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Duminică, 26 marile, au avut loc 
convorbiri. ofldale Intre președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialista România, Nicolae 
Caaușescu, și președintele Zamb'ei, 
Kenneth David Kaunda. La con
vorbiri au participat, ‘ din partea 
română, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri șl minis
trul comerțului exterior, Cornelia

In vizita sa în Africa pe șeful sta
tului român. Au participat, de n- 
semfenea, Mnlnza* Chona, vicepre
ședinte al Republicii Zambia, Eli
jah Mudenda, ministrul afacerilor, 
externe, Humphrey Mulemba, mi
nistrul minelor și dezvoltării mi
neritului, Axente Soko, ministrul 
comerțului șl al Industriei, șl alț,i 
membri ai guvernului, membri ai 
conducerii Partidului Unit al In
dependenței Naționale, comandan
ții forțelor armate terestre, aerie
ne și ale poliției — K. Chlnkvlt,

în mijlocul populației, o nouâ mcinifeulare de ccldâ prietenie

„România

Duminică, la „Casa Llberlățil” din 
Lusaka, sediul central al Partidului 
Unit al Independenței Naționale 
(U.N.LP.) din Zambia, n avui Ioc o 
convorbire Intre Aii Slmbule. Fines 
Bulawayo, secretari ai U.N.I.P.. mi
niștri de stat, B. Kapulu șl F. Llbo- 
ma, secretari al U.N.I.P., șl tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
prim-adjunct al șefului Secției Inter
naționale a C.C. al P.C.R.

. Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme ale dezvoltării si diversifi
cării relațiilor de prietenie șl colabo
rare dintre P.C.R. și U.N.I.P.. In In
teresul celor două țări șl popoare, al 
unității tuturor forțelor antlimperia- 
lisie.

Mânescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrol ului șl geologiei, 
Aurel Ardeleanu, ambasadorul 
României In Zambia, Ștefan An
drei, Constantin Ml tea; Ghcorghe 
Oprea, consilieri ai președintelui, 
și Voslle Răuțd, adjunct' al minis
trului comerțului exterior, iar din 
partea Zamblei : E. H. K. Mudcn- 
da, ministrul afacerilor externe, R.

Duminică a avut loc semnarea a- 
cordulul pentru desființarea vizelor 
?! taxelor de vize, precum șl a pro
gramului de schimburi culturale pe 
anii 1972—1073 în domeniul Invăță- 
mintului, culturii și artelor Intre Re
publica Socialistă Românie șl Repu
blica Zambia, în cadrul acordului 
«emnnt la București in mal 1J770.

Documentele au fost semnate de 
miniștrii de externe al celor două 
țări, Cornellu Mănescu, șl, respectiv,. 
■E’.ll 8 ra • Tiff, . Zi J1 „■

La impunătorul monument natural — cascada Victoria

• Cheia, deputați,' coa
ie instituții centrale șl 

alte personalități ale vieții publlce 
ramblene.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice, acsredltați. la Lusaka,, 
precum, și Aurel Ardeleana, amba
sadorul României tn Zambia.

In timpul recepției, desfășurată 
Intr-o atmosferă dc caldă cor
dialitate și prietenie, președintele 
Kenneth David Kaunda și pre
ședintele Nicolae' Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Duminică a avut loc semnarea pro
tocolului primei sesiuni a Comisie! 
mixte romftno-zambiene care stabi
lește obiectivele cooperării economice 
in domeniul minier, industriei ușoa
re, agriculturii șl energiei între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Zambia.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Pățan, vicepreșe
dinta al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, ministrul 
comerțului exterior, iar din partea 
Zambiană de Mainza Chona. vicepre
ședintele Republicii Zambia.

La semnare nu fost de față Gheor- 
ghe Oprea, conslllcsr al președintelui. 
Vosile Râuță. adjunct ai ministrului 
comerțului exterior al României, și 
Axente Soko, ministrul zambian al 
comerțului șl Industriei.

în onoarea pareședlnlelul Consi
liului de Stat al Republicii Sodn- 
lLste România, Ni cotat- Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușcscu, du
minică seara, președintele Repu- , 
bllcil Zambia, Kenneth, David 
Kaunda, șl doamna Betty‘Kaunda, 
au oferit o recepție. Au luat parte 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri șl ministru al 
comerțului exterior, Comeliu Mă
ri eseu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului șl geologiei, și 
alte persoane oficiale, care însoțesc

'C. Kamango, ministrul dezvoltării 
rurale, H. Mulemba, ministrul mi
nelor șl dezvoltării mineritului, 
A. J. Soko, ministrul comerțului șl 
Industriei, J. M. Mwanakatwe, mi
nistrul finanțelor, L. C. Chnngufu, 
ministru de; Interne, P. J. F. Lusa
ka, ambasadorul Zamblei La Bucu
rești, A. M. Milner, secretar gene
ral al guvernului.

culturi silvice industriale — tn anul 
1975 ele trebuie să însumeze o su
prafață de 100 OM hectare — pre
zintă un mare interes pentru econo
mia națională. De menționat efi o a- 
xemenea cultura de plopi sau răși- 
noase din apedl repede crescătoare 
are un ciclu de producție de 20—23 de 
ani șl, respectiv, 40—45, față de 100 de 
ajil In plantațiile dosire. Problema 
principală râmlne asigurarea mate
rialului sădîior din speciile repede 
crescătoare. Dacă In ceea ce privește 
ameliorarea foloaselor mal repede 
crețicfitoara — plop, salcie, salrim,— 
s-a pus la punct producerea mnterlalu- 
lui sădi lor In pepiniere specializate, 
In schimb Ia rășinoase crearea spe
ciilor repede crcscăloare se află 
abia In stadiu de larepui.

Pe, Ungă împăduririle ce se fac 
in fondul forestier, o deosebita im
portanță economică prezintă punerea 

......-.. ..... .™,.—, ----   -- in valoare prin Împăduriri n terenu-
. constituie șl un factor de menținere rRor siab productive, aflate In pro-
n echilibrului biologic, do agrement prietalea unităților agricole de stat

Venirea primăverii înseamnă pen
tru silvicultori începerea acțiunilor 
de împăduririi Această activitate s-a 
Încetățenit, de-a lungul anilor, ca o 
valoroasă tradiție. Ijt ea participă 
numeroși locuitori din comune șl 
sate. Acțiunile de Împăduriri consti
tuie o cerință imperioasă a dezvoltă
rii armonioase a multor sectoare ale 
economiei naționale. Directivele celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. prevăd, 
pentru actualul cincinal, un amplu 
proces do modernizare a silviculturii, 
o atenție deosebită acardlndu-so apă
rării, conservării șl dezvoltării fondu
lui forestier. Tn primul rind prin Îm
păduriri se asigură un echilibru activ 
intre exploatarea șl refacerea fondului 
forestier, ceea ce duce Ia satlsfhcerea 
nevoilor de lemn ca materie primă. 
Dar această acțiune prezintă șl o 
altă Însemnătate. Pădurea ca asocia
ție de plante intervine funcțional In 
relația dintre om șl natură, reen ce 

pentru a satisfacă In cel 
timp cererile de lemn pen-

Im păduri

iGvn:fi..

șl do Înfrumusețare a peisajului. 
Toate acestea toc din activitatea de 
împăduriri o treabă a tuturor, o 
Înaltă Îndatorire cetățenească a fie
cărui locuitor al țării. Sub semnul 
acestei îndatoriri patriotice se des
fășoară in acest an campania do 
Împăduriri. Tinerii șl alțl locuitori 
al satelor s-au angajat să planteze 
cu' arbori, prin muncă patriotică, 
Întinse suprafețe. In răspunsul ia 
chemarea argorenllor de a valorifica 
flecare palmă do pămint, organiza
țiile de partid județene s-au angajat 
să execute și împăduriri sau refaceri 
de păduri neproductive pe mari su
prafețe. Pista in prezent. In județele 
Mila. Olt, Ilfov, Ialomița. Galați, 
Teleorman, Alba, Arad, Satu-Mare. 
Bihor, Tul cea. Caraș-Severin și TI-, 
nils s-nu Împădurit pesta MJ OW ha. 
din caro aproape 5 OC'O ha prin acțiuni 
patriodeo. Deci „Luna păduri!” — 
Litiu simbolic ol acțiunilor do impfl- 
durlrl — a Început. Ce obleeHvo și-au 
propus silvicultorii ?

Campania de Împăduriri pentru 
acest an a fost redimenslonată șl re- 
orlentată pentru a satisface In cel 
mal scurt t . . .
tru diferite sectoare de activitate. 
Astfel, în 1S72 se vor Împăduri 
GO (MM ha. cu 43 îa suta mal mult 
fațâ de sarcina inițiata. In acest scop 

,’®e vor folosi 30!) milioane puteți.' Din 
sarcinile pe arest an. MOM) ha re 
vor împăduri tn lunile de’ primă'.'™™ . 
Iar restul in cete de toamnă. Trei 
acțiuni slnt definitorii pentru lucră
rile de împăduriri din acest an. ele . 
reltefind preocuparea de a orienta 
dezvoltarea silviculturii In lumina 
cerințelor actuale șl de perspectivă 
aie economiei noastre.

Pierind de la Iiire.a câ Mlareaga des
fășurare a lucră ci for de împădurire 
trebuie Kxjalizatfi -In Limitele ifondului 1 

’fbti8ttte‘-<Sdxtenț1' in vederea sporirii 1 
productivității șl producției acestuia, 
o primă măsurâ se referă la acțiunea 
de refacere-cubsiltuire a păduri
lor de slabă productivitate din zonele- 
de dmpte ?i coline înalta cu con
diții favorabile. Anual șe vor re-, 
tace 20 OT0—23 OM hectare de pădure 
prin înlocuirea speciile- slabe cu 
rele de mare randament. în alj doilea 
rind. se va pune un accent dposeblt 
pe extinderea In cultură a spedllor 
cte rășinoase șl de foioase repede 
crescătoare, deosebit de valoroase 
pentru Industria leronului. JAresief 
specii vor reprezenta 84) la suta din 
suprafețele împădurite in 1972.1 Avlnd- 
In vedere (yeșleroa continuă a con
sumului de hlrtle și celuloză, pentru 
prima data, Incepind cu acest an, 
pe 15 (MM—20 000 hectare se vor crea 
plantații silvice Industriale cu ciclu 
scurt de producție, avlnd ca obiectiv 
principal producerea de lemn pentru 
ceiutoză. Realizarea rapidă a acestor

I: ' a .2, ■ ‘ .......

pădure 
be cu
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© CAMPIONATELE
MONDIALE DE 
HOCHEI PE GHEA-

- j? -

ȚĂ (grupa B) în 
plină desfășurare 

© FOTBAL în dîvi-
ziile A și B liderii 
își mențin pozițiile 

© MINIBASCHET CU
MAXI - PROBLEME
(puncte de vedere) 

ALTE ȘTIRI DIN ȚARA Șl' 
DE PESTE HOTARE (IN

PAG. A 11I-A).
(Continuare în pag. a U-a)

Hocheîjfâi români „asediazâ- poarta advorsâ (România — Iugoslavia 3—2)

I

șl cooperatiste. Desigur, trebuie com
bătută tendința de a extinde pa
trimoniul forestier In dauna terenu
rilor agricole. Slnt însă multa te
renuri degradate caro pot fi valorifi
cate in acest fel. Recent s-nu Iden
tificat 815 (MM) ba terenuri slab pro
ductive. din care 34® (MO ha nu pot 
G puse in valoare decis prin plan
tarea lor cu vegetație forestieră. De
partamentul silviculturii, prin o- 
coalele silvice, a luat măsuri ca u- 
nilățlle agricole să fie'sprijinite la

Schimb de păreri pe tema

SERVICIILE PENTRU POPULAȚIE

Perfectarea ss
carafe

©„Capriciile cumpărătorilor" sau neglijențele organiza
torilor ? ® Excelent funcționează ^Serviciul Jtrstlficârîlor'*’ 
© Serviciu prompt, prin telefonul... permanent blocat! ®

Posibilități există, este deficitar doar interesul

Creșiarea consumului public, ca șl 
diversificarea sortimentului de pro
duse oferite cumpărătorilor, au rtdi- . 
cui noi și noi probleme In fața sec
toarelor ‘ care se ocupă cu aprovizio
narea populației. Pentru a putea ac
celera procesul de vlnzare, pentru a 
face di snoi comod și mai redus ca 
durata actul cumpărări! mărfurilor, 
oomercianțh au recurs Ia diverse 
mijloace, ele reprezontind tot. adiea 
genuri de, servicii. S3 nominalizăm 
Slova: desfacerea pe bază de co
menzi prealabile a produselor ali
mentare, »cu livrarea ier ia domici
liu ; transportul la domiciliu, pe bază 
do abonament, ttapie, pline, ape mi
nerale șl alte produse alimentare de 

’ cerere curentă) ; livrarea la domi- 
dlîu a obiectelor de uz îndelungat: 
(mobilă, obiecte și aparataj eteetro- 
c.isnic etc.) ; desfacerea de mărfuri 
prin corespondenta ; organizarea u- 
nor secții de preluare a comenzilor 
pentru confecționarea țesăturilor 
cumpărate In magazin ș.n.m.d.

Ce s-n realizat practic pentru ser
virea populației in sfera circulației 
mărfurilor ? încă din IMS, M.C.L a e- 
mis o circulară prin care recomanda 
întreprlndarilor și organizațiilor de 
resort să organizeze serviciile comer
ciale.! Progresele au fost insă foarte 
lente, lata de ce. in 1970. Comitetul 
executiv ol Consiliului ixipular al 
municipiului București a decis să se 
facă, in' cadrul unei acțiuni locale, o 
analiză amănunțita a stadiului atins,, 
să se sondeze cerințele și preferin
țele retjițenilor. Pe baza concluriltor 
rezultate, H-â slabUît (prin Hotârirca 
nr. 25 a C.P.MB.) ea in decursul a- 
cestoi cincinal sâ se sporească vo
lumul de servicii din sfera circula
ției mărfurilor șl din activitatea ho
telieră cu KM Ia sulă. Ce s-a realizat 
In răstimpul scurs de atunci 7

Vom începe cu concluzia finală 1a 
caro am ajuns in urma invesligațlilor 
desfășurate: in locul a"teptatelor per
fecționări, serviciile comerciale au 
suferit un accentuat proces de Invo
luție. Să exemplificăm: microcaseie 
de sector sini ca și desființate ; la; 
casa de comenzi „Mercur”; soiicitan- 
tul nu mnl așteaptă onorarea comen
zii, ca înainte, doar 21 de ore. ci... o 
lună de zile : in IMS laptele se adu
cea in domiciliu In proporție de 10 
la sută din totalul cantitățltor vin- 
dute. acum procentul ă coborll suia 

a

I

Identificarea acestor terenuri și la 
realizarea de împăduriri pe terenu
rile degradate, prin acordarea gra
tuită de asistență tehnică de specia
litate și procurarea de material să- 
ditor. Asemenea acțiuni dc valori
ficare prin plantări a terenurilor de
gradate au Început In județele Bacău, 
Argeș, Bihor, Tulcea și altoie.

La realizarea Întocmai a obiective
lor cuprinse in programul de Împă
duriri din acest an. pe Ungă lucrările 
ce se execută de către unitățile și 
lucrătorii din cadrul departamentu
lui silviculturii, o contribuție deose
bită Jși vor aduce tineretul de ta eate, 
țărani! cooperatori și ceilalți loctii- 
lori al satelor, care vor Împăduri, 
prin muncă voluntaf-patrioilcă. circa 
23 OM hectare. Deși acțiunea a fast de
clanșată de aproape o lună. în unete 
Județe ca Argeș, Bazăti. Vrnncea, Dîm
bovița, Doij. Sălaj șl altele, care au 
început împăduririle In prima etapă, 
lucrările ee desfășoară în ritm prea 
lent Inspectoratele silvice din aceste 
zone trebuie să urgenteze încheierea 
acțiunilor de împăduriri de primăva
ră. deoarece Încălzirea vremii poate 
duce la apariția fenomenului de 
plesnlre a mugurilor de ta materia
lul sădltor. Toți cel ce participă ta 
această acțiune nu trebuie eă piardă 
din vedere că eficiența ei depinde de 
ceea ce foc acum, tn aceste zile.

Aurel PAPADIUC

3 la sută ; sistemul de aprovizionare 
la domiciliu cu legume șl fructe a 

. lost pracîle desființat ele. (Singurul 
ltleru notabil: înființarea unei case 
de comenzi pentru bunurile electro- 
casnlce).

