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rtwjîar c.a întamințatul i

Călduroasă primire

La sosire, pe aeroportul OtopenL 
delegația a fast salutata, de tovară
și! Emil Rodnnrnț. George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, -de alte persoane o- 
ficiale.

Au fost prezențl Leonard. C. Mee
ker, ambasadorul Statelor Unite ale 
Americll la București, precum ți 
Jean Marie Ie Breton. Însărcinatul 
cu afaceri ad-lnterim ol Franței la 
București. . >

Omdurman, cit si muncitori’ de pe 
plantații șl col de kt instalațiile do 
egrenat bumbacul nu rezervat oaspe
telui stimai din România o primire 
ul cănii entuziasm poate fi cu greu 
descris. In cuvinte. , ' .
\ Pe aeroport erau adunate grupuri 

compacte do oameni, care ovaționau, 
scandau lozinci de salut In cinstea 
prieteniei romăno-sudnneze. Mulțl 
din.col de față purtau pancarta scrise 
de mină, cu urări de bun sosit. Celor 
doi președinți, In lnllmplnarca cărora 
aii venit conducătorii autoriUHIIoi- 
provlnclale "șl orășenești, le sin". ofe
rite ghirlande do flori. Răsună puter
nice urale. Mașina decapotabilă In

în zilele care urmează se va 
trece la semănatul porumbului, 
plantă agricolă de marc valoare, 
care ocupă cele mal întinse supra
fețe. De altfel. în unele zone din 
județele Ialomița șl Teleorman, 
unde temperatura solului este mal 
ridicată. au r.-și fost lnsămlnțate 
primele suprafețe eu porumb. Pen
tru obțlnefea unor recolte mari Io 
hectar este necesar ca încă, de la 
pregătirea terenului șl semănat să 
se aplice întocmai tehnologiile sta
bilite la consfătuirile Interjudcțene 
61 județene caro au avut loc In 
problema cultivârll. porumbului 
Cea moi mare atenție trebuie a- 
cordaiă fertilizări! șl pregătirii te
renului. Aplicarea îngrășămintelor 
chimice se face. In măsura in care 
acestea si nț livrate de fabrid. Este 
necesar cu Îndată ce ele slnt aduse 
In unitățile agricole să fie adminis
trate potrivit rezultatelor din ana-

Excelenței Sale Domnul general de brigadă

președinți, In ti mp! 
ții, cu el niece ,șl

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Democratice 
Sudan nu răspuns cu cordialitate ma
nifestărilor spontane ale mulțimi!. 
Imbarcîndu-se In elicoptere, oaspeții 
români și gazdele sudaneze au ale- 
rițat apoi In apropierea taberei de 
vfnătoare a rezervației naturale Dln- 
der, o uriașă regiune de savană.

Aid, In cursul serii de vineri, cei

do! președinți au continuat convor
birile Începute In dimineața acele
iași zile, la Khartum. ,

Sîmbâta dimineața o fost

Primăvara mal timpurie, pre
cum și măsurile organizatorice și 
tehnice luate de organele județene 
de partid, de stat și agricole, de 
conducerile de unități agricole nu 
făcut cu putință ,ca, plnă in a- 
ceasta dată, să ee în&ftmlnțeze pes
te 1.3 milioane de hectare, eeea oa 
reprezintă 83 la sută din culturile 
din prima epocă. Comparativ cu 
anul trecut, aproximativ la aceeași 
dată. Insămlnțările slnt Ih avans cu 
52fl0©3 hectare. In ______ " "...
agricole, de exemplu, seniânalul la 
sfecla de zahăr s-a făcut pe 74 la 
sculă din suprafețele planificate, 
floarea-soarelui — 79 la sută, lu
carnă — 63 In sută, trite! — 70 la 
sută, legume In dmp — 73 la sută, 
tar plantatul cartofilor timpurii șl 
de vară s-n făcut in proporție de 
76 la sută. întrudt șl desprimăvă- 
raren s-a făcut mai devreme, este 
necesar ca întamințatul culturilor 
din prima epocă șl a floril-soarelui 
să fie încheiat dt mal repede.

rezervație, ou 
portul clin Darnazin, "pavoazat cu dra
pele românești șl sudaneze, un inure 
număr de locuitori ai orașului au fă
cut o frumoasă primire celor doi 

dh Înduri cu aclama- 
dansuri.-.

VASLUI (corespondentul 
„SeinteU", Vaslle lancu). — în
treprinderile Industriale ale ju
dețului Vaslui-țl-au Îndeplinii și 
depășit planul la principalii In
dicatori pe primul trimestru al 
anuluL Astfel, pianul In produc
ția globală K-n realizat in- pro
porție de 102,7 In sulă, volumul 
producției marfă este de 1018 la 
mită. Iar livrările ta export În
registrează un procent de 103.5 
la sută. Rezultate remarcabile 
au obținut- colectivele do oameni 
ai muncii de la Fabrica de rul
menți Blrlad, fabricile de con
fecții șl ulei din Blrlad. Fabrica 
do mobilă Vaslui.

Slmbătă dimineața, ostașii noului 
contingent din unitățile forțelor 
armate,- ale , trupelor Consiliului 
Securității Statului . șl Ministerului 
Afacerilor Interne au trăit momen
tul emoționant al depunerii ’ jură- 
minmiui militar — legămlnl de cre
dință nestrămutată față do. patria 
socialista, de poporul român, de 
conducerea da .partid șl de stat a 
Republicii Socialiste România.

La solemnitățile de depunere a 
Jurămintului au luat parte genera
lul de armată Ion Ion Iță, ministrul 
Forțelor Armate. Ion Stănescu,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialista Români»

ORADEA (corespondentul 
„Scintair, Aurel l’op). — Da la 
iricepuțul anului șl pină In pre
sent, colectivele de muncitori, 
inginer! șl 'tehnicieni români, 
maghiar! șl de alte naționalități 
din., unitățile economice ale ju- 
dețulul Bihor au obținut succese 
deosebite, in lnirecerea pentru 
îndeplinirea ș! depășirea sarcini
lor de plani Astrel, planul pe 
primul trimestru al acestui an 
a .lost Îndeplinit cu patru zUe 
înainte de termen. .In fruntea 
întrecerii se află colectivele de 
muncl‘ori de la fabrica, Refrac
tara" din Aleșd, rafinăria de pe
trol.,Crișana“. uzina dc mașlnl- 
unelte „înfrățirea", Combinatul 
de exploatare șl industrializare 
a lemnului Oradea, fabrica do 
Încălțăminte ..Solidaritatea".

Simbăta dimineața a fost, organi
zată o .partidă: de vlrfăloare. -după 
care președinții Nicolae Coaușescu, 

-șl tQoafar Mohammed El.Ninpelry. 
persoanele, oficiale caro i-âu Înso
țit' «-au îndreptat cu elicopterele 
spre localitatea Wsd Medani, capi
tala provinciei Nilul. Albastru. Aid, 
in triunghiul cuprins intra- Nilul 
Albastru .fl Nilul Alb, regiune . cu
noscută sub numele do Gezira (in

■ limba arabă „Insulă"), sc află-întin
se, plantații de bumbac, principala 
bogăție a țâri’. ALIt, populația ora- 

.șuiul Wadj Medani. a doua așezare 
urbană ca Importanță după Khnrtum-

. 'IJ “• <*■ li- t.’ t ’ c

Sîmbălă după-amlazfi, președintele un avion special. Iar de aid plnă la 
Consiliului dej, Stat al Republicii So- rezervație, cu elicopterele. Pe aero- 
dallsta România, Nicolâo Coaușeacu, portul clin Damazin, pavoazat cu dra- 
s-a Întors din călătoria de o zi pe 
care a, Întreprins-o In provinde îm
preună cu președintele Gaatar Mo
hammed El Numelry. în^eureul aces
tei călătorii, la care au luat, de ase
menea, parte Bujor Almășnn, minis
trul minelor,- petrolului și geologiei, 
șl Ahmed Abdul Rahman El-Ăgib, 
ministrul sudanez al industriei șl 
rninelorj au fost -vizitate rezervația 
naturală Dinder, orașul Wad Mo- 
dani și complexul agroindustrial 
Gezlra.

De la Khartum ta Dinder, zborul 
s-a desfășurat In două etape : mal !n- 
ttl pl nă ta locali lalea Da mazin, cu

de la uzinele „Sudan

• ÎN DEZBATERE PUBLI
CA t PROIECTUL DE LEGE 
CU PRIVIRE LA ACTIVITA
TEA DE COMERȚ INTE
RIOR © CE VALOARE AU 
PENTRU OBȘTE „DECIZI
ILE DE CABINET' T ® AM 
PRIMIT SCRISOAREA DV.I 
e VAST PROGRAM DE 
CONSTRUCȚII SANITARE

. ■ - I,: .j '. 
președintele Consiliului Securității 
Statului, adjunct.al ministrului For
țelor Armate, al ministrului Aface
rilor, Interne, vicepreședinți al Con
siliului Securității Statului, coman
danți de arme șl de mari unități, 
reprezentanți al organelor locale «e 
partid șl de slat, al Uniunii Tine
retului ConiunUl.', ’scriitori șl compo
zitori, generali șl ofițeri superiori, 
veterani din războiul antifascist, 
membri ar gărzilor patriotice, ai de
tașamentelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, dele
gații de ptonleri-

lizele agrochimie® interpretata da 
socialiști.

O mare Însemnătate pentru re
coltă are pregătirea terenului. Este 
pozitiv faptul că s-a făcut grăpatul 
ogoarelor de toamnă pe cea mal 
mare parte din suprafață. Insă mai 
slnt de arat suprafețe importante. 
Această lucrare trebuie încheiată 
cit mal repede pentru a se evita 
pierderea apel din «o! și a putea 
pregăti un bun pat germinativ 
pentru semințe.

vineri; in 2"
rll, Industrie! Alimentare șl Apelor 
a avut loc o ședință de lucru la 
care au participat cercetători din 
stațiunile experimentale, In care 
s-au discutat modalitățile In caro 
să ae desfășoare semănatul porum
bului șl celelalte lucrări agricole do 
primăvară, țînind seama de condi
țiile climatice specifice din acest 
an, Comduzllle acestei ședințe de 
lucru le prezentăm în pagina a 3-a 
a ziarului.

