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IN ALGERIA

AU ÎNCEPUT convorbirile oficiale

In timpul convorbirilor oficiale

Duminici. 12 martie, la Palatul 
Consiliului de Miniștri al Algeriei au 
avut loc convorbiri oficiale între se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Consiliului Revoluției, pre
ședinte âl Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene.

La convorbiri au participat din 
■ partea română — Ion Pățan, membru 
,al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
•'Consiliului de Miniștri și ministru al 

.’Wnerțulul exterior, Corneliu Mănes-

cu, membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, Bujor Almă
șan, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Ștefan Mihai, ambasadorul 
României la Alger. Au fost prezenți 

.Ștefan Andrei, membru supleant, al
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Constan
tin Mitea, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., consilier, Gheorghe Oprea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
consilier, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. Emi- 
lian Manciur, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea algeriană au participat : 
Raid Ahmed, membru al Consiliului 
Revoluției, responsabil al aparatului 
de partid al Frontului de Eliberare 
Națională, Abdelaziz Bouteflika, 
membru al Consiliului Revoluției, 
ministrul afacerilor externe, Tayebi 
Larbi, membru al Consiliului Revo
luției, ministrul agriculturii și refor
mei agrare, Rabah Bitat, ministru de 
stat însărcinat cu transporturile, Be
laid Abdessalem, ministrul energiei 
și industriei, Layachi Yaker, minis
trul comerțului,. Larbi Demaghla- 
trous. ambasadorul Algeriei în Româ
nia. Au fost prezenți Handani Zmail,

secretar general adjunct la Președin
ția Consiliului Revoluției, Driss Dja- 
zairi, consilier la Președinția Consi
liului Revoluției, Abdelhamid Adjali, 
directorul afacerilor politice din Mi
nisterul de Externe.

In cadrul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid, și de stat s-au 
informat reciproc asupra preocupă
rilor României și Algeriei în dezvol
tarea politică, economică, socială și 
culturală și au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu principalele 
probleme ale vieții internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Dineu în onoarea oaspeților romani
Președlntele Consiliului Revoluției, 

președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, Houari Boumediene, a 
oferit duminică un dineu în cinstea 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, Bujor Almășan, Ștefan Mi-

hai, ambasadorul României la Alger, 
și celelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc pe oonducătorUl partidului și 
statului nostru în vizita sa în Algeria.

Au luat parte Moulay Abdelkader, 
Ahmed Belhouchet, Cherif " Belka- 
cem, Mohammed Ben Ahmed. Ahmed 
Bencherif, Bouhadjar Benhaddou, 
Cheddi Benjedid, Abderrahman Ben 
Salem, Abdelaziz Bouteflika. Ahmed 
Draia, Ahmed Raid, responsabilul 
aparatului de partid al Frontului de

Eliberare Națională. Tayebi Larbi, 
Ahmed Medeghri, Yahyaoui Moham
med Salah, Salah Soufi — membri ai 
Consiliului Revoluției, membri ai gu
vernului, secretari generali ai minis
terelor, cadre de conducere ale parti
dului Frontul de Eliberare Naționa
lă, conducători ai organizațiilor na
ționale de masă,: ai instituțiilor cen
trale, reprezentanți ai armatei națio
nale populare, prefectul regiunii Al
ger, președintele Adunării Populare

a regiunii Alger, primarul capitalei, 
șefii cultelor religioase și alte perso
nalități ale vieții publice algeriene.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Alger, mem
bri ai corpului diplomatic.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, cordia
lă, președintele Houari Boumediene și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi. L

Toastul președintelui

Houari Boumediene
Domnule președinte,Algeria se bucură să primească In persoana dumneavoastră pe președintele poporului român, de care 

ne leagă raporturi de prietenie și colaborare.în numele Consiliului Revoluției 
șl al guvernului, precum și în numele poporului algerian, vă adresez urările mele de bun sosit dumneavoastră, soției dumneavoastră și distinsei delegații care vă întovărășește, dorindu-vă, totodată, o ședere plăcută în Algeria prietenă.Vizita dumneavoastră reprezintă un bun prilej de a examina cele mai bune căi de urmat pentru ca cele două țări să-și întărească cooperarea în toate domeniile.în istoria țărilor noastre există o comunitate de luptă care militează pentru întărirea prieteniei și cooperării. într-adevăr, cele două țări ale noastre s-au opus cu dîrze- nie ocupației străine și au combătut cu fermitate invazia și agresiunea. Țările noastre s-au eliberat datorită voinței de nezdruncinat a popoarelor noastre și datorită uriașelor sacrificii făcute de ele. Tot astfel, prin acțiunea noastră stăruitoa-

re, noi ne străduim să lichidăm urmările ocupației și subdezvoltării și să obținem victoria în bătălia pentru dezvoltare și bunăstare.Colaborarea stabilita între țările noastre încă din momentul redo- bîndirii suveranității și independenței Algeriei, prezența unui mare număr de specialiști români, care contribuie în mod eficace, de mai mulți ani, la imensa operă de construcție în diferite domenii, însăși prezența dumneavoastră aici, în mijlocul nostru, constituie tot atîția factori de consolidare a prieteni,ei dintre țările noastre.întocmai ca șl acțiunea Întreprinsă de fiecare din țările noastre pentru instaurarea dreptății sociale pe plan intern, consolidarea independenței și apărarea suveranității, precum și acțiunea permanentă îndreptată spre dezvoltarea socialismului, potrivit geniului propriu al particularităților fiecăruia din popoarele noastre, contribuie la întărirea cooperării fructuoase dintre noi.Algeria s-a angajat Intr-o revoluție totală în toate domeniile
(Continuare in pag. a III-a)
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Toastul președintelui

Nicolae Ceausescu
aDomnule președinte, Doamnelor și domnilor, Stimați prieteni,Aș dori ca în numele meu, al tovarășei mele și al colaboratorilor mei să vă exprim dumneavoastră și celorlalți prieteni algerieni calde mulțumiri pentru cordialitatea cu care am fost întîmpinați și, totodată, să mulțumesc din inimă locuitorilor frumoasei dumneavoastră capitale pentru primirea deosebit de călduroasă pe care ne-au făcut-o. în aceasta noi vedem o vie expresie a sentimentelor de prietenie și stimă ce și le nutresc cele două popoare ale noastre. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră și întregului popor algerian un cald salut de solidaritate și prietenie din partea poporului român și a mea.Istoria celor două popoare ale noastre este, în multe privințe, a- semănătoare, pentru că atît poporul nostru, cît și poporul algerian au trebuit să ducă o luptă îndelungată și grea pentru a scutura jugul dominației străine. Poporul român a urmărit cu sentimente de simpatie și solidaritate lupta poporului algerian, condusă de Frontul de

Eliberare Națională, pentru eliberarea de dominația colonială și a- firmarea sa ca națiune de sine stătătoare. In România sînt bine cunoscute eforturile poporului algerian pentru consolidarea independenței politice și economice, pentru recuperarea bogățiilor naționale de sub controlul monopolurilor străine, pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, pentru înflorirea învă- țămîntului și .culturii. Ca prieteni ai țării dumneavoastră, ne bucurăm din toată inima pentru aceste realizări — care sînt o grăitoare demonstrare a talentului și hărniciei poporului algerian, a capacității sale de a-și făuri în mod liber o viață de bunăstare și fericire — și vă urăm noi și mari succese pe drumul făuririi unei Algerii noi, independente și prospere.La rîndul său, poporul român obține, sub conducerea Partidului Comunist Român, succese importante în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. în cei 27 de ani, care au trecut de la eliberarea țării, poporul a făurit o industrie socialistă modernă — a
(Continuare in pag. a Hl-a)

Temperaturile «căzute, Însoțite de 
vint și zăpadă, care s-au Înregistrat 
aproape in toată țara au Întrerupt 
desfășurarea normală a lucrărilor a- 
gricole de primăvară. Pe oamenii 
muncii din agricultură îi interesează 
atît evoluția, în continuare, a timpu
lui, cît și ce trebuie întreprins în 
vederea desfășurării lucrărilor de se
zon.

Tov. Octavian Berbecel de la In
stitutul de meteorologie și hidrologie 
a făcut cîteva precizări in legătură 
cu evoluția vremii.

Scăderea temperaturii, fenomen la 
care am asistat în ultimele 48 de 
ore, este o fereastră rece, să spunem 
așa, oare face 
parte din schim
bările caracteris
tice pentru aceas
tă perioadă, des 
întîlnită, îndeo
sebi în prima ju
mătate a lunii 
martie. Este deci 
o ultimă răbufni
re a iernii. Se 
apreciază că de 
miercuri timnul 
se va incălzi. Ce
rul a devenit se
nin, dar tempera
tura rămîne în 
continuare scă
zută, mal ales în

In aceste zile nu pot să afecteze cul
turile care au fost însămînțate dacă 
plantele nu au răsărit. Totuși, fie
care specialist este dator să exercite 
un control riguros pe teren și să ve
rifice cum au suportat plantele aceste 
scăderi de temperatură, folosind me
toda cunoscută a monoliților.

întrucît după 3—4 zile ne așteptăm 
la creșterea temperaturii și zvîntarea 
solului, vor putea reîncepe lucrările 
agricole în cîmp. O mare atenție tre
buie acordată semănăturilor de toam
nă. Există tendința la unii specialiști 
să întoarcă culturile de orz care au 
suferit de pe urma gerurilor din iar
nă. Trebuie să se procedeze cu cea

zonal starea semănăturilor șl să aplice 
măsurile reoomandate.

Săptămîna care urmează este hotă- 
rîtoare pentru insămînțairea culturilor 
din prima urgență. Așa cum s-a ară
tat, timpul se va încălzi și, pe mă
sură ce in sol se va realiza tempe
ratura optimă de însămințare pentru 
fiecare plantă, să se treacă de urgen
ță la semănat, respectîndu-se atit a- 
dincimea de îngropare, cît și desimea 
plantelor. In mod deosebit trebuie să 
se urmărească ca îndată ce se creează 
condiții pentru semănatul sfeclei de 
zahăr să fie grăbită această lucrare. 
S-ar putea ca temperaturile scăzute 
care ar putea să

• Răsadnițele și solariile să fie supravegheate perma
nent

• Semănăturile n-au suferit, dar controlul pe cîmp este 
absolut obligatoriu

® Grăpatul nu se recomandă decît în cazuri excepționale
• Fertilizarea trebuie continuată și mai intens

___ _ _______ ... cursul nopții. In 
luna martie vor mai fi zile cu frig 
și fulguiri de zăpadă, așa cum se în- 
tîmplă de obicei în această perioadă.

Deși s-au înregistrat temperaturi 
scăzute, nu au avut de suferit nici 
culturile de toamnă și nici cele de 
primăvară. La adincimea de semănat, 
temperatura este mai ridicată decît 
la suprafața solului. De aceea, putem 
aprecia că ceea, ce s-a semănat e bun 
semănat și. e bine că s-a semănat. Ză
pada puțină care a căzut și apa care 
va rezulta din topirea ei nu va umezi 
prea tare pămîntul. El se va zvîn- 
ta repede și. în scurtă vreme; vor .pu
tea fi reluate lucrările de pregătire 
a terenului și semănat.

Tov. ing. dr. Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, a fă
cut unele precizări în legătură cu 
ceea ce trebuie întreprins in aceste 
zile in agricultură.

Deși fenomenul, așa cum spun 
teorologii, este de scurtă durată, 
buie luate unele măsuri pentru 
venirea eventualelor pagube pe 
le-ar putea provoca frigul. In 
mul rind, trebuie îngrijite răsadni
țele și solariile încălzite pentru a se 
asigura, în continuare, dezvoltarea 
normală a răsadurilor. In acest scop, 
în cursul nopții, răsadnițele trebuie 
să fie bine închise. Pentru a se pre
veni pierderea căldurii din interio
rul lor se va dubla numărul rame
lor și se vor acoperi cu rogojini sau 
cu folii de polietilenă. Se va 
asigura supravegherea, zi și noap
te, Ia .răsadnițe, sere-înmulțitor 
și la solariile acoperite și plan
tate. Este necesar să se organi
zeze echipe de lucrători în schimburi, 
care să intervină în timp util pentru 
remedierea unor eventuale defecțiuni. 
La serele -și solariile încălzite se va 
asigura regimul de . temperatură cît 
mai corect. De asemenea, trebuie avut 
grijă 
cile, să se prevină etiolarea și lun
girea plantelor, care au loc atunci 
cînd răsadnițele nu se descoperă la 
timp. Culturile timpurii de legume 
plantate cu răsad in cîmp — varză, 
conopidă, gulioare, salată etc. — re
zistă la temperaturi de minus trei 
grade dacă răsadul a fost bine călit și 
dacă s-a înrădăcinat. In zilele ur
mătoare să se controleze pentru a se 
vedea cum s-au comportat. O aten
ție deosebită se va acorda cartofilor 
puși la încolțire prin menținerea. în 
camerele respective, a unei tempe
raturi de minimum 5—6 grade.

Măsuri speciale trebuie luate pen
tru protejarea silozurilor de cartofi 
care au început să fie descoperite. A- 
celași lucru și în ce privește silozu
rile de butași de sfeclă. Protejarea 
lor trebuie să se facă cu cea mai mare 
grijă, ferindu-le de temperaturile scă
zute din cursul nopții sau dinspre 
ziuă.

Temperaturile scăzute Înregistrate

mai mare răspundere, deoarece orzul 
are un grad ridicat de regenerare. 
Hotărîrea definitivă să nu fie luată 
decît abia la începutul lunii aprilie. 
Chiar în condițiile unei desimi mai 
reduse se poate obține o recoltă bună.

