarea 
unui sistem de acorduri corespun
zătoare".

„Cu sprijinul activ 
al opiniei publice 
să se intensifice 

conlucrarea statelor”

SVETLA DASKALOVA, 
ministrul justiției al R. P. 
Bulgaria :

..Opinia publică din R.P. Bulgaria 
și din celelalte țări ale Europei a 
urmărit cu un deosebit interes con
sultările multilaterale de pregătire 
a conferinței general-europene. în
cheierea lor cu succes prin realiza
rea acordului asupra organizării, 
date! și ordinii de zi. începe o e- 
tapă importantă, care va deschide o 
nouă eră in istoria continentului 
nostru.

Pentru a fi asigurat succesul con
ferinței europene este necesar ca 
statele participante la conferință, 
sprijinite activ de cercurile largi 
ale opiniei publice democrate și 
iubitoare de pace. 6ă continue și 
chiar să intensifice. în același 
spirit de înțelegere, conlucrarea lor 
pentru edificarea unui sistem trai
nic de securitate în Europa. Con
ferința are de rezolvat probleme de 
importanță istorică, cum ar fi cele 
privind securitatea, colaborarea în 
domeniul economic. în comerț, tu
rism. știință și tehnică, protecția 
mediului înconjurător, cultură și în 
alte domenii ale vieții sociale.

militare, ce se cifrează de mai mul
tă vreme la un nivel de aoroxima- 
tiv 15 miliarde dolari anual. Moti
vul ? Cercetarea si dezvoltarea in 
domeniul militar constituie suportul 
cursei calitative, tehnologice a înar
mărilor, asigurind o permanentă per
fecționare a tipurilor celor mai dis
tructive de arme.

Anuarul consacră un capitol spe
cial problemelor securității europe
ne. Constatind că, după o perioadă 
îndelungată de ezitări și incertitudini, 
această chestiune de mare însem
nătate a avansat In plină scenă in
ternațională, studiul supune unei 
minuțioase analize dosarul proble
mei. In mod semnificativ, unghiul 
de vedere sub care este examinată 
problema securității europene este 
cel al măsurilor de ordin militar, ca 
o componentă intrinsecă și inelucta
bilă a securității.

In această privință studiul consta
tă : „pentru a juca un rol important, 
un acord de reducere a forțelor ar
mate ar trebui să asigure o reducere 
considerabilă atit a forțelor armate 
străine, cit și a celor naționale... și să 
includă, de asemenea, o reducere con
siderabilă a armamentelor, inclusiv 
a armelor nucleare". Lucrarea averti
zează Împotriva pericolului de a in
clude numai Europa centrală sferei 
de negocieri în problema reducerii 
forțelor armate. Nu trebuie 6ă se 
permită — relevă studiul — ca a- 
cordul să fie ocolit, de exemplu, 
prin încercări de a amplasa forțe
le armate In alte părți ale Europei . 
Numai negocieri la care să partici
pe toate 6tatele. care 6ă se refere 
Ia întregul continent Si care să aibă 
drept finalitate măsuri efective de 
dezangajare militară și dezarmare in 
Europa își pot aduce contribuția 
necesară la procesul edificării secu
rității europene.

Din seria de probleme examina
te in anuar se numără și impera
tivul nefolosirii forței în relațiile in
ternaționale. toate aceste chestiuni 
fiind considerate 6ub prisma nece
sității de a se pune urgent capăt 
cursei înarmărilor, de a se aplica 
măsuri efective de dezarmare ge
nerală și, in primul rind. nucleară, 
ca cerință Indispensabilă a instau
rării păcii 8i securității în Europa 
și in Întreaga lume.

Sergiu VERONA 

Există în prezent condiții din cele 
mai favorabile pentru desfășurarea 
cu succes a conferinței. In acest fel. 
pe baza principiului coexistenței 
pașnice a statelor cu orinduiri so
ciale și de stat diferite, se va crea 
posibilitatea reală a unor legături 
și mai slrinse intre popoarele con
tinentului european, a dezvoltării 
colaborării dintre ele. Și. fără în
doială. conferința europeană va 
contribui și la îmbunătățirea și dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
dintre statele Peninsulei Balcanice."

„Necesitatea de a 
invăța cunoașterea 
și colaborarea...”

MAURICE COUVE DE 
MURVILLE, fost prim-minis- 
tru, deputat, președintele 
comisiei de politică externă 
a Adunării Naționale Fran
cele :

..Se vorbește de multă vreme 
despre conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. Tdeea coh- 
ferinței s-a născut în țările din ră
săritul Europei, prin anii 1965—66. 
intr-o epocă în care ..războiul rece" 
lua sfirșit. Se punea problema a- 
tunci ca statele europene să se în
tâlnească și să se înțeleagă, in spi
ritul destinderii. De atunci, lucru
rile au evoluat mult. Relațiile in
tre loate țările europene din Est 
si din Vest au fost reinnodate. 
Cele două state germane au în
ceput tratative. De atunci, totul a 
câoătat un asoect diferit.

Laborioasele convorbiri pregăti
toare de la Helsinki demonstrează 
că dificultățile pot fi învinse. De 
vreme ce înțelegerea este realizată, 
ar trebui să nu mai existe In fapt 
mari probleme de rezolvat Este o 
necesitate ca toate țările europene 
să se întâlnească, indiferent de 
ideologii si regimuri, să învețe să 
se cunoască și să extindă coopera
rea lor în toate domeniile. Impor
tant in acest sens este faptul că 
conferința va avea loc. că ea va 
marca începutul unei noi etape. In 
fond, va fi pentru prima oară cînd 
europenii se vor reuni în jurul a- 
celeiași mese. în spiritul înțelegerii 
și al păcii".

Ministrul islandcz al afacerilor 
externe, Einar Agustsson. a de
clarat că discuțiile sale cu mi
nistrul de externe britanic. Alee 
Douglas-Home. in problema 
„războiului codului" au fost 
„dezamăgitoare si negative". 
Singura modalitate de depășire 
a impasului actual este retra
gerea navelor militare britani
ce din interiorul zonelor națio
nale de pescuit islandeze. în 
fotografie : Navă de coastă in- 
terceptind un vas de pescuit 
britanic, care a pătruns în apele 

teritoriale ale Islandei.

B S □ S 3 B 
agențiile

0 manifestație de soli- 
ddlitCltCf cu Participarea a pesta 
10 000 de persoane, a avut loc In 
orașul Besanțon din Franța, in spri
jinul muncitorilor întreprinderii 
..Lip", care sint amenințați să ră- 
mină fără lucru datorită intenției 
conducerii de a închide porțile în
treprinderii. Intre demonstranți si 
forțele polițienești s-au produs cioc
niri. fiind operate peste 170 de a- 
restări.

Ministrul de externe al 
R.P. Chineze, Ci Pin tei’ 
încheiat, duminică, vizita oficială 
întreprinsă. timp de trei zile, la 
Teheran. în cadrul căreia a fost 
primit de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a confe
rit cu premierul iranian, Amir Abbas 
Hoveida, precum si cu ministrul de 
externe, Abbas Aii Hhalatbari.

Consiliul National al Par
tidului Democrat Creștin 
ItClIiOIl/ întrunit, duminică, la 
Roma, a ales pe Amintore Fanfani in 
funcția de secretar național al parti
dului. Pină in prezent, această func
ție a fost deținută de Arnaldo 
Forlani.

La Varșovia • avul loc 0 
întrevedere intre Jan Bisztyga. ad
junct al ministrului de externe al 
R.P. Polone, și W. Cargo, director al 
Biroului de planificare a! Departa
mentului de Stat al S.U.A. Părțile 
au abordat probleme ale relațiilor 
polono-a meri cane, precum și unele 
probleme privind securitatea euro
peană — informează agenția P.A.P.

SITUAȚIA DIN 
ORIENTUL APROPIAT

• Declarațiile ministrului 
de externe egiptean

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat agenției 
United Press International, ministrul 
de externe al Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Hassan el Zayyat, 
și-a exprimat speranța că dezbaterile 
Consiliului de Securitate asupra 
situației din Orientul Apropiat vor 
preintimpina izbucnirea unui nou 
război in regiune. „Eforturile noastre 
in cadrul Consiliului de Securitate 
sint. îndreptate împotriva ostilități
lor" — a spus ministrul de externe 
egiptean. Statele arabo, a arătat el, 
au prezentat două cereri esențiale : 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate după războiul din 
iunie 1967 și recunoașterea dreptului 
refugiaților palestineni de a trăi in
tr-un stat definit geografic.

In ceea ce privește misiunea 
Jarring, ministrul de externe al 
R. A. Egipt a arătat că „Gunnar 
Jarring trebuie să aibă un mandat 
precis cu privire la relansarea ac
țiunii sale, mandat care să fie ga
rantat de marile puteri".

Sosirea lui
L. Brejnev in S.U.A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a sosit, simbătă seara, în S.U.A., 
pentru o vizită oficială, la invitația 
președintelui Richard Nixon.

TANZANIA

Alocările bugetare pentru 
dezvoltarea economiei 

naționale
DAR ES SALAAM 17 (Agerpres). 

— Prezentind Adunării Naționale 
proiectul de buget al țării pe anul 
1973—1974. ministrul tanzanian al fi
nanțelor. Cleopa Msuya, a subliniat 
că guvernul va aloca in acest an 
4.270 milioane șilingi in vederea 
dezvoltării economiei naționale, cu 
27 la sută mai mult în raport cu anul 
trecut.

Ministrul tanzanian a arătat că 
valoarea exporturilor țării a crescut, 
in 1972, cu 14.4 la sută comparativ 
cu anul precedent. In aceeași perioa
dă. importurile au crescut cu 7.5 la 
sută.

Cleopa Msuya a insistat asupra 
importanței acordate de guvernul 
tanzanian dezvoltării agriculturii și 
prelucrării produselor agricole în 
țară.
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de presă transmit:
Guvernul columbian • 

hotărit să instituie un control strict 
asupra producerii și desfacerii făinii 
de griu, pentru a curma specula cu 
acest articol — anunță agenția Pren- 
6a Latina.

Populația Venezuelei * 
atins la 1 iunie a.c. cifra de 11 mi
lioane de locuitori — se mențio
nează într-un raDort al Ministerului 
Dezvoltării Economiei al acestei țări, 
dat publicității la Caracas.

După ce a debutat la Pisa, 
unde a oferit un spectacol la 
invitația autorităților munici
pale, formația folclorică a pas
torilor din comuna Băbeni — 
yilcea, și-a continuat turneul 
in Italia. Spectacolul următor 
s-a desfășurat la Florența.

Publicul. foarte numeros, 
prezent la Palazzo Vecchio 
a apreciat in mod deose
bit cintecele ciobănești execu
tate la fluier, desfășurarea pi
torească a unei nunți țărănești, 
a admirat minunatele costume 
naționale românești. Turneul a 
continuat în mai multe locali
tăți din regiunea Toscana.

Consultări pentru forma
rea guvernului libanez. 

Președintele Libanului urmează să 
Înceapă la 18 iunie consultările cu 
liderii Drincipalelor formațiuni poli
tice în vederea formării unui nou 
cabinet, informează agenția M.E.N.

CHILE

Ample acțiuni de masă în apărarea 
cuceririlor democratice

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager- 
pres), — Pe întreg teritoriul Repu
blicii Chile s-au desfășurat ample 
acțiuni de masă — mitinguri și de
monstrații — în sprijinul Unității 
Populare șl al transpunerii In prac
tică a programului de transformări 
social-econo mi ce inițiate de guvernul 
prezidat de Salvador Allende.