Cu ghirlande de flori,

Duminică 2 aprilie 1972

posturile de luptă 
le-au dus nlai departe 
ștafeta. în confrunta
rea cu ielmlca noud’yi 
cu noile cerințe ' ale 
rdztmlul-ji modern, in 
asprimea exarcitiilor 
ji a cpllcalillor. In 
munca pe șantiere. In 
lupta cu viscolele ti 
apele, ei au dat legd- 
tndnlului lor încărcă
tura unor fapte și unui 
comportament demne 
de tradlliile glorioase 
pe care le-au moște
nit. ■

Acum, roslindu-țl, 
la rlndul tău, jurâmln- 
tul, soldatul celui mai 
tlnăr contingent ia 
prefigurează pe sine, 
cel de aii, de mllne, de 
totdeauna : curafos,
cinstit, dirz, discipli
nat, drept, neobosit in 
însușirea măiestriei, 
harnic in muncă, înflă
cărat in luptă, solidar 
la bine ți la greu cu 
tocardjli riH da arme 
neîmpăcat cu dușmanii 
tării.

AdicS : ostaș al Ro
mâniei /socialiste, al 
Parlidul’Ji Comunist 
Român.

SîmbStă seara ®-a înapoiat în Ca
pitală delegația . Consiliului Economic 
condusă de Manea Mfijțescu. președin
tele Consiliului Economic, care, la 
Invitația Consiliului consilierilor e- 
corsomlcl de la Casa Albă, a făcut o 
vizită în Statele Unite ale AmerîdL

Delegația a participat, de aseme
nea. la o întilnlre de lucru a Comi
siei mixte româno-franceze de coope
rare economică, științifică ș! tehnică, 
care a avut loc Ia Paria.

Tovarâjul Nicolae Cetiușescu primind-ordinul „Colonul de onoare* — cea mai înallâ distincție 
a Republicii Democratice Sudan

Dirieiil oferit de tovâră-

...Regimentele, Sn 
front, sub soarele pri
măverii — eu oamenii 
lor, cu armele lor, cu 
drapelele lor, cu amin
tirile campaniilor ero
ice ți, cu chemările 
fierbinți ale presentu- 

' Iul fi ciitorului. §1 cu 
ocspclil lor, simbblJ- 
zlnd generațiile ce se 
regăsesc pe aceleași a- 
Uniamente ale înălță
rii ți apărării tării.

Rosttndu-țl lețfâmfn- 
tul sacru, cei mai ti
neri ostași ai țârii — 
înflăcărat1, de eniurias- 
mul cu care întregul 
jtopor dâ triafâ castu
lui propram de făurire 
a so-rfelflțil socialiste 
multilateral dezvoltate 
elaborat de cel de-al 
X-lea Congres al par
tidului — și-au expri
mat. . hotărirca da .a 
munci fără preget pen
tru a îndeplini sarci
nile de mare răspun
dere puse in fafa ar
matei de iovarăful 
Nicolae Ceauțeseu, 
secretarul general al 
pirildulul, președin
tele Consiliului de 
Sfat, comandantul tu-, 
prem al Forțelor 
Armate.

Cuvintele t?in din 1-

nimă ți se întorc In i- 
nimâ... Pentru că ele 
exprimă adevărurile 
mari ți simple ale os
tașului — mlndrla sa 
cetățenească, conțtl- 
infa îâ politică, iu
birea fierbinte de pa
trie, popor fi partid, 
crezul său de santi
nelă a independen
ței sl libartâțli, a 
pârnlntulul strămoșesc, 
a cuceririlor revoluțio
nare, virtuțile sale, vo
ința sa de a fi aricind 
gata de luplă ți de 
fartfă in numele idea
lurilor ți ideilor no
bile ce le stufe/ția, ,

Fiecare din contin- 
' geniale Republicii și-a 
scris biografia in spiri
tul acestui legămtnt. 
Părinții soldaților de 
ari le-au rostit’ in zi
lele de tumult clnd 
Republica abia se năs
cuse din bătăliile orga
nizate ți conduse de 
irariid ; el au-inMrit-o 
cu încordarea minților 
fi brațelor lor ti i-au 
stal, zi ți noapte, de 
strofă; cu el s-a fău
rit armata populară. 
Iar cei cărora le-au 
predat, o dată cu ar
mele, consemnul de a 
nu precupeți nimic la

Am aflat eu întristare despre victimele omenești și pagubele ma
teriale provocate de calamitățile naturale care au avut loc recent In unele 
regiuni ale țării dumneavoastră.

In numele poporului român, al Consiliului de Stat șl al meu personal 
vă exprim, Excelență, sentimentele profundei noastre compasiuni și vă 
rog să transmiteți familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

JUAi\r VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peru

PLOIEȘTI (corespondentul 
„Scinicîl”, Constantin Căpraru). 
— .Colectivele de muncă din În
treprinderile Industriale din ju
dețul Prahova șl-au Îndeplinit 
pionul producției globale și mar
fă im acest prim trimestru ol a- 
nuluJ înainte da vreme. •'Dato
rita avansului înregistrat se’ vor 
realiza, peste plan, 5 700 torte 
cărbune brun, 8 6(® tone produse 
petroliere șl petrocblmice,, 2.044 
anvelope .A.T.A., 55 âutorcmorci,’ 

'‘41000 -rălp. ,geam •ira.9;->rl>1004QO' 
cărămizi ș! ; blocuri ceramice, 
15 0®O m.p. țesături din lină șl 
bumbac șl .alte produse In va
loare de peste milioane lei. 
De, remarcat fapiu.L.că lit acest 
trimestru'al anului 1072" "pro
ducția marfă realizata este ■ cu 
7-10 milioane lei tnal mare deeft 
Inj aceeași perioadă a anului tre
cut. Contribuții Importante la e- 
cesta rezultate au adus Uzina de 
mecanică Hnă din Sinaia, Grupul 
Indarjirta.! de petrochimiei Plo
iești, Uzina de anvelope, Ftorești, 
Fabrica de Btlc’fl Prahova. Uzi
nă do' utila) minier Fillpeștll de 
Pădure. Fabrica de postav din 
Azuga, șl altele.

«DIĂIB1
î * '
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DIN PRACTICA ORGANELOR

lor. Noi obișnuim aA

Macheta noului complex clinic spitalicesc din Capitals

VAST PROGRAM
DE CONSTRUCȚII

SANITARE

pentru

AI. PLA1EȘU

NIcața TANAS,E

Cezar IOANA 
corespondentul 
„Scînfeii*

PORTARUL PLEACĂ 
Șl CU SONERIA?

NIcolae CALAFUS, 
inspector jef al Inspectoratului 
comercial de slat al județului 
Constanța

Locuitorii stTdzftot • A- 
lexandru Macedonslci. Si
mian Bărnuțlu șl Vlad

23 din 8 martie IC‘71. Ea 
prevede măsuri șl dispari
ții pentru îmbunătâțlroa 
aprovizionării populației: 
necesitatea transferării In 
rețeaua cu amănuntul a 
intaeguiui sortiment do 
mărfuri disponibile din 
depozite, asigurarea unei 
ritmicități corespunzătoa
re In livrări, analize «ăp- 
iâmlnale asupra desfășu
rării aprovizionării, a se
sizărilor făcute de popu
lație ele. Datorită preci
ziei dispozițiilor, stabi
lirii unor responsabilități 
nominale șl a modulul de 
rezolvare, această decizie 
a avut un efect vizibil la 
viața orașului : populația 
a constatat că aprovizlo-

re- 
de 

Sonar 
„ s ,!n al 
cetățenii, 

de fapt, benefl- A iț K ml _

Popa Gb. BENONE 
director adjunct, 
Sucursala județeanâ Argeș 
a Băncii Naționale

rf. n-are.ce lua. E dece
dată șl ea.

Noi, totuși, o' să apărăm 
pe butonul «onericL poa
te, totuși, plnă la urma 
„rună” undeca.

Tepcș din Craiova se 
filing intr-o scrisoare co
lectivă că uerfna lor. u- 
rina „7 Noiembrie", le 
face viata imposibilă (s-a 
mai discutat da această

'■ ' I , : '
Existența unei legi a comerțului 

Interior este, in actuala etapă do

trecut ji pe la unitatea 11 
„Optica medicală’ cu o 
rețetă pentru ochelari. 
I-a fost completat bonul 
171 025 și i s-a spus tă se 
ducă liniștit la Suceava îi 
să aștepte tot liniștit- A 
așteptat liniștit din ianua
rie plnă prin august și vă- 
rlnd că bonul cu numărul 
de mal sus nu dă nici un 
semn de viată, s-a neli

tru comerțul de stat ți de cltre 
CENTRI)CO OP pentru uniunile 
județene, Inlâiurindu-se astfel o 
serie de deficiențe existente in 
prezent în repartizarea fondului 
de marfă.

Slntern convinși că aplicarea noii 
legi cu privire la activitatea do co
merț interior va dure, in primul 
rind, la îmbunătățirea deaervirU 
populației, la ridicarea acestei im
portante activități pe noi trepte do 
modernizare șl eficienta.

poveste, care poveste în
tre timp o devenit basm). 
Zgomot, praf, praf, zgo
mot ambele aceste 
„nenorociri” (niciodată o 
„nenorocire'* nu vine sin
gură. _) ii trezesc pe ve
cini ia 5 dimineața fi-î 
culcă încolo spre miezul 
nopții, lama să zicem că 
pui geamuri duble, tragi 
Si perdele (luble, fad și 
niște dubluri la ziduri ca 
să nu pătrundă zgomotul, 
dar ce ta fad acum cinci 
trebuie să deschizi fereas
tra ca să-ți intre soarele ?

— Soarele o dată cu 
razele căruia intră șl 
praf si zgomot ?

— ExactI, Faceți, vă ru
găm, puțină gălăgie ca să 
dispară zgomotul.'

Drept pentru care .m-am 
înscrii la o „tobă mare".

