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întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășii Dolores Ibarruri 

și Santiago Carrillo

Realizări de seamă la export 
onorează angajamentele 
întrecerii socialiste

*1 Teleconferință cu corespondenți din județele țării

Producție mal multă și de calitate superioară, costuri de fabricație 
tot mai reduse, productivitate a muncii sporită, beneficii supliinen- 
t -rc — iată conținutul multor știri primite la redacție in aceste zile 
din preajma Ini 1 Mai, care conturează amploarea întrecerii socialiste 
ce se desfășoară in întreaga țară in intimpinarea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și Congresului ai XI-lea al partidului. 
Bune rezultate obțin colectivele de întreprinderi și in domeniul reali
zării producției pentru export.

Acesta constituie subiectul teleconferinței noastre de azi cu cores
pondenți județeni ai „Scinteii".

Pentru început, o știre mal de an
samblu. Un șir de unități din indus
tria construcțiilor de mașini se află 
in fruntea întreprinderilor cu bune 
rezultate Ia export : planul pe pri
mul trimestru a fost îndeplinit și 
depășit la mașini, utilaje și instala
ții pentru foraj și exploatarea son
delor. excavatoare hidraulice, rul
menți. motoare electrice de 0,25 kW 
și peste, locomotive Diesel electrice 
de 2100 CP și 2 500 CP și la nume
roase alte produse.

Dar, lată, primim legătura telefo
nică cu corespondentul nostru din 
județul Dîmbovița, Constantin Soci.

— O realizare remarcabilă a con
semnat, în primul trimestru, între
prinderea ..Steaua roșie*4 din Fieni : 
cu 30,9 la sută a depășit colectivul de 
aici prevederile la export. La sorti
mentul ..lămpi electrice speciale**, li
vrările efective către partenerii stră
ini au fost cu aproape 72 la sută mai 
mari decit planul pe perioada ianua- 
rie-martie.

— O veste la fel de bună din Si
biu...

— Al cuvîatuL
— în patru luni din acest an — ne 

spune Nicolae Brujan — întreprin
derea de prelucrare a lemnului din 
Sibiu a depășit prevederile la export 
cu un milion lei valută.

Tot din domeniul industriei lem
nului relatează din Vaslui Vasite 
Iancu : De la începutul anului și pină 
in prezent, colectivul de la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
a exportat, in plus față de prevederi, 
mobilă in valoare de cinci milioane.

— Din Moldova, de la Roman, 
transmit o informație de „ultimă o- 
ră“.

— Despre ce este vorba ?
— Despre faptul — comunică Ion 

Manea — că, in întrecerea socialistă, 
colectivul întreprinderii mecanice din 
localitate a realizat primul lot de 
strunguri Carusel de 1 250 mm. Ele 
sint destinate exportului. O sublinie
re : sint primele mașini-unelte de 
acest tip fabricate vreodată pe me
leagurile moldovene. In prezent, la în
treprinderea din Roman, toate efor
turile sînt îndreptate spre asimilarea 
unui nou strung Carusel de 1 600 mm 
— foarte solicitat peste hotare.

Urindu-le succes constructorilor 
de mașini din Roman, dăm legă
tura ia Craiova...

— De unde vă redau înregistrarea 
convorbirii pe care am avut-o chiar 
azi cu inginerul Simion Scarlat, di
rectorul comercial al Centralei in
dustriale de îngrășăminte chimice — 
ne transmite Nistor Țuicu :

„Am livrat. peste prevederi, 
produse a căror valoare se ridică la 
aproape opt milioane lei valută. Din
tre care peste 9 000 tone îngrășămin
te azotoase. circa 140 tone poliacctal 
de vinii $.a.“.

— Cite produse exportați în pre
zent ?

— Dacă în 1965 livram peste ho
tare un singur sortiment, acum ex
portăm 11 produse. Printre produse
le noi destinate exportului, în afa
ră de îngrășăminte chimice, amintesc 
catalizatorii și poliacetații de vinii.

— Să revenim la teleconferință 
„în direct". Mai ales că Bartunek 
Istvan, corespondentul nostru din 
județul Harghita, solicită insistent 
„un fir**.

— Vreau să relatez că un șir de 
unități economice din județ au de
pășit de pe acum sarcinile de livrări 
la export pentru întregul cincinal !

— Cîteva exemple.
— întreprinderea de prelucrare a 

lemnului din Gheorgheni, I.F.E.T. 
Miercurea Ciuc, întreprinderea de 
ață și filatura din Odorheiul Secu
iesc. Rezultatele obținute de aceste 
unități au contribuit la faptul că 
pină in prezent sarcinile dc export 
pe întreg cincinalul, pe ansamblul 
județului Harghita, sint realizate in 
proporție de peste 8G la sută, ceea 
ce înseamnă ciștigarea unui avans 
de peste un an.

— Vă vorbesc de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Caran
sebeș, unde cea mai mare parte a 
producției se exportă — transmite 
Nicolae Catană, corespondentul din 
județul Caraș-Severin. Și aici, în
trecerea socialistă se reflectă pe un 
plan pozitiv, în rezultatele din do
meniul exportului. în expresie sta
tistică, aceste realizări se concreti
zează în cele 7,4 procente cu care 
au fost depășite prevederile la ex
port in primul trimestru. Menționăm,

totodată, că, pină la 1 Mai, de aici 
nc vor exporta suplimentar produse 
in valoare dc 350 000 Ici valută.

— Din județul Arad, transmite 
Constantin Simion, v-am putea re
lata, de asemenea, succese înregis
trate la export — de pildă, iu ziua 
dc 23 aprilie colectivul întreprinderii 
de industrie alimentară a îndeplinit 
prevederile la export pe cinci luni 
din acest an. Pină acum s-au și li
vrat suplimentar produse conservate 
în valoare de 100 000 lei valută. 
Pină la 1 Mai, avansul cîștigat față 
de prevederile la export va fi nu 
numai menținut, ci și amplificat. în 
aceste zile, colectivul unității livrea
ză suplimentar alte cîteva sute de

tone de conserve in Uniunea Sovie
tică, Anglia, R.F. Germania, Unga
ria, Libia, Italia șl chiar in înde
părtata Australie — țări in care con
servele românești sint mult solici
tate datorită calității lor.

...Deci, livrări in avans, comenzi 
suplimentare onorate exemplar, com
petitivitate sporită pe piața mon
dială, eficiență mai bună la export. 
Sint efectele rodnice ale desfășură
rii întrecerii socialiste, ale conștiin
ței muncitorești, ale înțelegerii im
portanței deosebite a sarcinilor din 
acest domeniu pentru progresul ra
pid al economiei naționale.

Dan MATEESCU

VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL FINLANDEI, KALEVI SORSA 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit cu tovară
șii Dolores Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spania, și 
Santiago Carrillo, secretar general 
al partidului.

LUl întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Elena 
Ceaușescu, Manea Mănescu, Gheor- 
ghe Pană, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Au participat, din partea spa
niolă, tovarășii Ignacio Gallego și 
Ramon Mendezona. membri ai Co
mitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Spania, și Irene Fal
con, membru al C.C. al partidului.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra acti
vității și principalelor preocupări

ale celor două partide frățești, la 
un schimb de opinii privind unele 
probleme ale vieții politice inter
naționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

în spiritul legăturilor tradițio
nale existente între cele două 
partide s-a exprimat deplinul 
acord pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor frățești de priete
nie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei unită
ții tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești, al triumfului păcii, 
democrației și socialismului în 
lume.

După convorbire, Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a oferit un 
dejun în cinstea tovarășilor Dolo
res Ibarruri și Santiago Carrillo.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Elena 
Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Emil

Drăgănescu, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voi tec, Con
stantin Băbălau, Corne! Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea. Mihai Gere, Ion Pațan, Ștefan 
Andrei, Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

De asemenea, au luat parte tova
rășii Ignacio Gallego, Ramon Men
dezona, Irene Falcon.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Do
lores Ibarruri au toastat pentru 
întărirea prieteniei și solidarității 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania, 

întîlnirea și dejunul s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, deplină înțelegere re
ciprocă și cordialitate ce caracte
rizează relațiile dintre cele două 
partide.

I. A. S. BELCIUGATELE - ILFOV

De aici a pornit chemarea

SOARELE 
ȘI PIONIERII

Colectivul de muncitori și 
specialiști ai întreprinderii agri
cole de stat Belciugatele, jude
țul Ilfov — unitate etalon pen
tru culturi neirigate — a che
mat la întrecere toate întreprin
derile agricole de stat din țară. 
Din angajamentele luate amin
tim : depășirea planului la pro- 
ducție-marfă cu 6 800 000 lei, re
ducerea cheltuielilor de produc
ție cu 3 la sută, economisirea 
a 90 tone de carburanți și a 
65 000 kWh energie electrică, 
realizarea de beneficii peste 
plan in valoare de 2 500 000 lei.

Cu ajutorul aparatului de fo
tografiat am reținut cîteva mo

mente din munca pe care lu
crătorii întreprinderii o desfă
șoară pentru realizarea angaja
mentelor. Semănatul porumbu
lui este o lucrare obișnuită. Dar 
la ferma nr. 12 această lucrare 
se face in condiții superioare 
de calitate (fotografia nr. 1). 
Pină acum, la I.A.S. Belciuga
tele au fost insâmințate circa 
1 000 ha cu porumb și soia, iar 
lucrările continuă cu intensitate. 
Culturile semănate mai devre
me — mazărea, floarea-soare- 
lui — au răsărit. Pe aceste te
renuri, la ordinea zilei este exe
cutarea lucrărilor de întreținere.

la întrecere
Combaterea buruienilor sc face 
folosind erbicidele împrăș
tiate cu ajutorul elicopterului. 
Pilotul Cristian Călinescu pri
mește indicații din partea spe
cialiștilor întreprinderii pe ce 
tarla să lucreze (fotografia nr. 
2). Și iată-1 survolind tarlaua 
cultivată cu mazăre (fotografia 
nr. 3). Randamentul elicopteru
lui la erbicidat : 200—300 ha pe 
zi. Cum arată griul ? După ul
timele ploi, griul a pornit bine. 
Dar inginerul șef Tiberiu Po- 
peia il controlează pentru a ști 
cu ce trebuie să se intervină 
pentru a-i stimula vegetația (fo
tografia nr. 4).

Duminică pe ogoare
SATU-MARE

'„.Nu a trecut nici 
un an de cind in or
ganizația pionierilor 
se cintă un marș a- 
vind ca titlu cuvinte
le din titlu. Cîntecul 
s-a născut la Livada, 
in județul Satu-Mare, 
unde, in august tre
cut, s-a reunit cel 
de-al II-lea Forum 
Național al Pionieri
lor, un fel de congres 
anual al micilor cute
zători, al responsabi
lității, romantismului 
ți exuberanței pionie
rești.

înscrise in progra
mul forumului la loc 
de cinste, dragostea 
copiilor pentru învă
țătură, pregătirea pen
tru muncă și viață 
fi-au găsit expresie in 
notele mai bune cu 
care copiii intimpină 
soarele acestei primă
veri, in fapte pionie
rești de laudă. Ințele- 
gind printre cei din
ții îndemnul adresat 
tinerei generații de a 
îndrăgi munca și a se 
pregăti in vederea u- 
nei activități practice 
utile, pionierii au de
clanșat o adevărată 
„operațiune a primă
verii". O demonstrea
ză știrile ce vin zil
nic din constelația 
pionieriei.

La Pădureni-Argeș, 
pionierii au plantat 11 
brazi, simbol al dem
nității și cutezanței, 
fn cinstea Congresului 
al XI-lea al P.C.R. fi 
30 de pomi fructiferi, 
simbol al rodniciei, in 
cinstea aniversării e- 
liberării patriei. In 
tinărul oraș Motru 
fiecare pionier a ținut 
să planteze cite trei 

k__ __—

trandafiri, simbol al 
acestor virste îngemă
nate : comunist, ute- 
cist, pionier...

In județul Arad co
piii au contribuit cu 
toții la ridicarea unui 
monument in memoria 
elevului-erou Virgil 
lovănaș. Detașamen
tul clasei a Vl-a C 
din Darabani este ini
țiatorul unui original 
muzeu școlar amena
jat in clădirea primei 
școli sătești construită 
in Moldova acum 136 
de ani. In județul 
Dîmbovița pionierii au 
lansat deviza „In fie
care zi flori proaspe
te la monumente". 
Pionierii din județul 
Constanța s-au anga
jat in acțiuni patrio
tice a căror evaluare 
se cifrează la circa 
11.5 milioane lei. Din 
Seaca de Cimp-Dolj, 
aflăm că s-au plantat 
IU 000 puieți de sal- 
cim. ceea ce reprezin
tă cite 105 puieți per 
copil. La Tîrgu-Mureș 
pionierii au început 
amenajarea unui parc 
pe care vor să-l de
numească „Parcul 
pionieresc al frăției". 
In Craiova acționează 
„brigăzi ale cravate
lor pionierești" care 
amenajează spații
verzi, parcuri, veghea
ză la menținerea cu
rățeniei, sădesc flori. 
La -Iași a început ame
najarea unui „Cring 
al pionierilor" in care 
sint in curs de plan
tare 20 000 de arbori 
și arbuști. Păstrind in 
suflet vraja povestiri
lor sadoveniene, copiii 
din Dumbrava Sibiu
lui transpun din lite
ratură in realitate,

prin munca lor, o 
„Dumbravă minuna
tă".

In constelația exu
berantă a pionieriei 
enumerările pot con
tinua la infinit. Ceea 
ce reține atenția este 
că unitățile și detașa
mentele din întreaga 
țară acționează cu pa
siune pentru realiza
rea angajamentelor : 
2 267 000 pomi fructi
feri și 3 365 000 puieți 
diferiți, mii de hecta
re de pășuni și isla
zuri curățite, îngriji
rea a sute de hectare 
de spații verzi și 
parcuri.

2 821 săli de clasă, 
252 grădinițe, 35 inter
nate și cantine școla
re, 321 ateliere șl la
boratoare, 22 săli de 
sport și 42 de sate de 
vacanță vor purta, 
lingă semnătura meș
terilor ziditori, cali
grafia stingace, dar 
fermă și emoționantă 
a unor copii de 7—14 
ani. Copiii iși vor a- 
duce, de asemenea, 
contribuția la amena
jarea a peste 4 500 
baze sportive, bazine 
de înot și piste apli
cative pentru pregăti
rea copiilor in vede
rea apărării patriei.

Toate acestea poartă 
însemnul de preț al 
iubirii de muncă, al 
spiritului revoluțio
nar, al patriotismului 
înflăcărat ce fac să 
vibreze, sub soarele 
acestei primăveri din 
anul jubiliar XXX, 
milioanele de inimi 
ale celor mai tineri 
cetățeni ai țării.

Mihai 
NEGULESCU

J

CUM MODELĂM GlNDIREA ECONOMICĂ
A VIITORILOR SPECIALIST! ?

— Elogioase sau critice, opi
niile specialiștilor de pretutin
deni susțin in egală măsură as
tăzi imperativul cultivării gin- 
dirii economice din primele 
trepte de școlarizare, invocind 
deopotrivă argumente pedago
gice, psihologice, tehnice 
ș.a.m.d. Există un spirit eco
nomic specific contemporan ? 
Care-i sint rațiunile ?

— Pentru un răspuns concludent 
nu trebuie să mergem atit de de
parte. Cîteva date sint elocvente. 
UNESCO, de pildă, aprecia re
cent că in 1980 vor exista peste 110 
milioane de studenți pe tot globul, 
număr aproximativ egal cu cel al 
elevilor prin 1955. O serie de țări, 
printre care și țara noastră, au 
adontat sistemul generalizării in- 
vățâmîntului de 10 ani. Să mat 
amintim că toate acestea erau de 
neconceput cu numai cîteva de
cenii in urmă ? Nu, hotărit lucru, 
prin chiar faptul că învățămintul 
tinde să dobindească — iar in țara 
noastră a și dobindit — un carac
ter de masă, organizarea și funcțio
nalitatea lui se judecă și trebuie să se 
judece potrivit principiului de opti- 
malitate, după care ne putem da 
seama cit de economică sub raport 
social este investiția școlară. în mod 
firesc, eficiența de ansamblu a in- 
vățăminluluî se exprimă prin gra
dul de eficacitate economică a pre
gătirii fiecărui absolvent.

