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PUSE LA TREABA
De la un an la altul, industriei 

11 sînt alocate tot mai importante 
fonduri de investiții, in anul vii
tor volumul acestora însumînd 65,6 
miliarde lei (inclusiv dotarea or
ganizațiilor de foraj). In 1974'' se 
vor pune in funcțiune 450 de ca
pacități de producție importante 
care, alături de cele existente, vor 
ridica volumul producției întreprin
derilor industriale socialiste la 501 
miliarde de lei. Dacă ne gîndim că 
mărirea cu numai un procent a gra
dului de folosire a capacităților de 
producție poate asigura o producție 
suplimentară de 5 miliarde lei, iar 
devansarea cu o lună a termenelor 
de realizare a parametrilor proiec
tați echivalează cu un spor de pro
ducție de circa 3 miliarde lei, apa
re și mai limpede importanta folo
sirii cit mai bune a capacităților 
existente, precum și a celor care 
vor fi puse în funcțiune în lunile 
și trimestrele următoare. însuși rit
mul de creștere a producției indus
triale în anul 1974 — de 16,7 la sută 
— se bazează în principal pe folo
sirea cu randamente superioare a 
fondurilor fixe din unitățile indus
triei noastre socialiste.

Multe colective de muncitori, in
gineri și tehnicieni și-au stabilit 
din timp acțiunile în acest an. 
în întreprinderile și combina
tele siderurgice, de pildă, au fost 
inițiate o serie de măsuri pentru 
ca prevederile de plan, de a se re
aliza în industria metalurgică 8,6 
milioane de tone de oțel, să fie 
aduse la îndeplinire ritmic, ince- 
pînd încă din primele zile ale celui 
de-al patrulea an al cincinalului. 
La ministerul de resort se aprecia
ză că, în 1974, aproape jumătate 
din sporul prevăzut la producția de 
oțel ce revine siderurgiei — circa 
200 000 tone — se va obține prin 
ridicarea, în continuare, a Indici
lor de utilizare a agregatelor. în 
multe din unitățile metalurgice au 
fost ceate condiții în vederea în
treținerii și reparării în cel mal 
scurt timp a mașinilor și instalații
lor, atingerii la termen a parame
trilor proiectați, realizării produc
ției stabilite la fiecare sortiment.

Iată Insă că nu peste tot se au 
in vedere acele măsuri energice și 

menite să asigure

de utilizare aridicarea gradului
utilajelor la nivelul planificat. Un 
sondaj efectuat in 37 de unități in
dustriale a relevat, bunăoară, că 
o parte însemnată din fondul de 
timp disponibil al mijloacelor teh
nice s-a irosit în cursul anului tre
cut din cauza schimburilor nepro-

Anul acesta, doua treimi

din sporul producției

industriale trebuie

obținut pe baza

capacităților de

producție existente

osebită va trebui acordată întreți
nerii mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor. elaborării unor planuri de 
reparații în strinsă conformitate cu 
normativele tehnice. Fiecare colec
tiv de oameni ai muncii are dato
ria să facă din lozinca lansată de 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Nici o mașină și nici un utilaj 
sub randamentul planificat, nici un 
minut nelucrat", o deviză a activi
tății zilnice.

Deosebit de important este ca e- 
forturile conducerilor de întreprin
deri să fie îndreptate asupra creă
rii ansamblului de condiții tehnice 
și organizatorice care să permită 
o încărcare corespunzătoare și in
tegrală a tuturor schimburilor, pu- 
nîndu-se capăt oricărei tendințe 
de imprăștiere a forței de muncă 
în trei schimburi atunci cînd pen
tru aceasta nu sint asigurate toate 
premisele, numai de dragul pre
zentării unor anumiți indicatori 

Acolo unde însă acest 
se 
la

Colectivele Grupului de șan
tiere hidrotehnice și ale Grupu
lui de șantiere pentru con
strucții industriale și agro
zootehnice Galați continuă în 
ritm susținut activitatea pen
tru dezvoltarea șantierului na
val din localitate. Astfel, în 
incinta bazinului de armare, sta
diul lucrărilor aste în avans 
cu mai bine de 30 de zile. Ope
rațiile de dragare a bazinului au 
fost efectuate în cea mai mare 
parte. O sută din cei 270 metri 
de cheiuri se află în curs de fi
nisare. Cu o lună de zile au de
vansat termenele înscrise în 
grafice și constructorii halei des
tinată asamblării navelor de 
7 500 tdw. Pe platforma camerei 
de montaj a docului destinat 
construcției navelor de mare to
naj au fost plantați 700 piloți, 
iar in camera de evacuare a 
docului au fost turnate peste 60 
coloane din beton.

(Agerpres)
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gramate, datorate fie neasigurării 
integrale a forței de muncă cali
ficate, fie slabei exigențe manifes
tate încă din faza întocmirii pro
gramelor de încărcare a capacită
ților de producție. La întreprinde
rea de motoare electrice din Pitești, 
in trimestrul III al anului 1973. 
schimburile neprogramate au re
prezentat, 42 la sută din fondul de 
timp disponibil ; la întreprinderea 
de utilaj Jchimic din Hm. Vîlcea — 
30 la sută, iar la întreprinderea de 
utilaj chimic din Ploiești — 17 la 
sută. în'uzine ca întreprinderea de 
utilaj metalurgic din Alud. între
prindere^ de utilaj petrolier din 
Tîrgoviști- sau la „Rulmentul" din 
Brașov s-au irosit multe zeci de 
mii de ore din cauza întreruperilor 
accidentale.

Concomitent cu lichidarea unor 
atari situații, cu întocmirea unor 
programe realiste de încărcare ma
ximă a capacităților de producție, 
luindu-se în considerare depistarea 
tuturor posibilităților de cooperare 
cu alte întreprinderi, o atenție de-

zentării 
statistici. ... ___  ___
iucru este posibil, trebuie să 
treacă, fără nici o întîrziere, 
organizarea activității în toate cele 
trei schimburi. în așa fel incit fie
care schimb să funcționeze cu ca
pacitatea deplină.

O sarcină de primă însemnătate 
în această privință este lichidarea 
râminerilor în urmă care se ma
nifestă în unele întreprinderi în do
meniul pregătirii cadrelor de mun
citori calificați. Așa, bunăoară, în 
vederea organizării lucrului in 
trei schimburi. la întreprinderea 
de utilaj petrolier din Ploiești, 
față ’ 
tori, 
șitul 
cut, 
prin 
mai — 
prinderea de utilaj alimentar din 
Slatina — din 206 
ficați necesari sint 
mai 74. Rezolvarea 
cu putință a unor 
bleme, incit să se__„__ _____
tindeni necesarul de forță de mun
că în stare să valorifice maximal 
capacitățile de producție, este fără 
îndoială o oerință de bază pentru 
realizarea cu succes a prevederilor 
planului pe 1974.

de un necesar de 627 munci
se aflau în pregătire la sfîr- 
trimestrului III al anului tre
ia școala profesională sau 
cursuri de scurtă durată, nu- 

463 de muncitori, iar la Intre-
muncitori cali- 
școlarizați mi
cit mai repede 
asemenea pro- 
asigure pretu-

PE MARGINEA SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

DE LA ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cercetări si studii
9

de avangardă pentru 
tehnica viitorului

Reluăm

FAPTUL DIVERS
Pe o rază de

75. de metri

a fost apoi 

liniște deplină
V

ÎN CONFRUNTARE
SCRISORI ȘI 
RĂSPUNSURI

Cesiunea de comunicări a Secției 
de Științe Tehnice și a Comisiei de 
Astronautică ale Academiei Republi
cii Socialiste România, care a avut 
loc recent, se înscrie pe orbita eve
nimentelor științifice caracteristice 
ultimei perioade de timp : angajarea 
fermă a activității de cercetare la 
realizarea unor obiective majore le
gate de cerințele industriei noastre 
în plină dezvoltare. Știința pătrunde 
tot mai mult în întregul proces de 
producție, devenind cea mai revolu
ționară forță de producție, unul din 
factorii hotărîtor! ai dezvoltării mul
tilaterale a societății noastre socia
liste.

Roiul științelor mecanice în înțe
legerea și explicarea fenomenelor 
naturii, în dezvoltarea gindirii uma
ne, în revoluționarea tehnicii este 
binecunoscut. Ramurile și subramu- 
rile mecanicii, precum și discipline
le de frontieră derivate au o contri
buție cu totul remarcabilă în revolu
ția științifică și tehnică contempo
rană. în legătură cu sarcinile ac
tuale, sporite ale acestui domeniu, 
acad. Elie Carafoli sublinia : „în 
etapa actuală s-a impus cu necesi
tate ca activitatea științifică în do
meniul mecanicii și a disciplinelor 
anexe să fie îndreptată în continua
re cu precădere spre cercetările care 
vin direct în sprijinul producției, in 
special al construcției de mașini și 
al hidrotehnicii, al mașinilor de trans
port de tot felul. Lucrările de înalt 
nivel prezentate în cadrul sesiunii 
de către specialiști din București, 
Timișoara, Brașov și alte centre ale 
tării se aliniază Ia cele mai impera
tive preocupări din domeniile meca
nicii și ale tehnicii aerospatiale".

Desfășurarea sesiunii științifice a 
Academiei s-a orientat spre acele 
lucrări care vizează perspectiva unor

domenii foarte noi de cercetare a că
ror aplicabilitate va putea revoluțio
na tehnica de azi. Pentru că. așa cum 
arăta secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
recenta plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României, activitatea de cercetare 
fundamentală „trebuie să abordeze 
problemele de perspectivă mai înde
lungată, atit cele privind progresul 
tării noastre, cit și progresul gene
ral al omenirii". în concordanță cu 
această orientare, in unitățile spe
cializate s-au întreprins o serie 
de studii și cercetări fundamentale 
teoretice, care preced materializarea 
unor viitoare procedee de mare efi
cientă economică. Astfel, se întrevăd 
cercetări de perspectivă în domeniul 
tehnologiilor de prelucrare, al extra
gerii țițeiului și minereurilor, lucrări 
cu aplicație directă in hidromecanica 
sondelor petroliere, a industriei ex
tractive. Specialiștii noștri înțeleg 
să-și intensifice eforturile pentru mă
rirea factorului de recuperare a ți
țeiului din zăcăminte, pentru a valo
rifica terenurile aflate în exploatare 
și în care există încă rezerve consi
derabile. Ei au propus, de pildă, în 
cadrul sesiunii un model matematic 
de dislocuire a țițeiului, pe baza că
ruia se poate elabora o nouă metodă 
de exploatare (dislocuirea țițeiului 
printr-o soluție cu vîscozitate mări
tă pe bază de polimeri), grație că
reia factorul de recuperare va creș
te cu 6—8 la sută fată de 
dial.

Și industria extracției 
reuri beneficiază de studii

cel mon-
de mine- 
încuraja-

Flena MANTU
(Continuare în pag. a III-a)

Actualitatea culturală
In pagina a ll-a

— La Huși a în
ceput turnarea funda
țiilor la primul obiec
tiv industrial din lo
calitate — fabrica de 
conserve din legume 
și fructe...

— Vasile Iancu, deși 
deschizi teleconferința 
de azi. am impresia 
că știrea asta ai mai 
transmis-o o dată, 
anul trecut...

— Exact, la 12 iu
nie. Ceea ce vreau să 
spun este însă altce
va : trebuie să dăm o 
„erată" !

— Dacă e nevoie...
— începind de as

tăzi. la Huși trebuie 
să vorbim, despre pri
ma platformă indus
trială : alături de 
„vechiul" obiectiv se 
toarnă fundația unuia 
nou — fabrica de în
călțăminte, 
dintre vii" 
tea numi,' 
intrarea în 
încă în acest an. 
noii capacități indus
triale „orașul 
fabrici". Atît. 
despre cum știu hușe- 
nii să primească, prin 
fapte, această unitate 
economică de legătu
ră. ca să zicem așa, 
in tradiția industriali
zării 
tilor 
rii 
vom 
rantă. cu altă ocazie...

— Dacă este vorba 
de faptele „beneficia
rilor" unor noi inves
tiții. dati vă rog legă
tura la Hunedoara.

— Poftim. Sabin lo- 
nescu.

— Aici, la C&lan, 
constructorii de la 
I.C.S. Hunedoara au 
reușit, datorită bunei 
organizări a muncii și 
eforturilor depuse, să 
pună în funcțiune cu 
patru zile înainte de 
termen o nouă capa
citate industrială : fa
brica de ipsos. După 
cum- ne steme tova
rășul Ion Vana, șeful 
unității. întreprinderea 
va produce anual — 
cind toate cele trei li
nii vor fi puse în 
funcțiune la întreaga

capacitate — peste o 
sută de mii tone 
ipsos. Procesul de 
producție este com
plet mecanizat — de 
la comasarea ma
teriei prime — gipsul 
obținut din cariera a- 
flată în imediata ve
cinătate — 
realizarea 
finit.

Fabrica

si oină la 
produsului

realizat 
ipsos.
fabricii

nu dună

..Orașul 
se va pu- 
odată cu 
funcțiune, 

a
dintre 

Dar.

tuturor localită- 
tării. a dezvoltă
tor armonioase.
vorbi, cu sigu-

a 
deja 25 tone

— Vecinii 
Știu ?

— Da. dar
praful alb. obișnuit să 
apară, citeodată. la 
intrarea in funcțiune a 
unor astfel de obiec
tive. Noua unitate 
este prevăzută — pe 
lingă sistemul clasic 
de desprăfuire — și 
cu un electrofiltru an
tipoluant.

— Dovadă că șl în 
acest domeniu, al pro
tejării mediului, cer
cetătorii și proiectan- 
ții lucrează Intens...

— Te-am 
cut, Nicolae Catană, și 
sintem de acord ! Tu, 
de la Reșița, te inte
resezi în mod deose
bit de problemă. Nu 
înțelegem însă un lu
cru : de ce și in adest 
domeniu ?

— Pentru că la tele- 
conferința de astăzi 
vă vod relata tot des
pre o realizare din do
meniul cercetării și 
proiectării. La insti
tutul de specialitate 
din Reșița, lucrătorii 
în domeniul echipa
mentelor hidroenerge
tice au realizat 
nou model de 
nă — Bulb — 
siv standul de 
al acesteia, 
turbină — ne-a ... 
rat inginer Mihai Su
rugiu. din cadrul in
stitutului — se înscrie 
pe linia căutărilor 
noastre pentru tradu- 
oerea in viată a indi
cațiilor conducerii de 
partid și -de stat prl-' 
vind valorificarea su
perioară a potențialu
lui energetic intern. 
Ea vizează cu deose
bire amenajările de 
cădere joasă...".

recunos-

un 
turbi- 
lnclu- 
probe 
„Noua 
deda-

Bușteni • pelsa| urbanistic 
și turistic

Foto : 8. Cristian

ADOLESCENTA UNUI SPORT
Âl ADOLESCENTEI

Știați că gimnastica este 
Cea mai veche ramură de 
sport de la noi din țară a- 
filiată la vreo federație in
ternațională ? Această în
scriere avea loc în 1907 
(citesc in „Revue Olympi- 
que" editată de C.I.O. că 
românii fuseseră precedați 
doar de șapte alte foruri 
naționale de specialitate) în 
timp ce aderarea următoa
relor discipline la organis
mele internaționale ale 
sporturilor din familia o- 
limpică se petrecea abia 
după primul război mon
dial. Totuși, Jegătura veche 
despre care amintesc aici 
n-a fost întărită și printr-o 
tradiție a rezultatelor înal
te, adică prin ceea ce nu
mim astăzi performantă in
ternațională. A trebuit să 
așteptăm anii Jocurilor de 
la Melbourne ca «ă înregis
trăm primul succes olimpic, 
medalii de bronz — una

prin Elena Leuștean, alta 
priin echipa de fete. Acea 
formație reprezentativă a- 
vea să repete cucerirea 
medaliei de bronz la J.O. 
de la Roma, confirmindu-și

tată de capacități se irosi
se în van. Din motive 
foarte diverse, rezultatele 
echipei feminine de gim
nastică se degradaseră trep
tat. iar contribuția ei la

însemnări despre perspectivele 

gimnasticii feminine romanești

astfel calitățile tehnice și 
de temperament competi
tiv. Elena Leuștean, Sonia 
Iovan, Emilia Vătășoiu- 
Liță și colegele lor au fost 
acelea care au arătat că 
gimnastica noastră, ramura 
ei feminină, e capabilă să 
concureze și să se afirme 
Ia orice nivel competițio- 
nal. Dar se părea că a- 
ceastă demonstrație repe-

reprezentarea olimpică a 
sportului românesc deve
nise aproape de neluat in 
seamă. Mi-aduc aminte. în 
august 1972, la Miinchen, de 
scepticismul normal cu pri
vire la evoluția moli for
mații. Erau însă in dele
gația română și oameni 
foarte încrezători, al căror 
optimism s-a întins pînă la 
exagerare, mai ales după ce

mii de spectatori prezenți 
la antrenamente aplauda
seră călduros repetițiile 
gimnastelor noastre. E 
drept, locul pe cane l-au 
dobîndit ele în concursul 
oficial nu era chiar rău — 
al șaselea din 20 de echipe 
— totuși, această poziție nu 
corespundea părerilor prea 
încrezătoare. însă, dacă ne 
rememorăm acum și cele 
petrecute în fața ochilor 
noștri prin mijlocirea tele
vizoarelor. la nici un an și 
jumătate după Jocurile de 
la Miinchen, sintem obligați 
să ne revizuim măcar par
țial acea apreciere de „op
timism exagerat" manifes
tat de către unii conducă
tori și tehnicieni din lotul 
olimpic. într-adevăr. la
Valeriu MIRONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

și tehnicitate ridicată
grele se execută o nouă piesă 
capacitate

„Progresul" din Brăila. în atelierul de mașini 
și utilaje 
de mare

sînt cele de 
pe Olt. de exemplu I 

— Exact ! Fuseși pe
Duml-

...cum

fir. Mihai 
trescu !

