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IERI, TOATĂ „SUFLAREA SATELOR» 
A LUCRAT CU HĂRNICIE ȘI SPOR

Irigații-pe ogoare,
in grădini, livezi și vii

CONSTANȚA
Apă și floarea-soarelui. 

Tn vederea intensificării lucrărilor 
de sezon, ieri, pe ogoarele mul
tor unități agricole din județ s-a 
muncit intens. In raza S.M.A. Cum
păna. de pildă, mecanizatorii de 
la secțiile Agigea și Techirghiol, con
duse de Ștefan Eremia și Gheorghe 
Stoica, au terminat insâmințatul cul
turii florii-soarelui pe intreaga su
prafață. Concomitent, la Agigea, cei 
15 motopompiști, printre care Ivan 
Nicolae. Nicolae Cât ană și Gheorghe 
Nicolae, s-au aflat la datorie, udind 
mari suprafețe de griu și lucerna. La 
Straja, mecanizatorii secției conduse 
de Gheorghe Constantin au lucrat la 
semănat, in timp ce cooperatorii au 
executat lucrări in vie și la irigații. 
Ieri, mecanizatorii de la S.M.A. Va- 
lu lui Traian au reușit să recupereze 
o bună parte din restanța la semă
nat: 9 semănători au lucrat din plin pe 
ogoarele cooperativelor agricole Pa- 
lazu-Mare, Ovidiu. Valu lui Traian și 
in celelalte unități. Datorită partici
pării masive la lucru, pină seara, in 
unitățile agricole din județ au fost 
insâmințate 6 000 ha și s-au efectuat 
udări pe aproape 4 000 de hectare. (De 
la George Mibâescu).

Și teri, stațiile de pompare montate pe malul Borcei au trimis sute de mii 
de metri cubi de apa in canale pentru irigarea culturilor

GALAȚI
Duminica, zi obișnuită de 

lUCrU. ^6 oameni au parti
cipat la irigarea celor peste 40 000 
de hectare amenajate în acest 
județ. In întreprinderea agricolă de 
stat Nicorești a început și irigatul al 
doilea. S-a lucrat cu toate forțele la 
irigat și la I.A.S. Tecuci, cit și pe 
terenurile cooperativelor agricole 
..Voința» din Tecuci. Movileni și Cos- 
mești. La Movileni, de exemplu, lu
crătorii din S.M.A. acordă un sprijin 
substanțial la buna funcționare a 
agregatelor de aspersiune. O vie ac
tivitate s-a putut constata in grădi
nile care însumează circa 7 000 ha 
precum și pe terenurile situate in

luncile Prutului și Șiretului sau în 
sistemul de irigații Tecuci—Nicorești. 
La inițiativa biroului Comitetului 
județean de partid Galați, în comu
nele Matca, Corod, Cerțești, Cudalbi, 
Piscu, Independența, Nămoloasa, 
Idăstăcani și mults altele s-a trecut 
la efectuarea unor mici amenajări 
(baraje, canale etc.) in vederea creă
rii unor acumulări suplimentare de 
apă pentru irigat. In comunele Liești, 
Pechea, Băleni ș.a., pentru udarea 
viilor tinere pe o suprafață de 1 600 
ha plantate pe terase, se transportă 
apă cu cisternele, lucrare care a con
tinuat intens și in cursul zilei de 
ieri. (De la Tudorel Oancea).

10 000 hectare irigate.S a 
muncit cu spor la irigarea tere
nurilor însămințate cu griu, tri- 
folienelor. legumelor etc. La I.A.S. 
Pecica și I.A.S. „Mureșul** Arad, ca

nalele de desecare au fost blocate 
pentru a împiedica scurgerea apei 
spre colectoarele de evacuare precum 
și pentru a menține apa freatică la 
un nivel cuprins intre 80 și 100 cm. 
Ca urmate, au putut fi folosite toate 

-mijloacele de pompare a apei. De 
mult spirit de inițiativă au dat do
vada si lucrătorii de la I.A.S. Utviniș 
care, duminică, au continuat acțiunea 
de udare a terenurilor unde va fi se
mănat porumbul și soia. Duminică, 
ca de altfel și in ultimele zile, in 
unitățile cooperatiste din Dorobanți, 
Comlăuș, Curtici, Sofronea și multe 
altele, in absența unor alte sur
se de apă au fost forate, in ultimul 
timp, numeroase puțuri. Un succint 
bilanț întocmit duminică seara la di
recția agricolă evidențiază faptul că 
în unitățile agricole din județul Arad 
au fost irigate pină acum circa 10 000 
ha, cifră ce include și suprafața iri
gată duminică cu ajutorul celor 260 
de instalații de aspersiune și 250 
aripi de ploaie aflate în funcțiune. 
(De la Constantin Simion).

BLAJ

Nouă unitate industrială
In judelui Alba a fost 

consemnată o nouă pre
mieră industrială. Este 
vorba de intrarea parțială 
în funcțiune, la Blaj, a 
întreprinderii de acceso
rii pentru mașini-unelte. 
Unitatea, cu profil de me
canică fină, va produce o 
gamă variată de accesorii 
destinate fabricării mași-

nilor-unelte de așchiat 
metale.

Colectivul tinerei între
prinderi a început activi
tatea productivă sub sem
nul muncii avintate cu 
care întregul nostru popor 
intimpină cea de-a 
XXX-a aniversare a e- 
liberârii patriei și Con
gresul al XI-lea al parti
dului.

I Un om | 
I purta un pom |

Dacă mi s-ar cere un simbol al primăverii românești 
nu l-aș găsi mai bine astăzi decit in imaginea omului 
care poartă pe umâr, ca pe un prunc scos in lume, 
trupul firav al unui pom cu tulpina groasă cit degetul 
mare, cu rădăcinile mai stufoase decit coroana ramu
rilor, cu seva abia trezită in arterele vegetale setoase 
de viață. Este o imagine curentă, intilnită pretutindeni 
la noi, in prag de primăvară, cind se dichisesc gră
dinile și colțul ierbii acoperă cu mantaua verde pă
ru intui dezmorțit.

Am fost duminică la oborul bucure ștean și_ am 
rămas îndelung in fața înjghebărilor de sc'tndură ale 
punctelor de desfacere a pomelului de pepinieră. Se

PICĂTURA DE CERNEALĂ
împrăștiau către toate colțurile Capitalei livezi întregi 
și locurile acelea in jurul cărora țăcăneau foarfecele I 
grădinarilor mi se păreau adevărate mine de aur verde I 
in care prețul bucuriei unui măr înflorit nu era mai 
mare decit a două bilete de cinema. I

Mi x-a spus că, zilnic, aici se vind între 2 000 șl 3 000 I 
de puieți de meri, pruni, caiși, cireși, nuci, piersici și | 
vișini și cam tot atitea rădăcini de viță de vie. Dacă . 
stăm să socotim, in grădinile Capitalei noastre se plan- I 
tează zilnic în acest timpuriu început de primăvară | 
cile o livadă și o podgorie de toată frumusețea.

Cercetările cele mai recente cu privire la viața plan- I 
telor au demonstrat că lumea vegetală are un fel al I 
ei specific de a trăi și a simți, că flora este o uriașă I 
ființă capabilă de sentimente, că plantele au proprie- ■ 
tal ea — considerată pină acum o' exclusivitate a fi- I 
tnțelor cuvântătoare și necuvintătoare — de a se bucu- | 
ra si de a suferi. .

Și astfel, imaginea omului cu pomul pe umăr nu 
mi-a apărut decît ca simbolul unui dialog al înțelegerii 
Intre tot ce trăiește și nutrește sentimentul bucuriei • 
primăverii intr-o țară a deplinului consens dintre om | 
ți natură.

Ioan GRIGORESCU .

A început semănatul pa- 
rillllbului Crmind recomandările 
stațiunii experimentale Mărculești, 
majoritatea cooperativelor agricole și 
fermelor de stat din județul Ialo
mița au început semănatul porumbu
lui. Duminică dimineața, la coopera
tiva agricolă din comuna Jegălia, 
toate discurile erau in cimp. ..Supra
fețele pe care s-au aplicat udări de 
aprovizionare pot asigura front de 
lucru semănătorilor pentru cel puțin 
o săptămină. ne-a spus tov. Ion 
Tudor. președintele cooperativei. 
Vom merge in ritm cu irigatul, ast
fel ca in momentul in care aripile 
de ploaie vor fi retrase după ultima 
solă, semănătorile să fie la capul lo
cului". La fel procedează și coope
ratorii din Poiana, Perișoru, Ștefan 
cel Mare și altele. (De la ^Lucian 
Ciubotaru).

Udatul suprafețelor proas
păt însămințate.In cuĂ'a •zilo! 

de duminică la Cooperativa, agri
colă Sălsig. practic nu s-a mai ținut 
cont de faptul că doar 177 ha erau 
amenajate pentru irigații, ci s-a tre
cut la udatul tuturor suprafețelor 
cultivate. In timp ce într-o parte 
mecanizatorii lucrau la plantatul 
cartofilor și la erbicidarea griului, în 
alta — motopompele, legate direct la 
sursa de apă din Someș, udau varza 
timpurie, lucerna și cartofii. Neavind 
încă un sistem amenajat pentru iri
gații, cooperatorii din Seini au re
curs la transportul apei cu cisterna 
pe suprafețele destinate căpșunilor. 
Asemănător s-a lucrat în numeroase 
alte localități din Maramureș.

în anul XXX al eliberării și al congresului 
partidului, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen

LA SiMTOAREA MUNCII - 
BILANȚ BOGAT OE SUCCESE 

IN ÎNTRECERE
întregul nostru popor este puternic angajat în marea întrecere socialistă pen

tru înfăptuirea obiectivului național major: cincinalul înainte de termen. De pretutin
deni, acum, în perioada care precede sărbătoarea de la 1 Mal, la redacție sosesc 
corespondențe și știri care relevă entuziasmul șl abnegația cu care se muncește în 
întreprinderi, pe șantiere, pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor pe acest 
an — anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și ai Congresului alXI-lea 
al partidului. Relatăm mai jos asemenea fapte sl succese în întrecerea socialistă.

FILE DE JURNAL DIN „CETATEA OȚELULUI"

Angajamentul luat, 
cuvînt materializat
După cum se știe, zilele trecute 

siderurgiștilor gălățeni le-a fost 
decernată de către președintele 
republicii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înalta distincție —„Or
dinul Muncii" clasa I. pentru lo
cul I acupat in întrecerea socia
listă pe anul 1973 intre unitățile 
industriale, ca semn al prețuirii 
muncii acestui harnic și devotat 
colectiv, ca o răsplată a eforturilor 
depuse pentru creșterea neconteni
tă a producției de metal a țării. 
Conferirea acestei înalte distincții 
a generat, in rindul tuturor side
rurgiștilor gălățeni, un nou și pu
ternic imbold pentru înfăptuirea 
exemplară a planului și a anga
jamentelor luate in întrecerea so
cialistă. Dovada elocventă a aces
tei hotăriri a întregului colectiv 
o constituie realizările înregistra
te in schimbul din noaptea de 
31 martie spre 1 aprilie a.c. ciad, 
in secțiile și sectoarele de bază 
ale combinatului, s-au produs 650 
tone cocs metalurgic, peste
2 100 tone fontă, 3 000 tone oțel.
3 000 tone sleburi, producții care au 
depășit sarcinile pe schimbul res
pectiv. Este un nou și puternic 
argument ce ne permite să afir
măm că întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară colectivul „ce
tății dc metal" de la Dunăre cu
noaște adevărate zile fierbinți.

UZINA COCSOCHIMICA. Pe 
parcursul celor peste 300 de zile, 
care s-au scurs de cind primul 
pilot de cărbune a fost transfor
mat in cocs metalurgic,' oamfenii 
acestei tinere unități s-au făcut 
cunoscuți și apreciați prin hărni
cia lor. Cifrele atestă, la o privire 
mai atentă, vrednicia și priceperea 
tuturor cocsarilor care, de la în
ceputul anului și pină în prezent, 
au produs peste prevederile pla
nului 5 555 tone cocs metalurgic, 
materie primă de maximă impor
tanță pentru furnalele platformei 
gălățene.

— Avem oameni minunați, ne 
spunea tovarășul Dumitru Popa, 
secretarul comitetului de partid pe 
uzină.

Asa i-am cunoscut pe maiștrii
Constantin Mihăescu și Vasile An
drei. Așa i-am descoperit, în
preajma focului nestins, pe Aurel 
Bostan și Emil Radu de la încăl- 

V

Uzina „Electropulere"-Craiova. Un nou lot de întrerupători este gata de a fi livrat la export

Echipa națională de fotbal 
înaintea unui drum lung

Lotul reprezentativ 
de fotbal (18 jucători, 
antrenori, medic etc.) 
se reunește astăzi, 
luni, la Snagov pentru 
a se prepara in vede
rea apropiatului tur
neu sud-american. 
Este și momentul, pe 
care l-am considerat 
pe cit de prielnic pe 
atît de necesar, de a 
supune discuției unor 
specialiști sumedenia 
de probleme strin
gente cu care se con
fruntă naționala noas
tră acum, înaintea u- 
nui drum lung. Cind 
spunem astfel ne gin- 
dim nu atit la cei 
13 000 de kilometri pe 
care-i are de străbătut 
pinâ în Brazilia, ci, 
mai ales, la lungul 
drum al reînscrierii 
pe orbita superioară a 
soccerului continental 
și intercontinental, a-

le cărui etape mar
cante se numesc Cupa 
Europei. Olimpiadă, 
Mondialele ’78 și așa 
mai departe. O re
prezentativă nu are 
și nu poate avea lungi 
perioade de absență, 
ea trebuind sâ fie su
pusă unui flux conti
nuu de meciuri ofi
ciale sau neoficiale.

Numeroșii iubitori 
ai acestui sport — 
care la noi se'bucurâ 
de cea mai largă și 
caldă popularitate, deși 
medaliile și titlurile 
mondiale ni le aduc 
alte discipline — co
mentează in aceste 
zile, pe unde se intil- 
nesc și pe unde se 
găsesc, aspecte care de 
care mai interesante 
și mai presante In le
gătură cu evoluția tea- 
mului național — a- 
cum, după ce a pier

dut calificarea pen
tru Weltmeisterschaft 
’74 și inainte de par
tida din Danemarca de 
la 13 octombrie, prima 
din confruntările com
petiției continentale.

ANCHETA 
NOASTRĂ

Presa abordează, de 
asemenea, tot mai in
sistent acest subiect, 
iar federația însăși l-a 
întors pe toate fețele 
in recenta sa plenara. 
Așa se face că revin 
mereu în discuție, fără 
sâ fi căpătat un răs
puns absolut limpede 
pină la ora actuală, 
întrebări privind com
portarea nesatisfăcă

toare a naționalei in 
meciurile de pregătire 
de la Viena și Paris : 
fluctuația exagerată a 
jucătorilor în lot. in- 
tirzierea în aplicarea 
unei idei clare de joc, 
absența din lotul se
lecționaților a lui Do- 
brin și a lui Dumitru 
— cei mai valoroși 
fotbaliști români la 
ora de față — etc. etc.

Tocmai pentru a 
veni in intimpinarea 
acestor întrebări și 
preocupări am stat de 
vorbă zilele acestea cu 
cițiva dintre cei care 
cunosc fenomenul 
fotbalistic din interio
rul lui, ca factori ac
tivi și, dacă vreți, 
chiar responsabili.

Opiniile antrenoru
lui principal Valentin 
Stănescu — opinii care 
urmează, in ziarul 
nostru, celor expuse

de dînsul la 22 ianua
rie 1973, imediat după 
ce preluase cirma ca 
timonier al corăbiei cu 
unsprezece pasageri — 
le-am aflat din însuși 
cuvintul său in ple
nara comitetului fede
ral și ne străduim să 
le rezumăm cit se 
poate de fidel : neca- 
lificarea la Mondiale a 
transformat obiective
le echipei naționale — 
aflată astfel in situația 
să înlocuiască unii 
vechi titulari (care in 
viitorii 2-3 ani nu vor 
mai face față la efort 
din pricina vîrstei) cu 
tineri talentați și de 
perspectivă : dar. la 
noi in țară nu prea

G. M1TRO1 
I. DUMITRIU

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

zire, pe Gheorghe Colea. Petru 
Girbaci și Ștefan Bușucan din sec
torul de exploatare și pe mulți al
ții. Și dacă la începutul activită
ții lor, in lupta dintre foc și ma
terie, mai șovăiau, iar cele 29 de 
șarje realizate intr-un singur 
schimb de către Ion Dodu li se 
părea un record — și la timpul 
său era — azi cocsarii tind să-l 
dubleze. După cum ne informa se
cretarul comitetului de partid, 
mecanicii și energeticienii au pro
pus o raționalizare datorită că
reia, prin modificările făcute la 
turnul de răcire, vagoanele de coca 
nu poposesc aici mai mult de 
1,5 minute. Scurtarea timpului de 
staționare la turnul de răcire va 
duce la scăderea umidității sub 
baremul admis.

OȚEL. Un cuvînt care a deve
nit familial locuitorilor orașului 
de la Dunăre. încă de la începu
tul acestui an, oțelarii gălățeni 
și-au mobilizat forțele, pentru a 
da patriei mai mult oțel și dc 
bună calitate. Hotărirea lor poar
tă girul celor 20 000 de tone de 
oțel date in anul trecut peste an
gajamentul asumat în întrecerea 
socialistă. Așadar, există aici o 
bună experiență pe care organi
zația de partid, conducerea secției 
și-au propus să o generalizeze la 
fiecare schimb, să o îmbogățească.