Sub lozinca „Nu vrem război civil, 
dorim să ne construim o viață 
nouă", pe străzile capitalei, mii de 
muncitori, studenți. cadre didactice, 
persoane cu vederi progresiste s-au 
îndreptat, la apelul Centralei Unice 
a Oamenilor Muncii din Chile 
(C.U.T.) — cea mai mare organiza
ție sindicală din țară — către Piața 
Constituției, în apropierea sediului 
guvernului, reafirmindu-și hotărirea 
de a dejuca manevrele reacțiunit, 
de a-și uni eforturile în apărarea 
cuceririlor democratice.

Luînd cuvîntul la postul de radio 
„Vocea Patriei", Jorge Godoy, pre
ședintele Centralei Unice a Oameni
lor Muncii, a declarat că „Unica so
luție în aceste momente de tensiune 
politică pe care o trăiește țara con
stă în acțiuni ferme ale clasei mun
citoare și in respingerea manevrelor 
reacțiunii".

Plenara Uniunii Tineretului Comu
nist din Chile a hotărit să mobili
zeze tinerii chilieni la efectuarea a 
peste 20 000 de ore de muncă volun
tară in zona carboniferă din sudul

ALGERIA

„Ziua națională a revoluției agrare11
ALGER 17 — (Corespondență de 

la Mircea S. lonescu). Duminică. 17 
iunie, intregul popor algerian a săr
bătorit „Ziua națională a revoluției 
agrare", proclamată cu prilejul îm
plinirii unui an de la acordarea pri
melor titluri de proprietate țărajiilor 
fără pămint și de la constituirea 
primelor cooperative agricole de pro
ducție. Sub egida Frontului de Eli
berare Națională, la Alger. în cele
lalte orașe ale țării și. îndeosebi, in 
localitățile rurale, au avut loc adu
nări festive, evocindu-se, cu acest 
prilej, importanța evenimentului. 
Răspunzi nd apelurilor lansate de or
ganizațiile de masă, zeci de mii de 
muncitori, funcționari, studenți și 
eLevj au participat, alături de țărani, 
la acțiuni de muncă voluntară în 
comunele țării, sărbătorind împreu
nă „Ziua națională a revoluției a- 
grare".

Președintele Consiliului Revoluției. 
Houari Boumediene. a inaugurat, cu 
acest prilej, noi obiective indus
triale, sociale și culturale.

Ziua de 17 iunie a marcat, totoda
tă. debutul celei de-a doua faze a

In cadrul unei întîlniri cu un grup 
de membri ai Parlamentului, șeful 
statqlui a declarat că intenționează 
să ofere majorității parlamentare po
sibilitatea de a-1 desemna pe viitorul 
premier libanez.

Vicepreședintele S.U.fi., 
Spiro Agnew, a primit pe Huan 
Gen, șeful Biroului de legătură al 
guvernului R.P. Chineze la Washing
ton. Agenția China Nouă mențio
nează că, in zilele care au precedat 
această primire, diplomatul chinez a 
avut întrevederi, separate, cu liderii 
grupurilor democrat si republican in 
Senat, Michael Mansfield, respectiv, 
Hugh Scott.

Violent cutremur de pă- 
mînt în Japonia. Bpicemrui 
acestui seism, a cărui intensitate a 
fost de 7.5 grade Richter, s-a situat 
in regiunea de sud-est a Japoniei, 
în apropiere de insula Nemuro. In 
mod deosebit, cutremurul, care s-a 
produs în noaptea de simbătă spre 
duminică, a afectat insula Hokkaido 
și orașul Tokio cu împrejurimile 
sale. Potrivit unui prim bilanț. 18 
persoane au fost rănite, iar trei pes
cadoare au fost scufundate de valul 
seismic. Autoritățile au ordonat e- 
vacuarea populației dintr-o serie de 
orașe de coastă, pînă Ia îndepărta
rea pericolului seismic.

Jacques Chaban-Delmas, 
fost premier al Franței, și-a încheiat 
vizita in R.P. Chineză, efectuată la 
invitația Institutului chinez pentru 
relații externe, plecind spre patrie — 
informează agenția China Nouă. 

țării — informează agenția Prensa 
I-atina. Participanții la lucrări au 
hotărit să contribuie la creșterea 
producției și. in acest fel, la respin
gerea manevrelor opoziției de 
dreapta, prin alcătuirea de brigăzi de 
muncă patriotică ale tinerilor de la 
orașe și sate care să activeze și în 
alte sectoare ale economiei.

Guvernul Unității Populare a ho- 
lărit să treacă în proprietate de stat 
12 Întreprinderi din industria elec
tronică aflate in localitatea Arica, 
rechiziționate in luna octombrie a 
anului 1972 — anunță agenția Prensa 
Latina. ★

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager- 
pres). — Ministrul chilian de exter
ne. Orlando Letelier, a declarat. în 
cadrul unei întâlniri cu corespon
denții de presă străini acreditați la 
Santiago, că restabilirea relațiilor di
plomatice Intre Chile și Bolivia va 
însemna primul pas spre rezolvarea 
disputei de frontieră dintre cele 
două țări. El a apreciat că țările li
mitrofe Boliviei, între care și Chile, 
pot să găsească o soluție amiabilă 
privind problema ieșirii la mare a 
statului bolivian.

Ministrul chilian a arătat că. pe 
linia îmbunătățirii relațiilor cu Bo
livia. tara sa a deschis, recent, In 
capitala boliviană, o misiune oon- 
sulară.

revoluției agrare algeriene, menite 
să multiplice succesele obținute in 
prima etapă, care sint concretizate 
în distribuirea a aproximativ un 
milion de hectare de teren felahilor 
lipsiți de mijloace de existență, crea
rea a peste 2 000 cooperative de 
producție și a altor structuri noi în 
agricultura țării. începerea campa
niei de construcție a celor 1 000 sate- 
pilot și alte acțiuni care au dat viață 
unor regiuni rurale înapoiate — moș
tenire din perioada colonialismului.

ÎNCHEIEREA convorbirilor 
IUG0S1AV0-INDILNE

BELGRAD 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Indira Gan
dhi, și-a Încheiat, duminică, vizita 
în R.S.F. Iugoslavia, în cadrul că
reia a avut convorbiri cu președin
tele Iosip Broz Tito și cu președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
Gemal Biedici. Premierul indian a 
declarat la o conferință de presă că 
discuțiile pe care le-a avut cu șe
ful statului iugoslav au fost „foarte 
importante" .— relatează agenția 
Associated Press. India și Iugosla
via, a arătat Indira Gandhi, acțio
nează în cooperare. în diverse or
ganisme internaționale, pentru pro
gresul statelor aflate în curs de dez
voltare, împotriva colonialismului și 
rasismului. Cele două părți au 
constatat ,.o mare apropiere și iden
titate a pozițiilor lor". Totodată, a 
arătat premierul indian, au fost 
examinate probleme privind coope
rarea dintre cele două țări, precum 
și căile de extindere a relațiilor lor 
dc colaborare.

Liderul Partidului Liberal 
din Australia, BiUv Snedde". 
aflat la Paris, a avut o întrevedere 
cu Jean de Lipkowski. secretar de 
stat la Ministerul de Externe fran
cez. La încheierea acestei întreve
deri. relatează agenția France 
Presse. Snedden a declarat că parti
dul său se opune experiențelor nu
cleare franceze în zona Oceanului 
Pacific si că a întreprins un demers 
în acest sens pe lingă oficialitățile 
franceze.

Ministrul de externe 
eyiptCGil, Mohammed Hassan el 

Zayyat, va Întreprinde. începlnd de 
luni, o vizită oficială în Danemarca. 
Diplomatul egiptean a participat la 
New York la dezbaterile Consiliului 
de Securitate în problema Orientului 
Apropiat.

Spania a semnat un 
acord de cooperare cu Pac
tul Andin, prin care se angajează 
să asigure țărilor membre ale aces
tei organizații subregionale asis
tență tehnică și credite in valoare 
de 16 milioane de dolari — relevă 
agenția Prensa Latina. Totodată, s-a 
anunțat că va fi instituit un credit 
special pentru finanțarea unor ac
țiuni ale societăților naționale din 
Bolivia. Chile. Columbia. Ecuador, 
Peru. 7. „uela — membre alo 
Pactului Andin — în valoare de 10 
milioane de dolari.

Furtunile violente și 
mareea au dua la p*eirea a 165o 

de persoane din Insulele indonezie
ne Palue și Flores. Potrivit unui a- 
nunț al Ministerului pentru Proble
mele Sociale, această cifră include 
1 500 de pescari din insula Palue, 
care au dispărut în cursul furtunilor 
de la 6fîrșitul lunii aprilie.

O nouă versiune în legătură cu 
descoperirea penicilinei a fost lan
sară de scriitorul australian Len- 
nard Bikkel. El susține că marea 
descoperire o datorăm nu englezu
lui Alexander Fleming, ci patolo- 
gului Howard Walter Florey, născut 
in Australia și obligat să emigreze 
din Marea Britanic, unde descope
rirea a fost ignorată. în Statele 
Unite.

Pină acum istoria medlcinel 11 
consemna pe Fleming ca descope
ritor al penicilinei, iar pe Florey ca 
pe savantul care a introdus anti
bioticele in terapie.

ALGE... Șl OUĂ
Algele, sursă aproape inepuizabi

lă de proteine, constituie obiectul 
de studiu a numeroși cercetători 
din lumea Întreagă, care se strădu
iesc să rezolve dificila problemă a 
subnutriției, ce preocupă atit de 
mult omenirea. Deși unele experi
ențe de folosire a algelor în ali
mentația omului s-au dovedit sa
tisfăcătoare, se pare totuși că pen
tru început „consumatorii" cei mai 
indicați ai proteinelor marine sint. 
totuși, animalele.

Aceasta este concluzia la care a 
ajuns după 10 ani de experiențe an 
grup de savanți polonezi de la In
stitutul de pescuit maritim de la 
Gdynia. Ei au demonstrat că făina 
de alge constituie o hrană deosebit 
de nutritivă pentru animale, asimi
larea ei avînd ca efect secundar și 
mărirea considerabilă a rezistenței 
la boli. In ce privește păsările, re
gimul alimentar bazat pe alge duce 
la creșterea substanțială a produc
ției de ouă — susțin cercetătorii 
polonezi.

19 000 KM PE JOS !
I.a Tașkent. capitala Uzbeklsta- 

nului. s-a reîntors, după o plimbare 
pe jos de 1 260 zile, prin cele 15 
republici ale U.R.S.S., ziaristul din. 
Tașkent T. Ruzibaev. EI a pornit in 
lunga sa călătorie la 7 noiembrie 
1969 și a parcurs aproape 19 000 km. 
trecînd prin munții Asiei Centrale 
și prin stepele Kazahstanului. prin 
întinsele ținuturi rusești și prin re
publicile baltice. Pe drum, Ruzi
baev a schimbat de 16 ori încălță
mintea, de 6 ori hainele și a slăbit 
cu 12 kilograme. Notele sale de 
drum vor constitui baza unei cărți 
care promite să fie foarte capti
vantă.

„BOMBARDAMENTE" 
PAȘNICE

Parcul de artilerie de care dis
pune umanitatea s-a îmbogățit cu o 
nouă invenție pașnică, de această 
dată : „tunul cu plasmă". După cum 
se știe, plasma este o stare specială 
a materiei. caracterizată printr-o 
temperatură foarte ridicată. Tunul 
cu plasmă emite un fascicul incan
descent la o temperatură foarte a- 
prooiată de cea a Soarelui. El poa
te fi manevrat și controlat de către 
..artileriști" numai de la distanță 
printr-un ecran confecționat din- 
tr-un cristal special. închis la cu
loare. Tunul este folosit la topirea 
substanțelor metalice și ceramice 
sau pentru protejarea cu un strat 
„Dlastic". aproane invizibil, a păr
ților componente ale calculatoare
lor electronice, care sint supuse u- 
nel uzuri mai mari prin frecare.

