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Situația de pe ogoare cere
Cifre lăudabile

să se acționeze în continuare
9 in economia

cu energie pentru județului Vîlcea

RECUPERAREA
RAMÎNERII ÎN URMĂ
A LUCRĂRILOR AGRICOLE

în săptămîna care a trecut, con
dițiile de lucru pe ogoare au fost mai 
bune. A plouat mai puțin, iar în ul
timele zile timpul a devenit frumos 
și călduros în întreaga țară. Ca ur
mare, în toate județele temperatura 
solului a crescut simțitor atingînd 
13—14 grade în sudul Olteniei, 13 
grade în Dobrogea, 12 grade în Ba
nat, Muntenia și sudul Moldovei și 
10—11 grade în restul țării. Totodată 
pămîntul s-a zvîntat pe mari supra
fețe. în aceste condiții oamenii mun
cii din agricultură au avut posibili
tatea să folosească mai intens trac
toarele și celelalte utilaje. Viteza zil
nică de lucru s-a apropiat de cea 
stabilită. Duminică seara, la Consi
liul guperior al Agriculturii au fost 
v1'itițalizate date noi privind însă- 
mînțarile de primăvară din 
zultă progresele remarcabile obținute 
în săptămîna care a trecut. Suprafața 
Insămînțată pe total culturi, în uni
tățile agricole, a sporit, în ultimele 
trei zile, cu circa 700 000 ha. In în
treprinderile agricole de stat a fost 
însămînțată o suprafață de 568 250 ha 
ceea ce reprezintă 65 la sută din 
prevederi, iar în cooperativele agri
cole 2 273 000 ha — 61 la sută din 
prevederi. Este o realizare remar
cabilă care demonstrează hărnicia 
oamenilor muncii din agricultură, 
hotărârea lor de a pune o temelie 
puternică recoltei din acest an.

Profitînd de faptul că, în cursul 
zilei de ieri, timpul a fost frumos, 
în numeroase întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole s-a 
lucrat cu toate forțele la semănat. 
Din relatările primite din partea 
unor direcții agricole județene re
zultă că, duminică, au fost însămîn- 
țâțe suprafețe mari. în județul 
Constanța, datorită faptului că în a- 

’tasasță zi s-a lucrat din plin, nume
roase unități agricole s-au alăturat 
celor care au terminat semănatul 
porumbului. Printre acestea sînt coo
perativele agricole Comana, Osman- 
cea, Bărăganu și altele. Pînă dumi
nică, în județul Constanța se însă- 
mînțaseră 92 la sută din suprafețele

destinate a fi cultivate cu porumb. 
Și în județul Olt au fost însămînțate 
ieri mari suprafețe de teren. în ju
dețul Galați au fost însămînțate în 
cursul zilei de ieri 10 800 ha, 21 coo
perative agricole terminînd semăna
tul porumbului. Pînă acum, în jude
țul Galați au fost însămînțate 58 630 
ha., ceea ce reprezintă 70 la sută din 
prevederi. Și în alte județe au fost 
obținute rezultate bune. Ele vor fi 
cunoscute în cursul zilei de azi ca ur
mare a centralizării datelor respec
tive la Consiliul Superior al Agricul
turii.

Cu prilejul raidului-anchetă orga
nizat în județele Iași și Bacău au fost 
constatate numeroase inițiative va
loroase pentru grăbirea însămînțări- 
lor. Se știe că în Moldova despri- 
măvărarea s-a făcut mai tîrziu, iar 
ploile care au continuat să cadă, în 
cea mai mare parte a lunii aprilie, 
au împiedicat desfășurarea normală 
a lucrărilor agricole de primăvară. 
De aceea, în ultimele zile, cînd 
timpul a fost bun, și îndeosebi în 
cursul zilei de ieri, s-a muncit cu

toate forțele. La cooperativa agricolă 
din comuna Gîrleni, județul Bacău, 
de exemplu, toate cele 11 tractoare 
din secția condusă de Mihai Ichim au 
ieșit la 
zorilor, 
turi pe 
rămase 
erau la
4 la semănatul 
Adrian Grigoraș, 
ședința cooperativei agricole, 
rășa Nunuța Tăbăcaru, se aflau pe 
cîmp. Organizau munca, controlau 
calitatea lucrărilor. După cum ne-a 
informat președinta cooperativei, 
toate culturile din prima epocă au 
fost însămînțate, iar acum se lucrea
ză din plin la semănatul porumbului. 
Numai în cursul zilei de ieri au fost 
însămînțate cu această cultură peste

Ion HERTEG 
Gh. BALTĂ 
Manole CORCACI

lucru o dată cu revărsatul 
Trei tractoare executau ară- 
ultimele suprafețe de teren 
nearate din toamnă, 4 lu- 
pregătirea terenului, iar alte 

porumbului. Ing. 
împreună cu pre- 

tova-

RM. VÎLCEA (corespondentul 
„Scînteii"). întreprinderile din 
județul Vilcea și-au luat an
gajamente importante în cins
tea celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei. Un scurt bilanț, 
întocmit recent, demonstrea
ză că planul și angajamentele 
vor fi nu numai îndeplinite, ci și 
depășite. Conform datelor preli
minate, în primele 4 luni, toate 
întreprinderile industriale din 
județ își realizează și își depă
șesc planul la principalii indica
tori, după cum urmează : 105 
la sută la producția globală, 
104,5 la sută la producția marfă 
vîndută și încasată, 102,3 la sută 
la productivitatea muncii; se 
realizează, de asemenea, peste 
prevederi, aproape 4 000 tone 
sodă caustică, 2 000 tone clor 
lichid. 52 000,m.p. furnire, 3 000 
perechi încălțăminte. Planul li
vrărilor la export a fost depă
șit pe primul trimestru cu 12,3 
milioane lei.

Pe prima filă a agendei între
cerii socialiste ce se desfășoară 
în județ, economiștii și statisti
cienii consemnează succesele ob
ținute în această perioadă de 
colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la Combi
natul chimic Rm. Vîlcea — care 
au raportat îndeplinirea planu
lui la principalii indicatori încă 
de la 23 aprilie — și de la 
șantierul hidrocentralei de pe 
Lotru, unde planul de construc
ții montaj pe 4 luni a fost reali
zat cu 5 zile mai înainte. Prin
tre altele, constructorii hidro
centralei au raportat, în aceste 
zile, avansuri la lucrările minie
re, deschiderea de noi puncte 
de lucru pentru captări secun
dare în ramura sud și intrarea 
în probe, cu mult înainte față 
de grafice, a instalației de me
canizare a betonării galeriilor 
de la aducțiunea principală.

(Contlnuare 
In pag. a III-a)
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SV-400 —
viticol pe 

și tractorul
pe șenile, 

lucrărilor agricole.

BRAȘOVUL MUNCITORESC

dine de idei reținem în 
special organizarea 
unul atelier de pregătim 
și montaj, precum și ra
ționalizarea fluxului teh
nologic. Fată de perioda 
corespunzătoare a anu
lui trecut, cheltuielile la 
1000 de lei producție 
marfă sînt cu 80 de lei 
mai mici. La indicatorul 
beneficii, creșterea față 
de anul trecut este de 
62,8 la sută.

La rtndul său, colecti
vul uzinei de autocami
oane obține însemnate 
realizări. Și aici planul 
pe 4 luni va fi îndeplinit 
la toți indicatorii. Suc
cese importante se înre
gistrează pe linia diver
sificării fabricației, unul 
din obiectivele de sea
mă care stau în fața u- 
zinei. Se cuvine să a- 
mintim aici un fapt deo
sebit de îmbucurător. In 
ultimele zile s-a consu
mat ultima fază a pregă- 
tirii fabricației unui nou 
tip de autocamion echi
pat cu motor Diesel, 
primul dintr-o gamă mai 
largă de autocamioane. 
Din cele relatate de ing. 
Mlrcea Florescu, direc
tor tehnic al uzinei, caie 
ne-a comunicat această 
veste, reiese că primul 
lot din acest nou produs 
va fi livrat chiar în 
cursul lunii mal. Pe a- 
ceeași linie, a diversifi
cării fabricației, se în
scriu și pregătirile care 
se fac în prezent în ve
derea lansării în fabri
cație de serie a altui tip 
de autocamion, și anu
me a autocamionului cu 
cabină în avans și sar
cină de 7 tone.

Concomitent cu diver
sificarea fabricației, In 
uzină se desfășoară o 
largă acțiune în vede
rea îmbunătățirii calități) 
șl parametrilor tehnico- 
economici si funcționali 
ai autocamioanelor afla 
te în fabricație. Printre 
măsurile 
luate în 
mințim

care le-a obținut pe li
nia modernizării și îm
bunătățirii parametrilor 
tractoarelor de 60 si 130 
CP. în această direcție 
la loc de cinste se află 
varianta îmbunătățită a 
tractorului U-650. Pe 
lîngă linia modernă, 
noul tractor are o serie 
de îmbunătățiri : este 
dotat cu un ridicător hi
draulic, are control au
tomat al adîncimii de 
lucru și forței de trac
țiune etc. Și U-652 se 
află în faza de pregă
tire pentru fabricația de 
serie.

Aceleași ritmuri înalte, 
aceeași strădanie încu
nunată de succese de 
prestigiu consemnăm și 
la o unitate industrială 
cu pronunțat caracter 
de mecanică fină : Hi
dromecanica. Tovarășul 
inginer Viorel Metea, di
rectorul uzinei, ne infor
mează că unul dintre 
angajamentele luate de 
colectiv în întrecere a 
fost de a se scurta cu 
o lună pregătirea fa
bricației la transmisia 
hidraulică pentru loco
motivele Diesel hidrau
lice de 250 CP. Nu era 
un obiectiv ușor. Mun
citorii, inginerii, tehni
cienii și-au pus însă la 
inimă sarcinile asumate, 
au făcut din asta o 
chestiune de ambiție, de 
prestigiu. Și astfel, pri
mele două transmisii — 
prevăzute inițial să 
livrate în trimestrul 
— vor părăsi uzina
primele zile ale lunii 
mai.

Ritmurile de producție 
înalte atinse de colecti
vul de la Hidromeca
nica au făcut posibil
în primele patru luni să 
poată fi realizate 56 
transmisii hidraulice — 
dublu față de perioda 
corespunzătoare a anu
lui trecut — pe aceeași 
suprafață de producție 
și aproximativ cu ace
leași utilaje. Acest spor 
reprezintă, în esență, e- 
fectul măsurilor luate pe 
linia organizării științi
fice a producției șl a 
muncii. In această or-

avansat la care a ajuns 
colectivul în îndeplini
rea angajamentelor. Să 
ne oprim asupra a două 
prevederi : față de o de
pășire de 15 milioane 
lei cît prevedea anga
jamentul pe întregul an. 
la producția marfă vîn
dută și încasată, s-au 
și realizat în primele pa
tru luni ale anului 12 
milioane lei. La metal — 
domeniu în care uzina 
nu a reușit în anii tre- 
cuți să se încadreze în 
sarcina stabilită — încă 
din primele trei luni s-a 
realizat o economie de 
circa 120 tone, din cele 
400 tone cite reprezintă 
angajamentul anual.

Cele cîteva ore petre
cute în uzină au avut 
capacitatea să ne trans
mită ceva din atmosfera 
de muncă febrilă a în
trecerii socialiste. In
tr-un viitor apropiat se 
vor fructifica eforturile 
cheltuite pînă acum 
pentru însușirea fabrica
ției celor trei tipuri de 
tractoare de 40 CP, și 
anume : U-401 — trac
tor pomicol pe roți cu 
dublă tracțiune, tracto
rul 
tor 
le 
400 
nat
La acest capitol, al di
versificării fabricației, 
se cuvine să consem
năm o realizare mal re
centă : tractorul S-651 
LS — tractor industrial 
pe șenile cu inversor de 
sens. Spre deosebire de 
confratele său, S-650 — 
tractor prin excelență a- 
gricol — noul tractor 
este destinat lucrărilor 
pe șantierele de cons
trucții. El este dotat cu 
lame și scarificatoare, 
iar motorul dispune de 
8 viteze : patru pentru 
mers înainte și patru 
pentru mers înapoi. 
Noul tractor a fost 
lansat în fabricația de 
serie în aceste zile.

Un punct forte al me
ritelor acestui colectiv, 
care semnează certifi
catele de naștere a trac
toarelor românești, îl re
prezintă rezultatele pe

Brașov — puternică 
cetate Industrială a țării. 
De aici. în fiece clipă 
stnt trimise pe arterele 
vitale ale economiei so
cialiste produse ce și-au 
cîștigat un binemeritat 
prestigiu. în aceste zile 
premergătoare lui 1 Mai, 
inima fierbinte a marelui 
centru muncitoresc bate 
în cadența unor împli
niri importante, demne 
de acest an jubiliar în 
care România socialistă 
va sărbători aniversa
rea unui sfert de veac 
de la eliberare.

încercăm un scurt tur 
de orizont și primul nos
tru popas îl facem la 
Uzina de tractoare. In- 
tîiul fapt concludent pe 
care-1 aflăm : pe pri
mele patru luni ale anu
lui planul de producție 
va fi îndeplinit și depă
șit la toți indicii.

— Comparând reali
zările din acest an cu 
cele din perioada co
respunzătoare a anului 
trecut — ne informează 
economistul A. Rizescu, 
șeful serviciului plan — 
creșterile sînt însemnate. 
Să ne oprim asupra 
principalilor indici : la 
producția globală, spo
rul este de 12,3 la sută, 
la producția marfă vîn
dută și încasată de 15,3 
la sută, Ia beneficii de 
20 la sută, iar la export 
de 25 la sută. Cifrele a- 
cestea înmănunchează 
într-o sinteză convingă
toare efortul statornic al 
acestui harnic și prețuit 
colectiv de a spori efi
ciența economică, de a 
pune In valoare toate 
rezervele de iscusință, 
de inventivitate, de pa
siune.

în acest an, planul u- 
zinei este cu aproape 
4 000 de tractoare mai 
mare față de 1968 Star
tul bun dă temei convin
gerii ferme că — în con
dițiile acestui efort, al 
diversificării fabricației 
— uzina va reuși na 
numai să-și îndepli
nească planul pe patru 
luni, dar să și livreze 
în avans o sută de trac
toare U-650. Pledează 
pentru acest fapt stadiul

(Continuare în pag. a II-a)

minieră Voevozi

RECORDURI
DEPĂȘITE

care re-

La exploatarea

ORADEA — (corespondentul 
„Scînteii"). Organizarea su
perioară a locurilor de mun
că și folosirea tot mai deplină 
a capacităților de producție au 
permis creșterea continuă a 
randamentului productiv al mi
nerilor de la exploatarea mi
nieră Voevozi. în trimestrul I 
1969, de exemplu, productivita
tea medie în abatajele frontale 
a fost de 7,1 tone pe post, față 
de 6,1 tone cît s-a planificat. 
Iar în abatajele mecanizate, 
randamentul a ajuns la 9,8 tone. 
La abatajele V-8 Vărzari și C-7 
Cuzap, unde s-a lucrat cu com
plexe mecanizate, productivita
tea a atins chiar valoarea de 
25,7 tone pe post.

Dar nici acest „record" nu a 
rezistat prea mult, căci în luna 
aprilie a.c., la unul din com
plexele mecanizate s-au obținut 
26,5 tone pe post. Aceste creș
teri neîntrerupte de randament 
stau la baza sporirii producției 
de lignit a exploatării. în ulti
mii doi ani s-au dat suplimen
tar 350 000 tone cărbune, canti
tate obținută exclusiv pe sea
ma ridicării productivității 
muncii.