N. Cornea, din comuna 
Stefănețti-Argeș, m roa- 
gă să atragem atenția pă
rinților si viitorilor pă
rinți din Pitești că n-ar fi 
rău dacă s-ar obișnui să

Gh. MAZILIT 
domiciliat In Șos. Viilor 
nr. 101, rector 5, bloc 1, 
apart. 1S2, membru In colec
tivul do control obștesc 
de p-o lingâ Consiliul popu
lar ol sectorului 6 București

talele din Vaslui, Rm. 
Vllcea, Focșani, spita
lul „23 August" din 
București — fiecare cu 
ci‘.o 700 paturi ; cen
trul de recuperare au
ditivă din Capitală, 
spitalul de cronici Ber
eta!, spitalul clinic da 
neurologie și neuro
chirurgie din Iași, In- 
sumlnd circa 4 000 de 
paturi Construcțiile 
spitalicești alo actualu
lui cincinal Însumează 
23 000 de paturi.

In anii Imediat ur
mători vor Intra in 
funcțiune șl un număr 
de policlinici do mare 
capacitate : la Mediaș, 
Arad. Botoșani. Deva, 
Caracal, Care!, Mlercu- 
rea-Cluc, Hm. Sărat, 
Oltenița șl alto centre 
munci torc ști.

Fondurile 
pentru 
slrucfll 
miliarde 
mărturie 
efortului 
care 11 tace statul pen
tru lărgirea continuă a 
bazei materiale mo
deme de ocrotire a 
sănătății.'

| 
narea este mal bună, rit
mică, ceea ce a permis o 
desfacere In plus față de 
sarcina planificată.

Cu bune rezultate a fost 
dusă ta i-î'.lepl'nlre și de
cizia or. 62, din 19 mal 
1871, care so referea ta 
îmbunătățirea activității 
prestărilor do sarvldl in 
domeniul construcțiilor. 
Ea prevede obligații ex
prese pentru conducerea 
Întreprinderii de gospo
dărie comunală și îoeatlvă 
privind sporirea efective
lor formațiilor de lucru, 
în special cu Instalatorii 
de apă șl Instalatorii ea- 
nllari, organizarea unul 
compartiment C.T.C. care 
eă vegheze ta calitatea lu
crărilor de prestații, pre
cum șl măsuri pentru 
structurarea activității in 
funcție de urgența obiec
tivelor. Este evident, chiar 
și numai din enumerarea 
prlnripalelor el prevederi, 
că o asemenea decizie, 
care iți trage seva din 
necesități de mare impor
tanță pentru populație, a 
fost viabilă, 6-a bucurat 
do aprecierea cetățenilor.

— Obișnuim ca Înainte 
de a analiza in comitetul 
executiv o problemă asu
pra căreia ee vor emite șl 
decizii — ne spune in

u<j , alocate 
aceste con- 
depășesc 1,7 

leL E o 
elocventă a 
financiar pb

Pentru că este șeful 
serviciului comercial al 
cooperativei de consum
Videle, județul Teleor
man, tovarășul for. Lumi
nare a trimis In aprilie 
1(JS9 cooperativei mește
șugărești „Prestarea". tot 
din Videle, trei magneto- 
foana pentru reparat. 
După o ceartă de doi ani 
-fa- familie" Jși după o 
litră iie adrese încrucișa!o 
tot in familie,’ „Prestarea" 
i-a chemai pa cei da la 
consum să plătească 022 
de lei reparația ți după 
cia să vină să riffles cele 
trei megnetofoane. Cel de 
la „consum" au plătit, au 
luat magnetofoanele. dar 
le-au luat tot nereparata 
șl „consumul" la-a trimis 
din nou „prestării". „Pre
starea" ic-a pus din nou 
In rafturile unde mai stă
tuseră doi ani, șl uite așa 
cele două cooperative deși 
sin: „surori" nu sa au ca 
frații, de unde șl vorba ; 
fericiți cei ca n-au de-a 
face cu „Prestarea" (șl 
nu numai cu cea din Vi
dei® .’). ! ’

Proiectul de, lege cu privire la 
activitatea de comerț interior, pu
blicat recent In presă. înseamnă, de 
fapt, traducerea In viață a hotărirllor 
Congresului al X-lea al P.C.R. și 
n Conferinței Naționale, care au in- 
dicat liniile directoare do dezvolta
re șl perfecționare a întregii vieți 
economice șl sociale. Din dezbateri
le care au avut tac ta nivelul dl- 
rccțlpl consorctale s-au desprins d- 
leva aspecte cu fac obiectul unor 
propuneri care, analizate, credem 
noi. ar da posibilitatea îmbunătăți
rii proiectului de lege și. implicit, 
desfășurării activi lății comerciale în 
viitor. Printre acosta propuneri con
siderăm .necesar «A menționăm ur
mătoarele-’: ■ f <<■£ 4,- .

Ca cetățean șl cumpărător m-a 
interesat in mod deosebit, recentul 
proiect da lege cu privire la acti
vitatea do comerț Interior, publicat 
in presă. Este, după părerea mea, 
o nouă dovadă o grijii pe care parti
dul șl matul nostru o acordă fn per
manență creșteri! nivelului de trai 
ol poporului. Introducerii normelor 
ds etică șl echitate soclaltată. Pro
iectul de lego este cuprinzător. În
lătură multe anomalii care au fost 
si mal slnt încă in oornerț. stabilește 
coordonate precise in relația lu
crător din comerț — cumpărător, re
guli pentru mal buna aprovizionare, 
desfacere, deservire a noastră, a con
sumatorilor. Nu o dată ml-a fost dat 
®ă văd în magazinele municipiului 
Botoșani expuse pentru vînzare pro
duse alterate, conserve cu termenul 
de garanflo depășit, mărfuri n-enm- 
batate. Nu o dată m!-a fost dat să 
vH in magazine alimentaro și bu
fete gestionari caro nu-șl făceau 
datoria in mod corect. Recentul pro
iect do lege pune punctul pe ..i“ In 
această direcție.

Am citit cu luare aminte arti
colul 1G din proiect și mă glntlcso 
că pe lingă obligația lucrătorilor 
din comerț do a respecta eu 
strictețe regulile țcienlco-sanita- 
re privind conservarea șl ma
nipularea produselor, ar trebui 
completat acest text și cu obli
gația acestora de a depozita pro
dusele in funcție de calitățile 
merceologlee : minuliorii do bu
nuri si fie obligați să cunoască 
în amănunt normele ce se .Im
pun. Șl nu numai să lo cunoas
că. dar 6ă £!o șl el penalizați 
pentru nercspectarea lor. In a- 
eesl scop organizațiile comercia
le să fie obligate să doteze uni
tățile operative de desfacere cu 
mijloace frigorifice corespunză
toare păstrării in condiții cit mol 
bune t» mărfurilor. Aș propune, 
de asemenea, ca lucrătorii din 
comerț să fie obligați sa contro
leze mărfurile nu numai în mo
mentul ■ serviri! consiuna.tori.lor, 
așa cum prevede articolul 15, ci 
că facă un control prealabil în 
spațiile de depozitare, în nșa fel 
încil în sala de vînzare să fie 
expuse și să se ofere cetățenilor 
numai produse de foarte bună 
calitate.

Adoptarea legii va duce. fMră În
doială. la îmbunătățirea continuă a 
deservirii oamenilor muncii.
’ Petra HOMANIUC, 

muncitor Io Fabrica de confecții 
Botoșani

zîonârii s cred că ar fl bine, (1- 
nind seama de timpul normal de 
operare a mărfurilor, „să nu se 
admită de ta emiterea comenzii 
mai mult do 48 de ore pentru a- 
provlzlonarca unor magazine din 
mediul urban șî cel mult 3 zile 
pentru un magazin din, mediul 
sătesc". Desigur mă refer la 
mărfuri de larg consum.

Dumitra MUSTO1U
director comercial al Direcției 
comerciale a județului Gorj

deji termenul a expirat 
încă din 3 noiembrie 1071, 
nu s-a dat in folosința 
magazinul de pe strada 
Moților, așa după cum 
prevedea decizia nr. 104 
din 22 septembrie 1971. 
Alte obiective Gospodă
rești do mure importanță 
pentru cetățeni au fosi 
începute, apoi oprite , fără 
motive temeinice (ame
najarea părții carosabile a 
străzii Mărășe^U. care în
tre timp s-n deițradat și 
mal rău, reluarea lucră
rilor nttceslUnd fonduri 
suplimentare). Mai mult 
— sint domenii • impor
tante da activitate, de un 
real interes pentru ce
tățeni, care nu au consti
tuit 'niciodată obiceiul u- 
nel analize In comitetul 
executiv.

Cauza acestor deficiențe 
trebuie căutată și In mo
dul, cum elaborează comi
tetul executiv deciziile. 
Adeseori acestea sine 
zuHalul „concepției" 
cabinet a unul tuncțl 
eau altul șl mal puț! 
consultării cu 
cei" caro, <". ' .. JL_,
c’ază do efectul bolArlrl- 
lor consiliului popular. 
Or, aparatul primăriei, 
oriel t tie capabil ar H, iiu 
poate să înlocuiască pri
ceperea, capacitatea șl în
țelepciunea maselor de 
cetățeni. Aceștia, prin co
mitetele de circumscrip
ții; în adunările populare, 
partldplnd direct, slnt in 
măsură să contribuie activ 
la întregul proces de ela
borare șl Înfăptuire a de
ciziilor omise de comitetul 
executiv. Numai apellnd 
ta sprijinul cetățenilor, 
consulUndu-.se cu d ia 
orice chestiune care pri
vește viața obștel. Con
siliul popular orășene®: 
JlmboUa șl comitetul său 
executiv vor fl in măsură 
gă la întotdeauna decizii 
care să corespundă pe de
plin nevoilor Impuse de 
viața și activitatea toi mai 
efervescentă a localității, 
să organizeze, In mod te
meinic, transpunerea lor 
In fapt.

VREI, NU VREI, 
DANSEAZĂ 

GRIGORE SAMBA!

Recent, presa a publicai proiectul de lege cu privire Ia activitatea 
da comerț interior. Numărul mare da scrisori trimise pe adresa re
dacției, care cuprind păreri, observații ți propuneri ale specialiștilor si 
cetățenilor, este o dovada a interesului larg pentru acest, proiect ao 
lege. Redăm în cele ce urmează o parte din scrisorile primite.

