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Box : Gh. Drugă este declarat învingător prin 
abandonul lui Buzuliuc

: sînt mult mai impor- 
vitale chiar, pregătirile 
bugetul de la 15 aprilie, 

redresarea cronicului 
al balanței de plăti și 

recîștlgarea terenului 
în popularitatea elec

ts „avans"I

răspundere so

— de la 31 mar- 
crescut simțitor, 
au fost semna- 

indică faptul că 
A SOSIT pentru 
în ultimele zile,
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DE LA LIVIU RODESCU

a cabinetului 
loialitate a 
unanim al 

inclusiv al

aprilie se 
începînd 

de către

comercial 
indiciile 
produc- 

puternica ac- 
de la uzinele

(Alte știri ți in
formații sportive, 
în pagina Jll-a)

județe din 
pămîntul s-a 

continuă să 
de, teren, 

din toamnă 
pregătite în

Combinatul petrochimic din Pitești t Vedere nocturnii a complexului de piroliză

ta de joi 
său la 
sprijinul 
prezenți, 
mes Callaghan, ceea ce creează 
impresia că înăsprirea confrun
tării a fost evitată. în cercu
rile laburiste din preajma pri
mului ministru se afirmă că in 
prezent 
tante, • 
pentru 
pentru 
deficit 
pentru 
pierdut 
torală.

Cetățenii țării noastre 
au'luat cunoștință cu bucu
rie de importantele hotă- 
rîri ale conducerii de 
partid și de stat privind 
dezvoltarea și diversifica
rea construcției de locuin
țe. Este bucuria firească 
nu numai a acelora care 
vor beneficia direct de roa
dele măsurilor preconizate, 
de perspectiva substanțial 
apropiată a instalării în- 
tr-o casă nouă, dar și a 
tuturor oamenilor muncii, 
interesați în mod direct de 
continua ridicare a condi
țiilor de viață, de înflori
rea și prosperitatea țării. 
Construirea încă în acest 
an a unui număr de 90 000 
de apartamente — o dată 
și jumătate fată de preve
derile inițiale — 
rea de posibilități 
creșterea în anul 
acestei cifre la 
120 000 reprezintă 
majore de satisfacție. Ideea 
în jurul- căreia se structu
rează hotărîrile amintite 
este ca sporul considerabil

să fie obținut îrt’ principal 
nu prin suplimentarea fon
durilor, ci printr-o mai 
rațională folosire a lor. A- 
ceastă idee a generat, după 
cum se știe, cerința diver
sificării tipurilor de apar
tamente pe categorii dis
tincte de confort și, cores
punzător, de prețuri. O a- 

conceptie a fost 
legitimă 
naștere 

întrebări

Evoluția vremii 
tie temperatura a 
iar precipitații nu 
late decît local — 
timpul semănatului 
toate zonele țării, 
ca urțnare a măsurilor luate, lucră
rile în cîmp au fost intensificate. 
Din datele centralizate, la sfîrșitul 
săptămînii, la Consiliul Superior 
al Agriculturii rezultă că, în to
tal, a fost î-nsămînțată o supra
față de 48 118 ha în întreprinderile 
agricole de stat șl 129 400 ha în coo
perativele agricole. în unitățile apar- 
ținînd trustului zonal I.A.S. Timi
șoara, semănatul culturilor din pri
ma epocă s-a realizat în proporție 
de -84 la sută ; Cluj — 74 la sută ; 
Oradea — 69 la sută, iar Constanța 
— 62 la sută. Se remarcă, de aseme
nea, rezultatele bune obținute de 
cooperativele agricole din județul 
Arad, care au încheiat și depășit cu 
B la Sută planul d« însărnințări la 
caturile din prima epocă. Supra- 
ftaZțnal mari au fost Insămlnțate șl 

re cooperativele agricole din 
Caraș-Severln — 70 la
prevederi 

Timiș 
la sută.
aproape

lucrarea respectivă a fost făcută în 
proporție de numai 67 la sută. Se 
semnalează șl întîrzierl In ce pri
vește pregătirea pentru cultivarea 
protejată a legumelor. Aceasta se da- 
torește încetinelii cu care se lucrea
ză la amenajarea noilor solarii și la 
repararea celor vechi. îndeosebi în 
județele Dolj, Buzău, Ialomița șl Oit. 
Pentru asemenea lucrări nu era 
nevoie da timp frumos, ele 
du-se

De 
putea 
crare 
acum,

Ocrotirea 
populației 
una din 
importante 
lui nostru, . 
ponentă a politicii sale 
de- creștere continuă a 
bunăstării materiale și 
culturale a poporului, 
de dezvoltare a națiunii 
noastre socialiste, în 
statul nostru s-au obți
nut numeroase succese 
în acest domeniu, care 
au dus la o îmbunătă
țire simțitoare a stării 
de sănătate. Datele — 
pe care le vom prezenta 
foarte succint — sînt 
elocvente : sumele alo
cate de la bugetul sta- 

secțor au
644.5 mi- 
anul 1950
147.5 mi- 
1969 ; în

cu surprize 

le ei

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

rămas numai circa 20 de zile, iar 
volumul lucrărilor care trebuie efec
tuat în această perioadă este mare, 
în cursul zilei de duminică s-a lu
crat intens în foarte multe coopera
tive si Întreprinderi agricole de stat. 
Intr-adevăr, a fost o zi cu timp fru
mos, iar cei care au ieșit la cîmp. 
la pregătirea terenului și semănat 
au cîștigat. Cu prilejul unui raid- 
anchetă organizat în județele Praho
va. Dolj si .Sibiu au putut fi con
statate numeroase initiative valoroase 
menite să ducă la grăbirea lucrărilor 
de sezon.

Pe ogoarele județului Prahova au 
fost prezenți. în cursul zilei de ieri, 
mii de cooperatori, sute de tracto
riști. numeroși ingineri, lucrători din 
cadrul direcției agricole si al uniunii 
județene a cooperativelor agricole. In 
această zi s-au însămînțat suprafețe 
întinse cu mazăre, lucerna, orz, floa- 
rea-soarelui. De asemenea, mecani
zatorii au pregătit sute de hectare 
de teren pentru culturile care vor 
fi lnsămîntate în zilele ce vor urma. 
In cursul zilei de duminică, de exem
plu. cooperatorii din Bucov. cu spri
jinul activ al mecanizatorilor, au în
sămînțat. pînă la ora prînzului. 10 
ha cu orz și au plantat 20 ha cu 
cartofi timpurii. Cooperatorii 'din co
muna Valea Călugărească au realizat, 
pină la amiază 20 ha cu floarea- 
soarelui, iar cei din Mizil — 50 ha. 
Si în glțe unități agricole. în care 
a-a hkcrat th cursul zilei de 8' apri
lie, au putut fi însămînțate mari su

prafețe. recuperîndu-se din rămine- 
rea în urmă determinată de ..îneîr- 
zierea" primăverii.

Si în județul Dolj s-a desfășurat 
o amplă acțiune pentru că, în cursul 
zilei de ieri, să se lucreze intens la 
cîmp. încă din zori puteau fi văzuti. 
Pe terenurile cooperativelor agricole 
și ale întreprinderilor 'agricole de 
stat, sute de mecanizatori. La coo
perativa agricolă diji Țeascu, .toate 
cele 16 tractoare repartizate acestei 
unități lucrau încă din zorii zilei la 
pregătirea terenului destinat sfeclei 
de zahăr. Se muncea' S&, zor și la 
cooperativa agricolă din Bralo- 
voiești. Tractoarele sCctia a 2-a
de la I.M.A. Cîrcea, Șar« servesc a- 
eeastă unitate, au ieșit de dimineață 
pe tarlalele situate In punctele „La 
Chisări" și' „La Copci". Tractoristul 
Ion D. Popa, din secția I a I.M.A. 
Amărăștii de Jos, care lucra pe tar
laua de la Cucu pe Șadova, a semă
nat, pînă la'ora 13,: cind am ajuns 
noi. acolo, 7 ha cu floarea-soarelui. 
Rezultate bune au obținut în cursul 
acestei zile și mecanizatorii și țăra
nii cooperatori din Apele Vii, Amă
răștii de Sus și multe alte unități 
de pe cuprinsul județului Dolj.

Duminică, 6 aprilie, a fost poate 
eea mal frumoasă zi a acestei pri
măveri în județul Sibiu. Zi căldu
roasă. cu mult soare.. Prilej nimerit 
ea unitățile agricole să recupereze

cu privire la re^ 
sindicatelor, proiec 

urmează să ia form: 
legi votate de paria- 
conținînd printre alteli 

și anumite clauze penale apli
cabile sindicatelor care s-a: 
face vinovate de încălcarea uno, 
restricții ale dreptului la gre- 

nemultu- 
sindicală

lucrărilor © Dificultăți și pierdere de timp în cursul șăptă

îmbunătățirii organiză
rii și conducerii unită
ților, legării mai strînse 
a cercetării științifice 
medicale de problemele 
concrete ale asistenței 
— scopul final fiind ri
dicarea la un nivel mai 
înalt a ocrotirii sănătă
ții oamenilor muncii d« 
la orașe și sate. Se pre
conizează, totodată, 
complexe măsuri orga
nizatorice, între care 
crearea, unor organisme 
medicale formate din 
cei mai valoroși spe
cialiști.

O nouă expresie « 
deosebitei prețuiri acor
date muncii cornului 
medico-sanitar o consti
tuie declararea zilei de 
7 aprilie a fiecărui an 
ca „Zi a sănătății".

In cuvîntarea rostită 
în încheierea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din oc
tombrie 1968, tovarășul 
Nicolae Ceaușeacu ară
ta : „Partidul nostru. 
Comitetul Central au 
apreciat și apreciază 
pozitiv munca pe care 
o depun medicii, între
gii personal sanitar din 
tara noastră, in înde
plinirea misiunii sale de 
înaltă 
cială".

Ziua de 7 
sărbătorește, 
cu acest an. 
toate unitățile sanitare 
din țară. Această sărbă- 
tor're va constitui, de
sigur, un prilej de a 
scoate în evidență suc
cesele ce se obțin în 
domeniul ocrotirii sănă
tății și. în același timp, 
de a pune în lumină 
noile obiective și sar
cini ce decurg din Di
rectivele Comitetului 
Central al P.C.R.

Pe lîngă numeroasele 
probleme soluționate 
pină acum, noi pro
bleme se pun pentru 
stabilirea celor mai co
respunzătoare măsuri șl 
condiții necesare asigu 
rării ocrotirii sănătății 
populației țării. într-o 
epocă cum este cea ac
tuală, în care ritmul 
progresului tehnic ește 
uluitor de rapid, cind 
condițiile de viață și de 
muncă se modifică a- 
proape în același ritm, 
medicina trebuie să se
sizeze fenomenele noi, 
să șprijine ființa umană 
în adaptarea la noile 
condiții create de' pro
cesul de urbanizare și 
industrializare. Amin- 

.țjm.^dintre .acestea: 
mecanizarea șl automa
tizarea proceselor de

Ritmul vieții politice britanice 
a căpătat în ultimele săptămîni 
o vizibilă intensitate, pe măsură 
ce s-au ^înmulțit semnele unor 
frămîntări acute în sinul parti
dului laburist. în această etapă 
critică, potențialul laburist pe 
plan electoral — șl chiaj- orga
nizatoric — a fost supus unor 
suprasolicitări cu efecte seis
mice, ca de pildă recentele în- 
frîngeri în trei alegeri parțiale, 
cifrele deficitului

luna februarie, 
descreșteri în 

industrială,

tăvi. Pmtru a se evita a- 
ceste dificultăți, H.C.M. 1650/ 
1968, prin care se precizau 
condițiile dezvoltării și 
diversificării construcției 
de ‘locuințe, conținea refe
riri precise la adresa mi
nisterelor producătoare, 
care erau învestite cu mi
siunea de a organiza pro
ducția mobilierului și echi
pamentului adecvat. Cum 
se achită producătorii — în 
speță Ministerul Economiei 
Forestiere și Ministerul In
dustriei Ușoare — de mi
siunea lor ?

Dar să analizăm întîi 
mai pe larg în ce constă 
această misiune. Mobilie
rul destinat noilor tipuri 
de apartamente trebuie să 
corespundă cîtorva dezi
derate. Să fie dimensionat 
către limita minimă a ga
baritelor admise. Să cu
prindă spatii masive de 
ăeDozitare, pentru a suplini

Arh. Gh. SĂSARMAN

asemenea, pe orice vreme se 
face plantatul pomilor, lu- 
care nu s-a executat, pînă 
decît pe 19 la sută din su

prafețele prevăzute.
Executarea la timp a volumului 

mare de lucrări agricole do sezon 
necesită o temeinică organizare a 
muncii, folosirea cu randament spo
rit a tuturor tractoarelor și mașinilor 
agricole șl atelajelor. Pentru aceasta 
se cere ca, xl de zi, specialiștii, ac
tiviștii de partid și .de stat să fie pe 
teren, să acorde un sprijin calificat 
și operativ conducerilor de unități 
agricole în toate problemele care se 
ivesc în timpul desfășurării lucrărilor 
agricole. Nici o activitate de birou 
sau de altă natură nu trebuie să 
răpească ne oameni de la activitatea 
practică de pe teren ! Prezenta activă 
Si munca harnică ne teren sînt de 
eea mai mare însemnătate pentru 
grăbirea lucrărilor de sezon.

•întrucît iiin timpul afectat "campa
niei agricole de Drimăvară au mat

semenea 
întîmpinată cu 
satisfacție, dînd 
totodată unor 
la fel de firești din partea 
specialiștilor. Vom izbuti 
ca. în limitele stabilite, 
să oferim un confort 
corespunzător pentru toate 
categoriile de apartamen
te ? Cum să realizăm 
aceste deziderate ?

Răspunsul a fost evident 
pozitiv. Se poate afirma că. 
în general, proiectanții au 
găsit resursele necesare 
pentru a îndeplini sarcina 
de mare însemnătate care 
le fusese încredințată. Ma
joritatea soluțiilor imagi
nate oferă premise mulțu
mitoare pentru desfășura-

a fost interpretat ca a- 
vînd Semnificații grave pen
tru starea de spirit existen
tă în rîndul laburiștilor. De
cepția pe care a ț-ăspîndit-o în 
opinia publică politica deflatio
nists și regimul de austeritate 
a cuprins treptat aparatul par
tidului laburist și pe activiștii 
acestuia din circumscripțiile e- 
lectorale, unde este semnalată 
de pe acum ideea unei resem
nări față de perspectiva înfrîn- 
gerii în viitoarele alegeri gene
rale. In aceste împrejurări, cind 
politica laburistă are ca efect 
înstrăinarea unei mari părți a 
sindicatelor, observatorii poli
tici văd în gestul lui Callaghan 
încercarea acestuia de a-și re
zerva o poziție care să-î permită 
atragerea sprijinului sindical în 
eventualitatea căutării unei al
ternative în cadrul conducerii 
laburiste într-un viitor previ
zibil. De altfel, însuși votul din 
comitetul executiv pare să aibă 
multiple implicații, iar noul se
cretar general al Partidului la
burist, Harry Nicholas, s-a nro- 
nunțat pentru dreptul oricărui 
membru al_ cabinetului de n 
vota cum îi place atunci cind 
participă la dezbaterile în ca
drul . partidului. La această po
ziție s-au alăturat și membrii 
arinii de stînga, a căror opoziție 
față de proiectul legislației an- 
tisjndicale a căpătat acum o 
pondere crescîndă în balanța 
politicii partidului.