Recent, un alt succes s-a a- 
dăugat palmaresului minerilor 
de la această exploatare. Un 
complex mecanizat trebuia mu
tat la orizontul V-10 și, după 
calculele specialiștilor, operații
le de demontare, transport și 
remontare urmau să dureze 
circa 30 de zile. Prin munca 
însuflețită a minerilor Nicolae 
Moca, Iuliu Kovas, Gratian 
Brindea, a lui Remus Crețu și 
Roman Pop și a inginerilor 
Gavril Crețu și Radu Chiș, „uzi
na subterană", cum i se mai 
spune acestui complex, a intrat 
în producție după numai 12 
zile. S-au cîstigat. astfel, circa 
15 000 tone cărbune, care vor fi 
trimise sore Centrala electrică 
din Oradea și altor beneficiari 
din țară.

Legea și opinia publică să conlucreze pentru
REPRIMAREA ABUZULUI!
Adesea, în acele scrisori 

adresate redacției prin in
termediul cărora cititorii 
iau atitudine fermă împo
triva unor abuzuri, ei își 
pun și întrebarea : ce fac
tori înlesnesc încercarea de 
încălcare a legii, prin ce 
mijloace se poate interveni 
eficient pentru a împiedica 
apariția. unor asemenea 
acte antisociale ?

Indiscutabil, orice abuz 
nu poate fi privit șl apre
ciat decît în raport cu pro
filul moral al celui care îl 
săvîrșește. Abuzul are la- 
bază cauze care pot fi 
depistate din vreme, fiind 
astfel extirpat din climatul 
sănătos al vieții noastre 
sociale. O asemenea con
cluzie este relevată, de alt
fel, și în cîteva dintre scri
sorile menționate care, din 
acest punct de vedere, me
rită să fie examinate mai 
îndeaproape.

Să ne oprim, mai întîi, 
asupra unui caz întîmplat 
la întreprinderea de meca
nizare a agriculturii Ul- 
meni, județul Ilfov. Mai 
mulți salariați din cadrul 
acestei întreprinderi rela
tează un întreg lanț de a-

buzuri al căror autor este 
însuși directorul unității, 
Marin Stanciu : confecțio
narea fără plată a unor o- 
biecte personale în atelie
rul întreprinderii, angajări 
fictive (pe baza cărora 
unor persoane străine de 
întreprindere li se elibe
rau adeverințe spre a li se 
înlesni înscrierea la școala 
de maiștri), aprobări ilega

plu, imposibil de săvîrșit 
fără a fi cunoscute și de 
alți oameni din întreprin
dere. Cum ar fi țiutut, de 
unul singur, directorul 
I.M.A. Ulmeni să ridice 
din magazia întreprinde
rii cele 186 kg de sîrmă 
zincată împletită ? Opera
țiunea cerea neapărat și 
concursul magazionerului. 
Acesta, după ce i-a calculat

Pe marginea unor scrisori

le pentru vînzarea unor 
materiale la preț mai mic, 
ștate de plată cu semnături 
false ș.a.m.d.

Aceste ilegalități n-au 
putut fi observate de ni
meni din întreprindere sau 
din afara ei ? Este adevă
rat — se spune în scrisoa
rea respectivă — unele ma- 
trapazlîcuri erau abil ca
muflate, dar multe dintre 
ele, oricîte strădanii ar fi 
depus în acest sens Marin 
Stanciu, erau, pur și sim-

•

suma (la prețul de 6,95 lei kg, 
în loc de 21,70 iei) a livrat 
marfa. Ulterior, cu ocazia 
unui control din partea Di
recției agricole județene, 
s-a descoperit frauda și. cu 
dispoziția de reținere nr. 
1 344, i s-a imputat direc
torului suma de 2 659,20 
lei. Dar lui Marin Stanciu 
nu-i convenea acest preț, 
așa că a ales o altă varian
tă, aceea de a restitui, chi
purile, sîrma ce-i fusese e- 
liberată. Zis și făcut. Ma-

gazionerul Ștefan Balea a 
întocmit un bon. iar ser
viciul de contabilitate i-a 
restituit directorului și ba
nii încasați anterior. Sim
plu... La scurt timp se face 
însă o verificare la maga
zie și se constată lipsa a 
179 kg de sîrmă !

Nu era singura ilegalita
te care dobîndise notorie
tate în întreprindere. M. 
Stanciu și-a cumpărat un 
autoturism cu... 9 000 de
lei și și-a pus în gînd să-1 
„valorifice" la un preț mai 
bun. A adus mașina în ate
lierul întreprinderii, a pus 
oamenii să i-o repare, a 
„plătit" pentru aceasta 452 
de lei și a revîndut-o cu 
35 000 de lei (diferența de 
preț reprezentînd acum 
„contravaloarea" repara
ției). Construcția unei case 
în orașul Oltenița i-a pri
lejuit o altă serie de abu
zuri : aproape un an în
treg au lucrat pe șantierul 
casei sale doi zidari, doi 
tîmplari și alti meseriași, 
primindu-și însă salariul 
de la întreprindere. Mai

Dumitru TTRCOB

(Continuare in pag. a II-a)

EDUCAȚIA FIZICĂ IN ȘCOALĂ portugalia

Risipă de timp 
și energie 

in preocupări 
colaterale

In documentele de partid și de stat 
care orientează activitatea instruc- 
tiv-educativă desfășurată în rânduri
le tineretului, sînt înserate nume
roase aprecieri referitoare la posibi
litățile educației fizice de a influen
ta pozitiv dezvoltarea și pregătirea 
multilaterală a generațiilor în creș
tere. Pe primul plan, și nu întîmplă- 
tor, se menționează contribuția edu
cației fizice la păstrarea șl fortifica
rea sănătății, la dezvoltarea armoni
oasă din punct de vedere fizic, mo
ral și intelectual.

Actionînd pe linia înțelegerii ade
văratului rol al 
educației fizice în 
formarea multi
laterală a tinere
lor generații, un 
număr însemnat 
de profesori ob
țin rezultate deo
sebite în înarma
rea tineretului aflat pe băncile școlii 
cu o pregătire fizică generală bună, 
cu un bagaj motric larg.

Totuși, în practica educației fizice 
școlare și-au făcut loc — pe căi ofi
ciale, sau mai puțin oficiale — unele 
orientări colaterale, dînd naștere la 
confuzii, exagerând sau minimalizînd 
anumite sarcini ale educației fizice, 
îngustînd sau chiar denaturând con
ținutul ei. Acestea fac ca, în unele 
cazuri, activitatea profesorilor de e- 
ducație fizică să se abată de la în
făptuirea obiectivelor amintite.

Părerea noastră este că unele ten
dințe greșite care se manifestă în 
prezent în legătură cu orientarea 
activității de educație fizică școlară 
își au originea, în .bună parte, în 
modul în care este „tradusă" în 
practică noțiunea de pregătire fizi
că generală, obiectiv principal — 
unanim recunoscut — al educației 
fizice.

După părerea noastră, este necesar 
să se recunoască (și să se țină 
seama și în practică) că între 
conținutul pregătirii fizice gene
rale a colectivului unei clase, a 
adulților în general și a sportivilor 
competitori în special, există o dife
rențiere calitativă. A nu tine seama de 
diferențierile respective și a împru
mut? mijloacele și căile de realizare 
a pregătirii fizice de la o categorie 
la alta constituie o gravă eroare. Cu 
toate acestea, în practica unor pro
fesori de educație fizică s-a îm- 
pămîntenit concepția în baza că
reia principalul (uneori unicul) 
aspect al pregătirii fizice gene
rale îl constituie formarea și 
perfectionarea deprinderilor motri
ce și în mod deosebit (îngustînd și 
mai mult sfera preocupărilor) a ace
lor deprinderi care au aplicare în

puncte de vedere

practica sporturilor. De aici pînă la 
acceptarea ideii că o singură ramură 
sportivă oferă gama de mijloace și 
căi pentru realizarea pregătirii fi
zice generale nu este decît un sin
gur pas.

Analizînd 11 planuri calendaristice 
— trimestriale — ale unor profesori 
de educație fizică din județe diferi
te ale tării rezultă că dintr-o medie 
de 132 teme de lecții, prevăzute a fi 
realizate pe parcursul unui an șco
lar. nici una nu indică preocuparea 
pentru dezvoltarea calităților fizice, 
10 la sută prevăd formarea unor de

prinderi cu ca
racter aplicativ 
utilitar, 4 la sută 
transmiterea de 
cunoștințe teore
tice și restul de 
86 la sută forma
rea și perfecțio
narea unor pro

cedee tehnice și tactice cu aplicare 
în diferite ramuri sportive.

Considerăm că prezența ramurilor 
sportive în lecțiile de educație fizi
că este justificată numai în măsura 
în care folosirea acestora este orien
tată, în principal, în scopul realizării 
pregătirii fizice generale si înzestră
rii elevilor cu un bagaj de cunoștin
țe și deprinderi generale, pe care 
aceștia să fie în măsură să le folo
sească în activitatea cu caracter re
creativ, atît în timpul școlarizării cît 
și ulterior.

Prof. Gh. MITRA 
Prof. VI. SIMIONESCU

DIMENSIUNILE 
NOI ALE UNEI 
VECHI CRIZE 

POLITICE
Turneul african al premierului 

portughez Caetano, încheiat recent, 
are, în concepția Lisabonei, semnifi
cația unei reafirmări a unității „ma
rii Portugal!?', care. în versiunea o- 
ficială, ar include pe lîngă mica țară 
iberică și așa-zisele provincii de 
peste mări, cu o suprafață de 23 de 
ori mai mare ca a metropolei. A- 
ceastă deplasare „la fata locului" a 
fost considerată ca necesară nu nu
mai pentru o evaluare a situației 
de pe fronturile de luptă ; ea s-a im
pus și ca urmare a accentuării ace
lor tendințe care se pronunță pentru 
o reevaluare a politicii salazariste 
în Africa. Dispariția de pe scena po
litică a bătrînului dictator a întărit 
conștiința necesității unor schim
bări. In timp ce „Salazar mal trăieș
te cu fantomele sale, fără speranța 
de a-și mai recăpăta vreodată în
treaga luciditate, Portugalia se tre
zește încet dintr-un somn de 40 da 
ani" — scria zilele trecute revista 
franceză „L’Express". In tară se fac 
tot mai puternic auzite glasurile cara 
se pronunță pentru abandonarea sis
temului politic salazarist, desființarea 
scutului ei, faimoasa poliție secretă 
P.I.D.E., liberalizarea politică, relan
sarea economică. Pe plan extern, pur
tătorii de cuvînt ai opoziției precum 
și cercuri tot mai largi ale popu
lației cer încetarea războiului colo
nialist din Africa și recunoașterea 
dreptului popoarelor africane la au
todeterminare.

Este adevărat că cercurile militare 
conservatoare încearcă să subes
timeze amploarea acestor revendi
cări, căutînd să impună continuarea 
unei politici salazariste fără Salazar. 
Actualul premier declară că va urma 
linia predecesorului său șl că în pre
zent nu poate fi vorba de nici o

A. BUMBAC

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a IV-a)

Stabilirea de relații diplomatice 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Uganda
în dorința unei mai bune cu

noașteri reciproce și a dezvol
tării colaborării dintre Republi
ca Socialistă România și Repu

blica Uganda, guvernele celor 
două țări au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la rang 
de ambasadă.
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EXPOZIȚII Spectacole în premieră
opere românești
primă audiție

© „Mariana Pineda"
© „Stejarul din Borzești

de Doru Popovici 
i“ de Teodor Bratu

Cu „Mariana Pineda" 
jarul din Borzești11, opera 
cunoaște, cred, o perioadă 
maturitate, de realizări remarca- ' 
bile. Prezentate într-un spectacol, 
operele lui Doru Popovici și Teodor 
Bratu, cu toate că reprezintă două 
stiluri diferite de creație, se alătură 
fără discordanță. Este vizibilă — 
în lucrarea lui T. Bratu — parti- 

i tura imediat influențată de folclor, 
ce-i valorifică corect melosul, rit
mul, și alături de ea o creație ca 
„Mariana Pineda11, ce constituie 
încă o punte de legătură a muzi
cii românești cu unive? salitatea.

Pentru Teodor Bratu .Stejarul 
din Borzești11 este expresia puterii 
sale de mânuire a limbajului 
muzical. Și-a ales, potrivit înzes
trărilor sale artistice, o pagină de 
legendă a istoriei naționale. Opera 
„Stejarul din Borzești11 constituie 
o realizare meritorie pentru că scri
itura ei dezvăluie o muzică sinceră, 
limpede, cursivă. Cu dorința de a 
însufleți file de istorie, de a re
învia figura lui Ștefan cel Mare, 
lucrarea lui Teodor Bratu este o 
expresie cît se poate de fidelă a 
unui moment emoționant, cu o 
largă audiență. Aparținînd tot com
pozitorului, libretul dă posibilitate 
soliștilor, corului să depene cu
noscuta și populara legendă. Sem
nificație, simbol peste veacuri, 
ideea acestei povestiri rimîne ne
alterată. Teodor Bratu face din 
„Stejarul din Borzești11, prin sim
plitatea mijloacelor, prin melodica 
limpede ce include citarea imnu
lui popular închinat lui Ștefan, 
integrat ca un refren în desfășu
rarea lucrării, o operă care trezește 
interesul tuturor ascultătorilor. Se 
remarcă tn mod cu totul deosebit 
partitura corală, foarte bogată în 
sonorități, unduită, caldă, dovedind 
experiența lui Teodor Bratu pe 
tărîmul muzicii corale. Chipul lui 
Ștefan se conturează de la aria 
primului tablou pînă la aria finală, 
în Unii sigure, neșovăielnice, echili
brate. Nu se uită nici portretul ma
mei lui Gheorghieș, în care melo
dica aduce ecou de baladă, nici 
sprinteneala, apoi îndârjirea in
flexiunilor din glasul lui Ștefănel.

Opera lui Teodor Bratu a găsit 
tn colectivul ieșean actori talentați 
ce s-au dăruit cu exigență și 
entuziasm pregătirii ei: Ileana Co- 
jocaru, o prezență sobră, Elena 
Cărcăleanu și Camelia Sotrin, ex
presive, pline de vitalitate, Ion 
Prisăcaru, distins în rolul bătrânului 
oștean. Și alături de soliști, corul 
— respectiv corul „Gavriil Musi- 
cescu" al Filarmonicii de stat 
din Iași — interpret desăvâr
șit, a înnobilat partitura. Gân
dind că eroii sînt desprinși din 
legendă, Hristofenia Cazacu a 
împodobit această reprezentație 
cu o inspirată scenografie. în
săși fresca în fața căreia se des
fășoară acțiunea (făcînd compa
rație, regia nu a găsit încă soluții 
de dinamizare în mișcarea scenică) 
sugerează această desprindere a 
eroilor din tablouri de poveste.