în săptămîna care urmează tre 
buie să se încheie fertilizarea supli-, 
mentară cu îngrășăminte azotate a 
griului de toamnă. în ce privește ce
lelalte lucrări de îngrijire la semănă
turile de toamnă trebuie procedat cu 
cea mai mare atenție. Pămîntul este 
suficient de afinat și de aceea nu se 
recomandă să se facă grăpatul decît 
în cazuri excepționale. Unde s-a pro-' 
dus fenomenul de . descălțare să fie 
grăbit tăvălugi tul semănăturilor. în 
unele locuri s-a semnalat atacul unor 
dăunători. Specialiștii să verifice per-

vină să-i îndemne 
pe unii specialiști 
să nu insămințeze 
sfecla de zahăr. 
Ar fi o reținere 
nejustificată. Este 
cunoscut că plăn- 
tuțele aflate la su
prafața solului re
zistă pină la tem
peraturi de minua 
5 grade fără pier
deri, dacă, bineîn
țeles, sînt dezvol
tate. De asemenea, 
trebuie să se 
treacă 
natul 
relui 

temperatura solului a 
6—7 grade. Pentru 
cere ca specialiștii să urmărească 
temperatura în sol pentru a constata 
sosirea momentului optim de semă
nat și starea umezelii. Nici ministerul 
si nici direcțiile agricole nu mai pot 
da indicații generale privind timpul 
cînd să se facă semănatul unei cul
turi ; specialiștii din unitatea agri
colă, cu consultarea celor din sta
giunea experimentală, sînt cei care 
trebuie să hotărască. Or, pentru 
aceasta au datoria, să cunoască nu 
numai evoluția timpului; ci și tempe
ratura solului și, în funcție de aceasta, 
să indice momentul începerii fiecă
rei lucrări.

să 
la semă- 
florii-soa- 

Indată 
ajuns 

aceasta
ce 
la 
se
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NOTA 10
LA FRUMUSEȚE

ca, în aceste zile mai difi-
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Sfirșitul acestei ierni 
a găsit copiii țării in- 
tr-o adevărată eferves
cență a sensibilității lor 
creatoare. Aproape trei 
milioane de pionieri și 
școlari du 
din inima lor 
festivalul 
pionieresc, pentru ma
rele concurs de creație 
literară declanșat in 
acest an la 5 martie ; 
mai mult ca aricind, a- 
ceste concursuri, avind 
un pronunțat caracter 
de masă, au mobilizat 
nu numai „talentele", 
ci și copiii iubitori, a- 
nimatori și beneficiari 
de frumuseți. „Radio
grafiile" concursului de 
teatru sint impresio
nante prin policromia 
lor spirituală si crea
toare. Atit piesa de 
teatrul ca atare, briga
da artistică, estrada, 
recitalul poetic, mon
tatul literar, teatrul 
folcloric, dramatizarea 
sau teatrul de păpuși, 
aflate în egală măsură 
în atenția juriilor, au 
creat un plus de spor 
concurentei și febrei

pus inimă 
pentru 

de teatru

emoționale, dind posi
bilitatea astfel, aproa
pe tuturor formațiilor, 
„să exprime adevărul 
despre ele". Astfel s-a 
putut, pe drept, consta
ta că pionierii din ,u- 
nitatea din satul Cos- 
tești de lingă Pașcani 
nu-s cu nimic mai 
prejos față de cei din 
unitățile sectorului 1 
din Capitală, să zicem. 
Varietatea genurilor 
abordate ți prezentate 
in faza actuală a con
cursului de teatru șco
lar si pionieresc a pus 
pe comandantii-in- 
structori, pedagogi, pă
rinți si oameni de spe
cialitate 
energii 
bănuite.

Zecile
mii de pionieri ai țării 
au intrat in tărimurile 
primăverii recitind 
poezii închinate patriei 
Si partidului, recitind 
balade, interpretind 
roluri de eroi viitori, 
zeci și sute de mii de 
pionieri au trimis pri
măverii, patriei si 
partidului poeme de

in fata unei 
creatoare ne-

și sutele de

dragoste, sentimente 
arzind in fiecare vers 
și frază pe care ei le 
rosteau pe foile albe. 
La Ipotești 
Coșula, in Alba 
sau la Porțile 
la Hunedoara 
văile Dornei, 
copiilor noștri 
glas frumuseții cuvin- 
tului care exprimă a- 
devărul despre dragos
tea lor pentru eroismul 
construcției socialis
mului, despre aspira
țiile lor de a ajunge 
acolo, sus, în 
rul luminos 
triei. Cele mai mari 
scene ale teatrelor din 
tară pină la cele mai 
mici colțuri din școlile 
cătunelor s-au umplut, 
au iradiat de vitalita
tea purității, a frumu
seții copilăriei.

Cine să pună notă 
unor asemenea initia
tive și ce notă ? Aș 
răspunde : Să o facem 
cu toții și să acordăm 
nota maximă !

sau la 
Iulia 

de Fier, 
sau pe 
inimile 

au dat

viito- 
al pa
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânMult iubite tovarășe,în momentul în care sosiți pentru a doua oară pe pămîntul african, în țara frățească și vecină, Algeria, ne face multă plăcere să vă adresăm un salut cald și frățesc.Vă felicităm din inimă, pe dumneavoastră personal și Comitetul Central al Partidului Comunist Român, de a fi luat inițiativa efectuării unei vizite oficiale în maî multe țări africane, care va servi, fără îndoială, cauzei eliberării în Africa și a socialismului în lume.Popoarele Africii luptă din greu pentru a se debarasa totalmente de jugul străin, pentru a-și elibera economia de sub dominația neocolo- nialismului, pentru a se angaia pe calea construirii unei vieți noi de demnitate și dreptate socială. în această lungă și grea luptă ele au nevoie de sprijinul fără rezerve al întregii comunități socialiste, tot așa cum această comunitate beneficiază, fără îndoială, de lupta lor antiim- perialistă.Sîntem convinși la întărirea alianței africane.Vă dorim, mult

că voiajul dumneavoastră in Africa va contribui între comunitatea socialistă și frontul popoarelorVă dorim, mult iubite tovarășe, un succes total în misiunea dumneavoastră și vă încredințăm de sentimentele noastre de prietenie frățească și de recunoștință.
/

Pentru Comitetul Național 
al Partidului Eliberării și Socialismului

Secretar general

ALI YATA
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® FOTBAL. Prima etapă 
a returului diviziei A

• ATLETISM. La „euro
penele" de sală de la 
Grenoble - o a doua me
dalie de argint pentru 

atleții noștri

® HOCHEI. La Miercurea 
Ciuc s-au încheiat cam

pionatele mondiale 
(grupa C)

Alte știri din țară și de 
peste hotare - în pag. 
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PREMIERE TEATRALE
• TEATRUL NAȚIONAL „I. L, 

CARAGIALE" va prezenta în cinstea 
semicentenarului U.T.C., recitalul 
„Bună dimineața, primăvară". în dis
tribuție : Gh. Cozorici, Tina Ionescu, 
Ilinca Tomoroveanu, Âimâe Iacobes- 
cu, Tamara Crețulescu, Răducu Ițcuș, 
Castel Constantin, George Paul 
Avram, Dorei Iacobescu, Mihai Nicu- 
lescu. Regia : Lia Niculescu. Sceno
grafia : Elena Ionescu (joi, 16 martie, 
ora 16, la sala Comedia, vineri, 17 
martie, ora 15 la Muzeul de istorie 
a P.C.R.).

s Colectivul TEATRULUI NAȚIO
NAL DIN CRAIOVA a prezentat 
în premieră, sîmbătă, 11 martie, 
feeria națională „Sînziana și Pe
pelea" de Vasile Alecsandri. Din dis
tribuția spectacolului fac parte : 
Mânu Nedeianu, artist emerit, Mihaela 
Arsenescu, Dan Werner, Vaier Della- 
keza, Petre Gheorghiu, Vladimir Ju- 
ravle, Nae Gh. Mazilu, Elena Gheor
ghiu, ValeriU Dogaru, Nicoleta Oan- 
cea-Cittfulescu, Leni Pințea-Homeag 
și alții. Regia spectacolului este sem
nată de Valentina Balogh, iar muzica 
de C. Ungureanu. (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu).
• TEATRUL GIULEȘTI prezintă 

premiera comediei „...Eseu" a cunos
cutului scriitor Tudor Mușatescu, în 
interpretarea celor mai prețuiți actori 
de comedie ai teatrului: Ștefan Băni
că, Ștefan Mihăilescu-Brăila. Traian 
Dănceanu, Ernest Maftei, Jorj Voicu, 
precum și Paul Ioachim, Marfa Geor- 
gescu-Pătrașcu, Astra Dan, Dorina 
Lazăr, Athena Demetriad, Minei 
Klepper, Sergiu Demetriad, Petre 
Laurențiu, Sabin Făgărășanu, Mihai 
Stan, Luiza Derderian Marcoci ș. a. 
Regia artistică : Dinu Cernescu. 
Decoruri : Liviu Ciulei. Costume : D. 
Sbierea. Ilustrația muzicală : Ștefan 
Zorzor.

• TEATRUL MUNICIPAL „MA
RIA FILOTTI" DIN BRĂILA a pre
zentat în premieră piesa „Interesul 
general" de Aurel Baranga. Regia ar
tistică : Dumitru Dinulescu. Sceno
grafia : Adriana Leonescu. Din dis
tribuție fac parte : Petre Simionescu, 
Nae Nicolae, Nicolae Budescu, Nico- 
lae Ciocoiu, Silvia Tabacu, Mircea 
Valentin, Ana Cristi, Carmen Roxin, 
Marilena Negru, Dumitru Dobrin, 
Bujor Macrin și Nicolae Munteanu. 
(Corespondentul „Scînteii", N. Gr. 
Mărășanu).

• Aceeași piesă a văzut recent lu
mina rampei TEATRULUI DE STAT 
DIN TG. MUREȘ în interpretarea 
unui colectiv al secției maghiare. 
Regia : Hunyadi Andrei. Scenografia 
și costumele de Szakăcs Gyorgy. în 
distribuție : Tamăs Ferenc, Tarr 
Laszlo, Băcs Ferenc, Farkas Ibolya 
și alții. (Corespondentul „Scînteii", • 
Lorand Deaki).

O TEATRUL DE STAT DIN TUR
DA prezintă premiera piesei ',;MeIodie 
varșoviană" de Leonid Zorim Regia: 
Constantin Leoveanu. Decorurile : 
Mircea Ivan. Costumele : Emilia Mi
ron. Interpreți : Eugenia Chioreanu 
Jiga, Traian Costea.

De asemenea, Teatrul din Turda va 
prezenta în Cluj, în sala Teatrului 
Național,, luni, 27 martie, piesa „O 
scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale. 
Regia : Ion Dan. Decoruri : Mircea 
Matcaboji. Costume : Edit Schrantz 
Kunovits. Distribuția : Petru Dondoș, 
Puiu Neagu, Titus Luca, George 
Bossun, Aurel Ștefănescu, Mihai Io
nescu Vrănești, Simon Salcă, Titus 
Luca și Puiu Neagu, Iuliu Giurgiu, 
Gheorghe Boiangiu, Constantin Mi
ron, Smara Marcu.

• TEATRUL DE NORD DIN SATU- 
MARE — secția maghiară — a pre
zentat recent premiera spectacolului 
„Căsătorie ciudată" de Mikszath 
Kalman. Regia : Kovacs Adam. Sce
nografia : Paulovics Laszlo. (Cores
pondentul „Scînteii", O. Grumeza).

• TEATRUL „AL. DAVILA" DIN 
PITEȘTI a prezentat recitalul „Ion 
Pillat" — al patrulea recital de ver
suri din cadrul ciclului cu programare 
lunară „Ca un fagure de miere", ini
țiat sub semnul cultivării valorilor 
statornice ale creației românești. A- 
ceastă manifestare s-a bucurat de 
sprijinul Institutului de istorie lite
rară „G. Călinescu". Recitalul a fost 
prefațat de Dinu Pillat și George 
Muntean.

Miercuri, 15 martie 1972, orele 20, 
In sala teatrului „Al. Davila" din PI-

N A
tești, va avea loc premiera spectaco
lului cu piesa „Vulpea și strugurii" 
de Guiihermo Figueiredo.

în regia lui Radu Boroianu și sce
nografia Elenei Forțu, spectacolul are 
în distribuție pe : Hamdi Cerchez, 
Vlad Yarka, Adina Rațiu, Maria-An
dreea Raicu, Vasile Pupeza, Traian 
Popescu. Asistent de regie : Hamdi 
Cerchez. Ilustrația muzicală : Nico
lae Gheorghiu.

TURNEUL TEATRULUI 
DE STAT DIN TG. MUREȘ
• Colectivul secției române a TEA

TRULUI DE STAT DIN TG. MUREȘ 
va prezenta, în Capitală, trei intere
sante spectacole, premiere ale actua
lei stagiuni :

— „Turandot" de Carlo Gozzi. Re
gia : Dan Micu. Scenografia : Victor 
Ștrengaru. (azi, lupi 13 și mîine, marți 
14, ora 20, în sala Teatrului Mic).

— Unchiul Vanea de A. P. Cehov. 
Regia: Ivan Helmer. Scenografia : 
Lucu Andreescu (miercuri 15, ora 
20, la Teatrul Mic).

— Procurorul de Gh. Djagarov. 
Regia : Alexa Visarion. Scenografia : 
Vittorio Holtler (joi 16, ora 20, în 
sala Teatrului „Bulandra" din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1).

CARNET
Sala Studio a Ateneului Ro

mân găzduiește în seara zilei de 
marți, 14 martie, recitalul pia
nistei Carmen Frățilă.

în aceeași seară Ateneul Ti
neretului (str. Aleea Alexandru) 
prezintă evoluția tinerilor inter
preți — pianista Ina Macarie și 
violonista Anda Petrovici.

în studioul său de concerte, 
Orchestra Simfonică a Radiote- 
leviziunii Române condusă de 
Emil Simon, susține joi, 16 mar
tie, un festival Dehussy.

Violonistul sovietic Viktor 
Tretiakov — laureat al concursu
lui internațional Ceaikovski — 
însoțit de pianistul Mihail Ero- 
hin, susțin miercuri, 15 martie. în 
Studioul de concerte al Radiote- 
leviziunii, un recital de sonate 
pentru vioară și pian.

*
Menționăm în aceste rînduri 

reîntoarcerea din Spania — în 
urma unui turneu încununat de 
remarcabile succese — a tineri
lor instrumentiști, membri ai 
Cvartetului Academic al Conser
vatorului „C. Porumbescu". Des
fășurat pe o perioadă de apro- 

. ximativ o lună de zile, turneul, 
a prilejuit muzicienilor români

Inaugurarea unei 
expoziții la Bobîlna

Duminică a avut loc la Bobîlna 
inaugurarea Expoziției muzeale de 
istorie și etnografie închinate marii 
răscoale de la 1437.