Dacă într-adevăr are loc o 
distanțare între cabinet și orga
nul suprem al Partidului labu
rist, atunci sînt în maro măsură 
explicabile eforturile depuse în 
prezent de liderul partidului, 
Harold Wilson, de a calma at
mosfera creată și de a redresa 
moralul. Deocamdată, în ședin- 

apelul 
primit 

celor 
lui Ja-

producțle,
muncilor fizice grele și 
creșterea celor cu soli
citare predominant in
telectuală, consecințele 
intensificării zgomotu
lui citadin, ale sporirii 
traficului rutier, impu- 
rificării aerului și apei 
etc. Pe de altă parte, 
creșterea duratei medii 
de viață (în România 
de la 42 ani în 1932, la 
aproape 70 de ani în 
1968) a pus și la noi pe 
primul plan bolile zise 
degenerative sau meta
bolice : cardiovascu
lare, de nutriție și altele 
care se manifestă în a 
doua jumătate a vieții, 
deși instalarea lor, în
ceată și ascunsă, începe 
încă de la vîrsta tînără. 
Către această proble; 
matică nouă se în
dreaptă atenția medi
cinii moderne în gene
ral, ea ocupînd un loc 
de prim plan în activi
tatea din țara noastră. 
Maniera de abordare și 
rezolvare a unor ase
menea probleme de să
nătate este tot mai mult 
preventivă nu numai 
prin măsuri de profi
laxie primară, de asa
nare a mediului exte
rior, dar și prin pro- 
grame de supraveghere 
medicală activă a unor 
grupuri tot mai mari 
de populație. Medicina 
actuală tinde să devină 
astfel din ce în ce mai 
mult o medicină pre
ventivă.

în complexitatea in
terdependenței dintre 
om și mediul exterior 
în care acesta trăiește 
și de care nu poate fi 
îespărțit, ocrotirea sănă
tății se orientează în așa 
fei îneît să cîștige, să-și 
alieze, în marea luptă 
pentru sănătate, pe fie
care cetățean. în acest 
sens, semnificația ce 
trebuie acordată „Zilei 
sănătății" este profun
dă și cuprinzătoare. Ea 
constituie o ocazie ni
merită de a Invita pe 
fiecare dintre noi să re
flecteze la contribuția 
ce o poate aduce la a- 
părarea propriei sale 
sănătăți, prin modul 
său de viață, prin îm
bogățirea culturii sale 
sanitare, prin utilizarea 
rațională a tot ceea ce 
sistemul de ocrotire a 
sănătății, într-un stat 
socialist ca al nostru, 
ne pune Ia dispoziție în 
mod gratuit.

Răspunzînd necesităților eco- 
■i'nomiei noastre naționale, Uzi

nele de strunguri din Arad își 
diversifică producția de mașini- 
unelte. Odată cu începerea fa
bricației de serie a strungurilor 
de tip „C“ cu diametre de 450, 
500 și 560 mm a fost omologată 
o nouă familie de astfel de ma
șini — „D“, cu diametre mai 
mari de prelucrare : 630, 700 și 
800 mm.

Noile produse au o precizie șl 
rigiditate mare în exploatare, 
avansuri rapide, cuplaje electro
magnetice, parametri care le si
tuează Ia nivelul mașinilor simi
lare produse în țări .cu experi
ență în acest domeniu. Strungu
rile din familia ,,D“ sînt pro
iectate pentru a putea primi și 
comandă program numerică, 
ceea ce le conferă un mare ran
dament în procesul de producție.

în acest an Uzina de strunguri 
din Arad va fabrica 14 tipuri de 
strunguri cu dimensiuni variate 
de prelucrare, în funcție de soli
citările întreprinderilor din țară 
și ale beneficiarilor de peste ho
tare.

pe 
unei 
ția 
țîune grevistă 
„Ford“ și acum aceea a piloților 
de la compania aeriană ..BOAC" 
mult criticata aventură din An
guilla...

Reîntors din călătoria sa di
plomatică în Nigeria si Etiopia, 
premierul Harold Wilson avea 
să găsească acasă o situație cri
tică pentru partidul al cărui 
lider este. Momentul de criză 
din sînul partidului a fost pro
vocat de așa-zisul „caz Calla
ghan". Punctul de plecare 
l-a constituit cunoscuta „Carte albă'" 
forma 
care 
unei 
ment

în Capitală se desfășoară în
tr-un ritm intens construcția 
uneia dintre cele mai mari fa
brici de articole de sticlărie din 
tară. Noua unitate va avea o 
capacitate anuală de 112 000 tone 
și urmează a fi dată în funcți
une la jumătatea acestui an.

Principalele faze ale procesu
lui tehnologic, — pregătirea ma
teriei prime și a amestecului, a- 
limentarea cuptoarelor și regla
rea funcționării lor. transportul 
uzinal — sînt automatizate.

O parte însemnată din echipa
mentul tehnic necesar «cestul 
obiectiv este livrată de uzinei» 
specializate din țară.

Lucrările de proiectară apar
țin institutului de specialitate *1 
Ministerului Industriei Ușoare, 
iar execuția, șantierului Ministe
rului Construcțiilor pentru In
dustria Chimică șl Rafinării.

(Agerpres)

de" 
județele 
sută din 
la șută j 
cita 61 
climatice 
unele județe din 
s-au însămînțat decît suprafețe mici, 
cu mult sub posibilități : Cluj — 14 
la sută din terenurile destinata cul
turilor din prima epocă ; Maramureș 
— 18 la sută ; Mureș — Î6 la sută.

Executarea la timp a semănatului 
necesită pregătirea cu cea mal mare 
răspundere și în condiții agrotehnice 
superioare a terenului. Trebuie spus 
că, pînă la această dată, arăturile 
pentru însămînțările de primăvară 
au fost făcute în proporție de 48 la 
sută pe terenurile întreprinderilor a- 
gricole de stat și numai 28 la sută 
pe cele ale cooperativelor agricole. 
CI ir șl în i.........................
"^.Allvanla, un 
zvîntat mai re] 
existe suprafețe 
din cele rămase nearate 
și care n-au fost încă 
vederea semănatului.

In această perioadă, atenție cores
punzătoare trebuie acordată altor lu
crări de sezon : însămințarea și plan
tarea legumelor în cîmp și în sola
rii, dezgropatul și tăierea viței de 
vie, plantarea pomilor, amenajarea 
terenului în vederea Irigării etc. 
îndeosebi acțiunile desfășurate în le- 
gumlcultură sînt întîrziate. Suprafața 
ocupată cu culturi forțate în răsad
nițe a fost realizată în proporție de 
numai 48 la sută, în întreprinderile 
agricole de stat și 55 la sută în coo
perativele agricole. întîrzie, de a- 
șemenea, și pregătirea răsadurilor 
necesare plantărilor în cîmp. Dacă 
în întreprinderile agricole însămînța 
tul și repicatul în răsadnițe ale le
gumelor din urgența a treia s-au 
terminat, în cooperativele • agricole

tului acestui 
crescut de la 
lioane lei în 
la 6 miliarde 
lioane lei în 
aceeași perioadă, inves
tițiile au crescut de 
peste 3,5 ori, fiind date 
în funcțiune noi spitale, 
policlinici și alte tipuri 
de unități; în anii cons
trucției socialiste a spo
rit considerabil numă
rul cadrelor medico-sa- 
nitare, în prezent lu- 
crind în unitățile de a- 
sistență peste 31 000 de 
medici — ceea ce re
prezintă un medic la 
643 locuitori — și peste 
90 000 cadre medii și 
auxiliare ; au fost luate 
măsuri. (Organizatorice, 
in urma cărora a fost 
mărit gradul de acce
sibilitate a populației 
la asistența medicală, a 
crescut eficiența aces
teia.

Urmărindu-se. perfec
ționarea continuă a a- 
sistenței medicale, plg- 
'nara Comitetului Cen
tral al P.C.R. din 24—25 
octombrie 1968 a efec
tuat o analiză profundă 
a stării de sănătate și a 
rezultatelor . obținute 
pînă acum și a stabilit, 
după ample dezbateri, 
noi măsuri pentru îm
bunătățirea ocrotirii
sănătății poporului nos
tru. Ca urmare, re
centele Directive ale 
Comitetului Central
al partidului — do
cument de covîrșitoa- 
re însemnătate — ja
lonează cu precizie di
recțiile de urmat în 
anii viitori. în vederea 
formării și utilizării 
mai raționale a perso
nalului medico-sanilar, 
dezvoltării .bazei mate
riale și gospodăririi cu 
maximum de eficiență 

niațerjale 
' puse" la

vă. înfruntînd valul 
mirilor din mișcarea 
documentul respectiv a primit 
aprobarea cabinetului șl ulte
rior a Camerei Comunelor. Mai 
urma să treacă 
ce era considerat 
formalitate uzuală".
me, votul de sprijin din partea 
comitetului executiv al partidu
lui laburist. în componenta că
ruia intră și membri ai cabine
tului. Unul dintre aceștia, James 
Callaghan, fost ministru al fi
nanțelor și în prezent ministru 
al afacerilor interne, s-a alătu
rat, însă, acelora care au votat 
împotriva „Cărții albe". Potrivit 
statutului laburist, un asemenea 
act de respingere nu 'are de 
fapt efecte determinante. întru
cît atributele supreme sînt de
ținute de primul ministru, care 
este și lider al partidului.

Cu toate acestea. faptul

Din colțul 

tribunei, Ia

rea funcțiunilor complexe 
ale locuinței. Numai că 
reușita lor deplină este in
disolubil legată de o echi
valentă schimbare de con
cepție' și în domeniul adia
cent al mobilierului și e- 
chipamentului casnic. Dacă 
apartamentele de categoria 
întîi și chiar a doua, mai 
apropiate de cele realizate 
pînă în prezent, s-ar putea 
acomoda produselor exis
tente în comerț, apoi în 
ceea ce privește categoriile 
a treia, a patra și 
garsonierele, se poate 
s rune că nici cele mai 
izbutite proiecte nu vor 
putea da satisfacție de
cît în condițiile diversi
ficării corespfewzătowe a 

mobilierului și a echipaîs«en- 
tului. Nu numai că utili
zarea mobilierului moște
nit — greoi, masiv și cu 
risipă dimensionat — este 
de neconceput, dar pînă și 
echiparea cu cele mai „mo
derne" produse aflate la 
ora actuală în magazine ar 
implica numeroase dificul-

'O t< ’/
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ACTUALITATEA CULTURALĂ
La Teatrul „C. I. Nottara" EXPOZIȚII

„FEDRA" de Racine
TONITZA

LA
Este bine cunoscut fap

tul că opera dramatică 
realmente clasică nu se 
poate învechi niciodată. A- 
ceasta este condiția ei de 
existentă, venerată de eter
nul uman pe care-l conți
ne. Ceea ce poate diferi și 
în mod necesar diferă de 
la o operă istorică la alta 
este doar modul în care 
se valorifică scenic textul 
in cauză. Un asemenea text 
ar apărea, bineînțeles, de
suet dacă l-am înfățișa în 
vesmintele unor 
apuse. El poate fi 
buie îmbrăcat de 
dată în hainele 
contemporaneității, 
condiția ca aceste ____
să-i vină bine, să i se po
trivească. Dacă, prin urma
re, din multitudinea de in
terpretări și considerații 
critice asupra „Fedrei" — a- 
parținînd unor personali
tăți de prestigiu în litera
tura universală — regizorul 
spectacolului de la Teatrul 
Nottara, Mircea, Marosin, 
n-a vrut să împrumute 
nici una. încercînd să gă
sească o modalitate origi
nală. proprie de abordare 
a textului, el a procedat 
cit se poate de firesc.

O asemenea soluție putea 
fi. desigur, fecundă, cu 
condiția. însă, ca regizorul 
s-o aplice consecvent si 
unitar, ținînd seama de ne
cesitatea respectării a. ceea 
ce am numi spiritul clasi
cismului francez, exprimat 
în opera lui Racine la ni
velul perfecțiunii: subli
mul firesc al comportării 
naturale si 
umane a . ___ ___ „
demnitatea tragică intrin
secă eroilor (si îp, special 
eroinelor raciniene), 'fine
țea analizei psihologice, 
puritatea și claritatea sti
lului^ în sfîrsit poezia si 
armonia deplină care ema
nă din „Fedra". Era oare

vremuri 
și tre- 
fiecare 

noi ale 
dar cu 

haine

al existenței 
personajelor.

compatibilă realizarea unui 
asemenea deziderat cu do
rința întemeiată a regizo
rului de a prezenta specta
torului de astăzi persona
jele clasice înveșmîntate în 
haina unui comportament 
adecvat sensibilității mo
derne ? Putea să ne apară, 
de pildă, zbuciumul pasio
nal al Fedrei. cu intensi
tățile sale sublime, etern 
umane, creat prin mijloa
cele de expresie ale artei 
dramatice contemporane ? 
Fără îndoială că da. (Ne-o 
demonstrează. de altfel

poată închega unitatea an
samblului, interpreta tra
gediei s-au descurcat fie
care cum a putut, salvînd 
în parte cite ceva din va
lorile 
cine, 
tistă 
făcut 
(uneori 
dente) pentru a 
în străfundurile unui su
flet sfîșiat de confruntarea 
tragică a pasiunii cu dem
nitatea princiară a eroinei 
întruchipate. Cu toate a- 
cestea, (deși actrița are.

capodoperei lui Ra- 
Atît de apreciata ar- 
Gilda Marinescu a 

eforturi evidente 
chiar prea evi- 

răzbate

cronica dramatică
ctiiar unele momente izbu
tite. din păcate prea puține, 
din spectacol, la care ne 
vom referi mai departe). 
Direcția de scenă n-a izbu
tit insă să armonizeze folo
sirea unor mijloace de ex
presie moderne cu spiritul 
clasic necesar și atunci ri
goarea compoziției a deve
nit pe scenă rigiditate, 
comportarea naturală a 
personajelor n-a atins su
blimul decît arareori, trans- 
formîndu-se. de regulă, în 
violenta gesturilor și a ex
primării vocale, demnitatea 
tragică n-a găsit în genere 
corespondenta ..modernă" 
decît în alternantele soap- 
tă-strigăt. radiografia pa
siunii a relevat doar o sen
zualitate dezlănțuită, iar în 
asemenea condiții nici vor
bă n-a mai putut să fie 
de claritatea și puritatea 
stilului; în ultimă analiză 
poezia și armonia, virtuți 
caracteristice tragediei ra- 
ciniene. au fost uzurpate 
de stridență.