BALENELE 
LA CONSULTAȚIE

Balenele au „prostul obicei" de a 
se împotmoli in nisipul plajelor. 
Ciocnirea corpului lor masiv de 
țărm are de cele mai multe ori 
consecințe dezastruoase pentru 
exemplarele acestei specii deve
nite atit de rară in urma vinării 
ei fără cruțare.

Zoologii au hotărit să înconjoare 
exemplarele aflate la ananghie cu 
îngrijirile cele mai afectuoase. Ast
fel, pe coastele americane, balenele 
„naufragiate" sint recuperate, su
puse unei meticuloase vizite medi
cale și dacă razele X relevă exis
tența vreunei fracturi, se aplică un 
tratament adecvat înainte de a li 
se reda libertatea.

DAȚI FLORILOR 
VITAMINE I

Pentru ca florile să-și păstreze 
cit mai mult prospețimea, un grup 
de cercetători francezi au pus la 
punct formula unei soluții pe bază 
de zahăr, la care se adaugă vitami
ne făcînd parte din complexul B. 
Soluția facilitează, de asemenea, 
maturizarea bobocilor.

UNA DIN CELE
MAI LUMINOASE COMETE
In perioada 8—15 ianuarie 1974. 

pe cerul emisferei nordice va putea 
fi văzută una dintre cele mai lumi
noase comete, a anunțat astrono
mul american Brian Marsden, de 
la Observatorul astrofizic Smithso
nian. „Din datele pe care le avem 
rezultă că această cometă va fi 
mult mai spectaculoasă decit co
meta Bennett, observată in aprilie 
1970, care a fost cea mai străluci
toare după cometa Haley, obser
vată în 1910“, a precizat astrono
mul american.

Este vorba despre o cometă 
nouă, descoperită la 7 martie a.c. 
de către astronomul vest-german . 
Lobos Kohoutek, al cărui nume ii 
poartă. In prezent, ea se află la 
aproximativ 700 milioane kilometri 
de Pămint,
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încă o etapă... și două restante
„Triunghiularul" Franța-ltalia-România 

la pentatlon și decatlon

tot clasamentul, 
dunind acum, Jr 
cam... ceea ce a

Ar mai fi. de 
drept, o singură 
elapj : miercuri, 
end, in mod ofi
cial. acest al 55- 
lea campionat 
national de fot
bal ia sfirșit. A- 
pele sint relativ 
limpezi, clare in 
fiecare echipă a- 
sfirșit de sezon, 
semănat. Iar lo

cul In ierarhia divizionarelor A 
e«te, evident, ne potriva compor
tării generale. în lupta pentru ti
tlu rămine incă o necunoscută : 
rele două pretendente — Univrr- 
sitatea Craiova și Dinamo Bucu
rești — urmează să-și spună ulti
mul cuvint de-abia peste o s&ptă-

mină, duminică. 24 Iunie. Cum se 
știe, in afara meciurilor do miercuri 
(cralovenii joacă acasă cu C.F.R.. 
iar dinamoviștll In deplasare cu 
F. C. Constanța), candidatele la 
tricourile incolore au cite o res
tanță (la Arad. respectiv la Bucu
rești).

Ieri, craiovcnii au stat liniștiți 
aca«ă. odihnindu-se. urmărind, la 
radio, mai ales ceea ce s-a trans
mis do pe stadionul ..Dinamo". 
Derbiul etapei. da. însă ceea ce ii 
interesa era dacă nu cumva echipa 
băcăuană, remviorâtft prin intra
rea in formație a lui Dembrovschi, 
se va revanșa pentru acel 0—6 din 
returul campionatului precedent. 
Și. In fond, băcăuanii aveau Încă 
in față posibilitatea de a se clasa

pe locul trei, care permite accesul 
in „Cupa U.E.F.A.".

Cit de „aprinsă" (și plină de spe
ranță... pentru craiovcnl) n fost 
partida dintre Dinamo și S.C. Ba
cău nu mai este nevoie să spunem, 
în prima repriză, spre exemplu, dl- 
namoviștii au condus de fiecare 
dată, dar numai pentru cile circa 
10 minute...

Codașele clasamentului — Uni
versitatea Cluj (la Brașov). Spor
tul studențesc (la Cluj). A.S.A. Tg. 
Mureș (la Petroșani) — au încer
cat (și Intr-o anumită măsură au 
reușit) reabilitarea, chiar dacă, 
pină la urmă, efectul practic In 
clasament nu va fi același in țoale 
cazurile.

I. D.

Stadlonul Tine
retului din Capitală 
a găzduit simbâtă 
si duminică între
cerile echipelor de 
Dentation și deca
tlon ale Franței, 
(taliei și României, 

în concursul de 
Dentation. după 

două probe, conducea atleta france
ză Florona Picaut cu 1 636 puncte, 
urmată de compatrioatele sale Chris
tine Wârtel (1 586 p) ș| Madina Boi- 
ti'ux — (1 454 p). Concurenta român
că Coculeana Bucătaru ocupa locul 
5 (1 407 puncte).

La decatlon lupta a fost mal alrîn- 
<ă. După cinci prob”, pe primul loc 
se afla Michel Lerougo (Franța) — 
3 346 puncte, urmat d" Frederich 
Roche (Franța) — 3 828 puncte ri 
Vasile Bogdan (România) — 3 826 
puncte.

A
„Pentru atletele ?! allețil speciali

zați in acest gen de probe atletice 
(de fapt, e vorba dc un complex dc 
probe) — ne spunea ieri antrenorul 
federal Gh. Zlmbreștcanu — con
cursul acesta a fo«t binevenit. Lupta 
cu adversarii și apoi lupta cu ei în
șiși au făcut ca să se înregistreze, 
in general. performanțe valoroase. 
Am in vedere. Intre altoie, rezulta
tul la înălțime al atletei franceze 
Wartel (1.78 m). în ce privește echipa 
noastră feminină, regretăm că din 
cauza unor indisponibilități nu am 
putut prezenta cea mai bună garni
tură".

O frumoasă victorie de probă a 
realizat ieri tinărul nostru decatlonist 
Radu Gavxilaș la 110 m garduri (in 
14,5 sec).

Pină la închiderea ediției, 
încă nu se incheiaseră toate 
Drobele zilei a doua.

Vizita delegației
Continulndu-și vizita !n țara noas

tră. delegația P.C. din Japonia, con
dusă do tovarășul Tomio Nlshizawa. 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C. nl P.C.J.. a fost oaspete al ju
dețului Cluj.

Delegația a avui o înlilnire la co
mitetul județean do partid cu tova
rășul Ștefan Mocuța, prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., și cu alțl membri ai Biroului, 
cu care ocazie a luat cunoștință de 
principalele preocupări ale comuniș-

P.C, din Japonia
tilor. ale oamenilor muncii din acest 
județ. Delegația a vizitat întreprin
derea „Unirea" din Cluj, complexul 
intercooperati'f din comuna Mihai 
Viteazu, Universitatea „Babo.ș-Bo- 
lyai", precum și unele instituții de 
cultură și artă.

In cursul vizitei, delegația a fost 
Însoțită de tovarășul Mihai Gere. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Plecarea grupului de turiști din R. P. Chineză
Grupul de turiști din R.P. Chineză, 

format din activiști de partid, de 
stat și alte cadre, condus dc Cien 
Iun-cin, membru supleant al Comi
tetului provincial Dziangsu al P.C. 
Chinez, membru al Comisiei perma- 
nonto a Comitetului revoluționar al 
provinciei Dziangsu. șef al Cancela
riei comitetului revoluționar provin
cial, care a făcut o vizită dc priete
nie în țara noastră, a părăsit dumi
nică dimineața Capitala.

La aeroportul Otopcni, grupul de 
turiști chinezi a fost salutat de Ion 
Florescu, adjunct al ministrului tu-

rl.smulul. de lucrători al acestui mi
nister. de activiști de partid.

Au fost prezenți Lu Ti-sin, însărci
nat cu afaceri a.i. al Ambasadei 
R.P. Chineze la București, și membri 
ai ambasadei.

în timpul șederii In tara noastră 
oaspeții au vizitat obiective econo
mice. social-cullurale și turistice din 
Capitală șl din județele Prahova, 
Brașov. Bacău, Iași, Suceava, Neamț, 
Constanta, au avut Intîlniri la comi
tetele de partid și consiliile populare 
din Capitală și județele menționate, 
precum și la Ministerul Turismului.

(Agerpres)

TEHNICEREZULTATE
DINAMO—S. C. BACĂU 2—2 (2—2). Au marcat : S&lceanu (min. 8). Lu- 

rescu (min. 37) pentru gazde ; Bâluță (min. 17). Florca (min. 45) pentru 
oaspeți.

RAriD—F. C. ARGEȘ 0—1 (0—0). A marcat : M. Popescu (min. 85).
C. F. R. CLUJ—SPORTUL STUDENȚESC 0—0

STEAGUL ROȘU—UNIVERSITATEA CLUJ 2—1 (1-0). Au marcat : 
Gergely (min. 44). Ănghel (mm. 71) ; respectiv Crețu (min. 79).

JIUL—A. S. A. TG. MURES 1—1 (0—1). Au marcat : Sultănoiu (min. 29) 
pentru oaspeți : Cotormani (min. 84). pentru gazde.

C. S. M. REȘIȚA—F. C. CONSTANTA 1—2 (1—2). Au marcat : Tunase 
(min. 2). Caraman (min. 7) pentru oaspeți ; D. Georgescu (min. 37) pentru 
gazde.

F. C. PETROLUL—STEAUA 0—0 — în min. 64. Ion Constantin (Pe
trolul) a ratat un 11 metri.

ULTIMA ETAPĂ
(20 iunie)

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Petrolul. 
Universitatea Craiova — C.F.R, Cluj. 
S.C. Bacău — Rapid. F.C. Constan
ta — Dinamo. Steaua — Steagul 
roșu. Sportul studențesc — Jiul. Uni
versitatea Cluj — U.T.A., F.C. Ar
geș — C.S.M. Reșița.

Actualitatea
Finala probei de dublu bărbați

campionatelor internaționale de te
nis ale R.F. Germania va opune pe
rechile Ion Tiriac (România). Manuel 
Orantes (Spania) — Fassbender. 
Pohmann (R.F.G.). în semifinale. Ti
riac și Orantes au învins cu 3—6, 
6—3. 6—2 cuplul australian Alexan
dre — Dent, in timp ce jucătorii 
vest-germani au eliminat cu 6—1, 
6—2 perechea Newcombe. Addison 
(Australia). în finala probei de sim
plu bărbați se vor intilni americanul 
Eddie Dibbs și vest-germanul Karl 
Meilor. (în semifinale. Dibbs 7—6. 
0—6. 4—6. 7—5. 6—4 cu Fassbender.

DIVIZIA B

la tenis
a iar Mcilcr 6—4. 5—7. 6—3. 7—6 cu 

Jaime Fillol).
★

Proba do simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis dc la 
Beckenham (Anglia) s-a încheiat cu 
victoria campionului sovietic Alek
sandr Mctreveli. care l-a intnecut in 
finală cu 6—3. 9—8 pe suedezul 
Bjorn Borg. In finala probei de sim
plu femei, tinăra tenismană austra
liană Dianne Fromholtz (in virată de 
16 ani) a reușit să o învingă cu 7—5, 
0—6, 6—1 pe americana Janet New
berry.

Manifestări cu prilejul 
Zilei aviației

Săptămî na 
în județul 

Bîn noua sală a «porturilor din Sf.
Gheorghe a avut loc joi o frumoasă 

manifestare sportivă In cinstea ace
lora care, prin munca lor, au contri
buit la ridicarea acestui important 
edificiu sportiv al județului. La rea
lizarea spectacolului, pe lingă cei 
mai buni sport/. j ai orașului Sf. 
Gheorghe (luptători. handbaliști. 
baschetbalist, gimnaști etc.) și-au 
mai dat concursul peste 1 000 de 
elevi din liceele și școlile generale 
a'.e orașului, prezentind reușite exer- 
ciții de ansamblu cu mingi, cercuri 
și panglici.