— Fusel, 
bucur odată 
rii noștri de cele ce 
aud. Sporirea zestrei 
energetice a tării este 
un imperativ la care 
subscriem și noi. cei 
din Gorj. Un argu
ment în plus. acum, 
la început de an : pe 
lingă cele 815 aparta
mente și cele două 
creșe cu 406 de locuri 
date în folosință pină 
ta 31 decembrie 1973, 
acum, in primele zile 
ale lui ianuarie, mun
citorii. tehnicienii și 
inginerii întreprinde
rii județene de con- 
strucții-montaj au

Șl mă 
cu citito-

predat la cheie un 
nou bloc cu 75 de a- 
partamente — blocul 
P 2. din str. Zambile
lor. Evident, in cu- 
rînd urmează altele...

— Pentru că veni 
vorba de apartamente, 
este obligatoriu să-mi 
dati cuvîntul imediat

— Te ascultăm. Vir
gil Tătaru.

— Joi. 3 ianuarie. In 
prima zl de muncă din 
acest an. pe poarta 
Combinatului de pre
lucrare a lemnului 
din Drobeta Turrtu- 
Severin au ieșit pri
mele 70 garnituri de 
mobilă „Drobeta".

— Mulțumesc !
— Am înțeles. Vreți 

să dati legătura unui 
alt coleg. O precizare 
insă ! Noul an. și aici. T

ca. si pretutindeni In 
țară, hotărîtor în rea
lizarea înainte de ter
men a actualului cin
cinal, debutează cu un 
prisn angajament : 
prin folosirea mai ju
dicioasă a spațiului da 
producție, prin perfec
ționarea tehnologiilor 
de fabricație — 5 000 
de garnituri de mobi
lă peste capacitatea 
proiectată a fabricii I

— Succes !
— Iar te grăbește 

cineva cu telefonul 1
— Florea Ceaușescu, 

corespondentul nostru 
pentru județul Ilfov, 
este lingă mine, la 
dispecerat...

— Da, și 
veste mare 
celor mici. 1 
Clejani a j 
prima casă 
pionierilor, 
care cei peste 1 400 de 
pionieri din comună 
și din satele Învecina
te au posibilitatea să 
desfășoare o serie de 
activități menite să le 
îmbogățească cunoș
tințele acumulate în 
școală, să le dezvolte 
aptitudinile pentru 
viață. Sub îndrumarea 
directorului casei de 
pionieri. Ștefan Coborî, 
cit și a altor cadre di* 
dactice. pionierii au și 
început activitatea în 
unele cercuri : zooteh
nic. micii traotoriști, 
dramatic-literar. sport- 
turism etc. De aseme
nea. la subsolul clă
dirii s-a înființat o 
ciupercărie. iar copii
lor le-au fost puse la 
dispoziție 3 hectare 
teren agricol. O par
te din teren se va 
transforma. în scurt 
timp, sub mîinile di
bace ale harnicilor 
pionieri,. într-o adevă
rată grădină înflori
toare.

— O grădină mică 
In marea 
tării...
- Ctnd 

celor mari 
stimulator 
celor mici 
mari.

i aduo o 
din lumea 
In comuna 
luat ființă 
sătească a 
Lăcaș in

grădină a
exemplul 

este atît de 
si fa-otele 

devin fapte

Titus ANDREI

Valoarea
diagnosticului

pedagogic
Au trecut peste două seoole de 

cind Jean Jaques Rousseau îi sfă
tuia pe educatori : „începeți prin a 
vă studia mai bine elevii căci, de
sigur, nu-i cunoașteți deloc". Sfatul 
care a făcut la vremea respectivă 
„ocolul lumii" își păstrează și as
tăzi valoarea întrucît buna or
ganizare a procesului instructiv- 
educatlv, eficienta invățămintului, 
toate măsurile privind formarea 
și dezvoltarea personalității uma
ne depind, în ultimă instanță, de 
cunoașterea temeinică, multilaterală, 
a celor pe care îi educăm.

Experiența celor mai buni dascăli 
educatoare, învățători și profesori 
demonstrează, prin forța de netă

găduit a faptelor, că o cheie de boltă 
a Întregului edificiu educațional o 
constituie tocmai cunoașterea copii
lor, a elevilor și studenților. Ciți din
tre noi nu ne amintim cu adîncă

SPORT • SPORT

„CUPA TINERETULUI". 
SCHI : Competiții pe pîr- 
tiile din Bucegi
HOCHEI : A reînceput 
campionatul divizionar 
BASCHET : Șase echipe 
pentru turneul final

(Alte știri sportive din 
(ară și de peste hotare, 

în pag. a lil a).

recunoștință de dascălii care, cunos- 
cindu-ne cu adevărat, la timpul po
trivit ne-au îndrumat pașii către 
profesiile pe care le exercităm js- 
tăzi. Este in afară de orice îndoială 
că mulți academicieni, profesori, in
gineri, medici, tehnicieni, mulți 
strungari, frezori, laminoriștl, meca
nizatori, zootehnicieni etc. s-au ri
dicat acolo unde se găsesc astăzi, pe 
scara valorilor, tocmai pentru că 
niște dascăli modești, dar care și-au 
iubit și și-au respectat propria lor 
profesiune, au sesizat la vreme apti
tudinile lor speciale și le-au culti
vat cu grijă și migală, cu încredere 
și cu dăruire. Și, de ce să n-o spu
nem, cite talente au rămas nevalo
rificate, cite aptitudini s-au irosit, 
cîți oameni nu s-au putut realiza la 
nivelul posibilităților lor reale de
oarece n-au avut parte de dascăli 
care să fi știut, în adevăratul sens 
al cuvintului, ce înseamnă cunoaș
terea copilului, a omului in for
mare !

în oondițiile societății noastre so
cialiste, cind formarea generațiilor 
tinere a devenit o preocupare esen
țială a întregii națiuni, fiind ridicată 
la rangul de problemă de stat, cu
noașterea celor pe care îi educăm 
devine o condiție sine qua non a 
educării lor multilaterale, a pregă
tirii lor pentru viață, pentru muncă, 
pentru a deveni participant! activi 
la opera de construire a socialismu
lui și comunismului. Dreptul la in
struire și educație pe care societatea 
socialistă îl asigură fiecărui copil 
presupune, in mod necesar, în con
textul general al organizării științi
fice a invățămintului, măsuri eficien
te care să-l facă accesibil cu adevă
rat pentru toți copiii țării. Printre 
aceste măsuri se înscriu și cele me
nite să ducă la o reală cunoaștere 
a copiilor, pe baza căreia să se poa
tă realiza individualizarea acțiunii 
formative.

Organizarea procesului instructiv- 
educatlv, pornind de la o temeinică 
studiere a elevilor, de la o cunoaș
tere care să permită elaborarea unui 
adevărat diagnostic pedagogic pentru 
fiecare, determină și un „tratament" 
educațional corespunzător. Tocmai o 
asemenea organizare/ este necesară 
pentru aplicarea prevederilor hotă- 
ririi Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973 cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea invățămintului. Pe 
bună dreptate, plenara a criticat cu 
severitate pierderile școlare, faptul 
că în școala generală circa 10 la sută

Ion BRAGU 
prof, emerit, 
directorul liceului „Ion Neculce"—• 
București

(Continuare în pag. a U-a)
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actualitatea culturală
SCENA

• Vă Invităm să audiati la 
TEATRUL RADIOFONIC premiera 
„Poetul Petrică" de Ion Băicșu. Re
gla : Val Moldoveanu. în distribuție : 
Dem Rădulescu, St. Mihăilescu-Brăi- 
la, Gh. Oprina, Dem Savu, Petru 
Asan, Dumitru Furdui, Valy Voicu- 
lescu-Pepino, Emil Liptac.

• TEATRUL T.V. prezintă premie
ra pe țară „Omul de catifea'* de 
Adrian Munțiu. Regia : Domnița 
Munteanu. Scenografia : Cornel Io- 
nescu. în distribuție : Carmen Stă- 
nescu, George Motoi. Dora Ivanciuc, 
Eugenia Bosinceanu, Mihai Mălai- 
mare și Aurel Dumitrescu.

• Un important eveniment al vie
ții culturale piteștene : redeschiderea 
■ălii teatrului, care a primit o haină 
nouă și noi dotări. Spectacolul inau
gural al noii săli : „Puterea și Ade
vărul" de Titus Popovici. Regia : 
C. Dinlschiotu. Scenografia : Emil 
Moise.

• TEATRUL DE NORD SATU- 
MARE, secția română, a prezentat 
premiera comediei muzicale „Bună 
seara, domnule Wilde" de Eugen Mi
re», un spectacol de debut al tină- 
rului regizor Mircea Marin. Sceno
grafia Delia Ioaniu.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ prezintă premiera spectacolu
lui țientru copii „Dănilă Prepeleac", 
de Ion Creangă, dramatizare de C. 
Paiu. Regia : Rodica G. Radu. Deco
rul : T. Th. Ciupe ; costume : Edith 
Schrantz Kunovits.

Colectivul Teatrului de păpuși din 
Cluj a prezentat, tot în premieră, pie
sa „Aventurile unei vrăjitoare", după 
Rolf Thieme, în versiunea româneas
că a Nelei Stroescu.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SF. GHEORGHE a prezentat în 
premieră piesa „Cititorul de contor" 
de Paul Everac, în traducerea lui 
Kiss Attila, în regia lui Constantin 
Codrescu. Au interpretat : Peterffy 
Lajos, Zsoldos Arpad, Vasarhelyi Ka- 
talin, Balint Peter, Dalnoky Zsoka, 
Criszovanszky Szidonia, Fall Ilona, 
Laszlo Karoly, Tecsy Sandor, Gyâry 
Andras ș.a.

• TEATRUL DE PĂPUȘI „CIU- 
FULICI" PLOIEȘTI a prezentat re
cent premiera pe țară „Nicușor și 
prietenul său Sîmburel-veveritel" 
de Helfene Hily, in românește de 
Nela Stroescu. Regia : Cristian Mi- 
halache. Scenografia: Irina Borovschl 
și Marcela Fenato.

ECRANUL
Premiera filmului românesc

„Capcana64
Astă-seară are loc, la cinemato

graful „Patria", premiera de gală 
a filmului românesc „Capcana" rea
lizat, după scenariul scriitorului 
Titus Popovici, de regizorul Manole 
Marcus. Producție a Casei de filme 
nr. 4, noul film încheie seria evo
cărilor cinematografice începută cu 
filmul „Cu mîinile curate", aducînd 
pe ecran un episod de înaltă ten
siune dramatică petrecut in anii ’48. 
în distribuție, alături' de Ilarion 
Ciobanu (maiorul Roman), figurează 
actorii Mircea Albulescu, Mariana 
Mihuț, Maria Clara Sebâk, Victor 
Rebengiuc, Mircea Diaconu, Silviu 
Stănculescu, Octavian Cotescu, Lazăr 
Vrabie, Maria Chira, Marieta Luca, 
Zephi Alșec. Imaginea — Nicu Stan; 
muzica — George Grigoriu ; decoruri 
și costume — Virgil Moise ; mon
tajul — Lucia Anton ; sunetul — 
Bujor Suru.

în repertoriul acestei săptămîni 
mai este programat, în premieră, fil
mul „Vila noastră de vacanță" — 
producție a studiourilor sovietice, in

EXPOZIȚII
• Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România (str. Știrbei Vodă 
nr. 1—3) prezintă o amplă expoziție 
Întitulată „Descoperirile arheologice 
•le Republicii populare Chineze".

• La Galeria Simeza expune 
sculptorul Dorio Lazăr.

• Se pot viziona la Galeria Gala- 
teea picturile Tanlei Baillayre.

• O expoziție de „Desene — poe
me picturale, poeme-colet, pictura" 
semnată de Alexandru Chira este 
deschisă la Galeria Orizont.

• „Sticlă, porțelan, faianță" se nu
mește expoziția pe care creatorii 
participant! la simpozioanele națio
nale de la Tomești, Cluj și Sighișoa
ra au deschis-o la Galeriile Ori
zont

• La Galeriile de artă ale cena
clului U.A.P. — Tul cea s-a deschis 
o expoziție județeană pe care mem
brii cenaclului au inchinat-o aniver- 
■ării republicii.
• în cinstea aniversării republi

cii, in peste 40 de școli din județul 
Teleorman s-au deschis expoziții de 
desen șl pictură cu lucrări aparți- 
nind elevilor.
• RM. VÎLCEA (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Stanciu). — ..Sala 
artelor" din Rm. Vîlcea găzduiește 
in aceste zile o interesantă expoziție 
de artă africană organizată sub aus
piciile UNESCO. Expbziția, ce cu
prinde zeci de imagini fotografice, 
oferă vizitatorilor exemple dintre ce
le mal semnificative ale artei afri
cane. Se impun, în primul rînd, ima
ginile obiectelor din lut ars nigerie- 
ne, din cultural Nok, ale măștilor, 
Ideogramelor etc.
• CLUJ (Corespondentul „Scln- 

teli", Alexandru Mureșan). — Gale
ria de artă a Fondului plastic din 
Cluj găzduiește o interesantă și bo
gată expoziție a artiștilor plastici si- 
bienl. Sînt. expuse un mare număr 
de lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și tapiserie.

•< SIBIU (Corespondentul „Scln- 
teii", Nicolae Brujan). — La Muzeul 
Brukenthal din Sibiu a avut loc ver
nisajul microexpoziției pictorului 
Eugen Tăutu, iar la casa artelor s-a 
deschis expoziția „Sculpturi de lemn 
In Imagini", organizată de secția artă 
populară a Muzeului Brukenthal.
• ORADEA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Dumitru Gâ(ă). — La Casa de 
cultură a sindicatelor din Oradea a 
avut loc vernisajul expoziției de artă 
plastică a elevilor de la liceul de 
muzică și arte plastice din localitate.

Muzeul viu
Recent, Muzeul de Artă al Re

publicii Socialiste România și-a 
încheiat ciclul de evocări ale prin
cipalilor artiști plastici români cu e- 
vocarea figurii atît de strins si lumi
nos întrețesute'cu-ntreaga dezvoltare 
a artei noastre a lui Nicolae Grigo- 
rescu. în cadrul aceluiași ciclu au 
mai fost evocați, în alte seri, picto
rii Ghiață, Ressu, Maxy, Pallady, 
sculptorul Paciurea ș.a. Accentul pus 
pe faptul de viață, de trăire, pe 
omul-artist care a existat in mij
locul nostru lăsînd in urma lui a- 
mintiri de neșters, a reușit și de 
această dată să readucă, puternică și 
caldă printre ascultători, prezența 
marelui artist, in toată frumusețea 
unei existențe închinată artei. Nora 
artistului, Anișoara Grigorescu, pro
fesorul Horia Dumitrescu, Cella De- 
lavrancea, un film realizat de Stu
dioul Al. Sahia și Al. Vlahuță (prin 
scrierile despre pictor, in lectura ac
torului Matei Gheorghiu) au evocat 
momente ale existenței și creați
ei marelui artist.