PLATFORMA DE ELABORARE 
A OȚELULUI LINGOU. Zi obiș
nuită de muncă. Convertizoarele 
oțelăriei LD plămădesc noi șarje. 
La pupitrele de comandă. în fața 
tablourilor sinoptice pe care cifre
le indică metamorfoza metalului, 
prim-topitorul Mircea Brad urmă
rește cu atenție nașterea unei noi 
Șarje.

— Realizăm acum șarjele de 
oțel — ne spune maistrul oțelar 
Constantin Văduva. secretar al 
comitetului de partid pe oțelărie 
— mai repede decît durata de 
timp proiectată. Concret, durata 
medic de elaborare a unei șarje 
a scăzut de la 55 minute în anul 
trecut — la 41 de minute in a- 
cest an.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a II-a)

• PRIN CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII

DEVA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Sabin lonescu). — Anga
jarea plenară in întrecere este 
marcată de oamenii muncii din 
județul Hunedoara prin reali
zarea unei producții industria
le suplimentare prevederilor 
din primul trimestru a! anului 
în valoare de peste 70 700 000 
lei. Remarcabil este faptul că 
producția peste plan a fost ob
ținută îndeosebi p? seama creș
terii productivității muncii și 
s? concretizează, printre altele, 
în 47 240 tone cărbune. 910 tone 
fier în minereu marfă, peste 
7 200 tone fontă, 20 600 tone oțel, 
12 233 tone laminate finite pli
ne. 139 tone mașini și utilaj 
minier, aproape 3 200 mc prefa
bricate din beton și peste 
5 700 m c bușteni și cherestea.

• DE DOUĂ ORI
MAI MULT
PENTRU EXPORT

La finele trimestrului recent 
încheiat. întreprinderile indus
triale și unitățile economice din 
județul Prahova au înregistrat 
o producție-marfâ suplimentară 
de peste 41.5 milioane lei. Este 
de reținut faptul că, in aceeași 
perioadă, întreprinderile praho
vene au livrat, în plus, la ex
port produse evaluate la 
132 423 000 Iei valută — sumă 
de aproape două ori mai mare 
decît in perioada similară a 
anului precedent.

• INDICI SUPERIORI
LA AGREGATE

Angajați plenar în marea în
trecere pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen, si- 
derurgiștii reșițeni au atins, în 
toate secțiile cu ’ flux continuu, 
indici de utilizare a agregate
lor superiori celor planificați 
pentru anul 1974. Pe această 
cale, producția la zi a combina
tului reșițean a înregistrat o 
depășire totală de peste 35 000 
tone pmduse siderurgice. La 
acest spor, oțelarii au subscris 
mai mult de 12 000 tone oțel, 
iar furnaliștii și laminatorii cu 
cite 6 200 tone fontă și laminate 
finite pline, producții suplimen
tare. care reprezintă peste 25 la 
sută din angajamentul asumat 
pe intregul an.

(Agerpres)

DE LA 15 APRILIE, LA BUCUREȘTI

Sesiunea de primăvară 
a Uniunii interparlamentare
La 15 aprilie a.c. se vor deschide 

la București, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, lucrările sesiunii de 
primăvară a Consiliului, a Comitetu
lui executiv și comisiilor de studiu 
ale Uniunii interparlamentare.

Uniunea interparlamentară este o 
asociație voluntară a grupurilor na
ționale formate in cadrul parlamen
telor diferitelor state. Principalul 
instrument de lucru al uniunii este 
conferința, care se tine, de regulă, 
anual, de fiecare dată in capitala 
altei țâri. Conferința, forul suprem 
al organizației, este întregită de ce
lelalte organe, care sint : Consiliul 
interparlamentar, organul politic 
(format din cite 2 delegați din fie
care tară). Comitetul executiv, orga
nul administrativ (11 membri aleși 
ne regiuni geografice) și Biroul in
terparlamentar (aparatul tehnic), fie
care dintre acestea avind atribuții și 
competente nrecis delimitate. Comi
siile de studiu ale uniunii, perma
nente sau temporare, sint organe 
ajutătoare, in a căror sarcină intră 
examinarea problemelor și întocmi
rea proiectelor de rezoluții, care sint 
trimise apoi spre aprobare confe
rinței.

Activitatea parlamentarilor români 
in cadrul Uniunii interparlamentare 
are o bogată tradiție. în 1974 se îm
plinesc 83 de an! de cind, așa cum 
o mărturisesc datele arhivelor, par
lamentarii români au fost repre- 
zentati pentru prima oară la lucră
rile Uniunii interparlamentare si a- 
nume cu prilejul celei de-a 3-a con
ferințe. ținută in 1891 la Roma.

în 1931. România a găzduit la 
București lucrările celei de a 27-a 
Conferințe interparlamentare, la care 
au luat parte delegați din 20 de țâri 
ale lumii. Nicolae Iorga. primul mi
nistru de atunci al României, par- 
ticipînd la lucrări, a rostit un dis
curs in fata celor 153 de parlamentari

prezenți, în care a adresat o chema
re la cooperare intre parlamente șl 
popoare in scopul întăririi păcii. Re
zoluțiile adoptate, care s-au referit, 
in principal, la probleme economice, 
au fost trimise guvernelor și aduse 
la cunoștința Ligii Națiunilor.

Grupul național român, reconsti
tuit după cel de-al doilea război 
mondial in noile condiții istorice ale 
eliberării țârii de sub fascism și 
instaurării regimului democrat- 
popular. a participat și participă cu 
regularitate Ia lucrările Uniunii in
terparlamentare. în spiritul politicii 
externe de pace și colaborare inter
națională a tării noastre, a acțiuni
lor și inițiativelor de largă conlu
crare internațională ale președin
telui republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Grupul roman aduce o 
contribuție rodnică la dezbaterea pro
blemelor și la redactarea rezoluțiilor 
organizației. Din inițiativa Grupului 
român. Uniunea interparlamentară a 
discutat probleme de importantă li 
stringenta deosebită, cum sint : prin
cipiile fundamentale care trebuie să 
guverneze relațiile dintre state, con
secințele economice și sociale ale 
cursei _ înarmărilor, cooperarea eco
nomică regională etc. Grupul român 
s-a pronunțat constant pentru res
pectarea neabătută a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță sau la amenințarea cu folosirea 
ei în relațiile dintre state. Contribu
ții remarcabile au avut parlamenta
rii români in ceea ce privește secu
ritatea și cooperarea europeană, ei

Petre BUZILA 
Ion STOICH1C1

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Carnet cultural
Ecranul SCENA Expoziții

• Secretul lui Buddha — producție 

I D. .:r Klein. Evocare a mlvcari- 
r greviste care au avut lnr la 
irsitul veacului trecut In Bocmta 
■ nnrd. Intr-un film de facturi do- 
i?t> în diatribul’e Fdunrd Cunak. 
Lakar Brousek. Blanka Waleska.

PREMIERE

• l upul slnruratic — producție p 
ndiouriior Iugoslave. In regla lui 
'brad GluSdevfc. Film dc aventuri 
?ntru eonii, interpretat de Stavko

• Ce drum să alegi _  producție a
udiourilor americane. In regia lui 
hîrley MeLalne. Paul Newmann,
• •‘x-rt Mitchum. Dean Martin. Gene

In sălile 
de concert

• Astft-searft. la Ateneul Român. 
Dtaniștii Dan Grisore si Eduardi 
Ricci prezintă primul concert din 
cadrul ..Integralei lucrărilor pentru 
pian la patru miini" de Schubert.

• Miine seară, ora 20. Sala mic-', 
a Palatului, cvartetul Philarmonia 
deschide ciclul ..Haydn".

• Tn cadrul ciclului de spectaco
le cu public ISTORIA COMEDIEI, 
teatrul TV prezintă mnrțl 9 apri
lie tema a treia, dedicată COMEDI
EI RENAȘTERII ITALIENE. Spec
tacolul. transmis din sala ..Comedia" 
a Teatrului Național „Ion Luca Ca- 
ragiale", cuprinde exemplificări cu 
fragmente din ..LENA" de Ariosto 
(In românește de Ștefan Crudu șl 
Al. Cerna-Rldulescu) și ..NU PU
NEȚI DRAGOSTEA L\ ÎNCERCA
RE I" de George Carabin. după un 
scenariu din commedia dell'arte de 
Basilio Tocatei».

Adaptarea pentru televiziune șl 
re.: .a irtistică : CORNEL POPA.

Conferențiar-comentator : prof,
univ. di. docent ION ZAMFIRESCU.

în distribuție : Marcel Anghelcs- 
cu, artist al poporului, Mihaela 
Dumbravă, Sorin Gheorghiu, Mircea 
Constantlnescu-Govora, Rodiră Po- 
pi'fcu-Bitănescu. Alm6e lacobescu, 
Aurel Cioranu, Dumitru Onofrei, 
Dan Damian, Adrian Georgescu. 
Gheorghe Oprina. Matei Alexandru, 
Marian Hudac, Ovldlu Moldovan. 
Mihai Mălaimare și Valentin Pta- 
tărcanu. Scenografia : Elena Forțu.

o TEATRUL RADIOFONIC vă 
invită sâ ascultați azi. ora 20. pe 
programul 1, ..Răposatul" de Branis
lav Nușicl, adaptare de L. Efremov. 
Prem; ră. Regia : Dan Puican. în

• La sala „George Enescu" a con
servatorului „Ciprian Porumbescu". 
marți 9. ora 20. vor susține micro- 
reci taluri : violonistul Mâdălln Voi
c’d. pianistul Florin Nemeș, violon
celistul Dan Lupu.

• Simfonicul Radlotelevlziunii. 
Joi 11. ora 20. va fi dirijat de An- 
t'-.-o de Almeida (Franța). Solistă 
Barbara Gubisch (R. D. Germană).

• Concertele Filarmonicii. vineri 
12. simbătă 13. ora 20. Ateneul Ro
mân. se vor desfășura sub bagheta 
lui Adrian Sunshine (S.U.A.). So
list : Aurelian Octav Popa.

• Solista concertului Filarmonicii 
din Ploiești (marți 9) va fi tinăra 
pianistă Carmen Frățilă. La pupi
tru : dirijorul ceh Mario Kremer.

Poezia lucrurilor simple
Ana Asvadurova- 

Ciucurencu (1903—1972) 
a început să expună 
La saloanele oficiale 
încă din 1932. pe cind 
era studenta prestigio
sului maestru Jean Al. 
Steriadi. Elaborate 
lent, rational, după 
natură și modele. însă 
cu înlăturarea lucidă a 
detaliilor nesemnifica
tive. in favoarea at
mosferei și selectării 
esențialului, tablourile 
sale vădeau o fire prin 
excelentă lirică, prie
tenos apropiată de lu
crurile simple, din- 
tr-un univers intim, 
restrins adesea la ceea 
ce intilnea in jurul 
său și aie cărei sen
timente delicate erau 
exprimate cu reținere. 
D2rcă in soaDtă. cu 
sfiiciune si candoare.

Abia în toamna Iul 
1966 — deci după o 
îndelungată activita
te — pictorița îsi or
ganizează. cu o exi
gență maximă fată de 
proDria-i creație, pri
ma sa expoziție per
sonală. urmată de o 
alta, in 1971. Și iată 
că recenta retrospec
tivă de la Dalles, reu
nind peste 90 de ta
blouri. cele mai multe 
realizate în ultimul 
deceniu, ne-a oferit 
prilejul unei cunoaș
teri mai temeinice a 
personalității acestei 
artiste, care s-a aflat 
oină de curind printre 
noi. mereu discretă, 
neobișnuit de modes
tă. devotată intru to
tul artei sale, in care 
se fac simțite o au
tentică bucurie a vie
ții. o viziune stenică, 
echilibrată.

Cu gingășie «i tan
drele. cu o evidentă 
feminitate, dar fără 
dulcegărie. Dicta mal 
ales lucruri din ime
diata sa apropiere, 
motive reluate adesea, 
pe care le știa bine, 
pentru că le întîlnea 
zilnic. observindu-le 
atent ?i îndelung : 
fiori. Dănuși. Dăsări 
de lut. de factură 
populară, obiecte des
tinate cadrului intim

al căminului. cărora 
le conferea aura dia
fană a poeziei : apoi 
portrete de copii, cu o 
caldă înțelegere a 
poeziei vîrstei. nuduri 
adolescentine cu for
me suple. încă gracile, 
nedecise. învoite, pla
sate uneori simbolic, 
intr-un spațiu indefi
nit. in cimpuri de 
flori, caligrafiate cu 
elegantă, in care de
senul apare ușor geo- 
metrizat : ca și por
trete de femei îmbră
cate modest, cărora le 
reliefează mai ales u-

PLASTIC
manitatea. uimirea in
genuă in fata miraco
lelor existentei coti
diene : de asemenea, 
peisaje in care moti
vele sint selectate 
după aceleași criterii : 
o curte obișnuită de 
tară, un colt de natu
ră. câțiva pomi și aco
perișuri de case, vite 
la păscut, păsări do
mestice etc. Sint mo
tive în care, dincolo 
de orice altă semnifi
cație. artista urmăreș
te realizarea unui a- 
num.e ritm compozi
țional. ca și calitatea 
picturală a obiectelor 
și relațiile cromatice 
dintre ele.

Se poate vorbi. în 
cazul acestei artiste, 
despre evidenta fine
țe a coloritului, des
pre forța de evocare a 
unor lucruri simple, 
cărora știe să le rele
ve farmecul, acea poe
zie a plâpîndului fir 
de iarbă ce împunge, 
parcă mirat, lumina. 
Un verde fraged, in- 
ciinind spre gălbui pa
lid. de primăvară tim
purie. domină imagi
nile sale. Altă dată, 
fundalurile sau masa 
pe care sint așezate

cu rafinament r.ipon 
cele cîteva obiecte 
sint constituite din 
ample suprafețe de al
bastru. iar cîmpurile 
peisajelor, căpițele de 
fin dintr-un ocru 
cald, din galben sau 
portocaliu solar, cu 
accente suave de mov. 
de roșu stins sau e- 
xaltat. precum ciocu
rile unor giște. mărtu
risind ceea ce am pu
tea numi o cultură 3 
culorii, sau o grama
tică a picturii, pentru 
că neașteptatele con
traste din tablourile 
sale vădesc o adevă
rată știir.tă a potență
rii maxime a culori
lor. Dacă este aici in
tuiție. cum zic unii, 
apoi aceasta ml se 
pare dublată de un 
temeinic meșteșug.

S-ar putea, desigur, 
aminti, dar nu pentru 
a-i micșora meritele, 
și de o influentă stre
curată in subconștien
tul său prin convie
țuirea cu Alexandru 
Ciucurencu. Ca si pic
tura acestuia din ulti
mii ani. tablourile A- 
nei Asvadurova sint 
realizate intr-o pastă 
subțire, fluentă, cati
felată. aproape trans
parentă. amintind pas
telul. din care iradia
ză o lumină Dură, vi
brantă. conținută In 
ea însăși, nu adăugată 
exterior. Emoția este 
lucid concentrată, pla
nurile distinct delimi
tate cromatic, formind 
ample suprafețe cu 
certe calități decora
tive.

Printr-un gest de 
nobilă tinută civică. în 
acord cu intențiile ge
neroasei artiste, maes
trul Alexandru Ciucu
rencu a dăruit muzee
lor tării, și prin ele 
oamenilor acestui pă- 
mînt. toate tablourile 
expoziției, in ale căror 
culori de o cuceritoa
re prospețime va trăi 
Întotdeauna cintecul 
delicat

Marin 
MIHALACHE

(Urmare din pag. I)
Dovada ? Privim rapoartele de 

producție. Unu aprilie a.c. O cifră 
consemnează sec realizarea peste 
plan a 850 tone oțel peste sarcinile 
zilnice. Și succesele se succed in a- 
proape toate zilele. Care este „se
cretul" acestor producții record ?

— Desigur, pină la ciștigarea a- 
cestor minute prețioase la elabora
rea șarjelor n-a fost un drum 
ușor, continuă să ne spună maistrul 
oțelar Constantin Văduva. A trebuit 
să găsim forme din ce in ce mal 
bnne de organizare a schimburilor, 
să micșorăm timpul de încărcare a 
convertizoarelor și de staționare 
după analiza chimică.

Așa se face că au fost zile cind 
nțetaril au realizat un număr record 
de șarje, ajungindu-se chiar la 67, 
în 24 de ore. Numai in luna februa
rie. de exemplu, schimbul A. con
dus de inginerul Minai Pleșanu. a 
realizat 3 264 tone de oțel, schimbul 
B, condus de inginerul Alexandru 
Ivănescu — 3 416 tone, iar schim
bul C. de sub conducerea inginerului 
Mihai Vrabie, aproape 2 000 tone de 
o',el. O întrecere la care, intr-un a- 
nume fel. toate schimburile sint 
fruntașe. Ir.scrilndu-se cu realizări 
peste sarcinile „la zi". Pină acum, 
bilanțul arată: circa 17 600 tone de

oțel s-au dat peste plan de la în
ceputul anului. Aproape jumătate din 
angajamentul anual a și fost Îndepli
nit. Printre autorii succesului am 
notat numele unor oțelari, cum sînt 
Augustin Vasiu, Vasile Ciobanu, 
Gheorghe Vrabie, Pavel Hanganu, 
loan Lupu și mulți alții.

ZONA FURNALELOR. Masive.

distribuție : Octavian Cot eseu, Rodl- 
ca Tapalagă, Toma Caraglu, Dem. 
Rădulescu. Marin Moraru, Mihai Fo- 
tlno ș.a.

• TEATRUL DE DRAMA ȘI CO
MEDIE DIN CONSTANTA a pre
zentat spectacolul omagial „Reintil- 
nlrc cu poezia Iul Ion Mlnulcscu" 
Închinat comemorării a 30 de ani do 
la moartea poetului.

Manifestarea a beneficiat dc cu- 
vlntul introductiv al academicianu
lui Șerban Cioculcscu.