La festivitate au participat Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, acade
micieni. cadre didactice universitare 
și alți oameni de cultură, numeroși 
locuitori ai satelor din împrejurimi.

Despre răscoala de la Bobîlna, im
portant moment din istoria patriei, 
au vorbit acad. Constantin Daicovi- 
ciu, directorul Muzeului de istorie a 
Transilvaniei, și prof. dr. docent Ște
fan Pascu, membru corespondent al 
Academiei, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj.

★
La Zalău a avut loc duminică o 

festivitate prilejuită de încheierea 
Lunii culturii și educației socialiste, 
manifestare cultural-politică ce va 
deveni, începînd din acest an, tradi
țională. Luînd cuvîntul, tovarășul 
Laurean Tulai, prim-secretar al co
mitetului județean de partid Sălaj, a 
subliniat valoarea educativă deosebi
tă a simpozioanelor, conferințelor,. în- 
tîlnirilor cu scriitori și editori, a ex
pozițiilor de artă plastică și spectaco- 
lelor-concurs

Cu poezia la sate
întîlnirea cu publi

cul. Lege vitală, jus
tificare și necesitate a 
creației. La o aseme
nea întîlnire am parti
cipat recent. O con
fruntare a oamenilor 
de la sat, a iubitorilor 
și făuritorilor de artă 
cu poezia, cu muzica, 
cu autorii și interpre- 
ții. Am trăit emoția 
celui care nu lucrea
ză in zadar, mărturie 
fiind interesul oame
nilor, lucrători ai o- 
goarelor, față de bunu
rile spirituale atît de 
necesare modelării su
fletului. A fast o zi 
cînd în comuna Mun- 
tenii-Buzău — la trei
zeci de kilometri de 
Urziceni — ne întîmpi- 
nau cîmpia județului 
Ialomița, berzele ves
tind primăvara, zvo
nul copiilor pe șosea 
și ceilalți oameni har
nici ai satului ale că
ror case noi păstrau 
pridvorul închis cu 
stilpi și triple arcade 
brîncovene. Ne întîm- 
pinau afișele scrise cu 
litere de tipar roșu : 
Recital de poezie. Con
cursul „Cine știe, ciști- 
gă“ și concert de mu
zică populară oferite 
locuitorilor comunei de

Radiodifuziunea ro
mână.

Sala căminului cul
tural arhiplină, 700 de 
invitați. A fost nevoie 
de invitații la sărbă
toarea cărții fiindcă, 
nu o dată, in alte co
mune, la asemenea în- 
tîlniri, ni s-a întîmplat 
ca sala să se umple 
din nou de trei ori cu 
cei ce ascultaseră pe 
afară, la megafoane, 
rugați fiind să repetăm 
măcar recitalul de 
poezie și cîteva cînte
ce populare. Oamenii 
doreau să vadă, să cu
noască poeții, actorii, 
soliștii și orchestra.

în desăvîrșita aten
ție a oamenilor am re
citat. Poezia era pre
țuită. Am citit, alături, 
cîțiva poeți. Eram îm
preună cu Florența 
Albu, Ion Bănuță, Dan 
Deșliu, Ion Petrache. 
Aveam alături și poeți 
reprezentanți ai cena
clurilor din județ. A- 
veam alături pe înzes- 
trații actori Elena «Se
reda, Adela Mărcules- 
cu, Nicolae Bălănescu 
și Mihai Dogaru, care 
au recitat poezii ale 
rapsodului anonim, sau 
ale marilor noștri Mi
hai Eminescu. Tudor 
Arghezi, versuri ale 
unora dintre poeții

contemporani repre
zentativi. O oră de co
municare a sălii cu 
poezia. Oră emoționan
tă de colocviu sufle
tesc.

Atît recitalul de poe
zie, cit și cele două 
teme ale concursului 
„Satul românesc in 
povestirile lui Mihail 
Sadoveanu", „File de 
monografie a județului 
Ialomița", în cadrul 
cărora s-a remarcat 
îndeosebi Octavian 
Fulgeanu, precum și 
spectacolul cultural- 
artistic ' al orchestrei 
populare a Radiotele- 
viziunii și a pretuiților 
interpreți ai cîntecului 
românesc Benone Si- 
nulescu și Irina Loghin 
au găsit un larg ecou 
la participant. ■>

însera cîmpia cînd 
am plecat. Ne urmă
rea imaginea unei co
mune transformate din 
temelie prin cuvîn
tul comuniștilor, prin 
munca, știința și cultu
ra oamenilor. Ne ur
mărea încă o dată con
vingerea necesității 
poeziei pentru clesă- 
vîrșirea frumuseții u- 
mane.

Violeta 
ZAMFIRESCL
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CLUJ (oorespondentul „Scînteii", 
Alexandru Mureșan). — In sălile Mu
zeului de artă din Cluj s-a deschis 
simbătă, în organizarea Consiliului 
general A.R.L.U.S. și comitetului ju
dețean pentru cultură și educație so
cialistă, expoziția „Artizanat și artă 
populară în U.R.S.S.". Expoziția cu
prinde țesături artistice, obiecte sculp
tate in os și lemn, costume populare, 
ceramică, jucării, mobilier, metalo- 
plastii etc. La festivitate a participat 
tovarășul Aurel Duca, prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, membri ai biroului ju
dețean și municipal de partid, ai co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județean și municipal, nu
meroși oameni de știință, cultură și 
artă, oameni ai muncii.

• în sala Dalles s-a deschis, sub 
auspiciile Comitetului Central al 
U.T.C. — Salonul de artă al tinerilor 
artiști amatori și studenți ai institu
telor de arte plastice dedicat semi
centenarului Uniunii Tineretului Co
munist.

• La galeria „Galateea" (Calea 
Victoriei 132) expune Constanța 
Buzău Nicolescu.

• ZALĂU (corespondentul „Scîn

teii", V. Rusu). — Zilele acestea în o- 
rașele Zalău și Șimleul Silvaniei a 
avut loc vernisajul expoziției „Artiști 
plastici sălăjeni". înscriindu-se ca un 
remarcabil eveniment în viața cultu
rală a Sălajului, expozițiile din cele 
două orașe au reunit lucrări ale pic
torilor Ion Sima, Petre Abrudan și 
Comeliu Brutașcu, precum și sculp
turi 'aparținînd lui Victor Gaga, ar
tiști originari din Sălaj.

• TG. MUREȘ (corespondentul 
„Scînteii"). — în saloanele Fondu
lui plastic din Tîrgu-Mureș a a- 
vut loc vernisajul celei de-a 5-a ex
poziții de artă plastică a tinerilor din 
licee, școli profesionale și postliceale 
din județul Mureș, dedicate aniversă
rii semicentenarului U.T.C. Au fost 
expuse peste 100 de lucrări evocînd 
momente din trecutul revoluționar de 
luptă al organizațiilor U.T.C., partici
parea activă a tineretului la viața e- 
conomică și social-politică a județului 
Mureș, Juriul, format din reprezen
tanții filialei Uniunii artiștilor plas
tici din Tîrgu-Mureș, inspectoratului 
școlar județean și comitetului jude
țean U.T.C., apreciind varietatea te
melor abordate și calitatea lucrărilor, 
a distins cu premii și mențiuni o 
bună parte din lucrările expuse.

Manifestări consacrate 

semicentenarului Uniunii
Tineretului Comunist

MUZICAL
revelarea măiestriei lor Inter
pretative, în 16 dintre marile 
orașe spaniole : Barcelona, Ma
laga, Sevilla, Bilbao etc. Cei 
patru membri ai formației — 
violonistele Mariana Sîrbu și 
Angela Gavrilă, violistul Cons
tantin Zanidache și violoncelis
tul Mihai Dăncilă, însoțiți de 
pianista Victoria Ștefănescu, au 
cucerit elogii binemeritate din 
partea presei spaniole și a pu
blicului.

„încrederea, entuziasmul și 
vocația imprimă personalitate 
interpretărilor formației, inter
pretări de o mare perfecțiune a 
omogenizării. Simțul responsa
bilității ieșit din comun, alături 
de celelalte calități, este și mai 
pregnant dacă 'ținem cont de 
faptul că formația se află în 
plină tinerețe" — apreciază zia
rul „Hoja del Lunes" din Palma 
de Mallorca. „Cvintetul a înre
gistrat un triumf răsunător și 
foarte meritat. Formația are 
capacitatea de a deveni un sin
gur instrument de mare perfec
țiune iar execuțiile s-au distins 
printr-o tehnică impecabilă și o 
deosebită frumusețe muzicală", 
notează .. „Heraldo de Aragon" 
din Zaragoza.

ECRAN
Pentru această săptămînă sînt 

anunțate următoarele filme în 
premieră :

• Curajoșii — producție a stu
diourilor „Albania nouă", în re
gia lui Gezim Erebara. Poves
tea examenului de bărbăție al 
unor elevi care întreprind o 
spectaculoasă escaladare monta
nă. Cu Artan Semto, Mevlan 
Shanay. Konytme Disha.

• Adio, domnule Chips ! —
producție a studiourilor engleze, 
în regia lui Herbert Ross. Come
die muzicală interpretată de Pe
ter O’Toole, Petula Clark, Mi
chael Redgrave.

• Incidentul — producție a 
studiourilor americane, în re
gla lui Larry Peerce, Argumente 

. în pledoaria împotriva unui 
î flagel al Americii contempo- 
i ° rane : delincvența juvenilă. Cu 
1 Tony Musante, Martin Sheen

I
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La Doftana a avut loc duminică o 
manifestare politico-educativă orga
nizată de Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C., la care au luat parte 
mii de tineri din Capitală și din țară. 
Cu acest prilej au fost depuse coroa
ne de flori la placa comemorativă 
care amintește că în acest loc, la 
cutremurul din noaptea de 9 spre 10 
noiembrie 1940, s-a prăbușit celula 
sub al cărei morman de cărămizi și-a 
găsit moartea comunistul Iile Pintilie. 
Dumitru Gheorghișan, prim-secretar 
al Comitetului municipal București al 
U.T.C., a evocat momente din Istoria 
U.T.C. A avut loc, după aceea, o festi
vitate în cadrul căreia au fost primiți 
în rîndul organizației revoluționare 
a tineretului 50 de tineri din Capitală, i 
Cu acest prilej — ca omagiu adus 
semicentenarului — tinerii uteciștîau 
plantat, pe un teren din incinta mu
zeului, 50 de brazi, formînd o „alee 
a semicentenarului" menită să eter
nizeze apropiatul jubileu.

în continuare, formații artistice din 
Ploiești și din alte localități praho
vene au prezentat un spectacol inti
tulat „Trandafirii Doftanei”.

★
în cadrul manifestărilor închinate 

aniversării semicentenarului ’ Uniunii 
Tineretului Comunist, tovarășul Ion 
Iliescu, secretar al Comitetului jude
țean Timișoara al P.C.R., â participat 
la o întîlnire cu studenții și cadrele 
didactice de la Institutul de medicină 
din Timișoara. Cu acest prilej au fost 
evocate momente din activitatea re
voluționară a U.T.C.-ului, preocupă
rile actuale ale tinerei generații de 
constructori ai socialismului în patria 
noastră.

Șl în județul Harghita, mii de ti
neri români și maghiari din între
prinderi, instituții, din școli și de la 
sate iau parte la acțiunile inițiate , 
de organizațiile U.T.C. în întîmpina-

rea semicentenarului creării organi
zației revoluționare de tineret din 
țara noastră. La Miercurea Ciuc și-au 
dat întîlnire, în cadrul unui concurs 
cultural-artistic, peste 1 000 de elevi 
din școlile județului, iar la Gheor- 
ghieni s-au întîlnit alte cîteva sute de 
elevi într-o sesiune de comunicări și 
referate pe probleme de filozofie, is
torie, economie politică și literatură. 
Paralel cu acțiunile cultural-artistice 
și educative, mii de tineri din județ 
iau parte Ia acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică.

★
în întîmpinarea semicentenarului 

U.T.C., mii de tineri din orașele și 
satele județului Dîmbovița au par
ticipat duminică la acțiunile patrio
tice de înfrumusețare a localităților 
lor și la lucrările de îmbunătățiri 
funciare pe șantierele de la Găești, 
Mătăsaru, Titu. în această zi au fost 
plantați peste 5 000 de pomi și ar
buști ornamentali pe marginea șo
selelor naționale și locale, s-au co
lectat mai bine de 1 000 tone metale 
vechi și maculatură, au fost scoase 
de sub apă mai multe hectare de te
ren din zonele băltite.

★
Duminică dimineața a fost deschisă 

luna culturii buzoiene intitulată 
„Hronic buzoian ’72", manifestare 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă dedicată semicentenarului U.T.C. 
Această manifestare, ce se va des
fășura în toate orașele și satele ju
dețului, va cuprinde un ciclu de ac
tivități cultural-artistice, sportive și 
de masă.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Ion Sirbu, prim-secretar al Co
mitetului județean Buzău al P.C.R., 
președintele consiliului popular 
județean.

Spectacolul festiv de deschidere a 
fost prezentat de noul ansamblu ar
tistic de cîntece și dansuri al munici
piului Buzău.

JUDEȚEAN ,>
CORESPONDENȚII 

„SCÎNTEII“ 
TRANSMIT ••

VRANCEA ’S

Geometrie
in spațiu

Pe locul istoricului hotar dintre 
Țările Române s-a conturat defini
tiv noua Piață a Unirii din Focșani. 
Pe latura nordică se înalță sediul 
politico-administrativ, iar pe latura 
estică — o modernă casă de cultură, 
la care au început lucrările de fini
sare. în sud se înalță, în ritm in
tens, construcția hotelului „Milcov", 
cu 9 niveluri, care va avea două res
taurante, un bar de zi, terasă etc. 
Pe latura vestică se vor înălța cinci 
blocuri, fiecare cu cite 10 etaje, a- 
vînd la parter unități comerciale 
moderne.