£3 Noua sală a sporturilor din Sf. 
" Gheorghe a găzduit simbâtă prima 
ini im-.re internațională. Reprezenta
tiva de lupte greco-romane (juniori) 
a țării noastre a intilnit formația

Din lumea 
largă

• La Leningrad a început dubla 
lnulnire de atletism intre selecționa
tele R.F. Germania și U.R.S.S. După 
prima zi de Întrecere, scorul gene
ral este 105—74 puncte in favoarea 
gazdelor (la masculin 67—50. iar la 
feminin 38—24). Cea mai bună per
formanță a fost realizată de sulița- 
șul sovietic Ianis Lusis. care, cu re
zultatul de 91.32 m. l-a întrecut pe

^campionu'. olimpic și recordmanul 
mondial Klaus Wolfermann. clasat al 
doilea cu 80.10 m.

• învins la Jocurile olimpice de
la Munchen. cunoscutul halterofil so
vietic David Rigert s-a revanșat 
la campionatele europene de haltere 
de la Madrid. cla?indu-se pe primul 
ioc la categoria semigrea și stabilind, 
in afară de concurs, două noi recor
duri mondiale : 170 kg la stilul 
..smuls- și 213.5 kg la stilul ..arun
cat-. Iată primii trei clasați la aceas
tă categorie : 1. Rigert (U.R.S.S.)
367.500 kg (165 kg plus 202.5 kg) ; 2.
— N’ikolov (Bulgaria) 352.500 kg ; 3.
— Șopov (Bulgaria) — 350 kg.

• Peste 20 000 de spectatori au 
asistat la meciul de box, disputat la 
Istanbul intre campionul european la 
categoria super-ușoară. Cemal Ka- 
maci (Turcia) și șalangerul său. spa
niolul Antonio Ortiz. La capătul ce
lor 15 reprize. care au prilejuit 
schimburi dure de lovituri, arbitrii 
au acordat victoria la puncte pugi- 
listului spaniol.

• La Belgrad continuă competi
țiile internaționale de volei. Tn tur
neul masculin. Ungaria a învins cu 
3—1 formația R.F. Germania, iar pri
ma reprezentativă a Iugoslaviei a 
dispus cu 3—1 de selecționata secun
dă a Iugoslaviei. în turneul femi
nin : Iugoslavia—Italia 3—1. R.F. 
Germania — Ungaria 3—1.

• „Marele premiu al orașului Ma
drid- la motociclism a reunit in a- 
cest an la start numeroși campioni 
din mai rmțjte țări europene. La 
clasa 250 cmc. victoria a revenit spa
niolului Angel Nieto, care a concurat 
pe o motocicletă „Derbi". L-au ur
mat danezul Borge Nielsen (..Yama
ha") și spaniolul Pedro Cegarra 
(„Bultaco"). întrecerea de la clasa 
125 cmc a ciștigat-o spaniolul Ben
jamin Martin („Derbi").

• Cu prilejul unui concurs inter
național desfășurat la Edimburg. cu
noscuta atletă austriacă Maria Sy- 
kora a stabilit cea mai bună perfor
mantă mondială in proba de 400 m 
garduri : 5B"5/10.

• Palatul sporturilor din Budapes
ta a găzduit intilnirea amicală din
tre selecționatele masculine de gim
nastică ale României șl Ungariei. Din 
echipa română a evoluai cu succes 
Dan Grecu. situat pe primul loc la 
individual compus, cu 56.65 puncte 
El a fost urmat de Magvar — (56.05 
puncte). Molnar - (55.35). Pe echi
pa au cistigat gazdele cu 271.80 — 
270,85 puncte.

sportivă 
Covasna 

similară a R. P. Ungare. în urma 
unor întreceri pasionante, mult a- 
piaudate de public, juniorii noștri 
au obținut o binemeritată victorie 
cu scorul de 6—4. Punctele echipei 
române au fost realizate de Constan- 
tin Alexandru. Nicolae Gingâ. Ion 
Dulicâ. Petre Arcadie. Victor Prcn- 
țiu și Gabor Viorel.

FS De mai bine de o lună de zile. 
M la sfirșitul fiecărei săptămini. a- 
tenția amatorilor de sport din orașul 
Sf. Gheorghe se îndreaptă spre me
ciurile campionatului orășenesc de 
mîtiifotbal. O reușită competiție de 
masă, organizată de consiliul jude
țean al sindicatelor, in colaborare cu 
comisia județeană de fotbal, la care 
participă peste 200 de sportivi neca
lificați in nici o ramură (muncitori, 
tehnicieni, profesori, ingineri, me
dici. funcționari). Cu 3 etape înain
tea sflrșitului competiției, pe primul 
loc se află echipa profesorilor de 
sport, urmată de echipa cartierului 
„Simeria" și cea a uzinelor textile 
„Oltul". Interesul față de această 
reușită competiție de masă a făcut 
ca încă de pe acum să se hotărască 
reluarea ei pe o scară mai largă, în 
toamnă.

TOmORI Geza
corespondentul „Scînteii*

Seria I. Dunărea Giurgiu — C.S. 
Tirgoviște 4—0. Progresul Bucu
rești — Ceahlăul Piatra Neamț 2—0, 
F.C. Galați — Politehnica Iași 2—2, 
Chimia Rm. Vllcea — Metalul Plo- 
peni 2—0, Știința Bacău — Șantierele 
Navale Oltenița 2—0. Delta Tulcea — 
Metalul București 2—3, Gloria Bu
zău — C.S.U. Galați 2—0, Progresul 
Brăila — C.F.R. Pașcani 1—2.

în clasament, după 28 de etape, 
conduce in continuare Politehnica 
Iași (34 puncte). Același număr de 
puncte (dar un golaveraj mai slab) 
îl are și Metalul București. Pe locul 
trei — Gloria Buzău (31 p.).

Seria a 11-a. Olimpia Satu-Mare — 
Nitramonia Făgăraș 2—0. Electropu- 
tere Craiova — F.C. Bihor 3—0. Me
talul Drobeta Turnu-Severin — Mi
nerul Anina 4—0, Olimoia Oradea — 
C.F.R. Arad 5—1. Minerul Baia 
Mare — C.S.M. Sibiu 1—0. Corvinul 
Hunedoara — C.F.R. Timisoara 2—1, 
Metalurgistul Cugir — Metrom Bra
șov 4—1. Politehnica Timișoara — 
Gloria Bistrița 7—0.

In 'clasament, după 28 de etape, 
conduce detașat Politehnica Timi
șoara (39 puncte). O urmează F.C. 
Bihor (34 p.) și Olimpia Satu-Mare 
(33 p.).

Derbiul seriei I
GALAȚI (Corespondentul „Scîn

teii". Tudorel Oancea). — Ieri, 
in prezenta a 20 000 de specta
tori. oe stadionul „Dunărea" din 
Galați .a avut loc meciul dintre Fot
bal Club Galați și Politehnica Iași. 
Meci echilibrat. Fotbaliștii gălățeni 
au dominat mai mult, însă ieșenii au 
jucat mai realist, dovedindu-se foar
te periculoși pe contraatac. Au mar
cat : pentru gălățeni Enache și Gro- 
zea (din 11 metri), iar pentru ieșeni 
Lupulescu și Goleac. A arbitrat bine 
C. Niculescu (București).

ciclism „Cupa Voința", 

pe un traseu in premieră
Săptămina aceasta, pe un tra

seu in premieră — situat in, 
zona Bacăului — se va desfă
șura a XVIII-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale „Cu
pa Voința", organizată și'in a- 
cest an de UCECOM în colabo
rare cu A.S. Loto-Pronosport. 
Ca de obicei, organizatorii au 
invitat la start, alături de cei 
mai bum rutieri români, și o 
serie de cicliști de peste hotare. 
Pină ieri, pe lista concurcntilor 
Înscriși figurau 81 de alergători 
clin 4 țări (R.F. Germania. Polo
nia. Ungaria și România). Spor
tul cu ppdale din tara noastră 
va fi larg reprezentat, cunoscu
te secții de ciclism din CaD’tală 
și din țară înscriind și pregătind 
asiduu pentru competiție pe cei 
mai buni cicliști. Este vorba de 
cluburile bucureșlcne Dinamo. 
Steaua. Olimpia. Voința, de aso
ciațiile Metalul Plopeni. Voința 
Ploiești. Voința Cluj, CIBO-Bra- 
șov. C.S.O. Brăila. „Mureșul" 
Tg. Mureș etc.

Traseul și zilele de desfășura
re ale „Cupei Voința" : joi. 21 
iunie : Bacău — Piatra Neamț — 
Roman — Bacău (144 km) : vi
neri. 22 Iunie : de dimineață, 
etapă contratimp individual de 
30 km (de la Bacău spre Vaslui) 
și o etapă cu plecare in bloc 
Bacău — Ad.iud — Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Bacău (147 km) ; 
simbâtă. 23 iunie : Bacău — 
Moincști — Comănești — Tg. 
Ocna — Slănic — Tg. Ocna — 
Gh. Gheorghiu-Dcj — Bacău 
(176 km) : duminică. 24 iunie : 
circuit în Bacău (60 km).

Competiția este dotată cu nu
meroase și valoroase premii 
(pentru fruntașii etapelor și ai 
clasamentelor generale) oferite 
de instituții centrale, organizații 
cooperatiste,-. cluburi sportive 
etc. „Marele premiu" — pentru 
ciștigătorul cursei — este atri
buit de Ministerul Comerțului 
Interior.

Cu prilejul Zilei aviației, duminică 
dimineața la Monumentul eroilor ae
rului din Capitală au fost depuse 
coroane de flori din partea Ministe
rului Apărării Naționale, Comanda
mentului aviației civile — TAROM 
si a generalilor de aviație in re
zervă. De asemenea, a depus jerbe 
de flori un grup dc pionieri. So
lemnitatea s-a încheiat prin defila
rea gărzii de onoare. O ceremonie 
asemănătoare a avut loc și la monu
mentul lui Aurel Vlaicu din comuna 
Bânești-Cimpina.

în aceeași zi, la cimitirul Belu au 
avut loc depuneri de coroane și jer
be de flori la mormintele lui Aurel 
Vlaicu. Traian Yuia. Henri Coandă 
și căpitanului aviator Gheorghe Băn- 
ciulescu, reprezentanți de seamă ai 
aripilor românești.

în comunele „Aurel Vlaicu" și 
Traian Vuia" s-au desfășurat, du

minică dimineața, adunări populare 
cu care ocazie au fost evocate figu
rile celor doi pionieri ai aviației ro
mânești și mondiale.

Aniversarea Zilei aviației Repu
blicii Socialiste România a fost mar
cată și de o serie de activități cul
tural-educative. în unități militare

și instituții de învățămint militar, la 
case ale armatei, ca și în unități ale 
aviației civile de transport, utilitare, 
sanitare și sportive au avut loc ex
puneri. intîlniri cu zburători de pres
tigiu și cu veterani ai aviației noas
tre, vizionări de filme inspirate din 
viața și activitatea aviatorilor pa
triei. Elevi din numeroase școli ge
nerale, profesionale și licee s-au in
tilnit cu piloți militari și civili care 
le-au vorbit despre munca lor. des
pre frumusețea profesiunii de avia
tor.

★

BUZĂU (Corespondentul „Scân
teii", Mihai Bâzu). — La școala 
militară de aviație „Aurel Vlaicu" a 
avut loc festivitatea dezvelirii bustu
lui lui Aurel Vlaicu, operă a artistu
lui Marius Butunoiu. Despre semni
ficația evenimentului a vorbit colo
nelul Ion Tătăranu. I>a festivitate 
au participat general-maior Gheor
ghe Gherghina, din partea Coman
damentului aviației, activiști de 
partid și de stat, ofițeri și elevi ai 
școlii militare de aviație „Aurel 
Vlaicu" și ai Școlii superioare civile 
de aeronautică.