• Cea dc-a cincca premieră din 
actuala stagiune a colectivului 
TEATRULUI N VJTONAL „VASI
LE ALECSANDRI" DIN IAȘI cu 
pîesa „Poveste dc Iarnă" de Shakes
peare a avut loc recent pe scena 
Teatrului tineretului din Piatra 
Neamț. Regia aparține Cătălinei 
Buzoianu, scenografia — lui Paul 
Sulzberger, iar muzica — lui Geor
ge Rodi Foca (Manole Corcacl).

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE (secția maghiară) a 
prezentat joi, 4 aprilie, în premieră, 
spectacolul cu tragedia ,.Electra" de 
Eurlplde, în regia lui Kovâcs Fe
renc și scenografia Agnetei Szat- 
marl. în distribuție : Torbk Istvăn, 
Elekes Emma, Csiki Andrăs. Toth- 
Pâll Miklos, Acs Alajos, Soos An
gela. Klsfalussy Bâlint. Coregrafia 
este semnată de Fodor Tibor, iar 
muzica de Orbân Gydrgy. (O. Gru- 
meza).

• în cinstea Zilei mondiale a tea
trului, COLECTIVUL DRAMATIC 
ARADEAN a prezentat, in ziua de 
26 martie, piesa originală „Viața c 
ca un vagon ?" de Paul Evcrac. 
După spectacol a avut loc o rodni
că intilnire cu un grup de elevi ai 
Liceului pedagogic din Arad. Dis
cuțiile vil, la obiect, vizind, cu pre
cădere, reprezentarea scenică a dra
maturgiei originale pe scena Aradu
lui, au demonstrat interesul deose
bit al viitoarelor cadre didactice 
fată de teatru, exigențele cu care 
judecă publicul școlar actul teatral.

• Cercul de teatru (secția română) 
a Casei municipale de cultură din 
Satu-Mare a prezentat in fata a 
sute de spectatori tineri premiera 
piesei „Ancheta rămine deschisă", 
aparținind actorului Costin Popes
cu de la Teatrul de Nord din loca
litate. Pusă în scenă de un alt ac
tor sătmărean, Kisfalussi Balint. 
piesa prilejuiește o veritabilă dez
batere clică asupra unor probleme 
de stringentă actualitate cum ar fi 
atitudinea față de muncă și viață a 
tineretului, confruntarea acestuia 
cu valorile morale ale societății so
cialiste : responsabilitatea, cinstea, 
demnitatea, comportamentul în toa
te împrejurările vieții. Spectacolul 
va fi prezentat în săptăminile ce 
urmează și pe scenele cluburilor din 
întreprinderi, unde va fi vizionat 
de mase largi de tineri muncitori. 
(Octav Grumeza).

• Lucrările cunoscutului grafician 
polonez Tadeusz Kulislcwlcz vor fl 
prezentate In această săptăminft in 
sala Ateneului Român (str. Franklin 
1-3).

• Ervant Nlcogoslan, Traian Bra
dcan șl Octavian Olariu iți prezintă 
lucrările la Galeriile de artă ..Apol
lo" (Calea Victoriei nr. 56).

• La Casa scriitorilor (Calea Vic
toriei 125) ponte fi vlzltntă expoziția 
dc pictură Virgil Chlvu.

• în intlmpinarea marilor eve
nimente — cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
cel de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R.. pictorul de artă naivă Gheor- 
ghe B. Negru a deschis o expoziție 
in sala „Arta" a cenaclului „I. D. Ne- 
gulici", de sub egida Consiliului oră
șenesc al sindicatelor din Cimpu- 
lung-Muscel.

• în sala de expoziții a Muzeului 
județean din Sf. Gheorghe a avut 
loc vernisajul expoziției de pictură 
a lui Koszt3nd| Jeno. Expoziția 
a fost organizată de cenaclul din Sf. 
Gheorghe al U.A.P. din Republica 
Socialistă România.

în sala de expoziții a Școlii popu
lare de artă din Sf. Gheorghe a avut 
loc vernisajul expoziției de acuarele 
a lui Czlntos Lâszlo. (Tomuri Găza).

• „Valori plastice arădene" se In
titulează noua expoziție temporar 
deschisă lntr-una din sălile Muzeului 
județean din Arad, care cuprinde o 
selecție din lucrările unor artiști 
plastici arădeni de prestigiu, create 
in ultimii 50 de ani. Printre cele 30 
de lucrări expuse se numără cele 
semnate de sculptorul Romul Ladea, 
graficianul Marcel OHnescu, pictorii 
Eugen Popa, Vaslle Varga, Petru 
Feier și alții.

• Galeriile de artă „Cupola" din 
Iași adăpostesc o interesantă expo
ziție de ceramică a artistului Con
stantin Ciobanu din Bacău. Expozi
ția, care cuprinde peste 60 de lucrări, 
este organizată de filiala Iași a 
Uniunii artiștilor plastici in cinstea 
celor două evenimente naționale din 
acest an. a XXX-a aniversare a eli
berării patriei șl al Xl-lea Congres 
al partidului.

• La complexul muzeistic din Vas
lui s-a deschis expoziția județeană 
„Școala $1 producția". Organizată de 
inspectoratul școlar, comitetul jude
țean U.T.C. și consiliul pionierilor, 
expoziția cuprinde un număr mare 
de obiecte din lemn, metal, textile, 
broderii, cusături, piese de artizanat, 
lucrări de radiotehnică șl electronică, 
aparate de măsură și control etc., 
executate de elevi în cadrul pregăti
rii tehnico-practice. Mare parte din 
aceste lucrări sint valorificate, reali- 
z!hdu-se astfel Importante sume de 
bani rnintru autodotarea atelierelor 
școală. (Vasile Iancu).

Manifestări culiural-artfetice județene
cea de-a. 7-a ediție a COLOCVIULUI 
NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII STU
DENȚILOR FOLCLORIȘTI. La ac-

• Timp de trei zile, lașul a găz
duit FESTIVALUL NAȚIONAL 
STUDENȚESC, ediția a IX-a, 1974. 
Au participat studenți, membri ai 
ansamblurilor folclorice și orches
trelor de muzică populară, formații 
de dansuri și obiceiuri de iarnă din 
toate centrele universitare din țară.

Festivalul a început vineri dimi
neața prin parada costumelor și 
măștilor prezentate la concurs, des
fășurată pe. străzile principale o'c 
orașului și cu o manifestare în Piața 
Unirii, după care, in sala Casei de 
cultură a tineretului și studenților, 
a avut loc deschiderea festivă. In 
continuare, fiecare formație a susți
nut spectacole notate de juriu. în
chiderea festivalului a avut loc ieri, 
cu un spectacol de gală prezentat de 
ansamblurile si formațiile laureate.

• La biblioteca municipală din 
Piatra Neamț s-a deschis tradiționa
lul „SALON AL CĂRȚII", aflat la 
cea de-a III-a ediție. în standuri 
special amenajate sint găzduite cele 
mai reprezentative cărți din dome
niile social-politic, filozofic, econo
mic, științific, lucrări de beletristică 
etc. In cadrul salonului s-a deschis 
și o expoziție cu vinzare care oferă 
cititorilor noutățile producției edi
toriale din anul trecut și din primul 
trimestru al anului 1974. Tot aici 
vor fi găzduite un șir de manifes
tări cum sint întilniri ale editorilor 
cu publicul, lansarea unor volume, 
vernisajul unei expoziții de ilustra
ții de carte, o consfătuire cu publicul 
cititor pe tema „Cartea românească 
în lume". o zi a cărții pentru tine
ret și multe altele. (Ion MANEA).

• La Arad, sub genericul „Știința 
în slujba omului", și-a desfășurat 
lucrările sesiunea de comunicări ști
ințifice și referate pe tema : „Con
ținut, forme, metode și mijloace de 
educare materialist-științifică a ma
selor și de ridicare a nivelului gene
ral al cunoașterii". La lucrările se
siunii, au participat activiști ai comi
tetului județean și municipal de 
partid, președinți ai comisiilor lo
cale de răspindire a cunoștințelor 
științifice, responsabili ai brigăzilor 
științifice din județ. (Constantin 
SIMION).

• Intre 5 și 7 aprilie, Ia Institutul 
pedagogic din Suceava a avut loc

tuala manifestare cultural-știlnțifică 
studenții din cele mai importante 
centre universitare ale țării au pre
zentat bn număr însemnat de co
municări, rezultat al unor pasionan
te și sistematice investigații asupra 
diferitelor aspecte ale tezaurului 
folcloristic românesc. Ultima zi a co
locviului a fost consacrată unei 
excursii documentare, care a induc 
vizitarea „Galeriei oamenilor de sea
mă" din Fălticeni, muzeului etnogra
fic din Gura Humorului, monumen
telor de artă feudală românească 
Voroneț, Moldovița și Sucevița, cen 
trul de ceramică neagră Marginea, 
precum și complexul muzeistic „Cl- 
prian Porumbescu". (Gh. PARAS- 
CAN).

• La Abrud a avut loc cea de-a 
IV-a ediție a festivalului folcloric 
„Inimi fierbinți in Țara de piatră". 
Ediția din acest an a fost dedicată 
celei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. în prezența unui mare nu
măr de tineri din Abrud și din lo
calitățile apropiate, festivalul a pro
gramat expuneri și simpozioane, 
spectacole cultural-artistlce în cin
stea tinerilor fruntași In întrecere, 
deschiderea a două expoziții : „Car
tea social-politică pentru tineret" și 
„Tineri creatori de frumos" (la a- 
ceasta din urmă au expus membrii 
cercurilor de artizanat din această 
bogată zonă etnografică). Festivalul 
s-a încheiat cu o paradă a portului 
popular și un concurs cultural-artiw- 
tic „Versul, portul, cintecul și jocul 
moțului". (Ștefan DINICA).

• Sub semnul cinstirii celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
și al întlmpinării Congresului al 
Xl-lea al partidului, în județul Ga
lați a început să se desfășoare o 
amplă manifestare cultural-educativă 
de masă intitulată sugestiv „OMA
GIU MUNCII CREATOARE". Faza 
intercomunală a debutat pe centre 
de comune, primele manifestări avind 
loc la Bălăbănești, Țepu și Indepen
dența, unde au evoluat formațiile 
artistice de amatori din aceste lo
calități, precum și din Bălășești, 
Gohor, Brăhășești, Șendreni, Plscu, 
Braniștea. (Tudorel OANCEA).

suri pentru îmbunătățirea continuă 
a muncii noastre, pentru a ridica pe 
o treaptă superioară activitatea fie
cărui lucrător al secției furnale.

Din discuțiile purtate cu interlo
cutorul nostru, cit și cu mulți furna- 
liști, am înțeles încă o dată că ceea 
ce caracterizează munca furnalișli- 
lor gălățeni este voința unanimă de

ANGAJAMENTUL LUAT
cele trei furnale de 1 700 mc de pe 
platforma combinatului siderurgic 
gătațean stau mărturie a cutezanței 
și hărniciei. Aici, pe vatra fierbinte 
a unuia dintre aceste agregate ale 
fontei gălățene am urmărit, ore In 
șir, strădania colectivului în bătălia 
ce se dă pentru a produce fontă mai 
multă și de calitate. Și tot aici l-am 
inti'.nii pe tovarășul Constantin Flo- 
rea, secretarul comitetului de 
partid de pe platforma furnalelor.

— Angajamentul nostru de a da 
în acest an, peste plan, 22 000 tone 
fontă a presupus luarea unor mâ-

a da patriei mai multă fontă, de 
a-și respecta cu strictețe cuvintul 
dat, ambiția ca ziua de mîine să fie 
mal bogată in realizări ca cea de 
azi. Cum ? Printr-o bună aprovizio
nare cu materie primă, in special 
cu minereu, care să permită o scoa
tere de fier la încărcătura furna
lului de 51,5 la sută, printr-o bună 
exploatare a furnalelor, a îmbunătă
țirii reparațiilor planificate, cit și a 
altor măsuri care să ducă la creș
terea timpului efectiv de lucru al 
furnalelor pină la 97 la sută față de 
&5 la sută iu anul trecut.

Șl lată șl UN SUCCINT BILANȚ. 
La zi, furnaliștii gălățeni au produs 
peste sarcinile de plan 10 500 tone 
fontă.

Cap de flux, în cadrul UZINEI 
DE LAMINATE PLATE, laminorul 
slebing se înscrie și el „la zi“ cu 
realizări deosebit de bune. Și aici 
activitatea din zilele lui aprilie a 
continuat să se desfășoare pe o li
nie ascendentă. Ca urmare a unei 
mai bune organizări a procesului de 
producție, a aprovizionării ritmice 
cu lingouri de către oțelărie s-au 
realizat producții record, care dau 
garanția că angajamentul luat în 
întrecerea socialistă va fl îndepli
nit. Și aici iaminoriștii au produs 
5 550 tone șleburl peste sarcinile de 
plan la zi.

Și în celelalte sectoare de bază 
ale combinatului, colectivele de 
muncă au obținut succese față de 
sarcinile la zi Astfel, au fost pro
duse suplimentar peste 11 300 tone 
laminate finite pline șl 2 600 tone 
tablă și bandă lamlirată la rece.

Așadar, un scurt dar rodnic bilanț 
care dovedește hotărirea tuturor co
lectivelor din „cetatea metalului" de 
la Dunăre de a-și onora așa cum se 
cuvine sarcinile de plan șl angaja
mentele asumate în întrecerea so
cialistă pe acest an.

în confruntare:

suiisiifb mv i.iw/' . . . . . . . . .
Mai bine 

mal tîrzlu, 
decît...

Cititorul Traian Io- 
nescu din Focșani ne-a 
trimis o scrisoare In 
care semnala că la 
Baza județeană de a- 
provizionare tchnico- 
materială Vrancea 
și-au făcut loc diferite 
practici birocratice.
Autorul afirma că pen
tru a ridica unele ma
teriale necesare unită
ții in care lucrează — 
cite 50 fol PAL șl PFL 
— trebuie să îndepli
nească numeroase și 
Inutile formalități.

Ministerul Aprovlzlo. 
nării Tehnlco-Mate- 
riale și Controlului 
Gospodăririi Fonduri
lor Fixe, prin direcția 
pentru controlul apro
vizionării, ne-a trimis 
un răspuns, semnat de 
ing. M. Pirjol, direc
tor, care prevede mă
suri menite să pună 
capăt deficiențelor 
semnalate. îl redăm 
In întregime : „Vă co
municăm că s-au dat 
dispoziții conducerii 
B.J.A.T.M. privind : 
simplificarea la maxi
mum a formalităților 
de eliberare a certifi
catelor de calitate ; 
sectorizarea gestiona
rilor pe grupe de pro
duse : aducerea la zl 
a evidenței intrărilor 
și livrărilor de mate
riale pe furnizori și 
beneficiari ; urmărirea 
săptăminală a grafice
lor de livrare în ca
drul contractelor în
cheiate cu beneficiarii; 
evitarea la maximum 
a imobilizării mijloa
celor de transport ale 
beneficiarilor. Vă mul
țumim pentru sesiza
rea primită".

Sperăm că se vor 
respecta dispozițiile 
date, cu atit mai mult 
cu cit unele sint, pur 
și simplu... sarcini de 
serviciu. Mai bine mai 
tirziu, decît...

Dezbaterea 
va fi reluată

Respectarea cu stric
tețe a normelor vieții 
de partid, a democra
ției interne reprezintă 
o obligație fundamen
tală a tuturor mem
brilor partidului nos
tru, cu atit mai mult 
a celor aleși in frun
tea organizațiilor de 
partid. Importanța a- 
cestui deziderat crește 
atunci cind este vorba 
de aplicarea unei 
sancțiuni. Intr-o scri
soare adresată redac
ției se arată că. la a- 
dunarea generală a or

ganizației de bază de 
la C.A.P. Suseni, ju
dețul Harghita, nu s-a 
procedat statutar a- 
tun.cl cind s-a hotfirît 
ca B. Zoltan, fost ln- 
giner-șef al C.A.P., să 
fie exclus din rindu- 
rlle membrilor de 
partid.

Comitetul județean 
Harghita al P.C.R. 
ne-a trimis un răs
puns In care se spu
ne : „Cele sesizate au 
fost verificate șl s-a 
stabilit că, intr-adevăr, 
ele sint întemeiate. 
Pentru nerespectarca 
Statutului P.C.R. și de
formarea realității din 
procesul-verbal al a- 
dunării generale se 
face vinovat F. Vasile, 
secretarul comitetului 
comunal de partid Su
seni. Cele petrecute au 
fost analizate de se
cretariatul comitetului 
județean de partid, 
luindu-se următoarele 
măsuri : secretarul co
mitetului comunal de 
partid a fost sanc
ționat cu „vot de 
blam" ; la recoman
darea noastră, bi
roul comitetului co
munal de partid a re
examinat felul cum au 
fost respectate Statu
tul P.C.R. și instruc
țiunile cu ocazia dis
cutării abaterilor lui 
E. Zoltan și a reco
mandat organizației de 
bază rediscutarea ca
zului".