Filme de scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei

13—19 martie

PRODUCȚII ALE STUDIOURI
LOR BUCUREȘTI, AL. SAHIA 

ȘI ANIMAFILM

Patria : Apoi s-a născut ora
șul ; Scala : Cantata profană ; 
Luceafărul : Magdalena Popa ; 
Festival : Pădurile viitorului ; 
Favorit : Anul bărcilor de aur ; 
Victoria : Atletism, emoții, ne
prevăzut ; Lumina : Gimnastica 
e pasiunea mea ; Doina (d. a.): 
De la 3 la 5 ani ; Doina (dim.) : 
Poveste cu cartonașe, Sticletele; 
Feroviar, Moșilor, Arta : Orizont 
științific 1/972 ; Excelsior, Lira, 
Gloria : Forum ’72 — industrie, 
construcții ; Bucegi, Miorița, 
București : Forum ’72 — agricul
tură : Unirea : Familia Cojan își 
dorește un pelican ; Laromet : 
Pe cîmpul alb; Ferentari : între 
frumos și adevăr ; Giulești : M. 
Kogălniceanu ; Pacea : Timbră
rii ; Fipreasca : Ședința s-a amî- 
nat a doua oară ; Viitorul, Ra

hova : Orizont științific nr. 
12/972 ; Popular : Necunoscuții ; 
Munca : 20 de secunde ; Flacăra : 
Cine știe să cînte ; Progresul : 
Orașul și strada ; Clubul uzinelor 
Republica : Ciucurencu.
PRODUCȚII ALE STUDIOURI

LOR DIN ALTE ȚARI
Timpuri Noi : Ținutul legende

lor antice (U.R.S.S.), Gagarin al 
nostru (U.R.S.S.), Afganistan 
(R. P. Ungară), Paznicul farului 
(R. S. Cehoslovacă), Picioarele 
(R. P. Polonă) : înfrățirea : Poe
tul și natura (R. P. Bulgaria) ; 
Drumul Sării r Maturitatea vine 
de două ori (U.R.S.S.) ; Crîn- 
gași : Noi sintem răspunzători 
(R. D. Germană) ; Cosmos : 
Sculpturile lui Preclik (R. S. 
Cehoslovacă) ; Vitan : Salaman
dra și tritonul (R. P. Polonă) ; 
Doina (dim.) : Pucul (U.R.S.S.), 
Soarele și leul (R. S. Ceho
slovacă).

In cartierul Berceni din Capitală
Foto : S. Cristian

Nave salvate
Vîntul puternic de Sforța 8—9, care 

a bîntuit în ultimele 24 de ore de-a 
lungul țărmului românesc al Mării 
Negre, a pus în pericol nave aflate 
în cursiL Nevoit să lanseze S.O.S; la 
circa 8 mile în larg, în dreptul capu
lui Midia, vasul libanez „Al Mah- 
rousse" a fost ajutat de mineralie
rul românesc „Vulcan", comandat de 
Ion Andreescu, să ajungă, remorcat, 
în portul Constanta.

In aceeași zi, nava cipriotă „Evla- 
lia“, care încărcase diferite mărfuri

in portul nostru maritim, a eșuat pe 
stîncile din dreptul localității Agi- 
gea, la circa 1 km în larg. încercă
rile echipajului de a deseșua vasul 
cu forțe proprii au rămas fără re
zultat. Șalupa românească de salva
re „Albatrosul", comandată de 
Gheorghe Boescu, a reușit să se a- 
propie duminică de nava eșuată și 
a luat la bord toate cele 20 de per
soane de pe nava cipriotă.

(Agerpres)

teatre

Sturdza
Alex. Sahia) :
— 20.

11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. 15,30; 18; 20,15.
0 a Farmecul ținuturilor sălbatice : a Cea mai frumoasă soție : VII-c i n e m a ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — TORUL — 15,30; 18; 20,15.

15,30; 17,45; 20, TIMPURI NOI — • Tick... Tick... Tick... : PRO-
*9—3/8,30 în continuare.
• Program de filme documentare :

GREȘUL — 16; 18; 20.
• Articolul 420 : FLACARA -

TIMPURI NOI 20,15. 15,30; 19.
• Pădurea pierdută : PATRIA — a Marșul eroic — 10: 12. Cleopatra
10; 12,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR 14,15; 16,30 : CINEMATECA (sala

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. Union).

a Adio, domnule Chips : SCALA • Fuga : BUZEȘTI — 15,30; 19.
JL ..

— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — a Locotenentul Bullitt : GRIVIȚA t V
*9,15; 12,45; 16,30; 20. — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 

VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
a Curajoșii : LUMINA — 9—20,30 20,15.
tn continuare. a Atunci i-am condamnat pe toți
a Incidentul : LUCEAFĂRUL — 9; la moarte : LAROMET — 15,30; PROGRAMUL I
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45. 17,30; 19,30. 16,30 — 17,00 Curs de limba rusă
o Sacco și Vanzetti : CENTRAL — * e Osceola : BUCEGI — 15,45; 18; (lecția a 6-a) — reluare.
9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45. 20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 17,35 Deschiderea emisiunii de
a Puterea și adevărul : AURORA 15,45; 18; 20,30. după-amiază.
— 9; 12,15; 16; 19,30, TOMIS — 9; • Războiul subteran : CRÎNGAȘI 17,40 La volan — emisiune pentru
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; — 15,30; 18; 20,15. conducătorii auto.
'12,30; 16; 19,30. a Aventuri tn Ontario : LIRA — 18,00 Căminul.
a Olesia : ARTA — 15,30; 18: 20,15. 15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15.30; 13,45 Ecranul — emisiune de ac-
a Steaua Sudului : BUCUREȘTI — 18; 20,15. tualitate și critică cinemato-
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVO- • B. D. Ia munte șl la mare : grafică.

RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; FERENTARI — 15,30; 17,45; 20, MO- 19,10 Noutăți cultural-artistice.
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; ȘILOR — 15,30; 17,45; 20. 19,20 1001 de seri : „Filopat șl Pa-
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; a Vagabondul: UNIREA — 15,30; 19. tafil“
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 19,30 Telejurnal.
a Nu-mi place ziua de luni : GIU- DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20. 20,10 Teatru foileton : ,,MușatiniiM
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15. • Trenul : PACEA — 15,45; 18; 20. — seria a 6-a. „Vînătoarea".
A Micul scăldător : FESTIVAL — 0 Viața de familie : COSMOS — 21,10 Să înțelegem muzica. Ciclu
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, 15,30; 18; 20,15 de inițiere muzicală prezen-
EXCELSIOR - 9; 11,15: 13,30; 16; tat de Leonard Bernstein. Ce
18,15; 20,30, GLORIA - 9; 11,15; a Ultimul războinic : FLOREASCA este forma de sonată ?
13,30; 16; 18.15: 20,30. — 15,30; 18; 20,30. 22,00 „24 de ore“.
a Program de desene animate e Mihail Strogoff : VITAN — 15,30; '22,15 Contraste în lumea capitalu-
pentru copii : DOINA — 10. 18; 20,15. lui.
• Decolarea: DOINA - 11.30; a O floare și doi grădinari ; 22,30 Campionatele mondiale de
13.45; 16; 18,15; 20.30. MUNCA — 10; 15,30; 19. patinaj artistic — proba de

perechi. înregistrare de la 
Calgary — Canada.

23,30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL H

Cîntec și joc românesc 
program interpretat de copii. 
Prezintă Iurie Darie și Mihae- 
la Istrate.
Agenda.
Romantic-club. Transmisiune 
de la Clubul Tineretului „T 4°. 

21,30 Film serial : „Drum fără în
toarcere0 (II) — producție a 
studiourilor sovietice.

22,40 Cronica literară.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic pentru studenții, 
centrului universitar București. 
Dirijor : Mihai Brediceanu 
a Conservatorul 
prian Porumbescu1 
Cei patru bădărani
— 20.

20.
de mtizică „Ci- 

* (sala Studio) : 
. premieră

„Luciae Teatrul 
landraM (sala din str. 
Iubire pentru iubire 
a Teatrul „C. I. Nottara 
Studio) : Schimbul
a Teatrul de stat din Tg. Mureș 
— secția română — (în sala Tea
trului Mic) : Prințesa Turandot

20.

Pămînturi 
renăscute

tn zonele premontane ale județu
lui — Vălenii de Munte, Măneciu, 
Cîmpina, Comarnic — a început îm
pădurirea dealurilor și terenurilor 
degradate. în această primăvară se 
vor planta cu puieți de rășinoase și 
foioase circa 1 800 hectare. în pre
zent, sub îndrumarea ocoalelor sil
vice se defrișează lăstărișurile, se 
curăță terenurile, se transportă pu- 
ieții în zonele de lucru. La acea
stă amplă acțiune participă mii de 
tineri din satele și comunele jude
țului.

TIMIȘ

Brigăzile artistice 
în concurs

Se află în plină desfășurare un 
concurs al brigăzilor artistice de a- 
gitație din întreprinderile, institu
țiile, cooperația meșteșugărească și 
cooperativele agricole de producție 
din județ, manifestare menită să 
ducă la activizarea și creșterea efi
cienței acestora. în prezent are loc 
faza inter-întreprinderi și inter- 
Comunală. după care va urma în
trecerea finală la nivelul județului. 
Pentru a veni în ajutorul partici- 
panților la concurs, organizatorii au 
editat o broșură care înmănunchează 
fragmente din cele mai valoroase 
texte de brigadă, precum și opinii 
ale unor activiști culturali despre 
rolul și locul brigăzilor artistice de 
agitație în ansamblul muncii poll- 
tico-educative.

Magazin 
intercooperatist

în municipiul Brăila a fost des
chis un magazin intercooperatist 
pentru desfacerea produselor in
dustriale și de artizanat. Noul ma
gazin oferă cumpărătorilor un sor
timent bogat de articole de cojocă- 
rie, țesături, covoare, obiecte din 
ceramică, împletituri din lînă, arti
cole de uz casnic etc. Toate aceste 
produse provin din atelierele coo
perativelor agricole de producție, 
care cunosc, în ultimul timp, o dez
voltare tot mai accentuată.

„Emblema 
orașelor"

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Slatina a avut loc cea de-a IlI-a 
ediție a concursului județean, inti
tulat „Emblema orașelor”. Au par
ticipat numeroși artiști amatori — 
soliști de muzică populară, brigăzi 
artistice de agitație, formații de 
dansuri populare. întrecerea celor 
cinci orașe ale județului a fost cîș- 
tigată de ansamblul artistic din Ca
racal.

Lecții-concert
La Liceul pedagogic din Tr. Se

verin s-a inițiat un ciclu de lecții- 
concert, susținute cu concursul Fi
larmonicii din Craiova. Programul 
primei lecții-concert, prezentată în 
sala de teatru a Palatului culturii, a 
cuprins cintece de masă, cîntece 
populare, coruri din opere și ope
rete. Fiecare piesă interpretată a 
fost însoțită de explicații. Lecțiile- 
concert oferă viitorilor învățători 
posibilități sporite pentru îmbogăți
rea cunoștințelor în domeniul muzi
cii și inițierea în arta dirijării oo- 
rale.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN ALGERIA
Toastul președintelui

Heuari Boumediene

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) activitate. Ea a întreprins totul pentru a-și recupera toate bogățiile și a le pune în folosul maselor. Ea a depus și continuă să depună eforturi considerabile pentru 

a asigura industrializarea modernă 
a țării, pe măsura năzuințelor poporului său. Algeria de astăzi s-a angajat pe calea revoluției agrare, prin care ea va înfăptui dreptatea socială, va transforma radical fizionomia zonelor rurale și va parcurge etape importante pe calea construcției sociale.Paralel cu aceasta, Algeria va acționa pentru a desăvîrși acest e- dificiu prin înălțarea celui de-al treilea stîlp pe care îl reprezintă revoluția culturală. Printr-o astfel de acțiune, țara noastră se va a- corda la lungimea de undă a lumii evoluate, își va redobîndi autenticitatea, își va afirma personalitatea, fără a uita totuși situația altor țări care era ieri identică cu a noastră.Aceasta înseamnă că Algeria, care aspiră la un viitor luminos și privește spre vaste orizonturi, nu se poate împiedica să arunce din cînd în cînd o privire retrospectivă pentru a-și aminti ceea ce era ea la finele deceniului trecut și în deceniile anterioare. Epoca în care ea era zdrobită sub povara colonialismului, care nu a dat naștere decît mizeriei, ignoranței și bolilor, în cadrul unui sistem infernal bazat pe presiune, represiune și opresiune.Făcînd această retrospectivă, Algeria nu poate să nu se gîndeașcă la popoarele care se găsesc încă în aceeași situație, fie în Africa de Sud, fie în alte regiuni ale continentului nostru, sau în Asia de sud-est, îndeosebi în Vietnam, sau în Palestina și în numeroase țări arabei .care. suferă chinurile ocupației sioniste, al cărei caracter expansionist și imperialist constituie manifestări dintre cele mai evidente. De asemenea, Algeria nu pierde din vedere situația din alte regiuni ale lumii a treia, despre care se spune că'Sînt independente, dar care sînt expuse, în orice moment, unor intervenții directe și agresiunii fățișe. Este vorba de zonele de influență politică și de monopol economic spre care se îmbulzesc puteri care ar face mai bine să-și răscumpere vina, acordînd astăzi ajutor victimelor de ieri, și, aș zice, chiar de azi.
VIZITELE TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU

tovarășa litoralulDuminică dimineața, Elena Ceaușescu a vizitat regiunii Alger.La complexul pentru congrese și conferințe internaționale „Club des pins", Lakda Zaouya, director general, a dat ample explicații. In continuare, au fost vizitate stațiunile maritime Moretti și Sidi-Fer-

Primire călduroasă făcută oaspejilor români

Această Algerie pe care v-am descris-o consideră de datoria sa să acorde sprijin popoarelor asuprite, atît celor care se mai află încă sub jugul colonial și segregaționist, cît și celor ce și-au obținut independența, dar sînt permanent expuse rapacității anumitor țări care rîvnesc după bogățiile lor, uneltesc împotriva independenței și bogățiilor lor și nu se dau în lături de a atenta la unitatea popoarelor și integritatea lor teritorială, sfidînd, în acest fel, opinia publică internațională și dreptul sacru al omenirii la securitate, bunăstare, cooperare, libertate și suveranitate.Domnule președinte,Vizita dumneavoastră reprezintă un prilej excelent pentru efectuarea unui schimb de păreri asupra tuturor acestor probleme, precum și asupra situației internaționale, care se caracterizează printr-o mare încordare în anumite părți ale globului.Este de datoria noastră — a țărilor mici și mijlocii — să contribuim la apărarea cauzei libertății, dreptății, păcii și să participăm la instaurarea securității și cooperării.Preocuparea noastră de a instaura pacea și colaborarea între popoare, în cadrul respectării libertății și demnității tuturor, este cea care ne îndeamnă să salutăm orice inițiativă se întreprinde în acest sens și să ne bucurăm de progresele înregistrate pe calea îmbunătățirii raporturilor dintre țări avînd sisteme social-politice diferite, în Europa sau în alte părți ale lumii. Aceasta este o inițiativă de natură să întărească pacea și securitatea lumii și să garanteze colaborarea internațională rodnică, mai ales atunci cînd este vorba de efor- ’ turi'câre privesc regiunile limitrofe țărmurilor Mediteranei, din care facem parte integrantă.încă o dată vă urez, domnule președinte, bun venit dumneavoastră, soției dumneavoastră, precum și delegației care vă întovărășește, exprimîndu-mi convingerea că vizita dumneavoastră va întări și mai mult prietenia și colaborarea dintre Algeria și România și va servi cauzelor, drepte ale omenirii. Vă urez o ședere plăcută în Algeria.Trăiască prietenia algeriano-ro- mână !

ruch, precum și obiectivul turistic „Gorges de la Chiffa", situat în- tr-o pitorească vale a Munților Chrea.în această călătorie, tovarășa Elena Ceaușescu a fost însoțită de Zohra Bitat, soția • ministrului de stat însărcinat cu transporturile.