CAMPiONATE, COMPETIȚII
RUGBI. — O nouă etapă pentru di

vizionarele A. Simbâtă. studenții 
bucureșteni au învins net (69—9) pe 
C.S.M. Suceava, care, de fapt. își 
„trăiește" ultimele momente ale exis
tenței — pe care nu a onorat-o deloc 
— în rindul echipelor fruntașe ale 
rugbiului nostru. Ieri dimineață pe 
terenul central din Parcul Copilului, 
formația Grivita roșie a ciștigat cu

1973 - AN PREOLIMPIC

Câteva probleme de fond 
ale alergărilor de... fond (II) 
MARII FONDIȘTI CRESC LA CLUBURI, NU

După cum reieșea limpede din 
prima parte a discuțiilor din jurul 
mesei rotunde oe tema fondului și 
semifondului — primă parte ce a 
fost publicată succint in ziarul nos
tru din 28 mal a.c. — școala 
va putea asigura începutul, cro
sul va fi o uriașă pepinieră, dar 
mal departe ? Presupunind că talen
tele vor ieși la suprafață ca untde
lemnul. unde și cum vor creste ele?. 
Vom porni ca să răspundem de la 
observațiile formulate de Constantin 
Grecescu si Dumitru Tălmaciu. Ele 
vizează critic, pe de o parte, mari
le cluburi Steaua. Dinamo. Clubul 
atletic universitar, alte cluburi bucu- 
reștene și din tară, care nu intretin 
și nu instruiesc loturi largi de ju
niori și tineret pentru probele de 
fond si semlfond. Există la marile u- 
nitâți cu secții specializate in atle
tism o desconsiderare a problemei, o 
abordare anemică a fondului și semi
fondului. cu citiva atletl limitați la 
nevoile campionatului oe echipe. 
Care campionat, prin rezultatele la 
probele respective, rămine mereu in 
urma cerințelor internaționale. Pe 
de altă parte, după părerile vorbi
torilor menționați, federația de spe
cialitate — In loc să oblige unită
țile de performantă să-și creeze gru
pe speciale, cu multi juniori si ti
neri. provocindu-se astfel o rivali
tate sportivă ne plan national inten
sul cel mai bun al cuvintului — 
recurge la soluția ușoară, dar prea 
puțin productivă, a concentrării ci- 
torva alergători. Adevărata soluție 
organizatorică și competitionala se 
întrevede de la sine : înființarea u- 
nor erupe aparte, pe lingă cluburile 
puternice, in mai multe orașe — a- 
ceasta pentru pregătire fizică și 
Instruire specifică — aool crearea 
unul cadru de întrecere. printr-un 
serial de zeci de concursuri națio
nale pe pistă și de crosuri pentru 
performantă sub cele mai diverse 
forme.

Aici «e cuvine relevată si obser
vația făcu’ă de Victor Firea la a- 
dresa neajunsurilor selecției. asa 
cum o fac. astăzi, unitățile profila
te pentru performantă. Iată In prin
cipal despre ce este vorba. Primă
vara aceasta * fost, am putea zice

fără greș, o primăvară a crosurilor, 
în toate județele, in aproatre toate 
orașele, ca și in foarte multe sa’e 
s-au organizat nenumărate alergări 
sub forma crosurilor populare pen
tru toate virstele. Normal, partici
parea tineretului de virată școlară a 
fost predominantă si masivă. Dar, 
se pune întrebarea, ce fel de fo
loase a tras soortul de performan
ța. respectiv alergările de fond și 
semifond, de pe urma acestui ve
ritabil avint pe care l-au luat cro
surile ? S-a realizat vreo trăsătură 
de unire intre sportul de masă și 
cel al elitei, si-a tras acesta din 
urmă picături de sevă tonica din 
baza uriașă a crosurilor ? Victor 
Firea era de părere că unitățile de 
performantă se mențin încă De o 
treaptă veche, rutinieră, nu-și tri
mit sistematic antrenorii si observa
torii SDeciali ca să . urmărească des
fășurarea crosurilor, să-i iâ in evi
dentă pe cei ce arată aptitudini, in
diferent de locurile clasamentelor, și 
să InceaDă o treabă concretă cu e- 
lementele talentate. Subscriem la 
critica acestei atitudini indiferente, 
de imobilism, și. totodată. îndem
năm organele sportive locale, clubu
rile si asociațiile să adopte măsuri 
precise pentru fructificarea organi
zării crosurilor de masă, pentru e- 
fectuarea unei selecționări neîntre
rupte a tinerilor cu aptitudini pen
tru alergările de durată.

Era. intr-un fel. normal ca la masa 
rotundă să se pronunțe, cu referire 
la metodica antrenamentului, opinii 
divergente. Nu este cazul să le ex
punem aici lăsind pe specialiști să 
ajunsă la cuvenitele concluzii tehni-

ÎN SERA LOTULUI
ce. .Celebrul Ron Clarke declara în 
..Track Technique", revistă america
nă de specialitate, că atunci cind a 
vrut să studieze metodele moderne 
ale alergărilor de fond nici n-a gă
sit astfel de metode unitare, ci nu
mai fragmente de idei ! Tot el isi 
explica faptul. Drin aceea că. pro
babil. marile succese au fost dobin- 
dite pe căi foarte diferite. într-o 
privință insă părerile lui Clarke 
coincid perfect cu acelea ale specia
liștilor reuniți in jurul mesei noas
tre rotunde : antrenamentul fondis- 
tului trebuie să fie continuu, iar e- 
fortul să fie prestat cu maximă dîr- 
zenie in tot timpul anului. (Greces- 
cu. spre exemplu, povestea că. la 
vremea lui. se scula zilnic la 5 di
mineața ca să alerge două ore îna
inte de a Intra la cursurile facul'ălii 
de drept).

A existat, totuși, un punct care 
aDroape câ n-a suscitat obiecții. Cu 
excepția lui Dumitru Tălmaciu. care 
a manifestat unele rezerve, s-a ex
primat cerința aptitudinilor de viteza 
ale viitorului fondist sau semilon- 
dist. Mai mult, maioritatea oartici- 
Dantllor la discuție a opinat chiar 
pentru elaborarea unor gradații a- 
proape matematice — timni obliga
torii pentru 100. 200 400 metri si 
așa mai departe — condițlonînd per
spectivele performanței in probele 
de fond de îndeplinirea acestor gra
dații. în lumina rezultatelor inter
naționale. ni se oare că o asemenea 
exigență, riguros calculată, ar Înlătu
ra elementul mediocru și ar con
centra atentia asupra talentului in
tr-adevăr capabil să se afirme Ja 
marile concursuri.

12—0 in dauna rugbiștilor din Pe
troșani. Din cele relatate de tinărul 
nostru corespondent voluntar D. 
Radu, rezultă că grivițenii au do
minat. invingînd deci pe merit. Ei 
au înscris însă numai din lovituri 
de picior... Echipa din Petroșani a 
avut unele momepte bune de joc. a 
•manifestat superioritate in jocul la 
grămadă (obținind suficiente ba
loane). dar...

Alte rezultate : Gloria — Universi
tatea Timișoara 11—16, C.S.M. Sibiu 
— Steaua 0—6. Farul — Dinamo 
10—6, Politehnica — Rulmentul 6—3.

POLO PE APA. — La ștrandul Ti
neretului din Capitală, derbiul gru
pei B a campionatului național a 
reunit echipele Clubului Sportiv 
Școlar și Vagonul Arad. O luptă in
teresantă. pasionantă — apreciată co
respunzător și de antrenorul federal 
C. Mărculescu — care, in final, s-a 
încheiat cu un rezultat echitabil și 
mulțumitor, am putea spune, pentru 
ambele formații. Scor 4—4.

HANDBAL. — Din Bistrița, cores
pondentul nostru Emil Alexandru 
ne transmite că turneul final al cam
pionatului republican de handbal al 
juniorilor și școlarilor s-a încheiat 
cu victoria echipei masculine a li
ceului din Sebeș (7 puncte) și a echi
pei feminine a liceului nr. 2 din 
Brașov (9 puncte).

Cronica
La invitația Ministerului Econo

miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, duminică după-amiază a 
sosit in Capitală o delegație de. spe
cialiști Iranieni, condusă de Kurosh 
Amuzegar, ministrul dezvoltării și 
locuințelor din Iran, care va face o 
vizită in țară noastră. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, delegația a fost 
salutată de Vasile Patilineț, minis^ 
trul economiei forestiere și materia
lelor de construcții, de membri ai 
conducerii ministerului, precum și 
de Alexandru Boabă, ambasadorul 
României la Teheran. Au fost de 
față Sadegh Sadrieh. ambasadorul 
Iranului la București, și membri ai 
ambasadei.

zilei
. Generalul colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. care, la invitația generalului de 
infanterie Anton. Leeb. inspector ge
neral al forțelor armate austriece, a 
făcut o vizită de cinci zile in Aus
tria, s-a înapoiat în Capitală.

★
O delegație a Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România, condusă 
de Constantin Mindreanu. secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., a 
plecat duminică dimineață la Roma 
pentru a participa la congresul 
Confederației Italiene a Sindicatelor 
Oamenilor Muncii (C.I.S.L.).

(Agerpres)

Sărbătorirea Zilei pionierilor la Timișoara
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinleii", Cezar Ioana). — începind 
de duminică, orașul de pe Bega este 
gazda „ambasadorilor prieteniei" — 
purtători ai cravatelor roșii din 30 
de județe ale țării, veniți să sărbă
torească „Ziua pionierilor" pe melea
guri bănățene. Acțiunea, desfășurată 
sub egida Consiliului național și

Consiliului județean ale organizației 
pionierilor, cuprinde o bogată suită 
de manifestări cultural-artistice și 
activități pionierești. La manifestări 
a participat tovarășul Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor din 
România. Seara a avut loc un spec
tacol artistic, urmat de o retragere 
cu torțe Și jocuri de artificii.

Practica de vară a elevilor
După un an rodnic de învățătură, 

școlarii au intrat «în vacanță. în a- 
ceastă perioadă, cea mai mare parte 
dintre elevi — in special cei 1 700 000 
de tineri din clasele IX și X ale 
școlilor generale și cei din anii 
I—IV ai liceelor teoretice — vor efec
tua, pe parcursul a două șăptămini, 
practica de vară. Cu începere de la 
18 iunie, ei vor lucra, eșalonat. în 
întreprinderi-, pe ogoare ori in ate- 
liere-școală. Recent au fost elaborate 
și instrucțiunile privind atestarea 
pregătirii și încadrării in muncă a

absolvenților liceelor teoretice și ai 
școlilor generale. Potrivit noilor re
glementări, aceștia se pot prezenta 
la comisiile tehnice care funcțio
nează in intreprinderi, in vederea 
atestării calificării și încadrării lor 
in diferite munci. Absolvenții caro 
vor promova probele teoretice și 
practice vor fi încadrați in aceleași 
condiții ca muncitorii care au dobin- 
dit calificarea prin cursuri și prac
tică la locul de muncă.

(Agerpres)

Noua recoltă să fie depozitată 
în cele mai bune condiții

(Urmare din pag. I)

După cum se poate constata, masa rotundă organizată de ziarul 
nostru dezvăluie posibilități și condiții prielnice evoluției pozitive a 
probelor de fond si semifond. Tot atit de evident ni se oare insă si 
faptul că dobindirea unor performanțe românești in acest domeniu 
necesită un efort colectiv de natură considerabilă, și persistent, din par
tea școlii, in primul rind. apoi din partea organelor sportive locale, a 
cluburilor și asociațiilor de profil, a federației însăși. într-un fel, ca să 
vorbim drept, sintem abia la Început de drum. Iar dacă pornim la 
drum, s-o facem după obicei, cu obiective precise in față. De aceea, su
gerăm federației de atletism, altor organizații și instituții cu atribuții 
legale in sportul de performanță să întocmească un plan unitar de 
redresare a ceea ce numim probe de fond si semifond. de la acel 800 
metri, rapid și plin de spectacol, pină la clasicul maraton.