Ameliorări 
în transportul 

navetiștilor
O scrisoare, adresată 

în numele a mai bine 
de 50 de locuitori ai 
comunei Mușetești, Ju- 
det.ul Argeș, semnala 
greutățile intîmpinate 
de locuitorii satului 
din cauza mersului de
fectuos al autobuzelor 
spre Curtea de Ar
geș, unde muncesc, și 
la întoarcere, acasă. 
I.T.A. Pitești ne-a răs
puns că „sesizarea a 
fost analizată cu con
ducerea autobazei
Curtea de Argeș, ho- 
târindu-se imediat 
măsuri de verificare 
pe teren a regularității 
curselor, precum și a 
gradului de încărcare 
a autobuzelor ce vin 
din direcția Mușetești. 
Ca urmare, în ultimul 
timp nu s-au mai sem
nalat nereguli pe a- 
ceastă rută. De aseme
nea, în urma măsurilor 
luate de organele lo
cale de partid și de 
stat, s-a început să se 
treacă la organizarea 
transportului în con
venție al salariaților 
marilor Întreprinderi

din oraș, cursele exis
tente descongestionin- 
du-se simțitor". Răs
punsul menționează a- 
poi că „cei aproxima
tiv 60 de abonați din 
Mușetești au la dispo
ziția lor, Intre orelo 16 
și 19, un număr de 7 
autobuze care-i trans
portă la domiciliu. Iar 
dimineața, intre orele 
6—6,30, aceleași auto
buze II aduc la ser
viciu".

Promisiuni 
neonorate

George Lefterache 
din Galați, locatar al 
apartamentului 27 din 
bl. D. 2, microraionul 
40, sesiza redacția că, 
Încă din anul 1972, so
licită Întreprinderii de 
resort a municipiului 
să înlăture infiltrațiile 
de apă din baie. La 11 
februarie a.c. primim 
un răspuns de la Con
siliul popular al muni
cipiului Galați, semnat 
de tovarășul președinte 
Ion Bejan. care arată 
că sesizarea a fost 
verificată la fața lo
cului și s-a consta
tat că afirmațiile sint 
juste. Apoi răspunsul 
precizează : „Locatarul 
a făcut cunoscută a- 
ceastă defecțiune și 
sectorului E.G.L., care 
nu a luat nici o mă
sură pină in prezent. 
S-a luat legătura In 
scris și verbal cu con
ducerea I.J.G.C.L.,
pentru urgentarea re
medierii defecțiunii 
semnalate. Ca o primă 
măsură, șeful sectoru
lui 10 a început veri
ficarea Instalației la 
Întreaga coloană". La 
rîndu-ne, am comuni
cat acest răspuns auto
rului scrisorii. Dar iată 
că o nouă scrisoare, 
sosită zilele trecute de 
la același cetățean, a- 
vea să ne producă de
zamăgire. El ne-a tri
mis înapoi răspunsul, 
cu cîteva însemnări : 
„Nu s-a făcut nimic, 
cei de la întreprindere 
nici nu au venit să va
dă măcar. Doar două 
vizite de la consiliul 
popular șl atit în 
rest, promisiuni... Vă 
rog foarte, foarte 
mult, mai faceți un e- 
fort. la concret, ca să 
înțeleagă acești oa
meni că iau salarii 
pentru păstrarea a- 
vutului obștesc". Du
pă cum se vede, este 
vorba de o dubiă in
ducere in eroare. Ne 
exprimăm convingerea 
că, la aflarea acestui 
fapt, tovarășul pre
ședinte al consiliului 
popular municipal va 
lua măsurile cuvenite.
Neculai ROȘCA

PROGRAMUL I
16.34 Emisiune în limba maghiară. 
10.00 Publicitate.
19.OJ Bună seara, vacanță ! Copiii 

de pe strada noastră — sedai 
realizat de studiourile da ta- 
levlzlune poloneze.

18,20 1001 de seri : Alfabetul.
10.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : „Marea pro

blemă a... problemelor mă
runte". Emisiune de Mlhal 
Stotan.

10,40 Noi aventuri cu Fred, Bar
ney, Pebbles șl Bam-Bam.

21.30 Revista llterar-artLstlcâ TV.
22.19 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,so Telex.
17.35 Album coral. Clntă corul fi

larmonicii „George Enescu". 
Dirijor : D. D. Botez.

17,45 Film artistic : „Pasărea libe
ră". Producție a studiourilor 
cinematografice din R.P. Bul
garia. Premieră TV. Regla : 
Ludmil Kirkov. Cu : Nevena 
Kokanova, Filip Trifonov, 
Elena Rainova, Ktil Gospo
dinov.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil 7 

„Comoara din 13 case".
20.30 Viața economică a Capitalei. 
20,50 Soliști dc muzică populară

din diferite zone ale tarii.
21,10 Dialog. Societatea post-in- 

dustrială. Participă : prof, 
dr. N. Dobrotă șl Cezar 
Radu.

21.35 Anul muzicii cehe. Concer
tul Orchestrei Filarmonice 
cehe. Dirijor : Vaclav Neu
mann.

21,53 Fragmente din baletul „Iz.- 
cul lebedelor" de CealkovskL 
Interpretează ansamblul de 
balet al Operei Române din 
București. In rolurile prin
cipale : Ileana Iliescu, Ma
rinei Ștcffinescu, Petre Clor- 
tea.

NOUTĂȚI DIN 
j INDUSTRIA LOCALĂ I 

J TIMIȘOARA (Corespondentul J 
ț „Scînteii", Cezar Ioana). — U- j 
Înitate componentă a Grupului în- 1 

treprinderilor de industrie Io- J 
cală Timișoara. I.I.L. „ILCHIM- J 

i a prevăzut pentru acest an o l 
) creștere însemnată a ponderii / 
I produselor noi și modernizate, | 
’ în special din categoria celor i 
) destinate fondului pieței. Valo- ? 
i rificînd superior materii prime i 
1 și materiale indigene, colectivul < 
’ de specialiști și muncitori de j 
i aici a realizat o gamă variată 1 
i de produse pentru uz gospodă- ’ 
1 resc. Printre acestea se numără ) 
1 un nou sortiment de ceară de i 

parchet cu proprietăți antidera- 1 
ț pante, forme din plastic pentru l 
i prepararea înghețatei în gospo- ' 
J dării, trei modele de geamanta- I 
l ne, între care unul pliant. La ( 
J dispoziția automobiliștilor vor I 
| fi puse o emulsie, „Autolux", ( 
< pentru protejarea stratului de f 
ț vopsea și obținerea luciului, șl ) 
L un lichid antiaburire „T 45". cu i 

caracteristici superioare celor ' 
ț aflate în prezent in comerț.

Pentru fotoamatori șl fotografi i 
profesioniști a fost realizat un i 
revelator universal utilizat atit i 
la developări de filme, cit și de 
hirtie foto. O altă grupă de pro- I 
duse cuprinde diverse jocuri 1 
mecanice pentru copii. I

„CAZUL MIHAELA“ - 0 EXCEPȚIE ?
— Cum te cheamă ?
— Mă cheamă Mihaela 

și am cinci ani.
— Nu te-am întrebat și 

ciți ani ai.
— Așa mă Întreabă toa

tă lumea : cum mă chea
mă, ciți ani am și dacă 
știu o poezie.

— Și știi vreo poezie ?
— Știu. Să spun una ?
— Spune, Mihaela, spu

ne...
♦

Am redat, aidoma, un 
scurt dialog cu fetița des
pre care am scris in faptul 
nostru divers din 7 martie 
și in care arătam că, dato
rită unui Inimos profesor 
defectolog, își recăpătase, 
ca printr-un miracol, au
zul și vorbirea. Dacă re
luăm acum acest fapt o 
facem și pentru a răspun
de numeroaselor scrisori 
prin care ni se solicită a- 
mănunte despre „cazul 
Mihaela", dacă a fost sau 
nu o excepție, dacă și alți 
copii, în situația ei, ar 
putea să ajungă să pă
trundă taina cuvîntului. 
Iată, de pildă, ce ne scrie 
Gheorghe Ducină, munci
tor din orașul Motru, blo
cul 3, scara 2, ap. 39 : 
„Tntîmplarea face să a- 
vem și noi o fetiță, pe 
care o cheamă tot Mihae
la, de 3 ani și 3 luni, și 
nu vă puteți închipui cită 
amărăciune e în sufletele 
noastre cind vedem că 
nu poate spune nici mă
car mamă și tată. Am 
fost emoționați și am 
plins de bucurie pentru 
bucuria părinților Mihae- 
lel din Rm. Vîlcea. și 
v-am fi recunoscători 
dacă ne-ațl da și nouă a- 
dresa acelui minunat pro
fesor și om, Gheorghe 
Ionescu". Cam tn același 
fel ne-au scris Ținea 
Pompei din satul Toaca, 
județul Mureș (..am și eu 
o copilă ca o floare și tare 
mult aș vrea s-o a'id 
grăind"). Marin Ștefan din 
comuna Murgenl—Vaslui 
(..mi se rupe inima cind 
văd că din cei 9 eonii pe 
care-î am, toți veseli și 
guralivi, numai o fetită 
stă tristă și însingurată, 
Că nu DORte VOrhf"). Fe- 
raru U°ana d’n București, 
str. Finta 19 (..am un
băiețel și t’n la ri ca la 
lumina ochilor, și nu-mi 
pnatp zice mamă")...

Pentru a răspunde a- 
cestor cititori, ca și celor
lalți pe care, din motive

de spațiu, nu l-am putut 
menționa aici, am făcut 
din nou o vizită la Rim- 
nlcu-Vilcea, pe urmele 
Mihaelei...

...Iatâ-ne la grădiniță 
în dialog cu Mihaela. As- 
cultîndu-i vorbirea corec
tă, ca a oricărui copil de 
virsta ei, nici nu-ți vine 
să crezi că în urmă cu 
numai cîteva luni, fetița 
aceasta zglobie, cu glas de 
clopoțel, nu putea sâ ar
ticuleze nici măcar un 
cuvînt. Disperați, pă
rinții Mihaelei (tatăl, 
Dumitru Cirlan, șofer 
la Hidrocentrala de pe 
Lotru, iar mama — 
casnică) au apelat la nu-

lare audio de pînă atunci. 
Trei luni de zile mi-au 
trebuit pină am'reușit, cit 
de cit. să mă împrietenesc 
cu ea, să mi-o apropii, 
să-i ciștig încrederea. A- 
poi am început să-i tre
zesc interesul, „jucindu- 
ne" împreună cu păpuși, 
cuburi și cerculețe, toate 
in culori vii, pastelate și, 
din cind în cind, „stre- 
curînd" în jocurile noas
tre efectele unor aparate 
și mijloace luminoase și 
auditive. Drept să vă 
spun — că sint și eu om 
— de cîteva ori, văzind 
că nu se înregistrează ab
solut nici un semn, cit 
de mic, de ameliorare, îmi

Reluăm un fapt

din FAPTUL DIVERS
meroși specialiști, au bă
tut la ușile multor clinici 
din țară, dar fără nici un 
rezultat. Intr-o zi, au
zind că pe lingă spita
lul județean din Rm. 
Vîlcea s-a înființat un 
laborator de anacusie-lo- 
gopedie, au luat-o pe Mi
haela de mină și s-au 
prezentat la profesorul 
defectolog Gheorghe Io
nescu...

Rememorăm acum îm
preună tot ce s-a în- 
tîmplat de atunci : Mi
haelei 1 s-a stabilit 
diagnosticul „hipoacuzie 
de percepție bilaterală". 
După primele investigații 
am descoperit că fetița 
dispunea de unele „res
turi" — cei drent, foarte 
slabe — de auz și tocmai 
pe ele m-am bizuit sore a 
le recupera și reeduca. 
Pornind tocmai de ta a- 
ceste ..resturi" greu de
tectabile — asemenea u- 
nui coleg arheolog care, 
din cîteva cioburi dis
parate, reconstruia o re
licvă. o întreagă epocă — 
m-am „aventurat" și eu 
într-o muncă migăloasă 
șl de durată.

— Șl, firește, ați înce
put imediat tratamentul 
de rigoare.

— Dimpotrivă. Fetița nu 
era deloc „comunicativă". 
Lucru explicabil, de alt
fel, datorită stării de izo-

pierdusem răbdarea, vo
iam să renunț, dar a doua 
zl o luam iar de la ca
păt.

— Șl, totuși, cind s-a 
Ivit primul semn, primul 
licăr de speranță ?

— îmi amintesc perfect 
Aveam pe masă niște 
diapazoane. Din greșeală, 
am atins unul din ele, 
care a căzut jos și Mi
haela a tresărit I Deci, în
registrase sunetul. Tresă
rirea de-o clipă a Mihae
lei mi-a dat încredere.

— Dar primul cuvînt 
cînd l-a rostit ?

— Mult mal tîrzlu. 
După întîmplarea cu dia
pazonul, deși am repeta
t-o. Mihaela n-a mai tre
sărit. Se impunea un sti
mul mai puternic. Trebu
ia găsit, provocat. In- 
tr-una din zile i-am dat- 
mai multe bomboane de- 
cit de obicei. La un mo
ment dat, i s-a făcut se
te. Pe birou se afla un 
pahar cu apă. Mihaela a 
întins mina spre el, dar 
nu-1 putea apuca. „Vrei 
aoă ?" — am întrebat-o. 
Aooi, am repetat, obse
siv : „A-Da, a-pa, a-pa„." 
Și, deodată, revelație î 
Mihaela a rostit. odată 
cu mine : „A-pa*. Era 
primul el cuvînt.

— Acum, la grădiniță, 
ceilalți copil o strigă 
Mala. De ce 7

— Este cel de-al doilea 
cuvînt pe care l-a învă
țat Mihaela. Numele ei 
era prea lung. Și am pu
s-o să zică Mala, și Mala 
se pare c-o să-și spună șl 
ea de-acum încolo.

— Mihaela-Mala este 
singurul caz pe care l-ați 
rezolvat pînă acum ?

Profesorul Gheorghe 
Ionescu stă o clipă pe 
ginduri :

— Nu, nu e singurul 
caz. Am avut altele chiar 
maî dificile. Un copil, 
Stoian Valentin, deși în
țelegea bine ceea ce i se 
vorbea, nu putea rosti nici 
un cuvînt, datorită unor 
malformații ale limbii. 
Azi este un școlar nor
mal și încă foarte bun 1« 
învățătură. Multe din ca
zurile pe care le-am avut 
sint aproape identice cu 
cele care mi se semna
lează în teancul de scri
sori primite din toată țara 
în urma apariției acelui 
fapt divers.

— Le-ați răspuns ? Le 
dați vreo speranță ?

— „Cazul Mihaela" este 
și nu este o excepție. Eu 
cred că orice copil, cu 
orice grad de surzenie ar 
fi, dacă e supus unui tra
tament similar, pină lâ 
virsta de 4 ani, el ar pu
tea fi integrat învățămîn- 
tului preșcolar de masă 
și nu celui special. Și, 
după cum se știe, cazurile 
de reeducare a auzului 
duc, simultan, și la edu
carea vorbirii.

— Cu bunăvoința dum
neavoastră am citit și 
noi cîteva din scrisorile 
De care le-ați primit. In 
mal multe dintre ele sin- 
teti Întrebat, intre altele, 
ce vîrstă aveți, care vi 
sint proiectele...

— Am 30 de ani. Deo
camdată, lucrez singur în 
laboratorul ăsta. Pentru 
început, am găsit înțele
gere și sprijin la Direc
ția sanitară județeană, 
care mi-a pus și 5 paturi 
de spitalizare la dispozi
ție, precum șt la alți doi 
colegi inimoși — medicii 
Rlcă Popescu și Ion San
du — care mâ ajută la 
consultații și la adminis
trarea medicamentației. 
Cît despre proiecte... Vi
sez să inființez cîndva, 
aiol, dacă nu o clinică, 
cel puțin o secție de spe
cialitate...

Ion STANCIU 
Petre POPA
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FOTBAL : Ieri în divizia A

0 etapă foarte echilibrată

Campioni ai „Cupei tineretului11 
la tenis de masă

REZULTATE TEHNICE
• R\TîD — C.F.R, CLUJ 1—1 (0—1). Au marcat : Nl|ă — autogol 

(min. 16) pentru oaspeți : Pop (min. 69) pentru gazde.
• SPORTUL STUDENTBSC — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 

(0—0). A marcat Casai (mln. 80).
• F.C. CONSTANTA — C.S.M. REȘIȚA 1-0 (1—0). A marcat : 

Mirculcscu (min. 15).
• STEAGUL ROȘU — DIN \MO 0—0.
• F.C. ARGEȘ — JIUL 0—2 (0—1). Au marcat : Mulfescu (min. 15) 

și ROzsnai (min. 90).
• UNIVERSITATEA CLUJ — POLITEHNICA TIMIȘOARA î—0 

(*—0). A marcat : Murcșan (min. 9 și 23).
• 1 .T.A.—F.C. PETROLUL 1—0 (0—0). A marcat Domide (min. 72).
• POLITEHNICA IAȘI—STEAUA 1—1 (1—0). Au marcat: Marlca 

(rrr.n. 10) pentru cazde : Năslase (min. 69) pentru oaspeți. — meciul 
s-a disputat slmbâtă.

• S.C. P.ACAt—A.S.A. TG. MUREȘ 1—2 (1—1). Au marcat : Bâlută 
(min. 19). Cat&rțiu (min. 70). Munteanu Vain. 80) și Flore* (mir. 69) 
pentru băcăuan: Murcșan (min. 10 și 65) pentru mureșeni. — meciul 
s-a disputat simbălâ.