Conduși de o concepție 
regizorală confuză, fără să

după părerea noastră, ca
litățile necesare). Fedra ei 
n-a fost autentică decît pe 
alocuri (am menționa, de 
pildă. apariția inițială, 
reacția trăită în momentul 
cînd află că Hipolit o iu
bește pe Arida, măreția 
cronică dramatică din fi
nal). In rest, ținuta tra
gică s-a transformat în 
contorsiuni neavenite, nu
anțele au devenit 
ple șoapte albe, 1 
nea s-a convertit în 
se de glas, lăsînd 
dată impresia unor 
turi lipsite de sens, 
spirală, distribuirea 
tulul emerit George Deme- 
tru în Tezeu a dus la o 
prezență scenică impozan
tă, ' dar si la un mod de 
interpretare exterioară 
(poate cu excepția finalu
lui). la. declamarea versu
rilor.
ziuni regizorale de demult, 
ca și în cazul Panopei. ju
cată de Geta Cibolini (des
coperind aici singura uni
tate de stil din spectacol!). 
Hipolit al lut Emil Hossu

! sim- 
tensiu- 

exce- 
nu o 
efor- 

Nein- 
artis-

aparținînd unei vi-

a beneficiat în oarecare 
măsură de farmecul și • 
plastica tînărului interpret, 
rămînînd însă deficitar sub 
raportul nuanțărilor în 
glas și al conturării depli
ne a personajului (în sen
sul evidențierii ț mai nete, 
de exemplu, a orgoliului 
ce-l domină). „Perechea" 
lui Hipolit. Arida, a pășit 
îti Ioana Manolescu o in- 

. terpretă suavă și grațioasă 
dar care n-a izbutit să dea 
rolului relief și glasului 
intensitățile adecvate. Oe- 
nona ni s-a părut. în inter
pretarea Eugeniei Marian, 
prea confecționată ca 
să mai putem crede în 
ceea ce face. In sfîrșit, 
George Buznea ne-a oferit 
un Teramen cu prestanță 
(poate cu prea multă pres
tanță. în sensul unei anu
mite rigidități), măsurat, 
utilizîndu-si bine glasul în 
emiterea cantabilă (dar de 
data aceasta nu cîntătă) a 
versurilor. Pe scurt, repe
tăm. aproape fiecare inter
pret pare apărut în palatul 
de la Trezena, din altă 
piesă (și nu din Racine).

Dacă Mircea Marosin ar 
fi fost numai scenograful 
spectacolului, l-am. fi a- 
plaudat deplin : soluția sa, 
decorul unic, simplu, apă
sător de roșu, dar consti
tuind tocmai prin aceasta 
o ambiantă pasională și 
tragică totodată (cu excep
ția „aparițiilor" nejustifi
cate. figurate în alb pe 
fondul negru la arlechin), 
ar fi putut conferi valorile 
plastice potrivite unei in
terpretări sigure, unitare, 
armonioase, aptă să slu
jească în spirit contempo
ran valențele superioare 
ale textului. Am fi dorit, 
sincer, un asemenea spec
tacol. dar nu ne putem 
decît exprima regretul ne- 
îndeplinirii lui.

CONSTANTA
de artă din 

duminică 6 
pictură —

In sălile muzeului 
Constanta s-a deschis, 
aprilie, o expoziție de 
Nicolae Tonitza.

Preocupat de ideea valorificării 
unui important fond expozabil de o- 
pere aparținînd școlii românești de 
pictură, fond care, din lipsă de spa
țiu, nu. este prezentat vizitatori
lor, colectivul muzeului a inițiat, de 
la începutul acestui an, organizarea 
— în fiecare lună ’— a unor săli o- 
magiale destinate comemorării unui 
anumit artist. în lunile ianuarie, fe
bruarie și martie au fost organiza
te săli omagiale C. Ressu, Lucian 
Grigorescu și Th. Aman. Acestea 
au grupat deopotrivă lucrări aflate 
în depozitele și expoziția permanen
tă a muzeului din Constanța, ca și 
ale muzeului „Dinu și Sevasta Vin- 
tflă" din comuna Topalu. Organiza
rea acestor săli omagiale a prilejuit 
susținerea unor ghidaje sistematice, 
a unor largi expuneri privind viata 
și activitatea pictorului comemorat, 
locul pe care acesta îl ocupă în ca
drul școlii naționale de pictură ; au 
fost inițiate și seri dedicate artiștilor, 
în care după prezentarea vieții și 
operei s-au făcut proiecții însoțite de 

' muzică (L. Grigorescu) sau proiecții 
cu film (Th. Aman). Experiența do- 

\ bîndită va fi continuată prin or
ganizarea cit mai variată și in
teresantă a acestor săli omagia- 
le. Se realizează în acest fel o extin
dere a legăturii cu publicul, o mai 
largă comunicare cu acesta, culti- 
vîndu-se obiceiul de a viziona pe
riodic muzeul.

Florica POSTOLACHE 
directoarea Muzeului de artă 
Constanța

★

Mihai VASILIU

cwm ut

HAVD^ SI MOZART

I INTERPRETAREA 

EORMAțIEI „MUZICA*4
Ceea ce impresionează îndeo

sebi în interpretările formației 
„Muzica" este acea atitudine în 
adevăr intelectuală, de cerceta
re a universului sonor al operei 
tălmăcite.

In interpretarea cvartetelor 
„Gluma" și „Ciocîrlia" de 
Haydn, puritatea stilistică 
nu e privită si urmărită ca scop 
în sine ; prezentată în contururi 
clare, cu mult bun gust, sfera 
expresivă a acestor lucrări ni 
se revelează treptat, de la dis
creția si echilibrul unui Largo- 
sostenuto — cvartetul Op. 33, la 
voioșia robustă adînc spirituali
zată a Menuetto-ului sau exu
beranta captivantă, mobilizatoa
re, frenetică chiar, a finalului 
cvartetului Op. 64.

Fără a dramatiza în mod 
ostentativ substanța muzicală a 
cvartetului K. V. 421 de Mozart 
interpret» au lăsat sâ transpară 
în mod firesc acel fior emoțio
nal tipic mozartian, înclinat 
spre melancolie, într-un echili
bru dinamic de înaripate spe
ranțe și resemnări iluminate de 
candoare. De altfel — și proba
bil nu greșesc afirmînd acest lu
cru — simțul măsurii, al echili
brului, constituie trăsătura de
finitorie a interpretărilor rea
lizate de formația „Muzica".

In perspectiva a 5 ani de ac
tivitate, cei patru interpret!, 
membri ăi Orchestrei filarmo
nice „George Enescu" — violo
niștii George Hamza și Con
stantin Costache, violistul Lu
dovic Lang, violoncelistul Ro
bert Sladek — au parcurs trep
tele unei fructuoase evoluții de 
la entuziasmul initial, hrănit 
cu fervoare, la fazele actuale 
caracterizate printr-o gîndire 
matură, aleasă sensibilitate si 
rafinament sonor. Deosebit de 
bogat și divers, repeitoriul for
mației include în momentul de 
fată aproximativ 35 de cvartete, 
lucrări aparținînd maeștrilor 
școlii clasice vieneze. perioadei 
romantice — Schubert. Fatirâ 
sau celei moderne — Debussy. 
Ravel. O atenție deosebită este, 
de asemenea, acordată promo
vării cvartetelor românești, u- 
nele dintre aceste lucrări — 
creații aparținînd compozitori
lor Dumitru Bughici. Dumitru 
Capoianu, Wilhelm Berger, sau 
Lucian Metianu, dedicate for
mației — fiind prezentate în 
primă audiție.

Turneele din tară și străină
tate au prilejuit presei de spe
cialitate evidențierea calităților 
acestei formații

Amintind faptul că direcția 
Filarmonicii de stat din Cluj a 
găsit deja mijloace pentru con
stituirea. deja a unui cvartet 
propriu, considerăm oportună 
cooptarea formației „Muzica" 
în calitate de cvartet perma
nent al Filarmonicii „George 
Enescu". în cadrul multiplelor 
activități de ordin muzical pe 
care această Instituție le orga
nizează.

Dumitru AVAKIAN

Pe scenele
* Teatrul Mic anunță — pentru 11 

aprilie — premiera piesei Iona de 
regia lui Andrei 
-,’lc

Marin Soiescu, în
Șerban (scenografia : Florica Mălurea- 
nu). interpret : George Constantin.

• Teatrul de- stat “din Galați.., ya 
prezenta — joi,..orele :20, in sala Tea
trului „Lucia Sturdza- Bulandra" din 
bd. Schitu Măgureanu — un specta-

C O N C
9 Miercuri 9 aprilie, la Ateneu, 

vom avea prilejul 
binecunoscutul pianist sovietic Rudolf 
Kerer interpretînd — în recital — lu
crări de Chopin, Prokofiev, Schu
mann. La 11 și 12 aprilie, în compa
nia orchestrei simfonice a Filarmoni
cii „George Enescu" dirijată de Mihai

să-] ascultăm pe

teatrelor

o Recent, la Galeriile de artă din 
str. Mihai Vodă, a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură și grafică Dan 
Ialomițeariu.

• In foaierul Teatrului de comedie 
poate fi vizitată expoziția de grafi
că Eugen Crăciun.

9 Prima expoziție 
nărului pictor loan 
deschisă, duminică 6 
Kalinderu.
• Secția de artă plastică a 

lui mixt din Rîmnicu Sărat 
nizat o expoziție intitulată 
grafică contemporană". Expoziția re
unește o selecție a celor mai bune 
lucrări ale genului aflate în patri
moniul muzeului.

personalâ a ti- 
Gînju 
aprilie.

a fost 
în sala

de
lui

Leo-

col cu piesa Emhi și Veronica 
Eugenia Busuioceanu, în regia 
Gh. Jora (scenografia : Adriana 
nescu). în rolurile principale : Dumi
tru Pîslaru (Erainescu), . Paula Benz 
(Veioniea Micle), Eugen Popeșcu- 
Cosinin (Maiorescu). Muzica de sce
nă : D. Capoianu.

E R T E
Brediceanu, pianistul Rudolf Kerer va 
interpreta concertul nr. J de Brahms.

• „Cvartetul Philarmonia" vă invi
tă astă seară, ora 20, la Sala mică a 
Palatului, la o seară de muzică de 
cameră, închinată cvartetelor lui 
Haydn și Mozarl.

MANIFESTĂRI JUBILIARE

a-

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a 150 de ani de la naș
terea lui Alecu Russo, la căminele 
culturale din comunele Sărmaș, Su- 
plac, Bahnea, Dedrad și în alte
proape 30 de localități din județul 
Mureș, au avut loc expuneri și sim
pozioane dedicate vieții și operei 
marelui cărturar. Profesori din în- 
vățămîntul superior și mediu, cerce
tători 
vorbit 
rară

în domeniul literaturii au 
despre bogata activitate lite- 
desfășurată de Alecu Russo.

Duminică, au continuat în județul 
Covasna manifestările jubiliare pri
lejuite de împlinirea a 185 de ani de 
la nașterea eminentului om de știință 
Kor’osi Csoma Sândor. orientalist de 
renume. Dimineața. în orașul Covas
na, a avut loc, într-un cadru festiv, 
depunerea pietrei de temelie a so
clului pe care se va așeza bustul sa
vantului. După-amiază, la Chiuruș. 
satul natal al lui Korosi Csoma Sân
dor. a avut loc un simpozion.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

lipsa debaralelor și a du
lapurilor înzidite — deci 
suprapunerea și suspenda
rea de corpuri de mobi
lier, valorificarea pentru 
depozitare a spațiului de 
sub pat etc. Să recurgă la 
soluții economice, din punct 
de vedere al ocupării su
prafețelor, cum ar fi su
prapunerea paturilor pen
tru copii, ori utilizarea pa
turilor și canapelelor raba
tabile. Să combine funcțiuni 
multiple într-o piesă unică, 
de pildă o masă — al cărei 
blat, furniruit pe o parte 
și melaminat pe cealaltă, 
poate fi folosit De ambele 
părți — servește succesiv 
gătitului, călcatului rufe
lor. servitului mesei, stu
diului. Aceleași cerințe de 
dimensionare economică și 
polivalentă funcțională se 
impun echipamentului me
najer : spălătorul, frigi
derul, mașina de gătit, ma
sa de lucru și spațiul de 
depozitare a vaselor e ne
cesar să fie grupate într-o 
piesă unică, într-un bloc 
de bucătărie, cu o maxi
mă economie de spațiu, 
soluție frecventă în alte 
țări. Renunțarea, în cazul 
unor tipuri de aparta
mente, la o bucătărie 
independentă și crearea 
unei nișe destinate gă
titului interzice instala
rea gazelor naturale, 
pretinzînd în schimb găti
tul electric. Neprevederea

apei calde cu distribuție 
centralizată presupune pre
pararea locală a acesteia, 
pentru baie și bucătărie. 
Rezultă de aici necesitatea 
producerii și punerii în vîn- 
zare a mașinilor electrice 
de gătit, a încălzitoarelor 
electrice de apă. Toate a- 
eeste cerințe au o scadență 
apropiată și de mare an
vergură, dacă ținem seama 
că aproximativ 50 000 din
tre apartamentele planifi
cate a se da în folosință 
în acest an sînt de cate-, 
goriile a treia, a patra și 
garsoniere. S-a făcut tot 
ce era necesar ca familiile 
care le vor ocupa să dis
pună de mobilierul și echi
pamentul de trebuință ?

La direcția tehnică din 
Ministerul Economiei Fo
restiere ni se spune că în 
prezent se află în execuție 
serii de prototipuri de 
mobilier pentru fiecare tip 
de apartament de catego
riile a treia și a patra, ur- 
mînd ca pentru categoriile 
întîi și a doua să fie uti
lizat în continuare mobi
lierul existent. Prototipu
rile vor fi gata, probabil, 
la începutul lunii mai, cînd 
se vâ organiza o expoziție 
pentru dezbaterea lor pu
blică. Apoi se va trece la 
omologarea lor pentru pro
ducția de serie și la con
tractarea' cu delegații Mi
nisterului Comerțului Inte
rior, Cum în lunile iunie- 
iulie tot se desfășoară con
tractările pentru anul vii
tor, este sigur că în 1970,

muzeu- 
a orga- 

„Arta

V

1

cinema

Tncepînd de azi, la cine
matografele BUCUREȘTI și 
REPUBLICA rulează filmul 
documentar : Vizita pre
ședintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica 
Turcia.