(Urmare din pag. I)cărei producție a fost, la sfîrșitul anului 1971, de circa 19 ori mai mare decît în 1938, anul dezvoltării maxime din perioada antebelică. Agricultura cooperatistă, în continuă modernizare, a realizat anul trecut cea mai mare recoltă de cereale din istoria țării, a fost înfăptuită o amplă revoluție culturală, se generalizează învățămîntul obligatoriu de 10 ani. Toate aceste realizări ne dau posibilitatea să participăm activ la schimbul mondial de valori, să contribuim la lărgirea colaborării internaționale.Constatăm cu satisfacție că relațiile de colaborare româno-alge- riene au cunoscut, în ultimii ani, o rodnică evoluție. Schimburile comerciale au crescut puternic de la an Ia an, au fost încheiate o serie de acorduri economice, s-a dezvoltat și s-a intensificat cooperarea româno-algeriană în industriile petrolului, chimică, minieră și în alte domenii. Specialiști din România lucrează alături de muncitorii și specialiștii dumneavoastră, aducîn- du-și contribuția la eforturile poporului algerian pentru punerea cît mai largă în valoare a bogățiilor naționale.Desigur, noi apreciem că posibilitățile de a dezvolta și extinde colaborarea și cooperarea dintre țările, partidele și popoarele noastre nu sînt nici pe departe epuizate, îmi exprim convingerea că vizita pe care o facem în țara dumneavoastră, convorbirile care le avem vor evidenția noi posibilități pentru extinderea cooperării multilaterale dintre țările și partidele noastre.Domnule președinte,Trăim o epocă de. profunde preTrăim o epoca ae proiuncie pre- faceri în viața socială și politică a lumii, de mari schimbări în raportul internațional de forțe. Pe toate continentele, popoarele se ridică tot mai hotărîte la luptă împotriva politicii imperialiste de a- gresiune, dominație și dictat. Viața demonstrează că nu pot fi îngenuncheate popoarele care luptă pentru a-și apăra independența și suveranitatea, dreptul lor la existență liberă. în lume acționează astăzi uriașe forțe capabile să impună întronarea în viața internațională a unor relații noi între state, să pună capăt politicii imperialiste de asuprire și amestec în treburile interne ale altor popoare, să asigure un climat internațional de pace, securitate și colaborare între popoare. în cadrul acestor forțe uriașe, popoarele român și algerian sînt alături și participă activ la lupta generală antiimperialistă, pentru libertate, independență și progres social.Ca țară socialistă, România promovează largi relații de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste. în același timp, dezvoltăm legături multilaterale cu toate țările lumii, fără deosebire de orîn- duire socială, în spiritul coexistenței pașnice. Situăm în mod,

dreptului fie- decide singurîși manifestă

salemod răz-

ferm, la baza relațiilor noastre cu toate statele, principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, respectării stricte a cărui popor de a-și soarta.România socialistă simpatia și acordă sprijin internaționalist luptei de eliberare națională a popoarelor din Angola, Mo- zambic, Guineea-Bissau, Namibia și alte țări africane, condamnă cu energie politica de apartheid și regimurile rasiste din Rhodesia și Africa de Sud.Sprijinim cu toată hotărîrea lupta tinerelor state independente pentru edificarea unei economii și culturi proprii, pentru lichidarea subdezvoltării, a consecințelor îndelungatei politici de exploatare colonială. Noi apreciem că dezvoltarea colaborării noastre cu tinerele state corespunde pe deplin intereselor reciproce, constituind, în același timp, o expresie a sprijinului și solidarității României cu aceste popoare, cu eforturile lor de a lichida subdezvoltarea, de a-și consolida independența economică și politică.Poporul român și-a manifestat și își manifestă activ solidaritatea cu lupta justă a popoarelor arabe pentru progres, independență și suveranitate națională, împotriva* imperialismului și colonialismului. România s-a pronunțat și se pronunță consecvent pentru rezolvarea conflictului din Orientul Apropiat, pe baza unei soluții care să ducă la retragerea trupelor israe- liene de pe .teritoriile arabe ocupate, la asigurarea independenței și integrității teritoriale a fiecărui stat din această zonă, la reglementarea problemei populației palesti- nene în concordanță cu interesele sale naționale. Sprijinim lupta populației palestinene pentru a-și asigura o dezvoltare de sine stătătoare, bazată pe dreptul la autodeterminare, de a-și făuri o viață independentă potrivit propriei voințe.Țara noastră militează în ferm pentru a se pune capăt boiului din Vietnam și pentru soluționarea problemelor din această zonă pe baza propunerilor Guvernului Revoluționar Provizoriu Republicii pentruS.U.A. astfel khmer singure destinul, fără amestec din afară.România acționează consecvent pentru înfăptuirea securității în Europa, pentru organizarea și ținerea într-un timp cît mai scurt a unei conferințe general-europene consacrată acestui scop. înfăptuirea securității europene ar avea o importanță deosebită și pentru celelalte țări din zctna Mării Medite- rane și de pe alte continente, pentru pacea și destinderea în întreaga lume.Considerăm că soluționarea în interesul popoarelor a marilor probleme ale vieții internaționale impune participarea activă a tuturor țărilor, indiferent de mărimea lor. Desigur, trebuie să avem permanent în vedere că în lume există țări cu orînduiri sociale diferite, deci și moduri diferite de a concepe rezolvarea unor probleme ale vieții internaționale. Dar trebuie făcut totul pentru a se găsi căile cele mai potrivite pentru soluționarea tuturor problemelor în interesul popoarelor, al cauzei păcii și colaborării internaționale. în acest sens, un rol important îl au țările mici și mijlocii care și-au cucerit, în cea mai mare parte, de curînd independența și luptă pentru dezvoltarea lor liberă și suverană.Este convingerea noastră că, ac- ționînd unite, popoarele, toate forțele progresiste, democratice, anti- imperialiste pot asigura un curs sănătos vieții internaționale, spre colaborare și pace, spre destindere și conlucrare fructuoasă între națiuni libere, egale în drepturi.

al Vietnamului de Sud, retragerea tuturor trupelor din Peninsula Indochineză, ca popoarele vietnamez, și laoțian să-și poată hotărî

Domnule președinte,Exprimîndu-ne, fncă o dată, satisfacția de a ne afla în frumoasa și ospitaliera Algerie, doresc să închei dînd glas convingerii că această vizită se va înscrie ca o nouă și substanțială contribuție la dezvoltarea bunelor relații statornicite între țările noastre, că ea va servi cauza apropierii și înțelegerii între popoare, cauza păcii și progresului in lume.Trăiască prietenia româno-algeriană !Trăiască pacea și colaborarea între popoare I

A reînceput campionatul
REZULTATE TEHNICE

• UNIVERSITATEA CLUJ—POLITEHNICA IAȘI I—1 (1—1). Au 
marcat : Adam (min. 35), respectiv, Simionaș (min. 42).

• U.T.A.—RAPID 1—1 (0—0). Au marcat : Broșovschi (min. 49), res
pectiv, Neagu (min. 90).

• F.C. ARGEȘ—S.C. BACĂU 3—1 (0—0). Au marcat : Dobrin — din 
11 m (min. 57), Marian Popescu (min. 85) și Frățilă (min. 88), res
pectiv, Dembrovschi (min. 68)

• DINAMO—C.F.R. CLUJ 0—0.
• PETROLUL—STEAGUL ROȘU 0—0.
• FARUL—A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (1—0). Autorul golului : Stoica 

(min. 34).
• JIUL—CRIȘUL 2—0 (2—0). Au marcat : Naidin (min. 5), Stoian 

(min. 24).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA—STEAUA 2—1 (0—1). Au marcat : 

Oblcmenco (min. 83) și Deselnicu (min. 88), respectiv. Tătaru (min. 3).

Desfășurate pe timpuri de joc di
ficile, cum sînt-acestea de obicei în 
luna lui martie, meciurile primei e- 
tape a returului de campionat s-au 
caracterizat, în special, prin ambiția 
și prin puterea de luptă a echipelor, 
latura tehnică a fotbalului fiind mai 
puțin evidentă. în general, parti
dele au fost echilibrate, cu sco
ruri egale la pauză pe cinci dintre 
stadioane, ele menținîndu-se egale 
pînă la sfîrșit în jumătate dintre în
trecerile etapei. Derbiurile U.T.A. — 
Rapid și F.C. Argeș — S.C. Bacău, la 
care adăugăm jocurile Universitatea 
Craiova — Steaua, Dinamo — C.F.R. 
Cluj și „U“ Cluj — Politehnica, au 
prilejuit dispute foarte interesante, 
iar în unele cazuri — la Arad, Bucu
rești și Cluj — rezultate în parte sur
prinzătoare și cite un punct prețios 
pentru echipele oaspete. Rapid, 
C.F.R. și Politehnica.

Desigur, deznodămîntul meciului de 
la Arad, prin care Rapid a smuls un 
punct liderului, U.T.A., în ultimele se
cunde, are o importanță mai mare 
pentru configurația clasamentului. E 
drept, U.T.A. a cîștigat un punct față 
de echipa ce se afla în imediata ei 
apropiere (S.C. Bacău), și-a menținut 
distanțele față de „U“ Cluj, Rapid și 
Dinamo, iar de F.C. Argeș — urcată 
acum -pe locul al doilea — o mai des
part, totuși, trei puncte. Dar, nevalo- 
rificîndu-și integral avantajul terenu
lui propriu, U.T.A. a redeșteptat am
bițiile echipelor ce speră s-o ajungă 
din urmă; cu atît mai mult cu cît vi
nerea viitoare, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, arădenii vor avea 
de luptat cu Steaua (probabil în 
nocturnă, pentru că ele vor juca cu 
Tottenham și Bayern tot la lumină 
artificilă). în perspectiva apropiată, 
deci, o partidă atractivă pentru ama
torii de fotbal nu numai din punctul 
de vedere al clasamentului, ti și da-

De astă-seară

Așii patinajului
Austria și Italia s-au calificat

CLASAMENT

pe „micul ecran

Bartunek ISTVAN 
corespondentul „Scînteii

și Ungariei).

Ultima zi a „mondialelor" de hochei (grupa C)

• Rezultatele de ieri: Bulgaria — Danemarca 2-0, 
R. P. Chineză — Ungaria 3-3, Austria — Italia 3-1

MIERCUREA CIUC (prin telefon). 
— Cu toate că echipele calificate erau 
cunoscute încă din ziua precedentă, 
partidele de ieri — ultima zi a între
cerilor grupei C a campionatelor 
mondiale de hochei desfășurate la 
„Palatul de gheață" din Miercurea 
Ciuc — au fost extrem de interesante, 
în lupta pentru victorie fiecare echipă 
angajîndu-se cu toate forțele. Scorul 
s-a menținut alb în partida inaugu
rală de ieri (Bulgaria — Danemarca) 
pînă către final. Hocheiștii danezi 
s-au apărat cu dîrzenie, din nou o 
partidă foarte bună făcînd portarul 
Hansen. Totuși, bulgarii au învins — 
făcînd eforturi mari — cu scorul de 
2—0. Deși porneau favoriți în meciul 
cu R. P. Chineză, hocheiștii maghiari 
nu au reușit decît un rezultat de ega
litate (3—3). Evoluția scorului a fost 
pasionantă: prima repriză, 2—0 pen
tru Ungaria ; a doua repriză, 2—0 
pentru R, P. Chineză ; a treia, 1—1. 
Este de reținut că acest rezultat i-a 
favorizat pînă la urmă pe hocheiștii 
chinezi, ei obținînd locul al treilea 
(înaintea Bulgariei
Formația chineză — debutantă la un 
astfel de campionat — a constituit o

PE PIRTIILE
DE SCHI

'reprezentantele cluburilor 
Dinamo Brașov și 

București. Proba de slalom

SINAIA — (Prin telefon de la B. 
Radu). Programate pentru sfîrși
tul săptămînii la Poiana Brașov, 
campionatele naționale de schi s-au 
mutat, din cauza lipsei de zăpadă, 
în Bucegi.

Fără îndoială, condițiile meteoro
logice dificile au influențat lupta pen
tru cîștigarea titlurilor de campioni, 
punînd la grele încercări pe concu- 
renți. La fete, în ambele probe, pro
tagoniste au fost, așa cum era de aș
teptat, 
A.S.A. Brașov, 
I.E.F.S. ~ 
special are,., două campioane : Da
niela Munteanu (A.S.A.) și Maria 
Cîmpeanu (I.E.F.S.), ambele termi- 
nînd cele două manșe cu același 
timp. Pe locul secund — dinamovis- 
ta brașoveancă Judith Tomori. La 
uriaș, rolurile s-au inversat, titlul de 
campioană revenind lui Judith Tb- 
mori (Dinamo Brașov), Daniela Mun
teanu a ocupat locul doi.