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 23 14 4 5 46-26 3?
Dinamo 23 11 6 0 32—22 28
F. C. Constanța 23 11 4 8 36—26 26
U.T.A. 23 11 4 8 26—26 26
Steagul roșu 23 10 5 0 25—18 25
F. C. Argeș 23 11 3 0 34—34 25
Steaua 23 9 6 8 28—23 24
Jiul 23 9 5 9 30—26 23
Univ. Cluj 23 9 5 9 22—20 23
C. S. M. Reșița 23 7 8 8 29—27 22
Poli. Timișoara 23 7 8 8 24—27 22
A.S.A. Tg. Mureș 23 9 4 10 29—39 22
Sportul stud. 23 9 3 11 29—28 21
Rapid 23 7 7 9 22—27 21
C.F.R. Cluj 23 7 6 10 24—36 20
F. C. Petrolul 23 7 5 11 19—28 19
S. C. Bacău 23 7 4 12 25—35 18
Poli. Iași 23 7 3 13 24—38 17

Timp de două zile, la Ploiești s-nu 
desfășurat finalele competiției de te
nis de masă din cadrul „Cupei ti
neretului". Aproape 500 de concu- 
renți, vcnițl din toate județele ță- 
rii și din Capitală, .și-au disputat in- 
tiictalo.i In cele 1 100 de locuri care 
au avut loc in 6 săli de sport din 
orașul petrolist. Un numeros public 
a asistat la o întrecere plina, de pa
siune — cea mal larga din istoria 
tenisului de masă In noi — intre ti
neri elevi, studențl. muncitori din 
uzine si fabrici, țărani cooperatori, 
între 11 și 30 de ani. „A fost o im
presionantă manifestare de tinerețe. 
<!'■' vigoare, de entuziasm — ne-a de
clarat tov. lovita Popa, șeful secției 
organizare de la C.N.E.F.S. S-a ju
cat cu pasiune, evldențlindu-se foar
te multe elemente dotate, mai ales 
de la grupa mică — 11-14 ani. Or
ganizarea a fost excelentă. Ploiește- 
r.ii s-au dovedit foarte ospitalieri, 
cu multă dragoste pentru tenisul de 
masă — ramură care, In cadrul „Cu

pei tineretului", ocupă primul loc, 
după părerea mea, in ceea ce priveș
te numărul de participant! șl de com
petiții. Aceeași apreciere și pentru 
antrenori și pentru arbitri, care nu 
contribuit din plin la reușita compe
tiției."La sfîrșitul întrecerilor, în elegnn- 
ta sală a sporturilor Victoria, intr-un 
cadru festiv, concurenților clasați pe 
primele locuri le-au fost înminate 
cupe, diplome, premii. Campionii 
acestei ediții de tenis de mnsă în ca
drul „Cupei tineretului" pe cele 6 
categorii — băieți șl fete — sint : 
Ecaterina Botoș (Satu-Mare), Dorel 
Dumitrescu (Dolj), Clara Covaci (Să
laj), Constantin Tabacu (București), 
Witzer Cornelia (Timiș), Gerhard 
Nagy (Cluj), Anca Șerdinescu (Bu
zău). Ștefan Sztlcs (Satu-Mare), Iu- 
liana Orza (Timiș), Anion Forgaci 
(Satu-Mare), Lenuța Brădățan (Hu
nedoara), Octavian Tuțu (Mehedinți).

Constantin CAPRARU

întoarcerea reprezentanților președintelui 
Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, la ceremonia de doliu 
in memoria președintelui Georges Pompidou

RUGBI
ETAPA VIITOARE, 

LA 28 APRILIE Steaua a cîștigat derbiul cu Farul

Tovarășul Manea Mănescu. prlm- 
minlstru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a avut, cu pri
lejul prezenței sale la Paris, o între
vedere cu Pierre Messmer. Drim-mi- 
nistru al Franței.

în cursul convorbirii, care_ o-b
desfășurat lntr-o atmosferă cordială, 
au fost abordate unele aspecte ale 
colaborării șl cooperării româno- 
franceze. La întrevedere a luat par
te ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan.

★
Duminică dimineața, reprezentan

ții președintelui Republicii Socialiste 
România la ceremonia de doliu în 
memoria președintelui Franței au 
depus o coroană de flori la mormln- 
tul lui Georges Pompidou. în cimi
tirul din localitatea Orvlllicrs, de
partamentul Yvelins.

Coroana poartă Inscripția : „Din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu".

în aceeași zi. reprezentanții pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ceremonia de doliu in memoria pre
ședintelui Franței, Georges Pompi
dou — tovarășii Manea Mănescu, 
prim-mlnlstru al guvernului, Ștefan 
Voltec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Vasile Gllga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ș-au 
Întors In Capitală.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
prezențl tovarășii Emil Drăgănescu, 
Jnnos Fazekas, Paul Nlculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Rădulescu, Miron 
Constantines™, Ion Pățan, Gheor
ghe Oprea, Constantin Stfitescu, se
cretarul Consiliului de Slat, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Era de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

★
La plecare, pe aeroportul Orly, 

reprezentanții șefului statului român 
au fost salutați de ministrul Michael 
Ponlatowski. Erau de față ambasa
dorul României la Paris, Constantin 
Flitan, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Seria I : Metalul Plopeni — Pro- 
P" esul Brăila 0—0. Constructorul Ga
lați — Oțelul Galați 0—3. Victoria 
Roman — C.F.R. Pașcani 1—1, Viito
rul Vaslui — Caraimanul Bușteni 
2—0, Știința Bacău — Petrolul Moi- 
nești 2—2. C.S.U. Galați — F.C. Ga
lați 1—2, Ceahlăul Piatra Neamț — 
Gloria Buzău 0—0. C.S.M. Suceava — 
Celuloza Călărași 4—1, Metalul 
Mija — S.C. Tulcea 0—0.

In clasament, după 22 de etape, 
conduce Gloria Buzău (30 puncte), 
urmată de C.S.M. Suceava (30 p) și 
Știința Bacău (29 p).

Seria a Il-a. Dinamo Slatina — 
Metrom Brașov 3—0, Progresul Bucu
rești — Autobuzul 1—0. Gaz metan 
Mediaș — C.S. Rîmnlcu-Vilcea 0—1, 
Dunărea Giurgiu — Electroputere 
Craiova 1—0. Metalul București —

SPORTIVI
ROMANI

Șoimii Sibiu 0—1, Tractorul Brașov — 
Carpați Brașov 1—5, C.S. Tirgoviște — 
Flacăra Moreni 0—1. Șantierul Na
val Oltenița — Metalul Drobeta Tur- 
nu-Sevcrin 1—0. Nitramonla 
ras — Minerul Motru 0—1.

în clasament, lider, după 
e:ape : C.S. Rimnicu-Vilcea 
Pe locul doi — Șoimii Sibiu 
iar pe trei — Tractorul Brașov (27 p).

Seria a IlI-a. Mureșul Deva — Mi
nerul Cavnic 2—1, Metalurgistul Cu- 
gir — Victoria Cărei 3—0. Textila 
Odorhei — F.C. Bihor 1—0, Unirea 
Arad — Minerul Anina 3—0, Corvi- 
r.ul Hunedoara — UAî. Timișoara 
3—1, Olimpia Oradea — Gloria Bis
trița 1—0, Industria Sirmei C-lmpia 
Turz.il — Minerul Baia Mare 1—0, 
C.F R. Timișoara — Arieșul Turda 
1—0. Vulturii Textila Lugoj — Olim
pia Satu-Mare 0—1.

în clasament, după 22 de etape, 
conduce Olimpia Satu-Mare (30 p), 
urmBtă de F. C. Bihor (26 p) și Uni
rea Arad (26 p).

PESTE
HOTARE

• Turneul Internațional masculin
de baschet „Kosice ’74" a fost cîști
gat de selecționata Cubei — 10
puncte, urmată de România (8 punc- 
te>. R.S.S. Lituaniană (8 puncte). 
Cehoslovacia si Bulgaria (cite 7 punc
te) și echipa de juniori a Cehoslova
ciei (5 puncte). Iată rezultatele 
din ultima zi : Cuba — Ceho-

• slovacia 82—79 (45—40) ; Bulgaria
— România 75—69 (37—37) ; R.S.S. 
Lituaniană — Cehoslovacia juniori 
105—79 (48—36).

o Echipa de spadă a României 
(Bărăgan, Pongraț, Popa, Iorgu. Vi- 
oanu) a cîștigat concursul interna
țional jubiliar de La Budapesta. Spa
dasinii români au învins cu 9—6 
echipa Franței (LadegaiLlerie, Picot, 
Le Moigne) și cu 9—1 formația Ita
liei. In urma scrlmerilor români 
s-au clasat reprezentativele Franței, 
Ungariei și Italiei. Proba feminină 
de floretă a revenit concurentei 
franceze Marie Chantal Demail- 
le, urmată de italianca Loren- 
zoni și maghiara Tordasy.

• înaintea ultime! etape a mare
lui turneu jubiliar de handbal mas
culin de la Budapesta. în clasament 
conduce echipa Steaua București (cu 
8 puncte), urmată de Honved Buda
pesta (6 puncte). Ț.S.K.A. Moscova 
și F.T.C. Budapesta (cite 4 puncte), 
Dukla Praga (2 puncte). Wuppertal 
(R.F.G.) (0 puncte). In etapa a 3-a, 
Steaua București a învins cu 30—13 
formația vest-germană Wuppertal, 
iar în etapa a 4-a. cu 24—17 (10—7), 
echipa Honved Budapesta. Alte re-

t zultâte : ’ " «- *
Moscova 
25—15 ;
25—12.

• în semifinalele probe! de dublu 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la MQnchen s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Năs- 
tace (România), Barthes (Franța)
— Pilicl (Iugoslavia), Stone (Aus
tralia) 6—3. 3—6. 6—3 : Hewitt. Mac
millan (R.S.A.) — Macmanus (S.U.A.), 
Pattison (Rhodesia) 6—4, 7—6. Tn 
sem;finale la simplu. Iugoslavul Pi
li?! l-a învins cu 7—6. 7—6 pe Dent 
(Australia), iar Macmillan l-a eli
minat cu 6—4, 7—6 pe australianul 
Tony Roche.

• „Cuua Gaudini" la floretă mas
culin. disputată In localitatea Cha
lons sur Mame. a revenit echipe! 
Franței, urmată de Italia. România 
și Ungaria. Floretiștii români au în
vins cu 9—7 selecționata Ungariei, 
pierzînd cu 6—10 Întilnirea cu Franța 
și cu același scor meciul cu Italia.

• Atletul englez Ian Thompson a 
cîștigat maratonul tradițional care 
s-a disputat pentru a 11-a oară pe 
traseul legendar dintre Maraton și 
Atena. învingătorul a parcurs cei 
42.193 km în 2hl3’50’’. fiind urmat 
de Max Coleby (Anglia) 2hl8’49’’2/10, 
Ron Kurrle (S.U.A ) 2h22’40’’2/10. O 
comportare meritorie a avut mara
ton îs tul român Moise Hatos. clasat 
pe locul 4 (2h23‘27”6'10) din 79 de 
concurenți. care au luat startul.

Dukla Praga - Ț.S.K.A.
22—21 : Honved — F.T.C.
Ț.S.K.A. — Wuppertal

CONCURS INTERJUDEȚEAN
CARTURI

SATU-MARE (corespondentul 
. Scinteii", Octav Grumeza). — în 
municipiul Satu-Mare s-a desfășurat 
cea de-a 5-a ediție a concursului in- 
terjudețean de carturi dotat cu 
„Cupa Someș", La care au participat 
peste 80 de pionieri, reprezentanți 
ai caselor pionierilor din 11 locali
tăți din județele Satu-Mare. Cluj. 
Maramureș. Sălaj. Bihor, Arad. Ti
miș și Bistrița-Năsăud. în urma 
unor întreceri viu disputate, pe pri
mele locuri s-au clasat. In ordine, 
echipele caselor pionierilor din Cluj, 
Bistrița și Arad. S-au remarcat : 
Marius Ciorba (Satu-Mare). Teodor 
Birle (Arad). Elena Dâran (Arad) 
ți alții. Cei mai tineri concurenți : 
Marcel Ciorba (Satu-Mare) in virată 
de 8 ani și jumătate șl Lucia Ureche 
(Bistrița) ia virstă de 8 ani.

Plecarea delegației române la Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a 0. N. II.

confruntarea dintre Steaua, campi
oana „en titre" și lidera clasamen
tului, și echipa constânțeană Farul, 
aflată pe locul trei. Cuprinzind ma
rea majoritate a componenților lo
tului reprezentativ, cele două apre
ciate formații au oferit, cum era și 
normal, un frumos spectacol rugbis- 
tic. Interesul publicului pentru acest 
meci a fost, am putea spune, întru 
totul explicabil. De forte echilibrate 
în ansamblu (chiar și pe comparti
mente). Steaua și Farul — bine di
rijate de pe margine de competent!! 
antrenori P. Cosmănescu și, respec
tiv, Tlti lonescu — și-au susținut 
cu toată ardoarea șansele la victorie. 
Lupta sportivă, pe alocuri destul de 
aspră, s-a soldat cu succesul cam
pionilor. Scor 13—9. Un rezultat 
care, desigur, arată că victoria nu a 
fost de fel ușoară. De altfel, trebuie 
arătat că Steaua era condusă la 
pauză cu 9—7, în prima repriză ini
țiativa aparținind constânțenilor. 
Din păcate, In finalul meciului, la 
faze obișnuite, doi dintre jucătorii 
de lot (Postolache și Munteanu) 
s-au rănit și au părăsit terenul. Să 
sperăm că situația nu este prea gra
vă, cei doi fiind titulari in echipa 
națională care, după cum se știe, 
duminică va întilni. la București, 
reprezentativa Poloniei.

Un joc echilibrat și între echipele 
Dinamo și Sportul studențesc. Di- 
namoviștii au obținut victoria cu 
7—0, după ce la pauză scorul era 
alb. Un rezultat mai puțin scontat, 
dar intru totul meritat.

Alte rezultate : Gloria — Știința 
Petroșani 7—4. C.S.M. Sibiu — Uni
versitatea Timișoara 6—6.

Făgă-

„Cupa orașelor'1 la ciclism
In vederea popularizării ciclismu

lui in țara noastră, a ridicării și a- 
firmării tineretului, promovării ele
mentelor de perspectivă in ciclismul 
de performanță, are loc. și in acest 
an. „Cupa orașelor", rezervată ca
tegoriilor de tineret și juniori (17— 
18 și 19 ani) și juniori mici (pină la 
16 ani inclusiv). Cu acest prilej, in- 
cepînd din anul 1973, cîștigătorului 
categoriei tineret și juniori mari i 
se acordă și titlul de campion.

Anul trecut titlul a
A. Ciobanu (Voința Ploiești).

Prima etapă a ediției 1974 a „Cu
pei orașelor" s-a desfășurat, simoă- 
tă și duminică, în București. în cla
samentele generale conduc la juni
ori mici — W. Kovacs (Timișoara) 
și reprezentativa orașului Timișoara 
și la juniori mari și tineret — C. Vi
zitiu (Brăila) și reprezentativa 
șului Brăila. Viitoarea etapă va 
loc la Ploiești, in zilele de 8—f

Terenul special de rugbi din in
cinta foarte frumosului complex 
polisportiv al clubului „Steaua" a 
găzduit ieri dimineață, in cuplaj, 
meciurile Dinamo — Sportul studen
țesc și Steaua — Farul. Două parti
de la fel de interesante, epiar dacă 
nu în aceeași măsură aveam de-a 
face cu echipe din fruntea clasamen
tului. Derbiul etapei — de fapt unui 
din veritabilele derbiuri alj’e actua
lului campionat — l-a constituit

I ITE A RI D RI ora- 
avea 
mai. judo Spectacol... fără spectatori

Duminică dimineața a plecat la 
New York, pentru a participa la 
Sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată stu
dierii problemelor materiilor prime 
și dezvoltării, delegația țării noastre, 
condusă de tovarășul George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe.

In drum spre New York, delegația 
va face o scurtă escală la Frankfurt.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
au fost prezențl Nicolae Ghenea și 
Cornel Pacoste, adjunct! al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au fost, de asemenea, de față 
Harry Barnes, ambasadorul S.U.A., 
și Erwin Wickert, ambasadorul R.F. 
Germania.

(Agerpres)

Sesiunea de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare

(Urmare din pag. O

TENIS DE MASĂ — La Yokohama 
a continuat concursul ne echipe din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Asiei. în com
petiția feminină, selecționata R. P. 
Chineze a obținut cea de-a treia 
victorie consecutivă, cistigind cu 
3—0 întilnirea cu formația Noii Zee- 
Iande. Alte rezultate : Malayezla— 
Tailanda 3—1; India—Singapore 3—1: 
Fiiipine—Pakistan 3—2 : Iran—Liban 
3—2.

NATAȚIE — în prima zi a cam
pionatelor de înot ale R. F. Germa
nia. care se desfășoară in bazin mic 
(25 ml la Siegen. Klaus Steinbach a 
stabilit un r.ou record national in 
proba de 200 m liber cu excelentul 
timp de l’50”22/100. Reamintim că 
recordul mondial al probei. In bazin 
de 50 m. este de r."2"78/100 apar
ține americanului Mark Spitz.

un

CANOTAJ — Cea de-a 12-a ediție 
a cursei de canotaj academic care

(Urmare din pag. I)

mai apar jucători de mare va
loare — un Dumitru, un Răduca
nu, un Dinu sau un Lucescu negă- 
sindu-se printre tineri și juniori ; 
cluburile nu mai cresc talente, ui- 
tindu-se peste gard să achiziționeze ; 
nu se găsesc fundași de margine 
buni pentru înlocuire : o serie de 
fotbaliști valoroși (Dumitru, lorda- 
che) nu pot fi luați in lot din mo
tive medicale ; conducerea tehnică a 
echipei naționale nu poate face ni
mic dacă jucătorii nu vin bine pre
gătiți și sănătoși de la cluburi...