Dacă ar trebui să reproducem ex
plicațiile ce ne-au fost date de re
prezentanții comerțului bucureșlcan 
pentru justificarea situației .semnala- 

‘ ie. am putea foarte bine să ret,ran- 
ecrlem. ad-lltcram, declarațiile con
semnate de ziarul nostru cu iun! și 
ani în urmă. Ca și alund, se invocă 
fel de fel de motive, asa-zlse „greu
tăți obiective0 in spatele cărora fee 
ascunde ceea ce e ciar și vizibil ca 
lumina zilei : cauza principală a ru- 
minerii in urmă in sectorul serviciilor 
comerciale o consiliuie comodlLaiea, 
insuficienta preocupare a celor ce nr 
II trebuii să urmărească și să trans
pună în fapt prevederile lioiăriril h- 
nilnlite. Aprecierea vizează pe repre
zentanții comerțului local, Inccpind 
chiar cu Direcția generală comercia
lă a Capitalei (direcția respectivă 
nici măcar nu a stabilit sarcini con
creta pentru fiecare unitate subordo
nată, mulțumlndu-se sâ le transmită 
acestora, ca obligație de plan la ca
pitolul „prestări servicii oomerctalq", 
'doar cifra primita do la M.C.I. pri
vind Irirașfirile de la™ Intrarea In 
barurile de noapte).

în cele ce urmează, rcnunțlnd deri 
la publicarea justificărilor, vom În
cerca sâ dovedim — cu dfro ri fap
te — ce posibilități mari exista pen
tru Îmbunătățirea serviciilor publice 
in sfera oomorctaiă..

Prima dovadă ne-o oferă comer
țul cu mobila.

— Se credea câ singura soluție de 
perfecționare n condițiilor de trarrs- 
port a mobilei "la domiciliul cllențl- 
lor o constituie mărirea parcului de 
mașini, ne-a declarat noul director 
comercial al O.C.L Mobila. Răzvan 
Mincu. Or. analjzlnd modul de ex- 

, ploaLare a parcului, sistemul de or
ganizare a activității de transport [ta 
domiciliu, s-a constatai câ In: arest 

ipartlment sini nefolosite rezer- 
Insemnaie ‘șl, ca atare, trebuie j -------

corn]
vii !, „ v,
luate măsuri organizatorice în

Mlhâl IONESCU
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le. Pentru faptele să- 
vlrșlto, N.P. a fost

*

■

Florina

SIBIU

BOTOȘANI

o La Galeria „Amfora” din sir. 
Mlhal Vodă nr. 2 s-a deschis expo
ziția de grafică' Olto Egtau d!;i 
1LF.G.

fi” martie—2 aprilie 1972)

programului, o seamă 
_ de lucrări — uși meta- 
u Lira pentru garaje, gar- 
l- duri , din țenvfi sudată,

■U;hi '«44 Z’ î ’ ?
• In folerul Teatrului dc comedie 

expune caricaturistul Nlcolae Cor- 
nellu.> swmp gfgg-ltBBg ȘtiȘ ț&sSJ ra.'Hlam

o Vineri șl simbflta. Filarmonica 
bucureșleanft prestată, sub bagheta 
dirijorului austriac Ernst ' SIBnzen- 
dorfer. Simfonia a IX-a de Bruckner.

Filme
în premieră

!

• Intrarea liberă la Oficiul Stării 
Civile — producție a cinematografiei 
din R.D. Germană. In regla Iul Man
fred Mosblech.. Filmul pune în dez
batere, cu o ușoară lealii umoriinl- 
că, unele probleme de viață ale tine
rel generații. In distribuție : Made
leine Llercs, Mathias Schroder.

• Tută eu de-a sila — producție o 
studiourilor iugoslave, In regia iul 
Soja JovanovlcL Comedie cinemato
grafică realizată după două piece do 
teatru alo lui Branislav Nușlcl. Cu : 
Dragojub Dobricaninin; Mtixîrng Pe- 
Irov'c’-GTOljn, .Darinkn Calențcl, Mlr- 
jana N!<?o!:ci.

• Mary Poppins — producție n 
studiourilor americane.- in regia iui 
Robert Stevenson. Fantarie murical- 
cnregrafică inajairală după povesti
rile lui P.L. Travera. Protagonista : 
Jull® Andrewa.

Fatuitatea de Filozofia a Univer
sității din București — Cabinetul 
Catedrei de Socialism Științific — 
organizează astăzi, la orele 17, o doz- 
batera-dialog cu tema : „Istorie șl 
creație artistică". în central dezba
terii vor aia filmele românești „A- 
tunci i-am condamnat pe <o|i la 
moarte”, „Puterea și Adevărul". 
Vor participa principalii realizatori 
ai filmelor, esteticieni, istorici etc.

,
TEATRUL DRAMATIC „BACO- 

DIN I1ACAU anunță premiera 
I;!.'.. .ledte’a Iul Mo-

Ilegia : 
: Mlhal
Mircea •

VIA” 1 ..
sa cu binecunoscuta 'come—w „ 
iii-re „Vicleniile iuL Scapin”. 
Gh. Mllellneăriu. Scorwgrnfiă 
Mădescu. în distribuție : 
Crețu, Gh. Serblna, Radu Cazan, Mir
cea Beta,. Livlu Rus, Anca Alexandra, 
Cătălina Murgea, Sorin Postclnlcu.

• TEATRUL NATIONAL DIN TI
MIȘOARA a prezentat recent pre- ■ 
mleru „Bijuterii Caraglale — Cehov” 
rare include „Căldura mare”, „ Amici”. 
„Jikslițlo”, „Conu Leonida față cu 
reacțlunea”, „Tragedian fără voie” și 
„Cintecul lebedei”.
• teatrul: național din 

CLUJ a Inclus pe afișul sâu specta
colul „Minciuna ore picioare lungi" 
do Eduardo de FUIppo. Regla : Rodica 
G. Ruliu. Decoruri : Mlrcea Malca- 
bojl Costume : Edit Schranz-Kuno- 
vita.

Naționalul clujean a prezentat re
cent la Casa dc cultură a studenților, 
pentru Centrul universitar Cluj, a 
cincen temă — Realismul — din ca
drul ciclului de Istoria teatrului. PinăZ 
acum au fost realizate temele ; Tea
trul grec, Shafcaspeare, Clasicismul, 
Romantismul. Inițiativa ctalulul, ®e- 
leciaroa textelor șl regla aparțin Ro- 
dlcăi G. Radu.

a TEATRUL DE STAT DIN OltA-» 
DEA prezintă premiera cu piesa 
„Pescărușul" de A. P. Cehov, In re
gia lui Al. Col parei.

e TEATRUL DE STAT DIN SIBIU 
își favlLă speclatorii îa noua ’sa pre
mieră „Acești înfieri triști" <Je D. R. 
Popescu. Regia : Petru Mlhaii. Deco
ruri : Helmut Stilrmer. Costume : 
Marla Bodor. inie-prețl: Marius Ni ța,

o Institutul român penlra relații 
culturale cu st.ăinăiaiea anunță ex
poziția de fotografi! : ..Comori de 
arta ale Finlandei" (la itala Casei de 
cultură a I.1LR.C.S. sir. Mlhal Eml- 
nescu nr. ’8). Vernisajul . expoziției 
va aven loc joi 38 mirtle.

CONCERTE
'■ N' ■: ■ ■ '■'’BB’I
• Ier! seară a avut loc, in Sala 

Studio a Ateneului Român, recitalul 
de muzică de cameră, .prezentat do 
trio-ul Luminița Gheneea, Andrei 
Jaliab. losef Calef; tar mllne, ace
eași sală găzduiește recitalul planta
tei Carmen 1'râțiLÎ șl concertul 60 
sonate susținui de violoncelista 
Domnița Stoenescu șl pianista Ale
xandrina Zorieanu.

RĂZBUNAREA SCADENȚA
.PENTRU CRITICA C.F.R. Ploiești 'cadre A TRECUT

Na cncT conducere, In frunte"A l”Ub I cu șeful depoului, co-
Trt| ERATĂ :Tllt abuzuri în dauna
IvLCKAlA avutului obștesc. în u-

tellercle depoului s-au
In itaplâmlna care a efectuai, cu mnierialc- 

trecul, de in Comitetul le unității și In timpul 
Județean Teleorman al ~ ’
P.C'JL ne-a sosit un 
răspuns In legătură cu 
un caz grav de răzbu
nare penlru critică. 
Din referatul dc cer
cetare aflăm că „cele 
sesizate tie către tov. 
Angliei Ștefan, privind 
abaterile săvlrșlte de 
Neacșu Petre, sint rea-

Filme de scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

BUCUREȘTI, AL. SAHIA 
ȘI ANIMAF1LM

Patria : Despre omenie ; Luceafă
rul : O voce in Jurul lumii ; Capitol ; 
Noi, tinerii ; București, Excelsior : 
întilnire cu cerul ; . Festival s Orizont 
științific nr. 2/B72 ; Feroviar, Melodia: 
Magdalena‘Popa ; înfrățirea : în ma
rea trecere : Buccgl: Ședința s-a 
aminat pentru a doua oară ; Unirea : 
Gimnastică șl fantezie ; Laromet: 
Arta epocii de piatră ; Ura, Gloria : 
Forum T2 — agricultură ; Toni is, Fla
mura s Foram ’72 — Industrie. 
Rirucțll ; Dramul Sării : Două'

S ’ , f ■ I:. ■--> /
12AÎ71 ; Flacăra : Un artist acuză o 
lume ; Arta : Gomltura Ruxandrn ; 
Modern :■ Cantata profană ; Rahova : 
Pași spre Brâncușl ; Progresul : Mi
hail Kogălnlceanu ; Doina: Două 
creioane ; Timpuri Noi : Un paa pa 
Iurta, do! pași po pămlnt; A scrie ; 
Cojoacele Dochlel ; Apoi a-a născut 
orașul ; Pădurile viitorului; Forum “72 
— industrie, construcții

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚĂRI
Favorit : Itatlnl — durerea mea 

(U.ILS.S.) ; Central : Picioarele (R. P. 
mura s Foram ’72 — Industrie, con- . Polonă) ; Lumina : Ritmurile sportii- 
slrucțll ; Drumul Sării : Două1 ■ rfiSr (U.R.S-S.) ; Doina (d. a.) : Ținu-
■Ferentarl : Cine știe «fi dnte ; Pacea : leii legendelor antice (U.R.S.Ș.) ;

. r„,™! r„,™L. ..i Doina (dim.) : ledul șl lutati' țR- ‘P-
Chineză), In țara canibalilor (R. P. 
Bulgaria), încrucișarea spadelor (R. P. 
Polonă). Jilly, (R. D. Germană) : Du- 
zești : La sud de Manladero (Cuba) ; 
Cosmos : Poetul șl natura (Tt. P. Bul
garia).

cinema
*

iui Riccardo.

Manuela ,_ __
GhLșe, D! Bitâng,: Eugenia Giurgiu 
Papataăl.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ, SECȚIA MAGHIARA, a pre
zentat In premieră piesa „Joc dc pi
sici" do Orkeny Istvân. Regia . 
Gyorgy Kovâcs, artist ol poporului." 
Saonografta : Zsrtlt KQWnte. Distribu
ția : Tanay Bella, Szamossy Kornălla, 
Mande Goby, KCtezegy Murgit, Illyes 
Klnga, Burtos Edc, Nemea Levente, 
(coresp. „Scintell” — Lorand Deata).

• TEATRUL DE STAT DIN TUR
DA anunță premiera „Nota zero la 
purtare" eta Virgil Sloenescu și Octa
vian Sava, spectacol prezentai In cin
stea aniversării Semlcenienarulul 
U.T.C. Regla : Ion Dan. Decoruri : 
Mlhal Frăteanu. Costume : Emilia 
Miron.
• TEATRUL DE PĂPUȘI DIN 

GALAȚI a prezentat nu do mult pre
miera spectacolului „Prințesa Tnran- 
doi" de Carlo Gozzl. Regla : Troian 
Ghltascu-Clurca. Scenografia : Mlrcea 
Nicolau.

PREZENTA romaneasca
Pe scena teatrului din BYDGOSZCZ 

(R. P. Polonă) a avut loc premiera 
piese! .Jocul de-a vacanța" de Mihail 
Sebastian, montata in regla tal C. Dl- 
nlschtoiu șl In cadrai scenografic 
realizat de Emil Molae.

OASPEȚI PE SCENELE 
CAPITALEI

9 TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA va prezenta la București 
două dintre sjiectaeolele sale : 
— „Despot Vodă", dramă tetorlcă de 
Vaslle Aiecsabtlri, In regla lui Emil 
Reus șl scenografia lui Virgll Miloin.. 
In roiurile principale : Vladimir Ju- 
r&scu. Florina Cercei-Perianu, ion 
Cocleru, Ștefan, iordfinescu — arlisi 
emerit, Mlrcea Mavrodln, Gheorgite 
Păbra, Lucia ijoroftel (mllne, marți, 
23 martie, ora 10,30).

— „Rața sălbatică" de. IL Ibsen. 
Protagoniști : Ștefan fordănascu 
artist emerit. Mirt» Nețea, Gtțeorghe 
Pătru. Vladimir Jurăscu, ___L.
Cercei-Perianu, Mihaola Bula ș.a. 
Regia : Emil Iteus. Scenografia ; Emi
lia Jivanov., (miercuri, 29 martie, ora 
19,30). Ambele spectacolo vor avea loc 
In sala Teatrului „Criuleșll”.

• TEATRUL „AL DAVILA" DIN 
PITEȘTI prezintă spectacolul cu pie
sa „Viforul" de B. ȘL Dclavrancea, In 
regia iul C. Dinlschiotu, asistent Dem. 
Niculescu. Decorurile ; Emil Molse. 
Costumele : Beatrice Perișlnnu. In 
rolurile principale : Mlhal Dobre 
(Ștefani(A). Dem. Nlculoscu (Arbore). 
Adina Rațlu (Doamna Tana), Angela 
Radoslaves-cu (Oann). (joi. M marile, 
orele 20, la Teatrul Național — Sala 
Comedia, ș! duminică, 2 aprilie, orele 
10, la Sala Pătatului).

• In această seară, Orchestra Sim
fonică a Rndioteleviziunii din R.S.S. 
Estona — condusă de N. larvi și a- 
vindu-1 ca protagonist po pianistul 
A, Valiimn — prezintă, la Ateneu] 
Român, un Concert extraordinar, in- 
cluzînd lucrări de StravinsM, Ssbe-■ 
llus șl .RLâcts...............

• MILue nearâ. Studioul dc Con
certe al RadlotcIevIziunU găzduiește 
concertul corului Madrigal condus 
de dirijorul Marin Constantin șl — 
In partea a doua a programului — 
concertul orchestrei de cameră 
București, avlndijjl cn solist pe vio
lonistul Ion Volcu ; miercuri. In a- 
ceeași sală, concert (io Sonate susțl- 
nut de violonista Silvia Mareovld 
și pianistul Dan Grigore. ,

o Marți, 28 martie, ta Sala Mici, 
«mato de llacndel ; ■ soliști : Avy 
Abramovld, Ecaterian Bottar șl lise 
Herbert.

• La Teatrul Urle din Constanta 
va avea loc Joi, Să martie, o nouă 
premieră a stagiunii : ălnrinaml vi
sător de Laurențlu Profet» >șl NIco- 
lae Itu șl baletul Intr-un act Hora 
domnitelor după Radu Stanca. pa 
muzică do Martian Negrea.

Ovbldul ; Cringaișl : între frames șl 
adevăr ; Floreasea i Două cetăți ; 
Volga : Hainele bărbaților ; Viitorul : 
Orizont științific nr. 1/072 ; Moșilor : 
Familia Cojon Ișl dorește un pelican ; 
Popular : La mulțl nnl, Mlhaeia ; 
Munca, Vitan : Orizont științific nr.

I

i

PBOGHAălUb I
ÎS,-,® — 17,to Cura de limb» rusă 

(Lecția a ®-a).
17.33 Deschiderea emisiunii.
17.48 La volan — emisiune pentru 

. ■ ■ conducătorii auto.
13,M Căminul • Ancheta emlslu- 

nlt : „Copiii șl drculnțln ora- 
> ștdul* a Pentru viitorii auto- 

mobJItști a Căminul — Infor
mații a Rețeta noastră 
a Consultați! o instantanee 
da sezon a Expoziția Națlo- 
natâ Avicolă 1S'.’3. Eaitsliino 
de Octavian Nlță.

13,45 EcranuL
13,18 Noutăți cuitural-artlsdce — 

, prezentare de Adriana Țablc. 
H.sa 1 COI da seri — „Fabule de La 

Fontaine*. „Iepurele șl broaș
tele*.

UJ® TetojurnaL
13,03 Reflector.
53,13 Teatru foileton : „MușaUnll,” 

— după trilogia Iul Barbu Ște- 
fănescu-Dclavrancea. Scena
riul șl regia : Sorana Co- 
roanift.. Sorta a 8-a : „Vifo
rul*.