La băieți ambele titluri 
pion, atît la special cît și la 
revenit lui Dan Cristea 
Brașov).

Campionatele naționale de fond și 
de biatlon, care au avut loc la Poia
na Stînii, au dat cîștig de cauză, în 
majoritatea probelor, reprezentanți
lor „vechiului val"; Iată campionii pe 
1972 : 5 km fond fete — Marcela
Leampă (Dinamo Brașov). 10 km 
fond fete — Marcela Leampă (Dina
mo Brașov) ; ștafeta 3X5 km senioa
re : — Dinamo Brașov ; 20 km, bia
tlon seniori — Gheorghe Vilmoș (Di
namo Brașov) ; 15 km biatlon tine
ret — Dihoi Victor (A.'^\. Brașov) ; 
ștafeta 4X7,5 km biatkS seniori — 
Dinamo Brașov. 

de cam- 
uriaș, au 
(Dinamo

torită interesului pe care-1 poartă 
suporterii celor două reprezentante 
române în cupele europene.

F.C. Argeș și-a văzut ieri realizat 
planul ce și-1 propusese la Încheierea 
turului și anume acela de a se re
vanșa in fața echipei băcăuoane și de 
a trece pe locul secund după prima 
manșă a returului. O poziție in cla
sament ce era greu de anticipat îna
inte de începerea campionatului și 
care constituie unul dintre elemen
tele semnalabile ale competiției. însă 
rezultatul cel mai neașteptat al eta
pei rămîne tot acela de la București, 
unde „buturuga mică" a răsturnat 
carul cu nume sonore al lui Dinamo. 
Echipa ceferistă din Cluj a cedat 
astfel „lanterna roșie" Crișului, iar 
jocul ce l-a arătat pe stadionul Di
namo ne îndeamnă să credem că 
C.F.R. va provoca multă bătaie de 
cap și altor formații astăzi mai bine 
clasate...

Valeriu MIRONESCU

1. U.T.A. 16 9 5 2 34—15 23
2. F. C. Argeș 16 10 0 6 29—23 20
3. S. C. Bacău 16 8 3 5 30—21 19
4. „U“ Cluj 16 8 3 5 25—16 19
5. Steagul roșu 16 6 6 4 19—11 18
6. Dinamo 16 6 5 5 23—19 17
7. Rapid 16 7 3 6 21—21 17
8. Jiul 16 6 5 5 16—16 17
9. Steaua 16 5 6 5 19—15 16

10. „U“ Craiova 16 6 4 6 20—21 16
11. A.S.A. 16 5 6 5 15—16 16
12. Farul 16 6 3 7 15—20 15
13. Politehnica 16 4 6 6 18—23 14
14. Petrolul 16 5 3 8 8—22 13
15. C.F.R. Cluj 16 1 6 9 11—25 8
16. Crișul 16 2 4 10 5—24 8

adevărată revelație, atît prin compor
tarea generală, cît și prin rezultatele 
realizate. „Cupa fair play“, atribuită 
celei mai sportive echipe, a revenit
R. P. Chineze.

Iată și derbiul atît de așteptat : 
Italia—Austria, meciul de gală al 
fruntașelor clasamentului, al echipe
lor care în sezonul viitor vor activa 
în grupa B a campionatului mondial. 
Jocul celor două apreciate reprezen
tative a plăcut spectatorilor, fiind a- 
plaudat în repetatez rînduri. Victo
ria a revenit hocheiștilor austrieci, 
însă o victorie a italienilor putea fi 
la fel de posibilă. Scor : 3—1 (2—0,
0—1, 1—0) pentru Austria.

Publicului prezent aseară tn tri
bune i-a fost anunțată „echipa gru
pei C“, alcătuită prin votul ziariști
lor români și străini acreditați la 
competiția de la Miercurea Ciuc. 
Iat-o ; portar — Hansen (Danemar
ca), fundași — Felfernig (Austria), 
Znenahlik (Austria), înaintași — Sa- 
varis (Italia), Ppschnig (Austria), 
Menyhărt (Ungaria).

A

In cîteva rînduri
RUGBI. — Duminică a fost reluat 

oampionatul național de rugbi. Iată 
rezultatele: Politehnica Iași-Grivița 
roșie 4—7 ; C.S.M. Sibiu — Dinamo 
București 3—7 ; Universitatea Timi
șoara — Sportul studențesc 9—3 ;■ Ști
ința Petroșani-Rulmentul Birlad 
13—0 ; Farul Constanța-Agronpmia 
Cluj 31-3 ; Steaua-Gloria 23-13.

JUDO. — Campionatele europene 
de judo (juniori mici), desfășurate 
la Leningrad, au fost dominate de 
sportivii din R.D. Germană, care au 

• cucerit toate titlurile, cu excepția ce
lui de la cat. grea, unde a terminat 
învingător yest-germanul W. Vrzan. 
Iată ceilalți învingători : I. Lahr (u- 
șoară), A. Heinke (mijlocie), A. Ger
des (semimijlocie) și W. Zernikow 
(semigrea).

CICLISM. — Competiția ciclistă in
ternațională „Marele premiu Annaba", 
ce se desfășoară în aceste zile pe șo
selele algeriene, continuă. în etapa a 
5-a (Ben M’Hidi el Kala — Annaba. 
150 km), primul s-a clasat algerianul 
Zaaf Tahar, în 3h 53’27”. Pe locul doi, 
cu același timp, Drereni (Algeria), iar 
pe locul trei — la 3’07” fată de în
vingător, a sosit românul Ștefan Su- 
ciu, evadat din pluton, care a avut o 
întîrziere de peste 5’. în clasamentul 
general conduce englezul Edwars, se
cundat de polonezul Szuchowski la 
8 sec.

HANDBAL. — Turneul Internalio- 
nat feminin de handbal de Ia Neu
brandenburg (R.D.G.) s-a inqheiat cu 
victoria echipei R.D. Germane, urma
tă de Danemarca, Ungaria, România, 
Cehoslovacia și Polonia. Rezultate din 
ultima zi : R. D. Germană — Româ
nia 19—12 ; Ungaria — Polonia 24—14; 
Cehoslovacia •— Danemarca 13—10.

.europene de 
atletism în sală
• Ileana Silai — medalie de 

argint la 800 m
Campionatele europene de atletism 

pe teren acoperit s-au încheiat ieri 
în eleganta arenă a orașului francez 
Grenoble. După Carol Corbu. care a 
obținut sîmbătă medalia de argint in 
proba de triplu-salt, duminică dimi
neața, Ileana Silai a încheiat proba 
de 800 m plat cu un timp bun, care 
i-a permis să ocupe locul doi și să 
intre și ea în posesia unei medalii 
de argint. Lupta pentru victorie a 
fost deosebit de pasionantă. în duelul 
care a avut loc pe ultima parte a 
cursei, atleta Gunhild Hoffmeister 
(R. D. Germană), cu un finiș mai bun, 
s-a impus, terminînd victorioasă cu 
timpul de 2’04”83/100. Ileana Silai a 
fost cronometrată cu 2’05”17/100, fiind 
urmată de Svetlana Zlateva (Bulga
ria) — 2’05”50/100.

Proba feminină de săritură în lun
gime a revenit vest-germanei Brigitte 
Roesen cu 6,58 m. Ea a fost urmată 
în clasament de elvețianca Meta An- 
tenen (6,42 m) și de cehoslovaca Jar- 
mila Nigrynova (6,39 m). Elena Vin- 
tilă a ocupat locul 6 cu 6,26 m. Vio
rica Viscopoleanu, una din favoritele 
probei, s-a clasat de-abia pe locul 8 
cu 6,01 m. De cîteva ori, săriturile ei 
au măsurat in jur de 6,40 m, dar 
n-au fost omologate, întrucit pragul 
fusese depășit. Cursa feminină de 400 
m plat a fost dominată de atletele din 
R. F. a Germaniei, care au ocupat 
primele trei locuri. Christe Frese a 
primit medalia de aur cu rezultatul 
de 53”36/100.

în proba dq 50 m plat, cîștigată de 
Renate Stecher (R.D.G.) în 6”25/100, 
Mariana Goth (România) s-a clasat în 
serii pe locul 4 cu 6”60/100, iar Aurelia 
Mărășescu, tot in serii, pe locul 3 cu 
6”55/100. Ambele atlete nu au primit 
dreptul de a concura în continuare. 
N. Perțea (cu 6”79/100) s-a clasat pe 
locul 4 în preliminariile grupei I a 
cursei de 50 m garduri, ratînd, deci, 
calificarea.

Alte rezultate : masculin : 1 500 m
— Jacques Boxberger (Franța) 3’45” 
66/100 : greutate — Harmuth Briese- 
nick (R. D. Germană) 20,67 m ; 400 
m plat — Georg Nudes (R. F. a Ger
maniei) 47”24/100 ; 'SOO m plat — Jo
sef Plachy (Cehoslovacia) i’48”84/100 ; 
prăjină — Wolfgang Nordwig (R. D. 
Germană) 5,40 m ; 3 000 m Dlat — Iuri 
Grustin (U.R.S.S.) 8’02”85/100 ; 50 m 
garduri — Guy Drut (Franță) 6”51/100; 
feminin : 1 500 m — Tamara Pangelo- 
va (U.R.S.S.) 4’14”62/100 : înălțime — 
Rita Schmidt (R.D.G.) 1.90 m, cea mai 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit.

Campionatele mondiale 
patinaj artistic disputate săptă- 
mîna trecută în orașul canadian 
Calgary (ultima probă — cea de 
dahsuri — a revenit cuplului so
vietic Ludmila Pahomova-Alek
sandr Gorșkov) vor fi prezentate 
telespectatorilor noștri în șase 
emisiuni, începînd de astă-seară. 
întîrzierea este explicabilă prin 
distantă, durată a transportului 
și operațiuni tehnice de develo
pare și montare în studioul
T.V.R. a filmelor realizate de te
leviziunea canadiană. Astăzi, luni, 
13 martie, la ora 22,30 proba de 
perechi ; marți, de la aceeași oră, 
proba individuală masculină ; 
miercuri (ora 22,20) și joi (ora 
22,30), proba de dans ; sîmbătă, 
proba individuală feminină (ora 
22,45). In fine, duminică, de la 
ora 15,45, gala laurcaților.

Telespectatorii vor avea, cu a- 
cest prilej, ocazia de a-i urmări 
și pe proaspeții campioni olim
pici de la Sapporo. în ansamblu, 
campionatele mondiale au con
firmat rezultatele „Olimpiadei 
albe" ; la Calgary toți campio
nii olimpici au avut evoluții re
marcabile, cucerind fără prea 
multe emoții și titlurile su
preme.

nii Stan Smith și Jimmy Connors, tn 
semifinale Smith I-a învins cu 7—5, 
6—4, 6—4 pe Tom Gorman, în timp 
ce Connors l-a eliminat, după o parti
dă epuizantă, cu 4—6, 4—6, 6—1, 7—6, 
6—4, pe spaniolul Manuel Orantes.

ȘAH. — Turneul, internațional fe
minin de șah de la Belgrad a progra
mat partidele din cea de-a 6-a run
dă. Maestra româncă Elisabeta Poli- 
hroniade a învins-o pe iugoslava 
Kalhbrener. Alexandra Nicolau a 
remizat cu Maria Ivanka, în timp ce 
lidera clasamentului, Milunca Laza
revich a cîștigat la Gordana Jovano- 
vici. In clasament conduce Lazare- 
vici, cu 4 puncte și două partide în
trerupte, urmată de Polihroniade 3,5 
puncte (2) ; Nicolau 3,5 puncte (1); 
K. Jovanovici 3,5 puncte etc. Partida 
întreruptă în runda a 5-a între Nico
lau și Kalhbrener s-a terminat 
miză.

re-

PRONOSPORT

Concursul din 12 martie a.c.
U.T.A. - Rapid
F. C. Argeș — S. C. Bacău 
Petrolul — Steagul roșu 
Dinamo — C.F.R. Cluj 
„U“ Cluj — Politehnica 
Farul — A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul — Crișul
„U“ Craiova — Steaua

x
1
X
X
X
1
1
1

TENIS. — Finala probei de simplu 
a turneului internațional de tenis de 
la Washington va opune pe america-

Cagliari — Milan (2—1) 1
Catanzaro -- Mantova (l-l) X
Inter — Napoli (2—0) 1
Lanerossi — Atalanta (1-0) 1

Sampdoria — Torino (2—1) 1
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Pentru întărirea securității

® Convocarea Conferinței parlamentarilor și a altor 

personalități ale opiniei

Și

publice din țările nordice 

baltice

BERLIN 12 (Agerpres). — Comite
tul internațional de inițiativă, întru
nit la Berlin, a convocat cea de-a 7-a 
Conferință a parlamentarilor și a 
altor personalități ale opiniei publice 
din țările nord-europene și baltice 
pentru 11 și 12 iulie la Rostock 
(R.D.G.) — informează A.D.N. La 
reuniunea comitetului au luat parte 
24 de reprezentanți din țările baltice. 
Participanții, menționează agenția, au 
apreciat că de la ultima conferință a 
parlamentarilor din țările menționate 
s-a intensificat activitatea desfășu
rată in statele nord-europene și bal
tice în direcția întăririi securității și 
colaborării europene. S-au îmbunătă
țit in continuare condițiile pentru

aoțiuni comune și noi Inițiative In ve
derea întăririi securității europene. 
S-a relevat că o atenție deosebită 
trebuie acordată ținerii cît mai grab
nic posibil a conferinței general-eu- 
ropene și, în legătură cu aceasta, în
ceperii neîntîrziăte a consultărilor 
multilaterale, corespunzător propu
nerii guvernului finlandez.