Opiniile fostului antrenor princi
pal. conferențiarul universitar Ange
lo Niculescu, le-am aflat intr-o dis
cuție directă : Trebuia păstrat cit 
mai mult —dacă nu In stilul de loc. 
cel puțin în componență — din 
ceea ce avea verificat și va
loros vechea garnitură. Schimbarea 
putea fi făcută cu un anumit folos 
doar din mers, pregătind noul 
schimb in echipa de tineret, cu un 
program complex de pregătire și 
meciuri de verificare, in echipa A 
tinerii urmlnd a fi promovați doar 
după un anumit — indispensabil — 
stagiu în eșalonul secund. Greșeala 
de a fi introdus direct în prima e- 
chipă foarte numeroși tineri poate fi 
atribuită antrenorilor, biroului fede
ral (care a acceptat acest lucru) dar, 
in mod sigur, ea a decurs din ne
mulțumirea generală privind ultime
le rezultate ale vechii echipe. Prea 
repede vrem să ajungem la un sta
diu calitativ superior. în general, in 
sport un asemenea lucru nu este 
posibil. O altă cauză, nu neapărat a 
ratării in sine, ci a lntirzierii adap
tării la noul stil de joc al echipei 
naționale, este determinată de neîn
țelegerea faptului câ intre antrena
mentele de la cluburi și cele ale lo
tului există o mare diferență ; pasul 
înapoi sau pasul pe loc (de fapt, a- 
ceteși lucru) se constată, firește, La 
cluburi. Antrenorii nu vorbesc ace
eași „limbă". Ceea ce constituie in 
continuare o piedică, intîrzilnd serios 
alcătuirea unei echipe naționale, 
chiar a echipelor de club care să 
realizeze, intr-un timp relativ 6curt, 
și rezultate constant bune. Ne lip
sesc jucătorii de elită ; dintre cei 
buni avem mai mulți. Fotbaliști, 
echipă de mare competiție nu avem. 
Aviz. deci, antrenorilor ce activea
ză mai ales la copil, cu juniorii, cu 
tineretul. Sint numeroși antrenor! 
care au foet pentru specializare în

se dispută în fiecare an pe Tamisa. 
între „opturile" universităților din 
Cambridge și Oxford, a fost ciștigată 
de studenții din Oxford. Scorul este 
de 67—52 in favoarea universității 
din Cambridge. una din întreceri 
(cea din anul 1877) terminindu-se 
„ex aequo" (la egalitate).

TENIS — Echipa de tenis a Japo
niei s-a calificat pentru turul urmă
tor al Cupel Davis (zona asiatică), 
conducînd cu 3—0 după proba de 
dublu in meciul cu formația Coreei 
de sud.

HOCHEI PE GHEAȚA — Meciu
rile disputate in ziua a doua a cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheată de la Helsinki s-au soldat cu 
următoarele rezultate : Finlanda— 
R. D. Germană 7—3 (2-1. 1-6. 
4—2) ; Suedia—Polonia 4—1 (1—1.
3—0, 0—0).

Vreme de două zile, In sala Flo- 
reasca din Capitală s-au desfășurat 
întrecerile celor mai buni luptători 
de judo din țară pentru titlurile de 
campioni naționali, Știam despre 
judo că e dinamic, nu nurjnai prin 
modul in care se produce întrecerea 
între doi luptători, ci și prin evolu
ția lui organizată, rapidă și largă, in 
rindurile tineretului nostru. Ca o ex
presie a interesului arătat de către 
adolescenți pentru acest sport mo
dern, plin de elemente spectaculoase, 
ființează astăzi in țară 158 de secții 
afiliate la F.R.J. (în toate județele, 
fără excepție). Dar judo nu-și res- 
trînge aria la luptătorii legitimați și 
participant la concursuri, ci pătrun
de mereu mai adine printre tineri și 
tinere care, pur și simplu, vor „să 
știe judo". Numai în București ’ ' 
26 de centre de inițiere.

Și totuși, cum se explică 
tul că un suort care se 
cură de popularitate largă si — - 
reu în creștere printre tinerii de 
ambele sexe. își desfășoară compe
tiția „de virf" — campionatele na
ționale — în fața unor tribune pe 
jumătate goale ?

sint

fap- 
bu- 
me-

Astfel, campionatele naționale, 
întreceri foarte plăcute, bine orga
nizate în rest, n-au avut parte de 
mulțl spectatori. Dintre cei 2 700 de 
concurenți la fazele preliminare au 
pătruns in finale 187, reprezentind 
32 de secții. Cei mai mulți dintre 

............au avut, in ordine : Dinamo 
(13), Dinamo București (10), 
(9). dar remarcăm, totodată, 
„in premieră" de la asoeia-

flnaliști 
Brașov 
I.E.F.S.
flnaliști 
tii maiții mai puțin cunoscute, cum sint 
Metalurgistul Cugir, Progresul Făgă
raș. Sanitarul Deva. Dacia Pitești.

în finalele de simbătă nu s-au 
înregistrat surprize notabile. La ca
tegoria mijlocie (80 kg) a cîștigat 
I. Lâzăr (Din. Buc.), urmat de 
M. Fabian (Olimpia Buc.) ; la semi
grea (93 kg) — Gh. Boșcu (Din. 
Buc.), urmat de Gh. Nache (Din. 
Buc.); la grea ( + 93 kg) — Gh. Dum
bravă (I.E.F.S.), urmat de I. Codrea 
(Din. Buc). In schimb, duminică în
trecerile aU început printr-o sur
priză de proporții la cat. semîmijlo- 
cie (70 kg) : .Cornel Roman (Din. 
Buc.), titular în lotul reprezentativ 
și fost campion, a fost eliminat de 
către Gh. Vaslle (Olimpia Buc.) 1

numărindu-se printre Inițiatorii Con
ferinței interparlamentare pentru 
cooperare și securitate care s-a ți
nut la Helsinki în ianuarie 1973. In 
cadrul acesteia, delegații români au 
desfășurat o intensă activitate pen
tru elaborarea unei Declarații finale 
cit mai cuprinzătoare, menită să con
tribuie substanțial la progresul Con
ferinței europene la nivel guverna
mental.

în alegerea Bucureștiulul ca gazdă 
a sesiunii interparlamentare din a- 
ceastă primăvară își găsește expre
sie aprecierea înaltă de care se bucu
ră ne plan internațional politica ex
ternă pe care o promovează con
secvent România socialistă — poli
tica de destindere, pace. înțelegere 
și colaborare intre țări si popoare.

„Apreciem — sublinia președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu — că 
parlamentele au un ro! foarte 
important in dezvoltarea bunelor re
lații dintre țări și popoare, în promo
varea colaborării si prieteniei dintre 
ele. De aceea. în afară de vizitele și 
contactele nemijlocite intre pre
ședinți de state sl de guverne, este 
de dorit să se dezvolte cît mai mult 
îniilnirlle sl contactele intre repre
zentanții parlamentelor. Acestea pot 
exercita o influentă puternică asu
pra climatului International, contri
buind la destindere si la Întărirea 
Încrederii între popoare". în același 
SDirit. președintele Nicolae Ceaușescu, 
primindu-1. la 29 noiembrie 1973. pe 
secretarul general al Uniunii inter
parlamentare. Pio Carlo Terenzio. a

străinătate sau au condus echipe 
străine ; unde sînt ? ce rezultate au 
în munca lor cu echipele românești?

Iată și cîteva păreri ale jucătorului 
Nicolae Dobrln : întinerirea mi se 
pare absolut normală. Mai ales că, 
în concepția noilor antrenori — dar 
nu numai pentru acest lucru — jo
cul trebuie să capete un caracter 
mal ofensiv, o Incisivitate mai mare. 
Eu. unul, ii consider talentați, jucă
tori de perspectivă pe mulți dintre 
actualii componenți ai lotului. M-aș 
referi la Kun, la Bălăci (acesta, am 
Impresia, este Insă prea mult solici
tat pentru virsta Iul). Ceea ce s-a 
făcut cu Răducanu, cu Dinu, cu Du
mitru, In ultimul moment și cu Lu-

tori Deleanu, Nunweiller, spre 
exemplu, pe lingă Răducanu, Dinu și 
Dumitru nu ar fi corespuns noului 
stil de joc preconizat. Valentin Stă
nescu și Robert Cosmoc alcătuiesc 
un cuplu bun. capabil. Ideea lor de 
joc necesita, desigur, jucători tineri. 
Un timp anume, imediat după ce au 
luat frinele echipei, trebuia insă să-i 
păstreze și pe „bătrîni", pe lingă 
care creșterea noilor veniți era mal 
ușoară, mai sigură".

..Subscriu — eu. unul, aș fi pro
cedat așa — pentru ca în turneul 
sud-american, dată fiind situația ac
tuală a lotului, să se fi plecat cu o 
echipă combinată, adică o echipă în 
care tinerețea și experiența să ti

ne
Dar

fapt între vigoarea tinereții șl ex
periența maturității), rezultatele 
făceau ceva mal optimiști, 
timpul poate nu e pierdut".

Ion Oblemenco ne vorbea, de ase
menea, de necesitatea îmbinării fe
ricite a experienței cu tinerețea la 
echipa națională, pentru că — zicea 
golgeterul campionatului trecut — la 
noi se consideră greșit că la 28 de 
ani un jucător își trăiește apusul 
fotbalistic. Sătmăreanu și Deleanu. 
spre exemplu, practic (șl din păcate) 
n-au contracandidat de valoarea lor 
în întreaga țară și, totuși, s-a re
nunțat la aportul lor. Tot așa, stir- 
nește nedumerire faptul că un ata
cant central in formă — cum este

Echipa națională de fotbal
cescu — adică menținerea lor Intre 
titularii echipei de azi — este fi
resc. Dar și al ți jucători din vechea 
gardă meritau in continuare încrede
rea selecționerilor. Folosirea alterna
tivă, pentru perioade mai scurte sau 
mal lungi din meci, nu 90 de minute, 
a jucătorilor experimentați și a ce
lor nou veniți, mai tineri șl fără ex
periență, le-ar fi dat mai multă în
credere celor din urmă, adaptarea 
lor cu efortul și cu starea emoțio
nală ce le presupun un joc în na
țională putindu-se face mai ușor. $! 
eu aș fi vrut și vreau să joc în e- 
chipa reprezentativă. E drept, în lot 
am fost chemat. Dar, sincer să fiu. 
așa cum l-am spus și antrenorului 
Valentin Stănescu. nu pot face față 
— ca efort in pregătire și mec] de 
meci la națională — sarcinilor postu
lui de mijlocaș, plus că nici de
plasările lungi nu-mi fac bine. în 
țară, din cînd In cind, cred că îmi 
pot asuma răspunderea unor meciuri 
cu echipa națională, dar de un efort 
prelungit nu mă simt capabil.

„Cred că s-a renunțat prea ușor la 
jucătorii ce formau osatura vechii 
echipe — este opinia antrenorului 
emerit Iile Oană. Obiecția mea este 
legată da acest lucru. Nu subscriu 
la observația unora că vechii «ena-

fost îmbinate echilibrat — este păre
rea unui alt antrenor emerit din fot
bal, Nicolae Dumitrescu. Lipsa de 
răbdare, dorința de a realiza re
zultate imediate sint cauze ce frînea- 
ză, în general, fotbalul nostru în e- 
voluția lui, alături, bineînțeles, de 
unele greșeli de orientare la alcă
tuirea șl stilul de joc al echipelor. 
Orice antrenor aflat la cirma națio
nalei se va plînge câ jucătorii ce-J 
are nu au un nivel de pregătire co
respunzător efortului și pretențiilor 
jocurilor interțâri, mai ales în corn- 
petițiile europene șau mondiale. 
Este un adevăr, nu o exagerare a 
antrenorului de lot. Am văzut, de
seori, cu toții. La cluburi, cu copiii, 
cu juniorii, ar trebui — o spunem 
mereu, dar fără efect vizibil — să 
se muncească mal mult, mai serios, 
în perspectivă. Instruirea tehnică și 
fizică se face la începutul activită
ții fotbalistice, perfecționarea în 
campionatul Intern. La lot. este lim
pede, culegem ceea ce am semănat. 
Revenind la actuala situație a echi
pei naționale, cred că ar fi fost bine 
dacă, de anul trecut, se mergea, pa
ralel, cu două echipe : una pentru 
rezultate, alta de perspectivă. Acum, 
după un an, ar fi fost mai ușoară 
Lmbinarea intre „nou" ți „vechi" (da

Kun — e folosit mai mult ca extre
mă stingă.

Unele opinii Interesante am notat 
și din convorbirea cu Ion lonescu, 
antrenorul Politehnicii Timișoara : 
că actualul lot nu cuprinde lntr-a- 
devăr Jucătorii cel mai buni — azi 
și în viitorul apropiat ; că echipa 
națională are nevoie, mai ales la 
vară, de un stagiu îndelungat de 
pregătire spre omogenizare, ințrucit 
la club jucătorii de lot nu acceptă 
pregătire suplimentară individualiza
tă : că antrenorii federali ar trebui 
să facă o asistență activă — nu sim
ple vizite — la antrenamentele 
la cluburi ș.a.m.d.

de

Se observă lesne că oamenii 
fotbal, jucători și antrenori, nu 
în general păreri diametral opuse cu 
privire la ceea ce se face și trebuie 
făcut la echipa națională. Ideea că 
echipa națională nu se alcătuiește 
pentru un anumit sezon ori pentru 
un anumit meci, ea trebuind să aibă 
o osatură care să facă față unul pro
gram permanent, este unanim ac
ceptată. Ceea ce înseamnă câ inten
ția — care a existat, indiferent dacă 
e recunoscută sau nu — de a pune 
punct și a crea o altă echipă este 
neavenită și nu poate duce de cit la

din 
au

ceea ce a dus : după un an și jumă
tate — timp în care la lot au fost 
rulați peste 50 de jucători, renunțin- 
du-se la Antonescu, Hajnal, Luces
cu, Neagu și revenindu-se apoi la 
Antonescu, Hajnal, Lucescu, Neagu 
— nu avem încă o reprezentativa 
conturată, gata de rqdaj.

Se pare, însă, că antrenorii Valen
tin Stănescu și Robert Cosmoc au 
tras, în sfirșit, învățăminte din a- 
ceste 15 luni de încercări și tatonări 
Este și posibil și necesar ca delega
ția noastră fotbalistică să se întoar
că de peste ocean nu numai cu 
fruntea sus (pentru jocul practicat, 
rezultatele neputind fi pretinse), dar 
și cu 9-10 titulari încercați care — 
împreună cu alte valori autentice 
rămase acasă, fără de care o repre
zentativă a României n-ar fi repre
zentativă — plus cîteva rezerve de 
asemenea experimentate, să alcătu
iască un lot stabil și omogen, capa
bil și de rezultate imediate și de re
zultate In perspectivă. Altfel, ideea 
generoasă de a ne confrunta forțele 
cu adversari dintre cei mai tari din 
lume nu va folosi la nimic.

Lotului care pleacă zilele acestea 
sl conducătorilor săi le revin, așa
dar. responsabilități deosebite pri
vind pregătirea serioasă a turneului, 
aducerea probabilului unsprezece 
într-o formă corespunzătoare și mo
bilizarea unanimă pentru cele două 
dificile confruntări — în care re
prezentativa română poate și tre
buie să nu se mulțumească cu pos
tura comodă de sparing-partener.

Iar apoi, după întoarcerea de pes
te ocean, se înțelege că — pe baza 
concluziilor din jocurile cu Brazilia 
și Argentina — vor trebui stabilite 
cu rigurozitate programul și obiecti
vele concrete ale pregătirii naționa
lei uentru primul meci oficial din 
toamnă. Sintem la jumătatea perioa
dei de pregătire pentru startul in 
„Cupa Europei" șl intereselor echi
pei naționale trebuie să le consa
cram mai mult timp și mai multă 
inteligentă. Chiar si aprecierea mun
cii și a nivelului din campionatul 
intern (unde, prirttre altele fie spus, 
se simte nevoia întăririi exigenței) 
nu oot fl desprinse de comportarea 
și rezultatele teamului reprezenta
tiv.

După cite cunoaștem, conducerea 
federației șl-a șl conturat un ase
menea punct de vedere, pe care-1 
urmărește acum în paralel cu cele
lalte probleme nodale ale mișcării 
noastre fotbalistice. Să sperăm, decl.w

subliniat rolul sl importanța pe care 
le are Uniunea interparlamentară in 
crearea climatului de destindere si 
cooperare, contribuția pe care pot și 
trebuie să o aducă parlamentarii, ca 
exponent! ai aspirațiilor și voinței 
maselor, la edificarea securității pe 
continentul european și in lume, la 
promovarea unor noi relații între 
state, la soluționarea problemelor ce 
confruntă comunitatea internațio
nală.

Potrivit statutelor sale. Uniunea 
interparlamentară are ca scop favo
rizarea contactelor personale între 
membrii parlamentelor. în scopul 
desfășurării unor acțiuni comune în
dreptate spre dezvoltarea instituții
lor reprezentative, precum și în o- 
pera de pace și colaborare între na
țiuni și popoare. Uniunea interparla
mentară ocazionează confruntări des
chise de opinii și puncte de vedere, 
care ajută să se elucideze și să se 
cristalizeze anumite idei și dezide
rate care, prin caracterul și impor
tanța lor, determină anumite depla
sări in opinia publică și, implicit, 
sînt de natură să influențeze hotă- 
rîrile guvernelor. Totodată, contacte
le și legăturile ce se creează între 
parlamentarii diferitelor țări, schim
burile de idei care au loc se dove
desc foarte utile pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, pentru promo
varea in viața internațională a prin
cipiilor de respect ale independen
ței și suveranității naționale, a spi
ritului de comprehensiune și coope
rare intre popoare.

Constituind pînă nu de mult o or
ganizație în care se afirmau idealuri 
nobile, dar abstracte, de pace și co
laborare, Uniunea interparlamentară 
în ultimii ani și-a înviorat simțitor 
activitatea, și-a schimbat în mod ra
dical fizionomia, metodele și între
gul conținut al activității. Aplicarea 
principiului universalității, datorită 
eforturilor delegațiilor din țările so
cialiste și din alte țări, a făcut pro
grese prin admiterea grupurilor 
parlamentare al R. D. Germane și 
al R.P.D, Coreene, care de mult so
licitaseră aceasta, iar R. P. Chineză, 
în noile condiții create, poate ori- 
cînd să-și ocupe locul ce-i revin® 
de drept în această organizație in
ternațională.