O seară de neuitat. Dar mai mult 
decit atît ; o manifestare prin care 
Muzeul de Artă dezminte concepția 
in genere înrădăcinată că un muzeu 
este un loc în care exponatele în
cremenesc, devenind ceea ce se chea
mă „piese de muzeu".

Iată că în sălile cu tablouri, mobi
lă și obiecte din secole trecute, ale 
Muzeului de Artă au avut loc une
ori niște „seri muzeale", in care 
conferințe ale unor eminenți oameni 
de cultură și o muzică de epocă au 
trezit exponatele la sugerarea între
gii atmosfere a epocii în care au 
fost plăsmuite și în care au jucat un 
rol efectiv în viața oamenilor. Iar cu 
ocazia amplei expoziții închinate săr
bătoririi republicii din acest an, ope
rele contemporane au fost în citeva 
seri impînzite de artiști, critici șl a- 
matorl de artă în dispute aprinse 
asupra artei contemporane.

în felul acesta se poate spune pe 
drept cuvînt că operele expuse la 
Muzeul de Artă, departe de a încre
meni pe simeze, pe piedestaluri sau 
în vitrine, prind viață. Muzeul de
vine astfel ceea ce trebuie să de
vină : un muzeu viu.

Nlna STĂNCULESCU
*

Sfirșîtul anului ’73 ne-a dat prile
jul să consemnăm citeva manifestări

muzeale de cert interes, care deși di
ferite problematic se apropie prin 
modalitățile de realizare, sînt unite 
prin aceeași generoasă investiție de 
gîndire și efort menită să confere 
mai multă substanță și o mai largă 
audiență activității de educare pa
triotică, estetică si științifică a oame
nilor muncii pe care o desfășoară in
stituțiile muzeale. Dar despre ce este 
vorba 7

Pentru citeva seri, sala expoziției 
„Dimitrie Cantemir" a Muzeului de 
istorie al republicii s-a transformat 
lntr-o scenă pe care și-au dat intîl- 
nire istoria cu muzica, prin concer
tul ce l-au susținut aici cunoscuți 
soliști ai Operei Române și al ope
retei bucureștene, membrii formației 
de muzică clasică „Menuet". La rin- 
du-i, sala „30 Decembrie" a Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare din țara noas
tră a găzduit un recital de poezie an
timonarhică ; susținută cu căldură și 
talent de valoroși artiști ai teatrului 
„Lucia Sturdza-Bulandra". manifesta
rea s-a constituit deopotrivă intr-un 
vibrant omagiu adus luptătorilor 
pentru regim republican, pentru so
cialism in România și intr-un prilej 
de cunoaștere a unei pagini de isto
rie fierbinte și glorioasă. în sfirșit, 
din inițiativă Muzeului arhivelor s-a 
organizat o seară tematică „Băile 
Herculane, trecut și viitor". Arheo
logi și istorici au creionat, urmind 
glasul vechilor izvoare, datele esen
țiale ale unei istorii multimilenare, 
în timp ce din planurile arhitecților 
a prins viață chipul de miine al a- 
cestei oaze de sănătate și destindere. 
Completate de proiecții ori preceda
te de scurte prelegeri ale muzeogra- 
filor-gazdă, serile muzeale pe care 
le-am amintit au găsit o binemeri
tată apreciere în rindul auditoriului.

Silviu ACHIM

regia lui Konstantin Voinov. Este o 
comedie pe teme contemporane, in
terpretată de Aleksandr Vokad, 
Lidia Smirnova ș.a.

Al IV-llA COIOCVIII
NATIONAL DE GEOGRAFIA 

POPQIATIEI SI ASEZAUIIOR « « •
Recent s-au încheiat la Iași lucră

rile celui de-al IV-lea Colocviu na
țional de geografia populației și așe
zărilor din Republica Socialistă 
România. Colocviul s-a înscris 
printre acțiunile întreprinse de So
cietatea de științe geografice a Repu
blicii Socialiste România, Comisia 
națională de demografie și Univer
sitatea „Al. I. Cuza“-Iași, în cadrul 
marilor manifestări care se desfă
șoară în țara noastră, cu prilejul 
anului mondial al populației — 1974. 
Au participat cadre didactice din în- 
vățămîntul universitar si mediu (geo
grafi). demografi, statisticieni, socio
logi. arhitecti si ingineri sistemati
zatori, studenți etc., din toate jude
țele țării. Au fost prezentate peste 80 
de comunicări.

Colocviul, desfășurat în cele cinci 
secții a oferit un cadru pro
pice de dezbateri și confruntări de 
opinii pe probleme de mare actuali
tate atît oe plan național, cît 
și internațional : populația și Im
plicațiile ei demografice, dezvolta
rea și modernizarea orașelor și sate
lor noastre, optimizări prin sistema
tizarea teritoriului localităților ur
bane și rurale, perspectivele de dez
voltare armonioasă a întregului teri
toriu în strînsă interdependență cu 
mediul înconjurător, ca și posibilită
țile de investigație pe care le oferă 
actualele metode de cercetare geo
grafică.

S-au remarcat, în mod deosebit, 
preocupările pentru studii în dome
niul sistematizării așezărilor urbane 
și rurale, geografiei orașului și satu
lui, scoțindu-se în evidență, prin 
exemple concrete, diversele implica
ții pe care le generează mobilitatea 
actuală a acestor așezări ca urmare 
a evoluției numerice a populației, a 
industrializării și socializării agricul
turii.

Colocviul a demonstrat posibi
litățile de care dispune geogra
fia astăzi, ca o puternică ramură an
corată in cercetare, cu contribuții de 
seamă la rezolvarea un?>r probleme 
noi, impuse de dezvoltarea României 
socialiste. Din această confruntare au 
rezultat o serie de cerințe care im
pun o mai mare angajare a geogra
fiei in practică, o solicitare pe pla
nuri cît mai complexe și variate a 
geografilor, ca și necesitatea de a 
amplifica preocupările instruirii tine
retului în acest domeniu.

Prin varietatea temelor abordate, 
prin conținutul lor științific și bine 
documentat, prin sugestiile de re
zolvare practică a multiplelor pro
bleme ce vizează dezvoltarea actua
lă și viitoare a acestor ramuri, co
locviul se înscrie ca o importantă 
acțiune.

D. MANOLE

E bine și mai 
tîrziu, decît 

niciodată
Cetățeanul Traian 

Briceag, locatar al u- 
nui apartament din 
blocul 11, cartier Vi- 
șoi 1, cîmpulung Mus
cel, ne semnala în lu
na iulie 1973 că in 
multe apartamente 
din imobilele din car
tier este necesar să se 
ia măsuri de revizuire 
și îmbunătățire a sis
temului de încălzire. 
„Intervențiile cetățe
nilor la organele lo
cale de resort — ne 
scria dînsul — au ră
mas fără rezultat".

Sesizat de redacție, 
la data respectivă, 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
județului Argeș ne-a 
trimis la sfîrșitul lunii 
decembrie 1973 (e bine 
și mai tirziu, decit 
niciodată) următorul 
răspuns : „în vederea 
înlăturării deficien
țelor semnalate în le
gătură cu încălzirea 
necorespunzătoare a 
unor locuințe din car
tierul Vișoi 1, din ora
șul Cîmpulung, mai 
ales în blocul nr. 11, 
au fost curățite cana
lele de distanță pentru 
a se elimina la maxi
mum pierderile de 
căldură ; s-au făcut 
desfundări la rețea, la 
distribuții și coloane ; 
s-au schimbat unele 
conducte subdimen
sionate ; s-a mărit nu
mărul elemenților la 
caloriferele din citeva 
apartamente, printre 
care și cel al semna
tarului scrisorii. în a- 
cest fel s-a reușit să 
se realizeze o tempe
ratură corespunzătoare 
în locuințele din car
tierul respectiv".

După cum se vede, 
sesizarea cetățeanului 
a fost tratată, oină la 
urmă, cu... căldură.

La Valea 
Călugăreasca, 

problema 
poluării rămîne 

încă deschisă
La sesizarea unui 

grup de locuitori ai 
comunei Valea Călu

gărească, județul Pra
hova, referitoare la 
faptul că uzina chimi
că din localitate impu- 
rifică atmosfera cu ga
ze, vapori și pulberi 
nocive, periclitînd 
culturile și sănătatea 
populației din preaj
mă, Comitetul execu
tiv ai Consiliului popu
lar al județului Pra
hova ne răspunde :

„Cele semnalate în 
scrisoare corespund 
realității. Eliminarea 
în atmosferă a sub
stanțelor nocive se da- 
torește faptului că, pî- 
nă în prezent, instala
țiile din Uzina chimi
că Valea Călugărească 
nu au asigurată o e- 
tanșeitate corespunză
toare și nu au fost do
tate cu mijloace de re
ținere și neutralizare 
a gazelor emanate, a 
vaporilor și pulberilor. 
Din această cauză, 
concentrația substan
țelor nocive emanate 
este crescută, atît la 
locul de muncă, cît și 
în atmosfera uzinală 
și periuzinală... Numai 
în anul 1972 uzina a 
fost obligată să plă
tească circa 200 000 
lei despăgubiri pentru 
asemenea prejudicii.

Această situație a 
făcut obiectul mai 
multor cercetări și a- 
nalize din partea co
mitetului executiv al 
consiliului popular ju
dețean, împreună cu 
tehnicieni competent! 
și în prezenta de- 
legaților Institutului 
de cercetări chimice 
București. De ase
menea, s-a solicitat 
Institutului de cerce
tări chimice București 
să urgenteze definiti
varea studiului de mo
dernizare a uzinei, iar 
Centralei industriale 
de îngrășăminte chi
mice Craiova și Mi
nisterului Industriei 
Chimice să aloce fon
durile de investiții ne
cesare și să se acorde 
sprijinul tehnic cores
punzător. Din păcate 
însă, nici Centrala in
dustrială de îngrășă
minte Craiova, nici 
Ministerul Industriei 
Chimice n-au luat pl- 
nă acum măsuri efi
ciente, planificând în
făptuirea acestor pro
puneri pînă la sfîrși
tul anului 1975".

Cu alte cuvinte, așa

cum reiese din răs
puns, problema po
luării mediului încon
jurător de către insta
lațiile de la uzina din 
Valea Călugărească 
rămine In continuare 
nerezolvată. Așteptăm 
din partea Centralei 
industriale de îngrășă
minte chimice Craiova 
un răspuns în legătu
ră cu acțiunile ce le 
va întreprinde pentru 
a se urgenta reducerea 
și eliminarea efectelor 
poluării la întreprin
derea prahoveană res
pectivă, in lumina 
prevederilor legii pri
vind protecția mediu
lui înconjurător.

Concis, la obiect
• Regionala de căi 

ferate București : „Ti- 
nînd cont de solicită
rile cetățenilor, de la 
data de 20 decembrie 
1973, garnitura trenu
lui de persoane 1096 de 
pe ruta Pietroșița-Tîr- 
goviște a fost mărită 
cu încă două vagoane. 
De asemenea. în cursul 
lunii ianuarie 1974 va 
spori și capacitatea 
trenului 1097".

• Comitetul execu
tiv al Consiliului 
popular al județului 
Harghita : „Clubul în
treprinderii balneo
climaterice Borsec a 
fost dotat cu un tele
vizor de rezervă, asi- 
gurîndu-se astfel posi
bilitatea vizionării 
programelor, chiar da
că unul din aparate 
se defectează. Totoda
tă, s-au luat măsuri 
ca pentru viitorul se
zon estival, terasa din 
fața clubului să fie 
dotată corespunzător”.

• Inspectoratul șco
lar al județului Vîlcea: 
„în orașul Băile Olă- 
nești a început să 
funcționeze o grădi
niță cu orar normal. 
De asemenea, pentru 
mărirea spațiului des
tinat învățămîntului 
preșcolar din localita
tea respectivă. s-au 
luat măsuri pentru 
amenajarea a încă 
două încăperi și do
tarea acestora cu mo
bilierul necesar".

Gheoiinhe 
PIR VAN

t V

AGENDA MUZICALĂ
• Joi, 10 ianuarie, ORCHESTRA 

DE STUDIO A RADIOTELEVIZIU- 
NII ne propune spre audiție : „Evo
care" de Lucian Mețianu, Concertul 
In do major pentru violoncel și or
chestră de Haydn (solist, violonce
listul bulgar Venceslas Nikolov), șl 
Simfonia a V-a de Schubert.

• Simfonicul FILARMONICII (vi
neri 11, sîmbătă 12) va fi dirijat de

Louis de Froment (Luxemburg). So
list violonistul Varujan Cozighian. 
Se vor interpreta pagini de Brahms, 
Chausson, Saint-Saens, Mozart.

• La SALA STUDIO A ATENEU
LUI ROMAN, duminică 13. ora 18, 
în cadrul „După amiezelor muzicale 
ale tineretului", se poate asculta reci
talul pianistului Peter Grossmann.

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Interpretul preferat : Ana

Munteanu.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : „Clinele și ra

țele".
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Ancheta TV : ..Mens Sana In 

corpora sano".
20,35 Revista literar-artistică TV : 

Microantologia inocenței.
21.20 Roman foileton : ,,Pot Boiul- 

le" — după Emile Zola. Re
gia : Yves Andră Hubert 
Episodul IL

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL H

17.30 Telex.
17,35 Avanpremiera.
17.40 Album coral : Medalion Ga

vriil Muslcescu.
17,50 Virstele peliculei — magazin 

bilunar de cultură cinemato
grafică.

19.20 100'1 de seri î „Clinele șl ra
țele".

19.30 Telejurnal * La cotele anu
lui XXX.

20,00 Film serial : Daktari.
20,25 Viața economică a Capitalei : 

Azi, sectorul 7.
20,45 Muzica românească în con

temporaneitate. Profil Sabin 
Drăgoi.

21.20 Baladă pentru acest pămînt : 
Leagăn de cremene.

21.40 Gala maeștrilor : Valentin 
Teodorlan va interpreta pa
gini alese din operele ,,Băr
bierul din Sevilla" de Rossini 
și „Cosi fan tutte" de Mozart.

22,10 Cărți și idei : Discuție asupra 
lucrării „Etnografia româ
nească" de dr. Ion Vlăduțiu.

Din noua arhitecturi a municipiului Piatra Neamț

(Urmare din pag. I)

din copil nu ajung să termine școa
la. Viața arată că asemenea pier
deri se înregistrează îndeosebi acolo 
unde nu se depun eforturi pentru 
cunoașterea elevilor, pentru tratarea 
lor diferențiată. De aceea, pentru în
tregul corp profesoral trebuie să fie 
limpede că datoria școlii, a tuturor 
celor care o slujesc este nu de a 
scoate pe anumiți elevi în afara sfe
rei de influentă formativă organiza
tă, ci de a găsi formele de educație 
cele mai corespunzătoare pentru ca 
toți copiii să-și însușească cunoștin
țele prevăzute de programele d<; în- 
vățămînt. Acestea necesită, evident, 
studierea și cunoașterea elevilor, a 
particularităților fiecăruia, luarea în 
considerare a acestor particularități.

Cunoașterea elevilor este indispen
sabilă și pentru asigurarea unei ac
țiuni realiste de orientare școlară și 
profesională. Rezultatele pe care li
ceul la care lucrez le obține în ce 
Sivește reușita absolvenților săi în 

vățămintul superior și în școlile

postliceale, ca și in încadrarea di
rectă in producție se explică și prin 
orientarea adecvată a elevilor, bazată 
pe buna lor cunoaștere pe parcursul 
întregii perioade a școlarității. Actul 
de mare răspundere al orientării 
școlare și profesionale a elevilor

în incinta liceului nostru. Nu de pu
ține ori îndrumările competente, 
rod al acestei largi colaborări, au 
răsturnat poziții preconcepute ale 
unor familii, asigurînd cale liberă 
dezvoltării normale, realiste, a unor 
elevi.