— Si cum se exprimă toate 
aceste mutații la nivelul învă- 
țămintului ?

— Prin cerința ca structurile noas
tre școlare să aibă o asemenea alcă
tuire incit să-i asigure absolventu
lui o formație complexă și comple
tă : științifică și tehnică, ideologică 
și etică, grefată pe un fond de op- 
timalitate economică. Aceasta în
seamnă cu * adevărat dezvoltarea 
multilaterală a personalității ; aces
ta este umanismul de care are nevo-

Convorbire cu academicianul 
profesor

Nicolae TEODORESCU

ie societatea noastră. Componența 
economică este și mal importanta, 
și mai necesară pentru programul 
învățămîntului superior, ai cărui ab
solvenți sînt cei dinții chemați să se 
încadreze în acest proces uriaș de 
dezvoltare socială. Pentru că, indi
ferent de domeniul formației sale, 
absolventul are ca sarcină principală 
să-și desfășoare activitatea in con
diții optime, de maximă eficacitate 
practică. Am subliniat ultimul cu- 
vint nu întimplător. Cunoaștem cu 
toții tineri ingineri de inaltă com
petență, care știu să conceapă, să 
proiecteze lucruri extraordinare. 
Noutatea acestora este evidentă pen
tru oricine, fondul de creație inves
tit in ele trezește admirația oricui. 
Cind însă se trece la concretizarea, 
la aplicarea acestor proiecte, greuta
tea uneori Insurmontabilă a aces
tei tentative iese ușor in evidență.

De ce ? Pentru că sint foarte scum
pe. In gindirea acestor specialiști, 
economicul nu ocupă, așa cum ar fi 
normal, locul ce i se cuvine.

— Dacă in privința absolven
tului de învățămint tehnic, a- 
gronomic, necesitatea pregătirii 
sale economice apare . evidentă, 
in ce raport se află o asemenea 
pregătire cu elementele forma
ției universitare ?

— Nu atit de îndepărtat cum 
pare la prima vedere. Mai întîi pro
cesul cognitiv apelează el însuși la 
principiul de optimalitate ca la un 
îndreptar hotăritor in aplicarea co
rectă a cunoștințelor teoretice. Apoi 
să nu uităm cum teoria sistemelor 
a revoluționat deopotrivă domeniile 
tehnice și sociale. Potrivit acesteia, 
societatea modernă — in cuprinsul 
căreia societatea socialistă oferă un 
model optim — este definită ca un 
sistem imens, o conexiune a cone
xiunilor de care nu se poate face 
abstracție. Cooperarea pe toate planu
rile este in fond urmarea înțelegerii 
și utilizării acestui sistem. Si asta nu 
doar in raporturile colectivităților. 
Chiar și la scară individuală. Ca 
membru al sistemului națiunii noas
tre socialiste, fiecare cetățean, spre 
a-și împlini și valorifica personali
tatea, este chemat să acționeze in 
conformitate cu structura și func
ționalitatea sistemului social.

— Ce propuneți concret pen
tru ca o asemenea compo-

Mihal IORDĂNESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Datorită faptului că ieri s-a lu
crat intens, un mare număr de 
cooperative agricole din județul 
Sațu-Mare au terminat semănatul 
porumbului, lucrare care s-a efec
tuat pe circa 41 000 ha. Printre u- 
nitățile unde s-a dat bătălia pe ul
timele suprafețe se numără și cele 
din Berveni, Cămin, Foeni, Tătă
rești, Bcrcu, Dorolț, Păulești și 
multe altele. Un ritm intens de 
muncă, o bună organizare am în- 
tilnit ieri pe ogoarele cooperativei 
agricole Păulești, unde s-a înche
iat semănatul porumbului pe ulti
mele 60 ha. S-a lucrat cu 4 mașini 
de semănat, efectuindu-se conco
mitent și erbicidarea. In unitățile 
care au terminat semănatul cu 
cîteva zile înainte s-au efectuat 
numeroase alte lucrări de sezon și 
de îmbunătățiri funciare. La Botiz 
s-au erbicidat peste 30 ha cu griu 
și s-a prăfuit, pentru combaterea 
dăunătorilor, o importantă supra
față semănată cu porumb. La La
zuri, peste 30 de țărani coopera
tori au participat la defrișarea u- 
nor tufișuri ciștigindu-se pentru 
agricultură noi suprafețe. (De la 
Octav Grumeza).

crat ieri 200 utilaje. Sute de coo
peratori din Rătești, Leordeni, 
Bascov au plantat răsaduri de 
legume. In zonele pomicole — 
Schitu Golești, Curtea de Argeș, 
Tigveni, Boteni etc. — mecaniza
torii au efectuat stropiri de sezon. 
(De la Gheorghe Cirstea).

TELEORMAN'

ARGEȘ
La sfirșitul săptămînii trecute, 

în județul Argeș mai rămăseseră 
de insămînțat cu porumb circa 
3 000 ha. Pentru încheierea grab
nică a acestei lucrări, ieri s-a 
muncit intens in numeroase coope
rative agricole, cum sint cele din 
Vedea, Stilpeni, Bradu, Izvoru, To- 
poloveni, Tigveni, Schitu Golești. 
Costești. în această zi, la Rătești 
s-a terminat semănatul porumbu
lui pe ultimele 30 ha. In Argeș 
s-a dat atenție și altor lucrări. La 
erbicidat griu, de exemplu, au lu

Ieri, pe ogoarele județului Te
leorman s-a lucrat intens. în multe 
unități, semănatul porumbului s-a 
încheiat, in altele, cum ar fi cele 
din zonele Roșiorii de Vede, Tr. 
Măgurele. Blejești, Gratia, Videle, 
mecanizatorii și cooperatorii au fo
losit din plin ziua de duminică 1 in 
scopul terminării acestor impor
tante lucrări. La orele amiezii, am 
întîlnit in cimp pe șeful fermei nr. 
1. Constantin Carabet, și pe mai 
mulți mecanizatori de la C.A.P. 
Moșteni-Videle. „Lucrăm cu două 
semănători la porumb și cu una la 
ricin, ne spune șeful fermei. Rici
nul îl terminăm astăzi — 40 hec
tare, dar la porumb ne mai ră- 
mîn de azi circa 270 hectare din 
cele 750 planificate**. Cu bune re
zultate au folosit ziua de ieri lu
crătorii din întreprinderile agricole 
ale județului. La I.A.S. Zimnicelt 
s-au insămînțat cu porumb și soia 
aproape 200 hectare și tot pe atitea 
hectare au fost executate lucrări 
de pregătire a terenului, la I.A.S. 
Schela s-a încheiat semănatul po
rumbului pe întreaga suprafață, 
iar la I.A.S. Blejești mecanizatorii 
din fermele Ciolpani, Mereni și 
Ciuperceni au insămînțat 95 ha cu 
porumb, au pregătit terenul pe 105 
hectare și au erbicidat 110 ha cu 
griu. De altfel, la sfirșitul zilei de 
ieri, in unitățile de stat din județ 
au fost insâmințate cu porumb și 
soia peste 1 200 ha, iar in coopera
tivele agricole aceleași culturi și 
ricinul au fost semănate pe a- 
proape 4 000 hectare.
_____________._________ /

SPORT
® Ce trebuie să știm despre complexul „Sport și 
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SCENA
• TEATRUL 

Bl CI REȘII v
NATIONAL DIN 
inaugura Sala mică 

;u cu premiera ..Nâ- 
•Conu Leonid* față cupasta" șj 

reacțlunca

li, nălucă
Mitzura Arghczi („Conu Leonida față 
cu reacțiunea").

TF.XTRUI.Ul DRAMATIC 
t AI A M ARE a optat pentru 
.Passacaglia" a lui Tltus Po- 

cărel premieră — a 7-a 
stagiune a teatrului băi- 
n avut loc simbătă. 17 

Realizat in regia lui Petre 
și scenografia lui Victor 

i, noul spectacol are in 
iție pe Cazimir Tănase, Julie

ts Sziinyj. Eugeniu Ungureanu. Ben 
Dun ' '/u. Corn'd Mititelu. Vasile
Grădinaru, Aurel Mazilu. Publicul 
b.Aimărean a primit cu viu interes 
noua premieră. (G. Susa).

AGENDA MUZICALĂ

27

!n confruntare: t
PROGRAMUL I

• TI ATRț 1 TV enunță premle-a 
nu uităm" de Valentin Muntca-

Negoescu (marți. 30 
5).
lunii ..Teatru scurt" : 

..Pasiune plus rațiune" de Al. 
rodan (vineri, ora 21.40 pr. 2).

• Colectivul secției române a 
TEATRULUI DE NORD DIN ȘATU- 
MARE a prezentat piesa „Mitică 
Popescu" de Camil Petrescu. Direc
ția de scenă aparține 
reanu. iar scenografia 
gorescu.

lui Ion Delo- 
Mihaelei Gri-

• în cadrul ciclului „Laureați al 
concursurilor internaționale11, astă- 
seară, ora 19.30, Sala Mică a Pala
tului. susțin recitaluri : Corneli* 
Vasile — vioară, Krimhllda Crls- 
tescu — pian.

• Opereta din Craiova a prezen
tat in premieră opera „Răpirea din 
Serai" de Mozart, Direcția de scenă 
aparține lui Hermann Wedekind, 
director general al Operei din Sa- 
nrbrllcken (R.F. Germania). Condu
cerea muzicală : Teodor Costin și 
Marian Didu.

• Instituțiile muzicale din mu
nicipiul Iași organizează în perioa
da 3—10 mai a.c. a doua ediție a 
„Săptămînii muzicale românești11. 
Ea iși propune să realizeze un bi
lanț al creației muzicale și de cer-

cotare muzicologică, o largă activi
tate de educație muzicală prin con
certe și audițli-dezbnter.e în între
prinderi, instituții și case de cul
tură din municipiul șl județul Inși.

L1MBAJUL MUZICII, 
EXPLICAT MELOMANILOR
• Milne, ora 19, la Sala Mică a 

Palatului. Gcorgo BLlan va susține 
cea de-a doua prelcgere-audltie 
din cadrul ciclului „Limbajul mu
zicii și tainele lui1*. Cu concursul 
unul grup de interpret, George 
Bălan prezintă și explică In acest 
ciclu elemente alcătuitoare ale 
muzicii : motiv, temă, melodie, 
polifonie, tonalitate, armonie.

Mi-
STAT DIN

Pî Prahova-n

• TEATRUL RADIOFONIC 
vită să ascultați premiera ..O

vă
----- .. ,--------— mie 

de prieteni", scenariu radiofonic de 
Dan Târchilă. Regia : Cristian Mun- 
teanu (miercuri, ora 20, or. 2).

Vă mai recomandam, tot la Radio :
— ..Pentru fericirea poporului" de 

N. Moraru Aurel Baranga. (în 
cîcRiî : dramaturgiei ro
mânești orare). Regia: Sici
Alexandrescu (vineri, ora 10,35, pro
gramul 2).

• TEATRUL DE
TURDA anunță premiera „Intre noi 
doi n-a rost decit tăcere" de Lia 
Crișan. Regia : Ion Dan. Scenogra
fia : Gh. Matei. în rolurile princi
pale : Emilia Bolta Luca și Mihai 
Ionescu Vrănești.

EXPOZIȚII

Corespondentul 
lunlar Ion Bratu 
Cimpina, pornind de 
la faptul că articolul 

.„Ce duc apele Oltului11, 
publicat in „Scinteia", 
nu este primul in care 
se arată (it rău ne fa
cem, nouă înșine, a- 
runcind sau lăsind să 
se deverseze in apele 

'curgătoare tot felul de 
reziduuri și substanțe 
toxice, sc referă în 
continuare la riul Pra
hova. „Apa curge lim
pede și curată pină la 
Azuga, de unde pri- 

' ‘ ‘ to-
de

Sancțiunea 
nu recuperează 

prejudiciul

• TF ATRUL „VICTOR ION POPA* 
D1N BlRL.AD a înscris pe afișul sta
giunii a cinic-a premieră : ..Ferma 
Danraard" de Martin Andersen- 
Ncxii. Rrgii ; MușMi Mucenic. Sce
nografia : Traian Nițescu.

1 000 
expoziția 

sala Aso- 
(str. Bre-

• Pentru apropiatul festival al 
teatrelor, rezervat dramaturgiei ori- 
cinale și închinat celei de-a XXX-i 
aniversări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al partidului.

© O nouă premieră a TN^TITU- 
TT LUI DE ARTA TEATRALA ȘI 
CINEMA rOGR AFI( \ : „Jurnalul
unui nebun11. Dramatizarea dună 
N. Gogol și regia : Silviu Purcărete. 
Scenografia : Doina Spiteru. în rolul 
principal : Constantin Nedclcu.

ECRANUL
• Luminile orașului. Prilejul 

reîntilnirii eu un clasic in viață 
ai artei cinematografice : Char
lie Chaplin — ca scenarist, re
gizor. compozitor și. evident, 
interpret principal al uneia din
tre cele mai reprezentative crea
ții ale sale.

• Marele maestru — produc
ție a studiourilor sovietice, in 
regia lui Serghei Mikaelian. 
Incursiune in existența unui ti- 
năr campion de șah. Cu Andrei 
Maiagkov. Larisa Malevannaia, 
E. Vitorgan.

• Salut și adio — producție 
a studiourilor sovietice, in re
gia lui Vitali Melnikov. O po
veste de dragoste, pe fundaltjl 
realităților sătești. Cu Liudmila 
Zaițeva. Oleg Efremov, Mihail 
Kononov.

• Cat Ballou — producție a 
studiourilor americane, in regia 
lui Elliot Silverstein. Parodie a 
filmelor de gen ..western11,- in
terpretată de Jane Fonda, Lee 
Marwin, Nat King Cole.

• Hoțul de piersici — produc
ție a studiourilor bulgare, in 
regia lui Vilo Radev. Film în 
reluare pe ecranele noastre, 
avîndu-i in distribuție pe acto
rii Rade Markovici, Nevena Ko- 
kanova ș.a.

TURNEE BUCUREȘTENE
• Duminică, 5 mai. începe micro

s'/. giunca bucureșteană a TEATRU
LUI DRAMATIC „BACOVIA" din 
Bacău, care va cuprinde 10 repre
zentații cu 5 premiere recente. Pri
mul spectacol : „Trecere prin veran
da verde" de G. Genoiu. Regia : Ion 
Olt' anu. Scenografia : Ștefan Geor
gescu (5 mai. orele 16 și 19,30. la 
fosta sală a Teatrului Național — 
„Studio11, din Piața Amzei).

• TEATRUL GERMAN DE STAT 
DIN TIMIȘOARA va prezenta in 
ziua de 4 mai, la orele 19.30. tot la 
săli „Studio" din Piața Amzei, 
spectacolul „Fata din suburbie11 de 
J. N. Ncstroy.

• „Finlanda — tara celor 
de lacuri" se intitulează 
deschisă în aceste zile în 
ciației artiștilor fotografi 
zoianu nr. 23).

• Consiliul popular al 
Otopeni, in colaborare 
au organizat o expoziție de 
tură, sculptură și grafică. Participă 
cu lucrări grupul de artiști plastici 
din cadrul Asociației oamenilor de 
cultură și artă din comuna Otopeni: 
Virgiliu Almâșan, Florin Calafctca- 
nu. Naum Corcescu, Nuni Dona, 
Horia Flămîndu, Constantin Foa
mete, Gina Ilagiu, Gh. Iliescu Că- 
linești, Eugen Popa, Gheorghe Po
pescu, Ion Popescu Negreni, Ga
vrila Mitică. Vernisajul expoziției 
are Ioc astăzi, in sala Căminului 
cultural din comuna Otopeni. El 
va fi precedat de o seară literară 
cu concursul poetului Grigore Ha
giu și al actorilor Silviu Stăncu- 
lcscu, Irina Petrescu și Virgil Ogă- 
șanu.

o In sălile Muzeului de artă 
Constanța (str. Muzeelor nr. 12) este 
deschisă expoziția de pictură a 
Matildei Ulmu.

•Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România (secția de Dopu- 
larizare, studii și documentare), in 
colaborare cu Inspectoratul școlar 
al municipiului București au orga
nizat o dezbatere intitulată „Culoa
rea, limbajul plastic de bază al co-

comunei 
cu U.A.P. 

pic-

pilărlei" care are loc astăzi, Ia se
diul muzeului (str. Știrbei Vodă 
nr. 1). Dezbaterea pe marginea u- 
nor experimente privind educația 
artistică in cadrul școlii va fl con
dusă de Anastase Anastasiu, direc
tor adjunct al muzeului.

• In sala de expoziții a muzeului 
din Tg. Secuiesc a avut loc verni
sajul expoziției de grafică a artis
tului Arkossy Istvan.

• în sălile Galeriei de artă din 
Cluj s-a deschis expoziția județea
nă anuală de pictură, sculptură și 
grafică. Sint expuse 105 lucrări cu 
o tematică variată, realizate in di
ferite stiluri și tehnici aparținind 
a peste 90 de artiști plastici din di
ferite generații, printre care Ion 
Sima. Bene Iosif, Gheorghe Apos- 
tu, Teodor Botiș. Mircea Spătaru, 
Kovacs Zoi tan, Ion Mitrea, Gy. 
Szabo Bela, Paul Sima, Feszt 
Laszlo și alții.

o In sala de expoziții a Muzeu
lui județean din Sf. Gheorghe a 
avut loc vernisajul expoziției jubi
liare „Mulțumim din inimă parti
dului", organizată cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la înființa
rea primelor detașamente de pio
nieri din țara noastră. Expoziția cu
prinde lucrări ale pionierilor reali
zate în cadrul cercurilor tehnico- 
aplicative : cusături, desene, sculp
tură și fotografii.

Adunare populară la filiște Sărbătoarea
FOCSANI (Corespondentul „Scîn- 

teii". Ion Manea). — Ieri. 28 apri
lie. la Focșani, s-au încheiat ma
nifestările prileiuite de aniversarea 
a 400 de ani de la eroicele lupte 
desfășurate la Jiliște. sub domnia lui 
loan Vodă Viteazul, pentru indepen
denta tării de sub jugul otoman.

Cercetători de renume din toată 
tara au prezentat referate si comu
nicări privind locul si rolul luptelor 
de acum 400 de ani de la Jiliște. La

asezămintele culturale din iudet au 
fost organizate manifestări omagiale, 
cultural-artistice. vizite documentare 
la locurile unde s-au desfășurat is
toricele lupte. Ieri dimineață, la Ji- 
liste. a avut loc dezvelirea unui bust 
al lui loan Vodă Viteazul, domni
torul Moldovei, care. în această lo
calitate. in fruntea oștirilor româ
nești. a scris una din cele mai nepie
ritoare pagini din istoria neamului 
în lupta pentru neatirnare si inde
pendență națională.

liliacului

Manifestări culturale județene
Tradiționala manifestare „Zilele 

culturii câlârâșcne", organizată de 
comitetul municipal de cultură și e- 
ducație socialistă, a cuprins in 
ceastă ediție un bogat program de 
acțiuni cultural-educative și s-a în
cheiat ieri (duminică) cu un spectacol 
omagial dedicat aniversării organiza
ției de pionieri. Spicuim din agenda 
culturală a acestei săptămini: verni
sajul expoziției de pictură, acuarelă, 
grafică și fotografii artistice cu par
ticiparea artiștilor amatori din loca- 
litate. șezătoarea literară „Fiii Bără
ganului iși cintâ meleagurile", o 
masă rotundă avind ca temă idealul 
muncii de-a lungul generațiilor, ac
țiuni ale brigăzilor educative in 
toate unitățile industriale și școlile 
din oraș. S-au remarcat, de aseme
nea, programele prezentate de corul 
..Freamătul", de teatrul ponular. gala 
laureaților festivalului, recitalul de 
muzică și poezie ..Laudă muncii, 
laudă țării11 ș.a. (Lucian Ciubotarul. 
• Decada culturală „Marmația", or
ganizată in municipiul Sighetul Mar- 
mației și aflată la cea de a doua e- 
diție. se desfășoară anul acesta între 
25 aprilie și 5 mai. Organizatorii au 
imprimat festivalului un caracter e_ 
ducativ, de larg interes cetățenesc 
Creația tehnico-științifică. filmul, fol
clorul și arta populară, cartea, artele 
plastice, răspindirea cunoștințelor 
cultural-științifice. muzica, tineretul 
și sportul de masă, teatrul, subfilia-

a-

lele societăților științifice — fiecă
reia in parte i s-a rezervat o zi a- 
numită in programul găzduit de Casa 
de cultură, cluburi și cămine cultu- 

(Gheorghe Susa) o Timp 
10 zile Bacăul, ca și ora-

orașe și sate. (Alexandru Brad). 
In aceste zile, in județul Hune-

de _ 
rale, 
de __ _____ r _  T. ___
ș le Gheorghe Gheorghiu-Dej, Slă- 
nic ’
ciunl și Fârâoani __ „....... .............
drul noii ediții a Salonului băcăuan 
al cărții, un șir de manifestări, cum 
ar fi: intilniri ale editorilor cu pu
blicul, lansarea unor volume, reci
taluri de poezie, vernisajul unei ex
poziții de manuscrise și rarități bi
bliografice, un colocviu pe tema: 
..Cartea și civilizația socialistă", se
siuni de comunicări, dezbateri pe 
marginea unor cărți cu conținut a- 
grozootehnic și multe altele. Cu acest 
prilej au fost premiate cele mai re
ușite lucrări de difuzare a cunoștin
țelor științifice. (Gh. Baltă), o Sub 
genericul „Primăvara in Teleorman" 
s_a desfășurat la Alexandria, in zi
lele de 26, 27 și 28 aprilie, faza fi
nală a ediției a Vil-a a Festivalului- 
concurs de muzică ușoară româneas
că dotat cu trofeul „Ghiocelul de 
aur". Alături de concursurile forma
țiilor de teatru, de festivalul muzicii 
populare „Pe plaiuri teleormănene", 
manifestări devenite tradiționale 
pentru artiștii amatori din iudeț. fes- 
tivalul-concurs de muzică ușoară 
s-a bucurat și în acest an de o lar<?ă 
participare in rindunle tinerilor de

Moldova și comunele Răcă- 
' au găzduit, in ca-

la
o . ________ _____
doara a avut loc manifestarea cul- 
tural-artistică și educativă „Mureș, 
pe marginea ta". Festivalul a fost 
inaugurat cu un simpozion intitulat 
„30 de trepte de lumină", urmat de 
un spectacol muzical-literar sub ge
nericul „Republică — pămint iubit", 
la care și-au dat concursul corul, 
recitatorii, formațiile de dansuri si 
muzică populară ale artiștilor ama
tori din comuna Ilia. Cu acest 
prilej, in numeroase localități ale 
județului a avut loc faza de masă 
a concursului republican al forma
țiilor muzical-coregrafice și de tea
tru ale artiștilor amatori, organizat 
in cinstea celei de a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei și celui de 
al XI-lea Congres al ..........
(Sabin Ionescu). • între 
și 2 mai, in municipiul 
desfășoară o manifestare 
educativă Intrată în tradiție 
măvara culturală piteșteană", ____
la cea de a V-a ediție. Bogatul pro
gram de activități cuprinde simpo
zioane dedicate istoriei orașului, 
teatrului și tineretului, zile ale 
fruntașilor in producție și pionieri
lor, diferite spectacole și conferințe 
in care va fi reliefată politica parti
dului de industrializare a Piteștiu- 
lui. încheierea festivalului va fl 
marcată de ample manifestări cul
tural-sportive. (Gh. Cirstea).

în frumoasa așezare montană 
Ilidia, din județul Caraș-Seve- 
rin, a avut loc duminită tradi
ționala serbare populară de pri
măvară dedicată înfloririi lilia
cului. Intr-un mare amfiteatru 
în aer liber, împodobit cu liliac 
înflorit, și-au dat intilnire nu
meroși artiști amatori din co
munele și satele din jurul Ora- 
viței, care au adus prin cintec 
și joc un prinos de laudă rod
niciei pămîntului, hărniciei oa
menilor și frumuseții naturii, 
plaiurilor bănățene. La sărbă
toarea liliacului de Ia Ilidia au 
petrecut o zi in mijlocul na
turii numeroși mineri din Ani
na, siderurgiști clin Reșița, con
structori din Bocșa, forestieri 
din Moldova Nouă, oieri 
Munții Carașului, turiști 
alte județe.

Azuga, de unde 
mește reziduurile 
xice ale fabricii 
postav și, la cițiva ki
lometri. ale Fabricii 
de hîrtie din Bușteni 
ș.a.m.d.... Cu toate că 
avem o lege care pe
depsește pe cei ce po
luează apele, sint incă 
destui care nu o res
pectă".

în răsnunsul său. O- 
ficiul dc gospodări
re a apelor. Țrahova 
confirmă că „riul Pra
hova, incepînd din zo
na Azuga, nu are ca
racteristicile unei ape 
curate, fapt care con
travine legii nr. 5/ 
1972... De menționat 
faptul că fabricile de 
postav, de bere și de 
șampanie nu au nici 
un fel de instalații de 
epurare11. Răspunsul 
precizează, apoi, că 
..orin H.C.M. nr. 311/ 
1963, aceste unități au 
fost obligate să-și 
construiască instalații 
de epurare corespun
zătoare rină la finele 
anului 1970. Or, nici 
pină in nrezent aceas
tă situație nu și-a gă
sit rezolvarea".

începind din acest 
an, se arată apoi in 
răspuns, atit fabrica 
de postav, cit și cea de 
bere au în planul de 
investiții fondurile ne
cesare executării unor 
stații de epurare mo
derne. Referindu-se la 
Fabrica de hîrtie din 
Bușteni, răspunsul 
precizează că au și în
ceput lucrările de ex
tindere a actualei sta
ții de epurare, cu ter
men de punere 
funcțiune in anul 1975. 
Executarea' stațiilor de 
epurare Ia cele trei 
fabrici va îmbunătăți 
calitatea apelor riului 
Prahova.

Așteptăm efectul 
cestor măsuri, incit, 
Prahova-n jos 
curgă ape curate...

în

a- 
pe 
să

La I.A.S. Timna, ju
dețul Mehedinți, se 
comit abuzuri ce pre
judiciază serios avutul 
obștesc, se arăta in
tr-o sesizare adresată 
redacției noastre, afir- 
mindu-se că inginerul 
șef, Trulea Panteli- 
mon, ar urmări diver
se interese personale, 
neglljindu-și îndatori
rile de serviciu. Ca 
urmare, întreprinderea 
a înregistrat pagube 
însemnate. în conclu
zie, in sesizare se ce
rea sâ se facă o ana
liză atentă a activită
ții I.A.S. și să se ia 
măsurile necesare.

...Ceea ce a și făcut 
Comitetul județean 
Mehedinți al P.C.R. — 
căruia redacția i-a a- 
dresat sesizarea spre 
rezolvare. Din capul 
locului se precizează, 
in răspunsul primit, 
că, in urma cercetări
lor făcute împreună 
cu organele de control 
ale Departamentului 
agriculturii de stat, 
inginerul Trulea Pan- 
telimon a fost desti
tuit din funcția de in
giner șef al I.A.S. și 
sancționat, pe linie de 
partid, cu vot de blam 
pentru faptele 
El a 
I.A.S.
și camerele respective, 
precum și cu 3 408 kg 
benzină de CO 98 ; 
or. unitatea nu are 
vehicule cărora să le 
fie necesar asemenea 
combustibil, ...folosit, 
în fapt, pentru ali
mentarea propriului 
autoturism. A folosit 
autocamioanele între
prinderii pentru a 
transporta diverse ma
teriale de construcții 
în comuna Arginești, 
unde și-a construit o 
locuință proprietate 
personală, recurgind 
la aplicarea unor tari
fe mai mici. în alte 
cazuri, nu s-a reținut 
valoarea documente
lor de transport etc.

Dar fostul Inginer 
șef, înlăturat în urma 
sesizării, nu numai că 
folosea funcția pen
tru obținerea de avan
taje personale, în 
dauna avutului ob
ștesc, .dar a săvîrșitși 
alte abateri ce au a- 
dus prejudicii 
prinderii, din 
cerea căreia 
parte. Astfel. în 
puns se arată că a în
chiriat o pășune a

unității, în suprafață 
de 51 de ha., unor cio
bani particulari, deși 
ferma zootehnică a- 
vea nevoie de aceasta 
pentru tineretul tau
rin, care a fost dus pe 
o pășune la o distan
ță de 40 km. De ase
menea, au fost folosiți 
irațional muncitorii 
pcrmanențl al între
prinderii. Așa stind 
lucrurile, se pare că 
măsurile luate apar 
totuși ca patronate 
de duhul blîndeții. în 
plus, in referatul de 
cercetare ce însoțește 
adresa trimisă redac
ției nu se precizează 
dacă sumele cu care a 
prejudiciat întreprin
derea au fost ori nu 
recuperate. Să fie 
oare vorba de o scă
pare sau aceasta a 
fost lăsată in seama 
organelor de stat ?

Concis, la obiect

din 
din

...... sale, 
aprovizionat 

cu 4 anvelope

între- 
condu- 

făcea 
răs-

Consiliul popular al 
municipiului Giurgiu: 
Numitului Cîrjan
Gheorghe, care a so
licitat aprobare pen
tru reconstrucția ca
sei, i s-a avizat favo
rabil cererea, urmind 
să întocmească docu
mentația care să stea 
la baza autorizației 
de lucrări... S-au luat 
măsurile corespunză
toare ca în viitor să 
nu se mal producă în
târzieri in rezolvarea 
cererilor cetățenilor.

Uzinele chimice ro
mâne București : Am 
obținut de la între
prinderea „Crinul11 
București cantitatea 
de 2 000 prosoape flau- 
șate, ce urmează a fi 
distribuite ca mate
rial igienico-sanitar, 
pe care le vom ridica 
în citeva zile. La 18 
aprilie am adus pri
mul lot de 500 de 
bucăți.

Consiliul popular al 
județului 
legătură 
rea unui 
cetățeni __ _
Intergalde, in care so
licita repartizarea u- 
nui autobuz pentru 
transportul elevilor și 
al cetățenilor angajați 
din satele Necrilești 
și Sfircea la centrul 
de comună, vă infor
măm următoarele : 
Tri” prezent circulă pe 
aceste trasee, cu .titlu 
experimental, un au
tobuz al autobazei din 
Alba Iulia, fapt pen
tru care semnatarii 
scrisorii se declară 
mulțumiți.
Neculai ROȘCA

Alba : în 
cu scrisoa- 

grup de 33 
din comuna

partidului.
22 aprilie 
Pitești se 

cultural- 
„Pri- 
aflată

— E aproape absurd cite 
coincidențe s-au ivit in 
cazul la care mă refer. în 
cercul de bănuiți mai ră
măseseră doi inși. Ei bine, 
oricare anchetator putea 
cere reținerea unuia sau 
celuilalt, n-are importanță 
care dintre ei, cu conștiin
ța împăcată că nu greșea. 
Demonstrația vinovăției — 
cu ușurință de susținut in 
ambele situații.

— Și lotuși, se căuta un 
singur vinovat ?

— Pentru că nu putea fi 
decit un singur vinovat. 
Aveam destule elemente 
pentru a menține, de la 
început pină la sfirșit, a- 
ceastă ipoteză de lucru.

— Așadar, care 
cei doi ? Nu 
vinși...

dintre 
erați con-

.O clipă. Noi nu sin- 
convinși ab

Gindirea economică a viitorilor specialiști
(Urmare din pag. O

nențâ sâ dobîndeascâ o ponde
re preponderentă in pregătirea 
studenților ?

