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ÎN AGRICULTURĂ
este actual, este urgent tot ce garantează
realizarea unor producții mari în acest an

ț în acest an, potrivit planului de atat, agriculturii ii revin sarcini mari in ce privește sporirea producției vegetale și animale. Pentru realizarea lor trebuie să se muncească încă din aceste zile în mod intens, chibzuit, să nu se admită nici o abatere de la normele tehnice stabilite. „Este necesar — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită la plenara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din noiembrie 1973 — să se asigure mai buna exploatare și folosire a parcului de mașini agricole, organizarea mai judicioasă a muncii in întreprinderile agricole de stat și cooperative, mobilizarea tuturor forțelor oamenilor muncii de la sate, în vederea executării fiecărei munci a- gricole în timpul optim, cu respectarea riguroasă a regulilor agrotehnicii moderne". Aceste indicații trebuie aplicate încă din aceste zile care premerg campania agricolă de primăvară, zile în care la cimp, în grădinile de legume sau în livezi trebuie executate numeroase lucrări _ce condiționează, în mare măsură, nivelul viitoarelor recolte. De aceea, organele și organizațiile de partid, organele agricole și consiliile populare, care poartă răspunderea pentru bunul mers al treburilor în agricultură, trebuie să acționeze cu hotărîre pentru executarea tuturor lucrărilor de sezon, să ia măsuri care să garanteze că pregătirile — în toate sectoarele și pină la cele mai mici amănunte — se desfășoară conform graficelor stabilite și la nivel tehnic corespunzător.Obținerea unor recolte mari este hotărîtă, în mare măsură, de fertilizarea terenurilor. Transportul șl aplicarea Îngrășămintelor organice trebuie să preocupe, în aceste zile, conducerile unităților agricole, or-
<____________  

ganizațiile de partid de la sate In așa fel incit această importantă rezervă de creștere a recoltelor medii la hectar să fie valorificată pe deplin. în numeroase comune și sate s-au desfășurat, în această iarnă, ample acțiuni pentru a se transporta în cîmp și așeza în platforme și grămezi cantități cit mai mari de îngrășăminte naturale. Cu toate acestea, în sectoarele zootehnice ale unităților agricole și în curțile locuitorilor de la sate con
• Fertilizarea terenurilor • Arături în „feres
trele iernii" 0 Pregătirea răsadurilor pentru 

legumele timpurii • Stropitul pomilor

tinuă să existe cantități mari de gunoi. în ultimul timp, chiar în județele în care s-au inițiat acțiuni bune în direcția fertilizării terenurilor se constată o încetinire a lucrărilor. Trebuie acționat cu hotărîre pentru a se transporta la cîmp cantități cît mai mari de gunoi de grajd. Vor trebui fertilizate, cu prioritate, suprafețele prevăzute a se cultiva cu sfeclă de zahăr și cartofi de toamnă. în acest an, a- gricultura primește cu 45 la sută mai multe îngrășăminte chimice. Livrarea lor se face masiv, dar nu există aceeași preocupare pentru transportul și depozitarea lor cu grijă. în unele gări din județele Teleorman și Gorj — după cum informează regionala C.F.R. Craiova — există mari cantități de îngrășăminte chimice pe care unitățile agricole cărora le ăîrit destinate nu le-au ridicat la timp, iar din cauza proastei depozitări se degradează. Este de datoria organelor de spe

cialitate să controleze modul cum sînt organizate transportul, depozitarea și administrarea Îngrășămintelor chimice, să tragă la răspundere pe toți cei care se fac vino- vați de proasta lor gospodărire.Constituie o realizare importantă faptul că pe aproape întreaga suprafață prevăzută au fost executate arături de toamnă. Au mai rămas suprafețe nearate mai ales în județele Olt, Teleorman, Ilfov, Ialomița, Vrancea și Harghita. A

ceste terenuri pot și trebuie să fio arate în „ferestrele iernii", cînd solul nu este înghețat decît la suprafață. Declanșarea însămînțărilor de primăvară trebuie să găsească tot terenul arat.O atenție deosebită trebuie acordată de către specialiști urmăririi stării de vegetație a semănăturilor de toamnă. Condițiile grele de semănat, cît și iarna lipsită de precipitații au declanșat o serie de fenomene în dezvoltarea plantelor, diferite de la o zonă la alta, de la o tarla la alta. De aceea, un control permanent este absolut necesar. în urma observațiilor făcute vor trebui aplicate măsuri agrotehnice adecvate, în așa fel incit să se asigure condiții normale de dezvoltare a plantelor. Un ajutor prețios in acest sens 11 acordă stațiunile experimentale din fiecare zonă, care, pe baza determinărilor și a observațiilor făcute, recomandă lucrările ce trebuie aplicate pentru
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buna desfășurare a vegetației culturilor.în această perioadă, se execută numeroase lucrări în legumicultura, pomicultură, viticultură, cărora trebuie să li se acorde cea mai mare atenție, In mod deosebii trebuie luate măsuri in vederea realizării integrale a suprafețelor prevăzute a se cultiva cu fiecare sortiment de legume de care depinde realizarea producțiilor planificate și deci buna aprovizionare a pieței. Pentru aceasta se cere să se producă răsaduri în cantități îndestulătoare și de cea mai bună calitate. Pină acum, în cooperativele agricole, din cele 152 760 mp răsadnițe s-au însămințat 47 300 mp, lucrările fiind mai întîrziate în județele Dolj — 15 la sută din prevederi și Arad — 19 la sută — adică județe cu mare pondere în cultura legumelor timpurii. De asemenea, trebuie intensificate lucrările de iarnă în livezi — tăierile și stropitul pomilor — de care depinde viitoarea recoltă de fructe.Pentru buna desfășurare a campaniei agricole de primăvară este necesar ca organele județene de partid și de stat, direcțiile agricole și uniunile cooperatiste să analizeze temeinic stadiul pregătirilor și să la măsuri în vederea grăbirii lor. Comitetele comunale do partid și consiliile populare sînt datoare să urmărească și să sprijine efectiv activitățile desfășurate de unitățile agricole din raza comunei privind repararea utilajelor, aprovizionarea cu semințe și alte materiale necesare, să mobilizeze pe cooperatori la acțiunile de fertilizare și îmbunătățiri funciare. Măsurile bine chibzuite, gospodărești vor permite ca de îndată ce se va desprimă- văra să se poată Intra eu toate forțele în cîmp, să se facă lucrări de cea mai bună calitate, în așa fel Incit în anul 1974 să se obțină, pe toate terenurile, recolte mari.
_______ J

în bazinul carbonifer 

al Văii Jiului

IMPORTANTE CANTITĂȚI 
DE CĂRBUNE PESTE PIANColectivul exploatării miniere Vulcan, care a lansat chemarea la întrecere pe țară în ramura industriei carbonifere, a expediat unităților beneficiare mai mult de 5 000 tone cărbune extras peste sarcinile de plan de la începutul anului. Prin îmbunătățirea tehnologiei de lucru în subteran și folosirea mai eficientă a mașinilor și instalațiilor au înregistrat în ultimul timp sporuri însemnate de producție minerii de la Paroșeni, Aninoa- sa, Lupeni, Uricani și Dîlja. Ca urmare a bunei organizări a producției și a sporirii productivității muncii, pe ansamblul bazinului carbonifer al Văii Jiului s-au extras peste prevederile de plan aferente perioadei care a trecut de la începutul lunii 7 643 tone de cărbune e- nergetic șl cocsificabil.(Agerpres)
TÎRGOVIȘTE

SE MĂREȘTE FAMILIA 
STRUNGURILOR

DE ÎNALTĂ TEHNICITATEIndustria județului Dîmbovița își lărgește continuu nomenclatorul de produse. La întreprinderea S.A.R.O. din Tîrgoviște anul acesta a debutat cu realizarea strungurilor speciale destinate confecționării inelelor pentru rulmenți — mașini- unelte fabricate pentru prima, dată la noi în țară — care vor echipa noua fabrică de rulmenți din Alexandria. Tot aici, în colaborare cu întreprinderea similară din Arad, au fost introduse în producție de serie strungurile mari paralele, cu diametru de peste 600 mm. Sînt în curs de asimilare strungurile automate S.A.R.O.-42 și 60.în nomenclatorul de produse al unităților dîmbovițene au mai fost incluse, după rețete originale, utilaje pentru industria chimică și materiale destinate șantierelor de construcții, realizate de Întreprinderile din Găeștl, Titu, Moreni, Doicești, Fieni și Mija. (Agerpres)

Bun venit Maiestății Sale»

regele Hussein Ibn Talal al
Regatului Hașemit al Iordaniei!Astăzi sosește la București Maiestatea Sa regele Hussein Tbn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei, care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va efectua o vizită oficială in țara noastră, lnscriindu-se in contextul relațiilor mereu ascendente dintre România și Iordania, dintre țara noastră și statele arabe, vizita marchează un moment important in dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase dintre cele două țări, în afirmarea năzuințelor de pace șl înțelegere de care sint animate popoarele român și iordanian.

Născut la 14 
noiembrie 1935, 
suveranul ior
danian, după ab
solvirea (colii 
primare la Am
man, fi-a conti
nuat studiile, 
timp de doi ani, 
la colegiul Vic
toria din Alexan
dria (Egipt) fi la 
colegiile Harrow 
fi Sandhurst din 
Anglia.

Devine rege al 
Iordaniei la 11 
august 1952, iar 
la 2 mai 1953 iși 
asumă puterea 
constituțională.

De la urcarea 
pe tron a regelui 
Hussein, in Ior
dania au fost în
treprinse efor
turi susținute 
pentru dezvolta
rea economiei 
naționale si a tu
turor celorlalte 
sfere de activita
te, pentru pune
rea in valoare a 
resurselor natu
rale ale țării. In 
prezent, poporul 
iordanian este 
angajat in infăptuirea planului 
trienal de dezvoltare a țării, pe 
perioada 1973—1975, ale cărui obiec
tive esențiale sint creșterea volu
mului producției naționale fi echi
librarea balanței de plăți a țării. 
Suma alocată pentru realizarea pla
nului trienal se ridică la 180 mili
oane dinari (circa 500 milioane do
lari), din care o parte importantă 
este destinată dezvoltării agricultu
rii. De asemenea, se prevede spori
rea exporturilor de fosfați, minereu 
ce reprezintă una din principalele 
bogății naționale ale Iordaniei. Im
portante fonduri sint alocate fi pen
tru invățămînt și asistență socială.

Relațiile comerciale ale Iordaniei 
cu diferite țări ale lumii au cunos
cut in ultimii ani o dezvoltare ac
centuată. Datorită creșterii conside
rabile a exporturilor, balanța de 
plăți a țării s-a îmbunătățit simți
tor.

Pe planul politicii externe. Iorda
nia a militat, sub conducerea rege
lui Hussein, pentru realizarea uni
tății dintre țările arabe, pe baza li
bertății și egalității in drepturi. 
Iordania se pronunți pentru solu
ționarea conflictului din Orientul 
Apropiat in conformitate cu rezolu
țiile Consiliului de Securitate al 
Națiunilor Unite și insistă pentru 
restaurarea drepturilor depline ale 
poporului palestinean.

Pe lingă acțiunile vizînd dezvolta
rea solidarității cu celelalte state 
arabe, Iordania a întreprins, mai 
ales in ultimii ani, numeroase ac
țiuni pentru stringerea legăturilor 
sale cu diferite țări ale lumii.

De la stabilirea de relații diplo
matice intre România și Iordania, 
in aprilie 1965, legăturile pe diferi
te planuri dintre cele două țări au 
cunoscut un curs ascendent, pe baza 
respectării independenței fi suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc. Deși de 
dată relativ recentă, schimburile e- 
conomice dintre cele două țări au 
înregistrat, an de an, creșteri sub
stanțiale.

Poporul român, care a nutrit în
totdeauna sentimente de solidaritate 
față de lupta popoarelor arabe pen
tru consolidarea independenței și 
suveranității naționale, împotriva 
imperialismului, colonialismului și

neocolonialismulut, pentru înfăptui
rea aspirațiilor de progres social și 
viață mai bună, urmărește cu pro
fundă simpatie eforturile acestor 
popoare, intre care și poporul ior
danian, pe calea progresului econo
mic fi social, se bucură sincer de 
realizările pe care le obțin.

Așa cum este cunoscut, România, 
profund atașată ideilor păcii și co
laborării internaționale, a adoptat o 
poziție constructivă și clară in pro
blema conflictului din Orientul A- 
propiat, militind in mod consecvent 
pentru încetarea ostilităților și pen
tru soluționarea politică, pe cale 
pașnică, a diferendului. Sint cunos
cute intensa activitate politico-di- 
plomatică, multiplele demersuri în
treprinse de România, inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
direcția unor acțiuni care să asigure 
o reglementare constructivă, pașnică 
și trainică a situației din această 
parte a lumii. Opinia publică din 
România a primit cu satisfacție ves
tea acordului dintre Egipt și Israel 
asupra dezangajării și separării for
țelor lor militare, considerind că 
aceasta reprezintă un prim pas con
structiv pe calea statornicirii păcii 
in Orientul Apropiat. Desigur, solu
tionarea trainică a conflictului din 
această zonă face absolut necesare 
noi înțelegeri, noi eforturi de natură 
să înlăture problemele complexe re
zultate din îndelungata confruntare 
militară, trecerea de la tratativele 
militare la negocieri asupra proble
melor de fond, in scopul unei rezol
vări a diferendului care să asigure 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, independen
ța, suveranitatea și integritatea te
ritorială a tuturor statelor din zonă, 
rezolvarea problemei poporului pa
lestinean, in conformitate cu pro
priile sale aspirații.