Valoarea diagnosticului pedagogic
noștri este rezultatul participării ac
tive a întregului corp profesoral, al 
colaborării multilaterale dintre diri- 
ginți, profesorii de toate specialită
țile. psihologul școlar, medicul liceu
lui, al prelucrării minuțioase a tu
turor informațiilor pe care le acu
mulăm despre elevi in cadrul labo
ratorului de orientare școlară și pro
fesională al Institutului de cercetări 
pedagogice, care funcționează chiar

Dar unde și cum sînt consemnate 
roadele acestei cunoașteri ? Deși în- 
vățămintul românesc are o tradiție 
pozitivă și se depun eforturi pen
tru reluarea ei la nivelul exigen
telor școlii socialiste, fișa pedago
gică se introduce destul de greu în 
școală. Consider că acest instrument 
indispensabil în acțiune, de studie
re, cunoaștere și tratare realistă a 
elevilor, se va putea utiliza cu mult

mai ușor dacă se va renunța la în
cercările din ultimii ani de compli
care a sa. Fișa nu trebuie să fie un 
instrument al cercetătorilor profesio
niști, ci unul la indemina cadrelor 
didactice de toate specialitățile, sim
plu, accesibil și eficient. Concepute 
astfel, atît fișa pedagogică, precum 
și întreaga acțiune de studiere și 
cunoaștere a elevilor vor deveni re
zultatul contribuției întregului per
sonal didactic, așa cum indică hotă- 
rirea plenarei din iunie anul trecut a 
Comitetului Central al partidului, tn 
acest context capătă noi dimensiuni 
și activitatea laboratoarelor și cabi
netelor de orientare școlară și profe
sională. Acestea, după părerea noas
tră, pot și trebuie să devină adevă
rate centre metodologice, menite să 
asigure instruirea tuturor cadrelor 
didactice și să le antreneze in pro
cesul general de studiere și cunoaș
tere a elevilor. Astfel, întreaga acti
vitate de instruire și educare va 
dobîndi virtuți științifice superioare, 
iar eficienta ei va spori în interesul 
formării viitorilor cetățeni ai patriei 
noastre socialiste.
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La UJ.C.M. Alba

Preocupare susținută 
pentru diversificarea

*
*

serviciilor către populație j
Pentru cooperația meșteșugă- ț 

rească din județul Alba, anul 
1973 a fost un an rodnic pe li
nia modernizării și diversifică
rii rețelei de unități prestatoa
re de servicii. De curînd. în 
municipiul Alba Iulia. în car
tierul de blocuri de pe Platou.) 
romanilor a fost deschis un 
nou magazin de prezentare a 
produselor cooperației meșteșu
gărești. Acesta a fost cel de-al 
VlII-lea magazin cu acest pro
fil deschis in municipiul Alba 
Iulia.

—- în anul 1974 — ne spune 
tovarășul Mănăilă Radu, pre
ședintele U.J.C.M. Alba — In 
localitățile județului se vor des
chide noi unități. Astfel, in o- 
rașele Ocna Mureș și Sebeș se 
vor da in folosință două com
plexe de ateliere și secții de 
prestări servicii cu diverse pro
file : boiangerie, cojocărie. tîm- 
plărie, mecanică, croitorie. în
călțăminte. tricotaje, marochină- 
rie. La Cugir se va înființa un 
centru de comandă încălțămin
te și o spălătorie de lenjerie 
pentru tinerii muncitori nefa- 
miliști, ținîndu-se seama de 
faptul că această localitate cu
noaște o puternică dezvoltare 
industrială. Răspunzînd cerințe
lor populației, în noile cartiere 
de locuințe se vor înființa uni
tăți care vor presta servicii 
pentru montarea de yale, vi
zoare, praguri la uși, rafturi în 
cămări și altele. De asemenea. 
U.J.C.M. Alba va organiza pe
riodic parade ale modei și con
sfătuiri cu populația în cartie
re întreprinderi industriale.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scîntel!

*

***
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Produse in premieră

Cel de-al patrulea an al cin
cinalului, al cărui prag con
structorii de mașini de la I.M.U 
Medgidia l-au trecut cu 4 luni 
mai devreme, a debutat la a- 
ceastă unitate cu o serie de nou
tăți. în primul rînd, este vorba 
de lansarea în producția de se
rie a unui nou tip de remorcă, 
de 5 tone, ai cărei parametri 
(da rezistentă, suplețe și vite
ză), suprafață portabilă de 8 
metri pătrați șl volum de în
cărcare de 6,5 metri cubi, au 
și stîrnit interesul numeroșilor 
beneficiari. Pină acum, între
prinderea a livrat primele 250 
de remorci de acest tip. in timp 
ce în secțiile de montaj se pre
gătesc alte loturi care vor onora 
comenzile acestui an.

Pentru a satisface 
fele sporite ale 
la IM.U. Medgidia 
duce în acest an. 
300 de remorci in 
anul trecut, astfel 
nuarie 1974 va

eerîn-
economiei, 

se vor pro- 
lunar, cîte 
plus față de 
că luna ia- 
însemna ce]

mai înalt nivel al producției 
din istoria întreprinderii. In 
acest scop, s-au asigurat im
portante măsuri de ordin teh
nic și organizatoric, devansîn- 
du-se activitatea atelierelor de 
debitare și ștanțare prin înca
drarea cu 3 schimburi, iar la sec
ția de montaj se lucrează cu două 
schimburi complete. Concomi
tent, se pregătește o nouă pre
mieră : lansarea în fabricație a 
noi tipuri de mașini menite să 
contribuie la creșterea gradului 
de mecanizare tn agricultură.

Georqe MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteli”

I
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Reluam un fapt din FAPTUL DIVERS

Pe o rază de 75 de metri 
a fost apoi liniște deplină

încă de eu seară începuse o 
ploaie rece, mocănească, ce nu mai 
contenea. Acum, la miezul nopții, 
străzile erau aproape pustii. Ici- 
colo intilnesti cite un trecător 
zgribulit sub umbrelă, grăbind spre 
casă. Pestă liniștea orașului, doar 
ritmul din marile uzine denotă 
munca neîntreruptă a oamenilor. 
Imagini obișnuite de noapte ploioa
să. Cite un taxi, cițiva bărbați cu 
chef, un tinăr.

...Ajuns in piață, tinărul s-a oprit 
brusc cu privirea atrasă involuntar 
spre bufet. Prin ferestrele acestuia, 
filtrate prin ploaie, tresar lumini 
jucăușe. Au ceva vesel luminile 
jucăușe din bufet ; acompaniate de 
sunete reci, amintesc tihna cămi
nelor de iarnă. Dar nu e ceva vesel, 
o bănuială străbate mintea omului 
de pe stradă, tinărul Marin Tran
dafir, care-si dă scama că liniștea 
lui, a cetățenilor din jur, liniștea 
nopții va fi tulburată. Se apropie 
de local. Nici țipenie de om. Fu
mul gros și mirosul greu care răz
bat dinăuntru îl lămuresc definitiv. 
Ce să facă 7
- Foc !
Lingă bufet sint numeroase case. 

Focul poate lua proporții.
— Foc !
Dă alarma. Are un fluier. Fluieră. 

Un șuierat prelung întrerupe liniș
tea nopții Răspund paznicii de 
noapte. Sint anunțați pompierii. 
Fooc ! Nu-i vreme de așteptat pom
pierii. Fiecare clipă întețește furia 
focului. S-au adunat paznici, vecini, 
care cu găleți, care cu lopeți, care 
cu tirnăcoape de pe la punctele de

incendii. Oamenii încep si acțio
neze. Si atunci I Cineva strigă dis
perat ;

— In bufet sint multe butelii de 
aragaz !

Instinctiv, cei de față se dau un 
pas inapoi.

Un moment de panică. Un singur 
moment. Cineva din cei de față iz
bește cu umerii usa bufetului. 
Scîndurile sar si omul parcă este 
înghițit de flăcări. După citeva cli
pe, grinzi si seînduri arzînde sînt 
aruncate afară. Apoi temerarul a- 
pare din flăcări. E tinărul care dă
duse alarma. Tirise după el două 
butelii.

— Indepărtați-le de foc I — strigă 
el si dispare în flăcări. Se întoarce 
cu încă două butelii, iarăși dispare, 
iar se întoarce... Recipientele sint 
din ce in ce mai încinse. Tinărului 
ii apar subit în memorie lecții ui
tate de fizică. Dilatarea... contrac
tarea... dilatarea... Corpurile se di
lată la căldură... Iar gazele explo
dează. Cară tn brațe cîte un corp 
cald, incins, dilatat. Sînt butelii 
sau baloane 7 Se umflă, parcă se 
umflă... Nu. nu... iluzii... sînt doar 
dilatate. Important e să le trans
porte, să le scoată afară. Tem
peratură înaltă... Gazele, la tempe
ratură înaltă. îsi accelerează miș
carea. înăuntru sint gaze lichefia
te. Toate moleculele, în toate stă
rile de agregare, la temperaturi 
înalte ist accelerează mișcarea. Ce 
mișcare nebună trebuie să fie în 
aceste recipiente probabil dilatate...

— Marinee ! Stai I
Cine-a strigat 7 L-a recunoscut

cineva din mulțimt. S-a oprit. 
Arde.

li ard hainele. Sar cițiva Si-i 
sting vesmintele. Au mai rămas 
două butelii. Numai două butelii de 
aragaz. Dă să intre din nou prin
tre grinzile care ard Si se prăbu
șesc, scobitori de jar.

— Marine, iți rămine copilul p* 
drumuri !

Ezită. O clipă. La ce se glndeste? 
Se gindeste 7 Ce vede pe sub 
pleoapele arse ? Copilul 7 Cu hai
nele abia stinse intră in foc. Ultima 
oară.

O secundă... două... trei... zece... 
Grinzile trosnesc.
Douăsprezece... cincisprezece...
Iese. Din nou arzînd, cu ultimele 

două butelii in brațe.
Pompierii, sosiți intre timp, au 

localizat focul. Douăsprezece reci
piente metalice cu gaze inflamabi
le zac aruncate departe de pericol, 
in dezordine. Nu le atinge nimeni. 
Sînt lăsate să se răcească.

A fost chiar atît de periculos 7 
tl întrebăm pe comandantul forma
ției de pompieri care a stins incen
diul ce s-ar fi întîmplat dacă ute- 
dstul Marin Trandafir n-ar fi scos 
la timp cele 12 butelii cu aragaz. 
Răspunsul nu mai presupune alte 
comentarii :

— S-ar fi putut produce o explo
zie echivalentă cu cea a o sută de 
kilograme de trotil. Pe o rază de 
75 dc metri totul ar fi fost spulbe
rat. Imobilele din această zonă de
venind tot atitea noi focare de in
cendiu.

Nlstor TUICU

«
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SCHI Șl HOCHEI, LA ÎNCEPUT DE AN

® Animație pe pîrtiile din Bucegi • Meciuri de 
campionat ia Miercurea Ciuc, Galați și București

BRAȘOV (Prin 
telefon, de la Ion 
Matei). — Specta
culos acest sfârșit 
de săptămînă, în 
care toate pîrtiile 
de schi din țară 
și-au deschis larg 
porțile pentru a 
primi tinerii dor

nici de întrecere. în Bucegi, pe Valea 
Scîndurari, tradiționala „Cupa spe
ranțelor" a adunat la start copii de 
pe Valea Prahovei, Predeal, Bra
șov într-o pasionantă întrecere a 
„alpinilor", care va dura încă trei 
etape. La Predeal, Poliștoaca a răsu
nat din nou de larma încurajărilor 
bine meritate de cei mai tineri fon
diști, veniți din centre cu tradiție, ca 
Azuga, Șimea, Fundata, Rîșnov, Pre
deal. La Poiana Brașov surprizele te 
întîmpină la tot pasul. Ne grăbim să 
urmărim întrecerea slalomiștilor, din 
cadrul „Cupei Brașovia", cel mai im
portant concurs de juniori la început 
de sezon, dar nu ne putem continua 
drumul fără a admira spectaculoase
le ștafete ale celor mai buni juniori

fondiști din țară, găzduite de Poiana 
Mică.

Iată-ne ajunși la pîrtia de sub te
leferic. Cea de-a doua zi de concurs 
din cadrul „Cupei Brașovia" s-a 
bucurat nu numai de un mare număr 
de participant (97), ci și da prezența 
a numeroși spectatori. Devenită tra
dițională, competiția nu și-a dezmin
țit faima nici de această dată, pro- 
bînd odată în plus că organizarea 
de sine stătătoare a competițiilor de 
juniori, și nu ca o anexă a celor de 
seniori, oferă cadrul emulativ atît 
de necesar lansării noilor talente. 
Slalomul uriaș, desfășurat în două 
manșe pe o pîrtia foarte dură, a fost 
apanajul schiorilor mai înzestrați, 
dar, totodată, și al acelora care dis
pun de un material de cursă adec
vat. întrecerea a fost dominată de 
schiorii de la Dinamo, „Brașovia", 
Predeal, C.S.O. Sinaia. Semnalăm, 
de asemenea, ascensiunea copiilor 
de la Școala sportivă din Miercurea 
Ciuc. Dincolo de valoarea pur spor
tivă a întrecerilor, considerăm că cel 
mai mare ciștig, cel mai important

fapt de semnalat este 
lanșă de Copii și tineri 
venite astfel veritabile 
namice, entuziaste.

în încheiere, numele
La slalom uriaș, junioare mici — 
Weber Monica (L.S. Predeal), juniori 
mici — Albert Aurel (Steagul roșu- 
Brașov), junioare mari — Degeratu 
Nuți (L.S. Predeal), juniori mari — 
Szabo Nondor

această ava- 
pe pîrtii, de- 
arene vil, di-
cîștigătorilor.

(Dinamo Brașov).

„Cupa tineretului"
Corespondenții „Scînteii" transmit:

MARAMUREȘ. — Duminică a fost 
una din cele mai prielnice zile de 
schi, patinaj și săniuță din această 
lamă, care a adunat pe pîrtiile din 
preajma cabanelor de la Izvoare, 
Șuior și Mogoșa sute de tineri, dor
nici să petreacă o zi în mijlocul 
splendorilor montane maramureșene. 
La Izvoare, încă de dimineață, 120 
de copil din tabăra alpină au pomit-o 
pe pîrtii, cu schiurile și săniuțele. 
Pe panta de la Mogoșa s-a desfă
șurat o amplă competiție la care 
au participat schiori aparținînd aso
ciațiilor sportive din Baia Mare. Tot 
aici se aflau elevii din tabăra de la 
Șuior, precum și copiii din centrul 
de inițiere de la Baia Sprie. Pe 
gheața lacului de lingă cabană, cîteva 
sute de patinatori.

TIMIȘOARA. — Spre deosebire de 
•lte duminici, ieri — zi frumoasă, cu 
soare primăvăratic — sălile și tere
nurile de sport din Timișoara n-au 
mai cunoscut animația specifică ma
rilor competiții de masă, cu toate că 
ne aflăm în plină desfășurare a „Cu
pei tineretului". Intr-un fel încă de 
sîmbătă am fost avizați că progra
mul va fi mai sărac, din cauză că... 
elevii și studenții sînt în vacanță. La 
sala de sport a întreprinderii meca
nice ușile erau „păzite" de lacăte 
grele. Aceeași imagine si la sala clu
bului sportiv C.F.R. Vizităm liceul 
industrial pentru alimentație publi
că. unitate școlară Cu o bună dotare 
(sală de sport, terenuri de baschet, 
volei, handbal). Dar... nimic. Șl ăsta 
Intr-un oraș care are $i baze sporti
ve, și cadre de specialitate.

MEHEDINȚI. —Ieri dimineață. 200 
de elevi din tabăra de la Baia de 
Aramă au participat la întreceri de 
schi, patinaj și săniuță, organizate 
în zona din apropierea orașului. La 
primele ore ale dimineții, alți 150 de 
elevi aflați în tabăra de la Orșova au 
urcat pîrtiile din împrejurimi, cău
tând acele locuri unde a căzut mai 
multă zăpadă. Peste 400 de elevi, stu- 
denți și tineri muncitori au desfășu
rat o bogată activitate de rflub. Cum 
a fost organizată ziua de duminică 
pentru tinerii din municipiul Drobe- 
ta Turnu-Severin ? La liceul „Tra

de 
te- 
că- 
nr. 
de

lan“, 40 de elevi se angajaseră 
cîteva ore în întreceri de șah și 
nis de masă, fiind îndrumați de 
tre profesori. în schimb, la liceul 
1 — liniște deplină, nici un fel

activitate. în apropiere, la liceul pe
dagogic, toate ușile bine ferecate. 
Clubul școlii nu s-a deschis de trei 
zile. Pe ușa de la intrare se află 
afișat programul competițiilor, 
practic s-a uitat de el.