Personalitate distinctă, Doru 
Popovici se afirmă în creația ro
mânească ca unul din acei artiști 
care știu să gândească cu elan, 
cu pasiune, care caută ■ să rezolve 
probleme majore ale dramaturgiei 
muzicale. Prin „Mariana Pineda" 
realizează al doilea moment al tri
logiei începute cu „Prometeu" — tri-

fi „Ste- 
din Iași 
de certă

logie închinată luptei, adevărului, 
luminii. Mergînd pe filiație enes- 
ciană în „Prometeu", Doru Popovici 
pășea pe acest drum oferind o 
operă-oratoriu de substanță. în 
„Mariana Pineda" este urmată a- 
ceastă cale, dar cultivată superior. 
Alcătuindu-și singur libretul după 
tragedia lui Federico Garda 
Lorca, autorul reduce acțiunea la 
idee, la simbol. Și scenografia lui 
George Doroșenko, statuară, se
veră, rece, schițată în linii ferme 
în nuanțe de la albastru la negru, 
în care albul se confundă cu lu
mina, și baletul fantastic conceput 
de Mihaela Atanasiu ca flăcările 
unei mari tensiuni lăuntrice, și a- 
portul talentatului regizor George 
Zaharescu, în concepția căruia fie
care mișcare, jocul Marianei Pine
da, apoi fiecare apariție a persona
jelor — au slujit dorinței de a sub- 
stanțializa întreaga desfășurare. în 
„Mariana Pineda", Doru Popovici, 
printr-o viziune intelectuală, per
sonifică frumusețea, iubirea, dîr- 
zenia. în jurul idealului Ma
riana Pineda se înalță mitul 
din impecabilul prolog al co
rului de femei (corul „Gavriil Mu- 
sicescu" din nou excelent) din 
duetul Sor- Carmen — Alegrito, 
în care se dezvăluie moti
vul condamnării eroinei, din neli
niștea pe care o simți în șoapta Ma
rianei Pineda, din paginile muzicale 
fremătînd de neliniște, din ultimul 
cor ce intonează o poveste despre o 
eroină care se numea Mariana Pi
neda. Pe un libret concentrat, mu
zica lui Doru Popovici a îmbinat 
abil ecouri ale nostalgiei folcloru
lui iberic cu cîntecul românesc, 
esențializînd, transfigurând. Mij
loace tehnice moderne nu uită să 
includă și larghețea, cantabilitatea 
belcantoului. Există în această o- 
peră o simplitate și o claritate vo
ită. Nu discutăm în amănunt mor
fologia partiturii, esențial mi se 
pare faptul că se reține fiorul dra
matic și în plus față de „Prome
teu" consistența acestui dramatism, 
efectul asupra auditoriului. în ro
luri, Svetlana Ionescu — cu certe 
calități de tragediană, George Io
nescu, Ileana Cojocaru, Nicolae 
Sasu au conturat fiecare în parte 
acest unic tablou al jertfei.

La opera de stat din Iași un co
lectiv de talentați 
uităm orchestra cu 
sub bagheta atentă
— oferă un excelent spectacol prin 
reprezentarea a două opere româ
nești. Se poate remarca seriozitatea 
realizării unor partituri de sub
stanță, reprezentative pentru direc
țiile de dezvoltare ale muzicii ro
mânești contemporane.

Smaranda OȚEANU

La palatul culturii din Ploiești s-a 
deschis duminică expoziția „Covo
rul muntenesc", prima de acest gen 
din țară. Au iost expuse numeroase 
covoare muntenești lucrate de 
mînă, în diierite nuanțe, înfățișînd 
arta populară din această zonă a 
țării în decursul a 300 de ani. 
Cel mai expresiv exponat a iost 
apreciat covorul din 1739, re- 
prezentînd scene de luptă împotri
va ocupației otomane.

★
în saloanele Muzeului de artă 

din Cluj s-a deschis, duminică la 
amiază, expoziția „Pagini de artă 
închinate Transilvaniei". Expoziția 
reunește numeroase lucrări de di
ferite genuri ale plasticii din se
colele XV—XVIII.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai organelor locale, oa
meni de cultură și artă, studenți.

★
în această săptămînă publicul 

bucureștean poate vedea urmă
toarele expoziții :

o în sala Dalles, Expoziția a- 
nuală de grafică.

o în sala Magheru, o expoziție 
colectivă de caricaturi.

o în 
poziția 
neanu.

o în 
trale 
Dem. Iordache.

o în sala din strada Mihal Vodă, 
debutul a doi artiști tineri. Ma
riana și Mihai Macri.

o în sala Kalinderu, retrospec
tiva gravorului Gabriel Popescu.

® în sala Ateneului, 
pictorilor Horia Bernea 
Gherasim.

© în sala Ateneului 
din aleea Alexandru, 
pictorului Adrian Ionescu.

★

PIATRA NEAMȚ (coresponden
tul „Scînteii"). — După efectuarea 
unor ample lucrări de restaurare și 
organizare, Ia Piatra Neamț s-a re
deschis muzeul memorial „Calistrat 
Hogaș". îmbogățit cu noi achiziții, 
el cuprinde mărturii materiale re
prezentative despre viața și activi
tatea scriitorului. Sînt expuse fo
tografii de familie, mobilier, o- 
biecte folosite de Hogaș în cele
brele lui călătorii nrin munții 
Neamțului, manuscrise, documente, 
lucrări și publicații de epocă adu
nate de scriitor.

Cu acest prilej a avut loc un 
simpozion științific cu tema : „Ca
listrat Hogaș — omul și opera", iar 
în fața muzeului a fost dezvelit un 
bust al scriitorului.

sala din bd. Bălcescu, ex- 
sculptoxiței Ana Severi-

holul Aulei 
universitare,

Bibliotecii cen- 
expoziția lui

expoziția 
și Marin

tineretului 
expoziția

★

O nouă întîlnire cu opera lui 
Cervantes — nemuritorul „Don 
Quijote de la Mancha" ! De data 
aceasta, prin intermediul unui 
spectacol al teatrului „C. I. Not
tara11, realizat în regia lui Al. Ci- 
prian, după o dramatizare a lui 
Mihail Sorbul. în rolurile Iui Don 
Quijote și Sancho Pancha îi vom 
putea urmări pe Aurel Rogalschi 
și Constantin Guriță. Premiera va 
avea loc la 29 aprilie.

Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
a avut zilele acestea trei premiere 
cu : „Pupăza din tei11 de Ion Da
mian — spectacol pentru copii și 
tineret, „Cine ești tu 7“ de Paul 
Everac și „Pendula" de Aldo Ni
cola j. Ultimele două piese au fost 
prezentate în sala „Atelier" a tea
trului.

„Meșterul Manole" al lui Valerlu 
Anania va cunoaște o nouă mon
tare pe scena I.A.T.C. „I. L. Ca- 
ragiale11. Nu numai interpreții, dar 
și regizorul, scenograful și autorul 
ilustrației muzicale sînt studenți — 
la clasa de regie a I.A.T.C., la 
Institutul de arte plastice „N. Gri- 
gorescu11 și la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu11.

O nouă premieră la Teatrul C. I. 
Nottara : „Adela” — dramatizare de 
Constantin Tita Bobeș după romanul 
lui Ibrăileanu. Regia : Mircea A- 
vram ; scenografia : Lidia Radian, 
în fotografie : Scenă cu Lucia Mu
reșan (Adela) și Ludovic Antal (doc

torul)

(Urmare din pag. I)

muzicală
e Orchestra simfonică a Filar

monicii de stat din Cluj a susținut 
duminică, în sala mare a Casei 
universitarilor, un concert extraor
dinar sub bagheta dirijorului ita
lian Nino Bonavolanta. Programul 
a cuprins Uvertura „Oberon" de 
Weber, Simfonia spaniolă pentru 
vioară și orchestră de Lalo (solist 
violonistul Ștefan Ruha, artist e- 
merit) și Simfonia italiană de Men
delssohn.

® Soprana Yvette Perrin, de la 
Opera Mare din Paris, a fost săp
tămâna trecută oaspete al scenei li
rice timișorene. Cu acest prilej, so
lista franceză a apărut vineri ți 
duminică în rolurile titulare femi
nine din operele Faust și Boema.

• Orchestra Radioteleviziunii va 
prezenta joi 1 mai lucrări de Cor
nelia Dan Georgescu, Dieter Acker, 
Lucian Mețianu, Sorin Vulcu.

• La „Clubul prietenilor muzicii 
(cu sediul la magazinul „Muzica

din Calea Victoriei), astăzi, 28 apri
lie, ora 18, va avea loc o manifes
tare închinată compozitorilor Tibe- 
riu Brediceanu și Sabin Drăgoi.

• Pe podiumul Ateneului, vineri 
2 și sîmbătă 3 mai, pianista fran
ceză Th&rese Dussaut va oferi pu
blicului bucureștean, alături de or
chestra Filarmonicii „George Enes- 
cu“ dirijată de Mircea Cristescu, o 
interpretare a Concertului nr. 5 
pentru pian și orchestră de Beetho
ven.

E

t V

în județul Bacău sînt de executat, în 
această primăvară, arături pe o su
prafață de peste 20 000 ha teren.

Nici tractoarele și mașinile I.M.A, 
nu au fost folosite ieri din plin. In 
raza I.M.A. Hemeiuși am găsit a- 
proape 20 de tractoare și semănători 
care staționau din motive tehnice. 
La Mărgineni staționau două trac
toare și o semănătoare SPC-6, iar la 
ora prînzului, la cooperativa agricolă 
din Letea Veche, trei tractoare erau 
defecte așteptînd diferite piese de 
schimb sau să fie reglate semănăto- 
rile pentru porumb. Unii tractoriști 
din secția condusă de tov. Gheorghe 
Ursei, care deservește cooperativa 
agricolă din Blăgești, au părăsit lu
crul și au plecat cu tractoarele la 
Buhuși, cale de vreo 10 km, să se 
aprovizioneze cu alimente. Este o do
vadă că tovarășii din conducerea în
treprinderii respective și consiliile de 
conducere din cooperativele agricole 
nu urmăresc rezolvarea problemelor 
de care depinde ca tractoriștii să lu-' 
creze cu randament maxim.

In multe unități agricole din ju
dețul Iași ieri spre prînz tractoarele 
au fost retrase de la cîmp. La se
diul secției I.M.A. de la cooperativa 
agricolă Strunga, spre exemplu, am 
găsit la amiază 5 tractoare stațlo- 
nînd. Aceasta se datorește lipsei de 
răspundere a acelor conduceri de 
întreprinderi pentru mecanizarea a- 
griculturii care nu au asigurat con
diții ca în cursul zilei de ieri, ca și 
în alte zile, de altfel, să se lucreze 
cu toate forțele. Trebuie spus însă 
că. în alte locuri, ritmul nesatisfă
cător în ce privește executarea lu
crărilor de sezon are la bază lipsa 
de preocupare a consiliilor de con
ducere din cooperativele agricole 
pentru antrenarea la muncă a tutu
ror cooperatorilor. De exemplu, la 
cooperativa agricolă Mircești trac
toriștii erau pe ogoare la semănatul 
florii-soarelui șl sfeclei de zahăr, iar 
cu două tractoare se însămînța po
rumb. Iată o treabă bună. Dar ce 
făceau cooperatorii 7 Ei n-au ieșit 
la lucru. După cum ne-a spus pri
marul comunei, tov. 
Vrabie, problema nr. 1 în comuna 
lor este acum plantarea 
Dar, duminică, nu au fost mobilizați 
cooperatorii la această lucrare. Un 
tractorist cu mașina de plantat car
tofi a așteptat zadarnic să fie ajutat 
de cooperatori. Nimeni nu s-a pre
zentat la lucru. Și mecanizatorii 
care deservesc cooperativa agricolă 
Tg. Frumos au făcut treaba numai 
pe jumătate. Deși dimineață pleca
seră la cîmp toate cele 33 tractoare, 
la prînz 14 din ele se găseau aliniata 
în cadrul secției. La Lungani . stă
teau la sediu două tractoare pțv-țru 
că, chipurile, se defectaseră, d'ai în 
realitate tractoriștii nu erau pre
zent!.

Am evidențiat în rîndurlle de față 
atît rezultatele bune obținute la se
mănat în cursul zilei de ieri, cît șl 
unele deficiente care au împiedicat 
să se lucreze mai mult In jude
țele Iași și Bacău, ca și în alte județe 
din Moldova mal sînt de semănat 
suprafețe mari. De aceea se impune 
să se acorde mai multă atenție or
ganizării muncii în această campa
nie, să se lucreze cu mal mult spor. 
In zilele care urmează trebuie gră
bit ritmul lucrărilor agricole pentru 
ca și în această zonă semănatul să 
fie terminat la timp.

50 de ha, iar pe alte aproape 50 ha 
s-a pregătit patul germinativ. Tot 
ieri, în județul Bacău, s-a terminat 
semănatul culturilor timpurii șl la 
cooperativele agricole din Hemeiuși, 
Traian, Letea Veche. Gura Văii și în 
alte unități.

Se știe că în județul Iași lucrările 
agricole de primăvară au început 
mai tîrziu și de aceea mai sînt de 
semănat suprafețe mari. Cu prilejul 
raidului întreprins prin mai multe 
comune ale județului a reieșit că a- 
colo unde munca a fost organizată 
temeinic au fost obținute rezultate 
bune. Spre exemplu, la ferma vege
tală Strunga a I.A.S. Tg. Frumos 
l-am găsit pe inginerul Gheorghe 
Iordache, șeful fermei, în mijlocul 
tractoriștilor ajutîndu-i să grăbească 
plantatul cartofilor pe cele 150 de ha. 
Ieri, pînă la orele 16, la această fer
mă s-a realizat în întregime norma 
stabilită de 5 ha pentru fiecare trac
torist. In aceeași zi, la ferma respec
tivă au fost semănate 40 ha cu po
rumb. Merită evidențiat faptul că 
deși această fermă are peste 600 de 
ha și dispune doar de 9 tractoare a 
reușit să pregătească la timp tere
nul și să însămînțeze aproape toate 
culturile. Aceasta se datorește și fap
tului că 4 tractoriști lucrează în 
schimbul de noapte la pregătirea te
renului. Organizarea bună a muncii 
și o folosire judicioasă a mașinilor 
s-au putut constata și la cooperative
le agricole Podu Iloaiei, Lungani, 
Mircești, Hălăucești și în alte, părți.

Raidul nostru de duminică a fost 
organizat în două județe din Mol
dova unde lucrările sînt mai întîr- 
ziate și unde se cerea ca, în cursul 
zilei de ieri, să se lucreze din plin 
pentru a se putea recupera rămîne- 
rea în urmă la semănat. Or, în multe 
locuri nu s-a lucrat decît cu puține 
tractoare, iar munca a fost întreruptă 
spre orele prînzului. în județul Ba
cău, deși timpul a fost bun pentru 
executarea lucrărilor agricole, au pu
tut fi semnalate numeroase cazuri de 
nefolosire a mașinilor și atelajelor, 
precum și deficiențe în organizarea 
muncii. La cooperativa agricolă din 
Buhuși deși mecanizatorii au ieșit la 
cîmp, președintele nu cunoștea nici 
măcar cite tractoare lucrează, unde 
lucrează și nici cît s-a însămînțat 
pînă la ora respectivă. Faptul că un 
conducător de cooperativă agricolă 
se dezinteresează de bunul mers al 
lucrărilor de sezon, de care depind 
în mare măsură recoltele acestui an, 
explică de ce treburile progresează 
atît de lent. Din spusele președinte
lui semănatul culturilor din prima 
epocă s-a terminat. Or, din planul 
operativ al secției de tractoare și din 
cele constatate pe teren rezultă că 
mai sînt de însămînțat încă mari su
prafețe cu floarea-soarelui, mazăre, 
ovăz și borceag. Deși toate coopera
tivele agricole vecine au trecut de 
cîteva zile la semănatul porumbului, 
la Buhuși această lucrare încă nu a 
început. Insămînțările sînt întîrziate 
și la cooperativele agricole din Ră- 
chitoasa, Bîrsănești, Odobești și în 
alte unități unde/pînă ieri, se însă- 
mînțaseră doar suprafețe ce repre
zintă 5—10 la sută din cele prevăzute 
în planul de producție. Ca urmare, 
în județ nu s-a însămînțat pînă acum 
decît ceva mai mult de jumătate din 
suprafața planificată pentru sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui, circa o 
treime din cartofi, iar la porumb se
mănatul abia a început.