3LH Să înțelegem muzica — ciclu 
de concerte educative pre
zentat de Leonard Bernstein : 
Umorul In muzică.

H.S3 „34 de ore".
23J-.3 Contraste tn lumea capitalu

lui.
S3,£) Campionatul mondial de ho

chei pe gheață — grupa B s 
Romania — Norvegia (repri
zele a Il-a șl a nl-a). înre
gistrare dc la patinoarul „23 
August*.
PROGRAMUL n

BS.M „Scufița roșie* — o poveste 
muzicală Interpretată de Ml- 
haeln lalrate șl Iurte Daria. 
Muzica : Aurel Glrovcanu. E- 
mteliine de Erika Petrașa șl 
Tattana Streleanu.

M,S5 Ghișeul. O r.o'iă emisiune 
săptămlnaia care se va ocupa 
de relațiile dintre eeiățenl șl 
Instituțiile publice.

Î3.M Agenda.
n,P3 Romamlc-chib. Transmisiune 

de la Modern-club.
33.48 Cronica literara.

s; 11.13; 13,53; 16,45; 18; 20,19, -EX
CELSIOR — 0; 11.13; 13,53; IB; 13.M; 
53.43, FLAMURA — 0; If.13: 13.53: 
IS; 18.13: S»,53.
© Adio, domnule Chips î CAPI
TOL - 6,45; Iî,43; 20. FAVO
RIT Z". ZZ, ZZ.ZZ. .Z.Z..
• Puterea și Adev&rul s DRUMUL 

. SARD - ta; 1.0.53. GIULEȘT7 — 
10.M; ÎS.
o Fericii cel rare ea Ullsc... : 
BUCUREȘTI -'8.43; U; IS.®3; ÎS: 

jl
o, Program dc desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.

£ Atunci l-am condamnai pe loțl
moarte : DOINA — 11,»; 13,43: 

IS; LB.13: 53.33. PACEA - 13.43:
18; S3.
Q fncltleniul : MELODIA — 0;
u.15; 13,53: 13; 10.53: 3143, MO
DERN - 9: 11,13: 1343; 16: 18,13: 
53J®, LUC&ȘFARUL - 8J3; 
iîr50: îs: 18.53: ii.
o Curajoșii : MOȘILOR — I! 
17,43; 53.
o Steaua Sudului : GRIVIȚA — u; 
11.13: 13.33; 18; 18.33; M.39, AURO
RA - 8: 11.13; 13,53; 13,43: 18: 53,13. 
VOLGA — 0: tt.13; 13,55; 15.43;
10.13: 1043.
• Nu-ml place ziua de luni : FLA- 
CĂRA - 13.30; 17.43: te. PRO
GRESUL — IS; IS: ni
o Micul scăldator : BUCEGI — 
S3.43; 18; 50,13, TOMLS — 9; 11.13: 
13,53: ÎS: IB.IS: 33,32.
• Torentul de fler : VITAN — 
15,53: 17,43: 39
e Sacco șl Vanzelll s MIORIȚA — 
9; 11.13: 13,33: 13.43: U;
• Pe potera nețArmurltel Iubiri : 
i'—1B.M în continuare ; Program de 
filme documentare — Î3.13 ; TIM
PURI NOI.
a Olesla i BUZEȘTf — 13,33: 1B; 
39.13.
a Aventuri In Ontario : îNt-'ftA- 
THtEA INTRE POPOARE - 13,53; 
17,45: M. MUNCA — 18: 18: 53.
a ljol|y 1 I UNTREA —
a Douăsprezece scaune « RAHOVA - 13.53; 19.
a Osceola 7 LIRA — 13,33; 18; 39, 
a II. U. Ia munte și la mar 
CRiNGAȘI - 15.33: 18: 1'3.15.
a Mirii anului n : VIITOItUL 
18: 18: ®3. POPULAR - 13.53; 
50.15.
a Love Story : FLOREASCA 
13.33: IB: »,3».
a Locotenentul Bullitt : ARTA — 
18.»: 18: sw.
a Copacii mor tn picioare t LA- 
HOWfJT — 13.50; 17.53; 19,33.
a Articolul 43>) : FERENTARI — 
10: 15.30: 19.
a Ultimul războinic : COSMOS — 13^3; 18; S3,15.

B.SȘ: ii; 10.13; 1B.S3.

teatre
q Pentru ci se Iubesc s PATRIA
— 10; 1Z.S0; 18; 18^0; îl. GLORIA
— s; 11.13; îî.I-5; 18; 18,13; M.W, 
FEROVIAR — ®; li,13; 13.S3; 10; 
1B.S3; 53,43.e Tata cu de-a sila : VICTORIA
— 0; 11,13; 13^3: 10; 13.55: M,«.
■ Intrarea liberi Ia Ofidol știrii 
dvlle : LUMINA — î; 11J3; 11J9: 
13; 10,13; KJ0.
o Mary Poppins s SCALA - 8JS); 
1149; 14,30; 17,ta; 55.53; FESTIVAL
— 13: lS.ta: 10.50.
o Pădurea pierdută : CENTRAL -

„C. I. Nottara* țgaja 
Bună seara, domnule 
3.

o Teatral de cevteiă șl comedie 
„fon Vasllezcu* : Siciliana — ig.sa. 
o Teatrul salirie-muzlcal ,.C. T8- 
nase* (sola Savoy) : Blmblrlcâ — 
ts.53; (aala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — io.S3: (la Sala 
palatului) : Șl Temelie loara fotbal 
- ÎS,33.
a Conservatorul de muzică „Cl- 
prlan Porumbescu* (sala G. Enes- 
cu) : Recital Instrumentai — S3.

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT:

Din județul Argeș au 
emit mai multa scri
sori rare sesizează di
ferite carențe existen
te In activitatea unor 
unități al căror for de 
resort este Direcția 
generală a agriculturii, 
industriei alimentare 
șl apelor. în virtutea 
botarirUor de partid șl 
de stat privind rezol
varea scrisorilor, re
dacția Je-a trimis, spre 
cercetare șl luarea 
măsurilor ce se impun,- 
direcției generale sus- 
amintite.’ încălcindu-ee 
normele referitoare 1a 
termenele de rezolvare 
a scrisorilor, <lc la Pi
tești nu ne-au sosii 
încă răspunsurile ros- 

■ pactive. Consecințele 
nu-a deloc de nngUjat; 
pa de o parte lipsurile 
sesizate persistă, pe 
do altă parte autorii 
sesizărilor revin cu 
scrisori în care Iși 
manifestă nemulțumi
rea față de făptui că 
nu ee resitactii legile 
privind obligativitatea 
de ă primi răspuns, In 
termen, la sasizărllo 
lor. Redăm cltova 
exemple de asemenea 
ecrisori la care redac-. 
țla riu a primit răs- 
El La 18 IV 1071 s-n 

te o scrisoare în 
care se arăta că șeful 
fermei LA.fi. Șuiei, 
cu prilejul construirii 
unui gard, a înstrăinat 
mii de metri pătraț! de 
pămlnt aparțlnlnd fer
mei ; la 20 noiembrie 
11371 s-a trimis o scri
soare a unul grup de 
ingineri șl tehnicieni 
de la I.A.S. Leocdenl, 
care reclamau că 11 se 
rețin din salariu, din 
dispoziția directorului, 
diferite sume de bani 
In mod cu totul nojua- 
tiflcat ; la 10 XII 1071 
șl 10 xn 1071 B-au 
trimis două șl, res
pectiv, o sesizare 'care 
semnalau aceeași pro
blemă ; autorii iot- au 
fost nedreptățiți la în
cadrarea șl stabilirea 
greutății animalelor 
contractate de către 
bazele I.R.I.C. din 
Cîmpulung șl Ludenl-

Subliniem că nu sint I 
dngunjie scrisori tri
mise diferitelor foruri

cazane pentru baie, 
platouri pentru prese 
de vlnlficaro, mnse 
metalice, o instalație 
pentru încălzire centra
lă la un imobil etc., 
fără a sa plăti contra
valoarea ior.

Comltctnl municipal 
de partid Ploiești, că
ruia redacția i-a adus 
la cunoștință conținu
tul sesizărilor, ne-a 
trimis un amplu refe
rai do cercetare din 
care rezultă că, Intr-a
devăr, reclama ți tie
s-au dovedit a fl înte
meiate. După ce stat 
enumerate o serie de 
lucrări făcuta in in
teresul personal ni șe
fului <te depou și al al
tora. In răspuns ie ara
tă că „iov. Borbu Ma
rian. deși este apreciat 
pentru pregătirea sa 
profesională și contri
buția adusă la realiza
rea sardnllor de plan, 
totuși, prin abaterile șl 
abuzurile săvlrșlte, a 
făcut să-l scadă pres
tigiul sl autoritatea sa 
de șef de unitate. EI nu 
a fost un exemplu per
sonal in privința res
pectării disciplinei, a 
legilor șl a instrucțiu
nilor in vigoare, nepu- 
tind In fetal acesta să 
la poziție împotriva ce
lor care încâlci regu
lile dc etica șl echitate 
socială (subL n.s.)... 
El toe face vinovat șl 
pentru că nu a con
trolat a! nu a luat ’mă
suri Împotriva acelor 
enlariațl răspunzători 
cu evidența materiale
lor (firește, din ace
leași motive subliniate 
mai bus — n.n.), din 
care cauză s-a creat 
posibilitatea sustrage
rii, unor materiale din 
depou”. în oontinuare, 
răspunsul se referă la 
tov. Costlcă Vlad, care, 
„nbuzlnd de funcția âa 
mețanlc instructor și 
secretar al ■
da î||’

Tribuna 
experienfei 
înaintate"

■
Pentru a pune fa indemlna or

ganizațiilor do partid din Între
prinderi un material dl mal bo
gat, cure să poată fl consultat 
de muncitori, tehnldenl șl Ingi
neri la punctele do agitație șl 
documentare din fabrici șl uzi
ne, secția de propagandă a co
mitetului județean de partid a 
luat inițiativa editării unei co
lecții de broșuri cu titlul „Tri
buna experienței înaintate”. 
Plnă acum, nu apărut broșurii® 
„Flecare ingins' șl tebnlctan/^ . 
rezolve o probienta tehnică de 
producție” șl ..Autoutllnrea — un 
test de maturitate politică șl 

Infățișind experiența 
de Uzina do piese auto

sancționai cu voi de 
blam și scos din func
ția de locțiitor de ee- 
crelar nl comitetului 
comunal de partid Di- 
deșJl“.

Ce a Impui luarea 
unei asemenea măsuri? 
Dăm cuvîntul autoru
lui sesizării : „Sint se
cretarul comitetului 
comunal U.T.C. Di- 
deșii, membru al bi
roului comitetului co
munal de partid șl de
putat comimal. în ple
nara comitetului co
munal dc partid din 
decembrie anul trecut 
am criticat o serie de 
abateri săvirș'tc do 
Neacșu Petre, locțiito
rul secretarului comi
tatului comunal . de 
partid șl directorul că
minului cultural din 
Dideștl. Am tăcut a- 
censta In numele spi
ritului de echitate și 
corectitudine care tre
buie ett caracterizeze 
munca noastră, a co
muniștilor. Dar nu du
pă mult timp, m-arn 
pomenit cu o stație 
din partea comisiei dc 
judecată a consiliului 
popular comunal, in 
fapi căreia eram invi
tat să mă prezint, in 
calitate de plrlt, pen
tru insultă la adresa 
sus-numitulul”. După 
ce face precizarea că 
era vorba doar despre 
problemele ridicate de 
el in plenara de partid
— considerate ulterior 
drept Insultă, deși s-au 
dovedit n fi adevărata
— autorul tșl manifes
tă Încrederea că ade
vărul va Ieși la Iveală 
și se vor lua măsurile

tehnică”, 
dobindltă _________________
șl. respectiv, tie fabrica ..Flamu
ra Ilașle” Sibiu. Colecția va fi 
întregită cu noi broșuri dedi
cate cercetării uzinale la „Emai
lul Roșu” Mediaș șl ai tribuna 
ale experienței înaintate In ob
ținerea unor recolte ’bogate In 
cele mal bune cooperative agri
cole din ludei

Cel mai bun 
control 

autocontrolul!

!
i 
1I corespunzătoare. Ceea
; 'ce 's-ă șl lntlmplăt ' a ci

Pentru că nu-i este 
permis nimănui ®ă ne
socotească prindpiu) 
după care problemele 
ridicata tn adunările 
de partid se rezolvă 
numai In cadrul orga;- __ ____  _____
nizafiilor de partid șl diții. el însuși 
nu la organele de ju- *■■-•' - - 
decată Faptul este ctj 
atlt mal condamnabil 
cu cit N.P avea muncă 
de rfiwpundare tn ca
draj) organizație) de 
partid o comunei șl. In 
locul unei atitudini 
principiale față dă cri
tică, ei a căutat să se 
răzbune. După cum re
zultă din răspunsul ci
tat, Încercarea Iul n-a 
fost Insă toie-ată do 
către comitetul jude
țean dc partid.

Ita Fabrica de confecții din 
Dorohol a fost introdus, expe
rimental, in brigada nr. 0. auto
controlul muncitoresc al calită
ții produselor. Autocontrolul 
constă. In principal, in aceea că 
fiecare muncitor controlează 
alit calitatea operațiunilor exe
cutate do el însuși, dt șl de 
muncitorii dc pe fluxul tehnolo- 

bricatul sau produsul pentru f!- 
ntaare. Rezultatele înregistrate 
plnă acum sînt concludente : 
nici un produs finit nu n făcut 
cale întoarsă de Iu controlul 
tehnic de ealltate al fabricii. 
Noul sistem do control vă fl ex- 
tlna șl In celelalte brigăzi 
con,'v>,i .

El’Țl

așa-zLfi

• 1

\’cciiloi ROSCA

rezolvorea- 
oamenilor

baritonul 
Cappucetlll

itate in toa- 
ițllle do par- 

Depoul

UȘI METALICE, 
CAZANE..

Șl ABUZURI
Două scrisori, sosite

la clteva zile una după Ploiești.

■ii'

ion-

BACĂU

ARGEȘt

conducerea

mercială la nivelul solicitărilor. în n- 
condlțll, prezenta unor case 
iz! este binevenită. Deși co- 

. ............../ ' ' î." foarte
bine aeest adevăr, in perioada scur-

— de «ervlcJul de transport
I

Ludovic Spiess aplaudat 
•din nou la Neapole

romăr» dovlc ' Spies?. Da 
■J scrie cronicarul 
publicului napolltat

. ti este bine''.cunoscută 
personalitatea tenoru
lui romfin „vocea ra 
amplă liberă mlă 
dtoLsă Ilmpezunei* 51

marclndu-M îndeosebi tulul, slgurnnțs co 
prin „strălucirez și core J..ti;! 
iotodnti dulceața vo-

1. prin incisivi-
... __ _ „ _____ .■axării, prin lim-
preclațl soliști pezlmea dicțiunii”, 
i-ana Lulsa Ma- Grupul cta excelent!

ctntfirețl a constituit
— subliniază Alfredo
Parente, cunoscut cri
tic al ziarului „II Mal-

Ludovic > 
fost timp do două săp-

Oaspetele i 
care — după cum a- fel 
minteșt» press ita- —1
liană - crease la a- 
celași teatru „un Fio 
reslan de neidlai” ir 
„Fldelto* d« Beotho 
ves a realiza'- 
Iu! Iu! Riccardo

ș
Spfco a

iămînl ""invitatul Tea
trului „San Carlo” dir 
Ncapolq Pe scena a- 
castel venerabile in 
slituțL artistice teno 
rul romăr. e apărui 
recent Intr-uns din 
tre cele mal impre
sionante creați! de 
maturitate ale lui 
Verdi — .„Bal mns- ci! salo, 
cat". în compania u- ta ten fra: 
nor aprocl 
ca sop:.. 
rugii ario.

/■'Pletrd^fj.., . ..
mezzosoprana Adriana 
Lazzarinl și sub con
ducerea muzicala , n ,i„. .
dirijorului Franco .^no.,,- aî'BC'ln °rln-
Mnnnlno. Ludovic ciPilla 8 spectacolului.
Sp’eag a deținut rolul relovind In mod deo-' .... —... - ceblt npaj-jțjjj iuj

i
(Urmare din pag. 1)

cînță. înainte, mașinile erau dirijate 
„de sus" — de serviciul de transport 
a! Întreprinderii care, practic, nu pu
tea coordona In fiecare moment pro
gramul acestora. De ta 20 februa
rie o.c. am hplării irecerea acestor 
mașinii sut^ directa îndrumare a șe
filor de magazine. Rezailtanil ; cu ace
lași jfarc de mașini, ponderea mărfu
rilor transportata in domiciliu a cres
cut în numai o săplămlnă, cu OT la 
guta. . 7 p i.J

Discutam deunăzi ta ___ ______
O.C.L. Tehnometal posibilitatea in
troducerii In comerțul'cu bunuri e- 
lecirocnsnlce a acestui sistem de tran
sport Ia domiciliu.