ALBA. — Duminică au continuat 
să se desfășoare în județul Alba în
treceri sportive în cadrul „Cupei tine
retului". Sălile de sport din muni
cipiul Alba Iulia au găzduit un mare 
număr de elevi și tineri din între
prinderi și instituții, care s-au în
trecut la șah și tenis de masă. La 
Cîmpeni. în zona Munților Apuseni, 
unde se mai păstrează mantia albă 
de zăpadă, au avut loc interesante 
concursuri de schi și 
centrele urbane Aiud 
înregistrat un mare 
participant! la tenis de

GALAȚI. — încă din _________
ale noului an, activitatea sportivă de 
masă din județul Galați se remarcă 
printr-un bogat calendar competițio- 
nal. Competiția centrală de mare an
vergură o constituie „Cupa tinere
tului". Sîmbătă și duminică, de exem
plu, paste 1 000 de tineri și tinere au 
participat la întrecerile cu caracter 
popular de patinaj viteză de pe mo
dernul patinoar artificial al Galațiu- 
lui. Duminică, la Palatul sporturilor, 
comisia județeană de tenis de masă 
a organizat un concurs la care au 
participat circa 250 de tineri, în timp 
ce la Casa de cultură a sindicatelor 
și la clu >ul „Navrom" s-au desfă
șurat întreceri de șah.

SATU-MARE. — La Casa pionie
rilor din Satu-Mare s-a dfesfășurat 
o interesantă competiție de tir cu 
pușca cu aer comprimat, șah și 
tenis de masă ; peste 200 de parti
cipant! din toate comunele județului. 
Lipsa zăpezii n-a împiedicat orga
nizarea altor întreceri sportive în 
aer liber. La o temperatură de... 
zero grade, pe terenurile liceului 
Mihai Eminescu, s-a disputat o palpi
tantă partidă de fotbal între elevii 
anilor II și IV (speciale... de mate
matică), iar la șcOala generală nr. 6 
întreceri de minifotbal între elevi 

' claselor mai mici. Și într-un caz 
în altul, inițiativa a aparținut 
exclusivitate școlarilor, ceea ce, 
rește, nu este rău. Dar oare acti
viștii sportivi și profesorii de spe
cialitate n-ar fi putut sprijini orga
nizarea altor competiții de masă 7

săniuțe, 
și Blaj 
număr 

masă.
primele

(Urmare din pag. I)

campionatele europene des
fășurate toamna trecută la 
Londra, reprezentantele 
României — Alina Goreac 
și Anca Grigoraș — au pro
vocat surprize după surpri
ze, intrecînd adversare ex
celent cotate și cucerind 
medalii de argint și de 
bronz ! De unde rezultă că 
antrenorii noștri nu fusese
ră degeaba optimiști, ci 
doar se grăbiseră cu un an 
și ceva !

Desigur, s-ar putea Invo
ca obiecția cu privire la 
deosebirile de condiții în
tre turneul olimpic și cel 
european. Există, e adevă
rat, și cîteva deosebiri im
portante, totuși, pentru a 
considera cit mai exact 
performanta tinerelor noas
tre gimnaste să nu uităm 
două elemente de judeca
tă : 1. Sportivele care s-au 
clasat 
locuri în finalele olimpice 
la toate aparatele aparțin 
exclusiv unor echipe euro
pene, mai precis reprezen
tativelor U.R.S.S., R. D. 
Germane și Ungariei, iar 
cele mai bune dintre ele 
au participat și la campio
natele europene ; 2. La 
Miinchen, Alina Goreac 
s-a clasat la individual 
compus pe locul 31, iar Gri
goraș pe 29 ! Saltul făcut 
de ambele sportive în com
pania valoroasă despre care 
aminteam mai înainte mi 
se pare de-a dreptul im
presionant ! Și. probabil, 
nici nu e cazul să insist 
asupra perspectivelor care 
li se întrevăd în continua
re Totuși, vom avea iarăși 
o echipă pe măsura aceleia 
ce s-a distins la Jocurile 
Olimpice din 1956 și 1960? 
întrebarea e cu atît mai 
legitimă cu cit dintre cele 
șase componente ale for
mației din vara lui 1972 
numai două rămîn titulare 
pentru campionatele mon
diale din toamna acestui an.

★
Gimnastica, acest vechi 

sport, se transformă in zi
lele noastre intr-un sport 
al adolescenței. Anca Gri
goraș va împlini. în no
iembrie, 17 ani, în anul

pe primele șase

dar

zile

ai 
Și 
în 
fi-

care a trecut, „revelația* 
gimnasticii noastre a fost o 
fetiță pe numele de Nadia 
Comăneci. Pentru ce n-a 
participat Nadia la campio
natele europene ? — o în
treb pe antrenoarea fede
rală, profesoara Maria Si
mionescu. Nu fac altceva 
decît să repet întrebarea 
pe care și-au pus-o nume
roși amatori de sport în 
vremea turneului 
Londra. „Comăneci 
încă vîrstă care să-i 
mis înscrierea.
primesc drept de participa
re la marile turnee — o-

de la 
n-avea 
fi per- 
Fetele

De ieri. campio
natul national de 
hochei pe gheată a 
reintrat în actua
litate, după ce ho
cheiștii fruntași 
(seniori si juniori) 
au fost solicitați 
la pregătiri și tur
nee de

in vederea apropiatei lor 
la campionatele mondiale 
ne (grupa B).

Conform noului sistem
tare a campionatului, echipele joacă 
in fiece etapă un meci dublu (la in- 

■ terval de 24 de ore) in deplasare 
sau pe teren propriu. în grupa A, 
fruntașele — Steaua și Dinamo — 
au de susținut acum partide dificile, 
prima la Galați, cu Dunărea, iar 
cealaltă la Miercurea Ciuc, cu Sport 
club. Cum primele meciuri încă nu 
se încheiaseră pînă la închiderea 
ediției, rezultatele tehnice le vom 
anunța în ziarul nostru de mîine. 
Oricum, se așteaptă ca și la Miercu
rea Ciuc și la Galați echipele locale 
să-și apere șansele cu toată dîrzenia. 

în grupa B a avut loc doar par
tida I.P.G.G. — Agronomia Cluj, la 
București, pe patinoarul artificial 
„23 August". Hocheiștii clujeni, lideri 
ai grupei (șase victorii din șase me
ciuri, golaveraj 41—14) porneau fa- 
voriți, obținerea unei noi victorii 
neconstituind deloc vreo surpriză. 
I.P.G.G., care nu mai este atît de 
redutabilă ca în trecutele sezoane, a 
jucat însă cu mult curaj, primind în 
prima repriză doar un singur gol, 
pentru ca apoi să revină puternic și 
să cîștige cu 5—3. Astăzi, de la ora 
14,30, are loc al doilea meci.

Ultima etapă (de asemenea, cu cîte 
două meciuri directe) va avea loc 
sîmbătă și duminică. La București 
se întîlnesc Steaua și Dinamo, iar la 
Galați Dunărea și S.C. Miercurea 
Ciuc. Faza finală a grupei A urmea
ză să se desfășoare, sistem turneu, 
la București, cu începere de la 18 
ianuarie. în grupa B, la sfîrșitul săp
tămânii sînt prevăzute meciurile : 
Agronomia Cluj — I.P.G.G. și Tîr- 
nava Odorhei — Liceul nr. 1 Miercu
rea Ciuc. Este mai mult ca sigur că 
ambele meciuri se vor disputa la 
Miercurea Ciuc. întrucît patinoarul 
din Cluj — oricît ar părea de cu
rios — nu este accesibil hocheiștilor. 
Secretarul general al F.R.H.. Vasile 
Militaru. ne .'■punea că nimeni din 
forurile locale nu a reușit încă să-i 
determine pe proprietarii patinoaru
lui să facă amenajările necesare și 
să-i primească pe hocheiștii clujeni 
pe... patinoar.

verificare 
participări 
și europe-
de dispu-

TENIS DE CIMP
în sala din Sf. Gheorghe

SF. GHEORGHE (De la corespon
dentul „Scînteii", Tomori Geza). — 
Sîmbătă au început. în noua sală de 
sport a orașului. întrecerile ediției 
1974 a campionatelor republicane de 
sală ale juniorilor la tenis de cîmp. 
La această importantă competiție sînt 
prezenți peste 100 de sportivi de la 
cluburile Steaua, Dinamo, „Cuteză
torii" București, Mureșul și Școala 
sportivă din Tg. Mureș, Dinamo Bra
șov. Politehnica Cluj, Școala sportivă 
din Sf. Gheorghe etc.

Competiția programează. în total, 
peste 180 de partide, ce se vor des
fășura în tot cursul săptămînil vii
toare.

lulul anului 1976 î — pînă 
la strategia și tactica evo
luției Nadiei Comăneci, 
capitolul fundamental, cel 
mai amplu și mai amănun
țit Nu intru în detalii, re
marc doar spiritul modern 
de lucru „în echipă" — an
trenori, medic. psiholog, 
pianist, mascur, profesor 
pentru pregătirea artistică, 
metodist pentru tehnica e- 
xercițiilor foarte grele, co
lectiv de creație a exerci- 
țiilor liber alese etc., toți 
în slujba „exploziei dirija
te" a unui mare talent 
sportiv. De fapt. Nadia Co

BASCHET Un derbi
regretatpe jumătate...

PIONIEREȘTI INTERJUDEȚENE

Ambasadorii prieteniei"
Duminică s-a încheiat cea de-a 

IV-a ediție a acțiunii pionierești in- 
terjudețene „Ambasadorii priete
niei", organizată in zilele de 5 și 6 ia
nuarie la Brașov.

Propunindu-și consolidarea legătu
rilor de prietenie între pionierii de 
pe diferite meleaguri ale țării, pre
cum și un util schimb de experien
ță, această manifestare, dedicată ce
lei de-a 23-a aniversări a creării Or
ganizației pionierilor din România, 
s-a bucurat de o largă participare. 
La adunarea festivă, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost prezenți 
tovarășii Constantin Drăgan. mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., 
Virgil Radulian, președintele Consi
liului Național al Organizației pio
nierilor, cadre didactice, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat etc.

într-o atmosferă însuflețită, par- 
ticipanții au adresat o telegramă Co
mitetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care sa

spune, printre altele : Ca răspuns la 
grija partidului și statului, a dum
neavoastră personal, tovarășe secre
tar general, pentru ca noi să creș
tem sănătoși, temeinic și multilate
ral pregătiți pentru muncă și viață, 
vă făgăduim că vom face totul ca 
toți pionierii patriei să învețe din ce 
în ce mai bine, să-și lărgească ne
contenit orizontul de cunoștințe, să 
iubească munca, să 
pionierești demne, 
mentului față 
popor.

de
facă, prin fapte 
dovada devota- 
patrie, partid și

★
sîmbătă șl duminică 

intilnit cu reprezen-
în zilele de 

pionierii s-au 
tanti ai organelor locale de partid 
și de stat, au vizitat întreprinderi 
și Casa pionierilor din localitate, au 
participat la concursuri sportive de 
iarnă desfășurate în stațiunea tu
ristică internațională Poiana Brașov 
și au vizionat un spectacol prezentat 
de ansamblul artistic „Crai nou" al 
pionierilor brașoveni.

(Agerpres)

• Pe scurt , din țară

Floreasca a 
duminică ul- 
meciuri ale 

preliminare 
campionatului 

baschet. 
Mai intîi, iată rezul
tatele : C.S.U.
— Politehnica 
80—67, 
Timișoara 
107—79, 
Cluj — 
București 87—86, 
namo — Voința Timi
șoara 110—66, I.C.H.F.
— Rapid 91—60, 
Steaua — I.E.F.S. 102— 
74.

Cu meciurile dispu
tate ieri, clasamentul 
are pe primele șase 
locuri (deci cu drept 
de a coptinua cursa 
pentru titlu), echipele 
Dinamo. Steaua, Uni
versitatea Timișoara, 
I.E.F.S., Universitatea 
Cluj și Farul.

Chiar înainte de 
disputarea acestui 
turneu bucureștean de 
trei zile, principalele 
candidate la titlul de 
campioană la baschet 
pe 1974 erau cunoscu
te. De cîțiva ani, de 
altfel, Dinamo si 
Steaua domină cu au
toritate baschetul ro
mânesc. Ceea ce avea 
să intereseze pe ama
torii acestui sport era

găzduit 
timele 
turneelor 
ale i 
masculin de

Galați 
Cluj 

Universitatea 
— Farul 

Universitatea 
Politehnica 

Di-

raportul actual 
dintre ce- 

echipe în- 
campionatul 
Dinamo și 

se întîlneau 
prima dată, 
de sîmbătă 

nu a fost, to- 
edificator, nu a 
elemente com- 

pentru a face

insă 
de forțe 
le două 
trucît în 
în curs 
Steaua 
pentru 
Derbiul 
seara 
tuși, 
avut 
plete 
aprecieri reale, deoa
rece. cum se știe, lip-, 
sa lui Tarău din 
echipa Steaua a scă
zut mult potențialul 
de joc și eficacitatea 
acesteia. Antrenorul 
federal Al. Popescu 
era de părere că, în 
formație completă. 
Steaua și-ar fi putut 
apropia chiar victo
ria. Este pasibil ca 
dinamoviștii să fi ju
cat mai degajat toc
mai pentru că adver
sarii nu 
cel mai 
jucători, 
decata valorii lor 
confruntare 
rămîne să se facă în 
etapele viitoare ale 
campionatului. mai 
precis în . cele încă 
patru meciuri directe.

Deasupra constată
rilor de ordin pur 
tehnic și tactic, în le
gătură cu derbiul de 
sîmbătă seara se cu-

contau pe 
bun dintre 
Oricum, ju- 

în 
directă

vine subliniat faptul 
că nervozitatea si ati
tudinile nesportive 
ale jucătorilor ambe
lor formații au depă
șit limitele admise, 
dacă, într-o astfel de 
partidă, de mare miză, 
am putea admite un 
„minimum" de nervo
zitate, 
foarte 
șeii,le 
sau...

Foarte atenți, 
exigenți la gre- 

adversarului 
ale arbitrilor, 

jucătorii dintr-o ta
bără sau alta au tre
cut adesea ușor peste 
propriile greșeli, vo- 
ciferînd sau rămînînd 
consternați, vezi doam
ne. de sancțiunile pri
mite. Este regretabil 
că derbiul Dinamo- 
Steaua — urmărit ca 
întotdeauna cu mare 
interes de publicul 
spectator (sala Flo
reasca a fost arhipli
nă) — readuce în dis
cuție și nesportivita- 
tea... tradițională a 
reprezentanților celor 
două cluburi. Aștep
tăm ca antrenorii și 
jucătorii înșiși să facă 
în așa fel îneît, chiar 
la Imediat următoa
rea partidă directă, o 
asemenea tradiție să 
fie dată uitării.

I. DUMITU1U

Campionatul mondial de fotbal

Unul dintre cele mai Importante 
momente preliminare ale celui de-al 
10-lea campionat mondial de fotbal 
l-a constituit, desigur, tragerea la 
sorți pentru repartizarea celor 16 
echipe în cele 4 grupe ale turneului 
final. După cum anunță agențiile in
ternaționale de presă, la Frankfurt

precoce în cadrul unei pe
piniere organizate conform 
cerințelor vremurilor noas
tre : în 1973 toate titlurile 
naționale, de la categoria 
a IV-a și pînă la maestre, 
adică toate titlurile pentru 
junioare și senioare, au 
fost cucerite de fete între 
10 și 16 ani. de la liceul 
specializat !