Intr-un ritm cu totul nesatisfăcă
tor se lucrează la pregătirea tere
nului. Oricît am umblat ieri pe cîm- 
piile județului nu am văzut atelaje 
lucrînd la arat. Și trebuie spus că,

Constantin
cartofilor.

17,00 — Emisiune pentru școlari. 
„Pionierii in ajun de sărbătoare"
17.30 — Telex TV. 17,35 — TV 
pentru' specialiștii din industrie — 
Chimie. Noutăți în industria de 
lacuri șl vopsele. Prezintă : ing. 
C. Robu. 18,05 — Limba franceză. 
Lecția 56. 18,30 — Lyceum — emi
siune pentru elevi. „Lecții scrise 
de strămoși șl părinți". Prezintă 
conf. univ. Hadrian Daicovlclu. 
19,00 — Telejurnalul de seară o Bu
letinul meteorologic © Publicitate.
19.30 — Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală. 20,00 — Steaua 
fără nume — emisiune concurs de 
muzică ușoară. Prezintă : Dan 
Deșliu. Realizatori : Simona Pa- 
traulea și sorin Grigorescu. 21,00
— Roman foileton „Forsyte Saga" 
(XXVI). 21,50 — Prim plan - 
Radu Beligan. Emisiune de 
Alexandru Stark. Imaginea : Lu
cian Penescu. 22,10 — Varietăți pe 
peliculă. Din lumea circului. 22,25
— Artă plastică. Anuala de gra
fică (II). 22.40 — Telejurnalul de 
noapte. 22,50 — închiderea emi. 
sluniL

artiști — nu 
un sunet curat 
a lui Ion Baciu

La Cluj s-au încheiat lucrările

(Urmare din pag. I) I
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REPRIMAREA ABUZULUI

celui ce a

de abateri ? 
însă, nu sînt 
cînd abuzuri

adresat 
Consiliul 
Ilfov — 
greu de

pe 
scă- 
răs- 
din
o-

a celui vinovat, 
unei astfel de 
precise a răs- 
atît opinia pu- 
factorii de con-

vinovati să persevereze 
calea abuzurilor. Abu- 
nepedepsit generează 
abuzuri.

scrisoare amplăastfel de apucături ! 
este vorba de acte 
încalcă însăși i- 
de cinste și co- 

exercitarea

în cadrul manifestărilor „Ar
tiști români contemporani11, du
minică dimineața numeroși iu
bitori ai artelor plastice din Ca
pitală au adus un cald omagiu 
Ceciliei Cuțescu-Storck, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 90 de 
ani.

Felicltînd-o pe sărbătorită, Ion 
Frunzetti, vicepreședinte al U- 
niunii Artiștilor Plastici, a re
levat în cuvinte elogioase pro
digioasa activitate desfășurată 
timp de șapte decenii de Cecilia 
Cuțescu-Storck pe tărîmul arte
lor plastice, la catedră și pe tă- 
rîm social.

★
Cu prilejul împlinirii a 185 de 

ani de la nașterea marelui orien
talist Korosi Csoma Șandor, du
minică a avut loc festivitatea 
dezvelirii unei plăci comemora
tive la Liceul Bethlem Gabor 
din orașul Aiud. unde eminentul 
om de știință a învățat șl a ac
tivat mulți ani.

Studioul de poezie al Ba- 
dioteleviziunii prezintă azi, 28 
aprilie 1969, ora 19,30, în sala 
de concerte a Radiotelevizi- 
unll, a opta premieră a sta
giunii 1968/1969 : Recitalul
primăverii" — poezie șl mu
zică.

Recită poeme din literatura 
română și universală : Irina 
Răchițeanu-Șirianu — artistă 
emerită, George Paul Avram, 
Bogdan Antonescu, Ion Be- 
solu, Dana Comnea, Adela 
Mărculescu, Mariana Mihuț, 
Lucia Mureșan, Virgil Ogă- 
șanu, Eva Pătrășcanu, Val. 
Plătăreanu, Gh. Popovici-Poe- 
naru, Victor Rebengiuc, Ma
ria Rotaru, Silviu Stănculescu, 
Traian Stănescu, Vasilica 
Tastaman-Jenei, Dan Tufaru. 
Cîntă Marina Krîlovici.

-

mult. Meșterii aveau 
dispoziție un autoturism 
întreprinderii pentru a 
aduce materiale și mînca- 
rea de Ia cantină. Astăzi — 
după cum se recunoaște 
într-un răspuns 
redacției de către 
popular județean 
este destul de 
precizat care este contri
buția personală a lui M. 
Stanciu la construcția casei 
respective și care este cea 
a I.M.A. Ulmeni. Pentru 
clarificarea unor asemenea 
„confuzii11, cazul a fost 
înaintat de curînd organe
lor de urmărire penală.

Pare de necrezut, dar M. 
Stanciu ajunsese în situa
ția de a face aproape orice 
voia în întreprindere. Ca 
un stăpîn. Cine-i mai pu
tea sta în cale ? Cine-1 
putea curma abuzurile, ten
dința de căpătuială ? Fără 
îndoială, intervenția ener
gică a organizației de par
tid, opinia oamenilor cins
tiți din întreprindere. A- 
veau datoria cît și sufici
ente mijloace să bareze ile
galitățile, necinstea. Dar, 
așa cum se constată și în 
alte cazuri, trebuie să re
cunoaștem (fără a minima
liza cîtușl de puțin rolul

Duminică s-au încheiat mani
festările prilejuite de festivalul 
artei studențești craiovene, în 
cadrul căruia 200 de tineri ar- 
tiști-amatori au prezentat în fața 
colegilor lor, a cadrelor didac
tice și a altor invitați concerte 
de muzică clasică, de muzică 
populară și ușoară, precum și 
spectacole de teatru.

Festivalul s-a încheiat cu un 
reușit carnaval studențesc.

sesiunii științifice a studenților 
Conservatorului de muzică 
„George Dima“. Comunicările, 
susținute în cadrul secțiilor fol
clor și analize muzicale, este
tică și istoria muzicii, interpre
tare, pedagogie și psihologie 
muzicală au pus în dezbatere 
studii originale de actualitate e- 
laborate în cadrul cercurilor 
științifice studențești.

La lucrările sesiunii au luat 
parte compozitori, muzicologi, 
numeroși student! în artă.

Drumeților Însetați, 
leagurile ospitaliere ale 
Moldovei le oferă o du
blă Întîlnire : cu izvoarele 
de apă proaspătă scoase 
la lumină și cu hărnicia 
meșterilor localnici, care 
știu să Împodobească 
frumos această comoară 

a pămîntului

Foto : Gh. Vintllă

0 Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — cu Evghenia Mlrosnl- 
cenko, artistă a 
U.R.S.S. — 19,30.
• Teatrul muzical 
kedonski" — Sofia .
trulul de Operetă) : Glrofle-Giro- 
fla — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Hcidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Vaiahla — 20.
<ț Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Meșterul Manole — 19,30.
© Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : Tănase revue 
— 19,30 ; (sala din Calea victoriei 
nr. 174) : Femei, femei, femei —

poporului a

„Ștefan Ma- 
(în sala Tea-

Tineri la acțiuni 
de înfrumusețare 

a orașelor și satelor
Peste 60 000 de tineri din jude

țele Arad, Timiș și Caraș-Severin 
au participat duminică la acțiunile 
de muncă patriotică de înfrumu
sețare a orașelor și satelor, inițiate 
de organizațiile locale ale Uniunii 
Tineretului Comunist. S-au efec
tuat lucrări de amenajare a unor 
noi spații verzi și florale, a unor 
zone de agrement, parcuri, ștran
duri și baze sportive. La sate s-au 
întreprins lucrări de curățire și 
întreținere a pășunilor, a drumu
rilor și șoselelor comunale.

în aceeași zi, peste 30 000 de ti
neri din județele Prahova, Buzău 
și Dîmbovița au luat parte la „Ziua 
acțiunilor patriotice11, organizată 
de comitetele județene U.T.C.

0 A trăi pentru a trăi t PATRIA
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Paradisul îndrăgostiților : RE
PUBLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.15.
o Pe urmele . șoimului : LUCEA
FĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11; 
13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
2857) ; 20,15 (seria de bilete — 
2853).
o Comedianțil : FESTIVAL — 9,30;
13 ; 16,30 ; 20,15, MODERN — 10 ;
14 ; 17 ; 20.
o Vremuri minunate la Spessart: 
FAVORIT — 10; 13; 15,30 ; 18;
20.30, GRIVIȚA — 9 ; 11 15 ; 13,30 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Numai o singură viață : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
© Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
o Ceasul căpitanului Enrico : 
LUMINA — 8,45—16,45 în conti
nuare ; 18,45 ; 20,30.
O Cocoțatul : CINEMATECA — 
10 ; 12.30 ; 14,30 ; 16,30.
0 La est de Eden: DOINA —11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BUCEGI -
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA
— 9—15,45 * '• -----
20.30.
© Program
— 9 ; 10. 
o Vîrstele
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Program de filme documentare 
românești în premieră : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
q Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 EXCELSIOR

“ ................." " ------ 21,
16 ;

, ZU.OU, VULUA 
tn continuare ; 18,15 ;

pentru copil : DOINA

omului : union

acestor factori), că numai 
pe această cale nu se poate 
ajunge, totuși, la extirparea 
completă a oricăror încer
cări de încălcare a legali
tății. Este limpede că, pen
tru aceasta, se impune o 
intervenție fermă a foruri
lor ierarhice superioare, 
concretizată prin măsuri e? 
xemplare de sancționare a 
fiecărei abateri, în funcție

săvîrșit astfel 
Din păcate, 

rare cazurile 
grave, în loc să fie ur
mate imediat de sancțiunile 
cuvenite, rămîn uneori 
multă vreme nepedepsite, 
determlnîndu-i astfel 
unii să creadă că pot 
pa fără a fi trași la 
pundere, iar pe alții 
jurul lor să „închidă11

tru a-și construi uși la un 
garaj personal. Abu- 
zînd de funcție, el a fo
losit mai mulți subalterni 
(Teodor Ciobanu, Ion Bu
suioc, G. Gheorghiță, N. 
Păunescu ș.a.) la construc
ția garajului, <, la vopsirea 
autoturismului său, precum 
și la alte lucrări particu
lare, „plătindu-le11 munca 
pe statele de salarii

acest gen din oraș, de unde 
a fost transferat apoi, în 
aceeași funcție, la actualul 
loc de muncă. Ne-am inte
resat la Comitetul munici
pal de partid Craiova dacă, 
în urma abaterilor săvîrșite, 
Gică Valerian a fost sau 
nu, (în sfîrșit!) sancționat. 
Am aflat că nu, dar ni 
s-au dat asigurări că acest 
caz va fl analizat șl se vor

de gravitatea ei. Pentru că, 
în asemenea situații, nu 
mai poate încăpea nici un 
fel de echivoc, nu se pot 
admite nici un fel de con
cesii : chiar de la primul 
act de necinste, se cer era
dicate 
Cînd 
care 
deea 
rectitudine în 
atribuțiilor de serviciu, mai 
are vreun temei menține
rea în funcție a

chii. De prisos să mai spu
nem că astfel de procedee 
au darul de a-i încuraja pe 
cei
Pe
zul 
noi

Intr-o
ni se sesizează că Gică Va
lerian, administrator la 
Spitalul nr. 3 din Craiova, 
a săvîrșit în ultimul timp 
o serie de fapte grave.

Printre altele, și-a însușit 
de ia spital lemnărie pen-

ale spitalului1! După 
cum aflăm dintr-un răspuns 
al Inspectoratului județean 
de miliție Dolj, cu cîțiva 
ani în urmă, pe cînd G. 
Valerian era director ad
ministrativ la spitalul uni
ficat din Tg. Jiu, a proce
dat identic, speculativ. A 
pățit ceva atunci ? A fost 
mutat (de către fosta secție 
de sănătate a regiunii Ol
tenia) ca administrator Ia 
spitalul nr. 1 din Craiova, 
cea mai mare unitate de

lua măsuri în consecință.
Toleranța ajunge cîteoda- 

tă Ia forme de-a dreptul bi
zare, frizînd absurdul. Se 
întîmplă ca singura sancțiu
ne luată împotriva unor sa- 
lariați care săvîrșesc sub 
diferite forme sustrageri 
din avutul obștesc să fie 
doar obligația de... a pune 
la loc ce au furat. Menaja
rea merge pînă acolo încît 
se renunță șl Ia discutarea 
în public a unor astfel de 
abateri!

Combătînd abuzurile, vor
bim adesea despre necesi
tatea întăririi responsabili
tății și a disciplinei pe 
toate treptele și la toate ni
velele administrative. Acest 
lucru este extrem de nece
sar, dar el nu poate fi 
realizat decît prin defini
rea exactă a atribuțiilor 
fiecărei funcții, precum și 
a consecințelor pe care le 
atrag după sine diferitele 
abateri. Pentru fiecare 
funcție în parte trebuie să 
existe, deci, un sișțem de 
statut codificat, ciiprinzind 
atît datoriile de serviciu, 
cit și eventualele sancțio
nări în cazul încălcării lor, 
care să asigure tragerea la 
răspundere

Pe baza 
„normări11 
punderilor, 
biică cît și 
trol ar putea acționa mai 
eficient și mai prompt pen
tru prevenirea și curmarea 
eventualelor abuzuri. O 
sancțiune severă, exem
plară este calea cea mai 
sigură de a bara tendințele 
abuzive ale celor ce soco
tesc că se pot prevala dc- 
prerogativele unei funcții 
oarecare, uitînd că, de fapt, 
aceste prerogative nu sînt 
altceva decît datoria de 9 
sluji devotat și cinstit inte
resele generale.

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18,15 ; 20,30.
O Rio Bravo : ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE — 15,30 ;
MUNCA — 15,30 ; 19.
O Pașa : BUZEȘTI — 15,30 ; 
FLACĂRA — 15,30 ; 18.
0 Tata : FLACĂRA — 20,30.
o Ultima noapte a copilăriei : 
BUZEȘTI — 20.30.
a Rolls Royce-ul galben ; Totul 
pentru rîs : DACIA — 8,15—19,45 
în continuare.
O Pe teren propriu : UNIREA — 
15,30 ; 20,30.
O Montparnasse 19 : UNIREA — 18. 
© Expresul colonelului von Ryan: 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Pentru încă puțini dolari : 
DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20, 
POPULAR — 15,30 ; 18.
© A fost odată un moș șl o babă: 
POPULAR — 20,30.
0 Răutăciosul adolescent : GTU- 
LESTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20. 
O Un om pentru eternitate : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Profesioniștii : PACEA — 15,30; 
18 ; 20,15.
n Vera Cruz : CRINGAȘI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
O Adio, Gringo : FLOREASCA - 
9 ;, 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 
18,15 ; 20,30. TOMIS - 9—15,45 in 
continuare ; 18 ; 20.30, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 
o Casa mamei noastre : VIITO
RUL — 15,30 ; 20,30.
0 zosla : VIITORUL — 18.
O Pe plajele lumii : AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Ziua tn care vin peștii : MOȘI
LOR - 15,30 ; 18.