« Pipele : REPUBLICA — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUCUREȘTI 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16;
18.30 ; 21, FAVORIT - 10 ; 13 ;

45.30 ; 18 ; 20,30, SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete —
2759) ; 20,15 (seria de bilete —
2760) .
• Crimă în stil personal : FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
20,45.
e Răutăciosul adolescent : VIC
TORIA - 3.45 : 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ;
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Tata : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 
J5 ; 17 ; 19 ; 21.
o Preludiu : LUMINA — 9,15—16 
în continuare ; 18,30 ; 20,45.

Simfonia dragostei : CINEMA
TECA — 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Rlo Bravo : DOINA - 11,30 ;
16 ; 19,30, ARTA — 8,45—17 în
continuare ; 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Oameni împietriți : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
S Totul pentru rîs ; Cultura pler- 

cului ; 600 secunde de adevăr ;
Gustav se odihnește : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
o Pe plajele lumii : FEROVIAR 
— 8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Riscurile meseriei : GRIVITA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Columna (ambele serii) : 227
FRAȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30 ; 19.
o Rolls Royce-ul galben : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.

Romanță pentru trompetă i 
BUZEȘTI — 20,30.
G Un om pentru eternitate : DA
CIA — 8,45—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,45.
O Pasa :
13,30 ; 16
— 15,30 ;
9 ; 11,15 -.

• Pe teren propriu : DRUMUL 
SĂRII — 13 ; 17,30 ; 20.
• Profesioniștii
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Marele
15.30 ; 18.
9 Gustul

. 20,30.
©> La est
— 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30
RIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 : 17 ; 19,30.
o Pentru încă puțini dolari : 
VOLGA — 9—15,30 în continuare ;
18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Feldmareșala : VIITORUL —
15.30 ; 18.
• Drumuri : VIITORUL — 20,30.
• Neînțelesul : MOȘILOR — 15,30; 
18.
• Cele trei nopți ale unei iubiri î 
MOȘILOR — 20,30.
q „...Apoi s-a născut legenda* : 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căderea Imperiului Roman : 
MUNCA — 16.
• Magazinul de pe Strada Mare : 
MUNCA — 20.
• Tată de familie : TOMIS — 9— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Duelul lung : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
• Mesteacănul : FLACĂRA — 
20,30.
• Veșnicul întîrzlat: VITAN — 
15,30 ; 18.
• Tandrețe : VITAN — 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan: 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Valea : RAHOVA — 20,30.
e Becket : PROGRESUL — 15,30 ; 
19.
e Urletul lupilor : PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

FERENTARI

IN-

BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
18.15 ; 20,30, GIULEȘTI 

18 ; 20,30, AURORA — 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

o Aventurile Iul Tom Sawyer j 
Moartea Iul Joe Indianul : UNI
REA — 15,30 ; 19.
O Prințesa : LIRA
20,15.

15,30 ; 13 ;

șarpe
mierli :

COTROCENI
COTROCENI

de Eden : FLOREASCA
20, GLO-

(Urmare din pag. I)

Considerăm, de aceea, că, depărta 
de a mai fi ancorată în secretele ori 
misterele în care se retrăgea, inefi
cientă, medicina de altădată, medi
cina modernă urmărește cu perseve
rență să cîștige tot mai mult loc și 
timp în sfera de preocupări și în 
cultura omului modern. Ca atare, 
niciodată educația sanitară nu a a- 
părut mai indispensabilă ca astăzi, 
pentru a contribui la protecția omu
lui înti’-un mediu exterior cu variat! 
factori vătămători și de risc pentru 
sănătate mai mult sau mai puțin 
cunoscuți.

Sărbătorirea „Zilei sănătății" în 
tara noastră coincide — și nu întîm- 
plător — cu „Ziua mondială a să
nătății". fixată de Organizația Mon
dială a 
înființarea 
fiecare an, ... ...
O.M.S. stabilește o temă referitoara 
la un anumit aspect al sănătății o® 
plan mondial, pentru a-1 supune a- 
tentiei întregii lumi și a solicita con
cursul opiniei publice în vederea re
zolvării problemei respective. Pentru 
acest an, tema recomandată este in
titulată : „Sănătate, muncă, produc
tivitate", ceea ce coreșpunde, desigur, 
și cu preocupările noastre în activita
tea medico-sanitară. Este recunoscut 
că la baza oricărui progres, a oricărei 
dezvoltări stă omul și că fără inter
venția sa activă, toate mașinile, in
stalațiile și materiile prime ar ră- 
mine neproductive. De aceea, înlăn
țuirea noțiunilor ce alcătuiesc titlul 
temei citate ni se pare pe deplin jus
tificată, obiectivele fiind perfect 
complementare : productivitatea nu

Sănătății încă de la 
acesteia, în 1948. In 
cu ocazia acestei zile.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Muzică de cameră : cvartete 
de Haydn și Mozart, în interpre
tarea cvartetului „Philarmonia" 
— 20.
O Opera 
19,30.

Română : Carmen — 
i

• Teatrul' de Operetă-: Voievodul 
țiganilor — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 16 ; Părinții 
teribili — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă
gureanu) : Moartea lui Danton — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30.
O Teatrul Mic : Prețul — 20.
O Teatrul satiric.-muzical ,,C. Tă- 
r.ase" (sala Savby) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19.30.
o Teatrul de estradă „Ion Vasiles- 
cu" : De la Bach la Tom Jones 
— 20.

16,30 — Telex TV. 16,35 — TV 
pentru specialiștii din industrie. 
<* Chimie o Produse chimice 
pentru combaterea dăunătorilor 
din agricultură. Prezintă : ing. A. 
Teodoru. 17,05 — Limba franceză 
— lecția 53. 17,30 — Campionatele 
internaționale de natatie ale Ro
mâniei. 18,30 — Lyceum — emi
siune pentru elevi. „Caiete de 

adolescență". Prezintă : Octav Pancu-Iași. 19,00 — Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. 19,30 — Actualitatea științifică. Centre științifice
— lașul. 20,00 — Roman foileton ,.Forsyte Saga" (XXIII). 20,50 — „Steaua 
fără nume" — emisiune-concurs de muzică ușoară. 21,50 — Prim plan. Mi
ron Radu Paraschivescu. Emisiune de Mioara Cremene și Sergiu Huzum. 
22.20 — Gong — emisiune de actualitate teatrală. 22.45 — Telejurnalul de 
noapte. 23 00 — închiderea emisiunii.
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de electrotehn.câ și electronică aplicată de la Palatul pionierilor din CapitalăInstantaneu la cercul

® ® ® B O O O ® El
dacă vor exista cereri din 
partea comerțului, mobi
lierul respectiv va apare 
în magazine. Ni se mai dau 
și asigurări că, la cererea 
expresă a M.C.L. produc
ția noilor tipuri de mobi
lier va putea începe încă 
din trimestrul IV al anului

ce i-a fost încredințată să 
fie necesară trecerea a 
14 luni ? .Ni se va răspunde, 
poate, că față de ritmul 
obișnuit de asimilare a 
produselor noi este vorba 
aici de un termen record, 
Posibil. Dar cînd se știa 
că zeci de mii de familii

blocului polivalent de bu
cătărie. efectuat și detaliat 
la atelierul de mobilier al 
I.P.C.T., trimis pentru in
formare diferitelor minis
tere producătoare nu pare 
să fi stîrnit un prea mare 

,ecou la acestea. Cit privește 
mașinile de gătit și încăl-

I
se poate îmbunătăți dacă nu se spri
jină pe o sănătate solidă, și nici să
nătatea nu poate prospera decît da
torită unei mai bune productivităti- 
Ergonomia, lupta contra zgomotului 
uzinal, lupta contra prafului și a to
xicelor din atmosferă, a temperatu
rilor excesive, iată cite problema 
se pun pe plan mondial — în uzine, 
fabrici și centre aglomerate — pen
tru a fi rezolvate de medici, in cola
borare cu ingineri, tehnicieni, psiho
logi, economiști, statisticieni și a se 
obține astfel apărarea sănătății celor 
ce muncesc și. totodată, creșterea 
productivității. îndeplinirea 
țara 
five 
nilor 
tulul 
pune, 
treaptă mai înaltă a cercetării știin
țifice medicale, promovarea mai ra
pidă a ideilor valoroase, novatoare, 
mărirea contribuției acestui sector 
la rezolvarea problemelor curente 
ale activității. După cum este st: s 
legată de promovarea unei înalte e- 
tici profesionale, de continuarea va
loroaselor tradiții ale corpului nos
tru medical, căruia i se cere să des
fășoare o activitate neobosită pentru 
înfăptuirea măsurilor inițiate.

Sărbătorirea „Zilei sănătății" con
stituie și un prilej fericit de a sub
linia contribuția activă, rodnică a or
ganelor și organizațiilor de partid și 
de stat, de masă și obștești, a ac
tivului medico-sanitar Ia realizărila 
obținute în opera de ocrotire și pro
movare a sănătății poporului nostru. 
Personalul din unitățile medi- 
co-sanitare — de la cele mal în
depărtate dispensare din mediul ru
ral,~ puncte sanitare și farmaceutice 
pînă la modernele unități sanitare 
din marile orașe — și-a dobîndit 
prețuirea populației pentru mun
ca sa 
pasiune, 
nism 
tirii sănătății.

și în 
obiec-noastră a acestor

— în cadrul larg al sarci- 
trasate de Directivele Comite- 
Central al partidului — presu- 
fără îndoială, și ridicarea Pe o

pusă cu dragoste 
cu competență și 

în slujba apărării și ocru- 
Condițiile în care 

cadrele medicale își exercită nobila 
profesiune — fie în spitale, policli
nici și circumscripții medicale, fie în 
institutele de îhvătămînt superior și 
școlile sanitare, pentru formarea 
schimbului de mîine — sînt mereu 
mai bune, ca urmare a eforturilor 
care se fac pentru dezvoltarea bazei 
materiale a sănătății, semn sigur și 
plin de semnificații, care atestă si
tuarea grijii față de om în centrul 
preocupărilor partidului și statului 
nostru socialist.

Deplin încrezătoare în politica par
tidului, hotărîte să o slujească cu 
devotament prin îndeplinirea exem
plară a multiplelor obligații profe
sionale ce le revin, profund recunos
cătoare pentru grija și sprijinul ca 
li se acordă permanent, pentru so
lutionarea 
sănătății, 
sanitare 
bilizeze 
muncă 
perspective promovată de partid 
în domeniul ocrotirii sănătății să se 
înfăptuiască întocmai, pentru ca șl 
pe această cale România socialistă să 
facă noi pași pe drumul progresului 
Și

un

i

științifică a problemelor 
toate cadrele medico- 

sînt hotărîte să-și mo- 
forțele, capacitatea de 

încît politica de ample

civilizației.

B O B B 13
fabrica „1 Septembrie" din 
Satu Mare — începînd cu* 
trimestrul IV al anului în 
curs — cu o condiție : dacă 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini va 
pune . la punct utilajul 
electric necesar. în speță, 
este vorba de adaptarea

De ce întârzie fabricarea mobfilei 
pentru noile tipuri de locuințe?

în curs. Lăsînd la o parte 
măsura discutabilă în care 
mobilierul existent cores
punde apartamentelor din 
primele două categorii, ca 
și ușoara depășire a ter
menelor previzibile chiar 
în raport cu planul de mă
suri al M.E.F., rămînem cu 
cîteva nedumeriri serioase. 
Cum este posibil ca de la 
apariția numitei Hotărîri a 
Consiliului de Miniștri și 
pînă la data cînd ministerul 
poate asigura producția

se vor muta in cursul a- 
cestui an în locuințe a că
ror funcționare depinde 
nemijlocit de existenta mo
bilierului adecvat, cînd 
trebuia să se răspundă 
unor sarcini de o impor
tantă deosebită, considerăm 
că ieșirea din ritmul iner
tial se impunea cu maximă 
acuitate.

Nici în privința echipa
mentului lucrurile nu stau 
mai bine. Studiul functio
nal șl tipo-dimensional al

zitoarele de apă, ele au fost 
încredințate, prin H.C M.- 
1650, Ministerului Industriei 
Ușoare. La direcția gene
rală articole casnice (mai 
precis D.G.I.A.C.U.P Si) sîn- 
tem informați că producția 
mașinilor electrice de gătit 
va fi în mod cert soluțio
nată în 1973, cînd va Intra 
în funcțiune o nouă fabrică 
de sobe și mașini de gătit. 
Pînă atunci, această sar
cină poate fi preluată de

plitelori electrice la actuala 
mașină de gătit cu gaze. 
Sînt preconizate trei va
riante : mașină electrică cu 
4 plite, cuptor și grătar, 
mașină electrică cu trei 
plite și cuptor și o soluție 
mixtă — mașină cu două 
plite electrice, două ochiuri 
și cuptor cu gaze. Pe noi 
ne interesează primele 
două, care se referă exclu
siv la gătitul electric. Pro
totipurile se află în omo

logare — dotate însă cu 
rezistențe provenite din 
import. La întrebarea de 
ce nu se urmărește un sor
timent mai larg (și mai ac
cesibil) care să includă re- 
șouri cu două sau trei 
plite, ca și cuptorul elec
tric independent, ■ ni s-a 
răspuns că asimilarea cup
torului este, intr-adevăr, 
prevăzută pentru anul vii
tor Cit privește încălzitoa
rele de apă, producția lor 
se află sub semnul aceleași 
incertitudini, datorită difi
cultăților pe care le întîm- 
pină M.I.C.M. cu elabora
rea părții electrice. Recapi- 
t.ulînd, constatăm că 
M.I.U. nu poate afirma e- 
xistenta unui ritm demn de 
apreciat în soluționarea 
sarcinilor primite : tot ce 
pare dispus să facă este să 
înlocuiască încălzirea cu 
gaze cu încălzirea electrică, 
la o parte din mașinile pe 
care le va produce în tri
mestrul IV, cu condiția ca 
M.I.C.M.... ș.a m.d. Or, cum 
M.I.C.M. — ne mărturisește 
tov. ing. A Pîrvulescu de 
la serviciul tehnic al 
D.G.I A.C.U.P.S. — se stră
duiește de vreo doi ani să 
producă rezistentele elec
trice necesare, există multe 
semne de întrebare în pri
vința reușitei. La M.I.C.M. 
nu ne-am mai deplasat, de 
teamă să nu fim trimiși, 
din nou, la producătorul 
conductorilor electrici sau 
al materialelor izolante.

Totuși, ne îngăduim să in
formăm pe această cale pe 
cei interesați că M.C.I. con
tractează niște încălzitoare 
electrice de apă cu o uni
tate timișoreană de indus
trie locală. Deci, nu este o 
problemă insolubilă...