In ziua de 7 ianuarie 
1071, iocarăjul Constanfin 
Turcanu din Suceava a 
csnit Ia București și a

— următoarele sliuaiil, pentru a 
sancționate de loge :
— nerespcctarea regulilor de co

merț, Inclusiv normele Igteni- 
co-sanltare :

— refuzul sub orice formă de a 
primi în organizațiile comer
ciale sau in unilâț'Ie comer
ciale de tot felul organele 
de control obștesc, precum șl 
refuzul de a acorda sprijinul 
necesar acestora.

dezvoltare n societății noastră so
cialiste, o necesitato obiectivă. Mul
titudinea reglementărilor juridico 
existente In prezent, omise cu ani 
în urmă, au devenit în procesul a- 
p'.lcăril lor greoalo. Inoperante șl 
uneori contradictorii. Din . acest 
punct de vedere proiectul de lege 
supus dezbaterii opiniei publice ne 
oferă o concepție unitară, dialecti
că n modului cum t-ebulc regle
mentată, din punct de vedere juri
dic. activitatea de consort interior 
în toata complexitatea ct.

Apreciez că uncie prevederi din 
proiectul de lege slnt susceptibile de 
ccmpletări ®i formulări mal citire, 
care, după păreren mea. vor confer! 
legii un plus de eficiență. Iată ci- 
tevn exemple :

• In articolul 72, unde este a- 
răiat cuantumul amenzii pentru 
servire preferențială trebuie «ă 
se precizeze astfel Amenda se 
aplică nu numai lucrătorilor din 
unitățile de desfacere, ei și di
rectorilor întreprinderilor co
merciale, șefilor de servicii șl 
altor persoxăe, care prin funcția 
lor impun său faeHIteăză ase
menea fapte, calificate drept 
contravenții".

• O observație asupra capito
lului II din proiectul de lege 
unde sînl enumerate regulile de 
comerț cu caracter general : 
consider că servirea de băutori 
alcoolice minorilor, rezervarea 
mărfurilor pentru aprovizionarea 
proprie sau a altor persoane nu 
slut simple reguli de comerț, ci 
constituie autentlee contravenții 
care trebuie sancționate ca atare.

• La articolul 71 din proiectul 
de lege cred că ar trebui enu
merate sancțiuni pentru aprovi
zionarea necorespunzătoarc a 
magazinelor șl pentru directorii 
de organizații ți întreprinderi co
merciale, pentru conducătorii or
ganizațiilor cooperatiste, șefii 
serviciilor comerciale șl merceo
logi.

• Cu privire ta noțiunea de 
executare cu tntfrzicre a nprovl-

• Tn proiectul de lege se vor
bește de rolul comerțului eu 
ridicata în mecanizarea operații
lor ;de manipulare șl preombala- 
rc, însă nu se menționează șl 
sarcinile unităților producătoare 
(Ministerul Industriei Ușoare șl 
Departamentul Industriei Ali
mentare) caro ar trebui să albă 
obligația să-și îmbunătățească 
activitatea de preambatare șl gă 
reducă volumul mare de produse 
care vin în eomerțul eu amănun
tul în vrac.
i • Din proiect se desprinde as
pectul că întregul fond de marfă 

, (comerț de stal șl cooperatist) 
este repartizat de către Ministe
rul Comerțului Interior, Iar pe 
sisteme, do către direcțiile co
merciale Județene. Propunem ca 
repartizarea pe sisteme, ta nivel 
central, să se facă de către Mi
nisterul Comerțului Interior pen-

sărdnațl cu aplicarea do- 
clzlel asupra obligației do 
a Informa comitetul exe- 
cuilv despre rezolvarea eL 
Concomitent, membrii co
mitatului executiv, îm
preună cu tovarășii clin 
aparatul consiliului popu
lar, cu deputății. ur
măresc sistematic șl mo
dul cum &e transmute ,‘n 
practică flecare decizie. 
Primarul Informează de 
flecare dată, la sedlntete 
comitetului executiv, des
pre felul - cum au fost 
duse la 'Îndeplinire de
ciziile anterioare, iar 
atunci dnd survin u- 
nelo greuiățl, stabilim 
măsuri cxwespunzătoare.

Comitetul executiv al 
Consiliului popular orășe
nesc Jlmbolla dovedește 
în genere o preocupare 
susținută pentru rezolva
rea cit mol eficientă a 
problemelor curente ori de 
par^pecllvă din activita
tea sa. Itezultatalo obți
nute arată că această 
preocupare a și dat roade. 
Este tot’ afli de adevărat 
însă și faptul că, nu In 
toata cazurile, deciziile e- 
mlse au fost duse ta în
deplinire cu răspundere. 
Bunăoară, nici plnă acum.

bea ouă crude ori să In
ce, c să sară cu prăjina.

— Păi de ce 7
— Dacă, să batem în 

lemn, copiii lor ar avea 
nevoie să ia urgent legă
tura cu secția de pedia
trie a spitalului, după o- 
rele 15. atund ești nevoit 
să sari gardul ori să strigi 
din rărunchi ca să ta'audă 
cine ca din int erior.

, — Dar sintem Intr-un 
secol a!,..

— Telefonul 16 004 de la 
orele 15. dnd pleacă por
tarul cu cheia, plnă a 
doua zi la 7. e mort.

—• Soneria ? Portarul ia 
ți soneria 
pleacă ? O 
cetitor ?

— N-o ia

Asociația sportivă „fla- 
câra“-A!orani dă baluri. 
Aioctafla sportivă „Texti- 
la“-Botoșanl dă șl ea ba
luri. Asoctalflle sitortlue 
din„. dau sl ele baluri.

— Și ce dacă dau ba
luri ? Lasă-i să danseze I

— Noi fi lăsăm, dar r.u 
ne lasă ai i>c noi. Ne 
cheamă la bal eu forța, 
vrei, nu vrei, dansează 
Grigors samba ! Te dud 
nu te duci, 1(1 „scoate" 
din salariu o sumă ega
lă cu...

— Nu știu cu ce e egală 
rama pe care v-o scoate 
cu tirbușonul din salariu, 
dar In comuna Coteana- 
OU această sumă este e- 
ga'.ă eu 5 let și nu te in
vită nici măcar la bal, 
pentru că n-au asodație 
sportivă.

— Atund pentru ce vi 
se rețin cei cinci lei ?

— Pentru film.
— Care film ?
— IndiferenL Saiariațl- 

lor nu ll se dau salariile 
plnă nu teză cinci Ici pen
tru depășirea pianului la 
filme. Ca părere aveți 7

Pină nu văd filmul 
„Tată cu da-a sila" nu pot

FACEȚI PUȚINĂ 
„GĂLĂGIE0

CA SĂ DISPARĂ 
ZGOMOTUL

niftit, jl a trecut din nou 
prin București. A luat 
lentilele șl clnd le-a dus 
la Suceava să te monteze, 
lentilele nu erau cogform 
rețetei. A împachetat len
tilele șl rama si împreună 
cu aceeași rețetă le-a tri
mis la București. A aș
teptat liniștit sosirea o- 
chelarilor facă o fană, 
două, trei- Si, treclnd in- 
tlmplăior pe la oftalmolo
gul din Succara i s-a dat 
cită refeță; cu alte diop
trii. A trimis șl mal ur
gent noua tețetă ți astăzi 
sintem fn '72, ba chiar in 
aprilie 1072 șl ochelarii 
n-au pomii încă spre 
Suceava.

Tovarășe Turcanu, dacă, 
doamne ferește, plnă la 
urmă vă vor sosi ochela
rii, trimite! l-mi-i pentru 
o zi. Vreau să văd cum îl 
văd cu el pe tovarășii de 
la unitatea 11. Dacă o să-i 
văd bine^ imi comand rf 
eu o pereche.

Tn zona din vecinăta
tea Institutului de me
dicină șl farmacie șl a 
Institutului, de Igienă 
din Capitală a Început 
construcția celui mai 
mare complex clinic 
Bpitallcesc din țară. 
Clădirea, cu 17 nive
luri, va rulă posti un
sprezece clinici specia
lizate — cu profil do 
cllalcl medlealo Interne 
șl chlnirgtcalo — fle
care dlspunînd de die 
135 paturi de spital. La 
etajele da jos slnt pre
văzute servlcUlo func
ționale. Alături de 
cocinii central (șl cu
plat cu acesta) se con
struiește un complex 
de clădiri, eu patru 
niveluri, in care vor 
funpțlona secțiile do 
diagnostic ' șl trata
mente, un amfiteatru 
cu 300 de Jocuri, săli
le de semlnaril șl de
monstrații (complexul 
va servi șl ca bază do 
învfițămlnt), o policli
nică de mare capaci
tate, puțind asigura 
zilnic peste 1 700 con
sultații.

Saloanele pentru bol
navi au Intre 1—5 
paturi șl grup sanitar

Existența tuturor prevederilor le
gale, legata do comerț. într-un sin
gur act normativ, va determina cu
noașterea tnt»-o mai nmro măsură a 
tuturor reguUlor cu privire ta activi
tatea de comerț Interior, fapt ce va 
contribui ta organizarea muncii șl 
aprovizionarea populație! in mal 
bune condiții. Legat do acest pro
iect aș vrea să fac unele propuneri 
rare cred că nr contribui ta clarifi
carea unor probleme din cadrul or- 
ganizațâllor comerciale:

1. Din analiza prevederilor ort 7 
din proiectul de lege rezultă că 
„contractarea necesarului do măr
furi pentru aprovizionarea popu
lației se face-cu întreprinderile pro
ducătoare numai de către unitățile 
comerciale cu ridicata".

Părerea mea este că — îndeo
sebi organizațiile comerciale cu 
amănuntul caro desfac un volum 
mare de mărfuri — să aibă drep
tul să contracteze direct, cu în
treprinderile; Industriale șl agri
cole producătoare.

Plec de la necesitatea eliminării, 
pe dt este' posibil, â uu'of organi
zații comerciale' Intermediare, cate 
de multe ori. complică acllvlțatea de 
aprovizionare eu mărfuri a popu
lației. Consider că prin această mă
sură s-ar realiza o legătură mal di
rectă intre producători și consuma
tori

7. La ari. 11 sau la ari. 31 pro
pun să se prevadă obligația res
pectării de către personalul uni
tăților comerciale a nomenclato
rului de mărfuri ce se vind cu 
plata in rate, precum șl s celor
lalte condiții stabilite de M.C.L 
ți CENTOOCOOl’.