ÎN-
19.

io.
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DUMINICA SPORTIVĂ Vizitele delegației
Sovietului Suprem

LA „MONDIALELE" DE TENIS DE MASA

ROMÂNIA-O NOUĂ 
MEDALIE DE ARGINT

® Maria Alexandru, Eleonora 
Mihalca — locul doi la dublu

Cea de-a 30-a ediție a campionatelor mondiale de tenis de masă 
a luat sfîrșit aseară la Eissporthalle din Miinchen, o dată cu disputarea 
finalelor la probele individuale. In finala de dublu femei, după 5 
seturi de luptă pasionantă si de mare spectacol, cuplul Zoia Rudnova, 
Svetlana Grinberg (U.R.S.S.) a întrecut cu 3—2 (17—21, 21—17, 21—15, 
16—21, 21—14) perechea Maria Alexandru, Eleonora Mihalca (România). 
Sportivele noastre au eliminat în sferturile de finală cu 3—1 (16—21, 
21—15, 21—18, 21—18) pe fostele campioane mondiale, japonezele Mo- 
risawa, Hiroto. iar în semifinale au învins tot cu 3—1 (21—17, 18—21, 
21—17, 21—15) perechea Vostova, Karlikova (Cehoslovacia).

Campionatele mondiale de la Miinchen au constituit un reviriment 
pentru tenisul de masă feminin din România, care a cucerit două me
dalii de argint (echipe și dublu), plasîndu-și la individual toate trei re
prezentantele între primele opt jucătoare din lume : Maria Alexandru 
locul 3, Carmen Crișan locul 5 și Eleonora Mihalca locul 8. O perfor
mantă care face onoare sportului nostru.

Iată rezultatele celorlalte finale disputate aseară : SIMPLU FEMEI: 
Toshiko Kowada (Japonia) — Gabrielle Geissler (R.D.G.) 3—1 (în semi
finale Kowada a eliminat-o pe Maria Alexandru cu 3—1) ; SIMPLU 
BĂRBAȚI : Shigeo Ito (Japonia) — Eberhardt Schdler (R.F.G.) 3—2 
(19—21, 14—21, 21—19, 21—15, 21—9) : DUBLU BĂRBAȚI : Hans Alser, 
Kjell Johansson (Suedia) — Nobuhiko Hasegawa, Tokio Tasaka (Japo
nia) 3—1 ; DUBLU MIXT : Kasuko Ito, Nobuhiko Hasegawa (Japonia) 
— Saeko Hirota, Mitsuru Kono (Japonia) 3—0.

Campionatele Internatio
nale ~ de gimnastică ale 
României s”au încheiat ieri, în sala 
sporturilor Floreasca, o dată cu dis
putarea exercitiilor speciale pe apa
rate.

Iată cîștigătorii : feminin: sărituri — 
Elisabeta Turcu (18,80 puncte), bîmă 
— Christine Bergau (R.D.G.) 18,70 
puncte ; paralele — Rodica Apăteanu 
(19,05 puncte), sol — Felicia Dor-

nea (19 puncte; masculin: inele — 
M. Brehme (R.D.G.) 19,10; cal cu 
minere — G. Dietrich (R.D.G.) 19 
puncte; sărituri — Gh. Păunescu 
(România) 18,70 puncte ; bară fixă — 
M. Brehme (R.D.G.) 19,15 puncte; 
paralele — G. Dietrich (R.D.G.) 18,95 
puncte ; sol — Gh. Păunescu (Româ
nia) 18,95 puncte. In fotografie : Ro
dica Apăteanu — laureata celei de-a 
XII-a ediții a „internaționalelor" de 
gimnastică ale României.

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
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a BUCUREȘTI : RAPID—DI
NAMO BUC. 1—0 (1—0). A marcat 
OCTAVIAN POPESCU (min. 1) ; 
STEAUA—PROGRESUL 2—2 (2—1). 
Au înscris CREINICEANU (min. 8 
șl 36), ȘOANGHER (min. 24) și MA- 
TEIANU (min. 53).

o ARAD : VAGONUL — U.T.A. 
1—0 (0—0). A marcat STĂNOAIE 
(min. 68).

q BACĂU: DINAMO—F.C. AR
GEȘ 1—0 (0—0). A înscris DEM- 
(■■' lOVSCHI (min. 87).

• CLUJ : „U“—CRIȘUL 1—1
(0—1).' A.u marcat KUHN II (min. 
25) pentru oaspeți și OPREA (min. 
68) pentru gazde.

<» CRAIOVA : .^‘‘—POLITEH
NICA 4—1 (3—1). Au marcat OBLE- 
MENCO (min. 7, 10, 45 — din lovi
tură de la 11 m), CIRCIUMĂ- 
RESCU pentru craiovenl și DE- 
LEANU (min. 27, din lovitură de 
la 11 m) pentru ieșeni1

® TG. MUREȘ : A.S.A.—PETRO
LUL 0—0.

O PETROȘANI : JIUL—FARUL 
3—0 (1—0). Au înscris KOTORMANI 
(min. 3), GEORGESCU (min. 52) și 
NAIDIN (min. 60).

U.T.A. 23 13 4 6 35—19 30
Rapid 23 11 3 7 30—26 27
Dlnamo Buc. 23 11 4 8 42—28 26
Jiul 23 10 5 8 26—22 25
„U" Craiova 23 11 3 9 39—37 25
Dinamo Bacău 23 11 3 9 28—26 25
„U“ Cluj 23 11 2 10 33—80 24
A. 8. A. 23 10 3 10 27—29 23
Steaua 23 9 4 10 38—33 22
Crișul 23 7 8 8 25—23 22
Petrolul 23 10 2 11 23—27 22
Politehnica 23 10 2 11 24—29 22
Farul 23 9 3 11 29—34 21
Progresai 23 7 T 9 22—27 21
F. C. Argeș 23 8 1 14 24—38 17
Vagonul 23 T 2 14 31—50 16

ETAPA VIITOARE (4 mai)
F.C. ARGEȘ-RAPID, DINAMO BUCUREȘTI-JIUL, FARUL- 

UNIVERSITATEA CRAIOVA, VAGONUL-A.S.A. TG. MU
REȘ, PROGRESUL-UNIVERSITATEA CLUJ, POLITEHNICA 
JAȘI-U.T.A., PETROLUL-DINAMO BACĂU, CRIȘUL- 
Steaua. •F

BREVIAR
O LA ARAD S-A PRODUS CEA 

MAI MARE SURPRIZA A ETAPEI 
A 23-A. Acest 1—0 obținut de jucă
torii Vagonului s-ar putea să aibă 
urmări decisive nu numai asupra 
soartei propriei lor echipe, cl și în 
ceea ce privește pe viitorul campion. 
Rapid, echipa care adună puncte de 
pe oriunde joacă în această primă
vară, este marea beneficiară a scoru
lui de pe stadionul arădean.

începînd returul sub povara gîn- 
durilor negre ale luptei pentru sal
varea de retrogradare, giuleștenii îl

DIVIZIA B
Seria I. Ceahlăul Piatra Neamț— 

Metrom 1—1 ; Chimia Suceava—Poli
tehnica Galati 1—1 ; Politehnica 
București—Metalul București 3—2 ; 
Portul Constanța—Progresul Brăila 
2—0 ; Steagul roșu Brașov—Dunărea 
Giurgiu 4—0 ; Electronica Obor—Fla
căra Morenl 1—3 ; C.F.R. Pașcani— 
Gloria Bîrlad 4—2 ; Oțelul Galați— 
Poiana Cîmpina 1—0.

După 23 de etape în plasament con
duce Steagul roșu cu 32 de puncte. 
Politehnica Galati — locul doi, cu 31 
de puncte.

Seria a II-a. C.S.M. Reșița—C.F.R. 
Arad 2—0 ; C.F.R. Cluj—A.S. Cugir 
5—0 ; Olimpia Oradea—C.F.R. Timi
șoara 2—0 ; Chimia Rîmnicu Vîlcea— 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 ; 
Gaz metan Mediaș—Electroputere 
Craiova 0—0 ; Metalul Turnu Seve
rin—Metalul Hunedoara 3—2 ; Poli
tehnica Timișoara—C.S.M. Sibiu 2—1; 
Minerul Baia Mare—Medicina Cluj 
2—0.

In clasament, după 23 de etape con
tinuă să conducă C.F.R. Cluj, cu 34 
puncte. La 6 puncte urmează Olimpia 
Oradea.

PRONOSPORT
Rapid—Dinamo București 2
Steaua—Progresul
„U“ Craiova—Politehnica Iași

X
4—1 1

U. T. Arad—Vagonul Arad 0—1 2
A.S.A. Tg. Mureș—Petrolul 0—0 x
Jiul—Farul 3—0 1
Dinamo Bacău—F. C. Argeș 1—0 1
„U“ Cluj—Crișul 1—1 X
Atalanta—N apoli 0—0 x
Lanerossl—Juventus 0—0 x
Palermo—Fiorentina 0—0 x
Pisa—Bologna 0--1 2
Roma—Varese 0—0 X

Meciurile I Rapid—Dinamo Bucu
rești și II Steaua—Progresul desfășu- 
rîndu-se sîmbătă conform regulamen
tului (art. 32), pronosticurile au fost 
stabilite prin tragere la sorti.
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termină angajați direct in disputa 
pentru tricourile de campioni.
«INTR-O ZI DE ȘUT EXCEP

ȚIONALĂ, OBLEMENCO a înscris 
trei goluri în poarta ieșenilor și s-a 
instalat pe locul întîi în clasamentul 
golgeterllor cu 15 goluri marcate. 
Dumitrache a coborît (dacă se poate 
spune așa) pe poziția a doua (14 go
luri).

Nu s-ar putea spune că tînărul a- 
tacant craiovean se află într-o situa
ție cu totul neobișnuită. Care dintre 
suporterii săi au uitat că nu demult, 
într-o zi foarte frumoasă pentru el, 
Oblemenco primea distincția ce se 
acordă golgeterulul campionatului 
diviziei A ?

Cum au jucat 
selecționabilii?

Indiferent căreia din
tre echipele de club îi 
acordă credit la cîștiga- 
rea campionatului ori... 
la retrogradare — su
porterul de fotbal ră
mâne fidel din princi
piu echipei reprezen
tative, ale cărei rezul
tate le pretinde cit mai 
bune, a cărei prezență 
în marile confruntări 
internaționale o do
rește din tot sufletul. 
In aceste zile (de ce 
n-im recunoaște ?) e- 
moțlile, dar și exigen
țele noastre ale tuturor 
cresc o dată cu faptul 
că „tricolorii" — angre
nați, se știe, în „încleș
tarea" preliminariilor 
campionatului mondial 
1970 — au șanse să 
se califice în turneul 
final al C.M. din Me
xic ! După partida cu 
Grecia de la Atena ur
mează un alt examen 
(la Lausanne, cu Elve
ția) — ce pare a fi ho- 
tărîtor...

Sîmbătă și duminică, 
în meciurile de cam
pionat selecționabilii au 
„suportat" privirile tu
turor iubitorilor de fot- 
fal, indiferent de sim
patia lor de club. Mar
tori (personal sau prin 
intermediul corespon
denților noștri județeni) 
la partidele în care au 
jucat selecționabilii, 
vrem să facem cîteva 
sublinieri. Nu e vorba 
de a afișa un anume 
optimism sau pesi
mism, dar, din păcate, 
comportarea „celor 19" 
(cît numără lotul re
prezentativ) nu a fost la 
înălțimea așteptărilor, 
excepțiile în bine fiind 
totuși excepții. Cauza 
cauzelor este obosea
la 7 Sau miza jocurilor 
de campionat „i-a cris-

5
pat" peste măsură ? 
Și-au permis selecțio
nabilii o anumită re
laxare, după meciul di
ficil de la Atena, pen
tru ca să poată relua, 
cu forțe mai proaspete, 
lupta în meciul de la 
Lausanne ? Dacă una 
dintre aceste supoziții, 
dacă toate împreună 
sau, eventual, alte mo
tive stau cu adevărat 
la baza comportării lor 
din etapa amintită, nu 
putem preciza. Rămîne 
ca oamenii cei mai a- 
propiați echipierilor na
ționalei să se pro
nunțe...

Pînă atunci, iată, 
pe scurt, observațiile 
noastre — care s-ar pu
tea să nu coincidă în- 
trutotul cu ale tehni
cienilor.

Dintre cei trei por
tari aleși pentru titu
larizare, Răducanu ră
mîne indiscutabil candi
datul principal. In 
meciul cu Dinamo, el a 
avut intervenții salu
tare. în general însă, 
nu a fost pus prea mult 
la încercare. Gornea, 
deși a primit un gol, 
„cît roata carului", a 
apărat bine. Ghlță (Di
namo Bacău) n-a pri
mit nici un gol, dar 
argeșenii n-au tras de
loc la poartă.

în „sextetul" funda
șilor de lot, Dan este 
figura cea mai proemi
nentă. Sigur, hotărît în 
tot ceea ce face, masi
vul fundaș giuleștean 
va căpăta încrederea și 
în partida cu Elveția. 
„Perechea" lui Dan, di- 
namovistul Boc, a făcut 
una din partidele cele 
mai slabe, fiind intre 
altele coautor la în
scrierea golului tnfrîn- 
gerii propriei echipe.

Lupescu și Hălmăgea- 
nu ni s-au părut destul 
de atenți și fermi, cu 
un bun plasament, a- 
vînd șansa să figureze 
în echipa de miercuri, 
la Paris. Mocanu sau 
Deleanu pe stingă ?

Compartimentul la al
cătuirea căruia antre
norul Angelo Nicules- 
cu are serioase greu
tăți este cel al mijlo
cașilor. Gherghell a 
jucat cu mult sub ca
pacitatea sa de efort. 
Dinamovistul Dinu apa
re titular în linia 
mediană, deși în echi
pa de club a fost din 
nou... fundaș central. 
Anca (Universitatea 
Cluj) n-a corespuns în 
meciul de ieri — ne re
latează corespondentul 
nostru.

Dintre înaintași, s-au 
impus Năsturescu, Dem- 
brovschi (Dinamo Ba
cău) și desigur Dumi
trache — acesta din 
urmă mai ales prin cele 
cîteva intervenții cu 
capul, magistral execu
tate în careul rapi- 
diștilor). Radu Nun- 
weiller nu pare restabi
lit complet. A avut e- 
zitări. Către sfîrșitul 
meciului, observînd 
toate acestea, antreno
rul Bazil Marian l-a 
schimbat; ca și pe Lu- 
cescu, sîmbătă departe 
de a motiva selecția in 
națională... Domide și 
Tufan — doi dintre pu
ținii selecționabili din 
echipele din țară — 
constituie și ei semne 
de întrebare; primul, 
ca atacant central, ar 
fi trebuit să înscrie un 
gol măcar unei apărări 
(e vorba de cea a Va
gonului) căreia i s-au 
marcat ptnă acum 50.

Din colțul tribunei

Promisiuni

neonorate

al U. R. S. S.

I

In cursul zilei de duminică mem
brii delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., însoțiți de Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Vasile Potop, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Geor
ge Marin, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și de 
B. Iakovlev, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, au 
vizitat întreprinderea agricolă de 
stat „30 Decembrie".