— ’Noi- avem părerea noastră, nl 
s-a spus. Singura soluție de îmbună
tățire a servirii populației este mări
rea parcului auto I

Ara să fie ? ii Verificăm folie de par
curs ale mașinilor aflate In .dotare. 
Constatăm: coeficientul de utilizare 
a capacității parcului de mașini este 
de numai... 19.75 ta sută. Rezultatul : 
In Ump ce mașinile mal mult stau 
eau merg Ini gol. 93 din IOT de 
cumpărători trebuie să ducă In bra
țe televizorul sau mașina do spălat 
să plătească pre''url Piperate „ocazio
nalilor" pentru transportarea lor ta 
domicilliL

— Este normală aceasta situație î 
— l-am întrebat pe directorul comer
cial Poire lonescu.

— No! am încercat să le transpor
tăm cumpărătorilor marfa la domi
ciliu. însă ei nu vor, țin morțiș să 
meargă personal cu marfa acasă.

„.Magazinul de produse electroteh
nice din piața Sf. Gheorghe. Cerem 
părerea cltorvn cumpărători care 
tocmai Itsenu din unitate cu marfa 
In brațe.

— E absurd să se creadă că exista 
cineva care preferă să lase frigiderul 
pe trotuar, să; alerge după taximetru 
sau să plătească „ocazionalilor" de 
3—4 ori mal scump .declt e tariful, 
ne-a declarat Valentin Pirvu din 
Aleea Postăvarului nr. 4. Cu d- 
teva luni In urmă, am cumpă
rat ua televizor. Am fost de

ro _------ ........
re- ușurințe fluids a do-

ci 
! cintarețul în

vinge dificultățile țe-. 
sfituril muzicale. Știm, 
de altfel, cu ce tinete 
șl abilitate tehnică el 
modelează și șle tuleș
te fraza. Cu aceeași 
autenticitate expre
sivă, dniărelul alter
nează aspectul dra
matic cu cel liric, ma
niera incLslvă. lapi
dară șl profund ver- 
dlană. eu cea suavă a 
emoțiilor delicate”.

acord să ml-1 trimită acasă la ora 
fixata. Dar șl acum regret. Mi l-nu 
adus Intr-un hal fără de lini: zglriat, 
lovit, dereglat. A trebuit să chem un 
specialist să-lpuita la punct.

— Șl mal e ceva, intervine Gh. 
C'rstea din str. Cosmonauțllor hr. 5. 
Dacă cumperi marfa dimineața, n-are 
cine să țl-o aducă acasă. Serviciul 
de transport la domiciliu funcționea
ză la toate magazinele O.C.L. Teh- 
nometal doar după amiaza.

Prin urmare la O.C.L. Tehnometal

șutat- să profite de Sublinieri
posibilitățile ’ -------"
■legale de a-șa procura mlse uucrllclor foruri 
dini unitate unele ma- din Județul Argeș, la 
teriale necesare Insta
lației de încălzire cen
trală

■ său’”.
a „_ _ _____

în aceste con- 
—. .1—-J-'îi’ hei 

fiind, un .exemplu In ce 
privește' apărarea ș! 
păstrarea avutului obș
tea:, „nu a putut iun 
poziție combativă șl 
notări tă I m potriva a- 
ceidrn care s-au dedat 
la acte de necinste si 
au încălcat legile?.

După cum se arată 
In răspunsul primit, 
cel vinovaț! au fast 
sancționați In cadrul 
plenarei comitetului do» 
partid oi modulul 
C.F.R, r''<>'ef.l șl 6-au 
luat măsuri de recu
perare a prejudiciului 
adus. Totodată, s-a 
stabilit ca acesta aba
teri șl măsurile luate 
ea fie dtacul 
te organizai 
Ud din De[

rare redacția nu « pri- 
mlt răspuns, deși ter- 

imobUuîuI nwncl« le®»!® nu tre- 
cui de mult Astfel, 

, Uniunea Județeană a 
cooperativelor agricole 
de producție a rămas 
datoare redacției cu 
răspunsuri la 8 scrisori 
din anul 1071 și fa 2 
din 1072. De asemenea, 
consulul popular ju
dețean nu a trimis re
dacție! răspuns la 4 
scrisori datlnd din 1071 
șl la . 2 din 1072.

Socotim necesară in
tervenția Com Ita tulul 
județean Argeș nl 
P.C.R. pentru a trage 
la răspundere po cel 
c© se fac vlnovațl de 
încălcarea hotărî rilor

de partid ș! de stat in ■ 
legătură, cu 
scrisorilor 
muncLL

„EXAM" 
și catalogul

dc

23.'1£I7O: „Comitetul executiv va lua 
măsuri penlru extinderea gamei de 
servicii, organlzînd livrarea produse
lor allmeniare, la ară îixil, pe buză 
de comenzi prealabile, tnfllnfarea de 
case de comenzi In noile cartiere de 
locuințe, livrarea la domiciliu a pro
duselor alimentare șl a legumelor™" 

Să luăm po rind fiecare prevedere 
In parte :

1. Organizarea comenzilor la oră 
fixă (adică cetățeanul dă telefon șl 
Indică ce mărfuri dorește să cum-

’ f 
I

Verificarea cunoștințelor con
stituie unul din momentele prin- ■ 
ci palo ale lecției. Pentru a fi dr 
mai obiectiv în aprecierea lor, 
profesorul do matematici Mlhal 
DumUrescu. de 1a Liceul nr. 1 
din municipiul Gh, Gheorghiu-1 
Dej. s-a gindlt să-și caute un 
ajutor. El n reușit să realizeze, 
cu ajutorul elevilor, un aparat 
de verificare a cunoștințelor, pe” 
care 1-e denumit „EXAM I”. Cu ' 
ajutorul unor semnale luminoa
se. aparatul indică, prin simpla 
apăsare pe un buton, dacă răs
punsul dat de elev este corect 
sau nu. Căutlnd să perfecțione
ze acest aparat, profesorul de 
fizică Befa Vecsey. de ta același 
liceu, a conceput șl realizat un. 
altul, ceva mal complicat, ca- j 
pabll să selecteze un număr mal 
more de răspunsuri, pe care l-a 
denumit „EXAM TIB.

sonarea
©

nu e vorba.nld.de insuficiența mij
loacelor de transport, nld de „capri
ciile cumpărătorilor”. E mai degrabă 
.vorba de proasta organizare a acestui 
w-viclu.

Mari carențe șl flagrante negfiji 
țe se manifesta In sfera serviciilor 
din comerțul cu produse alimentare. 
Da pildă In una din casele de co
menzi — aceea a magazinului „Unic” 
— In principiu comenzile se fac prin 
telefon. In principiu numai — căci 
in practică telefonul este PEsrmnnerit 
blocat. Cititori ne sesizează că au 
incertai timp de ore întregi să „prin
dă" o comunicare telefonică, dar In 
zadar. „Iți convine mai bine să mergi 
pe Joi Ia magazin, să aștepți orieit. 
declt să stal ceasuri intrigi In tele
fonul permanent ocupat” — pe spun 
unii. Alții întreabă : „oare data vorba 
de o proastă organizare sau pur șl' 
simplu se pune receptorul jos din 
furcă eu ceasurile ?" Desigur se 
poate înțelege aglomerarea comenzi-

- lor telefonice — dar nu și lipsa de
.. — j

ce stipula In ocenstă 
articolul 12 din Etotărirea

preocupare pentru a se RflJ.i o 
soluție. Iată ce stipula In această 
privință

pare, lor La ora itablUtfi trece pe La 
magazin și le la gata împachetate, 
fără a niai sta la rind).

— Dv. onorați romenzl la oră fixă î 
— l-am întrebat pe Mircea Carapeț, 
șeful unității eu autoservire nr. 33 
din sir. Nlțu Vaslle.

— Comenzi la oră fixă 1 Ce vrea 
să zică asta ? — ne-a întrebat șl el 
pe noi. rldiclnd din umeri.

Complet edificați, am repetat În
trebarea tovarășului DavJd Toma, di
rectorul comercial al O.C.L. — nr. 5, 
din care face parte unitatea vizitată.

— Metoda o toarte bună, nl se ex
plică: economic de timp pentru 
cliențl, circulație mal rapidă a măr
furilor... Ea poale fi aplicată pretu
tindeni (unde exlata telefon) pentru 
că nu wiidtă nld-un leu investiții.

— O aplicați ? ‘
— O aplicăm, cum __ __
— In cile unități te livrează, in 

prezent mărfurile la ore fixe ?
■— La... una (!)
2. Organizarea caselor de comenzi.
Ața cum am mai arătat șl cu alte 

prilejuri, pentru moment, majoritatea 
cartierelor noi nu au Încă o rețea co-

sa nu.

ore fixe 1

semenea < 
de comenzi este _____ .
mcrelnnțli Capitalei cunosc 

să. de In emiterea hotărirll amintite 
nu a apărut nici o unitate nouă cu 
profilul respectiv.

— Da ce nu ați organizat o casă 
de comenzi în Balta Albă ? — l-am 
întrebat pe Constantin Donescu, di
rectorul comercial al O.CX.-4.

— Noi avem un proiect, dar nu am 
găsit un local corespunzător.

La prima vedere argumentul pare 
foarte serios. ConsultLnd Insă situația 
spațiilor primite în ultimul an de 
O.C.L., ne dăm seama că realitatea e 
cu total alta. In 1971, organizației co
merciale nr. 4 1 g-au pus ta dispozi
ție nld mai mult, aid mai puțin, de- 
dt 14 mol unltațL Deci, dacă exista 
interes, unitatea propusă se putea 
organiza. Aproximativ aceleași situa
ții IntUnlm șl In alto sectoare ale o- 
rașulul.

3. Livrarea legumelor la domlcîUa. 
Nu mal o cazul să demonstrăm fac-

. lorilor do răspundere din comerțul 
cu legume și fructe că organizarea 
aprovizionării la domldliu Mie ne
cesară, p4»Iblli și rentabilă. Bilan
țul financiar favorabil cu rare s-a 
încheia'- In anii din urmă activitatea 
respectivă pune Lnsă In fata repre
zentanților LL.F. un mare semn do ■ 
întrebare : de ce au desființat do a- 
nuî trecut sistemul Livrării Tegunfa- 
tor la domiciliul cumpărătorilor ? 
Pentru că era.,, rentabil ?

Așadar — a reieșit cu claritate — 
fiecare prevedere a hotăriril nr. 2â 
putea fi realizată întocmai, exls- 
tirtd realmente condiții do perfec
ționare a serviciilor comerciale. 
Deoramdaiă Insă, vrînd nevrlnd, 
revenim In vochlle condurii: există 
încă in rindul cornercionțllor din Ca
pitală o inexplicabilă lipsă de respect 
față da cerințele cetățenilor. Faptul 
că tn cazurile prezentate avem de-a- 
face șl cu nelndepllnlrea unei hotă
rî rl a consiliului popular municipal, 
ne îndreptățește, o dată mai mult, să 
sofidfam factorilor competenți o a- 
nnllză generală a sttaațlef și urgen
tarea măsurilor necesare pentru a- 
pilcarea prevederilor eL

MEHEDINȚI

Omagiu 
lui Decebal

In acest Început de primăva
ră. alături de grădinarii care 
pregătesc noua haină florală a 
parcului „23 August” din Turnu- 
Severin, și-a făcut apariția șl 
un grup de lucrători care înal
tă aici un nou monument Istoric. 
Este vorba de .un bust nl Iul 
Decebal. executat de sculptorul 
Marius Butnoiu. Actul ridicării 
noului monument istoric se În
cadrează In numeroasele acțiuni 
culturale prin care severinenii 
marchează împlinirea a 1850 de 
ani de existentă documentară a 
orașului de bb molul Dunării

Plămînii" 
Piteștiului

Parcul „TrlvaJe”. cu pădurea 
ea ozonatfi. întinsă pe sute de 
hectare, este denumit pe bună 
dreptate. „plămlnul Piteștiului". 
Dar nu este singurul." deoarece 
edilii locali au hoiărit cn pe mă
sura dezvoltării orașului să fie 
extinse șl alte suprafețe de pă
dure. în prezent prin munca 
voluntară a populației, pe cor
nișa Smeurei. teren situat po te
rasa superioară a municipiului.

. se conturează un nou „plămln” 
— o plantație cu zeci de mii de 
conifere. Totodată, se preconi
zează amenajarea de noi perdele 
de proiecție împotriva poluării 
și Ini alte locuri din Pitești.

vorba.nld.de
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este

un prieten de nădejde

" 1
actualei ediții a 
dlale de hochei
- es'.e vorba <„România

mor meciuri MA

pentru țările africane

SClNTEIÂ - luni 27 martie 1972

Ample și elogioase comentarii 
în presa zambiană consacrate vizitei

bllcă biografia tovarășului Nlcolae 
Coaușescu, Însoțită. de portretul a- 
cesiula, evoclnd Îndelungatul său 
trecut de luptă revoluționară, me
ritele sale în făurirea României npî. 

„Times of Zambia" scoate in 
evidență modul sărbătoresc In care 
a fost Inllmplnat președintele 
României socialiste Jn orașul Chin- 
gola, redlnd, totodată, ample pasa
je din cuvtatarea rostită in fața 
minerilor de la exploatarea cupri
feră Nchanga. ReioUndu-se în con
tinuare despre festivitatea de la 
primăria din Lusaka, Sint reprodu
se Integral pasajele din cuvfatarca 
tovarășului NI colac- Ceaușescu re
feritoare, la legiamtatea luptei pd- 

• poarelor africane' ^enttu'Uchldârca; 
definitivă a colonialismului. ’

La rîndul său, „Zambia Dally 
................... Jî 

.jersoane pe aeroportul .Internatio
nal dtn Lusaka, venite sii-1 salute 
pa solul României socialiste, sub:!-, 
nilnd, totodată, ovațiile cu care a- 
cesia a fost InHmplnat. Zlarul-școa- 
te ta relief, printr-un Litiu pe mal 
multe coloane, Ideda dta cuvinte" 
rea președintelui Consiliului de 
Stat privind însemnătatea pe care 
p prezintă unitatea si.alrior și po
poarelor africane pentru consolida
rea independenței, pentru dezvol
tarea lor pe mal departe.

Presa zambiană reflectă pe 
larg vizita tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, piibllrfnd în prima pa
gină ample reportaje, pe mal multe 
coloane, însoțite de fotografii. 
Principii ele, coti alene caro apar la 
Lusi^Eh — „Times' of Zambia" și 
„Zambia Dally Mall" — redau di
feritele etape ale vizitei, subliniind 
primirea entuziastă făcută pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Românie! socialiste la sosirea sa în 
Zambia, întiinîrea cu muneltorii.de 
la mina Nchanga din zona de ex
ploatare a cuprului, ceremonia de
cernării. titlului de Cetățean liber 
al orașului Lusaka. ■

„Times of Zambia" î.și intitulea
ză semnificativ unul din reporta
je : „Lupta dumneavoastră. este■ și 
lupta noastră — spune Ceaușescu", —-
mențlonînd profundul ecou al cu- -Mail" relevă p."czer.ța a mii de 
vin tarii conducăiorulul > român la---- - —
recepția oferită de președintele 
Katufda. „Președintele Nlcolae 
Ceaușescu, scrie ziarul, a declarat 
că Africa trebuie să fie a africa
nilor, că poporul rpmfln dorește ca 
popoarele aflai© încă sub Jugul co
lonial să devină libere șl stăplne 
pe propriul lor destin. în România, 
țările africane, care sint -hotărtte 
să înfringă dușmanul, au un prie-

, ten de nădejde". Aceiași ziar pu

i"
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Două dintre ede trei favorita ate 

■■■■■■■■-j canipjonafeJor mon- 
____ I ______ pe gheață (grapa !i> 
— es'.e vorba de echipele Stateior 
Unita ale America! șt ItepulilM De
mocrate Germane — au e voi unt asea
ră pe paJtaoaru! acoperit „23 Au- 
gust", In comjMKila unor formații cre- 

' dltate ra tsanre redusa la victorie, fără 
veleilâțl, ins& — după cum aveau să 
remarce toți cel circa 3 OOO de spec
tatori — ra jucători amblțtaji, cu
rajoși. deloc împărați ia ghidul... că 
stat dinainte Învinși. Acest lucru itl 
l-au arătat mal întll hocheișlll nor- 
vegienl. ale căror pretenții la vJdo- 
rie fa fața echipe! R.D.G. erau, după 
numeroși specialiști; chiar ca ®i 
inexistenta. Surpj-lză fașă generală. 
Cei care aveau să domine, sa se im
pună — uneori chiar' categoric — in 

‘ aceasta primă partidă a cuplajului au 
fost tocmai norvegienii. El au des
chis. scorul, .la numai, patra minute 
do La Începerea jocului,- au rtost, 'In
tr-adevăr,'' egalați (cu foarte mare 
greutate), dar ajx>l au reușit aă ia 
clin nou conducerea. Tn fața repEcli 
eu total neașteptate date de echipa 
scandinavă, hochelțsill din R.D.G., 
dtșl mult mai experimentați șl cu o 
superioritate tehnică; evidentă, s-au 

. văzut hevolțl să facă apei la ultimele 
tor energii pentru ca, după trecerea 
a două reprize, scorul să devină egal.