Participanții și-au exprimat, totoda
tă, părerea că primirea celor două 
state germane ca membre cu drepturi 
egale în O.N.U., precum și primirea 
R.D.G. în rîndul membrilor organi
zațiilor internaționale și participarea 
sa cu drepturi egale la conferințele 
internaționale corespund principiului 
universalității.

PEKIN 12 — Corespondentul Ager- 
pres, I. Gălățeanu, transmite : Tova
rășii Ciu En-lai, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și 
Li Sien-nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, au primit 
duminică delegația guvernamentală 
economică română, condusă de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

șeful 
a 

ad- 
Li

care se află la Pekin, !n drum 
R.D. Vietnam.

Au fost prezenți Ken Piao, 
Secției pentru relațiile externe 
C.C. al P.C.C., Ciao Kuan-hua, 
junct al ministrului de externe, 
Cian, adjunct al ministrului comer
țului exterior. A luat parte Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin.

Tovarășul Ciu En-lai a avut cu to
varășul Gheorghe Rădulescu o con
vorbire, desfășurată într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Vizita în Cuba a delegației 
de activiști ai P.C.R.•

HAVANA 12 — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : De
legația de activiști ai P.C.R., condu
să de Alexandru Iliescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean P.C.R. Sucea
va, a fost primită de tovarășul Bias 
Roca, membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire cordială, tovă
rășească, în probleme de interes 
mun, privind munca de partid în 
ferite domenii de activitate.

CONGRESUL PARTIDULUI

România la Tirgul internațional 
de la Leipzig

VIENA — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : în ca
pitala Austriei s-au încheiat lucră
rile Simpozionului internațional con
sacrat problemei securității și coope
rării europene, organizat de Institutul 
Internațional al Păcii din Viena îm
preună cu Institutul de Cercetare al 
Păcii din Oslo. Au participat repre
zentanți din țări europene, printre 
care și România, precum și din 
S.U.A., experți, membri ai unor insti
tute de cercetare în domeniul rela
țiilor internaționale.

Principalele teme ale dezbaterilor 
le-au constituit probleme legate de 
convocarea unei conferințe a securi
tății și cooperării în Europa, micșora
rea confruntării militare pe con
tinentul nostru, căile, mijloacele 
și mecanismele de intensificare a 
cooperării între statele europene. Pe 
ordinea de zi au figurat, de aseme
nea, propuneri, sugestii și idei pri
vind problema instituționalizării vii
toarei conferințe europene.

LEIPZIG 12.— Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : La 11 mar
tie, Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, a oferit la Leipzig o masă în 
cinstea delegației guvernamentale ro
mâne conduse de Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care participă la Tîrgul inter
național. Au participat Herbert Weiz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., și ambasadorul 
României la Berlin, Nicolae Ghenea.

R. F. A GERMANIEI

„Săptămînă poloneză"
la radiodifuziunea din Hessa
BONN 12 (Agerpres). — Radiodifu

ziunea landului vest-german Hessa 
a organizat o „Săptămînă poloneză" 
— manifestare care a fost inaugurată 
prin declarații ale lui Walter Scheel, 
ministrul de externe al R. F. a Ger
maniei, și Stefan Olszowski, minis
trul afacerilor externe al R. P. Po
lone. ,

In declarația sa, Walter Scheel a 
subliniat că o politică prin care se 
urmărește înțelegerea cu alte popoare 
va da roade numai dacă, această in-) 
țelegere se va sprijini pe o mai bună 
cunoaștere reciprocă și a arătat, în 
context, că R. F. a Germaniei și Po
lonia sînt interesate în dezvoltarea 
colaborării în domeniul culturii. în 
relațiile R. F. a Germaniei cu țările 
din estul Europei, a spus în continua
re ministrul de externe vest-german, 
au existat, în anii trecuți, multe ne
înțelegeri care îngreunau aceste re
lații. Tratatele încheiate de R. F. a 
Germaniei cu R. P. Polonă și cu 
U.R.S.S. au creat baze care să per
mită lichidarea acestor neînțelegeri, 
a arătat Walter Scheel.

Ministrul de externe polonez, Ste
fan Olszowski, a declarat că „Săp- 
tămîna poloneză" la radiodifuziunea 
din Hessa va ajuta la mai buna cu
noaștere in R. F. a Germaniei a Po-

loniel și la îmbogățirea, conținutului 
colaborării bilaterale. Participînd ac
tiv la viața internațională, Polonia 
își. concentrează, atenția în Europa — 
a spus Stefan Olszowski, relevînd im
portanța realizării pe continentul nos
tru a unui sistem de securitate care 
să permită lichidarea în viitor a di
vizării Europei în grupări militar- 
politice și lichidarea deplină, cu 
timpul, a primejdiei unui conflict ar
mat în această parte a lumii. în acest 

1 context privește Polonia perspectiva 
ratificării grabnice de către organele 
corespunzătoare a tratatelor R. F. a 
Germaniei cu Polonia și Uniunea So
vietică. în afară de importanța pri
mordială pe care aceste tratate o au 
pentru relațiile bilaterale ale părților 
semnatare, ele reprezintă, totodată, 
un aport important la rezolvarea pro
blemelor politice europene, contri
buind la procesul de micșorare a în
cordării, la întărirea securității și 
colaborării pe continentul european 
— a spus ministrul de externe po
lonez

Programată pentru intervalul 12—18 
martie, „Săptămînă poloneză" va in
clude, pe cele două programe ale ra
diodifuziunii din Hessa, peste 70 de 
emisiuni consacrate de Polonia re
lațiilor sale cu R. F. a Germaniei.

Reuniunea extraordinară 
a membrilor O.P.E.C. 
„ARAMCO" cedează 

presiunilor exercitate 
de statele din Golful Persic

BEIRUT 12 (Agerpres). — In capi
tala libaneză au continuat sîmbătă 
lucrările reuniunii extraordinare cu 
participarea reprezentanților țărilor 
membre ale organizației statelor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.), con
sacrată problemelor legate de parti
ciparea țărilor posesoare de petrol la 
capitalul companiilor străine ce de
țin concesiuni petroliere în statele 
respective.

Ministrul petrolului și al resurse
lor minerale al Arabiei Saudite, Zaki 
Ahmad Yamani, a dat citire unei 
scrisori a companiei nord-americane 
„ARAMCO", care a acceptat să 
cedeze statelor din Golful Persic 20 
la sută din acțiunile sale. Acceptarea 
companiei „ARAMCO" a constituit 
o surpriză, scrie agenția Reuter, deoa
rece, cu prilejul negocierilor de luna 
trecută, cererile țărilor din Golful 
Persic referitoare la o participare 
mai mare la exploatarea zăcăminte
lor de petrol de pe propriul 
teritoriu fuseseră respinse 
ARAMCO.

Considerând drept salutară poziția 
adoptată de reprezentantul 
„ARAMCO", ministrul saudit

Duminică, standurile Republicii So
cialiste România la Tîrgul internațio
nal de la Leipzig au fost vizitate de 
delegația guvernamentală română 
condusă de Mihai Marinescu, însoțit 
de Herbert Weiz, de reprezentanți ai 
vieții economice a R.D.G.

Republica Socialistă România par
ticipă pentru a 40-a oară la Tîrgul 
internațional de la Leipzig. La ediția 
din primăvara aceasta, pe o supra
față de 2 400 metri pătrați, își prezin
tă exponatele 16 întreprinderi de co
merț exterior româriești. La tîrgul 
tehnic, în hale, ca și pe teren deschis, 
întreprinderile românești expun ma- 
șini-unelte, mijloace de transport, e- 
chipament petrolier,' tractoare și ma
șini agricole, produse ale industriei 
electrotehnice și electronice etc.

Participarea țării noastre la acest 
tlrg oglindește dezvoltarea dinamică 
a economiei românești. Ea este, 
totodată, o mărturie a dezvoltării și 
adîncirii colaborării și cooperării eco
nomice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană. După cum se știe, protoco
lul încheiat la sfîrșitul anului trecut 
la București prevede pentru anul 
1972 o creștere a volumului schimbu
lui de mărfuri între România și 
R.D.G. de 18 la sută față de anul

bombardamentelor S.U.A 
în Vietnam

• Declarația M.A.E. al Repu
blicii Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager
pres). — După cum informează agen
ția de presă „Eliberarea", Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publicității 
o deolarație în care condamnă inten
sificarea, de către Statele Unite, a 
războiului aerian împotriva Vietna
mului de sud și de nord. în declara
ție sînt menționate recentele bom
bardamente ale aparatelor „B-52” a- 
supra unor zone populate din Vietna
mul de sud, precum, și atacurile avia
ției Statelor Unite împotriva unor re
giuni populate din R.D. Vietnam.

Declarația arată că aceiste acțiuni 
au loc paralel cu sabotarea sistema
tică, de către Administrația S.U.A., 
a Conferinței de la Paris în proble
ma Vietnamului și cu refuzul de, a 
da un răspuns serios la propunerile 
in șapte puncte ale G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud.
• Declarația M.A.E. al R.P.D.

Coreene
PHENIAN 12 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la Phenian, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene condamnă intensifi
carea raidurilor aviației ameri
cane împotriva R. D. Vietnam. 
Guvernul și poporul coreean, se sub
liniază în declarație, vor continua' să 
sprijine și în viitor lupta împotriva 
agresiunii americane, pentru salvarea 
națională, dusă de poporul vietnamez. 
Guvernul S.U.A. trebuie să pună ca
păt imediat actelor de război îndrep
tate împotriva R.D. Vietnam și să-și 
retragă din Vietnamul de sud și din 
întreaga Indochină trupele sale și 
ale aliaților săi — se subliniază în 
încheiere.

Luni încep la Mi
lano, centru cu puter
nice tradiții ale luptei 
muncitorești și revolu
ționare, lucrările Con
gresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist 
Italian. Pe ordinea de 
zi a congresului figu
rează : raportul lui 
Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al 
partidului, intitulat 
„Unitate muncitoreas
că și populară, pen
tru un guvern de 
cotitură democratică, 
pentru reînnoirea Ita
liei pe calea socialis
mului" ; modificări la 
statutul partidului, ca 
urmare a noii organi
zări teritoriale a țării, 
alegerea' noilor organe 
de conducere. Chemat 
să sintetizeze expe
riența de luptă a co
muniștilor pentru fău
rirea unei societăți nod 
în Italia, să dea răs
puns numeroaselor 
probleme ce se pun 
astăzi în fața clasei 
muncitoare și a mase
lor populare în bătă
lia permanentă și dîr- 
ză împotriva capitalu
lui și a exploatării, 
congresul P.C.I. dobîn- 
dește totodată o sem
nificație . specială, dat 
fiind că el are loc la 
începutul' campaniei e- 
lectorale, eveniment 
dintre cele mai impor
tante pentru viața po
litică a țării.

Adunările și mitin
gurile dinaintea con
gresului, în cadrul că
rora — cu participa
rea a sute de mii de 
militanți — au fost 
dezbătute și aprobate 
tezele prezentate în 
noiembrie 1971 în fața 
C.C. al P.C.I., au con

firmat din nou aproba
rea de care se bucură 
politica justă a par
tidului, desfășurată ac
tiv în procesul com
plex și dificil al 
luptei pentru transfor
marea revoluționară a 
societății italiene, pu
ternica unitate a rîn- 
durilor P.C.I. în jurul 
conducerii sale încer
cate. Dezbaterile au 
relevat prezența activă 
a partidului în rîndu- 
rile maselor munci
toare, ale tineretului, 
țărănimii și femeilor, 
ale intelectualității, le
găturile sale tot mal 
puternice cu toate ca
tegoriile de oameni ai 
muncii. De la tribuna 
acestor adunări au fost 
abordate problemele 
politice, economice și 
sociale specifice 
giunilor 
politica
P.C.I. promovată atît 
pe plan intern, cit și 
extern, în mișcarea co
munistă și muncito
rească internațională.

Dezbaterile amintite 
au coincis cu precipi
tarea crizei politice din 
Italia, ca urmare a 
venirii la conducerea 
țării a unui guvern 
monocolor democrat- 
creștin, cît și a anun
țării alegerilor antici
pate. Exprimîndu-și 
poziția față de aceste 
evenimente, comuniștii 
au subliniat necesita
tea întăririi principalu
lui partid al mișcării 
muncitorești și demo
cratice italiene, P.C. 
Italian, a făuririi unui 
sistem de alianțe so
ciale și politice cu 
toate forțele de stînga 
și democratice pen
tru a se asigura țării

o orientare 
spre stînga, pentru a 
infringe manevrele 
cercurilor reacționar: 
și neofasciste. Rolul 
de avangardă al P.C.I. 
și contribuția sa hotă- 
rîtoare la dezvoltarea 
Italiei pe calea pro
gresului și democra
ției îmbrățișează sfera 
largă a transformărilor 
pentru îmbunătățirea 
situației generale a 
maselor muncitoare, 
recunoașterea rolului 
esențial al clasei mun
citoare în societate șî 
în stat, crearea unei 
alternative de stînga la 
actuala formulă po
litică guvernamentală, 
emanciparea . "
și socială a regiunii 
Mezzogiorno, 
rea democratică a con
tradicțiilor din econo
mia țării, ținîndu-se 
seama de interesele 
celor ce muncesc, crea
rea climatului politic 
necesar pentru afirma
rea democrației șl 
combaterea neofascis- 
mului. Totodată, P.C.I. 
se pronunță pentru o 
politică autonomă a 
Italiei pe arena inter
națională, de promo
vare a păcii, bunei în
țelegeri și colaborării 
între țări și popoare.

Timp de cinci zile, 
comuniștii italieni vor 
face la Milano nu nu
mai bilanțul activită
ții prodigioase a parti
dului, ci vor trasa 
totodată linia politică 
pentru viitor, în spiri
tul întăririi caracteru
lui său de clasă șl 
popular, de detașa
ment activ al mișcării 
comuniste și muncito
rești internaționale.

N. PUICEA
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ținut totuși să precizeze : Aceasta nu

“ ‘ .si
de

înseamnă în nici un caz că am 
juns la un acord. Mai avem încă 
străbătut o cale lungă". „Procentul 
de 20 la sută — a adăugat el — nu 
satisface pe toată lumea și unele 
țări, ca Libia și Nigeria, cer un pro
cent mai mare de participare" (pînă 
la 51 la sută) precizează Reuter.