Poporul român iși exprimă speran
ța că vizita suveranului iordanian in 
țara noastră, convorbirile pe care le 
va avea cu președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se vor solda cu rezultate fructuoase 
pentru ambele țări, in interesul și 
spre binele celor două popoare, al 
păcii și colaborării internaționale.

lntimpinindu-l cu bucurie pe înal
tul oaspete, poporul român ii adre
sează tradiționala urare: „Bun ve
nit pe pămintul României /•

SPORT Șl SĂNĂTATE 
pentru toți cetățenii țării 

Ce trebuie făcut pentru un start bun, In maratonul perpetuu al sportului de mase
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
Generosul orgoliu j

La sate. In perioada anotimpului friguros se lucr^azd Intens la repararea utilajului 
agricol ce va fl folosit In campania de primâvarâ, se fertilizează terenul, se curăță șl 
se stropesc pomii. O confirmă Imaginile din cele două' fotografii. In stingă i stropitul 
pomilor tn livada cooperativei agricole din Racovlța, ludețul Argeș. In dreapta i aspect 

de la centrul de reparații Bârcâneștl, județul Prahova.L-am Întrebat, zilele trecute, pe unul dintre „tinerii veterani" al Întreprinderii de mașini electrice București, maistrul principal Gheorghe Dăscălescu, om al cărui stagiu In producție acoperă nu mai puțin de Jumătate de secol :— Care e cea mal mare satisfacție pe care ați încercat-o în lungul dumneavoastră „itinerar de producție" ?Uitindu-se puțin mirat la mine — ca și cum tocmai la o asemenea întrebare nu se aștepta — bărbatul acesta înalt și vînjos, un adevărat Ceahlău de putere și sănătate la cele peste șase decenii pe care le poartă eu mîndrie pe umeri, a rămas cîteva clipe pe gînduri.o fi— E greu să răspunzi așa, pe nepusă masă, la întrebare ca asta. Munca iți dă multe mulțumiri
PICĂTURA DE CERNEALĂ

împliniri. Iar ca s-o alegi pe cea mai însemnată trebuie să le lași pe toate celelalte la o parte. Nu-i ușor, credeți-mă ! Șî, totuși, dacă ar fi să mă opresc la una singură din multele satisfacții ale unei vieți de muncă, aș pomeni-o pe aceea de a fi crescut și format oameni care astăzi mă conduc ei pe mine. Uite-1, de pildă, pe directorul tehnic al întreprinderii, inginerul Constantin Bira. Cindva a lucrat ca muncitor sub conducerea mea, apoi a făcut liceul la seral, a urmat politehnica și acum e unul din cei mai apreciați specialiști în mașini electrice din țara noastră. Și nu e singurul care a pornit de „sub mîna mea" și a ajuns într-un post de conducere. Vă rog să mă credeți, nu cunosc bucurie mai mare decît aceea de a primi azi îndrumări și indicații tehnice competente din partea acelor oameni pe care, în urmă cu ani. i-am îndrumat în primii pași ai meseriei...în cuvintele maistrului Dăscălescu răsuna un orgoliu de un fel deosebit. Un orgoliu care depășește limitele strimte, egoiste, ale trufiei, atingînd acea altitudine morală pe care ți-o conferă numai conștiința datoriei împlinite. A recunoaște că ai fost întrecut — în pricepere, competență, capacitate tehnică — de cel pe care tu' însuți l-ai pregătit și format înseamnă a te recunoaște nu învins, ci învingător. Ascultîndu-1 pe omul din fața mea, mă gindeam că a fi capabil de un asemenea orgoliu, superior pe plan etic, înseamnă, în fond, a da dovadă de cea mai pură, cea mai nobilă generozitate.
Victor BÎRLADEANU

A trecut aproape un an de la apariția Hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice șl (portului, document de importanță decisivă pentru propășirea acestor activități de interes național, părți componente alb procesului de educare comunistă a
Z----------------------------- --------------------------------------------------------------\

Pentru ca drobul de sare să nu fie pus, 
a doua oară, pe aceeași policioară

Pe strada serg. Morarii Ștefan colț cu Antiaerienei s-a produs un eveniment catastrofal. Toată lumea l-a comentat atunci.Dacă mergi la Autobaza nr. 1-Alexandria a I.U.T. București și discuți un sfert de oră, obligatoriu vine vorba despre dramatica amintire. Cu un sentiment de vădită jenă gazdele îți vor spune : „Noi... sîntem aceia... cu întîm- plarea... de pe Antiaerienei..."Au trecut cîteva luni. E bine că legea uitării n-a operat în memoria celor care, dacă n-au fost actorii nenorocirii, s-au aflat în culisele ei. Departe de eveniment, nici noi nu l-am pierdut din vedere. Ne-am gîndit în tot acest răstimp că faptele pot fi uitate, dar învățămintele lor — în nici un caz. Nu e de dorit să ajungem la întim- plări ireparabile ca să devenim mai înțelepți sau mai pricepuți ; dar dacă o astfel de întîmplare survine, e de neconceput ca, pentru a doua oară, drobul

da sare să fia urcat pa *- ceeașl policioară.întîmplărila ala căror a- mănunte le von relata in continuare nu se deosebesc de altele de acest fel de- cit prin datele și împrejurările concrete în care s-au produs. Ele au o trăsătură

ci de modul în care oamenii își fac datoria. Pentru că faptele bune ori mai puțin bune trimit totdeauna, în mod obligatoriu, la calitatea umană. La ceea ce, de fapt, este omul concret, de lingă noi, cu virtuțile sau scăderile lui.
Relatăm, in amănunt, o întîmplare care, ca 

toate întîmplările de acest fel, vorbește 
despre substanța calităților umane

și un mobil fundamental comun cu episoade de asemenea natură : calitățile umane care se află la rădăcina, la punctul de pornire al faptelor.Dacă, de pildă, piinea nu este bine coaptă, dacă fereastra casei nu este trainic făcută, sau dacă — așa cum este în cazul de față, mor oameni „din senin" — în ultimă șl în ultimă instanță se convinge oricine că nu de „întimplări" ori „ghinioane" este vorba.

Dar, să povestim cazul, cu lux de amănunte tocmai pentru a da posibilitate cititorului să raporteze fiecare episod, fiecare faptă, fiecare gest, la ideea enunțată.Cînd s-a întîmplat macabrul accident — basculanta năvălind Intr-un cortegiu funerar — s-a vorbit foarte mult de vina șoferului cu nume predestinat — Constantin Trăz- nitu.C. T. și-a preluat servi

ciul în ziua de 30 aprilie 1973 și a primit basculanta ce va căpăta un nefericit renume : 33-B-6857. Mașina se afla de două zile In a- telier. Șoferul care lucrase pe ea i-a atras atenția că are frîne proaste. „Bu- cegi“-ul va ieși din reparație în ziua de 23. In ziua de 25 va fi adus din nou la atelier ; motiv : reparație diferențial și... frîne. In total, în primele 40 de zile de angajare a lui Constantin Trăznitu, șoferul va primi trei sancțiuni, iar mașina va fi „reparată" de 5 ori. Indisciplina șoferului se finea de mină cu superficialitatea mecanicilor, în timp ce șantierele așteptau beton.Nu s-ar putea spune că starea disciplinară printre șoferi ori nivelul de seriozitate profesională la ateliere nu constituiau preocupări la autobaza A- lexandria. Am avut prilejul să constatăm că în mod
Sergiu ANDON

(Continuare în pag. a III-a)

tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii. In acest răstimp, mișcarea sportivă de la noi din țară, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, a obținut noi realizări, în special în domeniul sportului de mase înregistrîndu-se o evidentă Înviorare. Mii și mii de cetățeni s-au angajat pe calea efortului sportiv, tonic, adine binefăcător, au pătruns în arene și pe stadioane, și-au fortifiat organismul, sănătatea, prin intermediul numeroaselor competiții populare. La sfîrșitul anului 1973, tn lumina indicațiilor cuprinse in Hotărire, s-a organizat și a început să se desfășoare in întreaga țară prima ediție a „Cupei tineretului", amplă competiție cu caracter republican, destinată elevilor, studenților, militarilor, tinerilor muncitori și țărani. Asemenea realizări confirmă începutul bun înregistrat în mișcarea sportivă, pe drumul atragerii cetățenilor la practicarea exercițiului fizic și sportului, dovedind, totodată, necesitatea de a se persevera pe acest drum, în mod organizat, energic, cu pricepere și entuziasm.Zilele trecute a fost dat publicității regulamentul unui complex polisportiv denumit „Sport și sănătate", elaborat, de asemenea, la indicațiile conducerii de partid. Complexul „Sport și sănătate" are drept scop să contribuie la angrenarea sistematică a întregii populații, de ambele sexe și de toate virstele, Ia practicarea organizată a exercițiilor fizice și a sportului, in vederea dezvoltării fizice armonioase, a menținerii sănătății, a creșterii capacității de muncă și a petrecerii in mod util și plăcut a timpului liber, potrivit cu virsla. particularitățile de sex și preferințele fiecăruia. Astfel, organele și organizațiile sportive, toate organizațiile și instituțiile cu atribuții prin lege au

primit în mîinile lor un excelent mijloc de acțiune pentru a transforma mișcarea sportivă într-o adevărată mișcare de mase. Propaganda despre efectele binefăcătoare ala sportului, despre necesitatea exercițiului fizic în viața omului modern trebuie să devină mai intensă, concretă, cu adresă la orice cetățean, bărbat sau femeie, tînăr sau vîrstnic, la fiecare loc de muncă, în fiecare casă. Explicarea folosului participării Ia complexul sportiv, înțelegerea da către cetățenii din cele mai diverse categorii a rostului mișcării „Sport și sănătate" devine o îndatorire principală a tuturor asociațiilor sportiva, piatra de încercare a capacității lor de convingere și de atragere în circuitul sportiv a oamenilor muncii. De asemenea, organizațiile interesate — consiliile locale pentru educație fizică și sport, asociațiile sportive din întreprinderi, instituții, școli, comune și sate, cooperative meșteșugărești, precum și organizațiile sindicale, ale U.T.C.-ului și pionierești trebuie să elaboreze și să pună la punct toate măsurile pregătitoare. Să se asigure, de la bun început, cetățenilor doritori de a se înscrie la „Sport și sănătate", condițiile concrete de participare, in mod rapid, practic și cu maximă solicitudine, astfel ca fiecare să se convingă că iși va petrece timpul liber cu folos, pentru intărirea sănătății personale și a capacității sale de muncă.Să transformăm, deci, complexul polisportiv „Sport și sănătate" într-un mijloc puternic de îndeplinire a principalului obiectiv al mișcării noastre sportive : atragerea întregii populații active la practicarea exercițiului fizic.
Valeriu MIRONESCU
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Ce trebuie să știm despre complexul 
polisportiv „Sport și sănătate"
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Asigurarea
TURIST"Un interesant ciclu de concerte 

la Radioteleviziune
1»Că nu numai vara este prielnică drumețiilor ne-o dovedesc numeroasele scrisori sosite în ■- ceste zile la redacție, prin care cititorii noștri ne împărtășesc impresii din stațiuni de odihnă și tratament, călătoriile făcute de-a lungul șt de-a latul patriei. Unii dintre ei ne-au solicitat, între altele, lămuriri în legătură cu o formă de asigurare practicată de ADAS. în toate se- zoanele turistice. Este vorba de asigurarea „Turist". La rindu-ne, ne-am adresat tovarășului Pavel ștefan, director In Administrația Asigurărilor de Stat-Cen- trala, care a făcut o serie de precizări. Mai întîi, asigurarea „Turist" nu se adresează, in exclusivitate, turiștilor. Ea este folositoare tuturor acelor cetățeni care doresc să-și ia o măsură de prevedere pentru ei și pentru bunurile din gospodăria lor, mai ales etnd pleacă in deplasări mal lungi, in excursii sau în concedii. De asemenea, această formă de asigurare este utilă chiar ți persoanelor care nu călătoresc.Referindu-se la conținutul asigurării „Turist", tovarășul Pavel Ștefan arată că prin a- ceastă formă se asigură nu numai persoanele care încheie contractul de asigurare (pentru cazurile de invaliditate permanentă și de deces din accident), ci și bunurile din gospodărie sau cele luate in deplasare. Astfel, pentru accidentele de circulație auto-moto, suma asigurată caz de totală deces.riscul unor accidente ce se pot lnttmpla la domiciliul asiguratului : incendiu, trăsnet, explozie sau cutremur de pămînt. în astfel de situații, ADAS plătește următoarele sume asigu

rate : 20 000 de lei pentru cazul de Invaliditate permanentă totală șl 10 000 de lei pentru de
ces. în cazul accidentelor petrecute în alte împrejurări, sumele asigurate sint de 10 000 de lei pentru invaliditate permanentă totală și 5 000 de lei pentru deces. Totodată, trebuie reținut și faptul că în asigurarea „Turist" sînt cuprinse și bunurile gospodărești, pentru cazuri de avarieri sau distrugeri, plătindu-se despăgubiri pînă la 20 000 de lei inclusiv.O problemă de larg Interes este aceea privind durata și costul asigurării „Turist". Același interlocutor precizează că durata de încheiere a asigurării „Turist" este o lună prima de asigurare numai 15 lei.Pentru încheierea„Turist", ca și a oricărei forme de asigurare practicate de ADAS, cetățenii se pot adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau — direct — oricărei unități teritoriale a Administrației Asigurărilor de Stat.

PREMIERE TEATRALE
• TEATRUL RA

DIOFONIC vă invită să urmăriți azi, 28 ianuarie, ora 20,30, programul I, premiera „Interviul" de Angela Plattl, lucrare distinsă cu premiul II la concursul de scenarii organizat de Ra- dioteleviziunea română, — ediția 1973. Regia : Dan Puican. în distribuție: Coca Andronescu, Silviu Stăn- culescu, Costel Constantin, Draga Olteanu, Mihai Mereuță, Ileana Să- răroiu, N. Neamțu-Ottonel, Emest Maftei, Tatiana Iekel, Gheorghe Bănică, Corado Negreanu.• Inaugurind ciclul de spectacole cu public „Istoria comediei", TEATRUL TV prezintă marți 29 ianuarie 1974 ora 20.00 „Comedia antică greacă și latină". Spectacolul, transmis din sala Studio a teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", va cuprinde exemplificări cu fragmente din piesele „Norii" de Aristofan, „Ursuzul" de Menandru, „Soldatul fanfaron" de Plaut, „Phormio" de Terențiu. Conferențiar — comentator : prof. dr. docent Ion Zamfirescu. Adaptare pentru televiziune : Nae Cosmescu. Regia artistică : Cristian Munteanu.în distribuție : Dem. Rădulescu, Octavian Cotescu, Ștefan Mihăilescu- Brăila, Virgil Ogășanu, Ovidiu Schumacher, Dan Damian, Sorin Gheorghiu, Mihaela Dumbravă, Ioana Cio- mirtan, Ion Caramitru. Florian Pittiș, Rodica Tapalagă, Ovidiu Moldovan, Jean Reder, Adrian Georgescu, Telly Barbu. Dansează un grup de balerini.Soliști: Adina Cezar și Sergiu 
•Anghel.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA a prezentat în premieră 
„Ciinele grădinarului" de Lope de Vega. Regia : Dan Radu Ionescu (de la Teatrul german). Scenografia : Doina Almășan Popa. Interpreți: Coca Ionescu, Sinka Karoly (de la Teatrul maghiar), Viorica Cernucan, Radu Avram, Miron Netea, Camil Georgescu ș.a.