Viața unui oraș, fie el 
mal mare sau mal. mic, 
este confruntată zilnic cu 
numeroase probleme de 
ordin, economic, social, e- 
diiltar-gaspodăreso ele. 
Toate acestea trebuie cer
cetate și analizate cu gri
jă. pentru flecare din ele 
trebuie găsite soluții șl 
luate decizLl caro să le a- 
slgure rezolvarea în ■ cel 
mai scurt timp. Organis
mul rare îndeplinește a- 
cast rol în viața unul o- 
raș este primăria.

— Am examinat recent 
— ne spune MIHAI IG
NAT, primarul orașului 
Jlmbolla — modul In care 
s-au Înfăptuit ‘ deciziile 
luate de comitetul execu
tiv al consiliului popular 
orășenesc în cunsul anului 
trecut. Am desprins, in 
general, concluzii pozitive. 
In ncoat Interval, de pea- 
genda de lucru a comite
tului executiv n-a lipsit 
nici una din problemele 
majore ale vieții orașului. 
Au fost analizate șl s-au 
luat decizii pentru îmbu
nătățirea activității in do
meniile aprovizionării 
populației. înfrumusețării 
șl Gospodăririi localității, 
prestărilor de servlcăl etc. 
N-au scăpat tatenllej, nici 
problemele curente des
prins©. in special, din In’Jl- 
nlrlie deputațllor cu cetă
țenii. din controalele co
misiilor permanente pen
tru care s-nu emis, a- 
samenea, deciziile do ri
goare. în ultimul timp am 
dezbătut — stabilind dori
rii corespunzătoare — șl o 
serie de chestiuni care 
privesc activitatea de îm
bunătățiri fundare, de 
contractări din eectoml 
gospodăriilor populației, 
rezolvarea sesizărilor oa
menilor muncii, respecta
rea regulilor de comerț, 
înființarea și dotarea ate
lierelor școlare etc. Pen
tru flecare din acestea am 
elaborat acta normative 
care să orienteze desfă
șurarea fa bune condi
ții a activității In sec
toarele respective. Noi am 
considerat că este blno ca 
tocile deciziile, Indiferent 
ce problemă abordează. &fi 
prevadă responsabilități și 
termene precise, mĂsuri 
concrete pentru realizare.

Ne oprim, pentru edi
ficare. asupra decizie! nr.

— toți lucrătorii din comerț — 
Inclusiv acei de ta tonele, 
piețe ele — să fie obligați să 
poarte echipamentul adecvat 
șl sâ-șî afișeze numele țî 
prenumele :

— toți lucrătorii angajați șl ne
angajați, dar core, sub o for
mă sau alia, ajută în unitățile 
comerciale să posede în mod 
obligatoriu un permis medical.

Fac această propunere pentru moti
vul că in ';unltațlle noastre corner? 
riale ’ s9-practj<i;bb!caiul ;ca 'ceFufe1 
gajat eă fio ajutat de membrii fami
liei sau cunosscuți, fără ca aceștia gă 
respecte normele sanitare.

2. De asemenea, propun st fie 
Incluse la Capitolul VI — contraven
ții 
fi

propriu. 12 ascensoare 
de mare capacitate vor 
deservi corpul central 
cu cele 1 'J de paturi 
pentru bolnavi.

Pe agenda actualului 
cincinal slnt prevăzute 
numeroase alte edificii 
spitalicești. In Bucu
rești mal slnt In con
strucție încă trei spi
tale clinice : centrul 
do gastroanterotosle șl 
hematologie — 710 pa
turi ; secția da neuro
logie șl neurochirurgie 
— 528 paturi și spita
lul do recuperare au
ditivă — 2i)0 paturi: 
In țară se mai inalța 
un mare spital dinlc 
ta Timișoara — 71G 
paturi —■ și unul da 
neurologie și neuro
chirurgie la Iași — 
350 paturi. De aseme
nea, sini In cura da 
realizare 17 spitale ju
dețene.

Din construcțiile spi
talicești ridicate în ul
timii ani, au intrat în 
funcțiune plnă acum 
spitalele din Slatina, 
Mlercurea-Ciuc, Ale
xandria, Galați, Bala- 
Mare, Caransebeș. în 
aoest an urmează să 
Intre In funcțiune spl-

contlnuare tovarășul IU
LIAN BUTA, vicepreșe
dinte al comitetului exe
cutiv — aă studiem Împre
ună cu șefii de servicii <ta 
In primărie, cu conduce
rile unităților respective, 
cu comisiile permanente 
posibilitățile de traducere 
in viață a măsurilor pre
conizate. Fiindcă, după 
cum bine se știe, o deci
zie caro nu &o întemeiază 
pe cunoașterea realității, a 
posibilităților de Înfăptui
re a dispozițiilor pe care 
le conține nu poate avea 
rol de act normativ. Dar 
nu-1 suficient numai să 
oe emită derizll, ri să os 
șl controleze modul ram 
sa respectă prevederile

IN D EZ B AT E R E P U B LI C A
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colaborare

Spectacol de gală în cinstea

REVISTA PRESEI SUDANEZE

VIZITELE TOVARĂȘEI
ELENA CEAUSESCU

La Khartum, la rojedinja doîegajioi româna

Stat in vizita sa în Sudan, precum 
Si perjonnlitaU sudaneze.

apare
Înverzit,

Ea Ieșirea din oraș fl pinii In lo
calitatea Barakat, undo eo află sediul 
consiliului administrativ al comple
xului Geziro, aceleași mari mulțimi 
de

sem- 
fiind

Răspunzi nd, tovarășul NiCOlflS

rt-
nu precupețim

Moment din suita Intllnirilor cordiale dintre cei doi șefi de state

„Să dezvoltăm La dineu, desfășurat Intr-o atmos
feră cordială, au participat din „par
tea sudanezii Abubiikr Awndallah, 
prim-vicepreședlnlete republicii, Ma- 
amoun Awad Abu Zdd, secretarul ge
neral nl Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Osman Abu Al-Gaslm, membra al Bi
roului Political Uniunii Sodalhrto 
Sudaneze. Fak.hr El Din Mohamed, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ahmed Abdel Rahman Ai Agib.reciprocă"

președintele Nicolae
■ și tovarășa’ Elena 

Împreună cu președintele 
Bunei n

Simbăifi, Maamoun Awad Abu Ze:d, 
secr«ar general al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, Mahdi Mustafa El Hadi, 
membru al Biroului Politic șl secre
tar pentru probleme internaționale nl 
U.S.S., ministru do sini pantru pro
bleme prezidențiale, șl Sayed Alunei! 
Abcielhailm, membru al Biroului Po
litic, secretar al U.S.S.. s-au Intllnit 
(.11 tovarășul Ștefan Andrei, prim-nd- 
Junci al șefului secției Internaționale 
a C.C. nJ P.C.R.

în cursul convorbirilor, a avut loc 
im schimb de păreri cu privire in 
dezvoltarea relațiilor dintre Frontul 
Unității .Socialisto din România Șl 
Uniunea Socialista Sudanezi.

ministrul Industriei șl minelor. Ibra
him Moneim Mansour, mlnlgtrul eco
nomie! ; Iar din partea română : Ion 
Pfițan, vicepreședinte nl Consiliului de 
Miniștri șl ministru al comerțului ex
terior. Coinollu Mfincscu, ministrul a- 
Tacerilor externe. Bujor Almășan. mi
nistrul minelor, petrolului șl geologiei, 
șl celelalte persoane oficiale care 11 
Însoțesc pe șeful statului ronifen In că
lătoria ea in țările africane.;

Simbfttâ. ospitalierele gazde suda
neze au invitat pe tovarășa Elena 
Ceaușescu:să j facă cunoștință cu ora
șul.Khartum, ' 
vedic așezare 
do confluență 
— Albastru șl

Slmbăta, 
Ceaușescu 
Ceaușescu, .
Gaafar Numeliy șl doamna 
Numeliy.-au asistat la un. spoctnțol 
de gală, prezentat de echipa națio
nală pentru artă populară a Teatru
lui Omdurman.

Au participat, de asemenea. păr-, 
soanele oficiale române cure îi în
soțesc pe președintele'Consiliului de

capitala țarii, strfi^. 
care .marchează locul 
a celor două. Nllurl 

Alb.

care iau Ioc cel doi președinți îți 
croiește cu. greu drum, prin mulțime. 
Zed de mil de locuitori, bărbați Im- 
brâcațl In tradiționalele „galabla”. 
femeile tn grațioasa sariuri, cure alei 
poartă numele „lob”, se află masați 
de-a lungul principalelor artere ale 
orașului. Coloana de mușini, Jn-ca- 
lea cftreJa so aruncă buchete de flori, 
se oprește .In repetate rindurl Cel 
do! șefi de stat string miinilo care 
s» îndreaptă spre el. fac semne prie
tenești. De-a' lungul vizitei de ’ pinâ 
acum in cele, șapte țări africane ăm 
avut prUelul să •consemnăm nenu
mărate scene <!□ acest, fel : sini măr
turii din cele rnal grăitoare alo sen
timentelor de profundă simpatie șl 
stimă fâță de poporul nostim, atașat 
cauzei .libertății șl independenței 
popoarelor africane șl arabe, a po
poarelor de preiu’.ir.dcnî. ale consi-

al succeselor 
industrializării

A fost prezentat un bogat și va
riat program de dn’.ece șl dansuri, 
ilwrlrlnd bogăția foiriomJui sudanez, 
cu străvechi tradiții. Solii artei suda
neze au interpretat cu multă măies
trie ■ programul, fiind răsplătiți cu 
puternice aplauze.-

Stmbătă seara, președintele Consi
liului de Stat nl Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușcscu. si to
varășa Elena Coauțesscu au oferit, la 
Palatul Poporului din Khartum, un 
dineu în onoarea președintelui Repu
blicii Democratico Sudan, general 
maior Gaafar Mohammed Numelry, șl 
a doamnei Busein Numelry.