La sosire, oaspeții au fost tntîm- 
pinați de Angelo Miculescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Vasile Ma- 
teescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Popular al județului Ilfov, 
Alexandru Ienciu, directorul I.A.S. 
„30 Decembrie", și de alte persoane.

Membrii delegației Sovietului Su
prem s-au interesat îndeaproape de

o serie de probleme legate de acti
vitatea desfășurată în cîteva din 
fermele vizitate, avînd totodată cu
vinte de deosebită apreciere pentru 
modul de organizare a producției.

La amiază, parlamentarii sovie
tici au fost/reținuți la un dejun o- 
ferlt de conducerea I.A.S. „30 De
cembrie".

înainte de plecare, conducătorul 
delegației, G. S. Dzotenidze, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și membrii de
legației sovietice au semnat în car
tea de onoare a întreprinderii.

★
In aceeași zi, ministrul industriei 

extractive petroliere al U.R.S.S., 
Valentin Dimitrevici Șașin, deputat 
în Sovietul Naționalităților, a vizi
tat schela petrolieră Cartojani, 
fiind însoțit de Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului petrolului.

Ieri dimineață, în Capitală, 
s-a jucat rugbi în mai toate 
cartierele. Pe terenul de lingă 
uzinele „Republica", Gloria-Po- 
litehnica Iași 3—5 ; în cartierul 
Cotroceni, pe stadionul din str. 
dr. Staicovici, Progresul-Farul 
3—3 ; la marginea Capitalei, 
spre Oltenița, pe terenul clubu
lui „Constructorul", Constructo- 
rul-Universitatea Timișoara 6-8. 
Fără să fi fost vorba de un meci 
oficial, ca pe terenurile anterior 
anunțate aici, fi pe stadionul 
„Tineretului" — e drept, într-un 
colț, lingă castanii dinspre Arcul 
de Triumf — se înjghebaseră 
ad-hoc două Unii de trei-sfer- 
turi, care „plimbau" balonul 
oval cu dexteritatea cuplului jîe 
odinioară Reni Chiriac-Radu 
Nanu.

La Vaslui (Rulmentul-Grivița 
roșie 3—6) și la Petroșani (Știin- 
ța-Dlnamo 3—3) divizionarele 
și-au disputat partide de cam
pionat.

Rugbiul, sport într-atît de 
popular ? Nu, hotărît lucru, nu-i 
vorba de cine știe ce extindere 
a sferei sale de influență. „Du
minica sportivă" include, de re
gulă, rugbiul doar în măsura în 
care federația programează me
ciurile de campionat sau alte 
întîlniri oficiale. In rest, acest 
sport — căruia, o dată pe 
an, toamna, cu ocazia parti
dei România-Franța, forurile 
interesate îi promit tot spri
jinul, sprijin ce-l merită cu 
prisosință — acest sport, deci, 
duce o viață vecină... cu anoni
matul. Nu ne referim doar la 
neregularitatea cu care se des
fășoară campionatul diviziei A 
(în acest sens F.R.R. deține un 
„patent" în exclusivitate.'). Nici 
la abandonul rugbiului în 8 
— un fel de mini-rugbi, ce a 
avut la timpul lui o bună priză 
în rîndul elevilor.

O problemă extrem de acută o 
constituie de cîtva timp terenu
rile de antrenament. In cea mai 
mare parte, rugbiștii, inclusiv 
componența echipelor fruntașe, 
se antrenează (mai bine zis 
încearcă să se antreneze) pe te
renuri cu totul improprii, pe 
simple petece de pămînt situate 
la marginea orașelor. Cei de la 
„Farul" — ne spunea antrenorul 
Camabel — au făcut pînă acum 
antrenament pe plaja de la Ma
maia, dar o dată cu începerea 
sezonului pe litoral trebuie să-și 
caute un alt loc, spre... Tuzla.

O situație de „nomazi" are 
ptnă și echipa Dinamo Bucu
rești, al cărei palmares impune 
considerația cuvenită: actuală 
deținătoare a „Cupei campioni
lor europeni", de mai multe ori 
campioană națională, în prezent 
lideră autoritară in clasamen
tul divizionarelor A. Maestrul 
emerit al sportului Titi Ionescu, 
antrenorul dinamoviștilor, ne 
mărturisea cu amărăciune că 
practic nu știe la cine să se mai 
adreseze pentru ca, în sfîrșit, 
echipa Dinamo să capete un te
ren de antrenament. ,Jn parcul 
sportiv al clubului, cît a el de 
mare, nu ni se pot oferi decît... 
aleile de lingă velodrom". Con
ducerea clubului, federația, con
siliul municipal pentru educație 
fizică fi sport cunosc foarte bine 
această nefirească stare de lu
cruri, fac promisiuni la nesfîr- 
fit, dar fiecare în parte fi toți 
împreună declară, totuși, că nu 
le stă în putință să rezolve a- 
ceastă situație...

Cine și mai ales cînd va solu
ționa o astfel de problemă, de 
cea mai mare importanță pentru 
pregătirea temeinică a rugbiști- 
lor fruntași T Forurile sportive 
au uitat cumva 
cute rugbiului 
după victoria 
Franței T...

Cronica zilei
Ministrul poștelor și telecomu

nicațiilor Mihai Bălănescu s-a în
tors duminică dimineața de la 
Belgrad, unde a făcut o vizită da 
lucru, ca invitat al conducerii Ad
ministrației Federale de Poștă șl 
Telecomunicații din Iugoslavia.

★
Duminică dimineața s-a întors 

de la Geneva Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, conducătorul delegației Re
publicii Socialiste România la lu
crările celei de-a XXIV-a sesiuni 
a Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa.

★
Ministrul industriei grele din 

R. P. Polonă, Franciszek Kaim,

care la Invitația ministrului indus
triei noastre metalurgice a fost 
oaspetele țării noastre, timp de o 
săptămînă, a părăsit duminică 
Bucureștlul îndreptîndu-se spra 
patrie.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele și ceilalți consilieri șl experțl 
polonezi care l-au însoțit au fost 
salutați de ministrul Nicolae A- 
gachi, de alțl membri ai conduce
rii Ministerului Industriei Meta
lurgice, de funcționari superiori 
din acest minister.

Erau de față Jaromir Ochedus- 
zko, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Brașovul muncitoresc 
are cu ce se mîndri

(Urmare din pag. I) împlinirile cîștlgate prin eforturi 
perseverente. întreprinderile bra
șovene de prestigiu republican, că
rora li se adaugă multe din unită
țile industriale ale județului, înmă
nunchează noi realizări în cununa 
de înfăptuiri obținute în întrecerea 
socialistă din acest an jubiliar. în
sumate la scara județului, realiză
rile preliminate pe patru luni se 
prezintă astfel : o producție supli
mentară de 117 milioane lei la pro
ducția marfă (iață de 300 milioane 
lei angajament pe întregul an), 110 
milioane lei la producția marfă vîn- 
dută șf încasată, 50 mihoane lei ia 
export. Ele mai înseamnă peste 250 
autocamioane produse peste plan, 
100 tractoare, 14 000 rulmenți, peste 
1 700 tone îngrășăminte azotoase șl 
alte produse livrate economiei na
ționale.

Sînt cifre care sugerează avîntul 
unei întreceri vii, efortul colectiv 
depus de oamenii muncii din jude
țul Brașov, hotărîrea de a-și înde
plini și depăși angajamentele luate 
în cinstea celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării.

constructivă și tehnologică a dife
rențialelor autocamioanelor aflate 
îa fabricație care va duce la mă
rirea durabilității în exploatare a 
acestora. Și încă un fapt. în ca
drul complexului de livrări de la 
Dîrste a fost dată în exploatare o 
instalație specială, de înaltă teh
nicitate, complet mecanizată, pen
tru protecția, conservarea șl amba
larea pieselor de schimb, realizare 
deosebită, care va avea efecte po
zitive asupra păstrării în cele mal 
bune condiții a pieselor de schimb 
livrate beneficiarilor.

Peste cîteva zile, colectivul uzinei 
„Rulmentul" din Brașov va sărbă
tori 20 de ani de existență. 20 de 
ani de la începerea fabricației de 
rulmenți in țara noastră. Acest eve
niment este intimpinat cu realizări 
remarcabile. Este suficient să ară
tăm că in acest an se vor produce 
aproape 19 000 000 de rulmenți, față 
de numai 2 500 000 cît s-au produs 
cu 10 ani in urmă. Cifrele reflectă 
elocvent ritmul înalt al producției 
uzinei. O seamă de realizări au fost 
obținute și in ce privește raționa
lizarea fluxului general al fabrica
ției și paralel cu aceasta perfec
ționarea șl modernizarea transpor
tului uzinal. Colectivul uzinei pro
movează cu curaj cele mai noi 
procedee tehnologice și metode de 
muncă, care asigură o înaltă pro
ducție și productivitate. Asemenea 
procedee s-au aplicat in ultimelo 
luni In forjarea, tratamentul, spă
larea, climatizarea și protecția an- 
ticorozivă a rulmenților. In secțiile 
prelucrătoare s-a extins lucrul la 
mașini automate și semiautomate 
echipate cu 4, 6 și chiar 8 axe, ac
țiune care asigură o înaltă produc
tivitate și calitate a rulmenților. 
Progresele înregistrate în domeniul 
ridicării nivelului tehnic al rulmen
ților sînt reflectate în încadrarea 
acestora într-o clasă de precizie 
superioară clasei P. O.

Puternică citadelă industrială a 
țării, Brașovul își etalează in a- 
ceste zile din preajma lui 1 Mal

promisiunile fă- 
toamna trecută, 
asupra echipei

I. DAMIAN

vr e fii e a
Timpul probabil pentru zilele do 29, 

30 aprilie șl 1 mai. In țară : Vremea 
va fi frumoasă și călduroasă la în
ceputul intervalului, apoi devine ușor 
instabilă. Cerul mal mult senin la 
început se va înnora treptat. Vor că
dea ploi locale. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit, predomlnînd din 
sud-vest. Temperatura în scădere 
spre sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, 
iar maximele între 16 și 26 grade, 
izolat mai ridicate la început. In 
București^ Vremea va fi frumoasă 
șl călduroasă la începutul intervalu
lui, devenind apoi ușor instabilă. 
Cerul va fi variabil, cu înseninări 
persistente in primele zile. Vint slab 
pînă la potrivit din sud-vest șl vest. 
Temperatura în scădere ușoară spra 
sfîrșitul intervalului.

Ion DUMITRIU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionatele naționale de lupte 

greCO-rOmane ,_au hicheiat ieri la Brașov, lată 
numele noilor campioni: categ. 48 kg — Ion Stoica 
(Electroputere Craiova); categ. 52 kg — Gheorghe 
Berceanti (Electroputere Craiova) ; categ. 57 kg — 
Ion Baciu (Steaua); categ. 62 kg — Ion Alionescu 
(Dinamo București); categ. 68 kg — Simion Po
pescu (Steaua); categ. 74 kg — Ion Gabor (Steaua) ; 
categ. 82 kg — Gh. Cserei (Steagul roșu Brașov) ; 
categ. 90 kg — Nicolae Neguț (Steaua); categ. 100 
kg — Gheorghe Popovici (Dinamo București) ; categ. 
peste 100 kg — Nicolae Martinescu (Dinamo Bucu
rești).

© înlîlnirea de floretă România - 
Polonia, disputată la Varșovia, s-a soldat cu vic
toria scrimerilor români în toate cele 4 turnee. Ionel 
Drîmbă cu 7 victorii a terminat învingător turneu] 
individual, urmat de un grup de 6 sportivi între 
care s-au aflat I. Falb și M. Țiu. Turneu! individual 
feminin a fost cîștigat de Olga Orban-Szabo fără nici 
o înfrîngere, urmată de coechipiera sa Ardeleanu și 
poloneza Czymermann, La echipe, formația noastră 
feminină a învins cu 10—6, iar cea masculină a cîș
tigat datorită tușaverajului (scon.il fusese egal : 8—8).

© în „Cupa continentelor",cu 0 etaPă 
înainte de terminare, în clasament conduc voleiba
liștii din R. D. Germană — 10 puncte, urmați de 
cei din U.R.S.S. și Cehoslovacia (9 p.), Japonia (8 p.). 
Brazilia, S.U.A., Uruguay. Rezultate tehnice : Ceho
slovacia — Brazilia 3—1 ; S.U.A. Uruguay 3 0 ; 
R. D. Germană — Japonia 3—2.

@ Calendarul international fotba
listic al săptămînii ce urmează cuprinde 4 meciuri 
din preliminariile campionatului mondial : Spania —

Iugoslavia (30 aprilie), Portugalia — Grecia, Irlanda — 
Cehoslovacia, Etiopia — Sudan (toate la 4 mai). 
Tot în această săptămînă vor avea loc mai multe 
meciuri amicale: Franța (speranțe) — Selecționata 
divizionară a României (miercuri 30 aprilie, la Paris), 
Suedia — Mexic, Turcia — Polonia.

© „Cupa U.R.S.S." la gimnastică 
(bărbați), competiție ale cărei întreceri au avut 
loc la Alma-Ata, s-a încheiat cu succesul lui Mi
hail Voronin. Pe locurile următoare s-au clasat 
Viktor Lisițki, Viktor Klimenko, Serghei Diomidov.

© Tripla campioană olimpică, 
americana Debbie Meyer a cîștigat la concursul in
ternațional de înot de la Versailles două probe: 
100 m fluture (I’09”9/10) și 100 m liber (l’02"4/10).

® 134000 de spectatori au asistal k 
finala „Cupei Scoției" la fotbal, în care echipa Celtic 
Glasgow a învins cu 4—0. (3—0) formația Rangers.

© în concursul atletic desfășurat la 
Walnut (California), Gary Carlsen a cîștigat proba 
de aruncare a discului cu 61,67 m, fiind urmat 
de Alf Oerter (61,34 m) și Jay Silvester (60,10 m). Alte 
rezultate: 100 yarzi — John Carlos 9”2/10 (cea 
mai bună performanță mondială a anului) ; suliță — 
Frank Covelli 82,96 m ; ciocan — George Freen 68,38 
m ; ștafetă 4x100 yarzi — echipa colegiului San Jose 
39”6/10.

• Viitoarele jocuri sportive medite- 
ranene vor avea 'oc k ^zin’r (Turcia) în anul 
1971 și vor cuprinde în program 14 discipline. In 
vederea acestei competiții, la Izmir se vor construi 
un stadion, un bazin de înot și alte instalații.

EDUCAȚIA FIZICĂ IN SCOALĂ
—3

(Urmare din pag. D

Tendința de „sportlvizare" a edu
cației fizice școlare a fost alimen
tată de faptul că în multe ocazii ac
tivitatea profesorului se apreciază 
după rezultatele sportive obținute 
de către elevii șl echipele școlii. Pe 
de altă parte, în presa de specialita
te, școala este întrebată ce a făcut, 
sau ce face, prin lecțiile de educație 
fizică, pentru dezvoltarea unor spor
turi, în timh ce Ministerul învăță- 
mîntulul „este sfătuit* să includă în 
programele de educație fizică, in 
prezent deloc „neîncărcate", fotba
lul, oină etc.

Lecția de educație fizică din școală 
nu poate să suplinească lipsurile din 
activitatea sportivă de performanță. 
Faptul că specializarea sportivă în
cepe la vîrstă fragedă nu poate de
termina măsuri prin care să se Im
pună tuturor elevilor dintr-o clasă 
ca și profesorilor să se ocupe, în 
principal, de această problemă.