în analele Uniunii interparlamen
tare. sesiunea de la București se va 
înscrie ca un moment important, în- 
trucît delegațiile vor examina 
și dezbate probleme de impor
tanță majoră, cum sînt : limitarea 
sl încetarea cursei înarmărilor, edu
carea tineretului in spiritul păcii și 
colaborării internaționale, criza e- 
nergiei. participarea alegătorilor la 
procesul legislativ parlamentar, eli
minarea discriminărilor rasiale și a 
apartheidului, consecințele economice 
și sociale ale „exploziei" demografi
ce etc.

Totodată, este prevăzut ca în tim
pul sesiunii să aibă loc o reuniune 
a reprezentanților grupurilor parla
mentare europene, ale S.U.A. șl Ca
nadei, pentru stabilirea naturii, or
dinii de zl și datei celei de-a doua 
Conferințe interparlamentare pentru 
cooperare și securitate europeană, 
proiectată a avea loc la Belgrad în 
cursul anului curent.

Ne mai despart puține zile de 
deschiderea lucrărilor sesiunii in
terparlamentare de la București. La 
această Importantă reuniune interna
țională sint așteptate să participe 
delegații, remarcabile prin nivelul 
lor reprezentativ, din circa 70 de țâri 
— membre ale Uniunii Interparla
mentare. încă de pe acum și-au a- 
nunțat sosirea la București nume
roase personalități ale vieții politi
ce și parlamentare din lumea în
treagă.

Grupul român al Uniunii interpar
lamentare desfășoară in prezent pre
gătiri intense atît pentru a asigura 
o primire cordială oaspeților de peste 
hotare, cit și pentru a-șl aduce, prin 
delegații săi la lucrările sesiunii, o 
contribuție cit mai substanțială la 
dezbaterea chestiunilor Înscrise pe 
ordinea de zi și, implicit, la opera 
de pace și conlucrare internațională.

Turz.il


viața internațională
ORIENT U L

APR OPIAT
CAIRO 7 (Agerpreț), — Secretam! 

general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, a adresai miniștrilor arabi de 
rxlrme și ai npărârii. precum și ■le
filor de Stat Maior ai armatelor din 

membre ale organizației, invi- 
de a participa la reuniunea 

Consiliului Apărării al Ligii Arabe, 
p'e cărei lucrări se vor desfășura la 
20 mai, în lor de 16 aprilie, cum fu- 
•ese stabilit anterior.

Reuniunea stabilită pentru 1B n- 
pnlie a fost aminată pentru luna 
mai spre a se da posibilitate miniș
trilor arabi ai afacerilor externe sâ 
participe la dezbaterile sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru studiul problemelor 
materiilor prime ci dezvo'turi’. con
vocată la 9 aprilie, la initi-nt va Al
geriei — relevă agenția M.E.N.

VENEZUELA

Lanț curent de opinie in
favoarea naționalizării

industriei petroliere
CARACAS 7 (Agerpres). — 

ra Deputaților a Congresului N 
al Venezuelei a încheiat dezbate 
privire la naționalizarea ind 
petroliere, aflată in prezent, in mare 
parte, sub controlul monopolurilor 
nord-americane. Reprezentanții tu
turor partidelor politice s-au pro
nunțat ferm pentru naționaliza
rea industriei petroliere $i trece
rea ei în proprietatea statului. Na
ționalizarea acestei ramuri a econo
miei naționale corespunde interese
lor tuturor venezuelenilor — a de
clarat președintele Congresului Na
țional, Gonzalo Barrios.

Spre unitatea organică 
a mișcării sindicale italiene
Reuniunea de la Rimini a celor trei organizații sindicale
RIMINI 7. (Corespondența de la 

R. Bogdan). — Simbătâ au început la 
Rimini lucrările primei Adunări na- 

unitare a structurilor de 
Rlc Federației sindicale

C.G.I.L. —C I.S.L.—U.I.L. Eveniment 
de o deosebită Insemnâ’ate pentru 
întreaga mișcare sindicală și pentru 
toate forțele democratice " " 
reuniunea, la care participii 
3 500 de muncitori și lucrători 
întreaga țară, ave * '
scop să relanseze . _ ____, .
sindicale, prin generalizarea consi
liilor de delegați la locurile de mun
că șl a consiliilor de zonă în exte
riorul acestora.

După mai multi ani, în care pro- 
ce-ul de înfăptuire a unității sindi
cale s-a limitat în mare parte la 
realizarea unei platforme comune, 
la nivel național, intre conducerile 
celor trei principale organizații sin
dicale. direcțiunea Federației 
C.G.I.L.—C.I.S.L.—U.I.L.. rx>rnind de 
la experiența acumulată pinâ in 
prezent, a holârit. in luna februarie 
a acestui an. să treacă la realizarea 
efectivă a unității organice a mișcă
rii sindicale, prin extinderea ei la 
structurile de bază, care urmează a

italiene, 
peste 

_______ din 
drept principal 

procesul unității

fi tocmai consiliile de delegați și 
consiliile de zonă.

Lucrările au fost deschise de Rug
giero Ravenna, secretarul confede
ral al U.I.L.. care a subliniat că u- 
nitatea muncitorilor constituie o con
diție indispensabilă pentru realiza
rea obiectivelor de transformare și 
reînnoire a socielâții italiene. In 
continuare. Luciano Lama, secretar 
general al C.G.I.L., a prezentat ra
portul Secretariatului C.G.I.L.— 
C I.S.L.—U.I.L. Fâcind o amplă ana
li •;< a actualei situații politice si 
economice din țară, vorbi tonii a tre
cut în revistă obiectivele de luptă 
ale organizațiilor sindicale. îndrep
tate spre înfăptuirea reformelor in 
domeniul agriculturii, construcțiilor, 
transporturilor publice, sure ridica
rea regiunilor din Mezzogiorno, spre 
apărarea și creșterea utilizării for
ței de muncă, spre susținerea veni
turilor celor mai scăzute. Secretarul 
general al C.G.I.L. s-a referit, apoi, 
la structurile unitare de bază, la 
importanța ce trebuie să le revină 
acestora în făurirea unității organi
ce a mișcării sindicale. Pe marginea 
raportului au început dezbaterile.

Reafirmarea dreptului la autodeterminare
a populației din Insulele Capului Verde

• O rezoluție adoptata de Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizare • Guvernul laburist englez 

nu va vinde arme Portugaliei

Japonia. Demonstrație Tokio
pentru condiții mal bune de muncă 
și de viață. Manifestația face parte 
din cadrul tradiționalei „ofensive de 
primăvară", care programează, în 
zilele ce urmează, ample acțiuni 

revendicative

ALGERIA

agențiile de presă transmit
Primul ministru al guver

nului R. D. Vietnam, F”n 
Van Dong, va face în curind o vi
zită oficială prietenie in Suedia, 
la Invitația primului ministru al a- 
ccstei țâri, Olof Palme.

Discuțiile privind progra
mul „Concorde", care urmau 
să fie reluate la 21 aprilie, în ca
drul unei noi întîlnlri intre secre
tarul de slat pentru industria bri
tanică, Anthony Wedgwood-Benn, si 
secretarul de stat de pe lingă mi
nistrul pentru amenajarea teritoriu
lui, echipamentului și Iran sporturilor 
franceze, Aymar Achllle-Fould, au 
fost amînate după încetarea din via
ță a președintelui Pomuidou. Nu s-a 
stabilit o nouă dată a intilnirii. ceea 
ce face ca producția acestui contro
versat avion să continue și șansele 
lui de a supraviețui să crească.

începind de simbâtâ, toate ceasurile 
au fost date înainte cu o oră, in 
vederea introducerii orarului de va
ră. Această măsură hotărită do gu
vern are drept scop economisirea e- 
ncrgici electrice prin inchiderea mai 
devreme a iluminatului public. Se 
va putea astfel economisi intre 5 și 
10 la sută din totalul combustibilului 
consumat în țară. Spania va fi ne
voită să cheltuiască anul acesta de 
două ori mai multe devize decit in 
anul 1973 pentru a cumpăra 40 de 
milioane tone de petrol, necesare 
consumului intern. De la începutul 
anului, costul benzinei a crescut cu 
27 la sută.

»i->

de Ministerul Lucrărilor Publice, o- 
perațiunilc de restaurare vor costa 
Aproximativ 15 milioane de drahme.

Guvernul Republicii Sri 
LOHka a hotărît crearea a 10 uzi
ne de transformare a cauciucului. 
Noul complex, aflat sub controlul 
organismului de stat „State Rubber 
Manufacturing Corporation", va pre
lucra cauciucul furnizat de aproxi
mativ 125 000 de mici producători. 
Tn anul 1973, exporturile de cauciuc 
ale Republicii Sri Lanka au totali
zat S44 milioane 
cu 260 milioane 
precedent.

Guvernul Norvegiei
dat acordul pentru construirea con
ductei care va transporta țițeiul ele 
la zăcămintul din Ekofisk, situat in 
zona norvegiană a Mării Nordului, 
pinâ la Emden, in R.F. Germania. 
Ministerul norvegian al Industriei a 
anunțat câ aprobarea se referă la 
întreaga lungime de 260 mile a con
ductei. Cu toate acestea, întrucit 
conducta va traversa platoul conti
nental al Danemarcei, este necesar 
ca și autoritățile daneze să-și co
munice acordul cu proiectul mențio
nat Conducta va fi terminată in 
cursul anului 1975.

La Vientiane *avul Ioc 
monia depunerii jurâmîntului de că
tre membrii Guvernului Provizoriu 
de Uniune Națională și ai Consiliului 
Politic de Coaliție Națională din 
Laos — organisme concluse de pri
mul ministru. Suvanna Fuma, și, res
pectiv, președintele Sufanuvong.

Falimente. In luna martie * 
acestui an. in Japonia au dat fali
ment un număr de 1 081 firme, cu 
75.2 la sută mai mult decit în ace
eași lună a anului trecut. Presa ni
ponă menționează că marea majori
tate dintre acestea sini firme mici 
și mijlocii, care n-au putut- rezista 
P-nomenelor inflaționiste și concu
renței marilor companii.

ruoii. comparativ 
realizate in anul

Epidemie de holera în 
Rhodesia. Organizația Mondială a 
Sănătății s anunțat, la sediul Na
țiunilor Unite din New York, că a 
expediat pe calea aerului o cantita
te de vaccin antiholeric în valoare 
de 10 000 dolari pentru combaterea 
cazurilor de holeră din Rhodesia. 
După cum s-a anunțat anterior, Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
decolonizare a lansat un apel gu
vernelor și organizațiilor internațio
nale pentru trimiterea de medica
mente în Rhodesia, în vederea com
baterii epidemiei de holeră. Organi
zația Mondială a Sănătății a infor
mat că intenționează 6ă continue ex
pedierea unor mari cantități de me
dicamente în zona lovită de holeră 
din Rhodesia.

MUZ6U» Foslu' Palat regal din 
Atena va fi restaurat și va deveni 
muzeu, urmind să găzduiască opere 
de artă și istorice de valoare națio
nală — scrie ziarul „Elefteros Kos- 
mos“. Potrivit unui studiu elaborat

Export de animale tropi- 
CUlO. Suedia a devenit o însemna
tă exportatoare de... lei, tigri, ele
fanți și alte animale rare din regiu
nile tropicale. Numai grădina zoolo
gică din Kulmorden oferă anual 
grădinilor zoologice din alte țări 
20—25 de tigri bengalezi și lei năs- 
cuți in...... maternitățile proprii". Ce
rerile de animale tropicale născute 
în Suedia, ca de altfel și in alte țâri 
nordice, se explică prin aceea că ele 
suportă apoi mai ușor rigorile cli
mei mai aspre.

ganizat în S.U.A. in 1978. cu 
prilejul jubileului de 201) de ani 
de la constituirea Statelor U- 
nite. La festival vor participa 
peste 40 de cunoscute teatre, 
printre care Royal Shakes
peare Company". ..Comedie Frau- 
calse", „Burgtheater" din Vie- 
na. „Teatro Stabile" din _ Ge
nova, Teatrul japonez ..Kabu
ki", „Teatrul Național" din Pra- 
ga, ..Teatrul de dramă" din Bel
grad și altele. In vederea aces
tui eveniment cultural a fost 
constituit și un comitet de spri
jin din care fac parte, printre 
alții, Ingmar Bergman. Eugen 
Ionescu, Leonard Bernstein, 
Yehudi Menuhin, Henry Moore.

Confruntări pe scena
politică canadiană

In Spania !!nt studiate difc_ 
rite măsuri, printre care limitarea 
vitezei pe străzi și autostrăzi, in ve- 
■dereă economisirii de combustibil.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. pen
tru decolonizare a .............
membre ale N.A.T.O^ 
categoric ofertele 
permite 1. ................ ....... ......
tare in Insulele Capului Verde. Co
mitetul a condamnat totodată ..domi
nația portugheză de tip colonialist 
asupra Insulelor Capului Verde și 
indiferența totală a guvernului de la 
Lisabona față de suferințele popu
lației lovite de secetă din acest te
ritoriu".

Aceste ide: au fost încorporate in
tr-o rezoluție adoptată prin consens 
de comitet, din care fac parte 24 de 
state, inclusiv o Iară membră a 
N.A.T.O. — Danemarca. Delegatul 
danez a declarat că esența rezolu
ție; o constituie „reafirmarea drep
tului inalienabil al populației din 

la autodeter- 
lupteî pen- 
drept". Re

cerut țârilor 
să respingă 

Portugaliei de a 
instalarea unor baz« mili-

.al 
Insulele Capului Verde 
minare ?i legitimitatea 
tru dobîndirea acestui

prezentanful Tanzaniei a apreciat că 
este necesară adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a unor sanc
țiuni, in conformitate cu Carta 
O.N.U., pentru a determina Portu
galia sâ se supună rezoluțiilor pri- 
vind acordarea independenței popu
lației din Insulele Capului Verde.

LONDRA 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvântul la Manchester, în fața parti- 
cipanților la Congresul anual al 
Asociației britanice pentru Națiunile 
Unite. David Ennals. ministru de 
stat la Foreign Office, a declarat că 
a sosit timpul ca guvernul de la 
Lisabona sâ se pronunțe in mod 
clar in sensul acceptării principiului 
autodeterminării teritoriilor africane 
care mai sint încă colonii portu
gheze. El a precizat că guvernul la
burist este hotărît să nu sprijine 
operațiunile militare ale Portugaliei 
în Africa și să nu vîndă arme aces
tei țări.

Populația nomadă se încadrează 
in activități productive stabile

ALGER 
Mircea S. 
de Ouargla. reședința 
tivă a întinsului vilaiat Oasis din 
Sahara algeriană, a luat ființă pri
mul sat locuit in întregime de per
soane care au dus o viată nomadă, 
din extrema sudică a țării. Hassi 
Ben Abdallah, cum este denumită 
noua localitate, grupează 251 de fa
milii. care, beneficiind de revoluția 
agrară, și-au reunit cele 650 hecta
re de teren primite in folosință în- 
tr-o cooperativă agricolă de pro
ducție. /

Alte grupuri de nomazi fain Sa
hara algeriană, beneficiari /ai unor 
terenuri agricole atribuite/fn cadrul

7 (Corespondență de la 
Ionescu). — în apropiere 

administra-

revoluției agrare, s-au stabilit, de 
asemenea, in localitățile existente 
în acea?’ă zonă, lucrînd în cele 18 
cooperative agricole de producție și 
in 'Ș& cooperative polivalente de 
servicii create pinâ în prezent in 
vilaiatul saharian Oasis. Ei iși aduc 
astfel contribuția, alături de ceilalți 
felahi. la înnoirile frecvente de De 
meleagurile algeriene.

Pe numeroase șantiere de exploa
tări miniere din masivul deșertic 
Hoggar. in centrele petroliere din
tre Hassi Messaoud și Hassi R’Aîel 
pot fi întilniți astăzi foști nomazi 
calificați la locul de muncă in me
serii de mare importanță pentru 
progresul economic al Algeriei.

Tn Camera Comune
lor a Canadei au luat 
sfirșit, recent, prin a- 
doptarea, fără vot. a 
unei moțiuni de în
credere în guvern, 
dezbaterile pe margi
nea discursului tronu
lui — documentul- 
program al partidului 
liberal de guvernâ- 
mint. Anterior, mem
brii parlamentului res
pinseseră — cu 129 
voturi contra 109 — o 
moțiune de cenzură 
prezentată de parti
dul conservator-pro- 
gresist aflat în opozi
ție.

Programul guverna
mental. recent pre
zentat. prevede prin
tre altele includerea 
unor stimulent? pen
tru creșterea produc
ției alimentare ca 
măsură de contraca
rare a crizei infla
ționiste. cea mai pro
fundă din 
două decenii, 
nicirea unui 
de control asupra pre
turilor petrolului, pre
cum și a vânzărilor 
de țiței. înființarea 
..unei corporații na
ționale a pe’rolului". 
proprietate de șt at. 
pentru a soori parti
ciparea canadiană în 
industria petrolului.

ultimele 
stator- 
sistem

dominată de societăți 
americane. Guvernul 
liberal și-a propus sâ 
ia toate măsurile in 
vederea construirii, 
pină la sfirșitul anului 
1975, a unei conducte 
petroliere care sâ lege 
provinciile producă
toare de petrol din 
vestul țării cu cele 
industrializate din 
De asemenea, 
prevăzută investirea, 
în următorii cinci ani, 
a unei sume de 40 mi
lioane dolari penii u 
extinderea extracției 
de petrol în provincia 
Alberta.