Au foet Intonate .Imnurile da stat 
ale României și Sudanului

în numii 
cttoiri și bj 
uzine, 
Ytislf ' 
pe rare _. I_ I
ședlritelui României 
care texllllșill. ca ’.ț 
sudanez, l .... _  ___ _
mare însemnătate la dezvoltarea le
găturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Sudan. „Ne sintoți 
un oaspete deosebit de drag șl pen
tru,bucuria de a vă avea în mijlocul 
nostru vă mulțumim dfn inimă. Ve
dem tri aceasta vizită un mijloc de 
întărire șl dezvoltare a legăturilor 
caro'uncsc popoarele și țările noastre”.

poporal sudanez, pen- 
urmărlle dominației 

situației de subdozvol- 
al regimului de opre- 
doborît în urmă cu. 10

pentru foto, care pregătește 
didactice;

Toate aceste obiective au o 
nlficație aparte în- viața țării, 
conduse de femei. și pregătind ti
nerele pentru o participare mnl 
amplă la activitatea, sodal-ocono- 
mlcă a Sudanului

Apreciind organizarea Instituțiilor 
șl a întreprinderii vizitate, preocu
parea ’ pentru pregătirea complexă a 
femeii sudaneze și pentru partici
parea’ei activă la viața țării, to
varășa Elena' Ceausescu a .urât 
gazdelor salo de simnătă no! suc
cese în activitatea tor pusă în slujba 
afirmării ți consolidării independen
tei naționale.

tn aceeași atmosferă de cordialitate 
șl prietenie manifestată de populația 
orașului Kliarium, președintele Con- 
Kijltilui do Stat, Nicolae Ceauțescu, șl 
tovarășa Elena Ceausescu. însoțiți de 
președintele Sudanului. Gaafar Mo
hammed Numelry, do doamna Buseln 
Numelry. de alte personalități alo 
vioțli politice nudnneze, «-au Îndrep
tat, în curtail după-arhlezii, spre uzi
nele „Sudan Textil”, situate in zona 
Industrială a .capitalei.

Vizita la uzinele „Sudan Textil” n 
prilejuit, cunoașterea directă, la fața 
locului, a eforturilor itoporului suda
nez de edificare a unei economii in
dependente. do valorificare a bogă
țiilor țării in interesul națiunii..

Făuritorii neewte! uzine In plină 
dezvoltare, înălțată In urmă doar cu 
un tin, au Înfățișat cu înindrle 
oaspeților români roadele mu rudi lor. 
Obiectiv de marc importanță In eco
nomia țării, constituind o finalizare 
esențială in planul Industrial al dez
voltării culturii bumbacului, uzinele 
textile din Khartum oferă Imaginea 
grăitoare a rapacității muncitorilor 
sudanezi. Imensele halo vizitate slot 
structurate in ircple de producție 
alo unul proces tehnologic complex 
realizat cu ajutorul unor instalații ,și 
mașini moderne. de . înaltă tehnici
tate.

Drumul parcurs do materia primă 
pinft la transformarea pufului de 
bumbac în fire și apoi in țesături, 
care, la rindul lor. cunosc, de is®6me- 

jroces pretenția; do prclu- 
Inte do a se înfățișa sub 

policrome, este 
xpeUIor fază cu fază.

Înconjoară cu căldura

oameni. Directorul consiliului, 
Kamal Agabawlr, urează bun venit 
oaspeților, apoi 11 invită in sala do 
conferințe, unde se proiectează un 
film explicativ asupra acestui complex. 
Deși Sudanul este astăzi renumit în 
întreaga lume pentru calitatea bum
bacului obținut aid, la Gezira, istoria 
acestei culturi este relativ recentă, 
primele plantații experimentale ha
lind de la Începutul celui de-a! doi
lea deceniu al secolului nostru. Pe 
alunei, această regiune — care văzută 
prin hublourile elicopterului 
astăzi ca un imens covor 1 __ .
străbătut de păienjenișul canalelor de 
irigații — ora o întindere do -pămint 
arid, ars de soare. Puținii locuitori 

‘ duceau o vLață nomadă. Succesul pri
mului lot experimental a do termina 6 
construirea barajului do la Sennar, 
datorită căruia apele Nilului Albăstrui 
slnt adunate In mar! rezervoare, fiind 
apoi distribuita prin canalele de iri
gație. Ușoara înclinație a acetici re
giuni face ca apa că străbată cana- 
fele prin simpla forță a gțavitațlei, 
astfel Indi, nefiind nevoie de pomjwj, 
cov'.ul Irigațiilor este aici cel mal re
dus ■ din lume.

La Gezira ee produc 75 la sută din 
cantitatea totala de bumbac sudanez 
cu firul lunii, 50 Im sută;d|n producția 

1 de ,gri^il5;l^ injtAJdin .producția de 
’ arab ide, IZ la sută- din producția de 
ă sorg; ‘ fiind, ' dg :râtenenea, Cultivate

legume și fructe;. Mari prefaceri B-au 
petrecut șbln viața oamenilor. In «pe- 

, clalidupa nnțlojialLzaren complexului 
șl crearea consiliului administrativ. 
Astftri. nbmaril de odinioară s-au sta
tornicit locului ; s-au construit sate, 
școli, s-a Introdus asistența medicală. 
Mulțl din cultivatori. s-au asociat In 
cooperative.

Tovarășul Nicolae Ceaușuficu mul- 
țumește gazdelor pentru explicațiile 

'■ primite/flind invitat apoi să semneze 
în cartea de onoare a consiliului 

£ administrativ. Tn continuare, slnt vi
zitate instalațiile de cgrcnat șl de ba
lotat bumbacul, produs de Ixiză al 
țării, valoarea exporturilor bumbacu
lui. cultivat alei reprezentind 40 la 
sulă din venitul național șl ffiO la sută 
din rezervele de devize. Muncitori! 
opresc pentru o clipă lucrul, încon- 

' joart cu căldură pe cel doi președinți, 
ovaționează plini de bucurie. După 
ce tș! iau râmaa bun de la munci
torii. tehnldenJl și inginerii de old, 
președintele Nicolae Ceauțescu ți 
președintele Gaafar Mo'iammed Ei 
Numeiry se Îndreaptă spre sediul 
munldpaUtătil orașului Wad Me
dan,!, unde are loc un dejun.

Cel doi președinți s-au înapoiat la 
Khartum cu elicopterele, fiind, șl de 
data aceasta, salutați de-a lungul în
tregului parcun», ptnâ la Palatul Po- 
porului, de numeroși locuitori al ca- 

V pltalel.

oaspeților români

cu îniluslria de țesă- 
dlh România. Intr-adevăr, 
necesar șl bine să se sta

tornicească șl Intre întreprinderile 
noastre textile relații de colabo
rare și. așa cum am ajuns la înțe
legere In cadrul convorbirilor pe 
care le-am avut, K& dezvoltăm larg 
colaborarea între țările noastre in 
diferite sectoare de activitate.

Aș dori să vă urez să realizați în 
bune condiții Întregul program de 
dezvoltare a fabricii dumneavoastră, 
a complexului șl să, dațl producții 
tot mal bune, "să realizați angaja
mentul pe care 1-ațl luat de a sa
tisface necesarul ..țării cu, țesături.

Doresc conducerii și tuturor mun
citorilor succese' tot mai mari in 
activitatea lor și multă fericire”.

Conduși cu entuziasm de munci
torii fabricii, do locuitorii acestei 
Importante zone Lndustruile a capi
talei, .oaspeții români s-au îndreptat 
din nou spro Palatul Popora
lul, reședința oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășe! 
Elena Ceau.șescu.

de. simpatie cu tare este inilmpl- 
nat pretutindeni, tovarășul Nicolae 
CeăiLșescu so Interesează Îndeaproa
pe de procesul de producție, stă de 
vorbă eu specialiștii sudanezi, dă 
mina cu muncitorii textlUști.

■Pe mari baloturi de bumbac care 
se Înalță tn silve, muncitorii au în
scris cu mina lor urări de bun so
sit So simte căldura sentimentelor 
proprii unui colectiv muncitoresc...

Gazdele vorbesc pe larg despre 
prpocupârilo lor In vederea sporirii 
prâduciieî. Îmbunătățirii calității 
țesăiuill’or. Alături de uzină, in 
plină funcțiune se află .șantierul 
unei fabrld de ață șl fibre de trico
tat' — unul din obiectivele caro vi
zează lărgirea profilului;combinatu
lui; în acest context, conducerea În
treprinderii relevă că,, se aro in ve
dere ca In următorii trel-patru ani 
să se acopere' Întregul consum do 
țesături șl alte produse textile ale 
populației. Slntem Ln întrecere cu 
timpul, cu cuceririle tehnice, rabli- 
niazâ el pentru a evidenția efortu
rile depusa de muncitorii' de aici 
și de întreg 
tru a lichida 
coloniale, ale 
tare, rezultat 
alune' străinii,,’ ...™JBL ...
ani, cind a fost proclamată Indepen
dența țării- Am pus bazele — spiih 
el — unei industrii de maro impor
tanță pentru' economia noastră 
conștient! de aceasta, 
nici un efort.
.'La încheierea vizite!, o mare mul

țime de muncitor! ș! specialiști su
danezi salută din nou pe cel doi 
șefi 'de stat, pe oaspeții’’ romfthl.

...le celor cinci mii dc muh- 
I specialiști al neexlei mari 
directorul Dofalla El, Etafl 
relevă onoarea deosebită 

o_ reprezintă vizita pre- 
socialiste, pe 

. întreg poporul 
o consideră ca un aport de

Ziarele caro nu apărut simbătă la 
Khartum au continuat să publica 
ample relatări despre vizita. preșe
dintelui Consiliului de Stal nl Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușcscu, despre convorbirile ofi
ciale dintre colo doul delegații.

intr-un editorial ol ziarului >rAl 
Sahafa” sb apreciază că vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii. Socialiste România, Nicolae 
Ceaușcscu, va aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea’ relațltlor 
dintre ceie’douâ țâri, In multiple do
menii. ,Am remarcat cu admira
ție — subliniază ziarul — cit do 
mult a prosperat România prietenă 
în domeniul industrial.' Pe plan po
litie, apreciem atașamentul Româ
niei față de principiul neamestecu
lui in treburile interne ale altor 
state”. în continuare, articolul din 
„,.jM Sahafa” scrie : „Salutăm tn țara 
noastră pe înaltul oaspete drag, 
Nieoiae Ceaușcscu, salutăm capaci
tatea sa creatoare, care a făcut ca 
România sâ-.ș! consolideze indepen
dența șl să înfăptuiască mari succese 
pe cniea progresului”.