— Aș corecta : „a fiecărui stu
dent, a fiecărui tinăr" chiar. Nu 
numai pentru că această formulă ex
primă o realitate palpabilă — rea
litatea necesității ca orice cetățean 
sâ fie pregătit pentru o asemenea 
sarcină — dar și pentru că in pers
pectiva acestei corecții vom ințele- 
ge mai bine valoarea practicii pro
ductive pentru întregul nostru sis
tem de invățămint. Așadar, nu un 
program de practică alcătuit și a- 
plicat oricum, „numai să fie11, ame- 
nințind uneori prin formalism 
coboare nivelul invâțămintului. 
un program de practică conceput la 
un înalt nivel sistematic. apt sâ 
concretizeze modelele teoretice pre
date. incit prin desfășurarea lui să 
ajungem ca toți tinerii — 
sludenți — să-și formeze 
deprinderile practice și o 
gindire economică.

Concomitent cu practica . 
vă, de multe ori chiar in strinsă co
relație cu ea. a apărut și s-a im
pus un alt factor de cultivare a gin- 
dirii economice de la cea mai fra
gedă virstă : folosirea frecventă a 
laboratorului de matematică, labors-^ 
tor organizat după principii simila f 
re cu cel de fizică și de biologic: 
Di ce ? Pentru că forma de labora-

să 
ci

elevi șl 
odată cu 
puternici

producti-

tor matematic îngăduie ca elevul să 
cunoască și să participe direct la 
procesele specifice care se petrec in 
rezolvarea unor probleme și in apli
carea cunoștințelor matematice la 
toate domeniile.

— Credeți că ar trebui intro
duse in facultăți discipline noi 7

— Nu cred că e nevoie de intro
ducerea unor noi discipline in pla
nurile de invățămint, și așa destul 
de încărcate. Mai degrabă se impu
ne reconsiderarea celor existente 
printr-o valorificare mai înaltă a 
virtualităților economice pe care le 
conține orice disciplină tehnică sau 
agricolă. învățămintul superior din 
unele centre universitare are la in- 
demină centre de calcul. Poate și e 
necesar să fie frecventat de fiecare 
student. întrucit fiecare va ajunge 
să folosească aplicațiile matematicii 
in domeniul lui de activitate. Toți 
studenții universității trebuie sâ în
vețe să utilizeze instrumentele in
formaticii. ciberneticii ș.a. Pe a- 
ceastă cale, a deprinderii gindîrii e- 
conomice și a instrumentelor sale de 
lucru, se va ajunge cel mai repede 
la rentabilizarea gindirij creatoare a 
tuturor viitorilor specialiști, indife
rent de domeniul activității lor. De
sigur. o asemenea rentabilizare tre
buie să fie înțeleasă intr-un sens 
larg. Nu întotdeauna o rentabilizare 
este direct un câștig in bani, dar in-

direct tot acolo ajunge prin aceea 
că favorizează rezultate mai precise, 
obținute intr-un timp mai scurt, cu 
indicatori mai înalți de calitate.

— Înțelegem că pentru dobin- 
direa acestei pregătiri se im
pune, sub raportul metodologiei 
universitare, o nouă optică, 
mai funcțională, mai aplicată 
asimilării organice a cunoștin
țelor specifice unei profesiuni.

— Absolut Modul de predare „ex 
cathedra" de mult nu mai corespun
de finalității invățămîntului ; profe
sorul trebuie să se integreze in a- 
celași proces cognitiv cu cei pe ca- 
re-i îndrumă. Așa se și explică de 
ce au dobindit o importanță atit de 
mare formele invâțămintului progra
mat cu ajutorul calculatorului. Ti- 
nărul devine un partener in rezolva
rea problemelor, calculatorul râs- 
punzindu-i la fiecare pas, orien’in- 
du-l. aducindu-i critici, stiinulin- 
du-1. Cum insă calculatorul nu-și 
poate îndeplini acest rol decit dacă 
a fost programat de gindirea ome
nească, profesorul in schimb o poa
te face foarte bine fără vreo condi
ție prealabilă. Dar există și 
aici o condiție : să participe direct 
la predare, sâ ofere noi cunoștințe 
însoțite de îndrumări metodologice 
viabile, cultivind dialogul, schimbul 
de informații și de opinii cu grupu
rile de studenți intr-un sistem cu 
numeroase conexiuni.

tem niciodată 
initio. Noi adunăm probe, 
ne sprijinim pe fapte de 
neclintit pentru a nc con
vinge. Adevărul — cu atit 
mai mult cind este vorba 
de destinele umane — nu 
se poate întemeia decit pe 
betonul probei materiale
exacte. Din acest punct de 
vedere, profesia noastră
obligă la exactitate cu toi 
atita rigoare ca și în ca
zul matematicienilor...

O simplă profesiune de 
credință ? Colonelul 
mitru Ceacanica, 
spevtcralu) general 
miliției. înscrie toate 
cestea in normele condui
tei profesiei sale.

...Parterul unui bloc din 
orașul R... Un culoar cu 
uși pe dreapta, pe stingă, 
în apartamentul de la ca
pătul coridorului, intr-o 
duminică oarecare. viața 
unui bărbat în puterea 
virstei — 30 de ani — se 
curmă brusc și dramatic 
Unealta care a pus capăt 
acestei existențe — un to
por — la locul cutremu
rătoarei priveliști

— Știți care-i una din 
primele întrebări pe care 
ne-o punem in asemenea 
împrejurări ?

— Cine-i autorul, desi
gur !

— Ei bine. în egală mă
sură ne interesează de ce 
a făcut-o. Aflarea mobilu
lui oricărei infracțiuni a- 
jută, ca să spunem așa, la 
punerea exactă în ecuație 
a întregului caz.

Du
din In

al 
a-

DE LA
De la Casa de Economii și 

Consemnațiuni aflăm că trage
rea la sorți pentru trimestrul 
I 1974 a libretelor de economii 
cu (lobindă și cîștiguri în auto
turisme va avea loc luni, 29 
aprilie a. c., ora 15. in Capitală 
(sala Clubului finanțe-bănci, 
str. Doamnei nr. 2). Cu acest

C. E. C.
prilej se vor acorda 570 de 
autoturisme „Dacia 1 300“.

în aceeași sală, la 30 aprilie 
a. c., ora 15, va avea loc trage
rea la sorți pentru luna aoriJie 
1974 a obligațiunilor C.E.C. 
vor acorda cîștiguri in bani 
100 000 de lei, 75 000 de lei 
altele, in valoare totală 
5 732 000 de lei.

Se 
de 
și 

de

1
ț

l

I

— în împrejurarea con
cretă ?

— S-au formulat pe 
rînd mai multe ipoteze și 
s-a mers prin eliminare. 
Jaf ? Exclus! Din casă nu 
lipsea nimic. Ba, intr-o 
cutie, pe șifonier, la ve
dere, s-a aflat o sumă oa
recare de bani. O încăiera
re la beție ? Cu cine ? Pen
tru ce ? De ce ? Nu, n-a
veam elemente să acredi
tăm această idee... Gelo
zie, răzbunare...

Ultimul motiv se impu
ne atenției. Victima se 
despărțise de soție, dur se

Un om iese din cimpul 
prezumtivilor vinovați. Si
gur, asta înseamnă alte 
eforturi de investigare. 
Dar, pentru adevăr, pen
tru om, se știe prea bine, 
nici un efort nu este prea 
mare. Nici un adevăr nu 
costă prea scump.

Așadar, din nou la punc
tul de pornire. Din nou la 
întrebarea dramatică : 
anume a determinat 
ma ? Și de aici, șirul neîn
trerupt al interogațiilor in
terioare. L-am întrebat pe 
colonelul Dumitru Ceacani- 
ca: cite întrebări obișnuiește

ce 
cri-

19.30 Emisiune tn limba maghlnrfi. 
lff.CO Cintec șl Joc din bătrlnl.

Eroul principal : autenticul 
Interpretării folclorice.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Povestea Iul 

Rumeajs.
10.30 Telejurnal. 1 Mal 1974 — sub 

semnul anului jubiliar q Cro
nica întrecerii pentru înde
plinirea cincinalului Înainte 
de termen.

20,00 Oameni șl fapte : Construc
torii.

20.20 Roman foileton : „Educația 
sentimentală1'. Episodul III.

21.15 Revista Uternr-artlstlcâ TV.
22.00 Imagini din Japonia.
22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

sub

17.30 Telex.
17,25 Avanpremiera săptămînii.
17,45 Album corni.
13,00 Film artistic : „Cetatea din 

marc" — producție a stu
diourilor engleze. în distri
buție : Vincent Price. David 
Tomlinson, Tab Hunter,. Su
san Hart. Regla : Jacques
Tourneur. Premieră pe țară.

19,20 tool de seri : Povestea lui 
Rumeajs — producție a stu
diourilor cehoslovace.

19.30 Telejurnal. 1 Mai 1974
semnul anului jubiliar • Cro
nica întrecerii pentru înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen.

20.00 Film serial pentru copil : 
„Comoara din 13 case".

20.30 Viața economica a Capitalei. 
Azi, despre activitatea econo- 
mico-socl.nlă - din sectorul 3.

20,50 Muzica românească In con
temporaneitate. Sinteze (V). 
Oratoriul și cantata. Prezin
tă Petre Codreanu.

21,16 Drumuri tn istorie : Cetatea 
Brașovului.

21.35 Film serial : „Urmărirea" — 
producție a Televiziunii ro
mâne. Scenariul : Eugen
Barbu. N. Mlhall. Regla : 
Radu Gabrea. Primul episod : 
Cursa de șoareci.

explicit : în noaptea 
pricina, plouase. Cu 
acestea, 
pectivă .
urme de noroi. Deci ipote
za că ar fi cineva din 
bloc se impunea cu ho- 
tărire.

— Drept care s-a dispus 
reținerea lui V. D. ?

— Exact. Și totuși, para
doxal ori nu, omul acesta 
care nu știa să se apere, 
împotriva căruia erau toate 
probele, susținea cu încă- 
pățînare că... e nevinovat

— Cum primiți, de obi
cei. declinarea vinovăției ?

in camera 
nu s-au

cu 
toate 
res- 

găsit

în atenția
participanților
la concursul

„Fondul păcii"
Informăm și pe această cale 

pe cei interesați să participe la 
concursul „Fondul păcii" cu 
tema „TREI DECENII DE A- 
FIRMARE INTERNAȚIONALA 
A ROMÂNIEI", organizat de 
Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, că buletinele de 
concuri, maî pot , fi procurate 
prin comitetele județene, muni
cipale - și orășenești- de luptă 
pentru pace, iar la' sate prin 
căminele culturale. în București, 
buletinele se găsesc la Comite
tul municipal de luptă pentru 
pace, str. Polonă nr. 19, secto
rul 1.

Lista completă a celor 824 de 
premii cu care este dotat con
cursul. precum și celelalte con
diții de participare sînt impri
mate in buletinele de concurs ; 
alte detalii cu privire la desfă
șurarea concursului sint publi
cate in numerele din acest an 
ale revistei „Pentru apărarea 
păcii".

Reamintim participanților că 
termenul de expediere a buleti
nelor completate cu răspunsuri
le la întrebările concursului ex
piră la 15 iunie a.c.

„Alibiul perfect✓ ✓

ADEVĂRUL

spune că, de fapt, a gre
șit, i_a creat celui in cauză 
un alibi de vreo două ore 
La rugămintea surorii lui...

— Motivul ?
— Sâ nu intre la cine 

știe ce bănuieli, că și așa 
omul „e bătut de dumne
zeu11...

— Așadar, dintr-un sen
timent de compasiune, de 
milă,..

— ...Un om nevinovat 
urma să plătească cu ani 
grei de detenție. In exer
citarea meseriei noastre 
intilnlm de cele mai mul
te ori martori care ne sînt 
de un mare ajutor, multe 
adevăruri sint scoase 
iveală, cu contribuția 
în același timp însă, 
ducem lipsă, aproape 
fiecare caz, de martori 
tuci ori cu... fantezie, lim
buți, miloși — cum se poa
te „deconta" această ,,ca
ritate1' 
bine 
facă 
tesc

la 
lor. 
nu
la 

ui-

mai vedea din cînd în cînd 
cu un cumnat — l. C. Un 
individ complexat, fără 
autoritate morală. slab, 
ușor de dominat. Seara 
trecuseră 
circiumă. _ _ . ........... .......
pe comutatorul electric, la 
o examinare atentă, mi
găloasă se descoperă am
prentele Iul I. C.

— Lucrurile, deci, încep 
să se contureze.

— Să se contureze ? 
Mda... Dar, nimic mai mult. 
O statistică a justificării 
timpului lui I.C., minut cu 
minut, din seara areea, 
răstoarnă totul : șase mar
tori declară că. la ora rind 
in apartamentul de la par
ter o existență de treizeci 
de ani iși încheia definitiv 
conturile. I.C se afla in 
cu totul altă parle.

— Ce stare de spirit în
cercați in situația cînd. un 
amănunt. într-o ipoteză 
gala să scoată ancheta 
liman, întoarce cursul 
resc la 180 de grade ?

— Sintem oameni și 
putem încerca decit 
mare

amindni pe la 
Un alt indiciu :

la 
ti-

nu
_____  ... o
bucurie omenească.

să-și pună sieși, intr-un a- 
semenea caz ? F’
plicat prompt, ( 
ironie : „Pină o 
pe cea care trebuie ; de 
răspunsul căreia depinde 
totul".

— Reluarea cercetărilor 
din punctul inițial duce, in 
cazul dat, la citeva rezul
tate senzaționale. Se dove
dește că unealta crimei a- 
parține unui' locatar de la 
parterul locuinței — V.D 
gelos pe soție pentru ima
ginare relații cu vecinul 
— viitoarea victimă. Un 
prim amănunt : acesta
neagă, dar soția lui descrie • 
exact toporul ! Dimineața 
pleacă să lucreze in trei 
schimburi consecutive, din 
proprie inițiativă, deși cu 
o zi înainte refuzase să 
mai stea o oră, două peste 
program pentru terminarea 
unei lucrări urgente. Noap
tea. după spusele soției, ar 
fi ieșit din apartament
vreo cinci minute, timp pe 
care n-avea cum să-1
justifice. Pină și starea 
meteorologică a vremii era 
Împotriva lui V. D. Mai

Ne-a re- 
cu ușoară 

) nimerim

— Sint situații cînd a- 
cest lucru generează destu
le probleme de conștiință. 
Molivul, cred, e lesne de 
înțeles : te-ai muncit mult, 
ai pus la bătaie toi arse
nalul de cunoștințe profe
sionale, ai adunat dovezi. 
Te-ai apropiat pas cu pas, 
cu răbdare și, repet, cu 
muncă de adevăr, ești in 
stare să faci demonstrația 
logică și, mai ales, mate
rială a faptelor. Și totuși, 
in unul dintr-o sută de 
cazuri, împotriva tuturor 
evidențelor, un om iți re
petă la nesfirșit, nedume
rit : “
Cele două cuvinte declan
șează. de regulă, o reeva
luare a tuturor cercetări
lor, potrivit principiu
lui de fier din meseria 
noastră : nici un nevino
vat să nu sufere rigorile 
legii, dar nici un vinovat 
să nu scape nepedepsit.

Am reluat cercetările 
prin prisma eventualei vi
novății a lui I.C., primul 
bănuit. Unul din cei șas» 
martori care-i „contabili
zaseră11 timpul, revine șl

„Sint nevinovat1

s-a înțeles, cred. 
— care, neyrînd „>ă 
rău", uneori îl ocro- 
tocmai pe... vinovat. 
Adevăratul vinovat, 
I. C. ?
O singură fisură in 

alibiul „perfect" și abomi
nabila fantă n-a mai pu
tut fi ascunsă, contestată. 
Cheia ? Adevărul despre 
cele două ore acordate atit 
de generos de șase martori 
filantropi.

— Pentru dv. și colabo
ratorii ce a adăugat acest...