Deputății partidului 
neodemocrat 
pentru noi 
menite să afecteze 
Ini presele mirelui 
pita.1 autohton. in 
timp ce liberalii spri
jină aceste interese. 
Tn această situație, nu 
se exclud? ca între li
berali și neodemo- 
crati să se producă o 
fisura, ceea ?e ar f-i'-e 
ca poziția 
să devină 
cară. Se 
momentul 
al acestei 
relațiile <

est. 
este

irisistă 
măsuri

i guvernului 
i mâi pre- 

așleaptă ca 
hotărit ->r 

evoluții in 
dintre libe- 

i neodemocrați 
1 producă 
mai. cu 

prezentării

getului. Atunci 
mează să se pună 
licata problemă

ur- 
de- 

a 
concesiilor fiscale pen
tru marile societăți 
autohtone — sub for
ma unui proiect de 
lege susținut de libe
rali — problemă care 
anul trecut a provo
cat o criză politică. 
Precipitind lucrurile, 
neodemocrații au lan
sat un apel principa
lului partid din opo
ziție, conservatorii, ce- 
rindu-i sprijinul pen
tru respingerea pro
iectului de lege pro
pus de liberali în a- 
ceastă problemă. In 
fața perspectivei unei 
rupturi de cercurile 
de afaceri. conser
vatorii ezită însă să-și 
dea adeziunea, chiar 
dacă o asemenea ho
tărâre le-ar aduce ca
pital electoral.

Observatorii politici 
de la Ottawa apre- 
c’ază că. în acest con
text. primul ministru 
al Canadei s-ar putea 
vedea obligat să con
voace alegeri antici
pate. data de 8 iulie 
pârind a fi cea mai 
potrivită pentru vii
toarea confruntare e- 
lectorală.

• „PLANUL CIRCU. 
LAȚIEI". Congeslionarea, in 
orele de vîrf, a rețelei de cir
culație la Paris produce pierderi 
evaluate anual la 330 de milioane 
de franci. Prefectura orașului a 
însărcinat un grup de 
li.ști să prezinte, pină 
noiembrie, un studiu în 
ruia să fie elaborat un 
circulației", avind ca 
descongestionarea rețelei 
sabile și o mai mare protecție 
pentru pietoni. Pe baza unor 
date privind densitatea traficu
lui, zonele cele mai solicitate 
ele. ordinatoarele vor indica li
niile generale ale unui plan de 
coordonare a traficului, inclusiv 
arterele cu sens unic, dirija
rea traficului la încrucișări 
amenajarea unor noi căi 
circulație.

• CU BICICLETA IN 
JURUL LUMII. După ce « 
parcurs peste 22 000 de kilome
tri, traversind in decurs de zece 
luni Afganistanul, Iranul, Tur
cia și o serie de țări ale Euro
pei centrale, indianul Brij Pal 
Singh, în virstă de 31 de am, 
a sosit la Frankfurt pe Main. 
El a declarat ziariștilor că a 
reușit <să parcurgă zilnic o dis
tanță între 100—160 km. Bici
clistul indian nu fumează, nu 
consumă alcool și este vegeta
rian. Calea străbătută pină a- 
cum constituie o primă etapă a 
ocolului lumii pe care-1 face cu 
bicicleta. După traversarea A- 
t’anticului, intenționează să par
curgă distanța din Canada pină 
la Capul Horn, urmind coasla 
estică a celor două Americi. iar 
apoi să se îndrepte spre Mont
real. unde speră să sosească la 
Jocurile Olimpice din 1976. De 
aici se va întoarce, de aseme
nea. cu bicicletă, în India.

specia- 
în luna 
baza Ca
spian al 
obiectiv 

caro-

si 
de

DE LA CORESPONDENȚII, NOȘTRI:

și Piața comuna
în cadrul somptuos 

el palatului Egmont 
din Bruxelles se des
fășurau. cu citeva luni 
în urmă, lucrările u- 
nei reuniuni conside
rata. pe drept cuvint, 
istorică. La masa tra
tativelor se aflau, de 
o parte, reprezentan
ții Pieței comune, iar 
de cealaltă, cel ai ță
rilor in curs de dez
voltare.

Simplificând, am pu
tea spune că. pentru 
prima oară in istorie, 
se confruntau. cu 
drepturi egale, fostele 
colonii cu fostele lor 
metropole. Tema ne
gocierilor consta in 
căutarea unui modus 
vivendi în baza căruia 
Piața comună să con
tribuie la asigurarea 
unui viitor și a unui 
loc mai bun în lume 
celor 44 de interlocu
tori — țări în curs de 
dezvoltare de pe dife
rite continente.

Un număr de 19 
dintre aceste state — 
țâri africane fran- 
cofone — beneficiau 
din 1963 de un a?a- 
numît contract de a- 
•ociere. cunoscut sub 
numele de convenția 
de la Arusha-Yaunde. 
formulă reînnoită 
1969 si intrată in 
goare în 1971 sub nu
mele de Yaunde II. 
în afara unui ajutor 
financiar si tehnic din 
partea țărilor Pieței 
comune, această con
venție prevede si un 
mecanism în virtutea 
căruia țările asociate 
lsi pot desface mate
riile lor prime d? pe
tele celor ..nouă". Ea 
urmează să °xnire la 
31 ianuarie 1975.

în 1969. trei tăr! an- 
r’ofone din estul a- 

Kenva. U-

în
vi-

ganda și Tanzania — 
au contractat, la rân
dul lor, dar intr-o 
formulă oarecum dife
rită, o asociere cu 
Piața comună, care nu 
stipulează insă un a- 
jutor financiar 
partea C.E.E.

O altă categorie în
globează celelalte fos
te colonii britanice. 
In cadrul negocierilor 
care au sfirșit prin a- 
derarea la Piața co
mună a Angliei. Da
nemarcei și Irlandei, 
responsabilii C.E.E. au 
convenit să nu 
„uite" tarile în curs 
de dezvoltare anarti- 
n:nd Comtponweaîth- 
ului britanic, fie că a- 
cestea sint situate în 
Africa. In Pacific sau 
în Caraibi si să le a- 
corde un regim simi
lar sau apropiat ce
lor dintîi.

Intilnirea 
Bruxelles a 
s-ar putea

din

13de 
marcat 
spune, 

doar deschiderea unor 
tratative, menite să 
dureze nu mai puțin 
de 18 luni. De rezul
tate imediate nu se 
poate, deci, vorbi. S-a 
evidențiat însă un 
fant cu totul remar
cabil. Anume con
sensul unanim a! ta
rilor în curs de dez
voltare de a trata cu 
Piața comună de De 
una și aceeași poziție. 
Râspunzînd punctelor 
de vedere exprimate 
in numele celor 
..nouă" de președinte
le în exercițiu — pe 
atunci — al Consiliu
lui ministerial al 
C.E.E.. minierul de 
externe danez, Ivar 
Noergaard. comisarul 
de stat zairez al co
merțului 
Namvisi

exterior. 
Ma Koyi.

purtător de cuvint al 
țărilor In curs de dez
voltare. afirma răs
picat hotărârea acesto
ra .... de a face ca re
lațiile dintre 
dezvoltate si 
lumii a treia să trea
că din 6tadiul relații
lor de dominare și 
dependență în cel al 
interdependentei".

Este 
odată. 
Pieței 
primă 
după

tările 
țările

de notat, lot
că la sediul 

comune se ex- 
convinserea. 

cum se arată

într-un document dat 
recent publicității. 
....că negocierile cu 
cei ..44" s-ar putea în
cheia foarte reDede și 
în așa fel incit să per
mită viitoarei con
venții de asociere să 
intre în vigoare la 1 
februarie 1975".

Nu se face insă 
secret din 
în ultimele 
sarul lumLi 
acumulat 
noi de o 
deosebită __ ____
in Drimul rind, a Im
pactului crizei energe
tice. în consecință, 
surplusul cheltuielilor 
acestor țări la capito-

un 
câ. 

do-
faptul 
luni, c 
a treia 
elemente 

seriozitate 
ca urmare.

lul importuri va li. 
în 1974. de ordinul a 
zece miliarde de do
lari. ceea ce. in med 
practic, nu 
anihilează 
înaintare 
dezvoltării, 
menințâ economia 
un grav impas.

In aceste circum
stanțe se poate prea 
bine ca dialogul din
tre cei ..nouă" si cei 
..44“ să îmbrace as
pectul unor tratative 
de urgentă.

cănumai
Ideea de 
pe calea 
dar le a- 

cu

tt. POPESCU- 
BOGDAttEȘTI

Bruxellet

Dezideratul egalității
in raporturile interamericane

Adunarea anuală a 
guvernatorilor Băn
cii interamericane pen
tru dezvoltare (B.I.D.) 
a luat sfirșit după trei 
zile de dezbateri, sol- 
dindu-se cu o serie de 
hotăriri, propuneri și 
proiecte, a căror fina
lizare a fost încredin
țată Consiliului direc
tor al B.I.D. Principa
la decizie a reuniunii 
o constituie adoptarea 
propunerii Venezuelei 
de creare a unui fond 
— administrat de 
B.I.D. — conceput de 
această țară ca o mo
dalitate de folosire a 
excedentelor sale fi
nanciare de pe urma 
noului preț al petro
lului țd ca o expresie 
d<* solidaritate cu o- 
b’ectivele dezvoltării 
în America Latină.

Tn analiza cooperării 
financiare interameri
cane. reprezentanții u- 
nul mare număr de 
țări au subliniat, în-

tr-o formă sau alta, 
ideea câ activitatea 
B.I.D. trebuie să re
flecte — alît pe planul 
obiectivelor, cit și pe 
cel al funcționării in
stituționale — noile 
realități ale continen
tului, avînd ca trăsă
tură comună efortul 
de emancipare econo
mică, pe care ajutorul 
extern o poate sprijini 
în mod real numai în 
condițiile egalității de- 

apline în drepturi 
partenerilor.

Din acest punct de 
vedere, se poate apre
cia că reuniunea B.I.D. 
se înscrie in șirul ace
lor manifestări care 
vizează reconsiderarea 
raporturilor interame
ricane. în această op- 
t’că. ministrul de fi
nanțe al Ecuadorului, 
Jaime Moncayo Gar
da. a citat din decla
rația de la Tlatelolco. 
care subliniază că „In 
domeniul cooperării

financiare trebuie să 
se respecte prioritățile 
care se fixează In fie
care tară, fără impe
dimente și condiții po
litice". Consider — a 
spus ministrul ecua
dor ian — „câ acest 
imperativ trebuie sâ 
s<° reflecte și în cadrul 
instituției noastre". 
Tof în aceeași ordine 
de preocupări, repre
zentanții Venezuelei 
și Argentinei au ridi
cat problema „latino- 
americanizării B.I.D.", 
nn prin ignorarea ro
lului S.U.A., ci prin 
obținerea de către ță
rile latino-americane a 
unei capacități de de
cizie pe care — au a- 
preefat vorbitorii — 
acum nu o au. Schim
bările în obiectivele și 
normele de funcțio
nare a băncii — 
arată ministrul econo
miei din Argentina. 
Jos6 Gelbard — trebuie 
să corespundă egalltă-

T. PRELIPCEANU

IRLANDA DE NORD

Irlanda de Nord. Soldați britanici in timpul unei operațiuni de cercetare pe 
o stradă din Belfast

ții juridice a statelor. 
..Redistribuirea puterii 
de decizie — a 
el — trebuie să 
realizeze in așa 
încit noua structură și 
rezoluțiile ce se a- 
doptă să poată reflec
ta in mod adecvat in
teresele regiunii. O 
asemenea nouă orien
tare ar ti in spiritul 
normelor care defi
nesc astăzi relațiile 
internaționale și cere 
se bazează pe un dia
log ce nu recunoaște 
alt punct de plecare 
decit cel al egalității 
în drepturi1'.

Asemenea propuneri 
eu la bază constatări 
ca acelea ale minis
trului economiei șl fi
nanțelor din Peru, 
Guillermo Marco doi 
Pont, care arăta că. 
sub influența unor in
terese transnaționale, 
numeroase amenda
mente adoptate în 
Congresul S.U.A. refe
ritoare la convenția de 
constituire a B.I.D. 
urmăresc să restrîngă 
și să condiționeze li
bera folosire a resur
selor 
mijloc 
asupra 
minori".

Puternicul curent de 
oninie în favoarea a- 
daptârii sistemului de 
funcționare a B.I.D. 
la realitățile contem
porane ale Americii 
Latine, așa cum a re
ieșit din dezbaterHe 
asupra cooperării fi
nanciare continentale, 
vine să se adauge ca 
un nou indiciu al in
tensității cu care se 
resimte necesitatea de
mocratizării relațiilor 
interamericane, prin 
așezarea lor pe teme
lia unei reale și efec
tive egalități în drep
turi.

băncii — ca 
de Dresiune 
..partenerilor

Euqen POP
Santiago de Chile

VASTĂ OPERAȚIUNE DE DEPISTARE 

A ELEMENTELOR TERORISTE
LONDRA 7 (Agerpres). — între 

autoritățile provinciale din Irlanda 
de Nord și reprezentanții guvernului 
de la Londra continuă consultării--* 
în vederea aplicării și consolidării 
acordului tripartit de la Sunningdale, 
care prevede măsuri politice, pașni
ce. pentru reglementarea situației 
din Ulster. Brian Faulkner, șeful 
executivului provincial din Irlanda 
de Nord, a declarat câ autoritățile 
locale, cu sprijinul guvernului de la 
Londra, intenționează să întreprindă 
măsuri active pentru curmarea ac
țiunilor teroriste, astfel incit să se 
creeze condițiile pentru aplicarea a- 
cordului.

Elementele extremiste, care se o- 
pun acordului tripartit, pun la cale 
noi atentate. în noaptea de vineri 
spre sîmbătă, o femeie a fost împuș
cată de persoane necunoscute, care 
au tras asupra ei dintr-un automo
bil in mers, în timp ce victima tra
versa o stradă dintr-un cartier pro
testant din Belfast. în aceeași noap
te, bolnavii spitalului Royal Vic
toria" din Belfast au fost evacuați 
de urgență în urma unui telefon care

anunța că în clădire a fost plasată 
o bombă. Direcția spitalului a făcut 
anei la geniștii trupelor britanice 
dislocate la Belfast, care au constatat 
că era vorba de o alarmă falsă.

Pe de altă parte, peste 20 000 de 
soldați britanici și polițiști au de
clanșat. la scara întregii provincii, o 
amplă operațiune de investigații în 
scopul de a descoperi depozitele 
clandestine de muniții și elementele 
teroriste. Operațiunea, care se des
fășoară de patru zile, a fost organi
zată la cererea populației.

în decurs de aproximativ o oră. 
în mai multe magazine londoneze 
s-au produs, simbătâ după-amiazâ, 
14 explozii de bombe. Nu s-au Înre
gistrat victime. Se presupune că a- 
tentalorii sint membri ai aripii ile
gale a Armatei republicane irlande
ze. Acțiuni teroriste s-au semnalat 
și în alte orașe ale Angliei, printre 
care Manchester și Birmingham. La 
Manchester, de pildă, explozia unei 
bombe în clădirea tribunalului a 
provocat rănirea a doi polițiști, pre
cum și însemnate pagube materiale.

• LACUL CONSTAN
TA - MĂR AL DISCOR
DIEI. Locuitorii elvețieni din 
regiunea lacului Constanța 
poartă de cîtva timp o aprigă 
dispută cu municipalitatea ora
șului vest-german Stuttgart, 
care a elaborat un proiect de 
deversare a apelor lacului in 
riul Neckar — pentru a asigura 
aprovizionarea cu apă a orașu
lui. Disputa va fi greu de apla
nat — apreciază ziarul „Tribune 
de Geneve" — întrucit lacul 
ține in același timp de trei țări 
diferite : Elveția. R.F. Germa
nia și Austria, iar statutul său 
juridic fiind foarte vag. nu au 
fost niciodată clar delimitate 
teritoriile aparținind fiecărei

• CHITARA - OR
CHESTRĂ. Valdemar Ket- 
ner, tehnician din orașul leto- 
nian Ogra, a realizat o chitară 
electrică ce poate imita clari
netul, trompeta. saxofonul șl 
orga. Chitara poate da impre
sia că se cintă la două instru
mente în același timp. Fiecare 
coardă a instrumentului are o 
priză de sunet, un canal de am
plificare și un regulator auto
mat al volumului sonor.

• DORIȚI SĂ DEVE- 
NIȚI FERMIER ACVATIC? 
Intr-o carte recent apărută In 
R.F.G. sub semnătura lui C.V. 
Rock, „Profesii de miine", se 
vine, pe baza unor amănunțite 
studii futurologice, in sprijinul 
tinerilor care să aibă, și peste 
decenii, o meserie căutată. Ce 
recomandă așadar autorul ? In 
general, toate profesiile legate 
de mări, întrucit în următoarele 
decenii o buna parte din hrana 
omenirii va fi acoperită din 
resursele marine. Gama este 
variată, de la cercetători ocea
nici pină- la fermieri acvatici. 
Vor avea, de asemenea, mare 
căutare agricultorii deșertului, 
inginerii și tehnicienii pentru 
rețele frigorifice, chimiștii ali
mentari.

• TRAGERE LA SORTI. 
Parlamentul suedez a adoptat, 
zilele acestea două legi... prin 
tragere la sorți. Dispunind, 
după ultimele alegeri, de cite 
175 de locuri fiecare, guvernul 
și opoziția au trebuit să re
curgă la constituție, care pre
vede ca, în cazul egalității vo
turilor. textul unei legi să fie 
adoptat la intîmplare. Preșe
dintele parlamentului a intro
dus în urnă două buletine — 
un ..da" și un „nu", iar un de
putat, ales la întimplare. a pro
cedat la tragerea la sorti. In 
ambele cazuri, soarta a favori
zat buletinul purtind mențiunea 
„da“. preconizată de opoziție.
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