• TEATRUL ,.MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI a prezentat premiera pe țâră : „Frumoasa fără corp" de Victor Hîlmu. Regia — Zoe Stanca-Anghel și Gabriel Negri. Scenografia — Vasile Jurje. în distribuție : Silvia Brădescu, Viki Andronescu, Elena Ligi, Eleonora Luminița Gheorghiu, Despina Marcu, Constantin Cadeschi și alții.

• TEATRUL DE STAT DIN PLO
IEȘTI a prezentat recent premiera piesei lui Constantin Chiriță, „Adin- cimi". Regia : Harry Eliad. Scenografia : Vittorio Holtier. Interpreți: Eftimie Popovici, C. Revent, D. Pa- lade, Eusebiu Ștefănescu, Emilia Do- brin, Ștefan Chivu, Al Pândele, Anghel Bratu, George Filip, Victor Ian- culescu, Radu Dumitrescu, Marius Ionescu.

• TEATRUL EVREIESC DE STAT 
a înscris pe afișul său premiera 
„Moartea unui comis-voiajor" de 
Arthur Miller. Regia : Ivan Helmer. Scenografia : Valeriu Moisescu și Vasile Roman.

TURNEU BUCUREȘTEAN
• TEATRUL DE STAT „VALEA 

JIULUI" DIN PETROȘANI prezintă în Capitală, la sala Comedia a Teatrului Național, două spectacole după cum urmează :Vineri 1 februarie, ora 19,30: „Cor- nada" de Alfonso Sastre. Regia : Adrian Lupu. Scenografia : Virgil Popa.Luni 4 februarie, ora 19,30 : „Casa de mode" de Theodor Mănescu. Regia : Ion Simionescu. Scenografia : Aurel Florea.
TEATRUL POPULAR

DIN COMUNA ȘANȚ — 
LA BUCUREȘTICunoscutul teatru popular din comuna Șanț a fost în aceste zile oaspete al Capitalei. Amatorii din județul Bistrița-Năsăud ne-au oferit posibilitatea de a aplauda o realizare specifică artei pe care o practică : spectacolul de improvizație, pe un pretext dramatic dat, „Bătrînul își împarte averea".

Stagiunea muzicală 
a Radioteieviziunii a debutat sub semnul unor atrăgătoare promisiuni pentru melomani. Multe dintre a- cestea s-au îndeplinit pină acum. Să ne a- mintim că Ludovic Baci a prezentat, în stagiunea lirică. „Or- feu“ de Monteverdi, să notăm neuitatele creații ale Emiliei Petrescu, ale lui Nigel Rogers, participarea corului „Madrigal", dirijat de Marin Constantin. Sub același generic am ascultat „Privire de pe pod" de Rosselini, dirijor Mihai Brediceanu, cî- teva lucrări interesante în „Tribuna internațională a compozitorilor", etc.Concertul de joi a deschis un interesant ciclu : Ciclul B, dedicat celor trei mari compozitori : Bach,Beethoven, Brahms. Vor fi alăturate lucrări ale acestor reprezentanți a trei e- poci diferite, ca o pledoarie pentru continuitate în istoria a- cestei arte. Sînt exemplele cele mai convingătoare pentru ceea ce înseamnă In muzică măiestrie, însușirea meșteșugului înaintașilor, pașii înnoitori ; ce înseamnă împletirea tradiționalului cu noul ; cum se construiește un impresionant edificiu, căruia îi înțelegi lumina din- lăuntrul Iui, căruia îi descoperi orbitoare vitralii sau rezonanțele orgii după ce i-ai citit cele mai însemnate Inscripții, edificiul ce rezistă secolelor...Așadar, lucrări de Bach — Beethoven — Brahms. Un ciclu în

care se vor prezenta : integrala simfoniilor brahmsiene, concerte de pian de Beethoven, simfonii de Bach... In concertul de debut din acest ciclu ni s-a propus să ascultăm, în primă audiție. Simfonia I în Re major și Simfonia a II-a în la minor de Bach (preludii la Cantatele 29, 25) pagini mai puțin cîntate. Păcat însă că nu am putut savura pe deplin această muzică, liniștea, echili

brul acestei lumi sonore, interpretarea a- părînd nefinisată (or- ganistul Iosif Gerste- nengst, mereu aritmie și mult deasupra întregii orchestre, ca intensitate). Nici pianistul canadian Mak McKray, laureat al Concursului internațional „George Enes- cu“, cunoștință veche a publicului nostru, nu a fost prea convingător. Este un bun muzician, dar „Imperialul" (Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră de Beethoven) nu este potrivit temperamentului său. McKray, excelent in piese romantice — a fost exemplară tălmăcirea piesei de Chopin — are finețe. rafinament, dar mai puțină impetuozitate, forță pentru abordarea u- nui concert beethovenian. (Nu mai vorbim de acordajul pianului, de răspunsurile false

ale cornilor, ale lemnelor !).Cel mal realizat moment al concertului a fost, cred, Simfonia I de Brahms, acea simfonie despre care s-a spus, de la prima audiție, că este o demnă urmașă a simfoniilor beethove- niene, în care Brahms îl continuă evident pe Beethoven, prin amploarea dezvoltărilor tematice, prin orientarea discursului spre monumental, prin po- lifonizare (element important, ce unește pe cei trei „B“ : po- lifonizarea discursului, în dezvoltare — un element covîrșitor în meșteșugul componistic 1). Iosif Conta, care împlinește în a- ceastă stagiune 20 de ani de activitate, în fruntea orchestrei simfonice a Radioteieviziunii, un vrednic slujitor al baghetei, a schimbat încă din prima parte a simfoniei întreaga atmosferă a concertului, prin siguranță, echilibru, o judecare profundă a partiturii.Simfonicul Radioteieviziunii ne invită, deci, la un nou ciclu, un ciclu pe care îl dorim interesant, nu numai prin idee, ci și prin elaborare. (Se poate elimina acel „dispecerat" al prezentatorului, care cu fraze prețioase transformă concertul într-o „lecție" nereușită, se pot aprofunda mai bine paginile propuse spre audiție). Așteptăm ca aceste concerte să se constituie în- tr-un veritabil „eveniment" al stagiunii muzicale.
Smaranda 
OTEANU

In sălile de concerte• Evenimentul săptămînii : recitalul extraordinar susținut de pianistul sovietic Dimitrii Alexeev, astă seară, la Ateneul român, ora 20.• Mîine seară, la Sala mică a Palatului, în cadrul ciclului „Muzica românească în contemporaneitate", se va prezenta un medalion „Theodor Rogalski".• Simfonicul Filarmonicii, vineri 1 februarie, sîmbătă 2, Ateneul român, ora 20,. ne oferă un concert

vocal-simfonic „Schumann"; Dirijor, Mircea Basarab.• Simfonicul Radioteieviziunii. joi, 31 ianuarie, prezintă cel de-al doilea concert din Ciclul B, dirijor Iosif Conta.• Opera română prezintă în reluare, vineri 1, ora 19, „Mireasa vîndută". Dirijează Anatol Kisadji, iar duminică 3, ora 19, „Lohengrin" cu concursul cîntăreților : Martin Ritzman (R.D. Germană) și Antonin Svorc (R.S. Cehoslovacă).

ECRANUL
PREMIERA 

FILMULUI ROMANESC 
„TRECĂTOARELE IUBIRI"Astă-seară are loc, la cinematograful „Patria", premiera de gală a filmului Trecătoarele iubiri, realizat după un scenariu propriu de regizoarea Malvina Urșianu (imaginea — Sandu în-torsureanu, Gheorghe Fischer ; muzica — Tiberiu Olah ; decoruri și costume — arh. Adriana Păun. „Este un film care vorbește în primul rind despre dragostea de patrie — ne-a spus Malvina Urșianu. Am încercat să tălmăcesc în imagini cinematografice acel sentiment, Intraductibil în orice limbă, care este dorul. Dorul de țară. Așa cum sugerează titlul, iubirile sînt trecătoare — cu excepția Iubirii față de pămintul natal". Producție a Casei de filme nr. 3, noul film românesc este interpretat de actorii George Motoi, Silvia Popovici, Gina Patriciii, Cornel Coman, Nina Costa, Mihai Pălădescu, Beate Fredanov, E- milia Dobrin, Maria Cumbari, Dorel Vișan, Iulian Necșulescu, Mihaela Nestorescu.în cadrul galei de astă-seară va fi prezentat în premieră și scurt-me- trajul începuturi, producție a studioului „Alexandru Sahia", realizat de regizorul Constantin Vaeni (imaginea — Francisc Patakfalvi). Este un documentar pe tema integrării în viața productivă a unor tineri absolvenți ai învățămîntulul superior.Săptămîna aceasta mal sînt programate următoarele premiere cinematografice :
• Dosare de mult uitate — producție a studiourilor sovietice, în regia lui Vladimir Șredel. Descoperirea întîmplătoare a unui Jurnal de amintiri duce la elucidarea unei crime comise în perioada imediat următoare revoluției. Cu Ivan Nasonov, Valeri Olșanski, Mihail Lobanov, Piotr Mercuriev.• Misterioasa prăbușire — producție a studiourilor americane, în regia lui Ralph Nelson. Reconstituirea unui accident de aviație face obiectul acestui film interpretat de Glenn Ford, Nancy Kwan, Rod Taylor, Suzanne Pleshette.
• Din viața unul pierde-vară — producție a studiourilor din R.D. Germană, în regia Iul Celino Blei- weiss. Film muzical, adaptare liberă a unei nuvele de J. F. von Eishen- dorff, scriitor reprezentativ al romantismului german. în distribuție : Dean Reed, Anna Dziadyk, Hannelore Elsner, Monika Woytowicz.• Vîntul călătoriilor — producție a studiourilor bulgare, în regia lui Lada Boiandjieva. Film de aventuri pentru copii și tineret. Cu : Ivan Arșînkov. Iosif Sarciadjiev, Leon Niemczyk, Peter Slabakov.

EXPOZIȚII• La galeriile de artă „Orizont" (bd. Nicolae Bălcescu nr. 23), în cadrul expozițiilor intitulate ATELIER 35, a avut loc vernisajul expoziției „Perspective". Expun tinerii artiști Dan Bimbea, Teodor Botiș, Sorin Campan, Carmen Cristian, Vasile Gheorghiță, Victor Munteanu, Anna Nagy, Andonis Papadopoulos, Valeriu Scărlătescu, Andrei Șchiopu.• Galeriile de artă ale muzeului

din Bacău găzduiesc expoziția de pictură a artistului moldovean Ion Murariu. Cele aproape 60 de lucrări realizate în acuarele șl uleiuri prezintă frumusețile peisagiste naturale ale țării, viața nouă a satelor noastre. (Gh. Baltă).

Amatorii vă invităAstă-seară, „Staelunea permanentă a artiștilor amatori" din Capitală a- dresează bucureștenilor două noi invitații. După cele șapte spectacole ce au avut loc de la mijlocul lui noiembrie 1973 — momentul gongului inaugural — și pînă astăzi, amatorii de muzică au prilejul să urmărească alte momente artistice remarcabile. în sala „Rapsodia română", ansamblul „Balada" va prezenta de la ora 19 un spectacol de folclor dedicat tinerilor fruntași în muncă din sectorul 4. Sala mică a Palatului va găzdui concertul formațiilor societății „Muzica" de pe lingă Casa de cultură a sectorului 4. în program, de la ora 19,30. lucrări de Aurel Stroe, Liviu Glodeanu, Anton Do- garu și Iancu Dumitrescu.

Mai mult respect 
față de 

cumpărătorMobila, se știe, n-o cumperi de prea multe ori în viață. Ea face parte din categoria bunurilor de folosință foarte îndelungată, iar din punct de vedere al costului nu-1 convenabil s-o schimbi ca pe cravate. Motiv pentru care cititorul nostru Gheorghe Onciu, din Galati, blocul C. 2, ap. 72, microraionul 17, ne-a scris că-i nemulțumit de faptul că la mobila tip „Păltiniș", pe care a cumpărat-o, au apărut unele defecțiuni. Coo
perativa „Avintul" din 
Galafi, afirma el în scrisoare, care are o- bligația remedierii defecțiunilor la mobila aflată In garanție, nu-și face conștiincios datoria.Redacția a adresat această reclamație președintelui sus-numitel cooperative. După nici o lună de zile primim un răspuns, semnat indescifrabil de „conducător tehnic", în care se scrie negru pe alb că „s-au luat măsurile necesare în sensul de a i se face remedierile la mobilă și, după cum rezultă din conținutul procesului verbal de constatare, clientul este mulțumit de calitatea remedierilor, considerind cazul de față soluționat".O nouă scrisoare a aceluiași cititor ne informează că acest „caz a fost soluționat" de o manieră care n-are nimic comun cu solicitudinea ce trebuie să existe față de cumpărători, cu obligațiile legale ce-i revin unei unități, de a remedia defecțiunile unei mobile aflate în termen de garanție. „După mai multe sesizări adresate cooperativei — ne scrie cel In cauză — a venit un meseriaș care numai s-a uitat la mobilă, a făcut un referat precum că a reparat-o, 
a copiat semnătura 
mea de pe cerere (subl. ns.) și l-a Înaintat președintelui cooperativei... După ce s-ă făcut din nou proces verbal de constatare la fața locului, a venit aceeași persoană și a făcut unele remedieri și acelea necorespunzătoare". In sprijinul afirmației, cititorul nostru ne-a trimis și procesul verbal întocmit de delegatul întreprinderii producătoare, tehnicianul Gh. Munteanu, de la I.I.L. „Mobila"- Ghimbav, care s-a deplasat și el la Galați. Iată ce precizează delegatul : „Cooperativa

„Avîntul"... a executat unele remedieri, dar necorespunzătoare. Sărmanul cumpărător I După ce a plătit o mobilă nouă este purtat pe drumuri de luni și luni de zile de niște oameni incorect!. Iar președintele cooperativei din Galați sesizat de mai multe ori lasă lucrurile să treneze, deși faptele se petrec pe un fond de ignorare totală a normelor eticii profesionale și a respectului față de cetățeanul cumpărător. Cu ce drept I
Operativitate 

și solicitudineRăspunzînd unei scrisori privind modul in care se acordă asistenta sanitară în unele dispensare din județul Argeș, Di
recția asistentei me
dicale din Ministerul 
Sănătății ne-a comunicat următoarele : „S-au luat măsuri pentru repartizarea a- paratelor „Dentior", în vederea dotării cabinetelor stomatologice ale dispensarelor Dărmănești și Pietro- șani. La dispensarul Pietroșanl va fi detașată dr. Hirică Elena, medic stomatolog din județul Olt, care va acorda asistentă de specialitate populației respective, la cabinetul comunei Domnești. Aceasta, prin program de activitate alternat cu medicul stomatolog al dispensarului Domnești. La dispensarul Dărmănești s-au dat dispoziții ca medicii să lucreze prin grafit alternativ și rotație, astfel ca toată perioada de activitate la dispensar, din cursul unei zile, inclusiv gărzile, să fie asigurată de către un medic".în scrisoare se făceau șl referiri cu privire la asigurarea a- sistențe! spitalicești a locuitorilor din mal multe localități. în legătură cu aceasta, răspunsul precizează că „bolnavii din vecinătatea comunei Domnești (dispensarele Nucșoara, Corbi, Pie- troșani, Brăduleț, inclusiv din comuna de reședință) sînt ori- cind primiți la spitalul Domnești pentru a Ii se acorda asistență medicală ambulatorie". Neîndoielnic, aplicate în practică, indicațiile ministerului vor contribui la îmbunătățirea asistenței medicale, a îngrijirii sănătății oamenilor din localitățile respective.