Valerlu MIRONESCU

31 mai a.c. la construcția noi
lor capacități de depozitare pen
tru recolta acestui an, planul 
do investiții se realizase in 
proporție de 27 la sută la silozuri 
și extinderi. 26 la sută la.magazii 
pentru cereale și numai 6 la sută 
la magaziile pentru floarea soare
lui. Unitățile Ministerului Construc
țiilor Industriale, trusturile jude
țene de construcții, cit și întreprin
derile de valorificare a cerealelor— 
pentru lucrările care le execută In 
regie proprie — trebuie să concen
treze toate forțele spre a se asigura 
darea in folosință a acestor caoa- 
cități pentru depozitarea recoltei 
din acest an. Ministerul a trimis 
specialiști in fiecare județ pentru 
a urinări rezolvarea tuturor pro
blemelor legate de asigurarea spa
țiilor necesare depozitării recoltei. 
Consiliile populare județene vor 
sprijini, desigur, modul cum se a- 
sigură spațiile pentru cereale, cum 
decurge acțiunea de identificare și 
cum avansează construcția capa
cităților prevăzute pentru acest an.

Păstrarea in bune condiții a re
coltei depinde de felul cum sint 
pregătite spațiile de depozitare. 
Este vorba de repararea, curățirea 
și dezinsecția lor. de punerea la 
punct a instalațiilor tehnologice și 
aparaturii de măsurat Termenul

Încheierii pregătirilor era de 15 iu
nie in județele din sud și 25 iunie 
in restul județelor. In general, 
aceste lucrări s-au făcut. Avind în 
vedere că există multe magazii care 
încă nu au fost golite dc produsele 
vechi, pe măsură ce ele se trans
portă in alte locuri, trebuie să se 
urgenteze lucrările de pregătire a 
acestor spații pentru noua recoltă. 
Acțiunea nu trebuie considerată în
cheiată pină ce comisiile special 
constituite nu vor face recepția 
spațiilor de depozitare. Secretarii 
comitetelor comunale dc partid, 
președinții consiliilor populare co
munale vor conduce fără îndoială 
nemijlocit această acțiune, vor con
trola fiecare metru pătrat de spațiu 
pentru a constata dacă corespunde 
pentru depozitarea recoltei.

Trebuie să amintesc că multe 
drumuri de acces la bazele de re
cepție sint intr-o stare deplorabilă. 
Iată de ce. in programul de pregă
tire trebuie să se acorde o erijâ 
cu totul deosebită întreținerii căilor 
de acces la baze. De altfel, condu
cătorii de unități agricole trebuie 
să stabilească itinerare unice pen
tru transportul produselor la baze, 
pentru a se putea supraveghea a- 
ceastă operațiune.

Existența unui spațiu bun nu în
seamnă totul pentru păstrarea pro
ducției. Hotăritoare sint respectarea 
normelor de calitate a produselor 
depozitate, pentru a evita fenome

nele de încălzire, infestare sau în
colțite a boabelor. Griul uscat și 
curat poate fi așezat fără grijă. In
tr-un strat gros, pină la grindă, pe 
cind cel umed și cu multe buruieni 
reduce cu 20 Ia sută spațiul de de
pozitare. De aceea, toate instalațiile 
de uscare trebuie să fie folosite din 
plin pentru a se usca orice lot cu 
umiditate ceva mai mare. Trebuie 
folosite orice mijloace prin care re
colta poate fi uscată. Mai avem de 
rezolvat unele probleme legate de 
buna folosire a unor utilaje : vin- 
turători, selectoare etc. La multe 
dintre acestea, atit cele de la I.V.C., 
cit și din unitățile agricole, sitele 
sint înfundate și deteriorate. Vreau 
să ridic și următoarea problemă : 
întreprinderea „Tehnometal" —Ti
mișoara. specializată în producția 
acestor utilaje, nu livrează sitele 
conform cererilor agriculturii. Tri
miterea produselor la bazele de re
cepție trebuie să se facă pe bază 
de grafice, eșalonat. în tot cursul 
zilei. Aceasta va evita aglomeră
rile, staționarea inutilă a camioane
lor care determină, uneori, stagna
rea recoltatului.

Măsurile tehnice și organizatorice 
luate din timp, sprijinul pe care-1 
primim din partea conducerii par
tidului constituie o chezășie pen
tru buna desfășurare a lucrărilor 
în campania de recoltare, pentru 
deoozitarea și Dăstrarea fără pier
deri a recoltei.
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ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII“

CONCENTRAREA FORȚELOR SPRE TRANSFORMAREA 
PREMISELOR FAVORARILE INTR ON SOCCES 

DEPLIN AL CONFERINȚEI EOROPENE!
„ACUM, DUPĂ ÎNCHEIEREA CU SUCCES A CONSUL

TĂRILOR MULTILATERALE DF LA HELSINKI, CUM APRE- 
CLXTI PERSPECTIVELE CONFERINȚEI EUROPENE $1 CE 
CONSIDERAȚI CA AR TREBUI ÎNTREPRINS PENTRU 
BINA FI DESFĂȘURARE? CE PROGRESE CONCRETE 
S AR PI TEA REALIZA LA ACEASTA FAZA A CONFE
RINȚEI

Continuăm publicarea răspunsurilor primite Ia între
bările de mai sus, adresate de ziarul nostru unor perso
nalități marcante europene — factori de răspundere ai 
statelor, oameni politici, parlamentari, reprezentanți ai 
vieții publice și ai organizațiilor obștești.

„Conferința 
să realizeze 

consacrarea efectivă 
a principiilor noilor 
relații interstatale”

BRUNO PITTERMANN, 
fost vicecancelar federal al 
Austriei, președintele Inter
naționalei socialiste :

..Conferința europeană trebuie să 
abordeze problemele fundamentale 
ale continentului. Ea trebuie să 
consacre efectiv respectarea unor 
principii noi in relațiile dintre 
state, pentru care și Austria și 
România se pronunță consecvent : 
respectarea suveranității și inde
pendentei naționale a statelor, re
nunțarea la folosirea forței, in
tr-un cuvint. asigurarea acelor con
diții care pot chezășui dezvol
tarea liberă a tuturor națiunilor 
europene, potrivit voinței fiecă
reia dintre ele. Ea va trebui, 
de asemenea, să impulsioneze coo
perarea intre țări cu sisteme sociale 
diferite și cu potențiale economice 
diferite. Ne pronunțăm pentru dis
cutarea diverselor aspecte ale inten
sificării nestingherite a schimburi
lor intre statele Europei pe plan 
cultural și al informațiilor, care 
sint de natură să faciliteze mai 
buna înțelegere. Sint. de asemenea, 
perspective pentru abordarea, sub 
auspicii favorabile, a aspectelor 
destinderii militare din Europa, care 
presupun stabilirea unui mai mare 
coeficient de încredere intre statele 
continentului și pot conduce, la rin- 
dul lor. la îmbunătățirea climatului

0 interesantă lucrare 
pentru imperativul

care pledează 
dezarmării

„ANUARUL SIPR1“
A apărut un nou volum — al 

patrulea — din seria anuarelor e- 
ditate de prestigiosul institut sue
dez SIPRI, care, de mai bine de 
sase ani. își consacră activita
tea studierii multilaterale a pro
blematicii cursei înarmărilor si de
zarmării in lume. Studiul, de peste 
500 de pacini. constituie unul din
tre cele mai com De ten te și argumen
tate rechizitorii științifice la adresa 
cursei înarmărilor — apariția noului 
volum fiind intimpinată cu atit mai 
mult interes cu cit, in aceste zile, 
au fost reluate după cum se știe, lu
crările Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva.

Nu există domeniu care să nu 
fie inclus in circuitul analitic al au
torilor : cursa înarmărilor strategice; 
problemele securității europene, in
clusiv imperativul unor măsuri de 
dezarmare și dezangajare militară 
in Europa ; problemele generale ale 
dezarmării etc. Pe bună dreptate, 
se poate vorbi despre o abordare 
globală a dosarului cursei înarmări
lor și dezarmării.

O apreciere generală asupra nive
lului atins de cursa înarmărilor o 
oferă studierea bugetelor mili
tare. Datele și cifrele publicate 
in anuar evidențiază menținerea u- 
nor buse’e militare extrem de inal- 
’?. „In 1972 — se consemnează in stu
diu — cheltuielile militare au cres
cut intr-o anumită măsură. Se poa
te presupune că in 1973 această si
tuație nu se va modifica. Nivelul 
cheltuielilor militare este anormal de 
inalt. Am putea arăta, spre compa
rație. că bugetele militare in întrea
ga lume sint aproximativ egale cu 
venitul național Integral al jumătății 
mai sărace a omenirii".

în această privință studiul SIPRI 
combate afirmațiile provenind mal 
cu seamă din surse ale N.A.T.O. 
despre existenta unei tendințe de re
ducere sau, cel puțin, de plafonare a 
cheltuielilor militare, arătind că nu 
ee poate vorbi despre perioade de 
stagnare pe n'.anul curbei bugetelor 
militare, ci cel mult despre „pauze 
lemporare pe planul unei ten
dințe de sporire a cheltuielilor 
militare in ultimii 25 de ani“. Tot
odată se relevă că studiul general 
al bugetelor mii ilare trebuie com
pletat cu o abordare amănunțita a 
acestora, acordindu-se o atenție spe
cială mal cu seamă capitolelor de 
„cercetare si dezvoltare". în scopuri 

politic. în planul securității milita
re trebuie avute in vedere măsuri 
țintind in final spre realizarea 
dezarmării generale in Europa. în
tre care reducerea forțelor armat? 
și armamentelor, prin realizarea 
unui sistem de acorduri corespun
zătoare".

„Cu sprijinul activ 
al opiniei publice 
să se intensifice 

conlucrarea statelor”

SVETLA DASKALOVA, 
ministrul justiției al R. P. 
Bulgaria :

..Opinia publică din R.P. Bulgaria 
și din celelalte țări ale Europei a 
urmărit cu un deosebit interes con
sultările multilaterale de pregătire 
a conferinței general-europene, în
cheierea lor cu succes prin realiza
rea acordului asupra organizării, 
datei si ordinii de zi. începe o e- 
tapă importantă, care va deschide o 
nouă eră in istoria continentului 
nostru.

Pentru a fi asigurat succesul con
ferinței europene este necesar ca 
statele participante la conferință, 
sprijinite activ de cercurile largi 
ale opiniei publice democrate și 
iubitoare de pace. 6ă continue și 
chiar să intensifice, în același 
spirit de înțelegere, conlucrarea lor 
pentru edificarea unui sistem trai
nic de securitate în Europa. Con
ferința are de rezolvat probleme de 
importanță istorică, cum ar fi cele 
privind securitatea, colaborarea in 
domeniul economic. în comerț, tu
rism. știință și tehnică, protecția 
mediului înconjurător, cultură și în 
alte domenii ale vieții sociale.

militare, ce se cifrează de mai mul
tă vreme la un nivel de aproxima
tiv 15 miliarde dolari anual. Moti
vul ? Cercetarea și dezvoltarea in 
domeniul militar constituie suportul 
cursei calitative, tehnologice a înar
mărilor, asigurind o permanentă per
fecționare a tipurilor celor mai dis
tructive de arme.