— ...înțeleg ce vreți să 
sfiți. La experiența tutu
ror celor care ne-am ocu
pat de rezolvarea dosarului 
infracțiunii din orașul R. 
s-a mai adăugat, cu acest 
prilej, încă o „piesă11 cu 
valoare de axiomă pentru 
munca noastră : prima do
vadă nu înseamnă tot
deauna „ca2 rezolvat11 Dar 
nici nu trebuie ignorată. 
De aici, menținerea, pină 
în final, a tuturor ipote
zelor de lucru, chiar dacă 
obligă la o muncă uriașă, 
tenace și plină de răspun
dere — pină la aflarea ade
vărului. După cum vedeți, 
zîmbește reținut colonelul 
de miliție Dumitru Ceara- 
nica. o răsplată pe mf i- 
ră. Ce altă satisfacție 
ne-am putea dori ?

deci.

Iile TANASACHE
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FOTBAL: Etapa a XXIV-a 
a diviziei XI

REZULTATE TEHNICE
DINAMO — POLITEHNICA I AM : 5—2 (1—0). Au marcat : Dinu (min. 

5 ? - 58) și Chcran (min. 85) .
pentru ieșeni . Aii oaie (min. 75) și Simionaș (min. 90).

I NIVFRSÎTATI.A CRAIOVA — RATID : 3-1 (1—0). Au marcat : Bălan 
(mi . 3 și 7:<i și Tarălunqft (min. 60). Pentru oaspeți : Manea (min. 63).

F. C. ARGEȘ — C. 5. BACAU s 1-0 (1—0). A marcat : Radu (min. 33).
< I R. CLUJ - r. C. CONSTANTA : 0-1 (0-1). A marcat : Tftnase(nun. 35).
XII L - SPORTUL STUDENȚESC J—0 a—0>. A marcat : Llbardl (min. 10).

V. TG. MUREȘ — UNIVERSITATEA CIA’J: 2-0 (1-0). Au mar
cat : Murefan (mm. 43) și Nagy (min. 69).

^5"-S-M. REȘIȚA — U.T.A. : 2—0 (0—0). Au marcat: Bcldeanu (min. 46)

STEM. \ — STEAGUL ROȘU : 2—2 (1—1). Au marcat : Năstnse (min. 
*J) $• Smarandache (mm. 75) și, respectiv, Papuc (min. 3) și Gyorfl (min. 52).

POLO I UNICA TIMIȘOARA - F. C. PETROLUL: 3-2 (1—1). Au măr
cii Butin (mm. 19). Meheo>nțu (min. 50) și Dișcu (min. 69), iar pentru 
oaspeți istrătescu (min. 24) și Rădulescu (min. 63),

CLASAMENTUL! DIVIZIA B

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

PALATUL IMPERIAL 
TOKIO

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia sărbătorii na
ționale a Japoniei — ziua dc naștere a Maiestății Voastre — cordiale 
felicitări și cele mal bune urări de sănătate personală, de pace și prospe
ritate poporului japonez prieten.

Exprim convingerea că relațiile româno-japoneze vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, in interesul celor două națiuni ale noastre, al păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Domnului KAKUEI TANAKA
Prim-ministru al Japoniei

TOKIO
Sărbătoarea națională a Japoniei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă 

adresa, Excelență, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate per
sonală, de bunăstare poporului japonez prieten.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România

Univ. Craiova 21 15 4 5 49—27 34
Dinamo 21 12 6 6 37—24 30
F.C. Constanta 24 12 4 8 37—26 28
F.C. Argeș 21 12 3 9 33—34 27
Steagul ro«u 24 10 6 8 27—20 26
lUA. 24 11 4 9 26—28 26
Jiul 24 10 5 9 31—26 25
Steaua 24 9 7 8 30—25 25
C.S.M. Reșița 24 8 8 8 31—27 24
Poli. Timișoara 24 8 5 8 27—29 24
A.S.A. 21 10 4 10 31—39 24
..U- Cluj 21 9 5 10 22—22 23
Sportul stud. 24 9 3 12 29—29 21
Rapid 24 7 7 10 23—30 21
C.F.R. Cluj 24 7 6 11 24—37 20
F.C. Petrolul 24 7 5 12 21—31 19
S.C. Bacău 24 7 4 13 25—36 18
Poli. Iași 24 7 3 14 26—41 17

ETAPA 
VIITOARE

— 2 mai —
Rapid — Jiul ; Steagul roșu — 

C.F.R. Cluj ; Sportul studen
tele — F.C. Argeș ; U.T.A. — 
A.S.A. Tg. Mureș : F.C. Con
stanta — Universitatea Craiova : 
Politehnica Timisoara — Di
namo : Universitatea Cluj — 
C.S.M. Reșița : F.C. Petrolul — 
Steaua : S.C. Bacau — Politeh
nica Iași.

Seria I : Metalul Plopeni — Oțelul 
Galați 3—3 : Constructorul Galați — 
Victoria Roman 1—0 : Ceahlăul — 
Știința Bacău 2—1 ; Petrolul Moi- 
nești — Progresul Brăila 0—0 ; 
Metalul Mija — Celuloza 3—1 : 
Gloria Buzău — C.S.M. Suceava 
3-0 ; C.S.U. Galati - S. C. Tu’cca 
2 -2 : Viitorul Vaslui — F.C. Galați 
1—1.

Ia. clasament conduce Gloria Bu
zău cu 34 p, urmată de C.S.M. Su
ceava, Știința Bacău și Metalul Plo- 
pc-ni cu cite 32 p.

Seria a H-a : Progresul București
— Electi'oputere 3—0 : C. S. Tirgo- 
viște — Dinamo Slatina 3—0 ; Mine
rul Motru — Tractorul Brașov 1—0 ; 
Nitramonia — Metalul Drobeta 4—0: 
Flacăra Moreni — C. S. Rm. Vâl
cea 1—0 ; Metrom Brașov — S. N. 
Oltenița 5—1 ; Metalul București — 
Dunărea 1—0 ; Gaz Metan Mediaș — 
Carpați Brașov 2—0 ; Șoimii Sibiu
— Autobuzul București 2—1.

In clasament conduce Șoimii Si
biu cu 35 p (+17 golaveraj), urmată 
de C.S. Rm. Vilcea, tot cu 35 p 
(+16).

Seria a IlI-a : Olimpia Satu-Mare
— Olimpia Oradea 1—0 ; Metalur
gistul Cu.gir — Minerul Baia Mare 
1—0 : Minerul Cavnic — Industria 
Sirmei 1—0 : Vulturii — Minerul 
Anina 3—1 ; Textila Odorhei — Glo
ria 2—0 : Unirea Arad — C.F.R. Ti
mișoara 0—0 : U. M. Timișoara — 
Victoria Cărei 4—0 : Corvinul — 
Arieșul 1—1 ; F. C. Bihor — Minerul 
Deva 1—1.

în clasament conduce Olimpia 
Satu-Mare cu 35 d, urmată de F. C. 
Bihor și U. M. Timișoara cu cite 
29 p.

„CROSUL TINERETULUI**
Finalele bucureștene

Iată-ne ajunși în faza marii finale a „Crosului tineretului", faza 
pe țară. De ieri, județele și Capitala și-au desemnat reprezentanții la 
toate cele trei categorii de virală. Din miile (le tineri a natori de cros 
s-au ales cei mai tari, cistigălorii crosurilor județene. Să sperăm că 
ochii specialiștilor in atletism vor avea ce vedea si dc unde alege cu 
prilejul finalelor pe (ară, realizîndu-se astfel joncțiunea de calitate 
intre sportul dc mase si cel de performantă. Ieri, in București, pe Sta
dionul tineretului, am înregistrat următorii învingători : la categoria 
15—16 ani fete — Arislita Mareș (Șc. gen. nr. 58 — seci. 3) ; 15—16 ani 
băieți — Constantin Burnuz (Șc. gen. 185, sect. 8) ; 17—19 ani fete — 
G. Tache (Grupul școlar dc chimie — sect. 4) ; 17—19 ani băieți — Iile 
Buzuleac (Grupul școlar I.O.R. — sect. 4) ; peste 19 ani, fete — Profira 
Lungu (I.C.T.B. — sect. 8) ; peste 19 ani. băieți — loan Dălălău (Di
namo Bâneasa).

DIN TOATE
„CUPA OLIMPIA" 

LA CICLISM

Ieri s-a încheiat in Capitală edi
ția a XlV-a a „Cupei Olimpia", la 
ca.e au luat parte, timp de trei zile, 
cei mai buni cicliști, printre care și 
component ii echipei naționale ce se 
pregătește pentru cea mai importan
tă competiție europeană rezervată a- 
matorilor — „Cursa Păcii". De alt
fel. trebuie menționat că. recent, 
membrii acestei echipe reușiseră o

SPORTURILE
bună performantă în Turcia, cișll- 
eind locul I in competiția interna
țională „Turul mediteranean", alături 
de rutieri din R.F.G.. R.S.F.I., R.P.B.

Etapa a doua a revenit lui T. Va- 
sile (Dinamo), iar ultima, disputată 
pe un circuit de 48 km. a revenit 
lui P. Soare (Steaua). Iată clasamen
tul general final individual : 1.
George Negoescu (Steaua) ; 2. S. 
Suditu (Olimpia) la 4 sec. si 3. T. 
Puterity Th. (Metalul Plopeni) la 5 
sec. La juniori mari. întrecerea a 
revenit lui V. Marin (Șc. sp. 2). iar 
Ia juniori mici lui V, Căpitanu (Șc. 
sp. 2).

lachtmgr pe lacul Herăstrău. Copii și adolescenți s-au urcat din nou pe elegantele ambarcațiuni cu pinze (le tip 
„Optimist" — pentru cei mai mici — apoi, Finn, F.D. și Snipe Foto : S. Cristian

FOTBAL. — CEHOSLOVACIA — 
FRANȚA 3—3. La Praga, in fața 
a 15 000 de spectatori, selecționatele 
de fotbal ale Franței și Cehoslova
ciei au terminat nedecis : 3—3 (2—2), 
după un joc de bună factură tehni
că. apreciat de public și specialiști. 
Golurile au fost marcate de Lacombe 
(2) și Chiesa, pentru oaspeți, Bi- 
kovski, Panenka și Bracci (autogol) 
pentru gazde.

BOX. — CAMPIONATELE EURO
PENE VOR AVEA LOC IN POLO
NIA. Congresul Asociației europene 
de box amator, desfășurat la Edin
burg, a confirmat organizarea viitoa
relor campionate europene la Kato
wice (Polonia), in luna iunie a anu
lui viitor.

TENIS. — In turneul de tenis de 
la St. Louis, Metreveli l-a învins cu 
3—6, 6—4, 6—4 pe John Newcombe, 
în finală. Metreveli il va întâlni pe 
americanul Stan Smith, care l-a eli
minat cu 6—2. 6—7, 7—6 pe Dick 
Crealy (Australia).

în luna aceasta, la 
orașe și sate a început 
desfășurarea comple
xului polisportiv
„Sport și sănătate", 
complex ce iși propune 
să angreneze masele 
de cetățeni ai tării la 
practicarea organizată 
a exercițiilor fizice și 
a sporturilor in vede
rea dezvoltării fizice 
armonioase, a menți
nerii sănătății, a creș
terii capacității de 
muncă și a petrecerii 
in mod util și plăcut a 
timpului liber, potrivit 
cu virata, particularită
țile de sex, posibilită
țile fizice si dorințele 
participanților.

După cum reiese din 
regulamentul comple- 
x-j?j — publicat in 
ziare și tipărit in bro
șură— ansamblul de e- 
xerciții fizice, sporturi 
individuale, 
sportive și 
turistice are la 
grupuri de 
norme — obligatorii și 
la alegere — stabilite 
diferențiat in raport cu 
virata, sexul și locul 
de muncă al cetățeni
lor (elevi, studenți. 
militari, salariat) din 
Întreprinderi, institu
ții. din cooperația 
meșteșugărească si din 
mediul sătesc). Avind 
largă accesibilitate, 
e'-este norme și probe 
sint astfel alese incit 
să contribuie la dez
voltarea deprinderilor 
motrice de bază, a vi
tezei. forței, rezisten
tei și îndeminârii. ca
lități cu aplicație co
tidiană in activitatea 
socială. De asemenea, 
subliniem că fiecare 
gTup de norme iși gă
sește corespondente in 
te-le de uzanță inter
națională. fapt care 
oennite evaluarea gra
dului de pregătire fi
zică generală a popu
lației prin comparați? 
cu parametrii tr.edli 
internaționali.

în lc-gătură cu nor
mele și probele vala
bile pentru „Sport și 
sănătate" am purtat o 
discuție cu prof. univ. 
(ON ȘTCLOVAN. rec
tor al Institutului de 
educație fizică și snort

jocuri 
activități 

bază 
probe și

— responsabilul comi
siei care a elaborat 
regulamentul comple
xului polisportiv — și 
cu prof. IO VIȚA 
POPA, șeful secției or
ganizare din C.N.E.F.S.
— care ne-au prezen
tat motivarea crite
riilor pe categorii de 
ocupații specifice.

Citeva observații ge
nerale se impun de la 
bun Început. Mai iniii, 
activitățile pentru în
deplinirea normelor

nind firesc readaptări 
ulterioare pe baza su
gestiilor și propuneri
lor participanților.

Răspunzind invita
ției și necesității de 
a dezbate regulamen
tul și a face propu
neri de îmbunătățire a 
lui. ziarul nostru va 
publica — pe măsura 
desfășurării acestei 
largi acțiuni de masă 
— observațiile și su
gestiile participanților. 
Pină atunci însă ne

vreți. cu programa 
școlară, dar. mai ales, 
cu cerințele sănătății 
copilului, ale creșterii 
lui fizice normale ! 
La școală, sub ochii 
dascălilor, acasă, sub 
privirile grijulii ale 
părinților, executarea 
regulată a unui mă
nunchi dc exerciții 
simple poate crea o 
deprindere de cea mai 
mare utilitate pentru 
întreaga viață. Studii 
recente — ne spunea

fizic a tinerelor gene
rații.

Calculate precis pe 
virate și sexe sint 
alergările de viteză ce 
se cer elevilor. Acest 
gen de probe, prin 
excitantul suplimentar 
pe care ii conțin, fa
vorizează atit circula
ția cit și activitatea 
respiratorie. Aceleași 
domenii sint influen
țate extensiv prin a- 
lergările de rezistență 
care ușurează creșterea

Ce trebuie să știm despre complexul „Sport și sănătate"

Pentru ce sînt necesare 
normele obligatorii

complexului, ca și nor
mele înseși, sint core
late cu celelalte acti
vități principale avind 
caracter educativ-spor- 
tiv. în special, pentru 
masiva categorie a 
elevilor s-a urmărit 
îmbinarea armonioasă 
a cerințelor programe
lor școlare și a norme
lor de control ale ele
vilor cn eele stipulate 
in regulamentul „Sport 
și sănătate". Apoi, 
odată cu trecerea de 
la grupurile școlare la 
cele privind ponula'.ia 
adultă se observă creș
terea ponderii norme
lor și probelor ..la 
alegere", faot ce co
respunde atit cu op
țiunile deja existente 
aie aduVilor. cit si cu 
necesitatea <?e accesi
bilitate a desfigurării 
continue a activității 
sportive. în sfirș’t. 
trebuie să ținem se*ma 
de natura experimen
tală a primnlni an din 
viata complexului po- 
lisportiv. confruntarea 
cu realitățile presupu-

propunem — în arti
colul de față — să ar
gumentăm pentru ce 
au fost stabilite nor
me și probe obligatorii. 
Spre exemplificarea 
utilității unor aseme
nea norme să alegem 
partea din regulament 
care se adresează ele
vilor. categorie masi
vă. de importanță de
cisivă pentru viitorul 
națiunii. Explicațiile 
care urmează nu sint 
adresate exclusiv șco
larilor și dascălilor lor. 
Ele tind să găsească 
ecou mai ales la pă
rinți. primii interesat) 
și. totodată, caoabili 
să-și îndrume cotidian 
fiii și fiicele spre o 
dezvoltare fizică armo
nioasă. Iată, de pildă, 
una dintre cele ODt 
probe obligatorii : 
complexul de exer
ciții de gimnastică. 
Sint exerciții simole, 
posibil de practicat 
oriunde, in cameră. In 
curte sau pe balcon, 
exerciții in deplina 
corespundere. dacă

prof. univ. Ion Șiclo- 
van — indică un pro
cent îngrijorător de 
copii cu deficiente fi
zice. Aproape 20 la 
sută dintre elevii tes
tați pe grupuri impor
tante prezintă defi
ciențe fizice medii și 
ușoare. Acestea se pot 
agrava și instaura de
finitiv. cauzind cu 
trecerea timpului pre
judicii serioase. Și. 
totuși, un asemenea 
pericol social, despre 
care ne avertizează 
astăzi specialiștii, este 
simnlu de înlăturat, 
la îndemlna fiecărui 
părinte. Școala și pă
rinții, lucrind pe a- 
ceeași luncime de 
undă, folosind conco
mitent drept instru
mente sigur eficiente, 
programele școlare și 
complexul polisportiv 
..Sport ș sănătate", ca 
și alte diverse practici 
sportive, pot realmente 
determina in relativ 
scurtă vreme crește
rea perfect sănătoasă

capacității de a în
vinge oboseala. De 
remarcat că la acest 
fel de alergări, pentru 
ca școl irii mici să 
poată infringe bariere 
de ordin psihic, pină 
la virsta de 10 ani in
clusiv, nu se normea
ză timpii, ci numai 
distanța de parcurs.