Reținem că problema e- 
chipamentului nu pare încă 
soluționată. Cum și la mo
bilier înregistrăm eterna 
dispută între producător și 
comerț : dacă mi se cere, 
produc ; dacă mi se oferă, 
cer etc , etc. — considerăm 
că ar fi de maximă ur
gență ca, reprezentanții cel 
mai autorizați ai tuturor 
ministerelor vizate și ai Co
mitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare (investit cu 
misiunea de coordonator al 
întregii acțiuni), să se în- 
truneas.că pentru a analiza 
modul în care prevederile 
amintitei Hotărîri sînt tra
duse în viată, măsura în 
care directivele conducerii 
de partid și de stat privind 
dezvoltarea și diversifica
rea construcției de locuințe 
sînt îndeplinite, pentru asi
gurarea tuturor premiselor 
de reușită deplină a acți
unii. Exemplul proiectanti- 
lor și constructorilor tre
buie urmat cu mai multă 
promptitudine și de către 
cei care furnizează mobi
lierul și echipamentul ne
cesar bunei funcționări a 
noilor tipuri de aparta
mente.
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Finalele campionatului de box

U. T. A, învinsă la Tg. Mureș,
(Agerpres)

CU SURPRIZELE El
CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE

FIECARE GALĂ
\ 
\

Duminică s-a înapoiat în Capitală 
tovarășul George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentant al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
la funeraliile fostului președinte al 
S.U.A., generalul Dwight D. Eisen
hower. După cum s-a anunțat, în 
drum spre patrie, tovarășul George

Macovescu a făcut un scurt popa» 
în Olanda.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezent! membri ai conducerii 
ministerului afacerilor externe.

Au fost de fată Richard H. Davis, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai Ambasadei.

în teorie, tragerea 
| la sorți „dirijată" poa

te fi considerată utilă, 
I deoarece ea tinde să 
, gradeze întrecerile în 

raport de calitatea 
j concurenților și să 

sporească astfel spec- 
I taculozitatea competi- 
i ției. Numai că socotea- 
' la de acasă nu s-a po- 
j trivit cu aceea din 

tîrg. Sîmbătă seara,
> doi dintre beneficiarii 
i tragerii la sorți, prin- 
, cipaii candidați la ti- 
) tiu, Gîju și Goanță, au 
i părăsit ringul învinși 
’ de către outsideri. Sur- 
I prizele au continuat 
i cu prilejul galei de 
1 ieri dimineață, cînd 
i ambii „capi de serii" 
’ ai categoriei „pană", 
l Stanef și Buzuliuc s-au 
i trezit eliminați de că- 
! tre adversari în prea- 
L labil mai puțin bine

cotați. Prin urmare, a- 
i ceastă categorie de 
1 greutate a rămas fără 
l „favoriți", dar și fără 
' boxeri pregătiți în... 

lotul reprezentativ !
i Stanef șl cu Buzu- 
' Hue n-au pierdut nu- 
\ mai orice șansă de a 
i cuceri o centură de 
1 campion. Prin modul 
l cum s-au comportat în 

ring, atît primul cît 
\ și al doilea s-au auto- 
i exclus din lotul repre-
> zentativ. De pildă, 
l Stanef, boxînd dezor-

donat, fără nici un pic 
ț de simț tactic, n-a 
l reușit să depășească pe 
’ tînărul Pușcaș, un pu- 
l gllist nu prea experi- 
. mentat și deloc - agre- 
) siv. Chiar dacă arbi- 
4 trul nu l-ar fi descali- 
1 ficat pe dinamovist 
i pentru repetate lovi- 
i turi neregulamentare, 
1 tot nu credem că Sta- 
| <tnef ar fi acumulat

punctele necesare vic
toriei. Și Buzuliuc s-a 
arătat foarte slab 
pregătit tactic. El 
s-a angajat în lovituri 
dure cu Gh. Drugă, a 
fost „numărat" la o 
contră de dreapta, ca 
apoi tot o asemenea 
lovitură să-l oblige 
abandon în rundul 
doilea.

Pe lîngă Drugă 
Pușcaș, s-au mai califi
cat în semifinale |mă- 
zăroaiei (învingător 
meritat în partida cu 
Gorea) și Iliescu (au
torul unei senzaționale 
contre de stînga la 
bărbie care l-a făcut 
K.O. pe Crudu, în run
dul prim). Dintre a- 
ceștia patru se va alege 
campionul. Dar nu ve
dem care va fi „pana" 
pe care selecționerii o 
vor alege pentru a ne 
reprezenta la „euro
pene"...

La categoria „mus
că", atît Gruescu, cît și 
Ciucă au întîmpinat 
ieri o rezistență neaș
teptat de ambițioasă 
din partea lui Irinel 
Pop și, respectiv, An
ton Cojan. Ambii fa- 
voriți au cîștigat la 
puncte, însă boxul 
practicat de ei nu ne-a 
mulțumit.. Spre exem
plu, în partida Ciucă- 
Cojan (rundul al III- 
lea), s-au schimbat zeci 
de lovituri care, fără 
exagerare, s-au dus 
aproape toate la țintă ! 
Noroc că nici unul din
tre cei doi combatanți 
nu mai avea putere în 
pumni. Că A. Cojan nu 
și-a însușit încă pro
cedee normale de apă
rare. nu ne miră prea 
mult. E doar vorba 
despre o deficientă ge
nerală în boxul nos-

la 
al

Și

tru ! Dar pentru 
luptător călit în ringu
rile internaționale, așa 
cum este Ciucă, ase
menea slăbiciuni de
fensive ni' se par a- 
proape inadmisibile...

Ion Dinu și Vasile 
Antoniu, liderii cate
goriei „ușoară", fără 
să manifeste, nici ei, 
o formă deosebită, 
și-au întrecut rivalii 
(Prunea și Ene), cali- 
fieîndu-se în semifina
lele turneului. Mihai 
Dumitrescu l-a învins 
la puncte pe A. Zeibel, 
iar L. Mathe pe M. 
Pătrăteanu. Acest ul
tim meci merită o re
marcă nu numai pen
tru faptul că a fost 
tehnic și foarte corect 
disputat. învingătorul, 
clujeanul Ladislau 
Mathe, a impresionat 
plăcut publicul prin 
elementele de box sti
listic, dublate de o 
„stingă" năpraznică. 
Cu o zi înainte văzu
sem în ring un alt pro
mițător pugilist clu
jean, Otto Anderco. 
Deși învins, Anderco 
prezenta cam aceleași 
trăsături pozitive sem
nalate la Mathe. De la 
Iosif Mihalik încoace, 
antrenorul clujean Eu
gen Doda ne dovedeș
te același ochi bun în 
selecție și aceeași în
clinație spre „scri- 
meri", spre tineri care 
tind în mod natural să 
facă din box un nobil 
sport...

Luni, 
în sala 
urca pe ring comba
tanții de la categoriile 
„semi-mijlocie", „mij
locie" și „grea".

de la orele 19, 
Floreasca, vor

Valeriu MIRONcSCU

Din colțul tribunei

Ce-am 
așteptat și... 
ce a ieșit

Alegerea piscinei clujene ca 
gazdă a internaționalelor de 
înot ale României nu ni se nare 
a fi fost întîmplătoare. Fede
rația de specialitate s-a orientat 
bine ; moderna bază sportivă, 
avînd un bazin olimpic de 50 de 
m., s-a dovedit (au apreciat-o si 
oaspeții de peste hotare) un mi
nunat cadru pentru întrecerile 
înotătorilor. Clujenii însă — 
poate si pentru că pe plan local 
publicitatea a fost extrem de 
săracă (afișe puține si de un 
simplism presupunînd mina unui 
ucenic)— nu au manifestat un 
prea mare interes pentru com
petiție. Tribunele, zilnic goale !

— După trei zile de întreceri, 
care vă sînt observațiile ?

Interlocutor ne este antreno
rul federal A. Urmuzescu.

— Competiția este reușită, dar 
la aceasta nu și-au adus din 
păcate o contribuție substanția
lă tocmai înotătorii noștri.

— Pe ce ati contat si. pînă la 
urmă, nu s-a adeverit ?

— Dintre probele de înot, cele 
de „liber" par a fi mai la înde- 
mîna înotătorilor români. Este 
stilul cu care, de regulă, am 
avut si sperăm să. mai avem 
succese. Bineînțeles, pînă la un 
anumit niv.el. Dar. iată că nici 
acum specialiștii noștri în astfel 
de probe n-au adeverit speran
țele.

— La cine vă referiți ?
— Mai întîi la Slavic si la 

Schier. Nici unul, nici celălalt 
n-au marcat un anume progres, 
nu s-au străduit să confirme cel 
puțin rezultatele anterioare. 
Faptul ne creează^o oarecare în
grijorare. fiindcă peste o săp- 
tămînă avem un serios examen 
cu înotătorii cehoslovaci la 
Praga.

— Doar probele de liber v-au 
creat neplăceri ?

— Nu-mi este ușor să constat 
sl să fac publică, prin presă, 
șl forma slabă a unor înotători 
despre care pînă nu de mult 
s-au scris lucruri bune. Este 
vorba de brasistii Costa Si Șop- 
tereanu. După o comportare sla
bă la un recent concurs disputat 
la Minsk, ei aveau ocazia de a 
se reabilita acum la Cluj. Nici 
rezultatele Ancăi Andrei în 
cursele de spate nu sînt mulțu
mitoare.

— Totuși. Costa — în serii — a 
fost cronometrat la 100 m bras 
cu 69,1 sec., un timp promi
țător.

— Intr-adevăr, cum nici nu 
forțase prea mult, ne așteptam 
ca în finală, chiar dacă nu l-ar 
fi întrecut Pe sovieticul Panov 
(care are un sprint irezistibil). 
Costa să înregistreze un timp 
superior. Am rămas doar cu spe
ranțele...

Si. după o mică pauză, inter
locutorul nostru a conchis : Iată 
deci ce-am așteptat si ce a ieșit

I. DAMIAN

ETAPA VIITOARE

U.T.A.—.

pierde teren...
Plecarea delegației Partidului

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 14 ETAPA DIN 6 APRILIE 1969

Cronica Z !

la Consi-

La Cluj nu putea fi alt
BREVIAR (Agerpres)

A APICULTORILOR

vremea

AGRICOLACAMPANIA
(Urmare din pag. I)

a-
PRONOSPORT

29 de Florescu.

Suceava 2—0 ; Oțelul

în Marea 
duminică

Muzeul din 
cartiere da 
turistic din

Cluj a în- 
2—0, for- 

a Univer- 
echipa si- 
și în sfîr-

Timpul probabil pentru 8—9—10 apri
lie. In țară : vremea se menține în ge
neral frumoasă. Cerul va fi variabil, 
mal mult senin noaptea, cînd vor că-

totuși că deși în 
ieri timpul a fost 

rămînerea în urmă la

dea ploi cu totul izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit, predomlnlnd din sec
torul sud-vestic. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fl cuprinse 
între 2 și 12 grade, Iar maximele între 
9 și 19 grade, izolat mal ridicate. In 
București : vremea se menține în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

ÎNCHEIEREA conferinței pe țara

PROGRESUL-CRIȘUL 1—1 (0—0). Au marcat : 
Ad. Constantinescu (min. 62) și, respectiv Kun I 
(min. 84).

DINAMO BUCUREȘTI-DINAMO BACĂU 2—1 
(0—1). Au marcat : Frățilă (min. 52) și Dinu (min. 
55). Pentru oaspeți : Rugiubei (min. 10).

UNIVERSITATEA CLUJ-STEAUA 1—0 (0—0).
A marcat : Mustețea (min. 70).

A.S.A. TG. MUREȘ-U.T.A. 1—0 (0—0). A marcat : 
Mureșan (min. 60).

JIUL-POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—0). Au mar
cat : Peronescu (min. 2) și Achim (min. 60) și, res
pectiv, Cuperman (min. 50). -

PETROLUL-UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 
(1—0). A marcat : Pavlovici (min. 25).

FARUL-F.C. ARGEȘ 4—0 (4—0). Au marcat : 
Tufan (min. 22 și 42), Antonescu (min. 38) și Kalo 
(min. 44).

VAGONUL-RAPID 1—5 (1—0). Au marcat : Nea
gu (min. 60, 80, 85), Năsturescu (min. 68) și Boroș 
(autogol — min. 75). Pentru gazde : Stănoaie 
(min. 20).

U.T.A. 21 12 4 5 33—18 28
Dinamo Buo. 21 11 3 7 41—24 25
Rapid 21 10 4 7 28—25 24
Jiul 21 9 5 7 23—20 23
Dinamo Bacău 21 10 3 8 27—25 23
Univ. Craiova 21 10 3 8 34—34 23
Univ. Cluj 21 10 1 10 31—29 21
Politehnica Iași 21 10 1 10 22—24 21
A.S.A. Tg. Mureș 21 10 1 10 26—28 21
Steaua 21 9 2 10 35—30 20
Farul 21 9 2 10 28—30 20
Progresul 21 7 6 8 19—23 20
Crișul 21 6 7 8 23—22 19
Petrolul 21 9 1 11 21—26 19
F.C. Argeș 21 8 1 12 24—36 17
Vagonul 21 5 2 14 28—49 12

CRIȘUL — DINAMO BC. ; F. C. ARGEȘ — ■_ 
NIVERSITATEA CLUJ ; PETROLUL — PROGRE
SUL ; RAPID — FARUL ; U.T.A.—JIUL ; STEAUA 
— A.S.A. TG. MUREȘ ; UNIVERSITATEA CRAIO
VA — VAGONUL ; POLITEHNICA IAȘI — DINA
MO BUCUREȘTI

învingător, decît Universitatea
CLUJ (prin telefon de Ia trimisul 

nostru). — Pentru clujenii iubitori 
de sport ziua fotbalistică de ieri s-a 
dovedit a fi bună : C.F.R. 
vins C.F.R. Timișoara cu 
mația de rezerve-tineret 
sității a întrecut cu 1—0 
milară a clubului Steaua, . 
șit, către asfințitul soarelui (ieri aici 
a fost o zi dulce și senină de primă
vară), a venit victoria atît de mult 
așteptată de clujeni : Universitatea 
— Steaua 1—0.