Anuarul consacră un capitol spe
cial problemelor securității europe
ne. Constatind că, după o perioadă 
îndelungată de ezitări și incertitudini, 
această chestiune de mare însem
nătate a avansat in plină scenă in
ternațională, studiul supune unei 
minuțioase analize dosarul proble
mei. în mod semnificativ, unghiul 
de vedere sub care este examinată 
problema securității europene este 
cel al măsurilor de ordin militar, ca 
o componentă intrinsecă și inelucta
bila a securității.

în această privință studiul consta
tă : „pentru a juca un rol important, 
un acord de reducere a forțelor ar
mate ar trebui să asigure o reducere 
considerabilă atit a forțelor armate 
străine, cit și a celor naționale... și să 
includă, de asemenea, o reducere con
siderabilă a armamentelor, inclusiv 
a armelor nucleare". Lucrarea averti
zează împotriva pericolului de a In
clude numai Europa centrală sferei 
de negocieri in problema reducerii 
forțelor armate. Nu trebuie să se 
permită — relevă studiul — ca a- 
cordul să fie ocolit, de exemplu, 
prin încercări de a amplasa forțe
le armate în alte părți ale Europei . * 
Numai negocieri la care să partici
pe toate statele, care să 6e refere 
la întregul continent și care să aibă 
drept finalitate măsuri efective de 
dezangajare militară și dezarmare in 
Europa isi pot aduce contribuția 
necesară la procesul edificării secu
rității europene.

Din seria de probleme examina
te în anuar se numără și impera
tivul nefolosirii forței in relațiile in
ternaționale. toate aceste chestiuni 
fiind considerate sub prisma nece
sității de a se pune urgent capăt 
cursei Înarmărilor, de a se aplica 
măsuri efective de dezarmare ge
nerală și. în primul rind. nucleară, 
ca cerință indispensabilă a instau
rării păcii si securității în Europa 
•i in întreaga lume.

Serqlu VERONA

Există în prezent condiții din cele 
mai favorabile pentru desfășurarea 
cu succes a conferinței. In acest fel. 
pe baza principiului coexistenței 
pașnice a statelor cu orinduiri so
ciale și de stat diferite, se va crea 
posibilitatea reală a unor legături 
și mai strinse intre popoarele con
tinentului european, a dezvoltării 
colaborării dintre ele. Și. fără în
doială. conferința europeană va 
contribui și la imbunătățirea și dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
dintre statele Peninsulei Balcanice."

„Necesitatea de a 
invăța cunoașterea 
și colaborarea...”

MAURICE COUVE DE 
MURVILLE, fost prim-minis- 
tru, deputat, președintele 
comisiei de politică externă 
a Adunării Naționale Fran
ceze :

..Se vorbește de multă vreme 
despre conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa. Ideea con
ferinței s-a născut in țările din ră
săritul Europei, prin anii 1965—66, 
lntr-o epocă in care „războiul rece" 
lua sfirșit. Se punea problema a- 
tunci ca statele europene să se în
tâlnească și să se înțeleagă. în spi
ritul destinderii. De atunci, lucru
rile au evoluat mult. Relațiile in
tre toat? țările europene din Est 
și din Vest au fost reinnodate. 
Cele două state germane au în
ceput tratative. De atunci, totul a 
căpătat un aspect diferit.

Laborioasele convorbiri pregăti
toare de la Helsinki demonstrează 
că dificultățile pot fi învinse. De 
vreme ce înțelegerea este realizată, 
ar trebui să nu mai existe în fapt 
mari Drobleme de rezolvat Este o 
necesitate ca toate țările europene 
să se intîlnească. indiferent de 
ideologii și regimuri, să învețe sa 
se cunoască și să extindă coopera
rea lor în toate domeniile. Impor
tant în acest sens este faptul că 
conferința va avea loc. că ea va 
marca începutul unei noi etape. în 
fond, va fi pentru prima oară cind 
europenii se vor reuni In jurul a- 
celeiași mese, In spiritul înțelegerii 
și al păcii".

J

Ministrul islandez al afacerilor 
externe. Einar Agustsson. a de
clarat că discuțiile sale cu mi
nistrul de externe britanic. Alee 
Douglas-Home, in problema 
„războiului codului" au fost 
„dezamăgitoare și negative". 
Singura modalitate de depășire 
a impasului actual este retra
gerea navelor militare britani
ce din interiorul zonelor națio
nale de pescuit islandeze. în 
fotografie : Navă de coastă in- 
terceptind un vas de pescuit 
britanic, care a pătruns in apele 

teritoriale ale Islandei.
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agențiile
0 manifestație de soli- 

dQritCitQ, cu participarea a peste 
10 000 de persoane, a avut, loc în 
orașul Besanțon din Franța, in spri
jinul muncitorilor întreprinderii 
..Lip", care sint amenințați să ră- 
mină fără lucru datorită intenției 
conducerii de a Închide porțile în
treprinderii. între demonstranți si 
forțele polițienești s-au produs cioc
niri. fiind operate peste 170 de a- 
restări.

Ministrul de externe al 
R.P. Chineze, Cl și-» 
încheiat, duminică, vizita oficială 
întreprinsă. timp de trei zile, la 
Teheran. în cadrul căreia a fost 
primit de sahinsahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a confe
rit cu premierul iranian. Amir,Abbas 
Hovelda, precum si cu ministrul de 
externe, Abbas Aii HhalatbarL

Consiliul National al Par
tidului Democrat Creștin 
Itdlinn, întrunit, duminică, la 
Roma, a ales pe Amintore Fanfani în 
funcția de secretar național al parti
dului. Pină in prezent, această func
ție a fost deținută de Arnaldo 
Forlani.

La Varșovia a avut loc ° 
Întrevedere Intre Jan Bisztyga, ad
junct al ministrului de externe al 
R.P. Polone, și W. Cargo, director al 
Biroului de planificare al Departa
mentului de Stat al S.U.A. Părțile 
au abordat probleme ale relațiilor 
polono-americane. precum și unele 
probleme privind securitatea euro
peană — informează agenția P.A.P.

SITUAȚIA DIN 
ORIENTUL APROPIAT

• Declarațiile ministrului 
de externe egiptean

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
într-un interviu acordat agenției 
United Press International, ministrul 
de externe al Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Hassan cl Zayyat, 
și-a exprimai speranța că dezbaterile 
Consiliului de Securitate asupra 
situației din Orientul Apropiat vor 
preîntâmpina izbucnirea unui nou 
război in regiune. „Eforturile noastre 
în cadrul Consiliului de Securitate 
sint îndreptate împotriva ostilități
lor" — a spus ministrul de externe 
egiptean. Statele arabe, a arătat el, 
au prezentat două cereri esențiale : 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate după războiul din 
iunie 1967 și recunoașterea dreptului 
refugiaților palestineni do a trăi în
tr-un stat definit geografic.

în ceea ce privește misiunea 
Jarring, ministrul dc externe al 
R. A. Egipt, a arătat că „Gunnar 
Jarring trebuie să aibă un mandat 
precis cu privire ]a relansarea ac
țiunii sale, mandat care să fie ga
rantat de marile puteri".

Sosirea lui
L. Brejnev în S.U.A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Leonid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a sosit, sîmbătă seara, in S.U.A., 
pentru o vizită oficială, la invitația 
președintelui Richard Nixon.

TANZANIA

Alocările bugetare pentru 
dezvoltarea economiei 

naționale
DAR ES SALAAM 17 (Agerpres). 

— Prezentind Adunării Naționale 
proiectul de buget al țării pe anul 
1973—1974, ministrul tanzanian al fi
nanțelor, Cleopa Msuya, a subliniat 
că guvernul va aloca in acest an 
4.270 milioane șilingi in vederea 
dezvoltării economiei naționale, cu 
27 la sută mai mult in raport cu anul 
trecut.

Ministrul tanzanian a arătat că 
valoarea exporturilor țării a crescut, 
în 1972, cu 14.4 la sută comparativ 
cu anul precedent. în aceeași perioa
dă. importurile au crescut cu 7.5 la 
sută.

Cleopa Msuya a insistat asupra 
importanței acordate de guvernul 
tanzanian dezvoltării agriculturii și 
prelucrării produselor agricole în 
țară.

de presă transmit:
Guvernul columbian • 

hotărit să instituie un control strict 
asupra producerii și desfacerii făinii 
de griu. pentru a curma specula cu 
acest articol — anunță agenția Pren
sa Latina.

Populația Venezuelei * 
atins la 1 iunie a.c. cifra de 11 mi
lioane de locuitori — se mențio
nează într-un raport al Ministerului 
Dezvoltării Economiei al acestei tari, 
dat Dublicitătii la Caracas.

După ce a debutat la Pisa, 
unde a oferit un spectacol la 
invitația autorităților munici
pale. formația folclorică a păs
torilor din comuna Băbeni — 
Vilcea. și-a continuat turneul 
în Italia. Spectacolul următor 
s-a desfășurat la Florența.

Publicul, foarte numeros, 
prezent la Palazzo Vecchio 
a apreciat in mod deose
bit cintecele ciobănești execu
tate la fluier, desfășurarea pi
torească a unei nunți țărănești, 
a admirat minunatele costume 
naționale românești. Turneul a 
continuat in mai multe locali
tăți din regiunea Toscana.

Consultări pentru forma
rea guvernului libanez. 
Președintele Libanului urmează să 
înceapă, la 18 iunie consultările cu 
liderii principalelor formațiuni ooli
tic? în vederea formării unui nou 
cabinet. Informează agenția M.E.N.

CHILE

Ample acțiuni de masă in apărarea 
cuceririlor democratice

SANTIAGO DE CIIILE 17 (Ager
pres). — Pe întreg teritoriul Repu
blicii Chile s-au desfășurat ample 
acțiuni de masă — mitinguri și de
monstrații — in sprijinul Unității 
Populare și al transpunerii în prac
tică a programului de transformări 
social-economice inițiate de guvernul 
prezidat de Salvador Allende.

Sub lozinca „Nu vrem război civil, 
dorim să ne construim o viață 
nouă", pe străzile capitalei, mii de 
muncitori, studenți, cadre didactice, 
persoane cu vederi progresiste s-au 
îndreptat, la apelul Centralei Unice 
a Oamenilor Muncii din Chile 
(C.U.T.) — cea mai mare organiza
ție sindicală din țară — către Piața 
Constituției, in apropierea sediului 
guvernului, reafirmindu-și hotărârea 
de a dejuca manevrele reacțiunii, 
de a-și uni eforturile în apărarea 
cuceririlor democratice.

Luind cuvin tul'la postul de radio 
„Vocea Patriei", Jorge Godoy, pre
ședintele Centralei Unice a Oameni
lor Muncii, a declarat că „Unica so
luție in aceste momente de tensiune 
politică pe care o trăiește țara con
stă în acțiuni ferme ale clasei mun
ci loare și in respingerea manevrelor 
reacțiunii".

Plenara Uniunii Tineretului Comu
nist din Chile a hotârit să mobili
zeze tinerii chilieni la efectuarea a 
peste 20 000 de ore de muncă volun
tară in zona carboniferă din «udul

ALGERIA

„Ziua națională a revoluției agrare"
ALGER 17 — (Corespondență de 

la Mircea S. Ionescu). Duminică. 17 
iunie. întregul popor algerian a săr
bătorit „Ziua națională a revoluției 
agrare", proclamată cu prilejul îm
plinirii unui an de la acordarea pri
melor titluri de proprietate țăranilor 
fără pămint și de la constituirea 
primelor cooperative agricole de pro
ducție. Sub egida Frontului de Eli
berare Națională, la Alger, in cele
lalte orașe ale țării și, îndeosebi, ip 
localitățile rurale, au avut loc adu
nări festive, evocîndu-se. cu acest 
prilej. importanța evenimentului. 
Răspunzînd apelurilor lansate de or
ganizațiile de masă, zed de mii de 
muncitori, funcționari, studenți și 
elevi au participat, alături de țărani, 
la acțiuni de muncă voluntară in 
comunele tării, sărbătorind împreu
nă „Ziua națională a revoluției a- 
grare".