în același ziar slnt publicate bio
grafia și fotografia tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Ziarul „Nfte Mirror” de slmbătă 
a dedicat o pagină prezentării 
biografiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușesoi șl a tovarășei E2e:ta 
Ceaiișescu, lnroțite de fotograRL

Același ziar Inserează un articol 
sub titlul „România condamnă dis
criminarea rasială”, in care este, re
levat răspunsul președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, ton Ghcorghe 
Maurer, ta mesajul ndrcsoc de pre
ședintele celei de-a -3-a sesiuni u 
Adunării Generale a O.N.U; privind 
eliminarea oricăror forme de dis
criminare rasială

Ceaușescu ° p«ntru
■posibilitatea avută do a vizita aixvis- 
tâ fabrică.
• „Ml-a făcut- o deosebită; plăcere a-' 

ceastă vizită — este adevărat foarte 
scurtă .— dar im putut vedea eu sa- 
.tlsfacțte eă muncitorii sudanezi pro- 
due " țesături de înalta calitate, ci 
complexul dumneavoastră este in 
modernizare și ci vă preocupați să 
H dezvoltați pe baza iehnlcll celei 
mai avansate. Este un Iueru foarte 
bun, pentru că numai construind o 
industrie puternică, înzestrata cu teh
nica eea mai înaintata se poate rea
liza progresul unei economii puter
nice șl Independente.

Am ascultat cu interes cele spuse 
de dl. director șl ml-a produs o sa
tisfacție deosebită preocuparea pe care 
o aveți de a pune In funcțiune cit 
mai repede noile fabrici, precum și 
dorința de ă dezvolta relații de co
laborare 
teri 
este

Tovarășa Elena CeauștScu. înso
țita de doamna Buseîn „Numtiiry, a 
vizitat, in cureul dimineții, .Colegiul 
superior medical de fete din cartie
rul Omdurman — cbostruli’. în anii 
indopendențal șl care . pregătește' a- 
slstente medicale — fabrica pentru 
produse cosmetice din cartierul de 
nord, precum șl Colegiul pedagogic

nea, un
ware în 
forma unor valuri 
prezenta1, oa.1;;

Muncitorii Înconjoară cu 
prieteniei pe conducătorul partidului 
Si statului nostru, aplaudă Îndelung 
pe oasjwțl.

Răspunzlnd cordial mani'cătațiIlar

1
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Caro este rezerva de apă din sol ? 
In cele mu! multe zone alo țărU. 
rezerva de apă In sol este apro
piată de normal, Insă în vestul 
șl centru! Transilvaniei solul are 
un deflelt mal accentuat de umi
ditate, apreciază tov. O. Berbece!, 
do la Institutul de meteorologie, 
în unele zone din partea do est a 

' Munteniei ți Îndeosebi in Județele
■ Buzău, Prahova și parțial Brăila. Ia
lomița șl Ilfov so IntUnesc terenuri 
cu apă freatică la adlndml mal 
miri do 3 m care contribuie la buna 
aprovizionare a sistemului radicular 
al; planieior,. Precipitațiile din ulSI- 
ma decadă a luni! martie au pro
dus o ușoară ameliorare n umidi
tății In zona dlh nordul Moldovei, 
Cotetarl și țn estul Bărăganului. Insă 
evaporarea ce are loc accentuează 
pierderea apel din soL Deficitul do 
umiditate din pâmlnt se mărește, 
In cazul semănăturilor de toamnă.

■ șl prin faptul că. In această perioa
dă, crește viteza de consum a apoi 
de către plante.

Temperatura solului. Tn Banat șl 
Oltenia zona dc încălzire a pămln- 
lului a ajuns plnă la adlncimea do

■ un metru, ceea ce dă o stabilitate 
mal marc temperaturii patului ger
minativ. La adinclmoa do 10 cm 
exista. In toată țara, cu unele ex
cepții, o temperatură de 8—10 
grade.’ Deci .există* create condiții 
pentru a se începe semănatul po
rumbului.

CUM VA EVOLUA VREMEA 
ÎN LUNA APRILIE ?

Potrivit prognozei Institutului de 
meteorologie, pentru primele zllb 
alo lunii aprilie (1—5)- nu slnt do 
așteptat modificări esențiale tn evo
luția vremii, comparativ eu ultima 
perioadă a lunii martie. Tn decadele 
a Il-a șl a 111-a‘se așteaptă ca tem
peratura șl precipitațiile să fie 
gproptațe de limitele normale. în 
Transilvania și Moldova; de exem
plu, precipitațiile vor fl apropiate de 
normal, iar temperaturile.' vor fl pu
țin sub normal; în Muntenia și Ol
tenia atlt temperaturile) cit șl preci
pitațiile vor fl apropiate de valorile 
normale, Iar In Dobrogea precipita
țiile vor fi apropiate de normal, insă 
temperaturile vor fl puțin sub nor
mat Precipitațiile vor oscila In 
nele agricole Intre 30—50 Jltri 
metru pătrat.

în curtrnl lunR aprilie ee 
•jCemnala. periodic, intensificări 
„vini rare vor amplifica procesul 

do ‘evaporare a apel din soit 
ceea ce" Impune măsuri adecvata 
pentru menținerea umidității in 
și asigurarea contactului Intre 
mlnțe șl giratul umed de sol.

Temperatura medie lunară va os- 
dlu In zonele agricole Intre 8—12 
grade, valorile cele mai ridicate fiind 
de așteptat in sudul șl vestul țării. 
La amiază, temperaturile vor oscila 
frecvent intre 13—23 grade în sudiit-- 
șl vestul tard șl Intre 12—18 grade 
In reSL

în condlțiUe acestei primăveri mal 
timpurii șl cu precipitații mai pu
ține se Impune o atenție mal mare 
în ce privește alegerea epocii de In- 
sâmlntare a culturilor prăsitoare și 
executarea lucrărilor de întreținere 
a semănăturilor de toamnă. De ase
menea, uvlndu-se In vedere nsîgu- 
rarea apoi in sol se pune problema 
irigării tCuHurllor. Ce recomandă 
specialiștii din .agricultură In a- 
coasta direcție T

Ins&mînțarea porumbuluL Ince- 
plnd de săptămlna viitoare, se va 
putea trece la semănatul porumbu
lui — este.de părere tov. C. PinUUe, 
șef de laborator la Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh- 
nfce-Fundulca. Majoritatea spe
cialiștilor se întreabă ducă să În
ceapă mal devreme semănatul sau 
râ pregătească terenul șl abia apoi 
să ' treacă cu toate forțele ia 
ilucru.' Ideal ar fl să pregătești 
exemplar terenul, iar apoi semănatul 
să-l închei In citeva zile. Tn felul n- 
cesta se evita șl lmburulcnarea cul
turilor. însă cum unitățile agricole 
nu dispun de suficiente utilaje 
care să le dea posibilitatea să in- 
sămlnțeze In citeva zile, trebuie ca 
semănatul să înceapă mal devreme, 
șl anume mnl Intll cu porumbul 
pentru furaj, pentru boabe șl aix>l 
loturile semincere.

zo
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In condițiile dlh acest an m bn- 
pune acordarea unei atenții mal mari 
la stabilirea adthcJmil de Îngropare 
n semințelor. In funcție de umidita
tea rolului. Este indicat ca pe solu
rile grele și umede adlnclmen de se
mănat la porumb să fie de 8—10 can, 
pe cele mijloci! — 10 rari, tar pe 
cele ușoare șl cu rezervă mică de 
apă — la 12 cm. Trebuie să se lu
creze în așa fel Incit să se aaigure 
contactul dintre semințe șl stratul 
umed, pentru ca Incolțlrea șl răsări
rea că se producă dt mal repede,.

îngrijirea semănăturilor de toam
nă. Avansul termic a făcut, cai in 
vestul țării, semănăturile de toamnă 
să fîe mal dezvoltate. In rest, ele se 
prezintă normai. După cum apre
ciază tov. N. Enălatiu, Șef de labo
rator la Institulul de cercetări pen- 

' tru cultura cerealelor ‘ șl plantelor 
tehnice de la Fundulea, griul este In 
general bun, cu excepția suprafețe
lor unde s-a lnșămihțat mal tirzlu. 
în ce privește executarea lucrflrilo.- 
de întreținere, so recomandă grăbi
rea fertilizării suplimentare cu îngră
șăminte chimice. Dacă lu«area nu 
se poale Încheia Ih citeva zile, să Tie 
Întrerupta. Erblcldarea griului să În
ceapă puțin mal tlrziu. deoarece In 
multe cazuri buruienile, din lipsă do 
apă ' în. stratul de la suprafață,’ nu 
s-au dezvoltat șufîclenL

Irigarea culturilor. Este o proble
mă foarte disputata. în sensul că unit 

. specialiști apreciază că Irigarea tre
buie Începută mal devreme. In timp 
c® alții sini de părere că Încă nu este 
bine să se' Intervină prin udări deci', 
in cazuri excepționale șl foloslndu-se 
doza mici, de apă. Părerile exprimate 
permit să se tragă citeva concluzii.

La gria. Pe terenurile amenajate 
pentru Irigații este foarte important 

"eă se dea cantități mal mari de În
grășăminte chimice- Pentru a obține 
producții de peste 4 MO kg; la hectar 
care slnt rentabile In sistemele de 
irigații, trebuie să .te asigure, în to
tal, cel puțin 89 kg azot substanță 
activă; dacă .griul urmează după legu
minoase, și 128—ISO kg pe terenurile cu 
alte premergătoare. Pe suprafețele a- 
menajule pentru irigat, cu mid ex
cepții, fn momentul de față solul are 
o rezervă sufldenta de apfl. Totuși 
trebuie făcute pregătirile necesare 

. pentru h Începe udările după circa 
două râptamlnl. lucrare care să se 
efectueze pe baza indicațiilor date de 
centrele de avertizare șl stațiunile 
experimentale.