învingătorii au cîștigat pe merit. 
Da, clujenii au indiscutabil merite în 
victoria din meciul cu Steaua, căci 
la drept vorbind un alt cîștigător 
nu putea fi ieri pe'stadionul munici
pal. Si aceasta, pentru că inițiativa

Portarul orâdean iese încâ o dată învingător în disputa cu atacanjii Progre
sului. (Fază din meciul Progresul — Crișul)

Foto : Gheorghe Vințilă

DIVIZIA B
STEAGUL ROȘU - POLITEHNICA GALAȚI 1-0

(ne referim mai ales la partea a 
doua a jocului) a aparținut fără e- 
chivoc „universitarilor", Cu un di
rijor excelent în persoana lui Bun- 
gău, cu înaintași foarte mobili și- 
mereu singuri (apărătorilor bucureș- 
teni le-a fost aproape imposibil să-i 
marcheze om la om), echipa clujeană 
a mers sigur către victorie. A dove
dit, ' de fapt, că ține morțiș să cîș- 
tige. în primul rînd prin intenția e- 
videntă de a șuta deseori la poartă, 
din poziții cît mai diferite. De altfel, 
Suciu a privit de două ori recunos
cător spre bara transversală, mulțu- 
mindu-i parcă pentru intervențiile 
ei salvatoare la șuturile din min. 32 
și 70 ale lui Bungău.

Golul cu care clujenii au cîștigat 
a survenit însă într-un moment cînd 
Steaua se afla în plină... reorganiza
re. Dumitru Nicolae, accidentat la 
umăr, este schimbat în min. 64 cu 
veteranul Jenei. Tocmai se făceau 
precizările de sarcini între apără
tori ; Jenei însuși, introdus în echipă 
după un lung stagiu pe banca rezer
velor, încerca emoționat să Intre cît 
mai repede în pasul coechipierilor. 
Clujenii au sesizat se pare ezitările 
de circumstanță ale apărării adverse 
și au început mai impetuos, mai in
sistent „croșetările" în careul, stelist. 
în chiar minutul următor schimbă
rii amintite, Oprea se vede 
cu mingea la picior, 
care la prima vedere nu 
favorabilă. De la vreo 7 
partea stîngâ a porții 
Suciu, Mustețea sutează 
colțul lung, și înscrie.

Golul a creat noi surse de energie 
clujenilor, surse sustrase parcă din 
tabăra adversă... Steaua a cedat 
totuși prea repede lupta. Antrenorii 
ei au încercat spre final să dea un 
plus de calm organizării acțiunilor 

' ofensive. acțiuni în care Voinea, 
Pantea și Tătarii demonstraseră încă 
din primele minute că nici ei nu 
știu ce vor. în ultimul sfert de oră, 
Constantin i-a luat locul lui Tătaru. 
Soarta meciului fusese însă pecetlui
tă, pentru că clujenii nu au renunțat 
la luptă decît o dată cu fluierul fi
nal al arbitrului M. Rotaru.

I. DUMITRII)

• Rapid este oricum una din
tre performerele acestei etape. 
Pe stadionul din Arad, giuleș- 
tenii au înscris cinci goluri, cu 
care nu numai că au cîștigat 
detașat partida, dar au reușit 
totodată să scape de o situație 
jenantă: caracterul negativ al 
golaverajului lor (23—24, pînă la 
această dată): Ei au acum un 
plus de trei goluri (28—25). La 
al șaselea rezultat pozitiv din 
retur (au obținut 11 puncte din 
12 posibile), rapidiștii își anunță 
și un candidat pentru titlul de 
golg.eter — Neagu, care a sărit 
pe locul al treilea al clasamen
tului acestui gen de întrecere. 
Are 11 goluri înscrise, ca și Voi- 
nea (Steaua). Liderul gogete- 
rilor rămîne, deocamdată, Dumi- 
trache, cu 13 goluri marcate.

singur 
într-o poziție 

părea prea 
m. fiind în 
apărate de 
pe jos, în

Duminica a părăsit Capitala dele
gația Partidului Eliberării și Socia
lismului din Maroc, formată din to
varășii Aziz Belal. membru al Bi
roului National, și Mustafa Azzaoui, 
membru al Comitetului Național al 
Partidului Eliberării și Socialismului.

care a făcut o vizită de prietenie în 
tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Mihai Dalea. secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. da 
activiști de partid.

Derbiul etapei a atras în tribunele 
Stadionului tineretului din Brașov 
un număr record de spectatori 
proape 14 000. Entuziasmul acestora 
avea însă să fie „diluat" de evolu
ția submediocră a celor două for
mații care i-a dezamăgit pînă șl pe 
cei mai indulgenți admiratori al jo
cului cu balonul rotund.

Atît Steagul roșu, cît mai ales Po
litehnica Galați n-au lăsat să se în-

teleagă că se întîlnesc două echipe 
care aspiră la un loc în divizia A, 
angajîndu-se într-o dispută anostă, 
care confirmă declinul de formă a- 
nunțat din etapa precedentă. Bra
șovenii au atacat cu mai multă in
sistență, în special în prima repriză, 
dar dominarea lor a fost dezordonată 
și ineficace. Unicul gol al partidei a 
fost înscris In min.

Galați-Electro- 
Portul-Ceahlăul 

p” Neamț 3—0 Politehnica’ București-Metrom 1—0 ; Progresul Brăila- 
Poiana Cîmpina 3—1 ; Gloria Bîrlad-Metalul București 0—0 ; Dunărea Giur- 
giu-Flacăra Moreni 1—0.

în clasament continuă să conducă tot Politehnica Galați cu 27 de 
puncte, urmată de Steagul Roșu Brașov, care are, însă, un golaveraj mai 
slab.

SERIA A Il-a : C.F.R. Cluj-C.F.R. Timișoara 2—0 ; Metalul Hunedoara- 
Olimpia Oradea 2—1 ; Electroputere Craiova-C.S.M. Sibiu 2—1 ; Politehnica 
Timișoara-Minerul Baia Mare 0—1 ; Chimia Rm. Vîlcea-Medicina Cluj 2—0 ; 
Metalul Tr. Severin-C.F.R. Arad 2—1 ; A.S. Cugir-Gaz Metan 2—0 ; C.S.M. 
Reșița-Ind. Sîrmei 3—1.

în clasament conduce în continuare C.F.R. Cluj, cu 30 de puncte.

SERIA I : C.F.R Pașcani-Chimia
nica Obor 2—2 ; Steagul Roșu-Politehnica Galați 1—0 ; 
P. Neamț 3—0 ;

I. 
II.

III.
IV.
V. 

VI. 
VII.

„U" Cluj-Steaua 
Vagonul-Rapid 
A.S.A. Tg. M.-U.T. Arad 
Jiul-Politehnica Iași 
Petrolul-„U" Craiova 
Farul-F. C. Argeș 
St. roșu-Politchnica G.

VIII. Metalul Tr. S.-C.F.R.
Arad

IX. Cagliari-Milan 
X. Inter-Torino

XI. Juventus-NapoII 
XII. Verona-Fiorentina

XIII. Bologna-Roma
Fond de premii: 508 041 lei.

Delegația parlamentară japoneză, 
condusă de Fukunaga Kenji, mem
bru al Dietei japoneze din partea 
Partidului Liberal Democrat,, însoțită 
de Stanciu Stoian, deputat 
Adunare Națională, a sosit 
la Brașov.

Delegația a fost primită 
liul popular de Constantin Cîrțînă, 
primarul municipiului. în cinstea 
oaspeților, primarul Brașovului a o- 
ferit un dineu.

In cursul zilei oaspeții au vizitat

Biserica Sf. Nicolaa și 
Schei, Biserica Neagră, 
locuințe și Complexul 
Poiana Brașov.

★

Duminică, delegația tunisiană, con
dusă de Mongi Slim, ministrul justi
ției, a vizitat serele din Codlea șl 
Poiana Brașov. La amiază, ministrul 
român al justiției, Adrian Dimitriu, 
a oferit un dejun în cinstea oaspe
ților.

î
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I
I
I

I
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• înainte de această etapă, ar- i 
bitrul Octavian Comșa de la 
Craiova era recuzat de către I 
șapte echipe de divizia A. Pro- . 
babil după această etapă nu- 1 
mărul acestora va crește la nouă, i 
pentru că la terminarea partidei 
Progresul—Crișul, pe care a
condus-o Octavian Comșa, am
bele formații erau profund ne
mulțumite de „evoluția" arbi
trului. Ca și publicul, de altfel.

o Corespondentul nostru, L. 
Deaki din Tg. Mureș, ne semna
lează faptul că arbitrul Vasile 
Dumitrescu din București, care 
a condus meciul A.S.A. Tg. Mu
reș—U.T.A., desfășurat în loca
litate. a fluierat sfîrșitul „osti
lităților" cu cîteva minute sub 
limita regulamentară. Se pare 
că în felul acesta a vrut să 
„rezolve" o controversă în ju
rul unui fault comis în careul 
formației arădane.

o Prof. Gh. Dragomir, obser
vator federal la meciul Farul— 
F.C. Argeș, răspunzînd unei în
trebări în legătură cu evoluția 
lui Dobrin : „Nu am nimic bun 
de spus despre Dobrin. In aceas
tă duminică nu ne-a mai arătat 
nici măcar subtilități tehnice. A 
jucat la. mijlocul terenului, poa
te muncitor dar... anonim". (De
clarație luată de colaboratorul 
nostru C. Ghinea).

o Oaidă va împlini joi (10 a- 
prilie) 36 de ani, dar pentru că 
Progresul pleacă luni (n.r. azi) 
într-un turneu în străinătate, su
porterii săi l-au sărbătorit du
minică dimineața, la sfîrșitul 
meciului Progresul — Crișul. 
Chiar dacă rezultatul acestuia 
n-a fost decît 1—1,. iar Oaidă 
n-a reușit să înscrie. Poate că 
dacă orădenii ar fi știut... Oare ?

o Pavlovici a înscris ieri pri
mul gol (în campionat) în ca
riera sa petrolistă, confirmînd 
astfel încrederea antrenorului 
Ilie Oană, care i-a întins o mină 
într-un moment greu pentru 

i ' fostul internațional. Să vedem 
' ce va fi în continuare...

TELEGRAME ® REZULTATE ® ȘTIRI
Internoționalele de notație de la Cluj 
Agneta Sterner — 1 ': — nou record national 

la 200 m delfin

Duminică, în penultima zi a campionatelor inter
naționale de natație, care au loc în bazin acoperit 
la Cluj, proba feminină de 200 m delfin a fost cîș- 
tigată de Agneta Sterner (România) cu 2’36”8/10 
(nou record național). Alte rezultate : 800 m liber 
fete Daniela Coroiu (România) — 10’46” 5/10 ; 400 m 
liber băieți Sperling (R.D.G.) — 4’27’T/IO ; 100 m 
delfin băieți: Tozzi (Italia) 62”7/10 ; 200 m bras fete: 
Gica Manafu (România) 2’57”7/10 ; 200 m mixt bă
ieți : M. Slavic (România) — 2’22”3/10. Concursul se 
încheie astăzi.

Campionatul național de viteză 
în coastă

Prima etapă a campionatului național automobi
listic de viteză în coastă, ediția 1969, desfășurată 
duminică lingă Mediaș, a fost cîștigată de cunoscu
tul pilot bucureștean Florin Hainăroșie pe un Alfa- 
Romeo-1 700. în clasament el a fost urmat de E. 
Ionescu-Cristea (București) și A. Puiu (Brașov). E-. 
tapa următoare va avea loc la 8 iunie, la Măgura- 
Bacău.

BARI. — In orașul Bari s-au întîlnit într-un meci 
internațional amical de fotbal selecționatele de ti
neret ale Italiei și Elveției. Fotbaliștii italieni au 
obținut victoria cu scorul de 3—0. Echipa italiană a 
fost alcătuită din jucători sub 21 de ani care evo
luează în campionatul diviziei B. Punctele au fost 
realizate de Massa, Marchetti și Tofanin.

HAGA. — La Enschede, în meci retur pentru 
preliminariile turneului U.E.F.A. de fotbal, echipa 
de juniori a Olandei a învins cu scorul de 6—1 (3—0) 
echipa Elveției. Fotbaliștii olandezi au ocupat locul 
doi în grupă, după selecționata Franței.

Turul Annuba

PARIS. — In cea de-a doua semifinală a turneu
lui internațional de fotbal (rezervat juniorilor) de 
Ia Cannes, selecționata Franței a terminat la ega
litate 0—0 cu reprezentativa Israelului. Beneficiind 
de un raport favorabil de cornere (7—0), formația 
Franței s-a calificat în finala competiției în care 
va întîlni echipa României.

Cea de-a 6-a etapă a competiției cicliste inter
naționale Turul Annaba, desfășurată între Annaba 
și Chetaibi (64 km) a fost cîștigată de austriacul 
Csena în lh48’12”. în clasamentul general continuă 
să conducă suedezul Gosta Pettersson, urmat la a- 
proape 6’ de Michein (R. D. Germană).

PROBA MASCULINA DE FLORETA DIN CA
DRUL CRITERIULUI MONDIAL DE SCRIMĂ de 
la Genova a revenit polonezului LECH KOZIEW- 
SKI.

ROMA. — Federația italiană de fotbal a stabilit 
lotul echipei de tineret care va întîlni la 16 aprilie 
la Udine echipa României (tineret). Lotul cuprinde 
pe următorii jucători : Novellini, Zanibonia (Ata- 
lanta), Scala (Bologna), Cuccureddu (Brescia), Stan- 
zial (Fiorentina), Spadetto (Internazionale), Mar
chetti (Lecco), Vecchi (Milano), Achilli (Monza), 
Abaonanza (Napoli), Spinosi (Roma), Sabadini 
(Sampdoria), Bertonelli (Torino), Polici (Torino), 
Rampanti (Torino), Rimbano (Varese). Antrenorul 
echipei este Vicini.

ECHIPA DE RUGBI (JUNIORI) A FRANȚEI A 
CÎȘTIGAT „CUPA NAȚIUNILOR" — F.I.R.A.,
care a luat sfîrșit duminică la Barcelona. în finală, 
rugbiștii francezi au învins cu scorul de 31—0 (25—0) 
echipa Marocului. Pentru locul trei s-au întîlnit 
echipele de juniori ale României și Italiei. Rug
biștii români au obținut victoria cu scorul de 6—0 
(0-0).

★

Duminică, în campionatul republican de rugbi 
s-au disputat două partide încheiate cu următoarele 
rezultate tehnice : Grivița Roșie—Progresul Bucu
rești 3—0 ; Agronomia Cluj—Farul Constanța 6—3.

ÎNTR-UN MECI INTERNAȚIONAL DE RUGBI 
desfășurat în Capitală, echipa Lokomotiv Leipzig 
a învins cu scorul de 16—9 (0—3) pe Aeronautica 
București.

Duminică s-au încheiat lucrările 
celei de-a doua conferințe a Asocia
ției crescătorilor de albine. In ultima 
zi au continuat dezbaterile asupra 
activității desfășurate de asociație 
în perioada 1964—1968 șl a principa
lelor sarcini ce îi revin pentru dez
voltarea apiculturii în următorii ani.