A trebuit să soseoMă repriza a 
treia pentru ca pronosticurile să fie, 
totuși, confirmate. IIocho!știi ger
mani, Juclnd acum mult mal combi
nații’, cu mal mare atenție șl șutind

confirmate. HodiolșUl ger-

cu mal mare atenție șl șutind 
pe poartă d!n toate pozițiile, s-ou Im
pus șl au obținut victoria la un scor 
liniștitor: 5—2. în uJUma parte a a- 

’■ castel pasionante partide, norvegie
nii. epuizați fizicește de eforturMe 
depuse in prealabJl, nu au mal putut 
riposta în mod corespunzător, pasele

5 IsiS t.âS‘ ' Wî;,. • VefK

prerise șl fulgerătoare ale adversari
lor productad derută ta fața porțiia_ 
părate de Oestensen. Do altfel, por
tarul mtirvegtan a avut intervenții 
extraordtaBre ; ta primele 40 de mi
nute de Joc, do’l a foa» „bombardat" 
neîncetat, a primit doar două goluri.

Inteiresant da arătat că echipele 
S.U.A. șl Japoniei, care au intrat a- 
pol pe teremil de gheață, au a\-ut fie- 
car© Sn parte o anumită prudență — 
japonezii pentru a nu mai pierde, ca 
In ajun, la un scor net, americanii 
pentru a nu fi suriJrinșl de o even
tuală rijxîsta puternică, cum „pă
țiseră* sportivii din RJD.G. ta partida 
inchrtatâ cu puține minute fcahite. 
N-a fost nevoie însă să treacă declt 
dteva zed de secunde pentru ca șă 
fie limpede pentru orJane că victo
ria nu poate aparține decât echipei 
S.U.A. Singura „necunoscută' «ra 
dimensiunea scorului ; la Început, a- 
tactirilo s-au purtat doar la o sin
gură poartă — spre cea u Japonezi
lor. Și golurile au tairat. until după 
altul. Fapt este că obla trecuseră 
lănci minute șl S.U.A. conducea cu 
4—0. în restul timpului, piuă la pri
ma pauză, aspectul jocului nu s-a 
schimbat aproape; deloc. Inițiallvaa- 
mcricanllor' a' rămas .aceeași. La fel 
de Jiudinentn. la fel de pcriculoagă 
pentru poarta adversă. Antrenorul 
Japonez a schimbat portarul, dar nu
mai cu atit era greu, cWar Imposibil 
de schimbat scursul normal al Jocu
lui. Rarele' contraatacuri, Îndeobște 
rapide, nu ajungeau să se finalizeze, 
repiteren, colegilor lui Watt ta fața 
porții acestuia nelăstad deloc breșe. 
La capătul a 20 do minute, scor 6—1 
pentru S.U.A.

porții acestuia nelăstad deloc breșe. 
La «tpă'ul a 20 do mbiute, scor 6—1 
pentru S.U.A.

A doua repriză. Jocul devine mal 
îndjrjlț. Japonezii, agUI, mal oten',1, 
Ișl urmăresc Îndeaproape, om la om, 
partenerii. Neputsnd ( suporta pres- 
?. ■ ■ ! '

CAMPIONATE - COMPETIȚII

Etag-ul, enervîndu-se, ' americanii 
faultează, echipa râmtalnd în două 
rtaduri in doar trei Jucători de diap. 
Portarul Watt nu mai are cKpe de 
liniște, ca la iniiepuL El primește un 
gol (șutul a fost lmparabil). dar e-
chlplaril săi. 11 „răzbună" Înscriind 
două. în continuare dteva faze de 
mare spectacol ; taiercepțll, contra
atacuri, cursa de... patinaj viteză, fu
luri în-bară, bndteckuri, dar numai 
un gol, In poarta Iul Wnli.^ După două 
1 țg/u■«:, .j.w.,,.— 
final, S.UJL—Japon!

AslăzL o zl pltafl 
un meci : R.D.G.—lugoaîa’ 
ora 11). după-amtază. do...............
nla—Japonia (ora 17) șl România— 
Norvegia (ora 19,30). Cum lesne sa 
observă, hochelștll noștri — care se 
vo- afla acum pentru a doua oară 
la examen — au o misiune dificilă, 
tiochelșlli norvegieni, așa cum nu 
doyed!l-o aseară, puțind face fală 
oricărui atac, orldt de puternic. Cu 
titlu informativ este de arătat (pro
babil. jucătorilor noștri 11 s-a adus 
la cunoștință) că aseară -la, poarta 
echipei Norvegiei ou fost trasa 83 de 
șuturi : fa primele două reprize, din 
27 de șuturi, respectiv 23, ncpuilia- 
du-se realiza declt cite 
gol.

u.i &u«, ,,, poarta Jul Watt’. După v.— 
reprize, S.U.A.—Japonia 8—3, iar tn 

’ îiiS 14-5.
. De dimineață. 

.Livio (de la 
două : Pok>-

un singur

Ion DUMTTRIU
★

în localitatea elvețieni: Lyss au în
ceput Întrecerile grupei B a campio
natului european de hochei pe ghea
ță pentru Juniori. La actualul cnm- 
ptonat sfat prezente zece renrezenui- 
tive, printre care șl cea a târli noas
tre. Juniorii români sini fa grupă cu 
formațiile Ungariei. Danemarcei, El
veției șl Franței. Ieri, tinerii noștri 
hochelșll au dșUgut meciul ra 
tivii iiMghlarl cu scorul de 
(3—2. 0—1. 3—1). Al doilea, 
astăzi cu Danemarca.

gpor-

O fază echilibrata dinlr-un meci cu scor disproporjional îl S ierni ci — Di-

9 RUGBI — în campionatul repu
blican de rusfbl. duminică, Steaua a 
învins cu scorul de 19—0 (0—0) pe
Dlnamo București ! AJfe rezultate : 
Universitatea TLmUoara—Agronomia 
Quj 19—0 : C.S..M. Sibiu—Politeh
nica Iași 10—0 Rulmentul Blriad— 
Gloria București 16—0. _

S, POLO — La bazinul acoperit

Atrași de o vnsnrto potalviiă pen
tru fotbal, aproximai! v 130 0'241 de 
spectatori a-au așezat in tribunele a 
opt stadioane din (ară spre a ur
mări; meciurile,celei? de-a XVlII-a e- 
tajx> a primei divizii. Desfășurarea 
parMdeior s-a distins nrln replica c- 
chlpeior oaspete, cu Jocuri bune, mal 
ales In epurare, fapt co a prilejuit 
acestei etape să se asemene din 
punct de vedere al scoruri'or cu- a- 
onle.-'dln- campkmatal. Italian, atlt de 
zglrclt tn materia de goluri. Nu: mal 
puțin-de* eteri mec juri..au. cunoscut 
la pauză rezultatul de 0—0 s-l tot a- 
Utea întllnjri s-au Încheiat cu 1—0 1 
îri asemenea condiții, pu-1 ele mira
re că am teregfs’raț la 'totalul punc
telor Însoțise cifra de 13, cifră nu 

, .. cea' mal
de la începutul campîo-

i

namo 19—0 I

Rezultate tehnice Clasamentul

Ji
ț.

• Petrolul—Rapid 1-M (0—0). A 
marcat : Moldovan (mln, £3).

o Dlnamo—Politehnica I—0 (3—G). 
A marcat : Florian Dumitrescu
(mln. $1).

5 Plrvu (miri. BS), Oblemeneo foita. 
’ 6.2), Mareu (mln. Eî).

• Farul—Steaua 1—0 (1—*). A 
marcat : Nlstor (tr.in. 31)..tuorcai : îviswr țuuu. aaj. „
• F.C. Argeș—Steagul roții 0—î 

l 0—0). Au marcat : Zoi Inel (min.

U.T.A. J8 10 B
Steagul roșu IS S g
"" ----------

s 3 
7 6
S 3 

'7 8

La Invitația Frontului Național al 
Germaniei Democrate, duminică di
mineață a plecat la Berlin o delegație 
a Frontului Unității Socialiste, alcă
tuia din tovarășii Mlhai! Levente, 
secretar al Consiliului Național al 
J,Ui, președintele Grupului parla
mentar rorrțftn al Uniunii interparla
mentare, țl‘ Tudor Drăganu, vice
președinte al Grupului Uniunii Inter
parlamentare.

JDupă vizita pe 
In R.D. Germană,

• - \ 

care o va efectua 
delegația va pleca

j’.' /. Iî 
la Yaounde, Camerun, pentru a par
ticipa Ia .lucrările sesiunii de primă
vară a Uniunii interparlamentare.

La plecare, po aeroportul Oîbpenl, 
erau prezenp , ; Mlhai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al r'.l;..'?.. Șțanclu StaJan șl Mir
cea Rebreanu, deputnțl, precum șl 
activiști al Consulului Național al 
F.U.S.

Au fost de față membri al ombatsa' 
del R.D. Germane la București.

r

(Agerprțss)

i
1

/

$ .. .. „■

Cronica zilei
g

vremea
Duminică o sosit In Capitală o de

legație a Federației Naționale a Sin
dicatelor mundtorilor șl funcționari
lor din Liban, eontlusă de Nleola 
Lahăm, 'secretar al federației, care. 
La Invitația Consiliului Central al 
U.CUS.R., va face o vizită de infor
mare fn țara noasteă.

* '
La Oradea s-au desfășurat dumini

că manifestări prilejuite de Împlini
rea a 120 de ani de ia Înființarea 
.Societății de lectură din Oradea. La 
simpozionul cu tema „Societatea de 
lectură din Oradea, cel dinții cenaclu 
bihorean", la care au participat mem
brii cenaclurilor literare români șl 
maghiari din localitate și din județ, 
oameni de cultură, redactori ai re
vistei „Familia", au fost Înfățișate k- 
tortcul societății șl aspecte din acti
vitatea cenaclurilor literare blhorene 
In ultimele două decenlL

(Agerpret)

Icrî in (ară : vremea s-a încălzit în 
țoale regiunile. Cerul a fost mal mult 
senin, exceptlnd Moldova, unde a fost 
variabil. Vinlul a suflat slab plnâ la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
17 oscila intro 9 grade la Constanța 
și Sf. Gheorghe-dojUi șl 20 de grade 
la Slnnlcolau Mare. Timișoara, Ban- 
Joc șl Moldova Veche. La București : 
vremea a fost frumoasă șl e-a încăl
zit.

Timpul probabil pentru zilele do 
23, 29 șl 39 martie. In (ară : vreme 
schimbătoare. Cerul va fl variabil, 
mal mult noros la Început in jumă
tatea de nord a țârii, unde vor cădea 
pJol locale. Tn rest, ploi Izolate. Vini 
potrivit, predominlnd din sectorul 
vestic. Tempera tarile minime vor fl 
cuprinse Intra minus 5 șl plus 5 gra
de, Iar maximele Intre 8 șl 18 grade. 
La București: vreme schimbătoare. 
Gerul va fl temporar norm, favorabil 
ploii slabe. Vlnt slab pinfl la potrivit

ț

r

tregesc sortimentele de mobilă 
fabricata la Întreprinderea 
„Partizanul* din Rm. Sărat. La

BUZĂU (Corespondentul.,,&tăn- 
tell", Radu Gheorghiu). — în 
cele frei.Importante intreprin- „x-mutuiiui «m juu. ou.,,;. 
deri de Industrie locală ale ju- Întreprinderea „Flacăra" Buzău
dejului Buzău s-au asimilat, tn nu fov£ asimilate plăci traforate
ultimul timp, numeroase produ
se noi, pentru fondul de marfă 
al pieței șl pentru asigurarea 
ooonerărîl cu industria republi
cană. în acest un. de nlldâ, m 
vor asimila ffll de noi produsa, 
față ele 44 ta 1971. La Întreprin
derea „Metalurgica" din Buzău 
au Intrat In producția do seric 
și au fost primite cu saiixfac- 
ț!e de beneficiari noi articole u- 
tlle penlru sportivi șl excursio
nist!. Tot ulc! se realizează soba 
„Petrocator”, cu carburator e- 
conotnlc șl cu randament ier
nile îmbunătățit. La rlndul lor. 
noile birouri cu două corpuri ta-

pentru gard de diferite dimen
siuni, garduri combinate din 
prefabricate șl metal, dale pen
tru pavarea curți lor Interioare, 
precum șl placaje din piatră de 
calcar, rare valorifică materia 
primă de la Măgura Buzăului. 
In ceea ce privește asimilările 
pentru colaborarea cu industria 
republicană, care ln lB7l au fort 
deosebit de fructuoase, trebuie 
remarcată intrarea In producția
de scrie a zed de repere di.n 
aluminiu turnat, precum șl ra- i 
dlatoarelo in ulei pentru uzi- ? 
noia „23 August? din București. J

■i

i

numai cu ghinion, dar șâ 
mică cifră de la începutul 
natului.

în etapa a XVIIf-a ©ei poate spu
ne că s-a jurat în folosul liderei cla
samentului. U.T.A. E drept, la Arad 
U.T.A. a . je.r. chinuit m fața Cri- 
șuiul, totuși, practic, ea șl-a mărit 
avansul față do Imediatele urmări
toare cu minimum trei puncta 1 F.C. 
Argeș, S.C. Bacău șl, „U“ Cluj șl-au 
văzut. stopata ascensiunea lor, numai 
Steagul roșu — victorioasă la Pi
tești, cu 2—0 1 — are dreptul, 
deocamdată, să spere ! La mal mult 
fiindcă In etapa viitoare ea va juca 
acasă eu Farul, In timp ce U.T.A. se 
va deplasa la Tg. Mureș, unde va 
avea de susținut o partidă foarte 
grea.

Dar să nu exagerăm nici șansele 
brașovenilor. Ele poț fi tot atit de 
efemere cum au fost șl ale altora 
Înaintea lor. în fond, să nu uităm 
că succesul lor de ia Pitești cate pri
mul doblndit de Steagul roșu pe te
ren străin, iar fără acumularea pune- , 
tel o.- „In deplasare* nu e posibil de 
atins o cota de 38 de puncte, cotă la 
care U.T.A. va ajunge aproape cu 
certitudine la Încheiere® campionatu
lui. <

în privința aouasta, nici S.C. Ba
cău —■ Învinsă pentru a doua oară 
in retur, șl Încă la scor, de către a- 
tecul crnlovean condus d-a golgeterul 
incontestabil ! Oblemenco — n-are 
perspective regulata de urmărire a 
liderei. Cu ailt mal mult, F.C. Ar
geș — caro a irosit acasă puncte riștl- 
gate la București — sau „U" Cluj, 
echipă foarte eficace ta turul 
campionatului, trusă care, ta retur, 
și-a mărit zeșlrea <ta puncte doar cu 
umil «îrigur,;șl'asia In trei meciuri ! 
Probabil, efectele acelui, turneu, far 
cleiurigat cm autocarul ilșl spun facă 
cuvlntul, probabil de aceea Oniric ș-a 
văzut Intrlnt țralaUy ușor do către nu 
mai puțin cunoscutul fost coteg In
tru h.iirte, Tlberlu Bone. (Do subli
niat că atit „U“ cit și F.C. Argeș au 
pierdut pentru prima oară In acest 
campionat' ta ele acasă).

Lămuriri Importante a adus cea
•L‘\ ' ! . /■ ■

Ieri, in divizia B
<■ .. ' îlH îj r.f’’’?

Seria I. Pol!tehnica Galați - C.F.R. 
Pașcani 3—0 ; Poiana Cimpina — S.N. 
Oltenița 3—0 ; Știința Bacău — Spor- 
lul Studențesc București 2—2 : Chi
mia Rm. vllcea -t Dunărea Giurgiu 
2—1 ; Metalul Plopenl' — Progresul 
București I—1 ; ' Progresul Brăila — 
Ceahlăul Piatra Neamț 2—1 ; Metalul 
București-—-Pornii Constanța 2—1 ; 
Metalul Tlrgovlșlc — F.C. Galați 0—0.