M-am adresat antrenoa- 
rei Maria Simionescu : Sînt 
oameni care afirmă că fe
derația. prin înființarea u- 
nității școlare specializate, 
a distrus rivalitatea spor
tivă și spiritul de emula-

juniori, toc- 
disciplină ca > 

unde perfor-

Adolescența unul sport

chîpe de fotbal cenușii, In 
timp ce le-ar fi posibil să 
dobîndească renume prin 
organizarea pepinierelor la 
ramuri olimpice, cît și ma
rilor cluburi care au uitat 
să-și crească 
mai într-o 
gimnastica,
mante se obțin la vîrste 
precoce 1 Soluția modernă 
în gimnastică ar fi deci nu 
o rivalitate măruntă, fără 
perspectivă de reprezenta
re internațională, ci crea
rea altor 3—4 unități spe
cializate în orașe cu popu
lație școlară medie sau pe 
lingă cluburi reputate, în 
marile orașe. Cît privește 
obiecția despre „strîngerea 
talentelor", ea se transfor
mă într-un argument foar
te puternic tocmai în fa- 

unităților școlare 
dintre

OEBOl

limpice, mondiale, europe
ne — abia Ia împlinirea 
vîrstei de 14 ani" (în anul 
concursului respectiv). 
Și-mi întinde o fișă a spor
tivei. Citesc și desprind cî
teva date. Comăneci s-a 
născut (ca și Anca Grigo
raș) în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la 12 no
iembrie 1961 ; părinții — 
ambii muncitori ; a fost 
selecționată încă de la gră
diniță (!). în februarie 1968, 
de către soții Marta și 
Bela Karoly, antrenori, în 
prezent profesori la liceul 
cu program de educație fi
zică din orașul mai sus ci
tat, liceu profilat pentru 
gimnastică feminină. Fișa 
despre care vă relatez e în 
fond o anexă la un plan 
detaliat de pregătire a co
pilei pentru Jocurile Olim
pice din... 1976 ! Lucrarea 
aparține Măriei Simionescu 
și soților Karolv și se în
tinde pe nu mai ouțin de 
19 pagini strâns dactilogra
fiate ! Ea cuprinde, proba
bil. totul, de la motivarea 
planului și sistemul de re
ferință care arată nivelul 
posibilităților și tendințele 
de dezvoltare a gimnasticii 
feminine mondiale — in
clusiv prefigurarea mode-

mâneci, într-un 
sens, nu-i decît 
generației de 
foarte tinere, 
ea. apreciază 
stau fără nici 
exagerare, de pildă. Teodo
ra Ungureanu, Georgeta 
Gabor și alte șase fetițe 
pline de talent de la liceul 
profilat pe gimnastică fe
minină. Din Ploiești. Arad. 
Baia Mare sau Oradea, 
generația lui Comăneci 
primește de asemenea cel 
puțin cîte un element sem
nificativ pentru perspecti
va internațională a viitdr 
rilor 3—7 ani...

Se vorbește și se scrie 
mult în străinătate despre 
experiența românească in 
domeniul selectării și creș
terii gimnastelor foarte ti
nere. deși liceul de specia
litate ființează abia din 
19G9. însă aici, sub același 
acoperămînt — învățătură 
și pregătire sportivă — 
a apărut în adevăratul 
înțeles al cuvîntului ceea 
ce se 
pi ni eră. Poate ama torii de 
sport n-au avut timp să-și 
pună la punct statisticile, 
de aceea voi da o singură 
situație centralizată care 
dovedește, cred, pe deplin 
eficiența pregătirii foarte

anume 
simbolul 
gimnaste 

Alături de 
specialiștii, 
un fel de

cheamă o pe-

ție. E adevărat că strângeți 
acolo cele mai bune ele
mente din țară ? Transcriu 
rezumativ cuvintul Măriei 
Simionescu : „Specializarea 
foarte timpurie e o nece
sitate a sportului modern. 
Răminerea noastră in urmă 
pe plan internațional s-a 
datorat și faptului că n-am 
înțeles și n-am acționat Ia 
timp conform acestui marfe 
adevăr. în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a pornit de la zero, insă 
cu multă ambiție de a în
făptui ceva original, mo
dern, care să relanseze 
gimnastica noastră in are
na mondială. Cu sprijinul 
organelor locale, 
rului Educației 
vățămîntului.
Ș> - _de specialitate 
un prototip, ; 
pregătirii viitoare în toate 
disciplinele. Criticilor care 
vorbesc despre distruge
rea rivalității le-aș răs
punde printr-o invitație la 
ridicarea acestei rivalități 
sportive pe o treaptă co- 
respunzînd evoluției cerin
țelor internaționale. Invita
ția o adresez atît orașelor 
care-și limitează astăzi am
biția gloriei sportive la ■-

grupul de

aș

Minisie- 
și în- 

Federației 
profesori 

s-a creat 
zice al

voarea 
specializate. Iată, 
toate fetițele campioane, 
numai Teodora Ungureanu 
e originară din Reșița. Ce
lelalte, de la Anca Grigo
raș și pînă la generațiile 
de 10 ani, toate sînt local
nice ! După mine nu e do
vadă mai bună asupra po
tențialului uman excelent 
existent în fiecare colț de 
țară, talente care așteaptă 
să fie puse in evidență 
printr-o organizare supe
rioară a selecției și a in
struirii".

— Credeți că generația 
Nadiei Comăneci ne va da 
echipa de aur a gimnasticii 
noastre feminine ?

— La Miinchen mi-ați 
spus că eram prea optimis
tă. Accept în continuare un 
asemenea risc, un risc însă 
in măsură oarecum previ
zibilă. în 1974, Ia campio
natele mondiale, 
nem verificarea 
lare ale echipei 
tă, calificarea 
noastre pentru 
limpic. Abia în 
campionatele europene, 
veni riadul, conform 
stei, generației Comăneci. 
Alături de ceilalți tehni
cieni care lucrează astăzi 
cu talentatele noastre feti
țe, dați-mi voie să fiu op
timistă, încrezătoare în 
perspectiva echipei române 
pentru Jocurile Olimpice 
din 1976.

ne propu- 
unor titu- 
și. totoda- 

formației 
turneul o- 

1975, la 
va 

vîr-

/

pe Main, încă în cursul dimineții de 
sîmbătă, comitetul de organizare a 
popularei competiții a desemnat 
echipele „cap de serie" : Brazilia, 
campioană a lumii, R. F. Germania, 
organizatoare, Italia și Uruguay, foste 
campioane ale lumii. Apoi, comitetul, 
avind la bază unele criterii geogra
fice, a repartizat echipele în urne 
speciale : Brazilia, Uruguay, Argen
tina și Chile (prima urnă) ; R.D. 
Germană, Polonia, Iugoslavia sau 
Spania, Bulgaria (urna a doua) ; 
R. F. Germania, Italia, Olanda, Sco
ția (urna a treia) ; Zair, Haiti, Aus
tralia și Suedia (urna a patra).

Odată sistematizată, seara tîrziu a 
avut loc tragerea la sorți, micuțului 
elev Detelef Lange, în vîrstă de 11 
ani, revenindu-i sarcina de a scoate 
din urnă biletele. După cum s-a mai 
anunțat. în urma tragerii la sorți au 
fost stabilite următoarele 4 grupe : 
A). — Chile, R. E. Germania, R. D. 
Germană, Australia ; B). — Iugosla
via sau Spania (meciul decisiv se 
dispută Ia 13 februarie la Frankfurt 
pe Main), Brazilia, Zair, Scoția ; 
C). — Olanda, Uruguay, Suedia. Bul
garia ; D). — Haiti, Italia, Polonia, 
Argentina. Din fiecare grupă pentru 
semifinale se califică primele două 
echipe.

în continuare, comisia de organi
zare a alcătuit programul întîlnirilor. 
Primele meciuri din grupele A și B, 
la 14 iunie, astfel : Chile — R. F. 
Germania ; R. D. Germană — Aus
tralia ; Zair — Scoția. Iar cele din 
grupele C și D, la 15 iunie : Sue
dia — Bulgaria, Olanda — Uruguay ; 
Haiti — Italia ; Polonia — Argen
tina.

• INDUSTRIA ALIMENTARA a 
obținut în cursul anului de curînd 
încheiat, rezultate remarcabile, 
contribuind astfel la îmbunătățirea 
aprovizionării populației. Volumul 
producției a depășit cu 11,7 la sută 
pe cel din anul precedent. Unitățile 
din acest sector al economiei națio
nale au livrat peste plan 41 000 tone 
carne tranșată. 1 700 tone conserve 
de carne și pește. 8 000 tone ulei co
mestibil, 1 700 tone produse zaha
roase, 222 700 hi bere, precum și 
însemnate cantități de alte produ
se. Este de remarcat în mod deose
bit faptul că sporul de producție a 
fost obtinut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Potrivit planu
lui, industria alimentară va realiza 
în acest an o producție cu 12,6 la 
sută mai mare decît în 1973.

• ÎN LIBRĂRIILE DIN JUDE
ȚUL MARAMUREȘ a apărut zi
lele acestea primul număr al „Mo
nografiei municipiului Baia Mare", 
conceput a fi editat în trei volu
me. în cele peste 600 de pagini 
din prima parte, monografia tratea
ză aspecte istorice, de arheolo
gie, economice și social-oulturale ale 
frumosului oraș de la poalele Mun
ților Gutîi, diin_ cele mai vechi tim
puri pînă ‘ ......................
Mai sînt, 
peste 200 
tocopii, o 
inedite.

• COMUNELE MIHAI EMINES- 
CU, COȚUȘCA ȘI CORNI se si
tuează pe primele locuri în între
cerea patriotică desfășurată în anul 
1973 între localitățile botoșănene 
pentru buna lor gospodărire și în
frumusețare. Cetățenii din comuna 
ce poartă numele marelui poet, 
bunăoară, au efectuat lucrări de 
muncă patriotică în valoare de cir
ca 1,5 milioane lei. Printre obiecti
vele mai importante realizate aici 
se numără o grădiniță de copii, un 
atelier școlar, un punct sanitar și un 
cămin cultural, în satul Cervicești. 
Cu însemnate rezultate in ampla 
acțiune patriotică desfășurată în 
anul ce a trecut se înscriu și alte 
numeroase centre rurale din aceas-

la Revoluția de la 1848. 
de asemenea, prezente 

de schițe, grafice și fo- 
mare parte din ele fiind

tă zonă a Moldovei. Valoarea totală 
a lucrărilor efectuate pe întregul 
județ Botoșani se ridică la 136 mi
lioane led, cu peste 30 milioane lei 
mai mult față de angajamentele a- 
sumate.

• TG. MUREȘ. Aflată în turneu 
în țara noastră, orchestra de ca
meră din Olsztyn (R.P. Polonă) a 
prezentat duminică în sala mare a 
Palatului culturii din Tg. Mureș 
un concert extraordinar sub ba
gheta cunoscutului dirijor Andrzej 
Hanzelewicz.
• SUCEAVA. în zona din apro

pierea cetății de scaun a Sucevei 
se amenajează, prin contribuția a 
numeroși uteciști din școlile, între
prinderile și instituțiile orașului, o 
casă a tineretului. Ea va dispune 
del o sală destinată organizării de 
spectacole artistice, expoziții, seri 
culturale și distractive, de un club 
cu jocuri mecanice și un cafe-bar.

• DOLJ. Căminul cultural din 
comuna Murgaș, județul Dolj, a 
găzduit, duminică, un inedit festi
val artistic al tineretului școlar. 
Peste 90 de artiști amatori, elevi 
ai școlilor generale din localitate, 
ai școlilor profesionale și liceelor, 
aflați în vacanță, precum și cele 
12 brigăzi artistice existente în co
mună au prezentat un bogat pro
gram urmărit cu interes de săteni.

• LA PITEȘTI. ARAD, RÎMNI- 
CU-VÎLCEA ȘI SUCEAVA au a- 
vut loc, duminică, conferințe jude
țene ale filialelor Asociației cres
cătoriilor de albine. în cadrul aces
tor manifestări, ce se desfășoară 
in perioada 6—20 ianuarie în în
treaga țară, apicultorii dezbat re
zultatele înregistrate în anul trecut 
și stabilesc noi măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității in 1974. 
Totodată, se aleg delegați la cea 
de-a 3-a conferință pe țară, care va 
avea Ioc în București în ultima de
cadă a lunii ianuarie, cînd se va 
sărbători împlinirea a 100 de ani 
de la înființarea primei asociații 
profesionale a crescătorilor de al
bine din țara noastră și de la a- 
pariția primelor reviste de specia
litate.

(Agerpres)

CERCETĂRI Șl STUDII
DE AVANGARDĂ

(Urmare din pag. I)

toare. De pildă, pe baza unor cer
cetări teoretice s-a evidențiat posi
bilitatea de a se îmbunătăți rezulta
tele procedeului clasic de flotație,
prin care se valorifică în prezent
minereurile neferoase din tara noas
tră, 
mite 
men-t 
fin concrescute 
cantități mari la 
care recuperările 
satisfăcătoare.

într-o tară ca

Aplicarea în practică va per- 
valorificarea la un randa- 
optim a minereurilor foarte 

care se găsesc in 
noi în țară și la 

actuale nu sînt

noastră. în care 
suprafețe din ce 
intr-un ritm tot

a 
se construiește pe 
în ce mai mari și 
mai accelerat, cercetarea este che
mată să rezolve, prin soluții moder
ne, problema asigurării unor mate
riale de construcții cu randament 
crescut. Pornind de la astfel de ce
rințe, o serie de comunicări au dez
voltat probleme de teoria elasticită
ții, elastoplasticitătii și mecanica so
lului, care își vor găsi o aplicare 
imediată în calculul elementelor de 
structură și al fundațiilor construc
țiilor civile și industriale.

Un loc important în cadrul sesiu
nii a fost acordat lucrărilor de 
teoria mecanismelor si mașinilor, în 
care se urmărește definirea și reali
zarea sintezei diferitelor mecanisme 
ca o problemă de optimizare, atît 
din punct de vedere funcțional și 
constructiv, cit și economic. Astfel, 
in construcția de mașini, studiul vi
brațiilor și problemele actuale ale 
cercetării științifice privind izolarea

antivibratorie a mașinilor au format 
obiectul unor comunicări de un deo
sebit interes. Este cunoscut faptul că 
realizarea unor randamente superi
oare ale mașinilor depinde în bună 
măsură de 
de frecare.
(tribologie) 
te ale mașinilor de orice tip. Or, 
în tribologie — această ramură rela
tiv nouă, de frontieră — școala ro
mânească a și obținut rezultate re
marcabile de mare actualitate, fapt 
ce este confirmat și printr-o serie de 
cooperări internaționale. Și în acest 
domeniu au fost înfățișate la sesiune 
rezultate cu aplicabilitate imediată 
sau de perspectivă apropiată in ca
drul industriei noastre.

De o deosebită atenție s-au bucu
rat studiile referitoare la aplicațiile 
practice ale cercetărilor întreprinse 
cu mijloacele tehnicii spațiale, in
clusiv sateliții artificiali — prezen- 
tindu-se în acest sens unele noi 
aplicații în geodezie și prognoză 
meteorologică. Comunicările unor 
rezultate din domeniul medicinii spa
țiale au efecte directe asupra elu
cidării comportamentului organismu
lui uman în condițiile deosebite pe 
care le generează zborul la mari al
titudini și cu mare viteză.

Sesiunea secției de științe si a co
misiei de astronautică a Academiei 
se înscrie ca o expresie a străda
niilor oamenilor noștri de știință din 
institutele de cercetare și din învă- 
țămînt pentru rezolvarea unor sar
cini complexe actuale și de perspec
tivă ale științelor tehnice și aero- 
spațiale.

rezolvarea problemelor 
uzură și lubrificație 

a pieselor componen-

DIN TOATE SPORTURILE
LONDRA. Rezultate înregistrate în 

turui III al „Cupei Angliei' 
bal :
2—5 I oucircxu vv cuiicoucp — V..7Ven
try 0—0 ; Southampton — Blackpool 
2—1 ; West Ham — Hereford 1—1 ; 
Wolverhampton — Leeds 1—1 ; Bir
mingham — Cardiff 5—2 ; Carlisle — 
Sunderland 0—0 ; Chelsea — Queen’s 
Park Rangers 0—0 ; Crystal Pala
ce — Wrexham 0—2 ; Everton — 
Blackburn 3—0 ; Ipswich — Sheffi
eld United 3—2 ; Leicester — Tot
tenham 1—0 ; Liverpool — Doncas
ter 2—2 ; Manchester United — 
Plymouth 1—0 ; Norwich — Arsenal 
0—1 ; Newcastle — Hendon 1—1.

LENINGRAD. Turneul internațio
nal de hochei pe gheață (rezervat, 
echipelor de tineret) de la Leningrad 
a programat partida dintre selecțio
natele U.R.S.S. și S.U.A. Hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 9—1 (3—0, 1—1, 5—0). în cla
sament continuă să conducă neîn
vinsă echipa U.R.S.S.

INZELL. Competiția internaționa
lă de biatlon dotată cu „Cupa națiu
nilor" a continuat Ia Inzell cu des
fășurarea probei de ștafetă 4x7,5 km. 
Victoria a revenit echipei Norvegiei

.... _ i" la fot-
Oxford — Manchester City 

Shefield Wednesday — Coven-

(lh 59’33”2/10), urmată de formații
le Finlandei (lh 59’35”4/10), Suediei, 
U.R.S.S., Franței etc.

MONTREAL. Echipa cehoslovacă 
de hochei pe gheață Tesla Pardubice, 
aflată în turneu în Canada, a jucat 
cu formația Barrie Flyers, pe care a 
învins-o cu scorul de 5—1 (1—0, 
2—0, 2—1).