La conferință a luat cuvîntul pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, Nicolae Giosan, care, 
după ce a arătat contribuția adusă 
de această organizație la creșterea 
numerică a familiilor de albine și la 
obținerea unor importante cantităti 
de produse apicole, a subliniat ne
cesitatea concentrării activității vii
toare. în domeniul apiculturii spre a- 
meliorarea albinelor,, perfecționarea 
utilajelor de specialitate, mărirea 
stupinelor, folosirea intensivă și cu 
maximă eficiență a resurselor meli- 
fere, precum și spre o mai bună gos-

podărire a mijloacelor financiare ala 
asociației.

Conferința a adoptat unele modi
ficări ale statutului asociației co
respunzător condițiilor si cerințelor 
actuale și de perspectivă ale apicul
turii, precum și o hotărîre în care 
sînt concretizate principalele obiec
tive ce revin organizației în următo
rii patru ani. Au fost alese Consiliul 
Asociației crescătorilor de albine și 
comisia de cenzori. Președinte a fost 
ales prof. V. Harnaj, vicepreședinți — 
N. Fotin și C. Paiu, iar secretar ge
neral — Eugen Mîrza.

în încheierea lucrărilor, partlcl- 
panții au adoptat o telegramă adre
sată Comitetului Central al P.C.R., 
Conșiliujui de Stat .și Consiliului de. 
Miniștri,: în care își exprimă senti
mentele de profundă recunoștință 
pentru sprijinul primit și condițiile 
create dezvoltării apiculturii în tara 
noastră.

o bună parte din restanțele înregis
trate, pînă acum la lucrările agricole 
de sezon. Iată-ne la cooperativa a- 
gricolă Ruși. „La prima vedere — 
ne spune inginerul agronom T. Vasi
liu, stăm bine : s-a terminat semă
natul mazărei, ovăzului, orzului. 
Sîntem însă în urmă cu plantatul 
cartofilor și semănatul sfeclei. Iată 
de ce, încă de ieri, am discutat cu 
fiecare cooperator în parte pentru a 
lucra și azi". într-adevăr. la cîmp 
erau zeci de oameni la plantatul 
cartofilor, iar mecanizatorii la semă
natul sfeclei. Pe la amiază, un scurt 
bilanț : 12 ha lucrate. De asemenea, 
la Șeica Mare lucrau 20 de trac-la Șeica Mare 

Itoare.
Trebuie arătat 

cursul zilei de 
frumos, iar 
pregătirea terenului și semănat, de
terminată de condițiile climatice din 
această primăvară, impunea să se 
lucreze intens, în unele cooperative 
agricole și întreprinderi agricole de 
stat nu s-au însămînțat decît supra
fețe restrînse sau chiar nu s-a ieșit 

I deloc la cîmp. Caracteristic pentru 
județul Prahova a fost faptul că, pe 
la orele 12, tractoarele au început să 
fie retrase de pe cîmp. La coopera
tiva agricolă din Albești, 6 tractoare 
au fost trase la marginea tarlalelor 
numai după cîteva ore de lucru. 
Tractoriștii de la această secție, care 
aparține de I.M.A. Inotești, plecase
ră acasă. Tot în jurul orei prînzului 
au plecat și cei 12 tractoriști de la 
secția Mizil, deși aveau de semănat 
15 ha cu floarea-soarelui și de făcut 
lucrări de pregătire a terenului pe 
o mare suprafață. Toată iarna au 

„avut răgaz de odihnă, toată luna 
martie au așteptat o zi frumoasă, iar 
acum, cînd timpul a devenit prielnic, 
dau bir cu fugiții !

Situații asemănătoare au fost în- 
tîlnite și.în județul Dolj. Deși la co
operativa agricolă din comuna Malu- 
Mare trebuia pregătit terenul 
pentru floarea-soarelui, din cele 8 
tractoare pe care le are reparti
zate lucrau în cîmp numai 
două. Restul mecanizatorilor fu
seseră învolți să plece acasă 
pe motiv că și așa terenul nu ar fi 
prea zvîntat. Dar după cum s-a do
vedit. cele două tractoare au putut 
executa lucrări de bună calitate. Iată 
cum s-a Pierdut o zi cu timp deose
bit de prielnic ! Nici la cooperativele 
agricole din Călărași si Dăbulenl. 
care dețin suprafețe întinse de te
renuri nisipoase si unde se putea 
lucra, tractoarele n-au fost folosite

aproape de loc. iar la cea din Sado
va. pe la amiază tractoriștii au pără
sit' cîmpul.

In unele cooperative agricole din 
județul Sibiu, deși se hotărîse ca în 
cursul zilei de ieri să' se lucreze 
din plin, putini oameni au ieșit la 
cîmp. La cea din Slimnic. după cum 
ne spunea președintele Nicolae Ha- 
nea, mai sînt de plantat cartofi pa 
95 ha. Cu toate acestea, la cîmp lu
crau numai 4 oameni, fiindcă n-au 
putut fi scoase decît două tractoare. 
Defecțiuni mecanice, lipsă de trac
toriști ? Vizitînd remiza, am numărat 
10 tractoare . în stare bună de func
ționare. Ba șl tractoriști. I. Poplăcan. 
de pildă, n-avea ce face. Ne-am 
convins pînă la urmă că de altfel 
de_ defecțiuni și lipsuri era vorba. 
Mîngîindu-se cu gîndul că. zilele tre
cute. cooperativa a fost evidențiată 
în presa locală, că „în general" stă 
bine cu lucrările agricole, nici con
ducerea cooperativei și nici organi
zația de părtid n-au mișcat un deget 
pentru mobilizarea oamenilor în a- 
ceastă zi. „Vom lucra din plin înce- 
pînd chiar de mîine",, ni s-a spus. 
Da. dar a fost pierdută o zi bună 
de lucru în care, după spusele oa
menilor. se puteau planta cel puțin 
12 ha cu cartofi și pregătite alta 
8—10 ha. De asemenea, la Sura Mare, 
unde mai sînt de plantat cartofi pa 
85 ha și de semănat sfeclă. întîlnim 
aceeași stare de somnolență.

Cei care în cursul zilei de Ieri au 
lucrat din plin la cîmp au cîștigat, 
efortul lor va contribui la obținerea 
unui spor de recoltă. Faptul că în 
unele locuri tractoarele nu au fost 
folosite decît parțial sau chiar nu au 
lucrat deloc este o dovadă că unii 
conducători de unități agricole nu 
privesc cu destul spirit de răspun
dere problema bunei desfășurări a 
lucrărilor agricole de primăvară, a- 
mînînd fără temei, de la o zi la 
alta, pregătirea terenului și semă
natul. Este adevărat, campania agri
colă de primăvară a acestui an e 
grea, iar timpul de semănat al unor 
culturi s-a suprapus. Prin măsuri 
energice, care se cer a fi luate fără 
întîrziere de organele județene de 
partid și de stat, de conducerile 
unităților agricole, această rămînere 
în urmă va putea fi recuperată trep
tat încît pînă la 1 mai lucrările să 
fie încheiate. Intrucît solul s-a zvîn- 
tat în cea mai mare parte a țării se 
impune ca, înccpînd cu această săp- 
tămînă, să se lucreze cu toate for
țele.

Const. CAPRARU, Nistor TUICU, 
Nicolae BRUJAN
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NEW YORK « (Agerpres). — R8s- 
jpunzînd apelului de „mobilizare na
țională pentru a pune capăt 
Iui din Vietnam", lansat de 
național de acțiune", care 
majoritatea organizațiilor . 
din S.U.A., sute de mii de americani 
șu participat sîmbătă șl duminică 
la mari manifestații de protest îm
potriva acestui război. In 32 de orașe, 
militanți sindicali, ai organizațiilor 
de luptă pentru drepturi civile, pro
fesori, studenți, soldați activi și de
mobilizați au ținut mitinguri, reuni
uni și au efectuat marșuri și demon
strații cerînd guvernului S.U.A. „pace 
imediată" în Vietnam.

La Now York au participat la de
monstrațiile do pe străzile orașului 
și Ia mitingul din parcul central, 
după cum apreciază organizatorii a- 
cestor acțiuni, pesto 200 000 de per
soane. Mulți dintre demonstranți au 
purtat banderole negre pe care era 
aplicat numărul ,;33 000", care repre
zintă, potrivit cifrelor oficiale din 
S.U.A., numărul tinerilor americani

războiu- 
„Grupul 
reunește 
pacifiste

căzuți în luptele din Vietnam. Pre
ședintele Nixon a afirmat că vrea 
să pună capăt războiului, a declarat 
unul din vorbitorii la miting, Her
man Badillo, și „noi avem datoria 
să-1 determinăm să-și îndeplinească “■ 
promisiunea". Participanții au cerut 
guvernului S.U.A. să retragă imediat 
trupele din Vietnam și să pună ca
păt războiului împotriva poporului 
vietnamez. La Chicago au demon
strat, de asemenea, peste 20 000 de 
persoane, purtînd lozinci antirăzboi
nice și chemînd la intensificarea ac
țiunilor opiniei publice americane 
împotriva războiului din Vietnam, 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
abandonarea proiectului de construi
re a sistemului de rachete antirachetă 
„Safeguard" și abolirea practicilor 
de discriminare rasială. La San Fran
cisco, cei peste 20 000 de demon
stranți au purtat în fruntea coloane
lor, în semn de solidaritate cti lupta 
poporului vietnamez, drapelul F.N.E. 
din Vietnamul de Sud, iar ia Phila
delphia grupuri de demonstranți au 
manifestat în fața centrelor de re
crutare.

străzile New York-ului, In timpul demonstrațiilor de ieri
(Telefoto A.P.-Agerprcs)

WASHINGTON. — Purtătorul 
cuvînt al Departamentului 

de Stat a declarat că guvernul 
S.U.A. nu are nimic împotriva con
sultărilor în cadrul N.A.T.O. 
privire la planurile Canadei 
vind angajamentele forțelor 
armate în cadrul alianței atlan
tice. Totuși, după cum relatează 
din Washington agenția U.P.I., ofi
cialități ale Departamentului de 
Stat și alți membri ai Administra
ției Nixon au lăsat să se înțeleagă 
că vor insista pe lîngă primul mi
nistru Trudeau ca guvernul de la 
Ottawa să nu procedeze la o re
tragere completă a Canadei din 
N.A.T.O. Aceste surse au declarat 
că „pierderea contribuției cana
diene la N.A.T.O. ar putea avea e- 
fecte politice serioase și ar putea

CU 
pri- 
sale

deveni un simbol al slăbirii struc
turii N.A.T.O.".

4
BONN 6 (Agerpres). — Ministrul 

'vest-german al afacerilor externe, 
Willy Brandt, a plecat duminică 
spre Ottawa pentru a avea convor
biri cu reprezentanții guvernului 
canadian în legătură cu intenția 
anunțată de primul ministru, Pierre 
Elliott Trudeau, de a reduce efec-i 

'tivele forțelor armate canadiene 
staționate în Europa occidentală.

Willy Brandt a avut sîmbăt; 
întrevedere cu <____ 1__ . J
ger consacrată acestei probleme. 
Intr-un interviu acordat ziarului 
„Welt am Sonntag" Kiessinger a de
clarat că hotărîrea guvernului de 
la Ottawa, chiar dacă este vorba 
de forțe armate cu efective nu prea 
numeroase, „va slăbi N.A.T.O. din 
punct de vedere psihologic".

a avut sîmbătă o 
cancelarul Kiessln-

SANJUAN 6 (Agerpres). — Ronald 
Webster, liderul consiliului local din 
Anguilla, a sosit duminică în ca
pitala Porto Rico, pentru „a comu
nica cu lumea", scrie agenția Reuter, 
(întrucît Insula Anguilla nu dispune 
de nici un fel de legătură telegrafică 
cii restul lumii, toate evenimentele 
din această țară sînt comunicate prin 
Porto Rico). Webster a declarat că la 
numai cîteva ore după plecarea din 
Anguilla a lordului Caradon, repre
zentantul Marii Britanii la O.N.U., 
au fost încălcați termenii acordului 
încheiat la 30 martie între acesta și 
Consiliul local al insulei. A doua zi, 
a spus Webster, a fost instituită legea 
marțială, măsură ce nu era prevăzută 
de acordurile încheiate cu Caradon. 
Totodată, a fost dizolvat Consiliul lo
cal, ceea ce, de asemenea, nu fusese 
prevăzut de acorduri. Webster a de
clarat că aceste măsuri au fost luate 
de Anthony Lee, comisarul britanic 
în Anguilla, și că anguillezil „îi vor 
opune rezistență acestuia, pînă la 
capăt". S-a anunțat totodată că peste 
2 000 de persoane au demonstrat 
sîmbătă în fața clădirii administra
ției britanice, cerînd ca Lee să pără
sească insula.

„MARȘUL DE PRIMĂVARĂ"

DM ANGLIA
LONDRA 6 (Agerpres). — In loca

litatea Aldermaston din Anglia a 
avut loc un marș de protest și un 
miting împotriva fabricării de rache
te „Polaris". Participanții la marș au 
protestat, de asemenea, împotriva fa
bricării de armament atomic si a 
războiului din Vietnam. Un miting 
asemănător a avut loc la Centrul de 
cercetări bacteorologice din Porton- 
Daune.

în același timp, participanții la 
-marșul de primăvară1' al partizani
lor păcii din Anglia se apropie de 
punctul final — Londra. Ei au parcurs 
sute de kilometri, trecînd prin zeci 
de orașe britanice, printre care Glas
gow, Eddinbourgh, Sheffield, New
castle, Cardiff, Bristol și altele. Par
ticipanții la marș au fost întimpinați 
de locuitorii orașelor prin care au 
trecut, organizînd mitinguri și de
monstrații care s-au desfășurat sub 
semnul cererilor ca Marea Britanie 
«ă iasă din N.AiT.O. și ca bazele 
S.U.A. și ale N.A.T.O. să fie retrase 
de ne teritoriul englez și să înceteze 
agresiunea S.U.A. în Vietnam.

lucrările celei de-a 8-a Conferințe 
naționale a Organizației de tineret 
a partidului laburist. Delegații la 
conferință s-au pronunțat pentru re
tragerea Marii Britanii din N.A.T.O. 
Si pentru desființarea blocului agre
siv nord-atlantic. Participanții la lu
crări au cerut guvernului englez să 
reducă cheltuielile destinate cercetă
rilor în domeniul armelor nucleare 
și bacteriologice.

★

LONDRA 8 (Agerpres). — în ora
șul englez Scarborough s-au deschis

coksultAri
LA O.N.U

REUNIUNE

WASHINGTON 6 (Agerpres). —- 
Negocierile între S.U.A. și Spania 
pentru reînnoirea acordului cu pri
vire la bazele'americane de pe te
ritoriul spaniol, suspendate la 26 
martie, nu vor fi reluate înainte 
de sfîrșitul lunii mai, anunță a- 
genția France Presse, citind sur
se bine informate din capitala a- 
mericană.