Dupi 17 etape, in clasament con
tinuă să conducă Sportul Studențesc 
— 27 piini:le| Pe locurile următoare : 
Progresul București, Politehnica Ga-J

!7J) șl GyGrfl (min. 75).
o Jim—C.F.B. Cluj j—e (i—s).

A marcat : Stotan (mia. SO.
O U.T.A.—Crlșul 1—0 (O-®). A 

l marcat : Both (mln. M) — La prt- 
1 nu repriză Broșnvsch! a ratat un 
l penalti.
/ o Unlversluilea Cluj—A.S.A. Tg. 
\ Mureș 1—2 (M). Au marcat : Mu- 
/ rețan (mln. 4) și Varadl (mim ST) 
’ pentru învingători ; Adam (mln.
I îi) pentru rjujcnl — din 11 m.

de-a XVIII-a etapă șl In partea de 
jos a clasamentului generai, unde 
Petrolul — prin victoria șa asupra 
iul Rapid — s-a distanțat la șase și. 
la -'șapte puncte de C.F.R. Cluj Ts!, 
respectiv, do CrlșuL Pentru ultimele 
două clasate, uceastă diferență pare 
foarte dificil de refăcut, ta pofida 
Jocurilor curajotwe pa care le prac- 

. Ecă nmbele echipe In returul cam- 
J ;4?'- ..UiH.

i

F.C. Argeș 18
S.C. nada 18 
A.S.A. ÎS
U. Cluj ÎS 
Dlnamo ÎS

- -------------------- -- ™
.18 
ÎS 
IS 
ÎS 
ÎS 
îs 
îs 
ÎS

Steaua
U. Craiova 
Rapid
Farul 
PoUtelinXGa 
Petrolul
C.F.U. 
Cricul

Cluj

”7’
6
7
7
7
5
6

Etapa viitoare
, ...... „'LsjV'.

Bacău—Petrolul, Steaua— 
Jiul. A.S.A. Tg. Mureș—(J.T.A., 
C.F.R. Cluj—F.C. Argeș. Poli
tehnica—Universitatea Craiova, 

îl roșu— 
Iversl latea 
i;?? I f’-; '

s.c.
ra. Murcț—C.T.A.,
■Fie, Argeș, Poll-

Dinairio—Rapid, Steagul 
Farul, Crlșnl — Unlv 
Cluj.

*

*
*

ptonatuluL în deflniav, pentru evi
tarea retrogradării, la fel ca șl In 
lupta pentru SllJu. problema princi
pală rămine aceea.?! : cucerirea ^punc
telor pe stadioane sirălne. Poate, de 
aceea, echipele oaspete nu pus uti
la preț pe Jocul in apărare cu oca
zia meciurilor disputate IerL..

‘ Valerin MIRONESCU

lăți, S.N. Oltenița — cu die 21 de 
puncte. -î . .

Scria a If-a. Vulturii Textila Lu
goj — Gloria Bistrița 1—0 ; Politeh
nica Timișoara — C.F.R. Arad 0—0 ; 
Olimpia Oradea — ELectroputere Cra- 
îova 3—0 ; QS.M. Sibiu — C.S.M- Re
șița 2—2 ; Olimpia Satu-Mare — Me
talurgistul Cugir 1—0 ; Chimia Făgă
raș — Minerul Anina 2—1 ; Corvlnul 
Hunedoara -L C.F.R.Timișoara 1—1 ; 
Gaz metan Mediaș — Minerul Bota 
Mare 2—0.

Același lider, după 17 etape : 
C.S.3L Reșița Căi puncte). Urmează : 
Mlnerul Bala Mo.ro (20 p), C.F.R. Ti
mișoara (19).

I i ’
: I ->■ ;

Ftareasca a luat sflrșit duttntalcă tur
neul internațional de polo pe apă.

. Victoria a revenit echipei Rpmânlel 
care o terminat competiția neînvinsă, 
în ultimul med, jurătorii români ou 
Învins cu scorul de 7—3 echipa Bul- 
garieL Cehoslovacia a întrecut cu 
■4—2 echipa de tineret a României.

® SAII — DumtaJeă s-a Încheiat la 
Timișoara turneul intcrnațlotuU mas
culin de șah. Pe primul Im s-au 
clasat la egalitate Samkovlcl 
(U.R.S.S.) ®1 Hoiiifi (Ungaria) cu cile 
9 puncte. Au urmat în clasament 
Kirov (Bulgaria) — 8 puncte. Mes
sing (Itigoslnvla) — 7,5 puncte .fi 
Ungureanu (România) tot cu 7.5 
puncte.
• SCHI — Proba de slalom special 

din cedrul competiției internaționale 
de ischl pentru trofeul „Aleko", dis
putată pe plrlla muntelui Vțloșa din 
apropierea Sofiei, a fesî dștlgată de 
schiorul romfir; Dan Crlrtea. care a 
realizat timpul total de 1O'D"47/1(M). 
VlrgU Brencl (România) s-a clasai pe 
locul doi — lOlț'OS/lOO.’ urmat de An- 
ghelov (Bulgaria) lOl'lTO/lOT. In ctaa- 
ir.entul combinatei (slalom urla® ?I 
slalom special) primul loc a revenit 
campionului român Dan Cristea.

Foto : M. Cioa

0 HANDBAL. — Turneul preollm- 
pie de handbal (masculin) desfășurat 
in Spania a luai sflrjlt cu victoria 
reprezentativei U.rt.S.S., care, în ulti
ma zl a competiției a Întrecut —' 
Moral de 15—14 (8—7) f^leețlonata 
Norvegiei. Ciasamenl final : 1. —
U.R.S.S. ; 2. — Norvegia : 3. —■ Man- ' 
da ; 4. — Polonia : 5. — Spania ; 8. — 
Bulgaria ; 7. — Elveția ; 8. — Austria. 
Primele clnd echipe se califică pen
tru turneul Jocurilor olimpice cfc la 
MQnchen.

o La Tunis se desfășoară turneul 
preollmplc de handbal (zona africa
nă). în primele trei jocuri au fost În
registrate următoarele rezultate : 
Egipt—Camerun 27—14 (14—7) ; Al
geria—Maroc 20—19 (13—12) ; Tuni
sia-Senegal 25—21 (11—11).

e ATLETISM. — In cadrai unul 
concurs aSellc de sală, desfășurat la 
Leningrad, sovietica Tatiana Anisi
mova a dșligat proba de IM m gar
duri in 13"8/!0 — cea mal bună per
formanță mondială a probei pe teren 
acoperit

o FOTBAI» T- în meci tur pentru 
preliminariile turneului de fotbal 
U.E.FX, echipa U.R.S.S. a lnffinlt pe 
teren propriu «elecțlonata BulgarfeL 
Tinerii fotbaliști sovietici su obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (0—0).

e TENTS. — Echipa de tent? a Ja
poniei, care conduce cu 3—0 in me
dul cu formația Hong Kong, s-a cali
ficat pentru semifinalele zonei asia
tice a „Cupei Davls“.

CU

c

Cu puțin ilmp In urmă, ziarul nostru a publicat o anchetă referi
toare la situația baschetalul românesc, coneluzionind că față de acee-, 
sibllltaiea sa, față de condițiile create șl de sprijinul acordat în ultima 
vreme, acest spori continuă să se mențină pe „poziții retrase* atit in ce 
privește aci Ivi Latea de ma.să, cit șl nhclul valoric al echipelor de per
formanță. In finalul onchelel, solidtoni opiniile specialiștilor Îndeosebi 
cu privire la modalitățile prin care baschetul poate deveni un sport 
larg practicat in școli șl faeultățl. Publicăm astăzi unul din articolele 
pe această temă primite Ia redacție.

•..... , i < , , r j ,

rezul- nați din școli (procentul aproximativ ' 
al celor capabili gă depășească 
formanță medie dintre practlcanții 
unul sport) — iau munca cu totul de

Inițiază' pentru a-l putea selecfiwia, 
le completează pregătirea fizică mul
tilaterală (pentru care Țiu au timp 
profesorii din școli 1) spre a rtmîne.

2 "
Dezvoltarea unul efțort ca șl rezul

tatele ce le poate obține «ini conrlf- 
■ ționate de o eumă da factori caro &e 
schimbă și ac adaptează la rlndul lor 
dezvoltării La baschet, multe țări la începui : adună sule de elevi,' li 
na-au lăsat in urmă pentru efl adap- 
tarea noaslră la rilmul progresului a 
fost mal lentă. Plătim, de exemplu, 
un tribut greu confurillor ce se men
țin la noi Intre sportul de masă șl cel 
do performanță, dnd astăzi ele dife
ră total prin organizare, melode, mlj-

— Introdus acum 
un deosebit euccss, 
multe '« echipe din 
participă la nume-

. . _ competiții antrenante. Dar 
preocupările aa limitează, din păcate, 
la 10—12 elevi (dțl formează, de fapt, 
echipa) și nu la angrenarea elt nial 
multora din cel două-trei suie de elevi 
al școlii respective. Dar nkl bucuria 
acestor minlbafflchetballștl nu ține 
decît p'nă... la liceu. Aid, la pede 
2 K“J de copil, rămine tot o echipă 
reprezentativa de 10—12 1

Ce se" poale „culege" pentru bas- 
diclul de performanța do pe un 
teren atlt de îngust ? Ce pregă
tire „științifică" pot avea elevii 
reprezentativelor, specializați exclu
siv âtlt de timpuriu. In condiții ne- 
corespunzăioaro și. uneori, chiar cu 
profesori tteapeclallzațl ? Unde, dud 
șl cu dno poate face baschet maaa 
de elevi caro ar dori oceoirla ?

Din păcate, realitatea este că pro
fesorii de educație fizică din școli, 
care au ca obiectiv principal dezvol
tarea fizică, rmilîilaieralâ a elevilor, 
Inițierea și angrenarea tuturor In 
practicarea sporturilor (fiecărui pro
fesor 11 revin 200—390 elevi), se ocu
pă, răspund șl slnt apreciat! — și 

\ tocmai aid este, după părerea mea, 
marea greșeală — fn funcție do per
formanțele echipei reprezentative a 
școlii, a liccuhil, ale celor 10—12 elevi, 
dacă ne referim la baschet. Tn timp 
ce profesorii specializați șl încadrați 
pentru performanță, din școlile spor
tive — unități special Înființate pen
tru cei circa 1 la sută elevi selecțlo-

(Joace si oameni.
Mlnlbaschetul 

clțiva anl — are 
din co In oe trial 
școlile generale 
roase

7
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UNIVERSITATEA BUCUI

"■ Htnidhal fem.lnlnk.’. =

. BUCUREȘTI A PIERDUT PRIMUL 
AL SEMIFINALELOR C.C.E.

Partida — extrem de disputată, cam
pioanele R.D.G. luptlnd serica pentru 
a lua un avans confortabil, rare să le 
asigure calificarea (știut fiind că re
turul se dispută la Ploiești, la 8 apri- 

' lie) — s-a încheiat cu scorul do 16—8

Asearft tlrzhi, la .Leipzig, In sala 
Institutului de cultură fizica, a avut 
loc primul mod al semi finalelor „Cu
pei campioanelor europene" la hand
bal feminin dtalre echipele S. C. ■■ifej _ s-a încheiat cu scorul do —

Leipzig șl Universitatea București. (11—4) pantra S. C. Leipzig.

BASCHET : Rapidisîele 
la primul eșec I

PRONOSPORT
Petrolul—Rapid
„11" Craiova—S.C. Bacău 
Dlnamo—Politehnica 
Farul—Steaua
F.C. Argeș—Steagul roșu 
„U“ Cluj—A.S.A. Tg. Mure? 
Jiul—C.FJL Cluj
IJ,T. Arad—Cricul 
Cagliari—Roma 
InieniBxioiiale—Bologna 
Mau Iova—Milan
Torino—Juvenilii 
V arose—A lai anta

(1-0) 
(1-1) 
(0-0)
(2—1) 
(0-1)

1
1
1
1
2
2
1 
I
1
x
X

I
3

dovedii a fi numai in funcție de asi
gurarea condițiilor necesare. Dar prin 
complexitatea șl nivelul solicitărilor 
sale fizice și psihice, este și un joc 
sportiv foarte greu, astfel că menți
nerea tinerilor pe drumul performan
ței veritabile este mal dificilă De a- 
ceea organizarea procesului de In
struire cere o atenție deoscbiSâ.

Jucătorii noștri de performanță — 
■puțini la număr, din motivele arătate 

o per- — sini selecționai! In ulllma vreme 
mal mult pe bază de gabarit virală 
propice sl poslbllitâtl. dedt pe bază 
do pregătire și valoare reala. Do 
aceea la acest nivel aspectele educa
tive au ponderea decisivă. Sim-a mul
țumiți de situația șl condițiile unor 
consacrațl (inainte de a fi !), supraso

!

i

în campionatul feminin, derbiul «ț 
tapei (I.E.F.S.--Rapid) a produs o 
surpriză : rapldislele, lidere ale cla
samentului, au suferit prima Infrin
ges în actualul eezon : 50—94
(29—27). Alte rezultate : Constructor 
ral București—Sănătatea Satu-Mare 

' 53—(10, Politehnica București—A.S.A
Cluj 03-58.

în campionatul masculin : Rapid— 
LE.F.S. 78—58. Politehnica Bucu- 
reșll—„U" Cluj 71—61, Voința Bucu
roșii—Politehnica Galați 69—67.
reștl—„Ua Cluj
rajU-Pollțehnh

puncte de vedere

In felul acesta, In final, după ani de 
muncă, cu... prea puțini bascheibaliști 
buni.

Din aceste suprapuneri, încălcări, 
confuzii nu rămlne ulei spațiu pen
tru sportul (baschetul) de masfl șl nu 
se poate profila nici o scară eficace 
pentru cel de performanță. Astfel, 
nmlncLouă se zbat pe la mijloc. So
luția este atit do simplă incit nu poți 
înțelege cum de nu se impune: De 
ce nu răspund profesorii din școlile 
generale și licee de numărul elevilor 
care practică regulat un sport sau ol 
echipelor participante in competiții, 
ci numai profesorii din unitățile spe
ciale, do calitatea pregătirii spedaU- 
zale, așa cum aste normal ?

Baschetul estq un sport foarte atrac
tiv șl atragerea copiilor și tinerilor 
spre Învățarea și practicarea lui s-a

licitați intre cluburi șl 
foarte p: 
pablli sa „ .
ctfeare adevăratei performanțe. în In- 
IHnirtlo* interne și internaționale, 
comportarea jucătorilor noștri este 
permanent, mult si inexplicabil osci
latorie. Același oameni, aceeași pre-

pentru lot, 
iuțim „rezLștă" șl rămln ca- 
i adauge munca ți efortul ne-

gftUre — de la o aăptărnM la olfa, 
chiar de pe o zl pc alta — au rezul
tate promițătoare... sau căderi Impre
vizibile. Înverșunat, scormonim lip
suri In pregătirea fizică, tehnică, 
tactică a jucătorilor sau in „concep- 
ț!lle‘" antrenorilor, fără să ne glsxlim 
cfi\ toate au un suport con:un
ea re lipsește. Scăpăm din vedere că 
nivelul' performanței de astăzi cere 
un efort concentrai, deosebit, pe care 
nu-1 fac declt cei cu anumite șl pu
ternice calități psihice șl morale. Or,

j
- ' ■ it .r/ ' . ■ ‘ — j
prea puțin preocupați de aceste 
lucruri, continuăm să promovăm ju
cătorii numai după criteriul „talen- 
tuiul", ol înălțimii și al viratei ; nu 
puțini dintre ei continuă șă Încurce 
și să exaspereze prin apatie, Upaă de 
ambiție șl Înțelegere față de efortul 
cerut de performanță. Am uitat In 
baschet — și e vina noastră, a antre
norilor — sA mai cultivăm cn mijloc 
de promovare munca, valoarea ade
vărată (nu posibilă l); Grăbiți, totdea
una ■ foarte grăbiți, am neglijat 
total să ne glndlm ce se petrece in 
mintea acestor tineri jucători. Există 
coivitnicți! psihice favorabile perfor
manței, capabile de efortul și tennd- 
tatea necesare valorificării unul ta
lent Dar aceste caUlățl sint și edu
cabile. Or, acest lucra este In mina 
noastră. |

Totul depinde de holărirea de 
a acționa șl in acest sens, de 
a accepta șl mid sacrificii ime
diate pentru rezultate mai Îndepăr
tate. dar mai mari. Ar trebui să se
lecționăm. să culUvăin și sâ promo
văm numai pe cel care știu, sau pot 
pricepe, ce ede autodcpășlrea — 
dacă lipsa de concurență le aduce 
inerție. Șl, desigur, In primul, rind, 
ar fl bine să căutăm șl ®â găsim 
mijloacele necesare pregătirii lor psi
hice, cel mal delicat șl greu capitol 
al performanței. Nu este o acțiune 
ușoară, nici de scurtă durată. Fede
rație antrenori, ziariști (cind vor 
beneficia ziariști! sportivi de cursuri 
de psihologie ca «4 învețe să pre
vadă, să almtă, să înțeleagă, să do
zeze aprecierile — bune sau rele
— pe care le fac asupra tinerilor ?.J), 
ar fi bine dacă împreună am putea 
atrase șl jucători! In această respon
sabilitate comună, față de rare au 
atat prea multă vreme... pe banca 
rezervelor.