VIENA. Cea de-a 22-a ediție a 
competiției internaționale de sărituri 
cu schiurile „Turneul celor patru 
trambuline" s-a încheiat cu victoria 
lui Hans-Georg Aschenbach (R.D. 
Germană) care. în cele patru con
cursuri disputate, a totalizat 970.8 
puncte. L-a urmat în clasamentul 
general Walter Steiner (Elveția) — 
927,6 puncte. Ultimul concurs, des
fășurat la Bischofshofen (Austria) a 
fost câștigat de Bernd Eckstein cu 
237,4 puncte (sărituri de 106 m și 98 
m).

MtlNCHEN. Cunoscuta schioarâ 
austriacă Annemarie Proell-Moser a 
terminat învingătoare în proba de 
coborîre din cadrul concursului in
ternațional de la Pfronten (Bavaria), 
obținând astfel a 11-a victorie con
secutivă, din anul 1972. în cursele 
de coborîre, contînd pentru „Cupa

mondială". Annemarie Proell-Moser 
a fost cronometrată, pe o pîrtie in 
lungime de 2 022 m. cu o diferență 
de nivel de 500 m. cu timpul de 
l’12”93/100, fiind urmată de compa
trioata sa Wiltrud Drexel — 1T4” 
25/100.

SYDNEY. Cu prilejul unui con
curs de natație desfășurat la Sydney, 
tînăra sportivă Jenny Turral (Aus
tralia). în vîrstă de 13 ani. a stabi
lit un nou record mondial în proba 
de 800 m liber, cu timpul de 8’50”l/10. 
Vechiul record era de 8’52”97/100 și 
aparținea Novellei Caligaris (Italia).

HASTINGS. în runda a 9-a a 
turneului internațional de sah de la 
Hastings, olandezul Timman a re
mizat cu polonezul Pytel. Alte re
zultate mai importante : Gligorici 
(Iugoslavia) — Szabo (Ungaria) 
remiză ; Miles (Anglia) — Garcia 
(Cuba) 1—0 ; Basman (Anglia) — 
Kuzmin (U.R.S.S.) 0—1 ; Rellstab
(R. F. Germania) — Benkd (S.U.A.) 
remiză. Pe primul loc în clasament 
se află acum Kuzmin și Timman. cu 
cîte 7 puncte. Urmează Szabo (6 
puncte). Adorjan și Keene cu cite 5.» 
puncte etc.
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• NEGOCIERILE DIN CADRUL 
GRUPULUI DE LUCRU 
TAR DE LA GENEVA 
PUTEA INTRA INTR-O FAZA
CONCRETA' — DECLARA H. 
KISSINGER • DIPLOMAT! A- 
MER1CAN1 I$1 REIAU ACTIVI

TATEA LA DAMASC El a subliniat, pe de altă parte, 
în ultimul timp, forțele străine 
ocupație utilizează totr-o măsură 
mal mare armele aeriene te 

distru-

„L’UNITA" DE ICO CARREIRA 
DE CONDUCERE AL M.P.L.A.

ORIENTUL APROPIAT 0 nouă fază a luptei poporului angolez

WASHINGTON 6 (Agerpres).
Ministrul apărării al Israelului, 
Moshe Dayan, și-a încheiat vizită o- 
ficială în Statele Unite, unde a avut 
convorbiri cu secretarul de stat Hen
ry Kissinger și cu alte oficialități 
americane. Convorbirile «-au referit 
la propunerile concrete ce vor fi fă
cute de Israel părții egiptene pentru 
dezangajarea torțelor la Canalul 
Suez. Ministrul israelian a precizat, 
într-o declarație făcută ziariștilor, că 
propunerile israeliene vor fi prezen
tate „foarte curînd", după aprobarea 
loc de către guvern. în grupul de lu
cru militar al Conferinței de pace 
•supra Orientului Apropiat de la Ge
neva. La rîndul său, Henry Kissinger 
a declarat presei că discuțiile pe ca
re le-a avut cu ministrul israelian au 
fost „constructive și utile" și că ne
gocierile din cadrul grupului de lu
cru militar de la Geneva „ar putea 
intra într-o fază concretă".

*
DAMASC. — Diplomații americani 

Thomas Scotts și Gary Lee au sosit 
la Damasc, pentru a reprezenta inte
resele S-U.Â. în Siria, informează 
agdnția France Presse. Este pentru 
prima dată de la ruperea relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări in
tervenită în 1967 cînd diplomați a- 
mericani se stabilesc la Damasc, ara
tă agenția. Această măsură inter
vine la scurt timp după vizita între
prinsă în capitala Siriei, în luna de
cembrie a anului trecut, de Henry 
Kissinger, •ecretarul de stat al S.U.A.

★
BAGDAD. — Delegația tanzaniană 

condusă de ministrul de externe 
John Malecela a părăsit Bagdadul, 
îndreptindu-se spre Dubai, capitala 
Emiratelor Arabe Unite — anunță 
agenția M.E.N. în cursul vizitei in 
Irak, delegația tanzaniană a exami
nat cu oficialități ale țării gazdă 
modalitățile de extindere a cooperă
rii bilaterale și, pe un plan mai larg, 
între țările arabe și cele africane, 
precum și situația din Orientul Apro
piat

Programul de restricții adoptat de guvernul britanic, în scopul depâșiril ac
tualei crize cu care este confruntată economia engleză, a dus la o 
Intensificare a conflictelor sociale. în fotografie: manifestație a munci
torilor londonezi din industria constructoare de mașini, pentru condiții 

mai bune de muncă șl viață

PEKIN 6 (Agerpres)’. — Ministrul 
japonez al afacerilor externe. Ma
sayoshi Ohira. și-a încheiat vizita de 
prietenie în R. P. Chineză, plecînd 
spre patrie.

în timpul vizitei. Ci Pîn-fei. mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, și Masayoshi Ohira au sem
nat un acord comercial, care stipu
lează că părțile își vor acorda re
ciproc clauza națiunii celei mai fa
vorizate si conține prevederi referi
toare la plăți, schimburi tehnice, or
ganizarea de expoziții, precum și la 
înființarea unui comitet mixt format 
din reprezentanți guvernamentali. 
Scrisorile schimbate în legătură cu 
documentul semnat arată că. înainte 
de validarea acordului, cele două gu
verne vor aplica — începînd de la 
10 ianuarie 1974 — in mod provizo
riu. prevederile acordului.

ROMA 6 (Agerpres). — Lupta Îm
potriva dominației colonialiștilor 
portughezi, desfășurată de Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), a intrat intr-o nouă fază 
— a afirmat Ico Carreira, membru 
al Comitetului de conducere al 
M.P.L.A., într-un interviu acordat 
ziarului italian „L’Unitâ". Potrivit 
afirmațiilor lui Ico Carreira, carac
teristica acestei etape constă ta ex
tinderea activității, atit în ceea ce 
privește aria de manifestare, cît șl 
în multiplicarea formelor de luptă 
adoptate.

Mișcarea Populară pentru Elibe-

rarea Angolel — a menționat, în con
tinuare, conducătorul luptătorilor 
patrioți — consideră activitatea sa 
ca o contribuție la lupta generală 
antiimperialistă a torțelor progresis
te.
că, 
de 
tot 
atacurile organizate pentru 
gerea satelor și culturilor agricole. 
Dar aceste acte nu au reușit să 
zdruncine hotărîrea poporului ango
lez de a continua lupta pină la eli
berarea definitivă a țării de sub 
dominația portugheză.

• RECORD DE PROS
PEȚIME. Specialiștii de la In
stitutul de cercetări horticole 
din Kazanlîk, R.P. Bulgaria, au 
creat zece specii noi de tran
dafiri. în acest parfumat bu
chet se remarcă „Buzludja", 
trandafir-hibrid, de culoarea 
bananei, cu reflexe roșii, care 
se dezvoltă în perioada 25 mai — 
15 noiembrie. Ruptă fiind, floa
rea își menține prospețimea în
tre două pînă la trei săptămini.

agențiile de presă transmit
Conform unul decret a- 

probat de Congres,,n fiecar“ 
an, la 10 iunie, Argentina va sărbă
tori „Ziua afirmării suveranității ar- 
genttaiene" — informează agenția 
Prensa Latina.

Problema semnării unul 
nou tratat privind emigra
rea forței de muncă mexi
cane 'n S-U.A. va fi luată ta discu
ție cu prilejul apropiatei întrevederi 
dintre ministrul afacerilor externe 
al Mexicului, Emilio Rabasa, și se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, — relatează agenția Pren
sa Latina, citind un comunicat ofi
cial. Noul tratat urmează să stabi
lească o cotă anuală fixă de munci
tori agricoli mexicani care vor pu
tea trece la nord de Rio Grande în 
căutare de lucru și Va preciza, tot
odată, condițiile de muncă și de via
ță ale acestora.

Surse ale Departamen
tului de Stat au confirmat că se
cretarul de stat al S.U.A., Henry

cAMBODGiA ■. Reședința unui comandant
al armatei lonnoliste atacată de

■

forțele patriotice
I PNOM PENH 8 (Agerpres). — In 
cursul zilei de sîmbătă, forțele pa
triotice cambodgiene au lansat a- 
tacuri Împotriva pozițiilor trupelor 
lonnoliste situate la nord și sud de 
Pnom Penh. In urma uneia dintre 
aceste operațiuni ofensive, patrioții 
khmeri au cucerit un avanpost ina
mic din zona localității Prek Krabao, 
aflată la circa 9 kilometri de capi
tala cambodgiană.

Alte angajamente militare de am
ploare între torțele patriotice și tru
pele regimului de la Pnom Penh

s-au produs, te aceeași zi, la 60 de 
kilometri de capitala, te preajma 
șoselei naționale nr. 4, controlată pe 
numeroase porțiuni de patrioți și 
deosebit de importantă pentru asi
gurarea legăturilor dintre Pnom 
Penh și restul țării.

Potrivit unei știri de ultimă oră 
transmisă de agențiile Reuter și 
U.P.I., reședința din Pnom Penh a 
generalului Sosthene Fernandez, co
mandant al 
liste, a fost 
obuze.

forțelor armate lonno- 
atacată cu rachete și

unei furtuni violente. Conform pri
melor informații, numai 11 persoane 
au putut fi salvate.

SCHIMBARE DE DECOR
LA PNOM PENH

După o criză guvernamentală ce a 
durat aproape trei săptămini, la 
Pnom Penh s-a anunțat nu demult 
constituirea unui nou cabinet mi
nisterial condus de Long Boret, fost 
ministru de externe în precedentul 
guvern. Noua echipă ministerială cu
prinde, aproape în întregime, ace
leași persoane care dețineau porto- 
fodlii și te vechiul cabinet.

Aparent, noua schimbare de decor 
de ia Pnom Penh nu ar prezenta 
vreo semnificație majoră, cunoscute 
fiind manevrele tactice anterioare 
la care au mal recurs actualii gu
vernanți pentru a mai amina ceasul 
prăbușirii regimului antipopular și 
antidemocratic instaurat în urmă cu 
aproape patru ani. Numai te ultimul 
an au avut loc nu mai puțin de pa
tru remanieri guvernamentale. O 
analiză mai aprofundată a situației 
generale care se constată la Pnom 
Penh arată însă că recenta redistri
buire a portofoliilor ministeriale nu 
constituie o simplă manevră de ru
tină.

Regimul lui Lon Noi traversează 
astăzi oea mai profundă criză poli
tică din Întreaga sa existență, cum 
notează ziarul „La libre Belgique". 
Lupta pentru putere la nivelul yîr- 
furilor conducătoare s-a înăsprit. Ne
încrederea te viitorul politic al unul 
regim care nu reprezintă de fapt pe 
nimeni și nu trăiește decît prin 
sprijinul protectorilor din afară a 
cuprins pînă și pe cei mai convinși 
partizani ai administrației lonnoliste. 
Mulți politicieni, mai puțin compro
miși, evită colaborarea cu cercurile 
conducătoare de la Pnom Penh. 
După cum subliniază agențiile inter
naționale de presă, recenta criză gu
vernamentală, mult mai îndelungată 
decît cele precedente, a evidențiat 
că o serie de foști miniștri au refu
zat pur și simplu să participe la 
noul cabinet, format pînă la urmă 
doar din 16 membri, cu 13 mai pu
țini față de vechiul guvern.

Criza politică a regimului lonnolist 
este și mai mult agravată de situa
ția economică deosebit de dificilă. 
Corupția, specula și inflația au că
pătat proporții fără precedent. „Cri
za economică și socială a atins în 
prezent punctul culminant" — recu
noștea noul prim-ministru imediat 
după instalarea sa. „în 1973 — sub
liniază ziarul belgian menționat. — 
spirala preturilor a crescut vertigi
nos, în timp ce salariile funcționa-

au rămas mult în urmă*, 
săptămini cînd valuta cambod-

rilor 
fost_ ...... ....
giană a fost devalorizată oficial de 
citeva ori. Deficitul bugetului națio
nal reprezintă două treimi din su
mele alocate pentru /inul 1973. 
Populația din zonele aflate încă sub 
controlul regimului de la Pnom Penh 
suferă acut de pe urma lipsei de ali
mente și a altor produse de primă 
necesitate. Orice manifestare de ne
mulțumire este reprimată cu cruzime 
de autorități.

Pe de altă parte, degringolada re
gimului este accentuată și amplifi
cată de impasul militar. în fata va
lului crescînd al ofensivei forțelor 
patriotice, trupele guvernului de la 
Pnom Penh cedează teren, iar nu
mărul dezertărilor este tot mai mare. 
Știrile sosite in ultimul timp infor
mează despre intensificarea acțiuni
lor patrioților în jurul ultimelor bas
tioane ale regimului de Ta Pnom 
Penh — capitala țării și citeva cen
tre mal importante. Zilele trecute, 
un apel al Frontului Unit Național 
al Cambodgiei chema populația . și 
rezidenții străini să evacueze Pnom 
Penhul, pentru a se evita pierderi 
de vieți omenești și bunuri.

în acest context, constituirea unui 
nou cabinet ministerial la Pnom 
Penh reprezintă, de fapt, o încer
care disperată de regrupare a rin- 
duirilor tot mai rare ale susținători
lor regimului lonnolist, într-un mo
ment in care pozițiile acestuia se 
clatină din temelii. Asemenea încer
cări însă nu pot avea sorți de 
bîndă. „Străduința de a conferi 
bază mai largă guvernului nu 
reuși să scoată regimul din imobi
lismul său, deoarece acesta este con
fruntat cu uriașe probleme de ordin 
economic și militar și obligat să ac
ționeze ta cadrul unor marje res- 
trînse, limitate de cuantumul ajuto
rului american" — notează agenția 
France Presse. Succesele patrioților 
cambodgieni demonstrează votata de 
neînfrint a poporului khmer. sub 
conducerea Frontului Unit Național 
al Cambodgiei și a Guvernului Regal 
de Uniune Națională, singurii săi re
prezentanți autentici, de a-și conti
nua pînă la victoria deplină lupta 
împotriva clicii trădătoare de la 
Pnom Penh, pentru dreptul sacru la 
autodeterminare, la dezvoltare de 
sine stătătoare.

Kissinger, urmează să întreprindă, 
în primele lupi ale anului 1974, un 
turneu oficial printr-o serie de sțate 
latino-americane.

la Saigon, angajata in cheltuieli mi
litare uriașe.

Partidul Muncii,81 primuh>< 
ministru Golda Meir, a pierdut șase 
mandate, deținînd în prezent 51 de 
locuri în Knesset (parlamentul israe- 
lian), anunță postul național de ra
dio, transmitted rezultatele finale 
neoficiale ale alegerilor generale care 
au avut loc recent te Israel. Partidul 
de opoziție Likud a cîștigat opt man
date, avînd în prezent 39 de repre
zentanți în parlament.

Diîicultăți economice ale 
administrației de ia Saigon. 
După cele zece devalorizări din anul 
trecut, Ia începutul acestui an, la 
Saigon, a fost anunțată o nouă de
valorizare „oficială" a piastrului sud- 
vietnamez, al cărui curs a fost co- 
borît cu alte două procente. Noul 
curs de schimb, de 560 de piaștri 
pentru un dolar american, constituie, 
astfel, o dovadă în plus a fenome
nelor inflaționiste și a greutăților 
evidente pe plan economic care con
fruntă tot mai acut administrația d»

Gospodinele din Tokio au 
organizat recent a amplâ 
manifestație de protest 
împotriva creșterii cos

tului vieții

RAVAGIILE SECETEI 
IN MALI

iz- 
o 

va

Eugen IONESCU

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a în
cheiat vizita în Mexic, pierind la 
New York. în timpul celor trei zile 
cît s-a aflat în Mexic, 
heim a avut convorbiri 
tele Luis Echeverria și 
cialități ale țării gazdă.