Altă sursă care alimentează dena
turările în educația fizică școlară, 
s-a constituit o dată cu încercările 
de modernizare a predării educației 
fizice. Pentru a mări eficiența lec
țiilor de educație fizică, s-au dat in
dicații ca în lecții să se folosească 
unele procedee și metode verificate 
în practica antrenamentului sportiv 
— circuitul, intervalele, izometria 
etc. Mulți dintre specialiștii noștri

au îmbrățișat cu căldură ideea apli
cării acestor „metode" și în special 
a circuitului în lecții. S-ar părea, 
după unii, că prin aceasta se poate 
suplini sărăcia de mijloace din lec
ție, lipsa unei dotări materiale co
respunzătoare și că în ultimă instan
ță „circuitul" este în măsură să re
zolve toate preocupările pentru îm
bunătățirea predării educației fizice 
școlare. După o primă etapă de în
cercări, s-au creat suficiente puncte 
de sprijin pentru a formula unele 
concluzii în legătură cu eficiența a- 
cestor metode, concluzii care, în e- 
sență, converg în a sublinia carac
terul limitat al acestora.

O subliniere care se impune : mo
dernizarea nu trebuie limitată doar 
la încercările de a adapta, Ia speci
ficul lecțiilor de educație fizică din 
învățâmînt, „metodele moderne" 
folosite in pregătirea sportivilor de 
performanță ; ea trebuie extinsă și 
la concepția asupra locului și rolu
lui educației fizice în ansamblul 
măsurilor instructiv-educatlve, baza 
materială, conținutul programelor, 
pregătirea și perfecționarea cadrelor. 
Ia îmbunătățirea, pe planuri mai 
largi, a metodicii etc. împrumuturi 
insuficient cîntărite își fac simtite 
prezenta și în alte aspecte ale me
todicii organizării și desfășurării 
lecției.

Legea cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică șl sport 
precizează că „educația fizică și

sportul în Republica Socialistă Ro
mânia constituie activități de intere» 
național". In consecință, la rezolva
rea acestor activități trebuie să 
concure, unitar, toți factorii care au 
fost investiți cu atribuții în acest do
meniu de activitate. în baza răs
punderilor, precis stabilite prin 
lege, Ministerul Invățămîntului or
ganizează procesul de educație 
fizică în învățămîntul de toate gra
dele șl răspunde de buna desfășu
rare și eficiența procesului de edu
cație fizică în învățămînt. Pen
tru aceasta, opinăm ca în pro
gramele școlare de educație fizică șl 
în celelalte materiale elaborate în 
scopul .orientării- activității de edu
cație fizică din școală, Ministerul 
învățămîntului să stabilească precis 
și să urmărească permanent sarci
nile șl conținutul instructiv-educa- 
tiv ale educației fizice, ca disciplină 
de învățămînt, eșalonîndu-le pe 
clase (cicluri de clase), în raport cu 
particularitățile de vîrstă șl sex și 
în raport cu condițiile reale în care 
se desfășoară această activitate.

Pentru înfăptuirea acestei orien
tări trebuie să militeze, în mod uni
tar, atît institutele care pregătesc și 
perfecționează cadrele de specialiști 
pentru educație fizică în învățămînt, 
cît și celelalte instituții și organe 
care, prin natura activității lor. 
concură la realizarea sarcinilor «»• 
claie ale educației fizica.

scon.il
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REFERENDUMULUI DIN FRANȚA>
De Gaulle a anunțat ca începsnd de astăzi 

nu va mai exercita funcția de președinte
PARIS 28 (Agerpres). — Dumi

nică a avut loc în Franța referen
dumul asupra reformei regionale 
și a senatului.

Datele transmise de agenția 
France Presse la ora 2 noaptea 
(ora Bucureștiului) sînt următoa
rele : înscriși în listele elec
torale 28 000 636 cetățeni, votanți 
22 515 683, s-au abținut de la 
vot 19,58 la sută, voturi expri
mate 21 901 413, voturi albe 614 270. 
Au votat DA 10 356 854 — 47,28 
LA SUTĂ, iar NU 11 544 554 — 
52,71 LA SUTA.

Președintele Franței Charles de 
Gaulle, care se află la Colombey- 
les-deux-Eglises, a comunicat ur
mătoarea declarație, transmisă de 
agenția France Presse : „încetez, 
să exercit funcția mea de pre
ședinte al republicii. Această ho- 
tărîre intră în vigoare astăzi, 
luni, la amiază".

Primul ministru Couve de Mur- 
ville a arătat într-o declarație 
destinată presei și transmisă de

agenția France Presse următoare
le : „Guvernul al cărui prim-mi- 
nistru am cinstea să fiu asigură 
pentru moment continuitatea con
ducerii conform constituției. EI 
își va face în mod firesc datoria. 
Poporul francez, în majoritatea sa, 
s-a pronunțat împotriva reforme
lor care i-au fost propuse, cu toa
te consecințele politice pe care a- 
cest refuz le implică, consecințe 
care au fost în mod clar anun
țate".

Intr-un comentariu transmis 
imediat după această declarație, a- 
genția France Presse precizează, 
de asemenea, că guvernul va con
tinua să asigure conducerea trebu
rilor statului, urmînd ca să stabi
lească data alegerilor preziden
țiale.

După cum comunică corespon
dentul Agerpres la Paris, în cursul 
nopții numeroși oameni politici 
francezi au făcut declarații în le
gătură cu noua situație creată în 
urma referendumului.

ATACURI ALE PAÎRIOTILOR SUD-VIETNAMEZI»
SAIGON 27 (Agerpres). — For

țele patriotice sud-vietnameze au 
lansat în noaptea de sîmbătă spre 
duminică noi acțiuni ofensive a- 
supra unor obiective militare ame
ricane și saigoneze, transmite de la 
Saigon corespondentul agenției 
U.P.I. Lupte puternice au avut loc 
în cîteva puncte situate împrejurul

Saigonului (la 72 kilometri, 47 km 
și 39 km), unde trupele americane 
au solicitat ajutorul aviației pentru 
a face față atacului lansat de pa- 
trioți asupra pozițiilor lor cu obuze, 
grenade și arme automate.

Alte ciocniri au mai fost semna
late în delta fluviului Mekong.

DIMENSIUNILE NOI ALE UNEI
VECHI CRIZE POLITICE

(Urmare din pag. I)

schimbare, atît în ceea ce privește 
politica internă, cit și în cea externă, 
dînd în felul acesta cîștig de 
cercurilor refractare la orice 
de progres.

Presa occidentală constată 
un anumit „stil" personal 
Caetano, fost rector al Universității 
din Lisabona. Ziarul elvețian „La 
Tribune de Geneve" menționează, 
între altele, că premierul Caetano 
încearcă în politica internă să pro
moveze în funcții de răspundere o 
nouă generație, mai puțin conserva
toare. o dată cu eliberarea din func
ție a doi colaboratori apropiați ai lui 
Salazar — ministrul economiei, Cor
rea de Olivera, cunoscut ca prieten 
intim și confident al acestuia, și mi
nistrul agriculturii, Vitoria Pirez, 
strîns legat de proprietarii funciari. 
Intr-o perioadă scurtă, scrie la rîn- 
dul său „L’Express", Caetano a do
vedit un anumit „dinamism", în ceea 
ce privește politica externă, revista 
citind în acest sens 
shington și recentul 
al premierului.

Dar dacă dincolo 
guvernului portughez a avut o mi
siune relativ ușoară, „inspecția afri
cană" l-a pus în fața unei situații 
deosebit de grea și de complexă pen
tru guvernul colonialist de la Lisabo
na. Reprimarea luptei de eliberare a 
patrioților din teritoriile respective, 
războiul dus pe aceste teritorii sc 
complică și mai mult ca urmare a 
apariției unei tendințe noi, a unui 
curent politic în rîndurile colonialiș
tilor locali. în două colonii — Ango
la și Mozambic — se formează o miș
care separatistă tot mai accentuată, 
care, ca și în Rhodesia, dorește des
prinderea acestor țări de metropolă 
si proclamarea unilaterală a indepen
dentei, după sistemul deja verificat 
la Salisbury. Ziarul „Neue Zilrcher 
Zeitung" preciza, astfel, că portu
ghezii din colonii au în vedere ■ că 
,.o ruptură cu metropola le-ar putea 
oferi cele mai bune șanse pentru 
viitorul lor în Africa, dacă această 
ruptură va fi însoțită de o colaborare 
economică cu R.S.A. și Rhodesia, 
precum și de o politică de favorizare 
a capitalului străin".

Trebuie făcută precizarea, însă, 
că ei nu au în vedere o adevărată 
independentă a Angolei și Mozambi- 
cului — obiectiv pentru care luptă 
forțele patriotice din aceste teritorii. 
Este vorba mai curînd de încropirea 
unui „front alb" comun cu Rhodesia 
si Republica Sud-Africană.

De aici și rațiunea turneu
lui premierului Caetano, care, pe 
lîngă inspectarea garnizoanelor mi
litare, a rostit numeroase discursuri 
menite să reamintească portughezi
lor stabiliți în colonii că de fapt 
misiunea lor este păstrarea actuale
lor stări de lucruri. Ca o compensa
ție pentru buna lor credință, pre
mierul a promis „accelerarea dez
voltării" coloniilor si deci sporirea 
posibilităților 
Este știut că 
nu ar putea 
sale africane 
nent al unor 
se și explică 
lor de a atrage 
străine în exploatarea bogățiilor a- 
cestor teritorii. în ultimele decenii 
în Angola și Mozambic s-au implan
tat numeroase firme occidentale ca : 
„General Foods" (Chicago) „Sea 
Shipping" (New York), „Hiller’s Mi
ning Products" (Los Angeles), „An
glo-American Diamond" (Londra), 
„Banca Raller et co." (Paris). ..Pe- 
trofina" (Bruxelles), care sînt angre
nate în exploatarea diamantelor, 
flerului, manganului, cafelei, arahi-

cauză 
idee

însă 
al lui

vizita la Wa- 
turneu african
de ocean șeful

lor de îmbogățire. 
Portugalia nu poate si 

face fată în coloniile 
fără sprijinul perma- 
tări occidentale. Astfel 
preocuparea autorităti- 

o serie de firme
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Criza politică
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Divergențe pronunțate între 
reprezentanții diverselor 
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Tn orașul vest-german Frankfurt pe Main a avut loc recent o demonstrație pentru pace, democrație și pentru 
recunoașterea R. D. Germane

6

BEIRUT 27 (Agerpres). — După 
demisia cabinetului condus de Rashid 
Karame, viața politică libaneză conti
nuă să fie dominată de consultările 
care au loc la Beirut între președin
tele Charles Helou și reprezentanți 
ai diverselor partide și organizații 
din țară.

In cadrul convorbirilor, relatează 
corespondenții de presă, au fost a- 
bordate o serie de probleme referi
toare la evoluția situației interne li
baneze și, în mod deosebit, la di
versele implicații ale reprimării u- 
nei manifestații a refugiaților pa
lestinieni, care a precedat demisia 
guvernului Karame.

Rezultatele convorbirilor, mențio
nează observatorii politici din capita
la libaneză, au demonstrat existența 
unor divergențe pronunțate între re
prezentanții diverselor organizații po
litice libaneze, astfel incît perspec
tiva alcătuirii rapide a unei noi e- 
chipe ministeriale nu este deocam
dată luată în considerare cu prea 
mult optimism. în orice caz, la Bei
rut se apreciază că reizbucnirea cri
zei, după o scurtă perioadă de acal
mie, amenință să afecteze grav viața 
economică și politică a țării.

AMMAN. — Schimburi de focuri 
de armă automată și mortiere s-au 
produs peste fluviul Iordan între 
trupele israeliene și iordaniene, a 
anunțat un purtător de cuvînt mi
litar iordanian. Trupele israeliene 
au deschis foc asupra pozițiilor ior
daniene în regiunea Mindassa, în 
partea de sud a văii Iordanului și 
în apropiere de localitatea Adas- 
siyeh, în nordul văii Iordanului. 
Două persoane au fost rănite.

TEL AVIV. —' Forțele israeliene 
au deschis duminică foc de armă 
automată în două reprize împotriva 
unor posturi' militare instalate de 
cealaltă parte a fluviului Iordan, 
ca ripostă la acțiunea unităților 
iordaniene, a declarat un purtător 
de cuvînt militar. în timpul inci
dentelor un soldat israelian a fost 
rănit.

După cum transmit agențiile de 
presă — ieri a avut loc un nou 
duel de artilerie egipteano-israe- 
lian în zona Canalului de Suez. El 
a început la orele 10 și a continuat 
cu întreruperi pînă la orele 16.

NIGERIA SITUAȚIA
După respingerea
trupelor federale
din Owerri

DIN IRLANDA DE NORD

delor, lemnului. Exploatarea acestor 
bogății determină monopolurile oc
cidentale să sprijine politica portu
gheză în colonii. Nu constituie pen
tru nimeni un secret că Portuga
lia nu dispune de resursele ne
cesare — ea aflîndu-se pe ultimul 
loc în Europa occidentală în ceea ce 
privește dezvoltarea economică — 
pentru ducerea războiului colonial 
în Africa. întreținerea celor 130 000 
de soldați cu greu s-ar putea asigu
ra din resurse proprii, în ciuda fap
tului că Portugalia a rezervat cheltu
ielilor militare 42,9 la sută din bu
getul său. „Portugalia nu ar putea 
susține războiul colonial în Africa 
nici 24 de ore fără sprijinul străin" 
— declara conducătorul mișcării de 
eliberare din Guineerț-Blssau, Amil- 
car Cabrai.

In timpul călătoriei, premierul 
Caetano a declarat în repetate rîn- 
duri că metropola nu va precupeți 
nici în viitor vreun efort în menți
nerea coloniilor. Se vede însă că el 
ignoră cu bună știință situația reală 
din aceste teritorii. O situație bine 
cunoscută pretutindeni. în Guineea- 
Bissau forțele patriotice au eliberat 
pînă în prezent două treimi din su
prafața 
ultimul 
taberelor 
mișcarea 
Patrlotii 
fronturi, 
acțiunile 
Luanda în Mozambic, în ciuda unel
tirilor forțelor colonialiste care au 
asasinat pe conducătorul mișcării de 
eliberare, dr. E. Mondlane, armata de 
eliberare desfășoară ample acțiuni 
de hărțuire a trupelor portugheze.

Este evident că premierul portu
ghez exclude din calculele sale toc
mai realitatea, succesele forțelor pa
triotice care în ultimă instanță vor 
hotărî soarta teritoriilor respective.

OWERRI (27 Agerpres). — Trupele 
nigeriene staționate la Owerri, care 
au fost obligate să părăsească orașul 
încă de marți, aveau un efectiv de 
1 500 militari, a declarat unui cores
pondent al agenției France Presse 
colonelul Ogbugo Kalu, comandantul 
celei de-a 14-a divizii a trupelor bia
freze. El a adăugat că trupele nige
riene au fost obligate să se retragă 
cu aproximativ 8 kilometri.