Foarte accesibile, ca 
și precedentele probe, 
sint săriturile in lun
gime. cu și fără elan, 
ele determinind mo
bilizarea mai multor 
grupe musculare și 
cultivînd. totodată, de
tenta.

Toate probele despre 
care am vorbit pină 
aici — de viteză, re
zistență și detentă — 
se ir»'*! ud in categoria 
acelora cu echivalen
tă in testările interna
ționale. fiind, prin ur
mare. utile în săvîrși- 
rea unor comoaratii 
obiective și stabilirea 
parametrilor de creș
tere in viitor. Lor li 
se adaugă aruncările 
— cu mingea de oină

sau cu greutatea, in 
raport de virstă — pro
be vizind prioritar 
torța și detenta mem
brelor superioare, îm
preună cu dezvoltarea 
coordonării' mișcărilor 
și a indcmînării.

Dacă cele șase cate
gorii de probe prezen
tate pină acum au 
avut in vedere efortul 
și manifestarea pre
ponderent personale 
ale școlarului, mai de
parte avem de-a face 
cu alte două probe o- 
bligatorii care au drept 
trăsătură comună ac
tivitatea in colective : 
orientarea turistică și 
jocul sportiv. Prima 
dintre ele tinde să 
deprindă școlarii să 
refacă periodic contac
tul direct cu natura, 
desfășurind in aer li
ber un efort fizic mo
derat și plăcut, com
binat cu o ocupație 
plăcută, de orientare 
in spațiu și timp, re- 
zultînd din toate a- 
cestca foloase practice 
evidente. Iar jocul 
sportiv, care după cum 
bine știm exercită o 
atracție extraordinară, 
țintește cu precădere 
să cultive motricitatea 
generală, concomitent 
cu educarea voinței de 
a acționa in comun cu 
partenerii pentru vic
toria sportivă.

Completind cadrul 
probelor cu cele di
verse „la alegere" — 
ciclism și cicloturism, 
drumeție și excursii, 
gimnastică modernă 
(fete) și gimnastică a- 
crobatică (băieți), inot, 
patinaj, schi, tir — re
zultă ansamblul „Soort 
și sănătate" in Dartea 
destinată populației 
școlare : snort și să
nătate nentru tinerele 
generații, program sis
tematic de lungă du
rată, la realizarea că
ruia trebuie să con- 
cure perseverent toți 
factorii interesați și 
răspunzători — in pri
mele rinduri familia, 
școala, organizațiile de 
pionieri și U.T.C.

Vaîeriu 
MIRONESCU

CRONICA 
JOCURILOR 
SPORTIVE

® Dublu derbi 
la handbal

N-am vrea să încercăm nici o 
comparație, dar la handbal — în 
campionatele naționale — partidele 
directe dintre echipele feminine 
I.E.F.S. și Universitatea București 
s-au dintre formațiile masculine 
Steaua și Dinamo au fost și sint în
totdeauna considerate, perfect moti
vat, veritabile dcrbiuri, sărbători, 
dacă vreți, ale vieții sportive în ge
neral. Normal ar fi ca întotdeauna 
astfel de derbiuri să fie organizate 
și popularizate serios, federația de 
specialitate nelăsind această grijă 
doar la latitudinea cluburilor_gazdă. 
De ce spunem acest lucru ? Pentru 
că, din păcate, la ambele derbiuri 
amintite — primul simbătă, la ,,Ti
neretului", iar cel de-al doilea, du
minică, la „Steaua" — tribunele n-au 
mai fremătat ca altădată, numărul 
spectatorilor fiind relativ mic.

Derbiul feminin, ca joc și ca re
zultat. a prezentat destul interes. 
Campioanele, studentele de la 
I.E.F.S., au avut o primă repriză 
bună, cind — e drept, cu dificultate 
— s-au impus, astfel că la pauză 
conduceau cu 7-5. In continuare, am 
asistat la o răsturnare de situație. 
După părerea noastră, ea s-a dato
rat in mare măsură înseși campioa
nelor : cam un sfert de oră au ju
cat în inferioritate numerică, iar 
portarul a. primit citeva goluri prea 
ușor. Nu înseamnă insă că Univer
sitatea nu a meritat victoria. Echi
pa antrenorului emerit Constantin 
Popescu, mult mai experimentată, a 
avut două bune realizatoare : Simo
na Arghir și Doina Furcoi. O 
nedumerire pentru cei mai mulți 
dintre spectatori : de ce din echipa 
Universității — formație studențeas
că — lipsesc tocmai... studentele ?

Alte rezultate : Feminin : Con
structorul Timișoara — Universitatea 
Iași 14—12, Universitatea Timișoara 
—C.S.M. Sibiu 19—5, Mureșul Tg. 
Mureș—Confecția București 13—21, 
Rapid—Textila Buhuși 16—13.

Masculin : Universitatea Cluj— 
Știința Bacău 17—14, Dinamo Brașov 
—Poli Timișoara 11—11, Independen
ța Sibiu—A.S.A. Tg. Mureș 27—20. 
C.S.U. Galați—C.S.M. Reșița 18—17.

® Rugbi și 
fair-play 
la Timisoara ■>

Etapa de ieri a avut ca punct de 
atracție partida de la Timișoara, 
dintre formația locală Universitatea, 
fostă campioană a țării, și Grivița 
roșie, una din formațiile permanent 
fruntașe in rugbiul nostru. Grivițe- 
nii, învingători în etapa precedentă 
in fața actualilor campioni (ne-am 
referit la stelișii) au avut și de 
data aceasta o bună comportare. 
Dar n-au mai putut termina învin
gători. Ei au condus la pauză cu 4-3, 
in final pierzind cu 4-9. După cum 
ne-a transmis corespondentul nostru 
voluntar P. Arcan, rugbiștii timișo
reni au dominat categoric in partea 
a doua a întîlnirii. A fost un joc 
plăcut, un adevărat derbi, in care 
ambele formații și_au disputat șan
sele cu ardoare și cu deplină spor
tivitate. Pentru gazde au înscris in 
ordine Iacob (3). Duță (3) și Ghoțu 
(3). Pentru oaspeți — Pavlovici (în
cercare).

tn Capitală, ceva mai interesant 
se anunța a fi meciul de pe stadio
nul „Olimpia", unde Dinamo întilnea 
pe Politehnica Iași. Dlnamovișlii 
porneau favoriți. desigur, dar rug
biștii ieșeni aveau posibilități să dea 
o bună replică. Pină la urmă, a fost 
vorba de un.., meci de antrenament 
al dinamoviștilor : ei au ciștigat cu 
39—0. Ieșenii păreau, mai degrabă, 
spectatori. De aceea au făcut (și au 
plătit — nu ei. firește) deplasarea 
pină in Capitală ?

Celelalte rezultate : Știința Petro
șani—Farul 8—6, C.S.M. Sibiu—Chi
mia Năvodari 9—6, Gloria—Rulmen
tul Birlad 0—3, Agronomia Cluj— 
Sportul studențesc 3—0.

Și juniorii au avut ieri un țlqrbi : 
Grivița roșie—Clubul sportiv școlar, 
la București, pe stadionul din Par
cul copilului. Așa cum ne-au obiș
nuit, tinerii rugbiști joacă destul ue 
frumos, aproape de fiecare dată pu
blicul spectator (din păcate, nu prea 
nuiperos) se declară satisfăcut de ca
litatea unor astfel de partide. Cum 
arată și scorul, intre cele două for
mații menționate lupta a fost echi
librată. Juniorii grivițeni au ciștigat 
cu 7—4, după ce la pauză scorul era 
3—3. Poate că din punct de vedere 
al ocaziilor „școlarii" au stat mal bi
ne. Fără folos insă, căci au ratat 
foarte multe — și transformări, și o 
mare situație de a culca balonul in 
butul advers.

Ion DUM1TR1U

Plecarea reprezentanților 
președintelui României 

la funeralile Ini Franz lonas
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va fi reprezentat la cere
monia de doliu in memoria pre
ședintelui federal al Republicii Aus
tria, dr. Franz Jonas, de tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Dumitru Aninoiu, ambasa
dorul României la Viena.

Duminică dupâ-amlazâ, la plecarea 
de pe aeroportul Otopeni, au fost 
prezenți tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil și Ion Pâțan, viceprim-minișd’l 
ai guvernului, George Macovcscu, 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Era de fată Tassilo Ogrinz. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Aus
triei la București.

(Agerpres)

Vizita primului ministru 
ai Finlandei, Kaievi Sorsa
Duminică, primul ministru al Fin

landei. Taisto Kalevi Sorsa, și per
soanele oficiale care il însoțesc au 
fost oaspeții județului Suceava. Cu 
acest prilej au fost vizitate monu
mente istorice și de artă de la mi- 
năstirile Humorului, Voroneț. Moldo- 
vița, Sucevița, Dragomirna. precum 
și atelierul de ceramică neagră al 
meșterilor olari din Marginea. La 
aceste obiective oaspeții au fost in- 
timpinați de Justin Moisescu, mi
tropolitul Moldovei și Sucevei.

Pe parcursul vizitei, oaspeții fin
landezi au fost însoțiți de Miu Do- 
brescu, președintele comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular al ju
dețului Suceava, și Ion Cosma, mi
nistrul turismului. Au fost prezenți, 
de asemenea. Constantin Vlad, am
basadorul României la Helsinki, și 
Pentti Martin Soumela, ambasadorul 
Finlandei la București.

(Agerpres)

Cronica z U e i
Duminică, La Ministerul Construc

țiilor Industriale a avut loc sem
narea contractului pentru realizarea 
de către A.R.C.O.M. a clădirii parla
mentului din capitala Republicii De
mocratice Sudan.

La semnarea contractului au fost 
de fată Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului. Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor industriale, pre
cum și Mustafa Osman, ministrul lu
crărilor publice din R. D. Sudan.

★
Cu ocazia zilei naționale a Japo

niei. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, a trimis o tele
gramă de felicitare lui Masayoshi 
Ohira, ministrul de externe al Japo
niei.

★
S-a înapoiat in Capitală, venind de 

la Moscova, delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, prlm- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, care a

participat la lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist.

★
Domnul Diosdado Macapagal — cu

noscut om politic filipinez, fost pre
ședinte al Republicii Filipine in pe
rioada 1961—1965, in prezent membru 
al Consiliului pentru politică exter
nă. in Consiliul de Stat și in Consi
liul National al Securității — care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
ne vizitează tara, a făcut duminică 
o călătorie in județul Prahova. In 
cursul dimineții a avut o întreve
dere la consiliul popular județean 
cu Nicolae Pavelescu. vicepreședinte 
al consiliului. în continuare au fost 
vizitate unele instalații ale Combina
tului petrochimic de la Brazi, coo
perativa agricolă de producție Bu- 
cov si muzeul „Peleș" din Sinaia.

Oaspetele a participat, de aseme
nea. la un deiun oferit de Consiliul 
popular al județului Prahova.

(Agerpres)

NAVE CU TRICOLOR 
LA YOKOHAMA

Tokio înseamnă, 
înainte de toate, cei 
peste 11 milioane de 
locuitori ai săi, pen
tru că ei ii imprimă 
ritmul trepidant de 
viață. In fiecare zi. 
furnicarul omenesc ia 
in stăpânire străzile, 
stațiile de metrouri, 
trenuri și autobuze, 
grăbindu-se spre zo
nele industriale, șan
tierele de construcții, 
instituțiile și cartiere
le comerciale ale ora
șului.

Oraș gigant, Tokio, 
prin noile sale com
poziții urbanistice, 
constituie replica ar- 
hitecților, tehnicieni
lor. artiștilor la cerin
țele secolului nostru. 
Construirea, în 1969. a 
primului „zgirie-nori" 
— Kasumigaseki Buil
ding — cu 36 de eta
je a spulberat ideea 
că asemenea edificii 
nu pot fi ridicate in 
Japonia, țară frămin- 
tată de cutremure. Dp 
atunci, alte construc
ții aveau să sfideze 
seismele. inălțin-
du-și siluetele elegan
te si îndrăznețe. Dez
voltarea ne verticală 
a canitalei nipone s-a 
materializat intr-un 
proiect de anvergură 
in cartierul Shinjuku, 
unde a fost construit 
un complex de „zg>- 
rie-nori". dintre care 
„Keio Piaza" are 47 
de etaje. Dar cea mai 
înaltă construcție a 
capitalei nipone este 
..Tokyo Tower", dp 
333 metri care ser
vește și ca turn ae 
radio și televiziune 
De pe ultima sa plat
forma. accesibilă vizi
tatorilor. situată la al
titudinea de 250 me
tri. poț) distinge în 
zilele senine silueta 
impresionantă a mun
telui Fuji. Coexistența 
acestor construcții ul
tramoderne cu uni

versul micilor case 
vechi, din lemn. în
ghesuite ne străduțe 
înguste, uneori foarte 
aproape de marile bu
levarde ale orașului, 
dă capitalei nipone 
farmecul său aparte.

Cea mai mare parte 
a activității economice 
a Japoniei se concen
trează in zona capita
lei. O statistică publi
cată recent relevă că 
in regiunea Tokio se 
realizează 61.1 Ia sută 
din producția indus-

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO

trială a țării. în ju
rul capitalei sint re
prezentate aproape 
toate ramurile indus
triale. Pentru a în
țelege ce înseamnă 
marea zonă industria
lă Tokio—Kawasaki- 
Yokohama trebuie să 
parcurgi autostrăzile 
ce unesc aceste trei 
orașe. De fapt nici nu 
ai impresia de a fi 
ieșit din Tokio, deși 
fumul mai dens și 
concentrarea obiecti
velor industriale a- 
nunță orașul Kawa
saki, veritabil nucleu 
industrial al Japo
niei. Am vizitat aici 
Centrul de cercetări 
și dezvoltare al fir
mei „Toshiba", pio
nier al electronicii ni
pone, „creierul" care 
dirijează activitatea 
fabricilor și uzinelor 
firmei și elaborează 
tehnologia nouă, me
nită să fie ulterior 
introdusă in produc
ția de masă. Cele 
șapte laboratoare ale 
centrului, adevărate 
uzine științifice, lu
crează in strinsă coo
perare cu unitățile

productive, realizînd 
aplicarea rapidă in 
practică a descoperiri
lor tehnologice. In 
prezent. centrul iși 
concentrează cercetă
rile in direcția minia
turizării circuitelor in
tegrate, aplicabile in 
cele mai variate do
menii, și obținerii 
unui randament ener
getic maxim pe uni
tatea de combustibil 
consumat.