Recaplhillnd clteva puncte esenția
le, cred că succesul răspândiri! bas
chetului In rlndul tineretului nu de
pinde declt de„. mingi și coșuri Ia 
lndemlnfi ; In ceea ce privește per
formanța. slut necesare Insă șl din 
partea noastră mai multă răbdare, te
nacitate., pentru că o activitate care 
se face mereu numai in vederea re
zolvării unor situații sau satisfacții 
de moment nu poate duce la cMlga- 
ren unei adevărate valori.

Prof. Stela IWSIJ 
antrenoare de baschet 
la dubul sportiv „Politehnica1* 
Bucijrejti

I
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P. C. R. in Suedia

MOSCOVA

„Uniji împotriva fascismului și pentru reforme structurale'. Sub aceaslâ lozlncâ a avut loc recent, la Milano, 
pufernicâ demonstrație a muncitorilor italieni, hoiârîfi să dea o ripostei hotâritd uneltirilor elementelor neofasciste

® La Belfast — afront la adresa noului împuternicit bri
tanic • Explozii și împușcaturi în capitala șl în alte orașe

BELFAST 23 (Agerpres). — William 
Whllciftw, noul secretar de stat în
sărcinat cu problemele Irlandei do, 
nord ln guvernul britanic, a făcut In 
cursul zilei «le «îmbăia o deplasare la 
Belfast, unda a luat cunoștință de 
unele aspecte ale situației din Ulster 

prin contacta cu oficialitățile civile 
și militare, devenit Insă Încă din 
ziua precedenta de premierul guver
nului suspendat al Ulsterulul, Brian 
Faulkner, că, din cauza „numeroase
lor sale ocupații”, nu-1 va putea In- 
tilni, Whitelaw a trebuit, intr-adevăr, 
să renunțe la Întrevedere. Totodată, 
Whitelaw a declarat, In cursul unei 
conferințe de presă organizate la Bel
fast, că, in cazul in care membrii gu
vernului Fnultaier refuză sâ participe 
la proiectata comisie consultativă me
nită să-1 asiste pe secretarul de stat 
de la Londra, este posibil ca alte per
soane „avlnd o mare experiență In 
problemele Ulsterulul” să accepte 
sâ-I secundeze.

Abordlnd problema apelului la des- 
fășurorea unei greve generale ln zi
lele de luni șl marți, lansat do 
Jideml protestant William. Craig, 
Whitelaw a arfilat că, daca ! al-

tuațla o va cere, nu este complet ex
clusă folosirea armaiel pentru a asi
gura desfășurarea activităților esen
țiale.

★
In cursul zilei de slmb&tâ la Bel

fast nu explodat Ia o fabrică de au
tobuze două bombe, care au distrus 
piteva autovehicule. O alta bombă de 
calibru mare, conilnlnd 43 de kflo- 
Se de substanță explozivă,- a fost 

norsată la tlrnp de genlșll bri
tanici intr-un loc de parcare. In loca
litatea MaritelhlLl o bombă care a 
explodat Intr-un automobil abando
nat a provocat importante stricăciuni 
mai multor magazine de pe strada, 
principală a orașului șl a rănit două 
persoane. în mod sporadic, asupra u- 
nor patrule britanice din Belfast au 
fost trase In cursul serii de slmbâtă 
focuri, de armă, fără o se InrcgifEra. 
morțl sau răniți. ’

Vizita delegației M. A. N. 
în R. D. Germană

BERLIN 21. — CorespondeniMl A- 
gerpres. Ștefan Deju. transmite : La 
S3 martie delegația Marii Adunări 
Naționale a Repu.bllc.il Socialiste 
Romănia, condusă de tovarășul Ște
fan Voltec. membru al Comitetului 
Executiv ol C.C. al P.C.1L, președin
tele Mori! Adunări Naționale, a vizi
tat regiunea Dresde. Oaspeții români 
au fost inaoțlU de Egon Krenz. 
membra al Prezidiului Camerei 
Populare a R. D. Germane, precum 
șl de ambasadorul României În 
R. D. Germană. Nlcolae Ghenea.

La sosirea la Dresda. metropola de 
pe Elba, delegația Marii Adunări . 
Naționale a fot5t salutată do nreședln- 
teîe in funcție al Consiliului regio
nal Dresda, Emst Wurtllnger, secre
tarul Comitetului regional al 
P.S.U.G. — Dresda. Etanș Bartel, 
primând general al Dresd<jJ. Gerhard 
Schffll.

Gazdele au oferit o masă Ln efrurtea 
delegației parlamentare române. în 
tO3*rtul rostit c-u neext prilej, pre
ședintele în ftmcțle al Consiliului re-

gtanal Dresda, Ena! Wurdtaaer. 
exprimat satisfacția că poate saluta 
la Dresda delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
Românie.

Tovarășul Ștefan Voitec a mul
țumit ln numele delegației pentru 
primirea cordială, prietenească șl. a 
exprimat' bucuria că poate vizita o- 
rușul și regiunea . Dreeda. cunos
cute In întreaga lume. Ei a felici
tat organele de partid șl organele 
locale ale puterii de stat, oamenii 
muncii pentru realizările însemnate 
obținute In reconstrucția Dresdei 81 
a apreciat că această vizită exprimă . 
bunele relații existente Intre Româ
nia și R. D. Germană șl vn adinei 
pe mal departe rolnîllie frățești in
tre partidele. parlanumiele si popoa
rele celor două țări.

Duminică seara, delegația Marii 
Adunări Naționale s-n reîntors la 
Berlin.

MIȘCfiBI REVENDICATIVE 
IN ARGENTINA

Sesiunea Biroului Federației
Sindicale Mondiale

WASHINGTON 23. — Coresponden- schimb de păreri ln legătură cu me
iul nostru C. Alexandraale transml- . tode cronometrice de analiză econo- 
te : La invitația Universității Chicago, ' mică șl do aplicații ale cercetărilor □- 
tovarășul Manea Mtaescu,, președln- parațlonale in elaborarea metodelor 
lele Consiliului Economic al Repu- dc prospectivă economică, 
bllclî Soclalixto România, a avut o La Inlllnlre a participat ambasado- 

“lntUnlce ca profesori de la aceasta, nil României la washington,Cornelia 
unlvcraltale. Tovarășul Manea Mă- ;r'—v“~Bogdan. , - ,
nescu a făcut o expunere cu privire S-a vizitat npol complexul unlver- 
la metode șl tehnici do elaborare a altar Chicago.
prognozelor economice pe termen mc- Duminica dimineața, delegația Cpn- 

, după care a răspuns la sl’dului Economic a plecat pe culca
profesorilor. A urmat un aerului spre San Francisco.

întrevederile delegației

MOSCOVA 28„ — Corespondentul 
Agerpres, L. Duțâ, transmite : In zi
lele de 23 și 23 martie, Ia Moscova 
au avut loc lucrările Sesiunii a V-a 
a Biroului Federației Sindicale Mon
diale. Au fost discutate probleme 
privind evoluția actuală a relațiilor 
sindicale internaționale șl a unității, 
carclnHo F.S.M. in domeniul pregă
tirii cadrelor sindicali; și blkuRul fi- 
nanclnr al F.S.M. pe 1971.

La lucrările sesiunii au participat 
membrii Biroului F.S.M. Din partea 
«sindicatelor româno a participat to
varășul Vlrgll Trofln, președintele 
Consiliului Central al .Uniuni! Ge
nerale a Sindicatelor din Român in, 
membru nl biroului F.SÎM. în cuvtn- 
tarea rostlfă ln tasiune. Vlrgll Trofln 
a exprimat poziția sindicatelor din

țara noastră ln legătură as proble
mele puse In discuție.

Sesiunea a adoptat unele docu- 
monte, precum jl biige'.ul F.S.M. pe 
1071 șl bilanțul fondului do solida
ritate.

Muncllorli Întreprinderii da prelu
crare a uleiurilor „Mollnos Rlo do la 
Plata”, din orașul nrgentlpean San- 
ÎXHenzo (provincia Sânta Fe), au de
clarat grevă, In semn de protest lm,- 
potriva ho-lărlril patronilor de n în
chide fabrica, măsură care amenință 
să-l lase pe sabiriaț! fără nici o, sur
să de existență: în semn do solidari
tate cu greviștii au fost organizate 
greve ale lucrătorilor din alto În
treprinderi ale orașului. Lucrătorii 
munlclpalilățilon din alte două pro
vincii argemlnenc — Rlo Negro șl 
Entre Rîos — nu formulat revendicări 
insistente privind. Îmbunătățirea con
dițiilor lor de muncă șl de viață.

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân; condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C, al P.C.R., care 
sc oftă In Suedia la invitația Parti
dului* de sllnga — comuniștii, o asis
tat, in cursul zilei de «îmbăta, la o 
atlunaro organizată ■ de comuniștii 
suedezi Împotriva scumpirii costalul 
vieții șl & creșterii șomajului, de
monstrație în cursul căreia au luat 
cuvlntul C. îl. Hermansson, președin
tele partidului, Lars Werner, vicepre
ședinte ol partidului, șl alțl vo-bitorl, 
reprezentanți al diferitelor categorii 
de oameni al muncii.

Delegația a făcut, de asemenea, o 
vizita In sediul Comitetului de partid 

< al orașului Stockholm, unde 
convorbiri cu comuniștii sus
—_______ a avut
ilrl cu comuniștii suctfczl. In

aceeași zl, delegația a vizitat Muzeul 
N’nțkma! șl oile Instituții culturale din 
capitala suedeză!

Duminică, delegația P.C.R., Însoțită 
da Eduard Mezincesru, ambasadorul 
României ln Suedia, a fost oaspete al 
centrului universitar Uppsalla, AR de 
Iși fac studiile superioare peste papDO 
dc tineri. După o amplă convorbire 
asupra problemelor InstrucțlunU și e- 
ducațlel studenților, la care au parti
cipat Martin Hdlmdal, vlcerector al 
universității, gl alțl membri al con
sorțiului universitar, delegația a vi
zitat diferite compartimente ale ma
relui edificiu pedagogie, clinica uni
versitară șl locuințele sludențtșll. 
unde s-a InUlnlt cu reprezentanți al 
studenților din acest oraș. Conducerea 
universității a oferit o masa ta cin
stea delegației române.

8

agențiile de presă transmit refugia țl tu cursul anului trecut In 
India a luat ffflrșlt almbtUâ scare, 
dnd ultimul grup de aproape 4 C©3 
de persoane a părăsit teritoriul in
dian, revenind, cu un tren special. 
In Republica Bângladeah, a relevat ■ 
Ministerul Indian al Muncii șl Re
construcției.

U. T. C.

I
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străine,
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-adoptate: acum

expro-
"le-.ftii In
800 de

Grosz, Piotr Kontjalovski, procuri 
fi aproximativ 1(X) de scrisori adre
sate lui Ehrenburg de prietenii săi 
pictori. ■. y.;- . . ..
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SAN SALVADOR 2fl (Agerpres). - 
în Salvador a avut Joc slmbăiâ o 
Încercare de lovitură de stat Împo
triva actualului președinta al țării. 
Fidel Sanchez Hernandez. Potrivit 
ultimelor Informații parvenita din 
San Salvador, este vorba d-c acțiunea 
unul grup format îndeosebi din ti
neri ofițeri, conduși dc unul din 
candidați! lnvîrtjl la uit&nelo alegeri, 
Jose Alberto Medrano. Lulnd cu via
tul ta posturile de radio șt televiziu
ne, președintele Fidel Sanchez Her
nandez a anunțat că forțele loiale 
ffuvermilul dețin controlul 
întregului teritoriu al țării."

Știrile care parvin din 
Lima relatează despre noi 
fapte semnificative pen
tru procesul prefacerilor 
înnoitoare ce se desfășoară 
ln Republica Peru.

O știre do ultimă oră 
anunță că guvernul peruan 
a adoptat legea privind re
forma InvățâmlntuluL Potri
vit noii legislații, școlile ele- 
mentare și secundare vor fi 
obligatorii, cursanțll lor fi
ind scutiți de orice laxă. 
Totodată, etalul !ș! asumă 
funcția de planificare a pro
cesului tastructiv-educatlv 
La ceara națională. Alte te
legrame de presă relatează 
că ln răstimpul a numai 
clteva săplăminl, guvernul 
peruan a decretat 
prierea uaor prop 
suprafață de w ... 
hectare, hotărînd ta unele 
cazuri extinderea măsurii 
ța asupra efectivelor ani
maliere șl a utilajului a- 
gricoî. în vederea sporirii 
fertilității pâmintarllor ex
propriate au fosi alocate 
de către stat fonduri 
tru irigații. SL.. 
care se lnșariv 
reformei agrare __
de actualul regim de

fonduri pen- 
Slnt măsuri 
_iu pe linia 
_2?j inițiata 

’ la 
Lima imediat după instau
rarea sa la putere In 
1808. Zilele trecute, minLț- 
trol peruan ol agriculturii, 
Enriques Valdes, declara 
că o data cu Încheiere.'! 
primei etape a reformei a- 
grare. In 1975, ln Peru „va 
li desființat sistemul, lati
fundiar, exproprilndu-sa 
circa 9 009 OT0 de hectare”.

Pe alt plan, se odlncește 
procesul de consolidare a 
sectorului de stal din eco
nomie. Nu de mull, un de
cret a hoiărit trecerea sub 
controlul statalul, la stir- 
șltul perioadei de concesio
naro, a 158 de zăcăminte 
niinicrc exploatate de com
panii străine. Exploatarea 
acestor zăcăminte va re
veni, ln viilor, Întreprin
derii de stat Mlnero-Peni. 
Printre acea te zăcăminte 
se află șl minele Que LLa- 
veco. Antamlna, Chalco- 
bamba, Sulfobamba. 
parțlnlnd marHor 
nll nord-amedeane 
hora Peru Cooper

j«t fițiii
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perioadă de llmp, Bundestagulul vest- 
gefman j-au fc®‘ adresata numeroase 
rezoluții șl apeluri, prin caro membri 
al «slnalcateJor, reprezentanți al opi
niei publice, organizații de tineret, 
diferite alte ‘categorii de cetățeni eor 
dcputațllor & aprobe, in cadra' dez
baterilor prevăzuta pentru I tul 
lunii mai, proiectele de lege nd 
ratificarea tratatelor R.F. a ta- 
nlei cu Uniunea Sovleiit^ șl Polonia.

O scrisoare deschisă ailrc-Mtfi de 
minerii din Reltanghausen fracțiu
nilor parlamentare din Bundestag a- 
flrraă : „No:, minerii, dorim pacea, 
securitatea șl realizarea relațlffior do 
bună vecinătate cu toate popoarele. 
Respingem cu hotărire tentativele 
celor caro se opun Intrării ln vigoare 
i« tratatelor Încheiate, la Moscova1 ți 
Varșovia”.

[M-o MP Y* .. A V1JLF111U?
( j •• - : • î. .1,1,, s

ite’.vv?,'! luările tot mal frecvente 
dp poziție ale sindicatelor și diferite
lor organizații muncitorești din Ber
linul occidental ln sprijinul rallfi- 
ctarli tratatelor, ziarul „Dle Warheit”, 
organ de presă al conducerii Partl- 
dtMtjJ Socialist Unit din Berlinul oc
cidental, subliniază înlr-un articol 
rcdncțtonal că „Tra.tatelo examinate 
de Bundestag reflecta eforturile În
dreptate șpre realizarea păcii, secu
rității și destinderii ln Eurojta”.

într-o declarație făcuta presei, Hol
ger Borner, secretar federal al Par
tidului Social- Democrat din R.F. a 
Germanici; a evidențiat importanța 
tratatelor ’ Încheiate rai Uniunea So
vietică și IIP. Polonă. „Acesta tra
tate — a.rtsus el Intre, altele — stat 
necesare pentru asigurarea păclL ln 
Europa șl continuarea proșțreculul pe 
colea «h.Httak'ril In relațiile dintre 
țârUo răsăritului și oocidcntulul”.