Ca într-un adevărat pelerinaj, 
grupuri de biafrezi străbat zilele a- 
cestea străzile orașului Owerri, tre
cut din nou sub controlul forțelor 
generalului Ojukwu, relatează agen
ția France Presse. Orașul Owerri, 
care timp- de șapte luni1 a stat sub 
ocupația trupelor federale nigeriene, 
are o populație de 100 000 de locui- • 
tori. El are o importantă deosebită 
din punct de vedere strategic pentru 
Biafra. Eliberarea acestui oraș, deși 
în bună 
preciată 
una din 
tante de

LONDRA 27 (Agerpres). — în 
cursul week-end-ului, cu mici ex
cepții, situația s-a menținut calmă 
în Irlanda de nord, unde, după cum 
se știe, în ultima vreme s-au desfă
șurat puternice demonstrații pen
tru drepturi civile. Agenția France 
Presse informează că într-o bise
rică catolică din Saintfield a fost 
descoperită duminică dimineața o 
bombă cu explozie întîrziată, care 
a fost desamorsată. în noaptea de 
sîmbătă spre duminică în orașul

Armagh au avut loc ciocniri în
tre elemente extremiste protestante 
și membrii „Mișcării pentru 
drepturile civile" Poliția a interve
nit pentru a separa pe adversari. 
S-a deschis o anchetă.

Tot duminică a fost semnalat un 
incendiu care a mistuit clădirea u- 
nei săli de conferințe a Universită
ții din Belfast. Politia întreprinde 
cercetări pentru a descoperi pe cei 
vinovat! de această acțiune.

CAIRO. — Surse oficioase din 
Cairo, citate de agenția France 
Presse, au declarat duminică că Re
publica Arabă Unită pregătește răs
punsul la o notă ce i-a fost adresată 
săptămîna trecută de secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, în care se 
atrage atenția guvernului egiptean a- 
supra agravării situației în zona Ca
nalului de Suez. Totodată, nota se
cretarului general al O.N.U. ar fi in
vitat R.A.U. să respecte încetarea 
focului. Din aceeași sursă se preci
zează că U Thant a adresat o notă 
similară și guvernului israelian.

măsură depopulat, este a- 
în cercurile biafreze ca 
victoriile cele mai impor- 
la începutul războiului din

Nigeria, cu 22 de luni în urmă.

tării, intensificîndu-și în 
tlmo acțiunile împotriva 

militare. Și în Angola 
de eliberare se intensifică, 
angolezi luptă pe patru 
concentrîndu-și în prezent 
în jurul capitalei tării.

este situa- 
integrantă 
rostite de 
Gorton în 
aruncă o 

unei serii

„Australia nu numai că 
lă în Asia, ea face parte 
din Asia". Aceste cuvinte, 
premierul australian John 
fața parlamentului federal, 
lumină deosebită asupra
de fapte, aparent disparate, petre
cute în ultimele luni în această țară 
și care, fără să indice încă vreo 
schimbare oficială în orientarea de 
pînă acum, oglindesc incontestabil un 
oarecare proces de reevaluare s po
liticii externe australiene.

Evoluția la care ne referim a în
ceput să se contureze mai precis o- 
dată cu hotărirea Angliei de a se 
retrage „de la est de Suez" și s-a 
accelerat după instalarea la Casa 
Albă a noii administrații. Ca un 
prim indiciu, comentatorii citează 
date statistice care arată că, deși 
partenerii comerciali tradiționali ai 
Australiei sînt Anglia și Statele U- 
nite, în ultima perioadă s-a produs 
o deplasare a preferințelor comercia
le spre țările asiatice, în special spre 
Japonia.

Pe aceeași linie de gîndire este 
comentată și inițiativa primului mi
nistru Gorton, care nu de mult a 
intervenit personal pentru a împie
dica preluarea unei societăți de a- 
sigurare australiene de către un grup 
britanic. Este știut că pînă deunăzi 
capitalurile engleze, ca și cele a- 
mericane, franceze și vest-germane, 
nu întîmpinau nici un obstacol în 
calea infiltrării în Australia. Dar, 
după cum s-a anunțat, în prezent se

LA PAZ 28 (Agerpres). — Rene 
Barrientos, președintele 
a murit într-un accident 
la Cochabamba.

Vicepreședintele Luis
Siles Salinas a depus jurămîntul 
în calitate de președinte al Boli
viei. Cu această ocazie el a decla
rat că forțele armate 
menținerea regimului 
nai al țării.

Boliviei, 
de avion

Adolfo

vor garanta 
constituțio-

Lordul Trevelyan, fost ambasador 
al Marii Britanii la Cairo, a avut 
duminică o întrevedere cu președin
tele Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser. Agenția M.E.N. con
sideră că discuția s-a referit la si
tuația din Orientul Apropiat. Lordul 
Trevelyan, ca."e a ocupat funcția de 
ambasador al Angliei între anii 
1953—1956, și acum se află în fruntea 
unor mari companii britanice, a so
sit într-o vizită de o săptămînă în 
R.A.U.
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I BONN 27 (Agerpres)
, Cunoscutul antifascist șl

ELIBERAT

, c^unoscuiui amiiascisr și de- 
) mocrat vest-qermcn Jupp An
ii genfort a fost eliberat sîmbătă 

din închisoare El a fost întem- 
) nițat la 13 martie fiind con- 

damnat la 7 luni închisoare de 
/ către un tribunal vest-german. 
> în R. F. a Germaniei s-a destă- 
\ șurat o vastă acțiune în tavoa- 
i rea eliberării saie După cum 
’ relatează ziarul .Neue Rhein 

Zeitung', conducerea Partidu- 
4 lui Comunist German a salutat 
î eliberarea lui lupp Anqenfort.
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lucrează la un proiect de lege care 
să îngrădească investițiile străine în 
scopul declarat de a „stăvili înstrăi
narea economiei naționale".

Au suscitat vii comentarii și re
manierea de guvern de la începu
tul lunii februarie, în sensul trecerii 
lui Paul Hasluck, la acea dată mi
nistru de externe, în postul mai mult 
onorific de guvernator general al 
Australiei. în calitatea de conducă-

Simpozionul internațio
nal consacrat etnogenezei 
popoarelor balcanice, °r»a- 
nizat la Plovdiv de Comisia arheolo
gică și lingvistică de pe lîngă Aso
ciația internațională de studii sud-est 
europene, în colaborare cu Academia 
bulgară de științe, a luat sfîrșit. Par- 
ticipanții au adoptat o serie de hotă- 
rîri în vederea întăririi colaborării 
dintre oamenii de știință din țările 
balcanice și din întreaga lume și au 
adresat propuneri academiilor de ști
ințe din Bulgaria, România și Iugo
slavia de a organiza în comun săpa- , 
turi arheologice. Delegația țării noas
tre a fost condusă de acad. Emil Con- 
durachi, secretar 
ției internaționale 
europene.

Un incendiu imens 8 de- 
vastat sîmbătă seara cartierul Yakoub 
el Manosur, de Ia periferia Rabatului, 
capitala Marocului. El a fost provo
cat de explozia unei butelii de ara
gaz. Flăcările, a căror înălțime de
pășeau 30 de metri, au distrus apro
ximativ 3 000 de locuințe de pe o su
prafață de peste două hectare. Două 
persoane și-au pierdut viața, iar alte 12 
au fost grav rănite. Pentru a stăvili 
incendiul s-a recurs la ajutorul arma
tei. La fața locului au sosit regele 
Hassan și membri ai guvernului ma
rocan.

S.U.A ou

general al Asocia- 
de studii sud-est

tronsferat în 
Coreea de sud o parte a in
stalațiilor militare ameri
cane din Okinawa,s a anuntat 
la Seul. Pe de altă parte, primul mi
nistru al regimului sud-coreean a a- 
firmat, potrivit agenției France Presse, 
că sînt în curs negocieri între autori
tățile S.U.A. și cele sud-coreene cu 
privire la continuarea transferului de 
instalații militare americane pe terito
riul Coreei de sud.

Fuziune în industria de 
automobile vest-germană. 
Firma vest-germană de auto
mobile „N.S.U." a fuzionat cu 
„Auto Union", filială a cunoscutei 
firme „Volkswagen". Noua societate 
va purta denumirea de „Audi-N.S.U.- 
Auto Union Ag", cu sediul la Neckars
ulm și va avea un capital de 215 mi
lioane mărci vest-germane.

0 grevă a foamei. Mamele 
și soțiile unui număr de 19 muncitori 
arestați din luna iulie anul trecut au 
declarat greva foamei, în fața clădirii 
Congresului chilian, cerînd eliberarea 
membrilor familiilor lor. Muncitorii 
au lucrat la fabrica de televizoare 
„Saba" și au fost arestați după ce au 
ocupat clădirea fabricii în sprijinul ce
rerilor de mărire a salariilor.

Vasul „Queen Elisabeth 2" a pornit 
din portul Southampton în prima sa 
cursă de 8 zile, după care va începe 

cursele peste Atlantic

Ministrul comerțului ex
terior ui Uniunii Sovietice, 
Nikolai Patolicev, a plecat duminică 
în R. F. a Germaniei, unde, la invita
ția ministrului economiei, Schiller, va 
vizita tîrgul industrial de Ia Hanovra, 
anunță agenția TASS.

Doi navigatoriau pornit sîm
bătă din Portsmouth la borcJj.jțjpiei 
ambarcațiuni de 5 metri lungime în
tr-o călătorie de 12 000 mile spre Aus
tralia. David Pyle, navigator încer
cat, și David Derrick, operator de ci
nema, se vor afla pe drum limp de 
u.n an.

Epidemie de holeră Ia 
Dacca* Mai mu^ 0 suta Per_ 
soane au murit ca urmare a epide
miei de holeră în districtele Khulna, 
Noakhali și Faridpur din regiunea 
Dacca (Pakistanul de est). Mai multe 
echipe de medici s-au deplasat în 
această regiune pentra a stăvili epi
demia.

tare care a atras Australia la pactul 
militar ANZUS și în agresiunea îm
potriva poporului vietnamez.

Este interesant că aceste fenome
ne au loc pe fondul manifestărilor 
de opinie publică, care se ridică 
tot mai ferm împotriva războiului 
purtat de S.U.A. în Vietnam și a 
participării Australiei Ia el. în ul
tima vreme, în principalele orașe s-au 
desfășurat o serie de acțiuni de masă

AUSTRALIA

„Deceniul revizuirii"
tor al ministerului de externe — re
marcă revista engleză „Economist" —- 
„Hasluck a manifestat o deosebită 
simpatie față de politica Statelor U- 
nite“... iar schimbarea Iui a inter
venit „într-un moment în care po
litica externă pe care o personifica 
el se afla într-un punct de coti
tură".

Cotitura pe care o are în vedere 
autorul ar fi îndepărtarea de la o orien-

la care s-a cerut insistent retrage
rea trupelor străine do pe pămîn- 
tul vietnamez. Așa, de pildă, pe 
străzile Melbourne-uîui a avut loc 
recent o impresionantă demonstrație 
sub lozinca „Tineretul australian re
fuză să participe la agresiunea îm
potriva poporului vietnamez". Prin 
prisma acestei stări de spirit, care 
cuprinde pături din ce în ce mai 
largi ale populației, trebuie privită 
și respingerea de către guvernul aus-

tralian a cererilor americane de a 
spori numărul trupelor australiene în 
Vietnam. Totodată, Canberra a califi
cat drept „nerealist" un plan al 
Washingtonului care prevedea o a- 
lianță militară australiano-japoneză 
care să acopere „vidul" 
chipurile, prin 
britanice de la 
acestea dau temei 
Monde" să scrie că 
ceniul „revizuirii" < 
lia a situației sale în lume". La 
rfndul său, revista americană „U.S. 
News and World Report" consideră 
că „Australienii încep să gîndească 
și să acționeze ca australieni". Con
ducătorii australieni, continuă revis
ta, încep să plănuiască din punct de 
vedere politic un rol mai mare, mai 
important în făurirea politicii mon
diale, în loc să urmeze pur și simplu 
Anglia și Statele Unite". Este, de
sigur, dificil să se aprecieze cît de 
profunde sînt tendințele semnalate de 
presa occidentală și despre care 
„Frankfurter Rundschau" scrie că 
provoacă o vădită „indispoziție și 
nedumerire la Washington". Cert este 
că ele se înscriu pe linia care se 
manifestă și în alte țări atrase în 
hățișul pactelor militare agresive ale 
imperialismului și anume de a ss e- 
mancipa de sub tutela S.U.A. pe care 
o implică aceste pacte și de a pio- 
mova o politică mai realistă, mai con
formă cu propriile interese.

In golful Mexic au fost 
descoperite rezerve enorme 
de petrol, care Pot acoperi nece
sitățile tării pe timp de 500 de ani, 
a anunțat Jesus Reyes Heroles, direc
torul societății de stat „Petroleos Me- 
xicanos". El a adăugat că pătura de 
petrol aflată sub fundul mării în zona 
de coastă numită „La Morsa" se în
tinde, după toate probabilitățile, pe o 
lungime de 45 mile. s

La Neapols au început 
lucrările „zilelor cardiolo
giei internaționale" consacrate 
unui schimb de experiențe în domeniul 
chirurgiei cardiace. La această ma
nifestare participă numeroși specialiști 
veniți din diferite țări ale lumii, prin
tre care și profesorul Christian Bar
nard.

I" ce s-ar crea, 
retragerea trupelor 

est de Suez. Toate 
ziarului „Le 

i „Asistăm la de- 
de către Austra-

Adriana SOCEC

Azi încep la Washington 
convorbirile preliminare a- 
supra retrocedării Okina- 
ț/yei și viitorul bazelor militare ame
ricane de pe teritoriul Japoniei. A- 
ceste convorbiri sînt destinate să pre
gătească terenul pentru negocierile 
care vor fi purtate la începutul lunii 
iunie de ministrul de externe al Ja
poniei, Kiichi Aichi, cu ocazia vizitei 
sale la Washington.

Aproximativ 1 600 000 
de alegători italienivor ciie- 
mați în luna iunie în fața urnelor 
pentru reînnoirea consiliilor munici
pale și regionale, s-a anunțat oficial 
la Roma.

Medicii britanici de la spitalul 
Whipton din Exeter au efec
tuat prima transfuzie dublă de 
singe, constînd în schimbarea 
singelui între un pacient suferind 
de leucemie, care nu avea de 
trăit mai mult de trei săptămîni, 
și un pacient cu o gravă afec
țiune a rinichilor. Schimbul de 
singe a fost făcut în totalitatea 
sa între cei doi pacienți în 
cursul unei transfuzii speciale, 
care a durat 8 ore. Medicii speră 
că bolnavului de leucemie i se 
va putea prelungi viața datori
tă singelui sănătos al pacientu
lui cu rinichii afectați, iar acesta 
din . urmă, care devenise inca
pabil de a mai elimina impuri
tățile sistemului său renal, a ob
ținut în schimb sînge purificat 
de organele sănătoase ale celui
lalt, fără riscul de a contracta 
leucemia, care nu este conta
gioasă. Un gen similar de trans
fuzie dublă a fost efectuat cu 
cîtva timp în Statele Unite, dar 
între un bolnav de rinichi și un 
partener sănătos.

Protest împotriva proiectului „Safeguard". Răspunzînd 
unui apel al scriitorului Irving Wallace, o serie de oameni de artă și cultură 
din S.U.A. au hotărît să inițieze o acțiune de protest împotriva construirii 
sistemului de rachete antirachetă „Safeguard". Ei vor monta un spectacol 
cu durata de o oră, care să fie transmis pe rețeaua națională de televiziune 
din S.U.A. Spe'ctacolul va conține o serie de lucrări muzicale, scenete etc., 
prin care se va manifesta protestul față de decizia Administiației Nixon de 
construire a acestui sistem Acțiunea este sprijinită de o serie de oameni poli
tici și de știință, ca liderul majorității democrate din senat, Mike Mansfield, 
senatorul John Sherman Cooper, profesorul George Wald, laureat al Premiu
lui Nobel.
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