Nu cumva noul 
loc de muncă 
este mai „cald"?Grigore Perlele, director al „CONACOOP" — Ploiești, este pus pe căpătuială, abuzează de funcție, prejudiciază avutul obștesc — se spunea într-o scrisoare semnată de mai mulți salariați de la întreprinderea respectivă. în scrisoare se arăta că respectivul director îi persecută pe cei ce-1 înfruntă, criti- cîndu-1 deschis tn a- dunărl.Ținind seama de gravitatea faptelor, redacția a trimis sesizarea la Centrocoop, în atenția tovarășului președinte. Răspunsul a sosit însă din partea Centralei 
de contractări-achizi- 
ții, semnat de M. Pen- cea, director, care ne Informează că „în urma cercetărilor făcute, s-au luat următoarele măsuri : tov. Perlele Grigore, în plenara consiliului Uniunii județene a cooperativelor de consum Prahova, a fost scos din rîndul membrilor biroului comitetului executiv al U.J.C.C., fixîndu-i un alt loc de muncă ; a fost pus in discuția membrilor de partid, fiind criticat pentru lipsurile (7!) avute în muncă, s-a dispus verificarea întregii gestiuni a „CONACOOP"- Ploiești de către organele C.F.I."La prima vedere, s-ar părea că scrisoarea a fost rezolvată. Dar în răspunsul primit nu se spune nici un cuvînt dacă faptele pentru care a fost acuzat directorul sint reale ori nu, pentru ca, In funcție de a- ceasta, opinia publică și autorii sesizării să-și spună părerea dacă măsurile luate sînt conforme cu gravitatea abaterilor. Nici precizarea din răspuns că „a fost pus In discuția membrilor de partid, fiind criticat pentru lip
surile avute In mun
că" (sbl. ns.) nu este edificatoare, pentru că, în fond, era vorba de abateri care intră sub incidența codului penal. Dar în legătură cu acest aspect urmează să-și spună părerea organele locale de partid. în sfîrșit, considerăm că trebuie neapărat lămurită o a- firmație gravă din scrisoare : dacă fostul director s-a răzbunat ori nu crunt pe cei ce l-au criticat. Iată de ce așteptăm un răspuns mai concludent, mai cuprinzător.
Neculaf ROSCA
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este de 25 000 de lei în invaliditate permanentă și 15 000 de lei pentru Asigurarea cuprinde șt

de zile. Iar 
este deasigurării

0 VÎNĂTOARE CA-N „EPOCA DE PIATRĂ"
tv

Scend din spectacolul Teatrului de stat din Turda cu comedia lui VItqII 
Stoenescu „Misterioasa convorbire telefonicâ"

PROGRAMUL I
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Interpretul preferat : Ana

Ispas — o Interpretă a cîn- 
teculul muntenesc.

19.20 1001 de seri : Calimero.
19.30 Telejurnal.
20,00 Prim plan : Ion Macrea — 

maistru la întreprinderea de 
piese auto Sibiu, Reportaj de 
Rodica Rarău.

20,25 Povestea unui elntec : „Ba
lada Iul Iancu Jlanu".

20.35 Revista literar-artlstlcâ TV
21.20 Roman foileton : Pot Bouille 

— ecranizare după Emile 
Zola. Regia : Yves Andre 
Hubert Episodul V.

22.20 24 de ore,
PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Album coral : Corul Filar

monicii „George Enescu" din 
București. Dirijor : Vasile 
Pintea.

17,50 Film artistic : „12 scaune".
Producție a studiourilor ci
nematografice cubaneze, ecra
nizare după romanul Iul Uf 
și Petrov.

19.20 1001 de seri : Calimero.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial 1 Daktari.
20,25 Viața economică a Capitalei.
10.45 Muzica românească în con

temporaneitate : Gheorghe
Dumitrescu. Prezintă Vasile 
Donose.

21.20 „Baladă pentru acest pâ- 
mlnt" : Marea de piatră.

21.35 Gala maeștrilor. Pianistul 
Witold Malkuzinsky inter
pretează Concertul nr. 2 pen
tru plan șl orchestră de 
Liszt Prezintă Grigore Băr- 
găoanu.

22,05 Cărți și Idei. Opinii asupra 
lucrării „Problema contra
dicției tn economia socia
listă" de N. N. Constantl- 
nescu. Redactor Margareta 
Dorită.

Manifestări culturale județene
Simpozion omagial — 

Badea Cîrțanîn cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 125 de ani de la nașterea patriotului Badea Cîrțan, duminică, 27 Ianuarie, a avut loc la Cîr- țișoara, comuna natală a acestei populare personalități din secolul trecut, un simpozion. Au luat parte reprezentanți ai vieții culturale din județul Sibiu și peste 400 de locuitori ai comunei.Despre personalitatea legendarei figuri a lui Badea Cîrțan au vorbit scriitorul sibian Mircea Avram, învățătorul pensionar Nicolae Budac și profesorul Nicolae Budac, directorul școlii generale din comună. Cu același prilej, dr. Cornel Irimie, directorul muzeului Brukenthal. a făcut o amplă expunere asupra cercetărilor monografice complexe începute

de curînd în microzona Cirțișoara pentru valorificarea tradițiilor culturale și artei populare.în aceeași zl, la muzeul sătesc din Cirțișoara a fost deschisă o expoziție de cărți care au aparținut lui Badea Cîrțan, aflate în prezent în patrimoniul muzeului. în cursul după- amiezii, formații artistice de amatori ale căminului cultural din comună au prezentat un spectacol folcloric. (Nicolae Brujan).
Sâptămînă culturală 

la CosteștiDuminică s-a încheiat în orașul Costești — Argeș tradiționala săptă- mînă culturală, care a cuprins zilnic interesante acțiuni cultural-științifice și artistice, multe avînd strînse legături cu activitatea educativă și de producție. Este vorba, între altele, de

simpozioanele : „Agrotehnica modernă și dezvoltarea continuă a agriculturii în zona Costeștiului", un dialog artistic al elevilor de aici, intitulat „Tinerețea noastră, partidului datoare". Ultima zi a „Săptămînii" a fost dedicată S.M.A. Costești, care a sărbătorit 25 de ani de la înființare, e- veniment marcat printr-un simpozion legat de noutăți din tehnica mecanizării agricole șl printr-un frumos program artistic dat în cinstea tractoriștilor sărbătoriți. (Gh. Cirstea).
Lira CovasneiConcurențl din 13 județe ale țării, tineri muncitori, țărani, e- levi, intelectuali, și-au dat intîlnire la Sf. Gheorghe pentru a participa la faza republicană a celei de-a II-a ediții a concursului de poezie con

temporană, militant-patriotică „Lira Covasnei".Poeziile prezentate in cadrul concursului, în limbile română, maghiară și germană, au exprimat convingător dragostea și devotamentul față de patrie și popor, dragostea față de muncă și frumos, frăția de muncă și luptă a poporului român și a naționalităților conlocuitoare. Duminică, în sala teatrului maghiar de stat din Sf. Gheorghe, laureații concursului au susținut lin spectacol de gală (T8- m3ri Geza).
„Partid, inima țârii"La Casa de cultură din Vaslui s-a desfășurat faza județeană a festivalului de teatru și poezie patriotică ți revoluționară „Partid, inima țării", cu participarea elevilor din liceele și școlile profesionale din județ. Printre formațiile care s-au remarcat notăm pe cele ale liceelor „Gheorghe Roșea Codreanu" din Bîrlad, Liceului agricol din Huși, liceului „Gh. Gheor- ghiu-Dej“ și liceului pedagogic „A- lexandru Vlahuță" din Bîrlad etc. 

(Vasile Iancu).

Scriam, într-un fapt divers, din luna decembrie, anul trecut, despre un braconaj ieșit din comun : paznicul de vină- toare Mircea Bratu surprinsese pe terenul Pietrele (Ilfov) patru braconieri : Gheorghe Și Ste- lian Bîlcu, Marin Surdu și Nicolae Cimpoeru din comuna Gostinu. Prada adunată de cei patru : cinci vulpi, un iepure și... șapte căprioare. Se mai scrisese, în rubrica noastră, nu de puține ori, de tot felul de braconieri. De regulă, făptașii se „mulțumiseră" cu cîțiva iepuri și, rareori, printre animalele răpuse se aflau și căprioare. De data aceasta insă fapta săvîrșită era neobișnuită. Mai întîi, dintre căprioarele ucise trei erau ges- tante, cu cite doi pui fiecare și asupra cărora orice vinător nu trebuie să-și îndrepte arma. Dimpotrivă, să le ocrotească. De prisos să mai spunem că numărul mare de căprioare împușcate denotă un act de cruzime rar întilnit....Cu două zile înainte, paznicul Mircea Bratu ii întîlnise, pe cîmp, pe Gheorghe Bîlcu, care ducea o oaie moartă.— Momeală pentru vulpi — i-a spus el paznicului.— Astîmpără-te, măi omule ! — i-a răspuns paznicul. Știi doar că nu e voie. Mai ai răbdare cîteva zile. O să organizăm o vînătoare de selecție.Peste două zile, la locuința lui Alexandru Cor- bea, vinător și el, s-au adunat, anunțați de Gh. B„ mai mulți vînă- torl : Stelian Bilcu, Marin Surdu, Nicolae Cimpoeru, Marin Roșea. Aici, după ce au încins un chef zdravăn, Gh. B. le-a explicat că paznicul Mircea Bratu l-a „însărcinat" să... or

ganizeze o vînătoare de selecție ți că e cazul să pornească. Gazda a refuzat. Ceilalți s-au dus. Pe drum, grupului 1 s-a mai alăturat și Radu Stănică, medicul veterinar din comuna Oinacu. Ajunși la fața locului și părîn- du-li-se suspect faptul că paznicul (ce! care, după spusele lui Gh. B., ar fi trebuit să conducă vînătoarea) nu mal vine. Radu Stănică și Marin Roșea n-au mai vrut să vîneze. Ceilalți patru au plecat... după vulpi, dar

ginat. și încă mai greu de descris......în vremea asta, parcă presimțind ceva, paznicul Mircea Bratu, împreună cu doi vînătorl din satul Pietrele, ieșise cu o căruță in patrulare. Auzind focuri de armă, a tresărit. Cu binoclul a scrutat orizontul. A zărit un pilc de oameni. Din prudentă, paznicul a lăsat arma celor doi însoțitori, a dezlegat un cal de la căruță și a pornit intr-acolo. Dar „a- colo" dădu de doi pădu-
Reluam un fapt 

din TAFTUL DIVERS
s-au întors Imediat cu o căprioară.— Parcă era vorba de vulpi ? — a întrebat unul dintre cei rămași in sanie.— Ei, ți ? — l-a replicat Gh. B.Este greu de explicat ce „metamorfoză" se petrecea în capetele celor patru braconieri. în ochii lor nu se mai citea mulțumirea vînătorului care, într-o luptă sportivă cu vînatul, a reușit o lovitură măiastră. Li se trezise pofta să doboare, patima oarbă a omului din epoca de piatră, care a descoperit vînatul....Și braconierii s-au înfundat, din nou, în pădure. Trăgeau orbește, în ce se nimerea. Una, două... șapte căprioare. Cinci vulpi. Un iepure ? Bun ți ăsta ! Nu-i impresionau nici căprioarele, purtînd îezl în pîn- tecele lor, nici faptul că una era aproape pui, că nici nu împlinise un an. O cruzime greu de lma-

rarl ți de alți 15 oameni, care lucrau la plantație. Erau și ei mirați de focurile de armă. Paznicul a pornit mai departe, în direcția de unde răsunaseră împușcăturile. Tot ne- inarmat. Act curajos — veți spune — dar și plin de prudență, pentru că nu se știe dacă prezența armei nu i-ar fi Incitat pe braconieri la un act și mai necugetat. (Și, cum se va dovedi, intuiția paznicului a fost salutară). Peste puțin timp, ieșind din desiș, paznicul a văzut sania. S-a apropiat A numărat capturile. Căprioarele erau dedesubt. Ascunse sub coceni. Mobilul era, deci, clar ca lumina zilei. Cum să scoți însă căprioarele din pădure și, în același timp, cum să scapi tu, paznic, nevătămat ? Braconierii erau înarmați, tn plus, se întrecuseră cu băutura. Trebuia ticluit de îndată, un plan abil. Ceea ce paznicul și făcu :— Măi, fire-ațl voî să fiți — le-a spus el zîm-

bind. Mi-ațl făcut-o 1 Nu-i nimic. Tot aveam eu în plan să predau niște căprioare pentru selecție. Acu, n-am decît să vă mulțumesc, pentru că ml-ați dat o mină de ajutor. Am să le predau pe astea șapte.Pe moment, cel patru braconieri au luat de bună tot ce îndrugase paznicul. Apoi, dezmeti- cindu-se, t-au rugat să nu spună nimănui nimic. I-au oferit ți bani. întîi 2 000 lei, apoi au urcat „prețul tăcerii" la 4 000.— Se poate ? Cum o să vă iau eu bani ? le-a răspuns paznicul. Lasă c-o să ne descurcăm pe urmă.Un refuz net din partea paznicului ar fi putut agrava situația, iar pînă la dig. unde își lăsase căruța, era drum, nu glumi.în sfîrșit, iată și căruța, cu cei doi vînătorl din Pietrele. Vînatul a fost mutat din sanie în căruță, iar cele două grupuri s-au despărțit. De-abia acum. paznicul răsufla ușurat. Apoi, a anunțat Imediat postul de miliție și organele de resort în scurt timp, s-au luat și măsurile cuvenite. Celor patru braconieri li s-au confiscat armele, au fost excluși din rîndul vînători- lor (împreună cu ei ți cei ce asistaseră pasivi la masacrul căprioarelor) ți, în plus, au fost obligați la plata despăgubirilor în valoare de 15 915 lei.Numai cele șapte căprioare, cu boturile lor lucioase șl ochii lor umezi și nedumeriți, nu mai sînt. în apărarea lor urmează să se pronunț» instanța de judecată.
Gh. DAVID
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Juniorii și copiii bucureșteni