Noul tarif pentru bunurile 
de larg consum, «up^nd 
aproximativ 1 000 de articole, a fost 
adoptat la Montevideo (Uruguay). 
Noul tarif prevede sporirea cu 60 la 
sută a prețurilor la majoritatea pro
duselor de primă necesitate, în timp 
ce salariile cunosc o creștere doar de 
35 la sută.

Kurt Wald- 
cu președin- 
cu alte ofi-

■-a anunțatLa Casa Alba
numirea lui William Usury te postul 
de asistent special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele de muncă. 
Noul asistent prezidențial urmează să 
acorde o atenție deosebită raportu
rilor de muncă din ramurile produc
ției și aprovizionării cu combustibil. 
William Usury își păstrează postul 
anterior de director al Serviciului fe
deral de mediere te domeniul con
flictelor de muncă.

Begsle Arabiel Saudite, 
Feisal, a avut convorbiri succesive 
cu Bernard Bongo, președintele Ga- 
bonului, și Mohamed Siad Barre, 
șeful statului somalez, aflați în vi
zită oficială la Riad. Au fost exa
minate o serie de probleme referi
toare la relațiile dintre Arabia Sau- 
dită și, respectiv, Gabonul și Soma
lia, te contextul evoluției generale a 
raporturilor dintre țările arabe și cele 
africane.

Un cabotier cu 212 per
soane la bord a naufragiat 
în largul provinciei filipineze Cebu 
(regiunea centrală a țării). în urma

Un grup de patru indi
vizi înarmați au Pătruns în- 
tr-unul din birourile companiei ae
riene italiene „Alitalia", de pe aero
portul internațional „Kennedy", fu- 
rtad bilete de bancă în valoare de 
200 000 de dolari. Cei patru au pă
truns cu ușurință te birou, dîndu-se 
drept tehnicieni veniți să repare in
stalația telefonică.

Venezuela propune 
convocarea unei conferințe 

a țărilor producătoare 
și consumatoare de petrol

CARACAS 6 (Agerpres). — Mi
nistrul venezuelean al minelor și 
petrolului, Hugo Perez La Salvia, a 
propus — într-o declarație făcută 
presei — organizarea unei reuniuni 
cu participarea reprezentanților ță
rilor exportatoare de petrol și a ce
lor consumatoare, la care să se 
analizeze aspecte ale actualei crize 
petroliere. El a afirmat că-Propune
rea urmează să fie avansată, în mod 
oficial, la întrunirea Organizației 
țărilor exportatoare de 
(O.P.E.C.), care începe 
Geneva.

„Ceea ce se poate aștepta de la 
această întrevedere — a declarat mi
nistrul venezuelean — este elabora
rea unei formule care să permită 
stabilizarea prețurilor și să ducă la 
stăvilirea creșterii continue a pre
țurilor la bunurile industriale și la 
combustibili".

Pe de altă parte, La 
dențiat necesitatea 
O.P.E.C. să examineze 
înființării și finanțării 
de dezvoltare, care să . . 
Uzarea unor proiecte economice în 
țările aflate in curs de dezvoltare.

• UN „MUZEU DE 
IMAGINI ALE SUBCON
ȘTIENTULUI” a fost înfiin
țat la centrul psihiatric „Pe- 
dro H" din Brazilia. Muzeul 
conține peste 90 000 de lucrări 
plastice realizate de pacienți și 
e considerat de specialiști drept 
o colecție artistică psihopatolo
gică unică in lume. La originea 
acestui muzeu a stat atelierul 
de pictură al secției de „tera
peutică ocupațională" din ca
drul centrului psihiatric amintit, 
care funcționa nu numai ca un 
mijloc de divertisment pentru 
pacienți, ci mai ales ca metodă 
de cercetare și tratament.

R. F. GERMANIA

petrol 
azi la

Salvia a evl- 
ca membrii 

posibilitatea 
unui institut 
sprijine rea-

Situația economică și perspectiva.
unor confruntări politice interne

Dacă în ce privește viața politică 
Internă, gruparea torțelor și parti
delor politice sau orientările lor se 
poate aprecia că 1974 nu va aduce 
în R.F.G. schimbări importante — 
aceasta ținînd seama și de faptul 
că pină la următoarele alegeri par
lamentare mai Slnt trei ani — în 
schimb viața economică se anunță 
mai agitată, pe fundalul general al 
înrăutățirii conjuncturii care se 
constată ta toate țările Europei oc
cidentale.

In acest context, sînt semnificati
ve prognozele economice 
1974, publicate în ultimul 
revistei cercurilor de 
„WIRTSCHAFTSWOCHE", 
ma unui supliment de 16 
care se anticipează o diminuare ac
centuată a investițiilor.

Pornind de la observația că în 
1973 s-au manifestat o serie de ten
dințe negative te ce privește creș
terea economiei (scăderea ratei in
vestițiilor, a volumului economiilor, 
o accelerare a fluctuației capitaluri
lor, inclusiv o sporire a exportului 
de capital vest-german te străină
tate, inflație te creștere etc.), revis
ta conchide că pentru 1974 conjunc
tura se va caracteriza astfel ; „cea 
mai importantă trăsătură — ritmul 
de creștere tinzind spre zero ; pre
țurile : cu 8 la sută mai mari ; șo
maj : cel puțin 2 la sută". Si alte 
prognoze pentru 1974 sînt plasate 
sub semnul conjuncturii înrăutățite : 
producția industrială va fi cu 1,5 la 
sută mai scăzută, iar capacitățile in
dustriale de producție vor fi folosi
te în proporție de 82 la sută. Inves
tițiile vor scădea cu 5 la sută, 
schimb numărul f " 
cu 10 Ia sută mai

pe anul 
număr al 

afaceri, 
sub for— 
pagini, în

, in 
falimentelor va fi 

; mare. O scădere

a ratei de creștere față de anul pre
cedent se anunță și te domeniul ex
portului și importului.

Ce-i drept, asemenea aprecieri nu 
stat lipsite de un substrat poliție, 
revista — apropiată sferelor politice 
„creștin-democrate" — neascunzîn- 
du-și adversitatea față de coaliția 
guvernamentală — pe seama căreia 
încearcă să arunce răspunderea ac
tualei evoluții, ignorînd tendințele 
și procesele generale din lumea ca
pitalistă.

Nu este mal puțin adevărat că șl din

CORESPONDENȚA DIN BONN

sferele cercurilor guvernamentale sa 
fac auzite previziuni destul de puțin 
optimiste, subliniindu-se însă că 
acestea nu reprezintă fenomene lo
calizate doar la economia vest-ger- 
mană, ci cuprind, practic, întreaga 
lume occidentală, te strînsă legătu
ră ma.i ales cu penuria generală de 
energie. în lumina acestei situații, 
prof. dr. Olaf Sievert, economist cu
noscut, membru al comitetului de 
experți ce elaborează studii pentru 
guvernul R.F.G., apreciază că rata 
de creștere ta 1974 va fi nulă, deși 
în prețuri curente produsul social 
brut va spori cu 6,5 la sută (efect 
al continuării inflației). Klaus-Die- 
ter Schmidt, conducătorul departa
mentului conjuncturii R.F.G. din 
cadrul Institutului pentru economia 
mondială al Universității din Kiel, 
consideră că prețurile vor crește ta

1974 cu circa 7 la sută în ce priveș
te produsele industriale, cu 9 la su
tă la produsele agricole, cu 15,5 la 
sută la produsele importate.

Diversele partide și personalități po
litice vest-germane nu interpretează, 
firește, în mod uniform aceste prog
noze. Răspunzind unei anchete efec
tuate de publicația „BILD AM SONN
TAG", Walter Scheel, vicecancelar 
și ministru de externe și, totodată, 
candidat la alegerile din 1974 pen
tru președinția R.F.G., apreciază că 
nu există încă toate informațiile 
necasare pentru a se putea aprecia 
cu certitudine evoluția economiei 
în anul care a început. în schimb, 
Helmut Kohl, ministru prezident al 
landului Rhetaland-Pfalz și preșe
dinte al partidului de opoziție 
U.C.D., consideră că numai o schim
bare a politicii economice a guver
nului te favoarea investițiilor priva
te de capital ar putea să salveze e- 
conomia R.F.G. de o recesiune în
soțită de un șomaj masiv. Indife
rent de pronosticurile ce se fac, gu
vernul vest-german și-a manifestat 
hotărîrea de a continua lupta „pe 
două fronturi" ; împotriva șomaju
lui șl totodată împotriva inflației.

Oricum, aceste diferențe de inter
pretări lasă să se întrevadă o luptă 
strînsă pentru cele trei alegeri de 
land care vor avea loc în 1974 (te 
toate landurile respective majorita
tea aparține partidului sodaJ-derno- 
crat). Iată de ce comentatorii politici 
nu exclud ca 1974 să fie, totuși, 
anul unor puternice confruntări po
litice, avînd drept substrat evoluția 
situației economice.

N. S. STANESCU

MARGINALII
Rutele secrete ale mizeriei

mari pa- 
plantelor 
arahide).

BAMAKO 6 (Agerpres). — Seceta 
care a persistat timp îndelungat în 
zona saheliană a perturbat evoluția 
economiei Republicii Mali în cursul 
ultimilor cinci ani — a declarat șe
ful statului, colonelul Moussa Traore. 
Pluviozitatea — deosebit de slabă în 
anii 1972 și 1973 — a provocat pier
derea a peste o treime din recolta 
de cereale și a aproximativ jumăta
te din șeptel. în regiunile de nord- 
est ale țării, cele mai afectate de se
cetă, producătorii au pierdut cvasi- 
totalitatea animalelor lor.

Totodată, s-au Înregistrat 
gube în domeniul culturii 
industriale (bumbac și
Pescuitul, navigația, alimentarea cu 
apă a populației au fost, de aseme
nea, grav afectate de scăderea nive
lului cursurilor de apă.

Reamintind o serie de măsuri a- 
doptate de către autorități pentru 
combaterea efectelor secetei. Moussa 
Traore a apreciat că doar acțiunile 
pe termen lung, inițiate te cooperare 
cu statele vecine, vor putea aduce 
o remediere reală a acestui flagel — 
seceta. în acest sens, el s-a pronun
țat pentru o acțiune concertată, pe 
plan regional sau subregional, și. în
deosebi. te cadrul Comitetului per
manent de luptă împotriva secetei, 
din care fac parte statele din zona 
saheliană.

O abilă vînătoare a 
fost instituită nu de 
mult intre coastele o- 
landeze și cele brita
nice. Vinatul ? Traule- 
rul britanic „April 
Diamond", care ridi
case ancora 'din por
tul olandez Scheve
ningen, in direcția An
gliei, avînd la bord 26 
de muncitori străini, 
majoritatea provenind 
din țările Asiei (Pa
kistan, India, Bangla
desh etc.).

Prevenit că este aș
teptat de paza de coas
tă engleză, căpitanul 
traulerului a făcut cale 
întoarsă, revenind în 
golful Scheveningen și 
acostînd lingă o veche 
goeletă pescărească. 
Tocmai se pregătea 
să-i transfere pe emi
granta înfricoșați pe 
nava pustie, cind po
liția olandeză a pus 
capăt tentativei. In le
gătură cu acest inci
dent, la Haga au fost

arestați doi englezi, 
iar al treilea a fost 
pus sub urmărire.

Afacerea „April Dia
mond" constituie o do
vadă certă că intre 
Scheveningen și coas
tele engleze există o 
rută a traficului 
carne vie, 
deosebit de profitabil 
pentru 
practică. Prețul trans
portării clandestine a 
unei singure persoane 
din Olanda in Anglia 
se ridică la 4 000—5 000 
guldeni. Scheveningen 
este doar punctul 
tranzit, dar 
muncitorul 
căutare de 
trebuie să . __
diferite alte sume, căci 
rețeaua transportului 
de contrabandă este 
astfel organizată incit 
fiecare verigă a sa tre
buie să-și primească 
partea.

Traficanții. scrie zia
rul „Guardian", care

cu
business

cei care il

de 
pină la el 
străin in 
lucru mai 

plătească

relatează cazul, mizea
ză pe faptul că acești 
dezmoșteniți obțin re
lativ lesne viza de ie
șire, dar se lovesc de 
restricțiile impuse de 
legile imigrației in ță
rile vest-europene. In
tervin deci afaceriș
tii, care-și oferă ser
viciile. Inghesuițl in 
autocamioane, in bărci 
de ocazie și vapoare, 
nemincați, istoviți și 
jecmăniți la singe, 
emigranții, cărora li se 
fac tot felul de pro
misiuni. cad victimă 
indivizilor lipsiți de 
scrupule ce le exploa
tează sărăcia, creduli
tatea, ignoranța.

Iar cind afaceriștii 
sint descoperiți, solu
ția este simplă : ale
gerea unei noi rute 
secrete însoțită de spo
rirea sumelor pretin
se pentru transportul 
clandestin.

Capricilla vremii: In cen
trul Franței s-au produs 
inundații, 
tomobile
șosea în

Și iatd, au- 
blocate pe o 
apropiere de

G. BONDOC

• LUNA SI PESCUI
TUL Pentru pescarii sovietici 
din Marea Caspică planul zilnic 
de „producție" la sardele se 
stabilește în funcție de faza ta 
care se află Luna. Această in
terdependență, bizară la prima 
vedere, are o explicație cît se 
poate de simplă : în Marea Cas
pică sardelele nu sînt capturate 
cu năvoadele, ci cu ajutorul 
unor pompe de mare capacitate, 
echipate cu surse puternice de 
lumină. Peștele se adună la lu
mină, în bancuri mari, care sint 
„aspirate" cu pompele, pe pun
tea pescadorului. Cînd e Lună 
plină, efectul reflectoarelor 
scade considerabil, ceea ce pro
voacă și o reducere a recoltei 
„ogoarelor albastre". De aceea, 
în asemenea nopți pescarii nu 
ies la pescuit, și invers, atunci 
cînd nu apare Luna, pescuitul 
atinge „apogeul". In astfel de 
nopți fiecare pescador poate 
pompa din adîncurile mării 
pînă la 150 tone pește pe schimb.

• UNIVERSITATEA BE
NINULUI.
zența unor înalte oficialități, a 
avut loc ceremonia de inaugu
rare a Universității BeninuluL 
„Universitatea Beninului, a a- 
rătat președintele Republicii 
Togo, E. Eyadema, este destina
tă să formeze cadre proprii car» 
să contribuie la întărirea inde
pendenței noastre". Purtînd nu
mele renumitei civilizații afri
cane născută te Evul Mediu în 
nordul Golfului Benin, noua 
universitate, situată Ia doi kilo
metri de capitala togojeză 
Lome. se întinde pe o suprafață 
de aproximativ 300 de ha. Pa
vilioanele sale adăpostesc un 
institut de științe și educație, o 
facultate de medicină, un insti
tut de agronomie, o școală su
perioară de mecanică industria
lă, o școală superioară de ad
ministrație, tehnică economică, 
gestiune și comerț.

• RACHETA „CAS
TOR” va J975, „vedeta" 
unor importante experiențe ști
ințifice argentinene în stratu
rile înalte ale atmosferei An- 
tarctidei. Organizate de Comi
sia națională de investigații 
spațiale din Argentina, ta coo
perare cu Institutul Max Plank 
din R.F. Germania, experiențele 
au drept țel studierea timpuri
lor electrice și magnetice din 
straturile superioare ale atmo
sferei, în particular elucidarea 
fenomenelor fizice perturbatorii, 
care uneori pot întrerupe total 
comunicațiile. Argentina fabri
că două tipuri de rachete : „Cas
tor", cu două trepte, și „Rie
gel". cu o singură treaptă.

• ȘCOALA CĂSĂTO
RIEI. Orașul Poznan este sin
gura localitate din Polonia care 
găzduiește o școală a căsătoriei 
perfecte. Cursanții sînt tineri 
intre 18—30 de ani, precum și 
soți care doresc să învețe să-și 
ajute soțiile in gospodărie. Pro
gramul școlii cuprinde cursuri 
de igienă a căsătoriei, sexologie, 
lecții practice de menaj, prele
geri despre creșterea și educa
ția copiilor etc.
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