întreaga zonă pu; 
ternic industrializată’, 
alcătuită din Tokio și 
orașele din jurul său. 
iși asigură cea mai 
mare parte a schim
burilor comerciale cu 
străinătatea prin Yo
kohama, principalul 
port al Japoniei. Zil
nic sosesc in rada 
portului peste 300 de 
nave, purtind pavi
lioane ale unor țări 
de pe toate continen
tele — inclusiv trico
lorul României. Este 
și aceasta o ilustrare 
a cursului ascendent 
pe care il cunosc in 
ultimii ani relațiile 
româno-japoneze. A- 
ceste relații iși găsesc 
variate forme de ex
presie. de la creșterea 
volumului comerțului 
la schimburile tot 
mai frecvente de vi
zite ale unor delega
ții economice, științi
fice și culturale. Creș
terea continuă a po
tențialului economic 
al României, vocația 
economiei japoneze 
spre o largă coopera
re internațională, in
teresul ambelor țări 
in menținerea și con
solidarea păcii consti
tuie premise dintre 
cele mai bune pentru 
continua dezvoltare și 
diversificare a rapor
turilor de colaborare 
pe diverse tărimuri 
dintre România și Ja
ponia.

Paul DIACONU
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DAMASC 28 (Agerpres). — Un co
municat militar difuzat duminică 
dimineața la Damasc și reluat de a- 
gențlile United Press International 
și France Prcsse informează că, in 
noaptea de simbătâ spre duminică, 
in zona muntelui Hermon au con
tinuat duelurile de artilerie și 
schimburile dc focuri Intre forțele 
militare siriene și israclicnc. Tirul 
artileriei siriene a provocat Inami
cului pierderi grele, precizează co
municatul.

Un purtător dc cuvtnt sirian a de
clarat că, duminică dimineața, avioa
ne israelicne au atacat pozițiile si» 
rime ; apărarea antiaeriană a inter
venit, doborind unul din aparate, 
care s-a prăbușit in flăcări in teri
toriul ocupat dc Israel. Purtătorul 
de cuvint a precizat că un nou a- 
tac, purtat de două avioane israe- 
lienc, a fost respins de apărarea an
tiaeriană siriană.

oaspetele

BUDAPESTA:

Convorbirile
I». «wJ©

. im

Biartnicl s wf;t In Capital» M. 
lamed Havda 
iroblcmt

?ept 
ministrul 
aperârii i 
3’J.ior Almft 
petrolului si 
a. adjunct al 
:eme. de alte

rnțl EmllUn Mancluxv 
^mâniei la Damasc, și 

„ Jnat cu afaceri 
■n al Republicii Arabe Sirie- 

BucurcștL

Mohamed Raydar. vicepremier prn- 
' •'mnomice in cuvrr- 

nul sirian, s-a născut in anul 1931, 
In guvemoratul Lattakia.

terminarea cursurilor prima- 
■cundarc urmează studiile 
tare din Damasc, luîndu-șl

licența in drept. A desfășurat, timp 
de 10 n amplă activitate In in- 
vătămînt. fiind numit apoi in Minis
terul Reformei Agrare. A fost ales, 
după aceea, guvernator al guverno- 
ratului Ha«.sake, In continuare, a 
avut funcții dc răspundere in orga
nizația din Damasc a Partidului Baas 
Arab Socialist.

în anul 1971 devine ministru al 
agriculturii și reformei agrare, iar 
din 1972 este și vicepremier al gu
vernului sirian. In anul 1973 este 
numit vicepremier pentru probleme
le economice Ln guvernul Republicii

Arabe Siriene, funcție pe care o de
ține in prezent.

Mohamed Haydar este, incepind 
din anul 1970 — după Mișcarea de 
Redresare din noiembrie — membru 
al Comandamentului Regional al 
Partidului Baas Arab Socialist, iar in 
1971 este ales și membru al Coman
damentului Național al Partidului.

Mohamed Haydar este, de aseme
nea. membru al conducerii centrale 
a Frontului Național Progresist din 
Republica Arabă Siriană.

(Agerpres)

ungaro-iugoslave

Evenimentele din Portugalia
• întrevederea generalului Spinola cu reprezentanții presei © 
Un comunicat al Partidului Comunist Portughez ® O.U.A. cere 
recunoașterea dreptului la independența al popoarelor din An
gola și Mozambic și retragerea trupelor portugheze din regiu

nile ocupate ale Guineei-Bissau

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
Președintele R.S.F.I. și al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, aflat intr-o vizită oficială 
la Budapesta, a început convorbirile 
cu primul secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Jânos Kâdâr.

După cum relatează agenția Ta- 
niug, in cadrul convorbirilor s-a a- 
preciat că in lumea contemporană 
sporește influența forțelor păcii și 
progresului. Părțile și-au exprimat 
sprijinul lor față de eforturile pentru 
încheierea cu succes a lucrărilor ce
lei de-a doua faze a Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa, care se desfășoară la Geneva. In 
cadrul discuțiilor s-a relevat, de a- 
semenea, rolul important pe care îl 
au țările nealiniate și cele în curs 
de dezvoltare pentru promovarea 
tendințelor pozitive in relațiile in
terstatale și in soluționarea proble
melor internaționale actuale.

LISABONA 28 (Agerpres). — Șeful 
juntei militare portugheze, generalul 
Antonio de Spinola. a avut o între
vedere la sediul Ministerului Forțe
lor Armate cu reprezentanți ai pre
sei. relatează agențiile United Press 
International și France Prcsse. Spi
nola a informat că a început consul
tările in vederea formării. într-un 
interval de maximum trei săptămini. 
a unui guvern provizoriu care va fi 
condus de un președinte interimar. 
Ei a declarat că „forțele armate por
tugheze trebuie să fie distincte de 
guvern, pentru ca să nu se creeze 
impresia unui regim autoritar".

tul — cere amnistia generală pen
tru toți deținutii politici, restaurarea 
libertăților democratice. încheierea 
războiului si inițierea de negocieri 
cu reprezentanții legitimi ai popoare
lor din colonii in scopul de a se a- 
junge la independența acestora, di
zolvarea poliției politice și pedepsi
rea agenților vinovați de delicte'. 
Documentul P.C. Portughez cere, in 
același timp, adoptarea de măsuri 
pentru ameliorarea nivelului de viață 
al poporului portughez.

ROMA 28 (Corespondentă de la R. 
Bogdan). — După cum relatează zia
rul ..l'Unită". Partidul Comunist 
Portughez a dat publicității un co
municat ln care aduce un omagiu 
..soldatilor si marinarilor, sergenți
lor si ofițerilor forțelor armate, care. 
Drin insurecția de la 25 aprilie, au 
răsturnat dictatura fascistă". „Trium
ful mișcării forțelor armate — se a- 
rată in comunicat — nu ooate fi 
disociat de Iun ta poporului portu
ghez si de lupta popoarelor din Mo- 
zambic. Guineea-Bissau și Angola. 
Partidul comunist — arată documen-

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat difuzat la Addis 
Abeba. Organizația Unității Africane 
(O.U.A.) a cerut noului guvern por
tughez să recunoască drepturile po
poarelor din Angola și Mozambic la 
autodeterminare și independență și 
să-și retragă trupele din regiunile 
ocupate din Guineea-Bissau, infor
mează agenția M.E.N. O.U.A., se 
spune in comunicat, cere încetarea 
imediată a războiului colonialist în 
Africa.

Mișcările de eliberare națională din 
Africa, se spune in comunicat, sint 
hotărite să-și continue lupta pentru 
obținerea independenței.

r

Lucrările primei întîlniri 
a economiștilor din țările 
kulCHUlCG s-au inched 1° Atena. 
In cadrul lntilnirii s-a efectuat un 
schimb de păreri pe tema ..Planifi
carea dezvoltării In țările balcanice". 
Participunții au relevat utilitatea 
dezvoltării colaborării intre econo
miștii din țările balcanice și au con
venit asupra organizării periodice a 
unor astfel de intilniri. pentru a 
dezbate problemele de interes co
mun. Din țara noastră a participat 
o delegație de economiști condusă de 
prof. dr. Constantin BSrbulescu. pro
rector al Academiei de stiinte econo
mice.

Primul ministru al Ira- 
Jiului Amir Abbas Hoveyda, a 
procedat, simbătâ, la o remaniere gu
vernamentală. Din componența ac
tualului cabinet fac parte 10 noi mi
niștri și 3 membri ai fostei echipe 
guvernamentale. Un purtător de cu
vint guvernamental a declarat că po
litica Iranului nu se va modifica sub 
noul cabinet. Această măsură — a 
precizat el — vizează realizarea cu 
mai multă energic a planificării și 
executării reformelor și dezvoltării 
țării.

Greva metalurgiștiior 
britcmici, declanșată la 15 apri
lie. a luat sfirșit cu victoria munci
torilor. După cum a declarat pre
ședintele sindicatului metalurgiștiior 
britanici. Hugh Scanlon, in urma ne
gocierilor purtate cu federația patro
nilor din această ramură, cererile 
greviștilor au fost satisfăcute și, in 
consecință, lucrul va fi reluat.

Prelungirea stării de a- 
sediu în Bolivia cu incâ ,rel 
luni a fost decretată de președinte
le Hugo Banzer. Hotărirea a fost a- 
doptata in urma informării prezen
tate de către ministrul de Interne, 
Juan Pereda Asban, care a apreciat că 
„există posibilitatea declanșării unui 
complot antiguvernamental". Acest 
motiv a fost invocat de mai multe 
ori de către actualul guvern, pentru a 
menține in vigoare starea de asediu.

O unitate a forțelor patriotice din Namibia salută drapelul

Miniștrii agriculturii din 
țările Pieței comune 80 lnli1’ 
nesc, azi și milno, la Luxemburg, 
pentru a discuta o serie dc proble
me rămase In suspensie după reu
niunea precedentă din martie. După 
cum se știe, cei nouă miniștri stabi
liseră prețurile la produsele agroali
mentare pentru campania agricolă 
1974—1975, dar fără să satisfacă in
tegral cererile producătorilor. Miniș
trii agriculturii, relevă agențiile 
Franco Prcsse și Reuter, vor avea de 
ales intre o majorare a prețurilor, 
așa cum cer producătorii, și temerile 
că aceasta va crea o 
inflaționistă.

nouă presiune

Colaborarea sovieto-ja- 
poneză. La ToR1° 
memorandumul referitor Ia convor
birile sovieto-nipone privind înche
ierea acordului de colaborare bila
terală în explorarea și amenajarea 
zăcămintelor de petrol și gaze pe 
platoul continental al Insulei Sahalin 
și privind livrarea de petrol și gaze 
în Japonia. De asemenea, a fost 
semnat un memorandum referitor la 
tratativele sovieto-nipone privind În
cheierea unui acord referitor la 
prospecțiuni geologice in Iakuția și 
livrarea dc către Japonia de mașini. 
Instalații și materiale, in condițiile 
creditului bancar, pentru realizarea 
lucrărilor respective.

a fost semnat

La Mogadiscio 8 au. ,ndie- 
lat lucrările unei conferințe organi
zate sub auspiciile Federației Mon
diale a Tineretului și ale Mișcării 
Panafricane a Tineretului. Repre
zentanții a 42 de organizații de ti
neret din Africa, Asia, America La
tină și Europa și ai mișcărilor de 
eliberare națională de pe continen
tul african au purtat discuții și au 
avut schimburi de opinii in legă
tură cu probleme actuale ale miș
cării de tineret. A fost adoptat un 
document politic, făcind apel la ti
neretul progresist din lumea în
treagă să-și întărească unitatea și 
să acorde ajutor moral și material 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa, Asia și America Latină.

viitorii

Președintele Băncii Na
ționale a Elve|iei, 
Stopper, a declarat că, in 
5—10 ani, țările exportatoare de pe
trol ar putea acumula venituri su
plimentare de circa 50 miliarde de 
dolari anual. în viitorii ani, a apre
ciat el. numai un număr mic de țări, 
între care și Confederația Helvetica, 
vor fi in măsură să-și acopere, din 
rezervele lor valutare, deficitul ba
lanței de plăți provocat de majora
rea prețului petrolului. Stopper a 
făcut apei la lărgirea cooperării in
ternaționale, îndeosebi cu țările pro
ducătoare de petrol.

Ministrul economiei al 
R.F. Germania, Hans Friede- 
richs, a sosit la Teheran, în fruntea 
unei delegații care va participa la o 
reuniune de două zile iraniano—vest- 
germană, în probleme economice. Pe 
agenda convorbirilor figurează exami
narea proiectului unei mari rafinării 
ce urmează a fi construită in Iran 
cu credite acordate de firme vest- 
germane. La reuniune participă apro
ximativ 120 de reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din R.F. Ger
mania.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN ȚĂRILE ARABE
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Sub lozinca „Vrem de lucru", în 
orașul francez Lens a avut loc o 

manifestație a șomerilor

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit duminică la 
Teheran, unde va efectua o vizită 
oficială de patru zile, la invitația 
guvernului iranian.

Participanții la reuniu
nea Organizației Statelor 
Americane <O S A>,ale cărcl lu- 
crări se desfășoară la Atlanta (sta
tul Georgia), au hotărit să amine 
pină in anul 1975 examinarea cererii 
de admitere a Angliei ca observator 
permanent pe lingă O.S.A. Marea 
Britanie a prezentat cererea de ob
ținere a statutului de observator per
manent in anul 1973, dar unele țări 
latino-americane, intre care Argen
tina. s-au opus aprobării ei, invocind 
diferendele teritoriale cu Anglia. Sta
tutul de observator permanent pe 
lingă O.S.A. este acordat statelor ne
membre care participă la proiectele 
de asistență tehnică ale organizației. 
Aceste state au dreptul să participe 
la sesiunile plenare ale O.S.A. și să 
aibă acces la documentele organiza
ției.

Industria japoneză a in_ 
vestit in anul 1972 în domeniul cer
cetărilor științifice suma de 3.77 mi
liarde dolari, cu 16,7 la sută mai mult 
decit in anul 1971 — a anunțat Mi
nisterul nipon al Comerțului Interna
țional și Industriei (M.I.T.I.). Minis
terul a făcut cunoscut că sumele a- 
locate in scopul de cercetare au re
prezentat 1,4 ia sută din totalul vin- 
zărilor firmelor japoneze. Exportu
rile de tehnologie nipone, în aceeași 
perioadă, s-au cifrat la 152 milioane 
dolari, iar importurile la 628 milioane 

' dolari.

Cargoul turc „Kaptano-
Cflu” cu un dePÎasament de 12 000 
tone, care transporta o importantă 
cantitate de sare, s-a scufundat in 
apropierea Insulelor Lesbos din Ma
rea Egee — s-a anunțat oficial . la 
Atena. Zece din cei 12 membri ai 
echipajului au fost salvați și trans
portați la spitalul Mytilini, centrul 
administrativ al insulelor.

EGIPT „Operațiunea Philae tt

Egiptul trăiește zile de intensă 
activitate. r'-_ ' ~ i ~ 
faptul că de-a lungul 
Suez a ----- * ----
rilor . . .
să-și concentreze eforturile in ve
derea reconstrucției țârii. Conco
mitent cu lucrările de deblocare a 
canalului, cu începerea acțiunii de 
refacere a orașelor și căilor de co
municație afectate in cursul răz
boiului, importante resurse mate
riale șl umane sint dedicate în
făptuirii programului de dezvol
tare economică a țării. în acest 
context de preocupări au fost re
luate și lucrările de salvare a u- 
nor celebre vestigii ale civilizației 
antice.

Philae, mica insulă din apropie
re de Assuan, este mai mult ca 
oricind in centrul atenției cercu
rilor de specialiști. După Îndelungi 
eforturi de stăvilire a asaltului a- 
pc-lor Nilului, prima fază a lucră
rilor de salvare a templelor sale 
milenare s-a incheiat cu succes. 
In jurul acestora a fost ridicat un 
dig circular. înalt de 17 m, lat de 
12 m și lung de 860 m. care con
stituie un element esențial pentru 
trecerea la operațiunile propriu- 
zise de transmutare a monumente
lor. Imensul scut protector, reali
zat prin utilizarea a mii de tone 
de fier și sute de mii de metri 
cubi de nisip, va permite scoaterea 
la suprafață a monumentelor prin 
eliminarea apei prinse in incleșta- 
rea sa.