ÎN OBIECTIVUL APARATULUI:

Campionatul municipiului pentru copil la sârlturl in apâ: Primul salt 
de pe trambulina mied, primele felicltdrl... colegiale I

O maeștrii emerită (Viorica Visco- 
poleanu), la datorie, printre atle

tele cu codițe

La patinoarul „23 August": Singur 
printre giganțl, pe gheața artifi

cialii...
Campionatul de atletism al țunlorilor din categoria a ll-a: Ambiție din6tart I Foto : E. Dichiseanu

BASCHET=

IN CAMPIONATUL FEMININ—K Mill IOC „V0INȚA“
IA FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNĂ"

DE IA CÎMPULUNG-MOLDOVENESCTn grupa superioară a campionatului feminin de baschet a fost programat derbiul dintre echipele bucu- reștene Voința și I.E.F.S., situate pe locurile doi și trei ale clasamentului și candidate la titlul național. Partida a fost extrem de atractivă, mai ales prin „suspensul" ce a existat pe toată durata jocului. Victoria a surîs pe rînd ambelor formații. După ce Voința a condus cu 4 coșuri in min. 16 (25—16), in repriza a doua I.E.F.S. a luat un avans, în min. 30 (46—41), ce părea decisiv. în final însă, succesul a revenit pe merit Voinței, cu scorul de 59—56 (31—32). Au plăcut apărările agresive ale celor două echipe, aruncările din acțiune ale învingătoarelor, din rîndul cărora s-a detașat Roșianu-Sirmoriescii (10 p), și contraatacurile învinselor, cu o mențiune pentru Mihalic (13 p).Un alt rezultat : „U“ Cluj-Univer- sitatea Timișoara — 78—69 (33—31),. întîlnirea dintre Politehnica și Rapid a fost amînată. în fruntea clasamentului a trecut acum Voința (27 p), urmată de Politehnica și I.E.F.S. (25 p), prima avînd însă o partidă mai puțin jucată.Rezultate din grupa inferioară : Crișul Oradea — Olimpia 96—32 ; Constructorul — „U“ Iași 76—80 ; Sănătatea Satu-Mare — Voința Tg. Mureș 58—51.

în grupa I a campionatului masculin al diviziei A, partida centrală a constituit-o disputa dintre Steaua și Universitatea Timișoara, clasate pe locurile 2 și, respectiv, 3. Prin evoluția lor în Capitală, timișorenii au produs o agreabilă surpriză. Cu toate că s-au prezentat fără una dintre rotițele principale ale „5"-ului de bază, Cîmpeanu (care a jucat însă excelent la... adversari 1), Universitatea a fost la un pas de a realiza o victorie răsunătoare in fața Stelei. Datorită formei deosebite a lui Minius (28 p) și Czmor (27 p), studenții au condus în min. 31 cu 8 puncte (67—59) și numai revenirea excepțională a lui Tarău (31 p), din finalul jocului, a permis răsturnarea rezultatului în favoarea steliștilor cu scorul de 83—81 (46—56). Alte rezultate : Dinamo-I.E.F.S. 108—67 (58— 65) ; „U“ Cluj — Farul Constanța 76— 61 (31—28).Clasamentul n-a suferit nici un fel de modificări, pe primele locuri menținîndu-se Dinamo (neînvinsă), urmată de Steaua și Universitatea Timișoara.Rezultate din grupa a II-a : Rapid — Politehnica București 92—63 I.C.H.F. — C.S.U. Galați 97—71 ; Politehnica Cluj — Voința Timișoara 69—53.
Valentin ALBULESCU

4000 de participanțiPitorescul oraș de la poalele Ra- răului a cunoscut, din nou, sîmbă- tă și duminică, animația specifică sărbătorii „Festivalul sporturilor de iarnă", ajuns acum la cea de-a treia ediție.Ieri, ora 11,30. In piața centrală a orașului, precum și pe traseul pină la Stadionul Tineretului, mii de oameni asistă la parada celor peste 4 000 de participant! prezenți la festival, de la preșcolari pină la oameni cu timplele ninse, din toate colțurile județului Suceava. în coloane, cei aproape 1 000 de patinatori, Iar, imediat după ei. 120 de pasionați ai jocului cu crosa și cu pucul. Șuvoiul de oameni în mișcare sprintenă continuă cu cei peste 1 200 de schiori, tineri și vîrstnici, apoi, participant» la concursul de săniuțe, în număr de peste 1 000 1 încheie defilarea un numeros grup de tineri sportivi de la liceul militar, consti- tuițl in patrule, simbolizînd activitățile tehnico-aplicative.Ora 12. Pe Stadionul Tineretului, marea întrecere sportivă a început. într-un perimetru de aproximativ un kilometru pătrat, pe stadion și în împrejurimi, se desfășoa

ră simultan sau succesiv numeroase concursuri. Pe străzile care ocolesc stadionul, sute de sportivi participă la concursul de cros pe schiuri.La patinoarul din incinta stadionului se întrec vitejește echipe de copii și juniori din Vatra Dornei, Cimpulung, Rădăuți și Suceava. Ceea ce impresionează foarte plăcut este prezența la festival a unui numeros grup de tineri sportivi din comunele Cîrlibaba, Iacobeni, Fundul Moldovei, Vama, Pojorita șl Brodina, comune cu tradiții în practicarea sporturilor specifice sezonului alb. Pe Dealul Runc, situat deasupra sta- dionului, se întrec slalomiștii, precum și sute de copil in proba de săniuțe. La stadion, aprige dispute pentru un loc pe podium la patinaj viteză ; la patinoarul „Voința", acerbe înfruntări la hochei. Marele spectacol sportiv continuă cu voioșie pînă la căderea nopții.Ora 18. După desemnarea învingătorilor, în nocturnă, spectacol feeric. Pe lizfera pădurii de deasupra stadionului apar înscrise cu lumini cifrele XX și XXX, în timp ce un grup de 50 de tineri de la liceul militar coboară cu făclii in slalom. Grupul celor peste 4 000 de participant la festival se adună apoi în piața centrală a orașului, acolo unde, luminați de focuri de artificii, încing o uriașă Horă a Unirii. Cea de-a treia ediție a festivalului sporturilor, organizată în pitorescul oraș de sub Rarău, ia sfîrșit într-o atmosferă de bucurie, ciștigător fiind, cu certitudine, sportul de masă sucevean.
Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

DIN TOATE SPORTURILE
Progresul învinge 

pe RapidStadionul Giulești din Capitală a găzduit ieri dimineață meciul amical de fotbal dintre echipele bucureștene Rapid și Progresul. Victoria a revenit cu scorul de 2—1 (1—0) formației Progresul.Cele două goluri ale învingătorilor au fost înscrise de Manole. Pentru Rapid a marcat Dumitriu II. Fartida a fost urmărită de circa 5 000 de spectatori.Pe stadionul municipal din Brașov s-a disputat ieri meciul amical de fotbal dintre echipa locală Steagul roșu și formația Metalul București, în vervă deosebită, fotbaliștii de la Steagul roșu Brașov au obținut victoria cu scorul de 5—0 (2—0), prin golurile marcate de Ghergheli (2). Șerbănoiu, Pescaru și Iambor.4rDisputată pe stadionul „Tractorul", întîlnirea amicală de fotbal dintre echipele Tractorul Brașov șl A.S.A. Tg. Mureș s-a încheiat cu scorul de 3—1 (0—0) în favoarea oaspeților. Au marcat : Nagy (2), Hajnal și respectiv Trăznea.
TENIS DE MflSfi: Maria 

Alexandru în finalăîn sferturile de finală ale campionatelor internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei de la Praga multipla campioană a României Maria Alexandru a învins-o cu scorul de 3—0 pe cehoslovaca Ridlova. în semifinale, Maria Alexandru a cîști- gat cu 3—1 jocul cu suedeza Ann Krist Kelmann și o va intîlni în finală pe maghiara Judit Magos, învingătoare cu 3—1 în partida cu sovietica Rudnova. Finala probei de simplu masculin se va disputa între jucătorii maghiari Jonier și Klampar.
TENIS. La Philadelphia, 

între Laver și fisheTurneul internațional masculin de tenis de Ia Philadelphia a programat semifinalele probei de simplu. Arthur Ashe (S.U.A.). l-a învins cu 6—4, 7—6, 6—1 pe australianul Tonny Roche, iar Rod Laver (Australia) a cîștigat cu 6—4, 1—6, 6—4, 6—0 partida susținută in compania cehoslovacului Jan Kodes. Finala se va disputa între Laver și Ashe. în cursul carierei lor, cei doi jucători s-au în- tîlnit de 17 ori, victoria revenind de tot atîtea ori lui Laver.
BOX, Clay și Frazier 

la New YorkBoxerii americani de categorie grea Cassius Clay și Joe Frazier, foști campioni ai lumii au sosit la New York în vederea meciului pe care-1 vor susține la 28 ianuarie (marți, 29 ianuarie, ora 4.30 dimineața. ora României) pe ringul arenei „Madison Square Garden". Frazier a venit de la Philadelphia, unde își are domiciliul, iar Clay de la Deer Lake, o stațiune montană unde s-a pregătit în ultimul timp.
BOB : Campionatele 

mondialeCampionatele mondiale de bob rezervate echipajelor de patru persoane s-au încheiat pe pîrtia de la Saint Moritz cu victoria primului echipaj al R. F. Germania (Wolfgang Zim- merer, Albert Wiirzer, Peter Utz- schnelder, Manfred Schumann) care, în cele patru manșe, a realizat timpul de 4'49”72/100.De remarcat că echipajul vest-ger- man, condus de același Wolfgang Zimmerer, a terminat învingător și Ia recentele campionate mondiale pentru boburile de două persoane.Pe locurile următoare s-au clasat Elveția II - 4’50”12/100, Austria I — 4’51”71/100 și Italia II - 4’52”40/100. Clasat după primele două manșe pe locul 15. echipajul României, pilotat de Ion Panțuru, s-a situat în final pe locul 13 cu timpul total de 4’57”66/100. La actuala ediție a campionatului au participat 19 echipaje.

Conferințe a Asociației crescătorilor de albine
V 1

Participanții la conferință au adresat o telegramă 
C.C. ai P.C.R., tovarășului Nlcolae Ceaușescuîn ultima zi au avut loc dezbateri privind activitatea organizatorică și tehnico-economică a asociației ; au fost stabilite, totodată, principalele obiective pentru următorii patru ani, în vederea dezvoltării și modernizării apiculturii din țara noastră. Propunerile avansate de participanți au fost incluse în hotărîrea adoptată de conferință privind acțiunile ce vor fi întreprinse în perioada 1974—1977 pentru dezvoltarea apiculturii românești. Aceste acțiuni vizează In primul rînd creșterea cu 250 000 a numărului familiilor de albine și cu 2,5 kg a producției de miere pe stup. Alte măsuri privesc înființarea de noi cercuri apicole comunale, orășenești, municipale și școlare, a cinci centre de selecție și creștere a mâteilor și a unei întreprinderi proprii apicole, moderne, precum și organizarea unui sector de cercetare științifică.în cadrul conferinței au fost Inmî- nate diplome de onoare, de merit și plachete jubiliare acordate de asociație unui număr de 300 de apicultori fruntași.Au fost alese apoî organele de conducere ale Asociației crescătorilor de albine pe perioada 1974—1977. Președinte a fost reales V. Harnaj.în încheierea lucrărilor conferinței, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului

Vizita delegației
Sovietului Suprem al U.R.S.S.Duminică dimineața, membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de Ivan Samoilo- vici Grusețki, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, au fost oaspeții municipiului Sibiu. Oaspeții au fost însoțiți de Corneliu Mănescu. președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară.în cursul dimineții membrii dele
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Re- rostit o cuvîntare la postul nostru de publicii India. V. K. Ahuja, amba- televiziune.sadorul acestei țări la București, a (Agerpres)

Relațiile economice ale României 
cu țările arabe se dezvoltă și se diversificăBazate pe sentimente de sinceră prietenie și respect reciproc, relațiile economice, devenite tradiționale, dintre România și statele arabe s-au dezvoltat și diversificat permanent, în interesul și avantajul reciproc.Dacă ne referim numai la ultimii doi ani, volumul schimburilor comerciale româno-arabe a crescut de aproape două ori. de la 150 milioane dolari în anul 1971, la peste 275 milioane dolari în anul 1973. Printre principalii parteneri comerciali ai țării noastre figurează Egiptul. Algeria, Iordania. Libia, Sudanul, Libanul, Irakul. Siria, Kuweitul. Se dezvoltă continuu relațiile comerciale cu celelalte state arabe, Maroc, Tunisia, Uniunea Emiratelor Arabe, Bahrein, Republica Democratică Populară a Yemenului și Republica Arabă Yemen, Mauritania.Și raporturile comerciale româno- lordaniene cunosc de la an la an o dezvoltare ascendentă, volumul schimburilor înregistrînd în 1973 o creștere de aproape 28 la sută, față de 1972. Relațiile reciproce dintre cele două țări se desfășoară, potrivit prevederilor acordului comercial semnat în 1968, în baza căruia țara noastră livrează o serie de mărfuri solicitate de piața Iordaniei : conform statisticilor oficiale date publicității. 

Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă sentimentele de mulțumire și recunoștință față de conducerea partidului și statului pentru sprijinul neprețuit acordat dezvoltării apiculturii in țara noastră, conlucrării și cooperării rodnice a asociației cu organizații profesionale din numeroase țări ale lumii, reunite in cadrul Apimondiei.în numele tuturor apicultorilor, al celor care îndrăgesc această îndeletnicire cu frumoase tradiții populare, ne manifestăm hotărîrea fermă de a nu precupeți nici un efort pentru a înfăptui cu cinste îndemnurile cuprinse în mesajul ce ne-a fost adresat pentru a spori efectivul și producția apicolă, pentru a dubla cantitatea de miere pentru consumul populației.Angajamentul nostru ferm este să înfăptuim înainte de termen sarcinile ce revin asociației în actualul cincinal.„Vă asigurăm mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată In telegramă — de căldura și trăinicia sentimentelor noastre, de profundul atașament și devotament pentru marea operă pe care o înfăptuiți in fruntea partidului și statului nostru, pentru lupta neobosită dusă cu clarviziune șl plină de strămoșească înțelepciune pentru înflorirea patriei noastre dragi, România socialistă".(Agerpres)

gației au avut o convorbire la Consiliul popular al județului Sibiu cu Richard Winter, președintele consiliului.în onoarea oaspeților, președintele consiliului popular județean a oferit un dejun.în aceeași zi au mai fost vizitate casa de cultură a sindicatelor, cartiere ale străvechiului oraș de pe Cibin, precum și monumente de artă și istorice. (Agerpres)

România ocupă locul ÎS tn comerțul exterior iordanian.Pentru anul în curs se prevede ea volumul schimburilor cu Iordania să crească și să se diversifice și mai muit, contribuind astfel la promovarea colaborării româno-iordaniene și în planul cooperării economice și tehnice.Totodată, importurile României din țările arabe înregistrează creșteri importante, ele dublîndu-se față de 1971.Concomitent cu lărgirea schimburilor de mărfuri a avut și are loc o puternică dezvoltare a cooperării economice dintre țara noastră și țările arabe, lucru ce conferă un caracter mai profund relațiilor economice reciproce. Sînt de menționat, în primul rînd, livrările românești de echipamente și acordarea de asistență tehnică pentru construirea de diferite fabrici de importanță prioritară pentru economia acestor țări : linii de asamblat tractoare și autoturisme de teren în Egipt, fabrici de ciment în Irak și Liban, instalații pentru producerea fosfaților în Egipt, Siria și Tunisia, fabrici de sodă și acid sulfuric în Egipt, în contul a- cestor livrări. România primește din țările respective produse din nomenclatorul lor de export, (Agerpres)
De tinde se obține brevetul 

de participare?întrebările cu privire la acest subiect, de importanță foarte practică pentru orice cetățean, le-am adresat tov. Popa Ioviță, șeful secției organizare din C.N.E.F.S.REPORTER : Cum se poate înscrie un cetățean care dorește să participe, chiar de la 1 aprilie a.c., la „Sport și sănătate" ?POPA IOVIȚA : De fapt, nu e vorba de înscriere, așa cum se înțelege de obicei ; în general în legătură cu „Sport și sănătate" au fost simplificate la maximum formalitățile. Cetățeanul cere și I se dă pe loc un brevet de participare, simplu întocmit, care e valabil pentru trei ani Ia rînd.R, : De unde se pot procura brevetele ?P. I. : Cu începere de la 1 aprilie, de la orice asociație sportivă din întreprinderi, instituții, școli, comune și sate, cooperative meșteșugărești, în cazurile cînd la unele unități economice, sate, facultăți nu există asociații sportive, atunci brevetele le vor fi date cetățenilor, la cerere, de către organizațiile sindicale, U.T.C., respectiv, U.A.SC.R.R. : Ce fel de date sînt înscrise în brevet ?P. I. : Numele, vîrsta și categoria de participant, adică elev, elevă, salariat. în interiorul brevetului se găsesc rubrici simple pentru înscrierea trecerii probelor obligatorii și la alegere (rezultate), precum și cite un loc pentru o confirmare 

anuală și pentru o viză medicală anuală. înscrierea celor citeva date personale se face la asociația sportivă, odată cu cererea și înminarea brevetului. Viza anuală, una singură pentru confirmarea trecerii tuturor probelor, se face tot Ia asociația sportivă emitentă, la sfirșitul anului.R. : Cînd și cine completează trecerea fiecărei probe și a rezultatului obținut ?P. I. : Participanții pot trece probele la orice
De ce este obligatorie viza 

medicală și cine o dă ?Am văzut că regulamentul complexului polisportiv prevede o viză medicală anuală, obligatorie. obținută însă înaintea participării la trece- cea probelor. Pentru a ne explica scopul consultului medical prealabil și datele lui, ne-am adresat doctorului Ion Ștefan, secretar al comisiei do medicină sportivă de pe lingă C.N.E.F.S. și Ministerul Sănătății.R. : Unde și de Ia cine va putea dobîndi cetățeanul viza medicală obligatorie pentru participarea la „Sport și sănătate" ?DR. : După ce și-a ridicat brevetul de Ia asociația sportivă, cetățeanul se poate prezenta Ia vizita medicală la oricare non

concurs „Sport ' șl sănătate", indiferent de către cine e organizat, oricind îu cursul anului și oriunde e organizat, în orice parte a țării. Cu brevetul în mînă, participantul se prezintă la oficialii concursului anunțat, ia parte la întreceri, apoi oficialii îi notează în brevet rezultatul,R. : Observ din regulament că viza medicală e obligatorie.P. I. : într-adevăr, viza medicală e obligatorie și ea trebuie obținută înaintea participării la concursuri. Prin urmare, orice participant trebuie să facă o vizită medicală după ce și-a luat brevetul de la asociația sportivă și înainte de a se prezenta la trecerea primei probe 

clinică pentru sportivi sau la oricare cabinet de medicină sportivă din cadrul policlinicilor județene. De asemenea, menționez că sînt în curs de elaborare la Ministerul Sănătății instrucțiuni tn acest sens pentru medicii din întreprinderi și instituții, medicii de circumscripții din mediul rural, medicii din policlinicile pentru copii și din școli.R. : Din ce elemente va consta vizita medicală 1DR. : Fiecărui participant 1 se va efectua un examen clinic general, de scurtă durată, cu caracter informativ : starea funcțională a inimii, tensiunea arterială, starea sistemului muscular și osos etc. Apoi, un exa- 

men funcțional privind capacitățile individuale concrete de adaptare la efort fizic. Din aceste examene va rezulta concluzia : apt pentru îndeplinirea normelor și probelor obligatorii, ca și pentru cele Ia alegere. Mai mult decit o simplă viză, sperăm ca medicii să indice fiecărui viitor participant la „Sport și sănătate" felul particular de efort fizic convenabil, căror exerciții și căror sporturi să li se dedice cetățeanul, astfel ca să dobindească folosul maxim in privința sănătății personale, a recuperării și refacerii forțelor sale.R. : Există afecțiuni cu contraindicație generală la efort sportiv TDR. : Teoretic, n-ar fi nici o afecțiune căreia medicii împreună cu alți specialiști să nu-i găsească o modalitate de exercițiu fizic ajutător. Totuși, nu despre aceasta e vorba. Complexul „Sport și sănătate" ara problematica „clinicii omului sănătos", in timp ce patologia o rezolvă alte unități specializate. Insist însă în a arăta că toate bolile zise ale civilizației, provenita in special din sedentarism și stresuri — mă gîndesc la obezitate, nevroze, boli degenerative — nu numai că nu au vreo contraindicație in privința efortului fizic și a sportului, dimpotrivă, ișl găsesc, toate, variate indicații terapeutice in domeniu! exercițiului fizic și sportiv ! Iată de ce, ca medic, recomand călduros cetățenilor să se folosească de acest excelent mijloc, larg accesibil, care este complexul polisportiv „Sport și sănătate".

(Urinare din pag. I) permanent oamenii serioși din cele două colective de lucru, comuniști, muncitori înaintați, foloseau toate prilejurile pentru a pleda pentru o atmosferă de seriozitate in producție, de răspundere față de sarcinile încredințate. Progresul în atitudinea față de muncă era însă incet, iar sub unele aspecte — insesizabil. („Mereu se dezbat a- celeași probleme și nu dau rezultate" — spunea unul dintre șoferi — Traian Vie- rașu). De ce ? Pe de o parte pentru că înseși opiniile constructive, soluțiile oamenilor nu erau privite cu seriozitatea care se impune. Munca politică nu a reușit să instaureze convingerea că prestigiul locului de muncă depinde exclusiv de cei care-l ocupă.Intr-o zi de vineri, C. T. 
a adus din nou mașina la reparație. Diferite defecțiuni și din nou... frînele I Frînele, acuzate în întreaga perioadă, revizuite și răsrevizuite, ar fi trebuit să funcționeze bine. Iată-le însă tigurînd din nou pe foaia de comandă Simpls revenire cu aceeași defecțiune tntr-un interval scurt ar fi trebuit să mobilizeze tot spiritul tehnic al mecanicilor, pentru a înlătura impresia unei nereușite și consecințele ei. dar și din ambiție profesională.Pînă una alta, basculanta a stat tn atelier vineri, sîmbătă, duminică (a fost program și duminică dimineața) și luni, i s-a umblat la ambreiaj, la cutia de viteze și tar a rămas în așteptare. Marți șoferul a găsit-o de o parte. Dar a fost suficient să alerge de la mecanic la șeful de brigadă, de la acesta la maistru și de la maistru înapoi 

la mecanic pentru ca muncitorul Alecu Mihordea să reia lucrul la mașina lăsată de o parte. Nu cu vorbe magice, nu cu argumente zdrobitoare i-a convins C. T. ; le-a spus pur ți simplu : „am treabă urgentă cu mașina". De parcă ar fi existat și șoferi fără treabă I Dar, vedeți dumneavoastră, în stilul de muncă intra și regula de 
n alerga de la unul la altul ca să poți rezolva o problemă. Nu se Instaurase

DROBUL DE SARE
acea precizie de ceasornic, prin care fiece rotiță din angrenajul unui colectiv are un rol exact, pe care să și-l îndeplinească fără impulsii suplimentare.Alecu Mihordea. asistat de șeful de brigadă Dumitru Mițrache, a făcut operația numită ; „aerisirea" frtnelor. A completat și lichidul (800 ml) și s-a trecut la probe pe platou. A- dică s-a mers pe explicația cea mai primitivă a defectului. ti durea capul — și-au pus comprese reci. Nu s-au întrebat DE CE îi doare capul, de ce sistemul de frînare n-avea DIN NOU lichid. Conta rezolvarea de suprafață, succesul aparent, lucrul de mintuîală. urmintl ca fiecare să se descurce apoi cum poate. Nu există nici o diferență de calitate intre convingerea cu care Mihordea și Mițrache. a- sistațl de maistrul Gheor- ghe lacobescu alergau cu mașina pe platou ți frînau 

demonstrativ (frîne care prindeau al naibii de bine, cu lichidul abia completat) și, spre exemplu, re- clamațiile șoferilor că tn loc de gresare și ungere corectă, cei de la întreținere nu fac decit să șteargă gențile cu gaz...Așadar, graba șoferului C. T. de a pleca In cursă a impulsionat inerția mecanicului. Dar dacă operativitatea înseamnă eficiență, graba este echivalentă cu zăpăceala. Zăpăceala lui T.

ti cuprinsese ș! pe ceilalți s unu) și-a pierdut patentul, altul a luat o cheie care nu-t aparținea, a) treilea i-a eliberat anvelope, luînd „garanție" permisul de circulație... Mașina a ajuns în sfîrșit la poartă, unde i s-a făcut o nouă revizie tehnică și ...a fost găsită fără semnalizator. întors din drum și pentru această defecțiune, autovehiculul la care lucrase un muncitor și-l controlaseră trei revizori pornește in cursă.C. T. se grăbea. Avea o treabă care rămîne un mister pînă astăzi. De pe strada serg. Moraru Ștefan ieșea încet, cotind la stînRa, pe Antiaerienei, spre cimitirul mic al cartierului, o mașină de Ia pompe funebre. tn urma ei, pe jos. cu capetele plecate sau vorbind in șoaptă, rudele, bă- trinii din vecini, cîțiva copilandri — tn total 60—70 de persoane. Dinspre șoseaua Alexandriei — un scuter, dinspre calea 13 