După cum s-a mai anunțat, mi
niștrii de externe ai celor două 
țări au ajuns la un acord de prin
cipiu pentru reînnoirea acordului 
din 1953 pe o perioadă de încă 
cinci ani, sub rezerva soluționării 
in prealabil a anumitor probleme 
tehnice și financiare legate de e- 
xistența acestor date. Aceste pro
bleme vor face de altfel obiectivul 
proiectatelor negocieri.

fi

Vizita lui N. Podgomîi
Duminică a avut loc o 

între președintele Prezi-
lu Rahat.
întrevedere
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Nikolai Podgomîi, și regele Hassan al 
II-lea al Marocului, anunță agenția 
TASS. A avut loc un schimb de păreri 
în probleme de interes comun.

Un Incident neașteptat a în
trerupt sîmbătă probele de încercare 
la sol ale prototipului britanic al avio
nului supersonic franco-englez „Con
corde". Un purtător de cuvînt al com
paniei „British Aircraft Corporation" 
a anunțat că, după un prim tur de 
pistă, aparatele de control de Ia ta
bloul de comandă au indicat pericolul 
producerii unui incendiu, ceea ce a dus 
la întreruperea zborului. O analiză ul
terioară a stabilit că o defecțiune elec
trică a provocat declanșarea sistemului 
de alarmă împotriva incendiilor. .

Nguyen Thi Binh, șef 
adjunct al delegației Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud la convorbirile de pace de la Paris, 
a sosit duminică la Londra pentru o 
vizită de trei zile. Ea a fost invitată 
de organizația engleză „Campania 
pentru dezarmare nucleară", urmînd 
să participe la mai multe mitinguri și 
manifestații desfășurate la chemarea 
acestei organizații.

împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, a promulgat o lege prin caro 
persoanele implicate în acțiuni ce aduc 
prejudicii „ordinii și bunurilor publi
ce" sînt pasibile de pedepse, mergînd 
de la plata unei cauțiuni pînă la închi
soare (de la trei la șase luni). Această 
lege va rămîne în rigoare timp de o 
jumătate de an.

Ministrul de externe al 
Greciei, Pipinelis, » pă
răsit sîmbătă Atena, cu destinația 
Washington, unde va participa la se
siunea N.A.T.O. Potrivit unor surse 
guvernamentale citate de agenția 
U.P.I., Pipinelis va înmîna președin
telui Nixon un mesaj din partea pre
mierului grec Papadopoulos. La reîn
toarcerea din capitala S.U.A., Pipinelis 
va face o escală de două zile la Lon
dra, unde se va întîlni cu premierul 
britanic, Harold Wilson.

Grevă la Durban. Docherii 
africani din importantul port Durban 
— Republica Sud-Africană — au de
clarat grevă. încărcarea și descărcarea 
navelor ancorate în portul de pe coasta 
răsăriteană a R.S.A. a fost complet în
treruptă. Greviștii revendică majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

La Teheran a fost semnat 
un acord petrolierîntre Iran 
compania americană „Continental". 
Potrivit termenilor acestui acord, com
pania „Continental" va efectua pros
pecțiuni și eventuale exploatări de 
zăcăminte de petrol într-o zonă de 
10 860 km pătrați situată la nord de 
Bandar Addas, în provincia meridio
nală a coastei Golfului Oman. In 
schimb, compania va plăti, înainte de 
a începe lucrările, o sumă de 10 mili
oane dolari. Se apreciază că în cazul 
în care vor fi descoperite zăcăminte 
de petrol exploatabil, S.N.I.P. (Socie
tatea națională iraniană de petrol) va 
încasa un beneficiu de aproape 90 la 
sută.

Scriitorul francez Gabriel 
CheVaHierr autorul cunoscutului 
roman ,,Clochemerle", a încetat din 
viață la Cannes, în vîrstă de 73 de ani.

mai putea fi văzut îngrijindu-și anima
lele preferate. In prezent însă este a- 
proape paralizat și nu se hrănește decît 
cu bucăți de pîine înmuiate în lapte 
de capră.

Docherii din porturile chi
liene au declarat o grevă 
generală în ’Plijinul majorării sa
lariilor. Ca urmare a încetării lucrului, 
peste 50 de nave comerciale aflate în 
diferite porturi de pe coasta chiliană 
a Atlanticului au rămas imobilizate.
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Navigatorul solitar en- 
glOZ R°b’n Knot Johustin, despre 
care nu io mai știa nimic de la 21 
noiembrie 1968, a fost observat dumi
nică în largul coastelor Insulelor Azorei. 
de către echipajul unui petrolier bri
tanic. Tatăl temerarului marinar a d >- 
clarat că speră ca fiul său să arjri«..U 
ancora într-un port din sudul Ar'gliel, 
in următoarele două săptămîni.

fl subimitds americono- 
saigoneză a pălraus pe te- 
riionul cambodgian la 23 
martie, anunță agenția Khmeră de 
presă. După ce au înaintat aproape 
un kilometru pe teritoriul Cambodgiei 
militarii americano-saigonezi au des
chis focul asupra unei patrule de gra
niță.

Măsuri extraordinare de 
securitate rutieră, ch Prileiu] 
apropiatelor sărbători de primăvară, au 
fost luate de Ministerul francez al Afa
cerilor Interne. în întreaga țară au fost 
mobilizați 14 000 de funcționari, ai po
liției și 22 000 de jandarmi, care dis
pun de 1500 de vehicule și motoci
clete și de 15 elicoptere. Automobilele 
cu instalații de radio-emisie și recepție 
vor asigura legătura cu posturile co
mandamentelor regionale, unde sînt 
grupate toate mijloacele de comunicație 
cu ajutorul cărora se vor lua măsurile 
necesare.

Expediția tronsorclică. 
După 407 zile de mers, expediția trans- 
arctică britanică, compusă din patru 
membri, care a pornit de la Capul 
Barrow (Alaska) pentru a ajunge pe 
gheață pînă la insulele Spitzbergen,- a 
atins Polul Nord, parcurgînd 3 200 km. 
Wally Herbert, șeful expediției, a tri
mis un mesaj reginei Angliei, precizînd 
că împreună cu camarazii săi de drum 
speră să ajungă la țintă pe la mijlocul 
verii acesteia. Temerarii călători mai 
au de parcurs aproximativ 1 600 km.

Starea pacientului Haskell 
Karp, căruia i s-a implantat o 
inimă artificială^ este satisfăcă
toare. a anunța,t sîmbătă seara 
.un purtător de cuvînt de la 
Spitalul St. Luke din Houston. 
Totuși, a precizat acesta, nu se 
poate stabili cit va mai funcțio
na inima artificială. așa incit va 
fi absolut necesar să se găsească 
un „donator" potrivit pentru o 
transplantare cardiacă. Dr. Den
ton Cooley, care a practicat ope
rația. a lansat un apel tuturor 
persoanelor care ar putea să-l 
ajute să găsească, un donatori

Comisia pentru energia 
atOmiCă a S.U.K. » confirmat că 
pe Insula Amchitcha din Arhipelagul 
Aleutine sînt în cur» lucrări care vor 
permite efectuarea unor explozii nuclea
re foarte puternice, informează agenția 
France Presse. Aceeași agenție men
ționează că ar fi vorba de un nou 
poligon nuclear subteran, unde vor fi 
experimentate ogive nucleare destinate 
rachetelor antirachetă de Âp „Spartan", 
care vor alcătui așa-numita .«țea „Sa
feguard".

în Siria va fi

CAIRO 6 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram" anunță că Mahmoud 
Fawzi, consilier al președintelui 
Nasser pentru problemele externe, 
care se află în prezent la New York, 
se va întîlni separat cu reprezen
tanții celor patru mari puteri, că
rora le va aduce la cunoștință po
ziția guvernului R.A.U. în ce pri
vește o reglementare a crizei din 
Orientul Apropiat. Fawzi se va în
tîlni, de asemenea, tu secretarul 
general al O.N.U., U Thant.

Consilierul președintelui'Nasser a 
și avut primele contacte cu repre
zentanții permanenți la O.N.U. ai 
U.R.S.S., Iakov Malik, și Franței, 
Armand Berard. Potrivit ziarului 
„Al Ahram", cu acest prilej a fost 
examinată evoluția situației din 
Orientul Apropiat și s-a discutat 
despre prima reuniune a repre
zentanților la O.N.U. ai celor patru 
mari puteri.

★
Edward Heath, liderul partidului 

conservator din Marea Britanie, a 
fost primit duminică de șahul Iranu
lui. Mohamad Reza Pahlavi. Situația 
din Orientul Apropiat și viitorul 
Golfului Persic au făcut obiectul dis
cuțiilor celor doi oameni de stat.

Un avion cu reacție Pentru 
pasageri de tipul „YAK-40" a efectuat 
duminică un zbor' demonstrativ în 
Nepal, survolînd piscul Everest — 
punctul culminant al lanțului muntos 
Himalaya — anunță agenția TASS. 
Avionul de construcție sovietică, avînd 

' la bord un grup de ziariști și tehni
cieni din Nepal, a efectuat traseul 
Kathmandu—piscul1 Everest în 20 de ■ 
minute.

Scotland Yard-ul a regă- 
gjj sîmbătă o capodoperă a pictorului 
francez Watteau, furată dintr-un mu
zeu din Londra cu zece zile în urmă. 
Pînza, care înfățișează o scenă de nun
tă la țară, este evaluată la 200 000 lire 
sterline. Ea a fost descoperită într-o 
casă dintr-o suburbie a Londrei, îm
preună cu alte 9 tablouri prețioase, 
dispărute recent. Au fost arestate șase 
persoane, care ar face parte dintr-o 
bandă specializată în furtul de obiecte 
de artă. j.

în Columbia se >ncearcă să se 
stabilească valoarea unui smarald 
avînd 7 025 carate, care a fost desco
perit săptămîna trecută într-o mină 
situată la 130 km nord de Bogota. 
Juan Beetar, unul din directorii minei, 
care este exploatată pentru Banca Co
lumbiei, a declarat că smaraldul găsit 
este unic prin dimensiunile sale și are 
o valoare incalculabilă. Piatra prețioasă 
a fost depozitată în seifurile Băncii 
Columbiei. Cele mai mari smatalde 
descoperite pînă acum în Columbia 
aveau între 1 600 și 1 900 carate.

Aproximativ 50 de per
soane au fost date dispărute 
în urma inundațiilor din departamentul 
Cuzco, în sud-estul Perului, provocate 
ele ploile torențiale care au căzut în 
ultimele zile asupra acestei regiuni. 
Apele rîurilor Arazas, Puyumo și Lo- 
romayo s-au revărsat, inundînd și pro- 
vocînd pagube materiale orașelor 
Quincemil, Marcapata și Yanabamba.

Zilele trecute, pescari vest- 
germani au pescuit în Marea 
Nordului o balenă în lungime 
de 15 metri și în- greutate de 
circa 30 de tone. Pentru a nu 
fl ciopîrțită de turiștii amatori 
de „suveniruri", balena, care ur
mează să fie predată muzeului 
din Kiel, a fost izolată cu o re
țea de .sîrmă.
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Caz de longevitate rar 
întîlmt. In localitatea Goulmin din 
sudul Marocului trăiește Akik Moha-i 
med Ben Aii, care a atins venerabila 
vîrstă de 141 de ani. Născut în anul 
1828 la Tarfaya, pe coasta atlantică 
a Saharei occidentale, «1 s-a ocupat din 
tinerețe cu creșterea cămilelor ți ca
prelor. Pînă acum zece ani, Ben Aii

elaborată

o constituție
provizorie

DAMASC 6 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio Damasc, 
în capitala Siriei a fost dată publici
tății declarația Conferinței extraordi
nare a partidului Baas. Declarația 
trece în revistă principalele probleme 
ale politicii interne și externe ale Re
publicii Siria. Conducerea partidului 
Baas, se menționează in continuare, 
trebuie ca în decurs de o lună de la 
încheierea lucrărilor conferinței să 
elaboreze constituția provizorie a 
tării și la patru luni după aprobarea 
ei să fie organizate alegeri generala 
pentru Consiliul național al revolu
ției.

i

«Ș.36Ș

de 
Cape 
reu- 
pre-

va

dacă 
conform 
va da

Situația din Pakistan se normalizează treptat ; instituțiile, școlile, întreprinderile industriale
tivitatea, a fost promulgată o constituție provizorie. In fotografic: Soldați patrulînd în apropiere de Dacca (Pa

kistanul de est)

30 m, 
m. și 
Ea va 
mine-

Savanți atomiști aus
tralieni și americani 
desfășoară în prezent, 
la Cape Keraudren, pe 
coasta nord-vestieă a 
Australiei, lucrări pre
gătitoare în vederea 
construirii, pentru pri
ma oară în lume, a 
unui port cu ajutorul 
unor explozii termo
nucleare, provocate 
sub apă.

Locul ales, populat 
doar de cîteva triburi 
nomade ■ de aborigeni 
care pot fi evacuați 
fără dificultate, se 
află Ia 120 km de Port 
Hedland și este tipic 
pentru coasta tropica
lă din nordul acestui 
continent. Adîncimea

marii este atit de mi
că, incit vase -mai 
mari nu se pot apro
pia de coastă. . Din 
acest motiv, pînă acum 
nu a putut fi începută 
exploatarea unor bo
gate zăcăminte de mi
nereu de fier.

Potrivit proiectului, 
cinci bombe cu hidro
gen urmează să cree
ze un port indispensa
bil exploatării acestor 
bogății paturale, pre
cum și un canal de 
legătură spre Oceanul 
Indian.

La sfîrșitul acestui 
an, sau în primăvara 
1970, urmează să fie 
detonate cele cinci 
bombe ce vor fi îngro-

pate la o adincime de 
265 metri. Explozia — 

se va desfășura 
planului — 

naștere unei 
rade adînci de 
lungi de 1 500 
late de 500 m. 
fi accesibilă și 
ralierelor de mare to
naj — 150 000 tone sau 
mai mult. Cheiurile 
urmează să fie con
struite din pămîntul 
pe care explozia îl va 
arunca la țărm.

Echipe speciale de 
savanți calculează în 
prezent intensitatea 
radioactivității ce se 
va produce de pe 
urma exploziei,• even
tuale consecințe pen

tru fauna și flora ma
rină și terestră, cu- 
renții maritimi, inten
sitatea și direcțiile 
vîntului etc. Conducă
torul comisiei atomice 
australiene, . Charles 
Timbs, a declarat : 
„Pînă acum nu am 
ajuns la concluzia că 
ar exista vreun aspect 
care ar putea constitui 
o piedică pentru în
făptuirea proiectului".

Dacă acțiunea 
pionierat de la 
keraudren va 
și, atunci, scrie 
sa australiană,
fi inițiată pe continent 
construirea unor noi 
porturi cu ajutorul e- 
nergiei atomice.

I
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