în prezența autorităților egip
tene, a reprezentanților UNESCO 
si a unor delegații sosite de peste 
hotare, zilele acestea a 
inaugurarea celei de-a 
a lucrărilor de salvare, 
cuarea apei rămase in 
inelului de fier și nisip, 
ceda la fragmentarea 
pentru a fi mutate, bucată cu bu
cată, pe in-ula Agilkia, aflată la 
300 m de Philae. Aici, pe locurile 
unde, intre timp, au avut loc in
tense lucrări de nivelare și amena
jare. templul Iui Isis, pavilionul 
lui Traian, poarta lui Hadrian și 
alte monumente vestite vor fi re
clădite așa cum se aflau pe insula 
Philae.

V-_________________

Dezangajarea militară. 
_ _  Canalului 
încetat canonada tunu- 

permit poporului egiptean

Cea de-a doua fază a ..opera
țiunii Philae" va costa 2 500 000 
lire egiptene și va dura doi ani. 
Tăierea in bucăți a monumentelor 
va fi precedată de fotografierea și 
filmarea lor de către o echipă de 
specialiști de la muzeul Luvru din 
Paris, pentru a lăsa posterității 
imaginea originală a insulei și a 
vestigiilor ei, înainte ca aceasta să 
dispară in apele Nilului. Această 
perspectivă a făcut, de altfel, ca 
in ........................

Philae să crească considerabil. Nu
mai in cursul anului trecut, insula 
a fost vizitată de 700 000 turiști din 
toate colțurile lumii.

„Operațiunea Philae". in realiza
rea căreia sint angajate importan
te resurse materiale și umane, 
constituie încă o dovadă a grijii 
manifestate de autoritățile R.A.E. 
pentru protejarea și păstrarea mo
numentelor străvechii civilizații e- 
giptene. înfăptuirea ei va marca 
încheierea cu succes a acțiunii de 
salvare a templelor nubiene, înce
pută in urmă cu mai mulți ani.

mică între România și statele a- 
rabe din Orientul Apropiat sint in 
curs de perfectare in diverse do
menii. in interes reciproc, contri
buind la lărgirea relațiilor dintre

țările noastre, la întărirea priete
niei româno-arabe.

Crăciun IONESCU
Beirut,

Inundațiile din nortl- 
estul Braziliei- Guvernul bre- 
zilian desfășoară ample operațiuni 
de salvare a celor 5 000 de persoane 
sinistrate din statul Ceara, dintre 
care o treime sint copii, ce se află 
izolate pe înălțimi, după inundațiile 
catastrofale care au lovit regiunea 
din sud-estul țării. O zonă camping 
a fost stabilită in apropierea orașului 
Aracati. pentru a oferi adăpost ce
lor 10 000 de persoane rămase fără 
locuințe din acest centru urban și 
împrejurimi. Situația se prezintă 
deosebit de gravă in orașele Limoei- 
ro do Norte, Russas, Sao Joao do 
Jaguaribe și Itaicaba. amenințate de 
apele revărsate ale riului Jaguaribe, 
unde evacuările populației continuă.

LA RELUAREA

ultimul timp interesul pentru Nicolae N. LUPU

liban : Prospector/' romani
ai „aurului negru"

ALGERIA : Lucrări de fertilizare LUCRĂRILOR
a deșertului PARLAMENTULUI

avut loc 
doua faze 
După eva- 

interiorul 
se va pro- 

templelor

Guvernul libanez a luat in dis
cuție și a aprobat zilele trecute 
protocolul incheiat intre Ministerul 
Industriei și Petrolului al acestei 
țări și întreprinderea de stat ro
mână — ..Geomin" — privind efec
tuarea unui studiu geologic pentru 
determinarea posibilității existen
ței petrolului in Bekaa, cimpie ce 
se întinde intre cele două lanțuri 
paralele ale munților Liban și An- 
tiliban. Libanul este singura țară 
din zona Orientului Apropiat in care 
n-a fost depistată incă existența 
„aurului negru", cu toate că. dat 
fiind uriașele zăcăminte petrolifere 
ale Peninsulei arabice, din vecină
tate, este de presupus prezenta lui 
și in subsolul libanez. Studiul ce 
urmează sâ-1 înceapă in curind 
specialiștii români este cu atit 
mai important cu cit determinarea 
precisă a posibilității existenței 
petrolului ar putea favoriza dezvol
tarea unei noi și bogate ramuri a 
economiei libaneze.

Protocolul româno-libanez in a- 
cest domeniu se adaugă altor ac
țiuni recente de cooperare econo
mică intre România și țările arabe. 
După cum s-a mal anunțat. tot 
tn această lună, la Damasc, a fost 
semnat un contract de cooperare

între întreprinderea română 
petrol" și compania „Sirian 
leum" in vederea executării 
raje petroliere la mare ___
pe teritoriul Siriei, țară ce dispu
ne de însemnate zăcăminte petro
liere și care, in ultimii ani, și-a 
extins mult activitatea de punere 
in valoare a acestei importante 
bogății naturale.

Alte acțiuni de cooperare româ- 
no-siriene sint in prezent in curs 
de desfășurare pe valea fluviului 
Eufrat, in vederea valorificării 
complexe a unor importante su
prafețe destinate agriculturii și in 
portul Tartous, unde specialiști ro
mâni conduc lucrările, intrate in 
faza finala, ale construcției unui 
mare siloz pentru fosfați, cu o ca
pacitate de 50 000 tone și a unei 
instalații de încărcare in nave, cu 
un debit de 1 000 tone minereu pe 
oră. Tn cursul verii, silozul și in
stalația complexă de încărcare a 
fosfaților vor fi date in funcțiune, 
contribuind la dezvoltarea ramurii 
respective a economiei siriene, a 
cărei producție este prevăzută să 
crească considerabil in cursul anu
lui 1974.

Noi acțiuni de cooperare econo-

„Rom- 
Pet.ro- 
de fo- 

adincime

Paralel cu începerea exploatării 
imenselor bogății naturale de care 
dispune subsolul Saharei algeriene, 
guvernul de la Alger acordă o deo
sebită atenție dezvoltării agricul
turii in această întinsă zonă ce cu
prinde circa 1 300 000 km pătrați, 
adică mai mult de jumătate din 
suprafața țării. Preocupările pen
tru fertilizarea deșertului au ca 
scop asigurarea necesarului in ali
mentație pentru cei aproape 600 000 
de locuitori care iși duc traiul in 
această zonă.

Trei obiective sint urmărite in 
actualul plan cvadrienal de dez
voltare a agriculturii sahariene. 
Este vorba, in primul rind, de îm
bunătățirea randamentelor obținute 
de pe terenurile cultivate. Unită
țile agricole sint dotate, in acest 
scop, cu utilaje pentru mecaniza
rea lucrărilor in plantații, cu se
mințe și specii de plante selec
ționate. cu îngrășăminte chimice. 
Al doilea obiectiv privește diversi
ficarea 
curmalul sâ nu 
nopolul" _ ’_____ __  _____
zonă. De citva timp se extinde, cu 
bune rezultate, cultura tomatelor, 
a meiului, iar de anul acesta a 
cantalupului. în sfirșit se urmăreș
te extinderea suprafețelor culti
vable. prin punerea în valoare a 
unor noi terenuri, mai ales acolo 
unde condițiile de irigare permit, 
în strinsa coordonare cu serviciile 
hidrologice naționale, la nivelul 
fiecărui dairat (zonă administrati
vă) au fost întocmite programe 
speciale pentru captarea unor iz
voare de apă pierdute, cu timpul, 
in nisipurile hamadelor — un fel 
de „deșerturl în deșert". Se stu
diază și captarea apei din pinzele 
freatice ale solului roșcat din zonă.

producției, astfel incit 
mai dețină „mo- 

culturilor din această

denumit „sahara", care a dat, de 
altfel, și numele acestei regiuni 
geografice. Se scontează că prin 
măsurile întreprinse se vor asigura 
agriculturii sahariene in actualul 
plan cvadrienal incă circa 10 000 
hectare de terenuri.

Pentru a se mări gradul de umi
ditate din zonă și a influența cit 
de cit clima aridă a Saharei, a în
ceput plantarea unei mari perdele 
forestiere ce va acoperi in final, 
de-a latul țării, o suprafață de cir
ca trei milioane de hectare. Sec
torul zootehnic, reprezentat 
acum numai de cămile, capre 
mufloni, este completat treptat cu 
ovine și bovine. S-a trecut la ~ 
menajarea unor mari suprafețe de 
terenuri pentru producerea de fu
raje naturale. Se are in vedere și 
construcția unor unități speciale 
pentru fabricația de furaje con
centrate. Alt sector care se extin
de este avicultura, creindu-se mari 
complexe agroalimentare pentru 
creșterea și îngrășarea păsărilor.

Importante sint înnoirile prin 
care trece agricultura sahariană din 
Algeria și prin prisma structurilor 
sociale. Mii de felahi și foști no
mazi care au primit in folosință 
terenuri productive in cadrul revo
luției agrare s-au unit in 18 coo
perative agricole de producție și in 
alte forme de întrajutorare. Alte 
22 de cooperative polivalente de 
servicii sint pe punctul de a 
crea in Sahara algeriană. Foștii 
nomazi se stabilesc treptat în loca
litățile existente din această zonă. 
Se înfăptuiește astfel și un dezide
rat politic al statului algerian — 
acela de sedentarizare a populației 
nomade.

BRITANIC

• O GRĂDINĂ BO
TANICĂ DE MARI PRO
PORȚII va fi amenajată pe 
malul Vistulel, lingă Varșovia. 
Varietatea solurilor și a micro
climatelor, precum și configu
rația terenului, insumind 200 ha, 
vor permite cultivarea plante
lor caracteristice pentru țoale 
zonele climaterice. Alături de 
flora tipică de tundră vor pu
tea fi intilnite plante exotice 
proprii regiunii mediteraneene, 
in timp ce exemplare botanice 
din țări tropicale vor fi culti
vate in sere. Grădina va deveni 
un centru de cercetări științifi
ce in slujba dezvoltării agricul
turii. Se prevede amenajarea 
unei expoziții de plante cerea
liere, a unui muzeu botanic, 
precum și a unei „bănci" spe
ciale, sub auspiciile F.A.O. 
(Organizația Mondială pentru 
Agricultură și Alimentație), 
care va conserva toate plantele 
pe cale de dispariție, ca ur
mare a degradării mediului.

• CARNE VEGETALĂ. 
După 8 ani de cercetări, o 
echipă de chimiști din Tașkent, 
condusă de Si^bir Yunusov, 
membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a 
reușit să extragă o proteină 
alimentară din semințele de 
bumbac. In amestec cu făină 
de griu. noul produs permite 
prepararea unei piini al cărui 
gust nu este deloc diferit de 
cel al piinii obișnuite, dar ale 
cărei proprietăți nutritive sint 
echivalente cu cele ale... cărnii.

• „MONSTRUL ȘO
SELELOR". Cea mai impor
tantă firmă americană de trans
porturi cu autobuze. „Grey
hound", și-a făcut apariția in 
Europa occidentală printr-un 
autocar gigant, propulsat de 
motor cu turbină. Lung de 12 
metri, „monstrul șoselelor", 
cum este denumit in presa vest- 
europeană, poate transporta 85 
de pasageri in condiții deose
bite de confort. Izolat fonic, 
autobuzul este dotat cu bucătă
rie, toalete, sistem reglabil de 
aer condiționat, instalație ste
reofonică. Dar trăsătura sa cea 
mai caracteristică se referă la 
modul de propulsie : un turbo- 
motor fără vibrații, a cărui 
forță este evalută la 350 CP. Va 
găsi acest gigant loc pe șoselele 
și așa supra-aglomerate ale 
Europei occidentale ? — se în
treabă presa- Și clacă da, nu va 
reprezenta un serios, concurent 
pentru rețeaua' de căi ferate 
vest-europene, care de pe acum 
este insuficient solicitată ?

• RECORDURI SPEO
LOGICE. în Austria se lu
crează in prezent la întocmirea 
unei documentații privind cele 
mai mari peșteri din lume. Ea 
urmează să- fie folosită pentru 
studii comparative privind le
gile formării acestor cavități 
subterane. Se prevede ca in lu
crare să fie incluse toate peș
terile ale căror galerii însu
mează peste 20 km. Cea mai 
lungă peșteră din lume — po
trivit experților — s-ar afla in 
statul Kentucky din S.U.A. Ea 
poartă numele „Mamoth-Cave“, 
galeriile sale insumind nu mai 
puțin de 252 km.

• PROTEJAȚI VIATA 
COPIILOR I Alarmate de 
sporirea continuă a numărului 
de copii — victime ale acciden
telor de circulație, autoritățile 
britanice au lansat o amplă 
campanie vizînd creșterea res
ponsabilității in ce privește 
protejarea vieții celor mici. 
Conform datelor prezentate, 
numai în 1972, 12 000 de copii 
sub 5 ani au fost uciși sau ră
niți pe străzi. In cadrul cam
paniei, ce va dura pină în luna 
august, au fost difuzate in în
treaga țară afișe sugestive, a- 
trăgîhd atenția față de cazurile 
cele mai frecvente de acciden
te : traversările în fugă, joaca 
nesupravegheafă, neglijență 
din partea părinților.

pină 
; și

a-

se

Mircea S. IONESCU
J

LONDRA 28 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). — Parlamentul brita
nic iși reia astăzi lucrările după 
vacanța de primăvară, avînd înscrisă 
pe ordinea de zi o serie de proble
me deosebit de importante.

Principala atenție va fi acordată, 
ca și in prima parte a dezbaterilor 
parlamentare, situației economice. 
Guvernul laburist a adoptat o serie 
de măsuri in vederea redresării eco
nomiei. stăvilirii creșterii prețurilor 
și reducerii deficitului balanței de 
plăți. In unele domenii, rezultatele 
au fost pozitive, in altele insă nu 
s-a izbutit să se realizeze progrese 
vizibile. De aceea, in cursul actualei 
sesiuni parlamentare este de aștep
tat ca guvernul să continue efortu
rile in direcția combaterii inflației, 
stabilizării prețurilor și reducerii de
ficitului balanței de plăți. Chiar din 
primele zile după reluarea sesiunii 
parlamentare, guvernul urmează să 
introducă două proiecte in vederea 
anulării unor legi instituite de fos
tul cabinet conservator, împotriva 
cărora au luat atitudine milioane de 
oameni ai muncii. Este vorba, in pri
mul rind, de legea relațiilor in in
dustrie. prin care, după cum scrie 
săptăminalul „Tribune", „se urmă
rea încătușarea sindicatelor".

In domeniul extern, principala a- 
tenție a noii sesiuni va fi reținută 
de formularea propunerilor guvernu
lui pentru renegocierea termenilor 
aderării Angliei la Piața comună. 
In legătură cu aceasta, după cum 
relatează presa britanică, se așteap
tă dezbateri furtunoase.

Sesiunea parlamentului britanic 
urmează să se încheie pe la mijlocul 
lunii iulie, în cazul în care, intre 
timp, nu vor fi convocate noi alegeri 
generale.

• 5 000 DE MILE iN 
CĂLĂTORIE TRANS
OCEANICĂ. Soții Iulia și 
Doncio Papazov, din Bulgaria, 
au, plecat spre Gibraltar, de 
unde, la 26 aprilie, vor Începe 
o călătorie inedită pe apă la 
bordul unei bărci din material 
plastic, in lungime de aproape 
opt metri și lată de 2.68 ni. pre
văzută cu pînze. Ruta : Gibral
tar — Insulele Canare — Cuba, 
însumează 5 000 de mile. Soții 
Papazov vor petrece in largul 
oceanului aproximativ 100 de 
zile.

• DE LA CĂRBUNE 
LA GAZ NATURAL. sPe- 
cialiștl vest-germani susțin că, 
printr-un anumit proces tehno
logic, se poate face sinteza ga
zului natural pornind de la 
cărbune. La o temperatură 
foarte ridicată, hidrogenul pur. 
in prezența cărbunelui, asigură 
obținerea metanului, care, prin 
disociere, eliberează cantități 
de hidrogen de două ori mai 
mari decit cele utilizate initial. 
Odată declanșat, procesul func
ționează prin autoreacție. El ar 
permite să se transforme tota
litatea producției de cărbune 
și lignit din R.F.G. In gaz sin
tetic, mai ușor de transportat 
prin conducte și care, din punct 
de vedere caloric, este aproape 
echivalent cu gazul natural.
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