Septembrie — un autobuz 56, așteptau decent să se scurgă cortegiul. Cînd coloana funebră cotise pe jumătate, a apărut, într-o trombă de zgomot ?! praf, cu șaptezeci la oră. și Trăz- nitu. înfruntat cu pașnica scurgere de oameni, a apăsat pe pedala frînei. Odată. De două ori. De trei ori. Pedala s-a afundat fără nici o rezistență, moartă.Verificat tehnic, ulterior (realizați ce înseamnă acest ultim cuvlnt ?) autovehi

culul a fost găsit de autorități cu lichidul de frîne pierdut. O piesă — holenderul de la ramificația din spate — fusese strinsă cu o turație mai puțin.Cum a reacționat colectivul autobazei DUPĂ cele tntimplate? Catastrofa a stîrnit vilvă, dar nu numai atît. A doua zi. organizația de partid de la atelier dezbătea cazul. Peste alte citeva zile, comuniștii din sectorul exploatare făceau același lucru. S-a vorbit cu vehemență despre calitatea proastă a reparațiilor și cu convingere despre necesitatea unei discipline ferme. A fost un bun început ce nu poate fi neglijat din rîndul transformărilor care au avut în continuare loc la autobaza I.U.T. numărul I.Pe noi ne Interesează însă atitudinea față de e- veniment ca o garanție că greșelile nu «e vor mai repeta. tn mod special am continuat secțiunea pe a- 

ceeașf fibră. Am observat că focul primei indignări, patosul critic s-au mistuit. Treptat, treptat apetitul de ipoteze a generat versiuni și explicații care de care mai bizare, menite să scuze partea de vină a mecanicilor în raportul de cauzalitate care a dus la accident. Atmosfera creează derută, pînă la absolvirea morală și compătimirea celorlalți vinovați dectl șoferul Trăznitu. Unul dintre ei spune : „Eu n-am făcut decit să repar pedala. Oricine putea să repare pedala". Dar nu pentru că a reparat pedala e condamnat respectivul, ci pentru că de cinci ori i-a trecut mașina prin mînă fără să rezolve defectul frînelor. Altul se vaită că nici nu s-a atins de holender. DRr nu pentru că s-a atins atunci de holender e condamnat, ci tocmai pentru că nu s-a atins cînd trebuia și s-a atins cînd nu trebuia.Am avut ca interlocutori o serie de opinenți originali. dar nici unul nu ne-a oferit ipoteza tehnică a defecțiunii, toți inghesuin- du-se in schimb cu speculații criminalistice. L-am asigurat pe unul dintre ei— inginerul Aurel Badea— că dacă ar folosi numai o jumătate din vehemența cu care combate cu argumente gratuite părerile ex- perților autorizați, pentru a întrona efectiv disciplina în atelier, din a cărei organizație de partid și face parte, lucrurile s-ar îndrepta văzînd cu ochii.Nu ne-a contrazis._De altfel, știa și singur că vorbele nu se pot substitui faptelor. Că, în ultimă instanță, supremul argument rămin tot faptele. Faptele prin care omul se definește ne sine însuși, faptele care reprezintă măsura calității umane.



viața internațională
LA LONDRA A APĂRUT LUCRAREA ORIENTUL APROPIAT R. D. VIETNAM

II DE VORBII CU
PREȘEDINTELE CEAUSESCU II

„De vorbă cu președintele Ceaușescu" este titlul unei noi lucrări apărute la Londra, care face cunoscut publicului cititor britanic avîntul României pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, principiile politicii sale externe de pare și colaborare țională.După cum la sfîrșitul 1972 editurile Press Ltd" și .^Abacus Press Ltd" volumele Ceaușescu Ideile sale, înfăptuirile pe calea socialismului" și, respectiv, „Ceaușescu și România"- — lucrări răs- punzînd interesului viu al opiniei publice britanire față de România socialistă. Autorul primului volum, profesorul Stan Newens, personalitate politică și culturală de prestigiu din Anglia, a făcut, în luna august a anului trecut, o vizită în țara noastră, fiind primit de ședințele de Stat, care i-a cordat publicat respectivă și în presa română. Acest Interviu, însoțit de un șir de materiale cuprin- zlnd considerațiile profesorului Stan Newens asupra tării noastre — „care ee a- firmă puternic în lume In ultimii ani" — a politicii partidului comunist șl statului român, pusă în slujba idealurilor păcii și progresului sânt

interna-se știe, anului „Russelau tipărit „Nicolae — omul,

pre-Consiliiului a- un interviu, la vremea

incluse în noul volum „De vorbă cu președintele Ceaușescu".Explicînd motivele care l-au determinat să publice lucrările sale despre România, profesorul Stan Newens scrie : „Am crezut atunci — și de a- tunci mi-am întărit părerea — că este util să prezint punctul de vedere al României, așa cum a fost exprimat de președintele Nicolae Ceaușescu. Am făcut formă accesibilă celor care noască mai mult despre poziția României. Actualul volum este meniit să ducă această sarcină mai departe".In cuprinsul lucrării, autorul se referă pe larg la amplele transformări petrecute în România în anii construcției socialiste. „România, scrie el. a trecut printr-un proces de rapidă dezvoltare industrială în perioada postbelică. A- cest lucru apare evident oricărui vizitator. Există, de multiple dezvoltării agriculturii, (iilor de locuințe, avîntnlui serviciilor populație, rămîn unele Je făcut", nuare, prof. Stan Newens relevă un șir de aspecte ale politicii interne și externe a României, așa cum au fost ele exprimate în lucrările secretarului general al partidului nostru. „Opiniile președintelui român se

aceasta întir-odoresc să cu-

asemenea, dovezi ale rapide a construc- ale culturii și pentru de$i mai lucruri In oonti-

Impun unei studieri atente", arată autorul, subliniind „importanța lor deosebită în actuala situație internațională". In continuare, autorul prezintă punctele de vedere ale României cu privire la necesitatea instaurării unui sistem de securitate în Europa, a lichidării blocurilor militare și desființării barierelor artificiale care divizează continentul nostru, a abolirii politicii forței și amenințării cu forța în relațiile dintre state, astfel lncît toate popoarele continentului să se poată consacra în liniște muncii pașnice, român, Newens, se în favoareaunor nale cipiiCa eedente Anglia, vorbă tele Ceaușescu' prezintă o nouă vadă a prestigiului de care se bucură România în lume, a interesului tot mai puternic manifestat pe diverse meridiane față de munca pașnică desfășurată de poporul român pentru edificarea noii societăți, față de politica sa internă și externă constructivă, consacrată cauzei păcii, libertății șî progresului popoarelor — politică al cărei strălucit exponent este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Președintele scrie prof, pronunță stabilirii relații înternațio- bazate pe prin- complet noi".lucrările pre- tipărite în volumul „De cu președin- |“ re- do-
Si

AUSTRALIA EXTINDE
COOPERAREA CU

STATELE DIN REGIUNECANBERRA 27 (Agerpres). — Premierul australian, Gough Whitlam, începe, la 28 ianuarie, un turneu de două săptămîni în Malayezia, Tailanda, Laos, Birmanla, Singapore și Filipine, cu intenția de a stabili și întări contacte personale cu liderii acestor țări. De un an, de cînd deține mandatul de premier (primul șef de guvern laburist din ultimii 23 de ani), Whitlam a operat o serie de schimbări în politica externă a Australiei, cum ar fi stabilirea de relații diplomatice cu R.P. Chineză și R.D. Vietnam, retragerea trupelor australiene din Asia. El a jucat un rol important în acțiunile întreprinse de laburiști pentru a schimba accentul în politica externă de pe a- lianța militară S.E.A.T.O. pe cooperarea economică șl progresul social al țărilor din regiune.în Laos, Whitlam se va lntîlni atît cu prințul Suvanna Fuma, șeful guvernului de la Vientiane, cît și cu prințul Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian.

AMMAN 27 (Agerpres). — Regele Iordaniei, Hussein, l-a primit sîm- bătă pe Zentaro Kosaka, conducătorul delegației japoneze care se află lntr-o vizită oficială în Iordania — relatează postul de radio Amman. Oaspetele japonez a înmînat regelui iordanian un mesaj din partea guvernului de la Tokio în legătură cu relațiile dintre cele două țări, precum și cu poziția Japoniei față de soluționarea politică a situației din Orientul Apropiat.In cadrul vizitei întreprinse Ia Amman, membrii delegației au mai avut convorbiri cu prințul Hassan și cu primul ministru, Zeid Rifai.CAIRO 27 (Agerpres). — Ministrul de externe al Italiei, Aldo Moro, începe, la 28 ianuarie, o vizită la Cairo — anunță agenția M.E.N. Cu acest prilej, el va conferi cu șeful diplomației egiptene, Ismail Fahmy, asu-FLUCTUAȚIIMONETARE
• FRANCUL FRANCEZ ÎNRE
GISTREAZĂ DEPRECIERI • 
INSTABILITATE PE PIAȚA 

AURULUI

pra evoluției situației din Orientul Apropiat și a relațiilor bilaterale.D JEDDAH 27 (Agerpres). — Ministrul de externe al Franței, Michel Jobert, și-a încheiat, duminică, vizita oficială întreprinsă în Arabia Sau- dită, unde a avut o serie de întrevederi cu omologul său, Omar Sak- kaf, și cu alte oficialități din țara gazdă. Postul de radio saudit a informat că au fost discutate o serie de aspecte ale relațiilor dintre cele două țări. Părțile au convenit, de asemenea, să creeze o comisie ministerială comună, care să studieze posibilitățile de extindere a cooperării în domeniile petrolier și industrial.In cadrul unei conferințe de presă, ținută înainte de a pleca spre Kuweit, următoarea etapă a turneului său în Orientul Apropiat, șeful diplomației franceze a declarat că țara sa este dispusă să contribuie la realizarea unor proiecte de dezvoltare economică saudite.
BELGIA

Succese în reconstruirea 
și dezvoltarea economieiHANOI 27 (Agerpres). — în anul care s-a scurs de la semnarea la Paris . a Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, poporul din R.D. Vietnam a obținut, sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, succese remarcabile în vindecarea rănilor războiului, în reconstruirea și dezvoltarea economiei țării.în sectorul deosebit de important al comunicațiilor au fost reparate sau reconstruite peste 100 de poduri, au fost refăcute sau consolidate șase magistrale feroviare și șosele, însu- mînd 15 000 de kilometri. Totodată, principalele porturi au fost redeschise traficului maritim și fluvial.Sectorul electro-energetic, deosebit de afectat de urmările războiului, a cunoscut, de asemenea, un rapid pro-

de refacere. Generatoarele tutu- centralelor electrice importante fost repuse în stare de funcționare, au fost reparate sau construite stații de transformare și reali- noi linii de transportare a ener- electrice pe distanțe totalizind kilometri. In domeniul pro- planul

ces ror au
• UN TRIST RECORD.Trei Inspectori școlari descinși tntr-o școală medie din Washington au rămas uimiți vă- zind ce reacție a stîrnit inopinata lor apariție. Elevii din clasele superioare au intrat în panică : mulți dintre ei au părăsit în fugă școala, sărind pe ferestre și aruncînd în urma lor pachete cu țigări... Intrigați, inspectorii au supus țigările unui control și au constatat că acestea conțin marijuana și hașiș. Ulterior, s-au lămurit că elevii îi luaseră drept agenți ai poliției.Toxicomania în rindurile tineretului crește intr-o proporția care Îngrijorează profund opinia publică americană. Potrivit datelor oficiale, anul trecut s-au vîndut în S.U.A. 17 milioane livre de marijuana șl 500 000 livre de hașiș. Un adevărat record.

93 zate giei 380 ducției de energie electrică pe anul 1973 a fost depășit cu 2,4 la sută, producția acestui sector fiind anul trecut cu aproape 24 la sută superioară celei din anul 1965, clnd a început războiul. Succese de prestigiu s-au boniferă, toare de ralel cu .pide, s-a realizat livrarea a peste 100 noi produse. Industria cimentului, una dintre principalele ramuri economice ale țării, a ajuns aproape la nivelul dinaintea războiului, iar în sectorul textilelor s-au fabricat peste prevederile planului aproximativ două milioane metri de țesături din bumbac și mătase.în agricultură. în ciuda calamităților naturale din unele regiuni, lucrătorii ogoarelor au cules, în anul care a trecut, două îmbelșugate recolte de orez, rețeaua de irigații a fost refăcută aproape în întregime șl au fost construite numeroase noi bazine de acumulare și stații de pompare a apel. Suprafețele împădurite au sporit cu 35 700 hectare, iar alte 73 000 hectare de pădure au trecut, în 1973, în fondul rezervațiilor naturale.Succesele din industrie și agricultură au asigurat îmbunătățirea evidentă a nivelului de trai al populației, la aceasta contribuind, de asemenea, realizările de amploare din domeniile construcției și reconstrucției fondului locativ.

obținut și în industria car- iar în industriile construc- mașini și metalurgică, pa- procesul reconstrucției ra-

• CEA MAI MARE O 
PERAȚIUNE METEORO 
LOGICA INTERNAȚIO 
NALĂ. cursul veril> Da_ karul va deveni cartierul general al celei mai mari operațiuni de studii meteorologice cunoscute vreodată. Timp de 100 zile, din iulie pînă în septembrie, specialiști din 35 de țări vor studia mișcarea maselor de aer, structura lor etc — din cuprinsul unei zone care se întinde pînă la o jumătate de milion de km la sud de Arhipelagul Insulelor Capului Verde.38 de vapoare, 13 avioane-la- borator și cel puțin doi sateliți vor culege date asupra straturilor atmosferice, asupra așa- numitului profil vertical al temperaturilor ș.a.m.d. La Dakar vor fi instalate două noi stațiuni de recepționare a datelor culese cu ajutorul sateliților și al altor stațiuni de observație, repartizate pe Întreg cuprinsul Oceanului Atlantic tropical, pînă la litoralul Americii Centrale și de Sud.Scopul experienței — parte integrantă a amplului proiect de cercetări atmosferice pus la punct de Organizația Meteorologică Internațională — este realizarea unei înțelegeri mai profunde a mecanismului de mișcare a maselor de aer nu numai în regiunile tropicale, dar și în afara acestora.

BRUXELLES 27 (Agerpres). — Leo Tindemans, premierul desemnat de regele Baudouin cu formarea noului guvern, urmează să aibă o serie de consultări cu liderii partidelor politice din Belgia. Numirea lui Tindemans intervine la o săptămlnă după declanșarea crizei guvernamentale, în urma demisiei cabinetului Leburton. Observatorii politici de la Bruxelles apreciază misiunea premierului desemnat ca fiind destul de dificilă, deoarece Consiliul general al partidului socialist a reafirmat, sîmbătă, hotărîrea acestei formațiuni

politice de a nu mai participa la o nouă coaliție guvernamentală, ce- rînd organizarea de alegeri anticipate. Fără socialiști nu există posibilitatea de formare decît a unui guvern minoritar social-creștin-libe- ral, care nu ar dispune decît de 101 din cele 212 mandate in Parlament.Întrebat de ziariști asupra posibilităților de soluționare a actualei crize, Tindemans a precizat că în cazul în care se dovedește imposibilă formarea unui nou guvern, atunci dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri legislative anticipate devin inevitabile.