Ambasadorul, extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Româ
nia în Republica Populara 
ChÎMieZQ, ^blâo, GovrUe®™., a 
făcut o vizita de prezentare Iul 
Ie Clen-ta, memhru ăl Blrpulul Po
litic al. C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al, Comisiei militare a C.C. al 
P.C. Chinez, șl Ld Dă-sin, membru 
ffljpictin:,-.'sl>B!r<fuii;l Politic'aT C.’C. 
til P.C. Chinez, șeful DlfecireH"rfane’- 
rale pollltee a Armatei < Populare 
Chineze de eliberare. : Convorbirea 
care a avut loc cu ocest prilej s-a 
desfășurat tatr-o atmosferă cgMâ. 
prietenească.

Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit pe Abdul Hafiz Pir- 
zada, ministrul Inv&țămlntulul și 
coordonării interprovlnclole al 'Repu
blici! Islamice Pakistan, care ,Între
prinde o vizită la Phenian In colite
le de trimis special ol ]jreș«llntelul 
pakistanez. Cu acest prilej — men
ționează A.C.T.C. — ministrul pakis
tanez a Laminat președintelui Kim 
Ir Sen un mesaj personal din partea 
Iul Zulflkăr“All Bhutto, președintele 
Republicii Islamice Pakistan. A ăvut 
loc o convorbire rHletenească, relevă 
agenția citata.

r-' \ îi -- 7-
După noua luni de nego

cieri încordate, naraal 
ctart zile Înainte de dala llnda 
fixată pentru părăsirea Maltei de 
către trupele lari tonice staționate pe 
Insulă, duminică s-a semnat la Lon
dra ua acord cu privire* >a utilizarea 
bazelor din La Valeita, de către Ma
rea Britanic, pe o perioadă de încă 
șapte ani.

0 delegație a Organizației 
pentru eliberarea Palesti
nei, C01Kluî& Ynscr Arafat,• pre-

Cu prilejul
“ • ' X .1 < j

semicentenarului

MOSCOVA 26. — Corespon
dentul Agerpres, fdentul Agerpres, Laurențiu 
Bulă, transmite : In ■ aule unl- 
rcTiitdfil „Jdanov" din Lenin
grad a avut loc o adunare festi
vă consacrată împlinirii a 50 de 
ani dc la crearea U.T.C. Au 
participat numerofl itudenfl ai 
unlversltdfii fi dc la alfe insti
tuții de invătăm'.ni superior, 
studenți români fi din alte țâri 
care învață la Leningrad, cadre 
universitare.

șadlnteie Comitetului Executiv al 
i O.EJ?., a avut convorbiri, la Belgrad.

cu o delegație a Uniunii Socialiste 
a Poporalul Muncitor din Iugoslavia, 
condusă de Vejlko Milatovlci. pre
ședintele Conferinței Federale a 

! U.ȘJPJM.I.

Repatrierea celor zece 
milioane de bengtdezi

VARȘOVIA 25. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrajcu. 
transmite : Pe scena Teatrului 
dc stat din Bydgoszcz — IL P. 
Polonă — a fost prezentată in 
premieră pe țară piesa drama
turgului român Mihail Sebas
tian „Jocul de-a vacanța". Spec
tacolul a foit pus In rcenâ de 
regizorul C. Dinlschiotu de la 
Teatrul „Alexandru Davila" din 
PiteftL Piesa a fost primită cu 
interes de un public numeros.

e; D^ pretutindeni e
COLECȚIA

LUI I. EHRENBURG, 
PREDATA MUZEULUI 

PUȘKIN

TEZAUR NUMISMATIC

Colecția de lucrări grafice ri scri
sori a Iui Ilia Ehrenburg a fost 
—edată, zilele acestea, .Muzeului 

' |n din Moscova. Piețele urmea- 
— -j fie expuse Intr-un cabinet

rattan” (o flUUală a lui „A- 
marican Smalling and Ra- 
flnlng company”) ș! ras- 
pacilv „Corrode Pasco 
Cooper Corporation" — 
monc>{:>ohiri caro controlau 
80 la suta din producția 
de cupru peruan. lie alt
fel, plnă ln octombrie 
ÎS®), companiile străine 
controlau paste 70 ta sută 
clin, întreaga producție rea
lizată In sectoral minier, * 
aservind țara economic șl 
politic, detarmlnlnd o evo
luție economică unilaterală, 

i disproporționată, cu sec
toare Înapoiate.

în spiritul noii politici 
economice, au fost stabi
lise noanrte privind parti-

preocuparea guvernului 
președintelui Juan VcJaaoo 
Alvarado de a desfășura 
Intr-un ritm 'mal accentuat 
procesul prefacerilor struc
turale; Inițiat cu mal bine 

“da trei uni ln urmă, 6 dată 
cu venirea sa la dm» 
țării, in fruntea unul grup 
de militar! cu stare de spi
rit patriotică» Este un pro
ces care-șl propune ca 
principale obiective :i re
cuperarea avuțiilor națio
nale, lichidarea depen- 

■ denjel economice La ța da 
monopolurile străine, o 
dezvohare economică de 
sine stătătoare, rorespun- 
zfitoarc- inicriv.elor . po
porului peruan. „Poporul

și ample ln structurile e- 
oonomlce și «sociale ale 
Itlril. ou constituit lovi- 

ș teri puternice date oill- 
gortilol autohtone șl străi
ne. au asigurat continui
tate șl forță de acțiune 
politicii guvernamentale, 
contribuind ta consolida
rea Independenței econo
mice a republicii.

Pe plan «sortai, au fost 
măsuri 

complexe, menite eă asi
gure o participare mai 
largă n populației, mun
citoare Ia aplicarea hotărî- 
rllor recent luate. La În
treaga viață obștească. 
Semnificativă ln. această 
privință este anunțarea

ciparea capitolului străin 
la investițiile din țară, 
rarblinilndu-se că acestea 
hu trebuie să afecteze In- 

’ teresele vitale ale econo
miei naționale. Noua le
gislație industrială pre
vede transformarea tutu
ror companiilor străine in 
întreprinderi mixte, In cate 
capitalul național «ă de
țină o pondere de 51 la 
suta, dintre care statul — 
cel puțin 30 ia sută, Iul 
revenindu-1 șl puterea de 
■decizie: în acest sens, gu
vernul peruan .a hotărit 
ca toate firmele 
ce activează In țară, să 
fie obligate să semneze 
contracte cu alaiul, Înain
te de sHrșllul anului tn 
cura, pentra Stabilirea pe
rioadei limita in care ee 
vor transforma In Între
prinderi Industriale mixte.

Succesiunea acestor e- 
venimente demonstrează

perttan, < . .
tete Alvarado, a ales acra 
cale «io luptă care 11 iwr- 
mlta să Înlăture mal repe-- 
de toate formele de lnn4 
polere, sărăcie, explpa-- 
tare, .Inegalitate «costalâ șj 
dominație străină.

AnUcarca acestor 
clpll, care o debutat 
ta primele zile de lu 
luarca puterii cu națloha--' 
Uzarea marii societăți .,-In4 
icmatjom.'tl Petroleum Com-! 
pany“, ș!-d găsit apoi <'.x- 
praile Intr-o seric de acte 
de cea mal mare lnifț6r-| 
tanță : reforma agrară, 
legea generală a Industriei 
și legea „comunităților ln-;,- 
duslrlale”, legea privind 
contrailîl asupra operații
lor cu devize, cele privind 
activitatea bancară, pes
cuitul, sistemul educațio
nal etc. Flecare dintre a-5 
ceste acte șl toate la un, 
toc au avut efecte radicale

ți»®®-

convocării primului Con-
• greș național al „Comunl- 

Uțllpr Indnsirlalc”. Așa 
crân ®e știe, „comunltațite 
Industriale” — experiență 
origlnnlă, izvor!lă din re
nii tațllo peruane — filat 
organisme ce cuprind 
muncitorii Întreprinderilor 
ln vederea pnrticipărfl a- 
a-'.o,.".'i la conducerea și 
gestiunea unităților Indus
triale respective. " 
greșul este menii eă 
tribute la antrenarea 
setor muncitoare la 
țivitataa de conducere 
întreprinderilor șl, prin a- 
ceasta, la susținerea mal 
activă a politliai guverna
mentale. Congresul va 
dezbate probleme privind 
analizarea rezultatetor ob-- 
țlnute, trasarea do sarcini 
concrete pentru a face 
față situațiilor curente din 
activitatea Întreprinderilor, 
stabilirea de planuri de

perspectivă pentru dez
voltarea induslrială șl so
cială a țării, acordarea de 
ajutor tehnic de către 
sial etc.

Merită să Ho remarcat 
faptul «ta primul congres’ 
al „Comunităților indus
triale” «se vn ține la în
ceputul perioadei 1071— 
1975, ln care ®o va apâJca 
filanul național de dez
voltare a economiei pe
ruane. Obiectivele princi
pale ale planului 'constau 
ln creșterea venitului na
țional intr-un ritm mediu 
anual do 7,5 la suta, a ex- 
țMKiurilor cu 4,1 la sulă, 
reducerea datoriei exter
ne, Îmbunătățirea «rondl- 
țlitor de muncă, dc viață 
ale populației. Planul pre
vede expres participarea 
intr-un grad «sporit a po
poralul la opera de edifi
care a noilor structuri e- 
conomfce.

Vorbind despre actualele 
evoluții pollllco-economi- 
ce din țară, setare tarul 
general al Partidului Co
munist din Pe«ru, Jorge «iei 
Prado, sublinia recent : 
„important este că există 
o ofensivă pe toate fron
turile, deși toate sectoa
rele oligarhiei s-au unit 
Impoiriva guvernului,, ac- 
«rontulnd lupta. Intre aceMn 
și oligarhia sprijinita de 
imperialism, in fața aces
tor realități, «tarclna parti
dului comunist consta ln 
apărarea cuceririlor mun
citorilor, ln accentuarefii 
luptai antllrr.periallsîe”.

Așa cum sa desfășoară, 
procesul prefacerilor în
noitoare din Peru ra ma
nifesta ca una dintre ex- 
pariențciie caracteristice 
pentru evoluția generală’ 
din America Latină, ca o 
Eusirare a diversității de 
forme ln care sa acțio
nează pe continent pen
tru înfăptuirea aspirați
ilor popoarelor Iul,- ^spre 
făurirea , unor economii 
proprii, de sine stătătoare, 
ca bază trainică a Inde
pendenței șl suveranității, 
lientru dezvoltare1 liberă șl 
progres social.

Valentin PAUNESCU

* ■

La clubul Institutului energe
tic din Moscova a fost organi
zată o Intilnire Intre studenții 
Institutului *< studenții români 
care învață la Moscova consa
crată aniversării semicentenaru
lui U.T.C. Serghei Patrusev, se
cretar al comitetului de Comto- 
mol al institutului, a vorbi! 
despre prietenia dintre tinerii 
sovietici ți tinerii din România, 
a evocat tradițiile relațiilor de 
colaborare dintre Comsomolul 
sovietic șl' Uniunea Tineretului 
Comunist din România. Docto
randul român Adrian Badea a e- 
vocat momente semnificative ale 
istorici organizației revoluționa
re a tineretului din România

predal 
Pufkj:

Jrd sâ ....... _______
I tpedal, care va fi apoi deschis vi- 
, filatorilor. Colecția cunoscutului 
ț scriitor sovietic, care a Inffhjrnut 
1 rtrinsc prietenii eu un mare număr 
’ de artiști cu renume, cuprinde de- 
ț sene fi lucrări grafice de Pablo 
< Picasso, un portret al scriitorului 

■ pictat de Henri ifatlrie, luerdri de 
T Fcmard Lcycr, Giacometti, George

? _____K.J ______

Un grup de arheologi egipteni 
descoperit ln oaza Fayum, la sua 
vest de Cairo, un impresionant te
zaur numljmattc : perie 4 WO de 
monede, dintre care perle 1 M) de 
aur fi argint. Tezaurul fusese de
pozitat in vaie de lut, Inproppte in 
plmija unei care vechi de aproxl- 
mativ 1 000 de ani.

Potrivit aprecierii epeciallșlllor, 
monedele 'datează din timpul dom
niei Impâratului Auguslus. la în
ceputul erei noastre. Se pare câ ele 
au fost bStute in orașul Alexandria, 
deoarece pe o parte* poartă stema 
acestui oraș, iar pe cealaltă — efÎȚ 
gia ImpdraluluL

„ARTA ÎN APĂRAREA 
ÂNGELEI DAVIS"

AU EXISTAT RÎURi 
PE MARTE ?L

I
Pe această fotografie a planetei 
Marte transmisă de sonda spațială 
americană .^Jariner-9“ se poate ob
serva o vale multe meandre,

Un acord privind colabo
rarea culturala și științiiicâ 
Intre Polonia șl Danemarca, pe ur
mători! do! ani, a fost semnat la Co
penhaga. ■

La Moscova 0 £ost
publicității hotărireâ Comltetalul 
Central al P.C.U.S. ln legătură cu 
sărbătorirea, ia 19 mal. a semicen
tenarului organizație! unionale a 
pionierilor, care numără ln rindu- 
rile sale 23 milioane da copil.

. ;i ■ ‘î ■' Si: ''■ -■■ —E- *-
D

talâ
dusă dc Klrn R!on Their, adjunct al 
ministrului atacerllor externe, care 
efectuează o vizită In Nepal, a fast 

J primită de Klril Nldiil Blsta. primul 
ministru ncpoktz.'.Cu acest prilej — 
reîe’.'ă A.C.T.C. — a avut loc o con
vorbire prietenească.

" i 1

gnveniamen-
Coreone, eo:|-

*

în perioada 22—28 martie, in 
localitatea belgiană IVUlebroefe 
s-au desfășurat zilele „Culturii, 
folclorului jl turismului româ
nesc". Cu acest prilej s-au orga
nizat o expoziție turistică si de 
produse de artizanat românesc, 
precum ți două gale de filma. 
Totodată, In sala da cultură a 
municipiului a avut loc ui spec
tacol prezentat de ansamblul 
„Doina Carpaților" din Cimpu- 
lung-Muscel, care s-a bucurat 
de succes.

tcare seamănă cu albie unui riu As
cet. Au existatcat. Au existat cir.dva riuri pe 

‘Mărie 7 — se întreabă din nou sa- 
conții. Dacă ceea ce se vede pe fo
tografie este intr-adevăr albia unul 
riu, atunci iute posibil ca pe Marts 
să fi.existat clndva viată. ’

».,l- 
« 
J ■■

Aproximație 230 de artljti plas
tici americani au pus in vinzare un 
număr dc obiecte dc artă in cadrul 
unei licitații la Neto York, Banii 
realizați vor fi vărsați in fondul 
destinat apdrdrii Angelel Davis. La 
această acțiune, desfășurată sub le- 
zinca „Arta in apărarea Ar.gelci 
Danis”, participi -și artiști din alte 
țâri ale lumii.

PROCEDEU PENTRU COM
BATEREA GRINDSNEI

Un grup de specialiști americani
a pus la punct un procedeu pentru 
combaterea grindinei — această ca-; 
lamitate naturală care face, numai 
in Statele Unite, pagube anuale In 
Paloare de 399 milioane dolari; 
Procedeul constă In lansarea, dliî 
auion, a unor proiectile încărcate 
cu iodat de argint, care vor „bom^ 
barda" aglomerările masive de nori 
și zonele din atmosferă unde se 
produc descărcări electrice, stucep-j 
tlfcile să provoace, in condiții me-ț 
feoroloplcc specifice, formarea 
grindine!.

DSSPARIȚIA.. INSULEI 
FEIRFUGLADRANGUR

Slmbdtd s-a anunțat In capitala i 
islandeză dispariția... miale! Felr-‘ ’

fc-

3

Jugladrangur, situată la 30 kilome
tri sud-vest de Peninsula Reyk
javik. Neloculsă, insula se ridica la 
aproximativ 10 metri deasupra va-, 

'Iutilor Oceanului Atlantic, seruea 
drept punct de reper navelor țl 
marca, totodată, limita apelor te- 
rltoriale islandeze în ce priverte 
pescuitul in respectiva zonă a lito
ralului. Vestea dispariției acestei 
insule cu nume nu prea lesne de 
rostit a fost dată fără explicam 
sl precizări asupra acestui pufin <> 
uîjnult i fenomen. La Reykjavik se' 
consideră că micul petic de pă- 
mlht stîncos a fost înghițit de va
luri !n urma unul seism. Echipe de 
scajandri se pregătesc sâ cerceteze 
zona pentru a confirma sau infir
ma această I 
mal tolauribl

care parc cea
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