Președintele Consiliului Revoluției. 
Houari Boumediene. a inaugurat, cu 
acest prilej, noi obiective indus
triale, sociale și culturale.

Ziua de 17 iunie a marcat, totoda
tă. debutul celei de-a doua faze a

In cadrul unei întîlniri cu un gruo 
de membri ai Parlamentului, șeful 
statului a declarat că intenționează 
să ofere majorității parlamentare po
sibilitatea de a-1 desemna pe viitorul 
premier libanez.

Vicspreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, a primit pe Huan 
Gen. șeful Biroului de legătură al 
guvernului R.P. Chineze la Washing
ton. Agenția China Nouă mențio
nează că, în zilele care au precedat 
această primire, diplomatul chinez a 
avut întrevederi, separate, cu liderii 
grupurilor democrat și republican in 
Senat. Michael Mansfield, respectiv. 
Hugh Scott.

Violent cutremur de pă- 
mînt în Japonia. Epicentrul 
acestui seism, a cărui intensitate a 
fost de 7.5 «rade Richter, s-a situat 
in regiunea de sud-est a Japoniei, 
in apropiere de insula Nemuro. în 
mod deosebit, cutremurul, care s-a 
produs in noaptea de simbătă spre 
duminică, a afectat insula Hokkaido 
și orașul Tokio cu împrejurimile 
sale. Potrivit unui prim bilanț. 18 
persoane au fost rănite, iar trei pes
cadoare au fost scufundate de valul 
seismic. Autoritățile au ordonat e- 
vacuarea pooulatiei dintr-o serie de 
orașe de coastă. Dină la îndepărta
rea Dericolulul seismic.

Jacques Chaban-Delmas, 
fost premier al Franței, și-a încheiat 
vizita in R.P. Chineză, efectuată la 
invitația Institutului chinez pentru 
relații externe, plecînd spre patrie — 
informează agenția China Nouă. 

țării — informează agenția Prensa 
Latina. Participanții la lucrări au 
hotărit să contribuie la creșterea 
producției și, în acest fel, la respin
gerea manevrelor opoziției de 
dreapta, prin alcătuirea de brigăzi de 
muncă patriotică ale tinerilor de la 
orașe și sate care să activeze și In 
a lie sectoare ale economiei.

Guvernul Unității Populare a ho
tărit să treacă în proprietate de stat 
12 întreprinderi din industria elec
tronică aflate în localitatea Arica, 
rechiziționate In luna octombrie a 
anului 1972 — anunță agenția Prensa 
Latina.

★

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — Ministrul chilian de exter
ne. Orlando Letelier. a declarat. în 
cadrul unei întîlniri cu corespon
denții de presă străini acreditați la 
Santiago, că restabilirea relațiilor di
plomatice între Chile și Bolivia va 
însemna primul pas spre rezolvarea 
disputei de frontieră dintre cele 
două țări. El a apreciat că țările li
mitrofe Boliviei, între care și Chile, 
pot să găsească o soluție amiabilă 
privind problema ieșirii la mare a 
statului bolivian.

Ministrul chilian a arătat că. pe 
linia îmbunătățirii relațiilor cu Bo
livia. țara sa a deschis, recent, în 
capitala bdliviană, o misiune con
sulară.

revoluției agrare algeriene, menite 
să multiplice succesele obținute in 
prima etapă, care sint concretizate 
în distribuirea a aproximativ un 
milion de hectare de teren felahilor 
lipsiți de mijloace de existentă, crea
rea a peste 2 000 cooperative de 
producție și a altor structuri noi în 
agricultura țării. începerea campa
niei de construcție a celor 1 000 sate- 
pilot și alte acțiuni care au dat viată 
unor regiuni rurale înapoiate — moș
tenire din perioada colonialismului.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
IUGOSIAVO -MIM

BELGRAD 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Indira Gan
dhi, și-a încheiat, duminică, vizita 
in R.S.F. Iugoslavia, in cadrul că
reia a avut convorbiri cu președin
tele Iosip Broz Tito și cu președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
Gemal Biedici. Premierul indian a 
declarat la o conferință de presă că 
discuțiile pe care le-a avut cu șe
ful statului iugoslav au fost „foarte 
importante" — relatează agenția 
Associated Press. India și Iugosla
via, a arătat Indira Gandhi, acțio
nează în cooperare, în diverse or
ganisme internaționale, pentru pro
gresul statelor aflate in curs de dez
voltare, împotriva colonialismului și 
rasismului. Cele două părți au 
constatat „o mare apropiere și iden
titate a pozițiilor lor". Totodată, a 
arătat premierul indian, au fost 
examinate probleme privind coope
rarea dintre cele două țări, precum 
și căile de extindere a relațiilor lor 
de colaborare.

Liderul Partidului Liberal 
din Australia, Bmy Sneddcn- 
aflat la Paris, a avut o întrevedere 
cu Jean de Lipkowski. secretar de 
stat la Ministerul de Externe fran
cez. La încheierea acestei întreve
deri. relatează agenția France 
Presse. Snedden a declarat că parti
dul său se opune experiențelor nu
cleare franceze in zona Oceanului 
Pacific și că a întreprins un demers 
in acest sens pe lingă oficialitățile 
franceze.

Ministrul de externe 
CgiptSan, Mohammed Hassan el 

Zayyat, va întreprinde. începind de 
luni, o vizită oficială în Danemarca. 
Diplomatul egiptean a participat la 
New York la dezbaterile Consiliului 
de Securitate In problema Orientului 
Apropiat.

Spania a semnat un 
acord de cooperare cu Pac
tul Andin, prin carc se
să asigure țărilor membre ale aces
tei organizații subregionale asis
tentă tehnică si credite in valoare 
de 16 milioane de dolari — relevă 
agenția Prensa Latina. Totodată, s-a 
anuntat că va fi instituit un credit 
special pentru finanțarea unor ac
țiuni ale societăților naționale din 
Bolivia. Chile. Columbia. Ecuador, 
Peru. V^neuuela — membre ale 
Pactului Andin — în valoare de 10 
milioane de dolari.

Furtunile violente șl 
mareea au dus la p*eirea a 1050 

de persoane din Insulele indonezie
ne Palue și Flores. Potrivit unui a- 
nunț al Ministerului pentru Proble
mele Sociale, această cifră include 
1 500 de I pescari din insula Palue, 
care au dispărut în cursul furtunilor 
de la sfirșituil lunii aprilie.

CINE A DESCOPERIT 
PENICILINA ?

O nouă versiune în legătură cu 
descoperirea penicilinei a fost lan
sată de scriitorul australian Len- 
nard BikkeI. El susține că marea 
descoperire o datorăm nu englezu
lui Alexander Fleming, ci patolo- 
gului Howard Walter Florey, născut 
in Australia .și obligat să emigreze 
din Marea Britanie, unde descope
rirea a fost ignorată, in Statele 
Unite.

Pînă acum istoria medicine! îl 
consemna pe Fleming ca descope
ritor al penicilinei, iar pe Florey ca 
pe savantul care a introdus anti
bioticele in terapie.

ALGE... Șl OUA
Algele, sursă aproape inepuizabi

lă de proteine, constituie obiectul 
de studiu a numeroși cercetători 
din lumea întreagă, care se strădu
iesc să rezolve dificila problemă e 
subnutriției, ce preocupă atit de 
mult omenirea. Deși unele experi
ențe de folosire a algelor în ali
mentația omului s-au dovedit sa
tisfăcătoare, se pare totuși că pen
tru început ..consumatorii" cei mai 
indicați ai proteinelor marine sint, 
totuși, animalele.

Aceasta este concluzia la care a 
ajuns după 10 ani de experiențe un 
grup de savanți polonezi de la In
stitutul de pescuit maritim de la 
Gdynia. Ei au demonstrat că făina 
de alge constituie o hrană deosebit 
de nutritivă pentru animale, asimi
larea ei avînd ca efect secundar și 
mărirea considerabilă a rezistenței 
la boli. în ce privește păsările, re
gimul alimentar bazat pe alge duce 
la creșterea substanțială a produc
ției de ouă — susțin cercetătorii 
polonezi. » _

19 000 KM PE JOS !
La Tașkent, capitala Uzbekista- 

nului, s-a reîntors, după o plimbare 
pe jos de 1 260 zile, prin cele 15 
republici ale U.R.S.S., ziaristul din 
Tașkent T. Ruzibaev. El a pornit in 
lunga sa călătorie la 7 noiembrie 
1969 și a parcurs aproape 19 000 km. 
trecind prin munții Asiei Centrale 
și prin stepele Kazahstanului. prin 
întinsele ținuturi rusești și prin re
publicile baltice. Pe drum, Ruzi
baev a schimbat de 16 ori încălță- 

.mintea, de 6 ori hainele și a slăbit 
cu 12 kilograme. Notele sale de 
drum vor constitui baza unei cărți 
care promite să fie foarte capti
vantă.

„BOMBARDAMENTE" 
PAȘNICE

Parcul de artilerie de care dis
pune umanitatea s-a îmbogățit cu o 
nouă invenție pașnică, de această 
dată : „tunul cu plasmă1'. După cum 
se știe, plasma este o stare specială 
a materiei. caracterizată printr-o 
temperatură foarte ridicată. Tunul 
cu plasmă emite un fascicul incan
descent la o temperatură foarte a- 
propiată de cea a Soarelui. El poa
te fi manevrat și controlat de către 
„artileriști" numai de la distanță 
printr-un ecran confecționat din- 
tr-un cristal special. închis la cu
loare. Tunul este folosit la topirea 
substanțelor metalice șl ceramice 
sau pentru protejarea cu un strat 
„plastic", aproaoe invizibil, a păr
ților componente ale calculatoare
lor electronice, care sînt supuse u- 
nei uzuri mai mari prin frecare.

BALENELE 
LA CONSULTAȚIE

Balenele au „prostul obicei" de a 
se împotmoli in nisipul plajelor. 
Ciocnirea corpului lor masiv de 
țărm are de cele mai multe ori 
consecințe dezastruoase pentru 
exemplarele acestei specii deve
nite atit de rară in urma vinării 
ei fără cruțare.

Zoologii au hotărît să înconjoare 
exemplarele aflate la ananghie cu 
îngrijirile cele mai afectuoase. Ast
fel, pe coastele americane, balenele 
„naufragiate" sint recuperate, su
puse unei meticuloase vizite medi
cale și dacă razele X relevă exis
tența vreunei fracturi, se aplică un 
tratament adecvat înainte de a li 
se reda libertatea.

DAȚI FLORILOR 
VITAMINE !

Pentru ca florile să-și păstreze 
cit mai mult prospețimea, un grup 
de cercetători francezi au pus la 
punct formula unei soluții pe bază 
de zahăr, la care se adaugă vitami
ne făcind parte din complexul B. 
Soluția facilitează, de asemenea, 
maturizarea bobocilor.

UNA DIN CELE
MAI LUMINOASE COMETE
în perioada 8—15 Ianuarie 1974. 

pe cerul emisferei nordice va putea 
fi văzută una dintre cele mai lumi
noase comete, a anunțat astrono
mul american Brian Marsden, de 
ia Observatorul astrofizic Smithso
nian. „Din datele pe care le avem 
rezultă că această cometă va fi 
mult mai spectaculoasă decît co
meta Bennett, observată în aprilie 
1970, care a fost cea mal străluci
toare după cometa Haley, obser
vată In 1910". a precizat astrono
mul american.

Este vorba despre o cometă 
nouă, descoperită la 7 martie a.c. 
de către astronomul vest-german 
Lobos Kohoutek, al cărui nume îl 
poartă. în prezent, ea se află la 
aproximativ 700 milioane kilometri 
de Pămint.
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