POLITICA DE APARTHEID Reuniunea

CONDAMNATĂ Adunării Naționale
a Confederației

DREPTURILE OMULUI Republicilor Arabe

Delegația română conduâa 
de tovarășul Mircea Malița, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
care, la invitația Ministerului Edu
cației al Republicii Cuba, va face 
o vizită în această țară, a sosit la 
Havana. Delegația a fost întîmpinată 
de comandantul Belarmino Castilla, 
ministrul educației, și de alte persoa
ne oficiale. Au fost de față Petre Io- 
nescu, ambasadorul României la Ha
vana, și membri ai ambasadei ro
mâne.

Expoziție românească 
la Bangui

La Universitatea „Jean Bedel Bo
kassa" din Bangui, s-a deschis, la 11 
martie, expoziția românească de cărți,

A

discuri și fotografii. La deschidere au 
asistat Henri Maidou, ministrul edu
cației naționale, reprezentantul pre
ședintelui Jean Bedel Bokassa, Joseph 
Potolot, ministrul afacerilor externe, 
membri ai corpului diplomatic, inalți 
funcționari centrafricani. profesori, 
studenți etc. Cu acest prilej au rostit 
alocuțiuni ambasadorul român la 
Bangui, Gheorghe Popescu, și Henri 
Maidou. Expoziția s-a bucurat de un 
succes deosebit, participanta la des
chidere apreciind valoarea expona
telor.

Președintele Uniunii cen
trale a cooperativelor de 
consum din România, Dumi_ 
tru Bejan, care a sosit la Budapesta 
într-o scurtă vizită, a purtat convor
biri cu Molnar Frigyes, președintele.

Uniunii cooperativelor de consum din 
Ungaria, în legătură cu unele proble
me privitoare la dezvoltarea relațiilor 
și colaborării celor două uniuni.

în care cer tuturor organizațiilor 
progresiste din țară să acționeze 
pentru a dejuca intențiile autorită
ților de a pune la cale o înscenare 
judiciară împotriva lui Jose Luis 
Ramos, fondatorul Confederației Ge
nerale a Muncitorilor din Guatema
la. Liderul organizației a fost ares
tat la 12 februarie și transportat în
tr-o direcție necunoscută.

Amînarea Congresului 
P.C. din Danemarca. Plenara 
C.C. al P.C. din Danemarca a adop
tat hotărîrea de a amîna Congresul 
al XXIV-lea al partidului, din luna 
noiembrie 1972, la data de 12—14 ia
nuarie 1973. Această hotărîre a fost 
luată avîndu-se în vedere faptul că. 
la 2 octombrie, în Danemarca ur
mează să aibă loc1 referendumul pri
vind aderarea țării la C.E.E.

Organizația pentru pune
rea' în valoare a fluviului 
Senegal <OMVS> a 
în capitala Mauritaniei.
statele Mali. Mauritania și Senegal. 
A fost semnat, de asemenea, și noul 
statut internațional al fluviului Se
negal, care stipulează că acesta nu 
va putea fi denunțat de nici una din 
țările semnatare înainte de 10 ani.

fost creată
Ea grupează

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — La sediul Organizației Na
țiunilor Unite continuă lucrările ce
lei de-a 28-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului. In 
intervențiile lor, reprezentanții Re
publicii Arabe Egipt, Nigeriei și 
Ghanei au condamnat politica de a- 
partheid promovată de unele guver
ne din sudul Africii, cu sprijinul di
rect al unor state occidentale. Acest 
lucru este evident, au subliniat vorbi
torii, și din faptul că Anglia și S.U.A. 
au ieșit din Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare.

Sprijinul acordat regimurilor rasis
te a fost demascat și de reprezentan
tul Uniunii Sovietice. Acesta s-a de
clarat de acord cu propunerea Nige
riei de a fi condamnate acele guverne 
care acordă sprijin regimurilor ra
siste.

CAIRO 12 (Agerpres). — Reunită 
duminică Ia Cairo în prezenta pre
ședinților Anwar Sadat (R.A.E.), Ha
fez Assad (Siria) și Moamer El Ged- 
dafi (Libia), Adunarea Națională a 
Confederației Republicilor Arabe a 
ales pe Khairi Al Saghir (Libia) în 
funcția de președinte al parlamentu
lui confederal. Mustafa Kamel Mu
rad (Egipt) și Abdallah Shukri (Si
ria) au fost aleși Vicepreședinți ai 
forului legislativ.

Pe de altă parte, membrii Consi
liului prezidențial confederal, pre
ședinții, Anwar Sadat, Hafez Assad 
și Moamer El Geddafi. au depus ju- 
rămîntul în fața parlamentului con
federației, a anunțat postul de radio 
Cairo, citat de agenția United Press 
International.

CONVORBIRILE IUGOSLAVO-TUNISIENE
TUNIS 12 (Agerpres). — La Tunis 

au luat sfîrșit. convorbirile politice 
dintre Mirko Tepavaț, secretar fede
ral pentru afaceri externe ale R.S.F. 
Iugoslavia, și conducători ai țării 
gazdă. Discuțiile dintre cele două 
părți în probleme privind relațiile 
bilaterale au arătat că acestea se 
află într-un stadiu deosebit de sa
tisfăcător, existind condiții pentru 
continua lor întărire și dezvoltare, în 
special în domeniul economic, rela
tează agenția Taniug.

Relevînd în cadrul unei conferințe

de presă bilanțul pozitiv al convor
birilor purtate cu Mohamed Mas- 
moudi. ministrul de externe al Tu
nisiei, Mirko Tepavaț a arătat că vi
zita pe care a făcut-o în Tunisia va 
sluji cauza întăririi prieteniei dintre 
cele două popoare. în contextul unor 
probleme internaționale actuale abor
date în cursul conferinței de presă, 
Mirko Tepavaț și-a exprimat con
vingerea că există posibilități de re
zolvare pașnică a conflictului care 
confruntă unele țări din Orientul 
Apropiat.
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CRANIUL 
DE LA TAUTAVEL

„RACHETA 
SUBTERANĂ"

O echipă de paleontologi fran
cezi, condusă de Henry de Lum
ley, a descoperit intr-o grotă din 
nord-vestul Perpignan-ului, la 
Tautavel, un craniu de huma
noid vechi de 200 000 de ani. Ose
mintele erau înconjurate de u- 
nelte preistorice și de fragmente 
din scheletul unui cal. Mai ma
siv decit pitecantropul din Afri
ca, craniul' de la Tautavel este 
mai apropiat de parantropul din 
Java. El este caracterizat prin 
absența frunții și bărbiei și un 
volum cerebral foarte redus. A- 
ceastă descoperire vine să întă
rească teza potrivit căreia evo
luția umană s-ar fi făcut para
lel pe diverse continente.

APARAT DE RADIO - 
MONTAT ÎN OCHELARI

Cei ce doresc să asculte mu
zică sau știri fără să deranjeze 
pe alții nu trebuie decit să-și 
pună ochelarii din fotografie, să 
răsucească un buton și să aplice

l...'

pe ureche un difuzor minuscul. 
!n brațul acestor ochelari, pro
duși in Japonia, este montată o 
stație de radio-recepție, asam
blată din piese miniaturale, ali
mentată de o baterie de 1,5 volți, 
avind o durată de funcționare 
de aproximativ 40 de ore.

La Institutul minier din Novo
sibirsk (U.R.S.S.), a fost realizat 
un aparat ingenios care permite 
așezarea cablurilor și conducte
lor subterane fără săparea 
șanțuri. Recent, cu ajutorul lui, 
s-a instalat la Copenhaga, sub 
un palat declarat monument 
arhitectonic, un complicat sistem 
de conducte.

Noul aparat este de fapt un 
nou tip de ciocan pneumatic, a- 
vînd forma unui cilindru lung de 
1,5 m, ascuțit in față, acționat cu 
aer comprimat. In funcție de 
rezistența solului, „racheta" 
înaintează sub pămint cu 8 pînă 
la 60 metri1 pe oră. Presa sovie
tică subliniază că funcționarea 
aparatului este comodă și are o 
mare eficiență economică.

20 mai. Alpiniștii vor fi însoțiți 
și de o echipă de specialiști 
care intenționează să studieze 
comportarea și reacțiile organis
mului uman intr-o atmosferă 
săracă in oxigen.
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0 NOUĂ TENTATIVA 
DE ESCALADARE 
A EVERESTULUI

Un grup de alpiniști austrieci, 
vest-germani și englezi, prin
tre care și o femeie, întreprind 
o nouă tentativă de escaladare 
a celui mai înalt pisc de pe Pă- 
mînt — Everestul din Munții 
Himalaia. Karl Herrligkoffer, 
conducătorul expediției, a decla
rat că primul grup de alpiniști 
a și sosit la Katmandu, capitala 
Nepalului. Au fost expediate și 
bagajele 
greutate totală j de 9 tone, 
prevede ca 
diția să-și 
bără la o 
metri și să înceapă, de 
pregătirile pentru asaltul 
care, după toate probabilitățile, 
va avea loc in jurul datei de

participanților, în 
Se 

la 25 martie expe- 
așeze principala tg- 
altitudine de 5 400 

îndată, 
final

PALMIERI DIN PLASTIC
Urbaniștii din Los Angeles au 

recurs la o metodă originală de 
înfrumusețare a orașului lor 
care — după cum afirmă re
vista „Der Spiegel" — are aerul 
cel mai viciat din lume. Pe 
principala arteră — Bulevardul 
Jefferson — învăluită, de obicei,

intr-o perdea de gaze de eșapa
ment, deoarece nu. există sufi
cient sol pentru plantarea unor 
pomi adevărați, se așază acum 
palmieri și alte plante decora
tive din plastic (în fotografie). 
In acest scop, de-a lungul bu
levardului, care se întinde pe o 
distanță de 2,1 km, se toarnă 
vane din beton in care sînt 
montați diverși arbori a căror 
înălțime variază intre 1.20 și 2,10 
metri.
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Un amplu program pen
tru aniversarea a 50 de ani 
de la crearea U.R.S.S. a fost 
elaborat de sindicatele sovietice, 
transmite agenția T.A.S.S. Ele au ho- 
tărit să organizeze întrecerea în mun-, 
că consacrată acestui jubileu. în le
gătură cu aceasta, Prezidiul Consiliu
lui Central al Sindicatelor a aprobat 
inițiativa locuitorilor orașelor Mos
cova și Leningrad 
înainte de termen 
cuns.

Festivalul filmelor anti
fasciste 
spanioli a 
prezentate 
înfățișează 
nilor muncii din 
dictaturii franchiste, 
drepturilor lor.

realizate de cineaști 
Început la Roma. Vor fi 

filme documentare care 
aspecte ale luptei oame- 

Spania împotriva 
în apărarea

de a îndeplini 
planul pe anul în

general alSecretarul
O.N.U., Kurt Waldheim, s-a îna
poiat sîmbătă la New York, venind 
din Republica Sud-Africană, unde a 
avut convorbiri cu primul ministru, 
John Vorster,. și a vizitat Namibia.

Lucrările primei sesiuni 
a Comisiei chiliano-cuba- 
lieze Pentru colaborarea economi
că și tehnico-științifică s-au înche
iat la Santiago de Chile. Cu acest 
prilej a fost semnat un acord pe 
termen lung cu privire la colabo
rarea economică și tehnico-științifică 
dintre cele două țări.

La invitația Consiliului 
pentru promovarea co
merțului internațional, 0 
delegație comercială suedeză se află 
în R. P. Chineză de la 7 martie a.c. 
— antință agenția China Nouă. Mem
brii delegației suedeze au fost pri
miți sîmbătă de Li Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R. P. Chineze;

Sindicatele din Guate
mala au lansat un apel

)

In semn de protest față 
de înrăutățirea condițiilor 
de viață, 13 Tokio a avut Ioc 
duminică un miting, la inițiativa 
marilor centrale sindicale și parti
delor de stînga și democratice, la 
care au participat aproximativ 100 000 
de persoane. în cuvîntările rostite 
cu acest prilej s-a relevat faptul că, 
în anul 1971, prețurile la obiectele de 
primă necesitate au crescut in Japo
nia cu 6,1 La sută, iar la produsele 
alimentare proaspete cu 18,8 la sută.

Ministrul de externe al 
R.F. a Germaniei, Walter 
Scheel, a sosit la Oslo,în- 
tr-o vizită oficială. Din surse infor
mate, citate de agenția France Presse, 
s-a aflat că pe agenda convorbirilor 
celor doi miniștri de externe figurea
ză probleme referitoare la relațiile 
Est-Vest, convocarea unei conferințe 
europene pentru securitate și coope
rare, precum și unele chestiuni le
gate de Piața comună.

Mari inundații în Peru. 
Mai mult de 100 000 de locuitori ai 
Perului au rămas duminică fără lo
cuință . în urma marilor inundații 
care pînă acum au provocat moartea 
a 30 de persoane — alte 20 fiind date 
dispărute. Datorită ploilor torențiale 
care au căzut în Anzi, toate rîurile 
din provinciile de coastă ale Pe
rului au ieșit din matcă, distrugînd 
clădiri și recoltele de pe mari supra
fețe cultivate.

Ofensiva iernii în întreaga Europa
La 10 zile după ce 

primăvara a intrat in 
drepturile ei- legitime, 
iarna a declanșat o 
nouă ofensivă aproape 
în întreaga Europă. 
Astfel. în Marea Bri- 
tanie, pe întregul ei 
teritoriu, se înregis
trează căderi masive 
de zăpadă și ploi. Asu
pra Belgiei, în afară

de ninsori, s-a abătut 
un val de frig neobiș
nuit pentru acest se
zon. O situație asemă
nătoare s-a înregistrat 
pe teritoriile R. D. 
Germane și R. F. a 
Germaniei, unde mai 
multe căi rutiere sînt 
blocate de zăpadă.

Navigația în Marea 
Nordului și în Marea
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Baltică a fost parali
zată de un pint care 
suflă cu violență. Tem
peratura a scăzut in 
Finlanda la minus 32 
de grade, ceea ce con
stituie un record pen
tru luna martie. In El
veția, in regiunea Sim
plon. sute de persoane 
se află blocate in caba
ne, ca urmare a nume
roaselor avalanșe.