La sfîrșitul primei săptămîni de curs fluctuant independent, francul francez înregistra declinuri de 3,8—6 la sută in raport cu toate celelalte devize occidentale. Deprecierile nu au atins procente mai mari, ca urmare a intervențiilor Băncii centrale franceze.Piața aurului a fost caracterizată, și ea, de instabilitate, ceea ce pare 
a anunța pentru viitorul apropiat noi evoluții spectaculoase în acest domeniu. „Opinia care prevalează — relevă comentatorul britanic Gordon Tether — este că, nu peste mult timp, aurul va putea atinge cu ușurință sau chiar depăși nivelul de 200 dolari uncia". La Londra, cota înregistrată la sfîrșitul săptăminii era de 138,50 dolari, după ce cu o zi înainte se ajunsese la 143 dolari. în cursul febrei speculative generate do flotarea francului francez, aurul fusese cotat însă, la un moment dat, la nivelul fără precedent de 162,38 dolari. (Prețul oficial este, după cum se știe, de 42,22 dolari).

în sprijinul restructurării 

sistemului de relații 
latino-american

agențiile de presă transmit

N. PLOPEANULondra

LIMA 27 (Agerpres). — Turneul pe care l-am efectuat în Argentina și Peru a fost deosebit de fructuos și de important — a declarat, la încheierea vizitei sale la Lima, premierul panamez. Omar Torrijos. El a subliniat identitatea punctelor de vedere în legătură cu poziția pana- meză în negocierile privind canalul, precum și în ceea ce privește afirmarea necesității restructurării sistemului de relații latino-american.
CREAREA 

ARTIFICIAL, lipsite complet putut zări, în

Alegătorii britanici, aratâ un sondaj de opinie realizat de in- ‘ stitutul ,.Louis Harris" și publicat de ziarul „Daily Express", apreciază, în proporție de 51 la sută, că intrarea Marii Britanii în C.E.E. nu constituie o hotărîre bună, 12 la sută o apreciază ca potrivită, 37 la sută refuzînd să se pronunțe. Același sondaj a constatat că 24 la sută dintre cei interogați se pronunță în favoarea unei retrageri totale din Piața comună, 26 — pentru menținerea țării în comunitate, 42 la sută apreciază că prevederile tratatului de aderare ar trebui renegotiate, numai 8 la sută sînt „fără opinie".
Prețul de vînzare al zia

relor portugheze va cre’te>de la 1 februarie, cu un escudos (de Ia 1,50 la 2,50 escudos), ceea ce reprezintă o majorare de peste 60 la sută. Această creștere se datorează majorării generale a prețurilor, 'precum și dificultăților privind aprovizionarea cu hîrtie.

Enciclopedie poloneză.Editura științifică (P.W.N.) pregătește, în vederea celei de-a 30-a aniversări a R.P. Polone, o enciclopedie intitulată „Polonia", într-un tiraj de 100 000 exemplare. Noua lucrare va cuprinde informații despre populație, economie, limbă și dialecte, istorie, viața politică și socială, a- bordînd totodată aspecte legate de structura societății, învățămîht, știință și tehnică, viață culturală și artistică. Vor fi, de asemenea, prezentate orașul Varșovia și voievodatele țării.

Demonstrație' la Duisburg (R.F.G.) împotriva Intenției concernelor Klockner 
și Krupp de a concedia 1 000 de muncitori

PENURIA DE CARBURANȚI CREEAZĂ

UN NOU „PROVERB"

MARGINALII

Patrioți din unitățile combatante 
ajutînd la construirea de locuințe 
în zonele controlate de Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea Angolel

„rAldeamentosCC sau
incapacitatea de a asimila

lecțiile istoriei

Ploi torențiale in Peru.Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața ca urmare a avalanșelor provocata de ploile torențiale ce au căzut în Anzl, în regiunile muntoase centrale și de sud ale Perului. Avalanșele șl inundațiile au distrus, de asemenea, sute de case, au provocat întreruperea legăturilor rutiere. Primele estimări arată că pagubele materiale se ridică la aproximativ o jumătate de milion dolari.
în apropiere de Lou- rențo Marques, principalul oraș al Mo- zambicului, se întinde cartierul Canice, de fapt o uriașă aglomerare de căsuțe și colibe din lut șl acoperite cu paie, unde trăiesc în condiții din cele mai precare circa 400 000 de băștinași — sursă de mînă de lucru ieftină pentru colonialiștii portughezi. Centrul orașului, rezervat exclusiv celor 200 000 de coloniști albi, care exploatează bogățiile țării, resimte din plin discriminarea rasială : populației autohtone îi este interzis a lua masa în localurile destinate albilor, nu are acces la magazinele acestora, este lipsită de drepturile cetățenești cele mal elementare.Cea mai mare parte 

a populației Mozam- bicului este concentrată însă în zona rurală, unde acționează |i lși exercită într-o

măsură tot mal largă controlul și influența forțele de eliberare (FRELIMO). Tocmai pentru a contracara succesele mișcării, autoritățile portugheze construiesc cu intensitate, în ultima vreme, pe tot cuprinsul acestui teritoriu un soi de „minifortărețe", denumite „aldeamentos", în realitate lagăre de concentrare întărite, în care este internată cu forța populația africană. Capacitatea lagărelor — 2 000 pînă la 7 000 de persoane. Pînă acum, după afirmațiile revistei „Newsweek", au fost strămutați în „aldeamentos" circa două milioane de africani. Autoritățile colonialiste speră că în acest fel vor împiedica locuitorii satelor să sprijine forțele de eliberare. Totodată, pe măsura construirii „minifortă- rețelor", vechile așezări sînt arse, pentru a nu fi folosite de pa-

trioțlș pentru aceleași 
motive, recoltele din 
jurul localităților a- 
bandonate sînt dis
truse.După cum se vede, colonialiștii nu au învățat nimic din lecțiile trecutului. „Alde- amentos" seamănă ca două picături de apă cu faimoasele „sate strategice" din Vietnamul de sud, care nu au reușit cîtuși de puțin să stăvilească a- vîntul formațiilor patriotice de eliberare. Același lucru se repetă acum și în Mozam- bic, unde forțele de partizani dau lovituri tot mai puternice colonialiștilor, inclusiv unităților care păzesc „minifortărețele". Cînd au căzut șt cad toate marile bastioane mondiale ale colonialismului, ce ridicole apar speranțele colonialiștilor în minusculele „aldeamentos" I...

T. PRELIPCEANU

Suprafața planetei Mercur pare a fi dominată de coline, văi șl cratere de mari dimensiuni, acestea din urmă cu un diametru mediu de 50 km și o profunzime de 700 m — indică un raport al centrului spațial american „Jet Propulsion Laboratory" din Pasadena, apărut în publicația „Astronomical Journal".

Un nou vulcan submarin.Potrivit forțelor maritime japoneze, în Pacific, la o depărtare de circa 380 kilometri sud-sud est de insula Twojima, a fost descoperit un nou vulcan submarin. Avioanele de patrulă ale acestor forțe au observat vulcanul în erupție, în timpul unei misiuni în regiunea respectivă. Noul vulcan, situat Ia aproximativ 500 kilometri depărtare de insula Shin- Nishino-Jima, formată recent de un alt vulcan submarin, nu este suficient de puternic pentru a ridica o altă insulă, anunță Agenția pentru meteorologie a Japoniei.
Geologi bulgari,u •fectu*‘ a! doilea sondaj de mare adîncime (4 000 metri) în nord-vestul țării în căutarea gazului natural. Lîngă satul Dîlgodelți, județul Mihallovgrad, au descoperit un izvor cald de apă minerală (circa 90 grade Celsius) cu un debit de 8—10 litri pe secundă. Specialiștii bulgari afirmă că ape cu conținut chimic asemănător celei descoperite la Dîlgodelți (40—44 grame săruri minerale și 450 miligrame hidrogen sulfurat la litru) slnt deosebit de rare în Europa, ele avînd o mare importanță balneologică.
Populația Statelor Unite totaliza, la 1 Ianuarie 1974, 210 740 000 locuitori, față de 209 123 000 locuitori cu un an în urmă. Creșterea a fost de 0,8 la sută, situindu-se — potrivit oficiului de statistică american — la cel mai scăzut nivel de după anul 1938.

O balenă cîntărind 30 tone a fost aruncată de valuri pe plaja de la 
Donna Nook, în apropiere de localitatea Grimsby (Anglia)

Profitul mic răstoarnă
limuzina mare

care 
mal

Criza de energie a lovit serios industria de autoturisme a Statelor Unite. Desfacerea a circa jumătate din producția realizată de Detroit — „citadela autoturismului american" — este compromisă de penuria de carburanți, pe care cele trei mari companii — „General Motors", „Chrysler Corp* și „Ford Motor Co" — deși au anticipat-o, nu i-au prevăzut adevărata amploare. „Eșecul industriei de autoturisme, scrie „WASHINGTON POST", constă în faptul că a- ceasta fabrică acum un produs de consumatorii nuau nevoie. Iată ce se poate întîmpla atunci cînd nu crezi ceea ce nu dorești să crezi. De peste două decenii, „cei trei mari" nu au vrut să creadă în necesitatea fabricării de autoturisme mici".Intr-adevăr, contl- nuînd să producă asemenea giganți ai șoselelor, ca limuzinele „Cadillac", „Chevrolet", „Buick", care consumă 24—30 litri la suta de kilometri, și care au adus „Cadil- lacului" reputația că „poate depăși orice pe șosea, în afară de stațiile — în de a se opri mereu in fața acestora pentru realimentare — fabricanții respectivi urmau de fapt logica lui Henry Ford, care afirma că „mlniauto- turismele aduc mini- profituri". In cartea sa „Industria de autoturisme din 1945 încoace", Lawrence White,

de benzină" — sensul necesității

profesor de economie la Universitatea Princeton, subliniază că „filozofia fundamentală a Detroitului a fost următoarea : „Noi scoatem mai mulți bani din mașini mari, decît din mașini mici. Dacă nu producem autoturisme mici, consumatorul va fi nevoit să cumpere mașini mart. Dacă vom pro-
CORESPONDENTA 

DIN 
WASHINGTON

duce mașini midi 
atunci vom ruina noi 
Înșine piața mașinilor mari". Șl cum controlează Împreună 95 la șută din întreaga producție de autoturisme a S.U.A. și peste 80 la sută din vînzărl (mașinilor importate le-au revenit în 1973 doar 15 la sută din vînzărl) „cel trei mari" au putut amina scadența — ce a devenit acum Inevitabilă — producției mașinilor de mare litraj, cu toate consecințele negative decurgind de aci : sporirea consumului de benzină pe plan național (cele 117 milioane de autoturisme, camioane, tractoare, înghit zilnic peste 1 000 000 tone benzină), creșterea gradului de poluare a aerului, sporirea costului de întreținere, reparații, asigurări etc.Criza de energie șl, în special, cea de benzină au determinat o apreciabilă scădere a

vînzărilor mari și o lă sporire de autoturisme de mic litraj, ceea ce a alarmat Detroitul. Spre sfîrșitul anului trecut, toate cele șapte uzine de asamblare ale corporației „Chrysler" au fost închise pentru două săptămînl, fiind concediați temporar 38 000 muncitori dintre care 2 600 nu vor mai fi rechemați. „Ford Motor Co“ ■ concediat definitiv 6 500 muncitori, iar alți 27 300 temporar, pînă la terminarea reprofilării unor linii tehnologice pentru autoturisme mici. La „General Motors" 137 000 muncitori au fost concediați pentru o săptămlnă sau două, alți 38 000 definitiv. Compania • Închis 
zece uzine de asamblare a unor tipuri de mașini mari. în total, circa 50 000 muncitori, dintre care mulți au 20—25 de ani vechime în producție, au fost anunțați să nu se mai prezinte la slujbă.Economiștii americani apreciază că în ciuda acestor măsuri „Ford" „Chrysler" și „General Motors" nu vor reuși să recupereze terenul pierdut, pentru a înfrunta redutabila concurență a autoturismelor mici vest-europene și japoneze. împărtășind aceeași opinie, bursa americană a determinat o devalorizare a acțiunilor firmelor din Detroit — care se vînd acum cu 45 dolari bucata, față de 85 dolari în 1973.

de mașini considerabi- a vînzărilor

C.ALEXANDROAIE

• SPRE 
OCHIULUI Două persoane de vedere au cursul experimentelor pentru dezvoltarea unui ochi artificial, fulgerări luminoase, pe care le-au asemuit constelațiilor. Descrierea experimentelor și a rezultatelor lor este publicată de revista „Science". Pacienții au fost conectați la un computer prin 64 electrozi minusculi de platină implantați pe creier, în zona occipitală, ochiul artificial constînd dintr-o cameră minusculă de televiziune introdusă în cavitatea oculară. în timpul experimentelor, el au reușit să recunoască unele imagini simple.Cercetătorii precizează că mai multe probleme-cheie continuă să rămînă nerezolvate, dar că, în cele din urmă, ochiul artificial ar putea fi realizat în S.U.A. la un cost estimativ de 5 000 dolari, la care se adaugă cheltuielile operației chirurgicale. „Mai este de făcut mult pînă cînd un pacient va putea beneficia de vederea artificială și foarte mult pină la introducerea ei pe scară largă" — a declarat directorul proiectului, William Dobelle.

• AUTO-STOP CU 
CANISTRĂ. Persoanele ce practică auto-stopul resimt, în felul lor, criza de benzină. Ră- rindu-se traficul rutier, solici- tanții sînt supuși la adevărate probe ale răbdării pînă să reu-

șeasci • găsi vreo „ocazie". Soluția pentru evitarea unei așteptări prelungite la nesflrșit t Ce altceva decît... un bidon cu benzină, la care se adaugă O pancartă pe care stă scris „Am benzină" — așa cum s-a gindit să procedeze tînăra din foto* grafie.
• FRANCEZI! AU 

CRESCUT IN ÎNĂLȚIME. Concluzia aparține revistei „l’Express" și se sprijină pe cifre concrete. In perioada dinaintea ultimului război mondial, recruții aveau înălțimea mediel, 66 m, iar în 1971 măsurau 1,72m. Cît privește femeile, în a- ceeași perioadă de timp au crescut cu 6 cm în înălțime, dar au pierdut 2 cm din grosimea taliei...
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