Culturile din prima epocă. Se vor 
Iriga cele cu semințe, mici, .cum slnt 

. ^ucetma șl legjunele, acolo unde tara
tul de' sol de " la suprafață este ju,s- 
cau In atest coz rsa vor folosi doze 
mid de apă' și instalații de irigat cu 
jet mie pentru a pulveriza apa dt 
mal flh. . . , ■ .

La, porumb și soia. Tn primul rind 
să se Inrâmlnțeze la adlr.dme mai 
mare, pentru ca sămînia să vină în 
contact cu’ solul umed. Astfel se va a- 
slgura o burtă răsărire a plantelor. A- 
<;o!o unde circa 10 la sută din semin
țe'slnt puse in strat uscat să se Inter
vină cu o udare. 1.

La luccrnă- Unde se constată că u- 
mtdltatea din sol e mică, plnă la 
coasa In UI'se poale face o udare. ’

Infrudt în acest an vegetația cul
turilor este în avans cu dren 283 de 
zile, tar in unele zone umiditatea 
soiului este sub rapacitatea de cimp, 
trebuie să se acorde cea mnl mure 
atenție irigațiilor, lucrare râre tre
buie începută mal devreme, tar udă
rile să fie făcute in mod diferențiat. 
De nceeo. încă, de pe aram, toate u- 
tilojele do Irigat trebuie puse In stare 
da funcționare. Tn aceasta direcție 
trebuie intensificate la maximum â- 
tit lucrările de reparații lâ sistemele 
de Irigat., dt șf verificarea Instalații
lor. Aceleași măsuri trebuie să fîe 
luate de către- toate unitățile agrico
le de stat șl cooperatiste.

Măsurile arătate mai sus slnt de 
ordLn general. Specialiștii din unități, 
cu sprijinul cercetătorilor din stațiu
nile exporlrnentaio să urmărească 
temperatura in sol la adlnclmen de 
semănat, precum șl starea de umidi
tate a terenului pentru-ca pe aceasta 
bază -râ stabilească In,,mod concret, 
pe fiecare tarla tn parte, clnd râ se 
facă semănatul șl cdelnlle lucrări, ce 
condiții trebuie Îndeplinite astfel cn 
din primăvară să se pună o temelie 
bună recoltei: din acest an. î

Ion HERTEG

devreme
La Combinatul de celuloză și 

hlrl’o din Tumu-Scverin au în
ceput probele mecanice ș! da re
glaj hlriio — cu 7 luni in avans 
față de grafice — ale fabrici! do 
carton ondulat. După cuih ne-a 
Informat ing. Ghcorghe Gavrl- 
lescu, directorul tehnic ai com
binatului, probele se desfășoară 
în condlUt opilme. Pină Ier! au 
foest livrate peste 2 OM kg do car
ton ondulat tip II, produs simi
lar șl competitiv celor realizate 
și expuse pe piața internațio
nală. Noua fabrică a combinatu
lui de pe malul bâtrinulul Da- 
nubJu — a opta din oele ce ®e 
construiesc aici — r;c înscrie In
tre principalele obiective ale ac
tualului cincinal in județul Me
hedinți; Aici vor fi realizate di
ferite tipuri de carton, dintre 
care o parte sub formă de plăci, 
cutii simple șl complexe pentru 
toate tipurile de ambalaje cor 
mcrciale. Plnă in sfirșiiul acestui 
an, aici, se va realiza o producție 
de OCffl) tone carton ondula’..

lan ANGHEL 
coremondenhjl „Scînfeiî-

0 nouă

w hroj
Constructori! de utilaj pelro- 

iler de la Urina din Tlrgovlște 
au introdus in fabricație de serie 
noua instalație de foraj seismic 
șl In slraturl dure l'S I, desti
nată lucrărilor geologice de pros
pectare.

Instalația poale străpunge stra
turile geoioglcc prin Împușcare 
plnă ia o adincime de-70 m, eu 
un dlamelru dei maximum 120 
mm, Rotirea garnituri! de foraj, 
montarea șl demontarea prăjini
lor, cn șl ridicarea avansului și 
apăsarea pe sapă se realizează 
cu ajutorul unor transmisii hi
drostatice. Avînd o greutate me
die de circa 2 5OT kg, Întreaga 
garnitură poate Ti montata pe o 
pînlformă tractată sau alt mijloc 
de. transport șl deplasată cu ușu
rință In diferite locuri.

Prin performanțele sale teh
nice, irtțtalațîa de foraj seismic 
șl In .straturi dure FS 1. conce
pută de cercetătorii șl profectan- 
țll români, dovedește gradul 
înalt de specializare ntlna de in
dustria noastră constructoare de 
utilaj pelroller, rare Ișl Îmbogă
țește de la an la an gama 
'produce.

este.de
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Ultima premieră a tea
trului, cea de-a 7-u. a 
Cususutuil-u „lllldlll , 
Raffal Sarolta, lucrare a 
dramaturgiei originale un-

SPIRITULREVOLUTIONAR^PARTINIC —

ȘCOALA
ffa © & © © p r S m © ap a li

Școala s-a aflat întotdeauna tntr® 
preocupLfirlle de seamă ale partidului 
nostru comuniat Grija șl cprijjnul a- 
eordate dezvoltării Invățăminlului de 
toate gradele izvorăsc din Înțelegerea 
clară a faptului că edificarea socia
lismului oe poale înfăptui cu succes 
pe baza celor mal noi cuceriri 
ale gindlrtl și ale tehnicii uni
versale, in strinsa concordanță cu 
ridicarea gradului de civilizație șl 
cultură al Întregului popor. Istoria 
anilor eroici ai transformării revolu
ționare a patriei noastre po drumul 
social ternului arată că, in permanență 
in funcție directă de condițiile so- 
cial-economice, de posibilitățile șl ce
rințele existente Intr-o etapă sau 
alta a construcției economica șl eo- 
dal-cuJturale, partidul nostru a pus 
in fața școlii sarcini complexe pri
vind îmbunătățirea și modernizarea 
procesului de pregătire și educare 
comunistă a tinerelor generații.

în acest context, o deosebită Im
portanță șl semnificație au avut mă
surile preconizate in Directivele Co
mitetului Central al partidului — 
concretizate apoi in Legea Invățămtn- 
tulul — adoptate in anul 1900, orien
tarea prindplală șl unitară dată șco
lii de toate gradeie de Congresul al 
X-taa al P.C.R., In lumina marilor 
obiective «sorial-economlce ®l cultu
rale ale etapei de trecere In înfăp
tuirea BodeiățU socialiste multilate
ral dezvoltate. Măsurile adoptate de 
conducerea partidului, care au con
turat cu claritate condițiile șl cadrul 
adecvat In vederea perfecționării in
strucției șl educației tinerel genera
ții șl întărirea legăturii Invfițămln- 
tulul cu practica, cu vlnța. cu dez
voltarea soclal-cconomlcă a tării, re
comandările prețioase făcute de tova
rășul Nfcolae Ceaușescu personal, cu 
prilejul unor consfătuiri de lucru ro 
cadrele didactice șl vizite in unități 
de Invățămlnt au creat premisele 
necesare pentru ca Invățămlnlul nos
tru de toate gradele să aducă o con
tribuție Însemnată la asigurarea eco
nomiei șl celorlalte sectoare de acti
vitate cu cadre bine pregătite profe
sional șl politic,, cu o înaltă con
știință civică.

Cu toate acestea. în orientarea șl 
activitatea practică a unor școli per
sistă încă, anumite deficiențe, dato
rate in bună măsură 
cure acestea transpun 
cl.iile concrete trasate 
de partid. în rindul

Încetinelii cu 
In viață «ar
in directivele

_,___ ___ __ ____  unor.- icadre 
didactico șl organe șl organizații, do 
partid s-a făcut simțită o oare
care subestimare a Bardnllor1 <xlu- 
cntlve nle școlii, neințeleglndu-so In 
profunzime faptul că procesul de 
predare a cunoștințelor profesionale 
nu ee poate separa de întregul pro
ces educativ, "cu rare constituie un tot 
unitar. Consfătuirea cu cadrele din 
ideologie, plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 11371 eu analizat 
pe larg acesta neajunsuri și au 
relevat pregnant că școala reprezintă 
In egală măsură factorul principal de 
instruire șl educare n tineretului. S-a 
apreciat că îmbunălățlrea șl perfec
ționarea multilaterală u invălămîn- 
tulul trebuie să ®e realizeze pe ca
lea legării sale mol fitrinse de pro
ducție. de cercetare șl do viață, 
prlnte-o ancorare mal directă in vasta 
operă de construcție aoclaltetă a Între
gului nostru popor.

în răstimpul caro n trecut de la 
adoptarea programului partidului de 
educație comunistă a întregului po
por. școala șl slujitorii săi, comu
niștii din invățămlnt au obținut o 
seamă de realizări In efortul nobil 
de dezvoltare la tineretul stadias 
a dragostei de muncă, au Intensifi
cat activitatea educativă șl de pre
gătire politică ta școli șl facultăți,
sporindu-șl contribuția la formarea
conștiinței aodaHste a elevilor șl stu
denților. In activitatea organiza
țiilor de partid ți a conduce
rilor instituțiilor de Invățămlnt ee re
simte pozitiv sprijinul direct acordat 
de comitetele județene de partid, in
tervenția promptă in soluționarea 
unor «specie majore ale muncii ta 
școil și facultăți. Membri al birourilor 
comitetelor județene de partid, In- 
ceplnd eu primi! secretari, se Inlil- 
nesc periodic cu cadrele didactice, 
cu trÂ-vi și studențl. fac expuneri și 
răspund la întrebările lor.

în acest cadra se poate aprecia po
zitiv faptul că aportul personalului 
didactic, al educatorilor comuniști la 
pregătirea penira viață a viitoarelor 
cadre pentru opera de edificare so- 

. dnllslă a țării este conceput cu spi
rit politic, ta eensul realizării unei 
temeinice Înșiruiri do specialitate, or
ganic legată de asigurarea unei pro
funde pregătiri polltlco-ideologlce, 
fundamentată pe concepția marxlst- 
lenltristă. Activitatea practică din 
școli și facultăți a demonstrat că e- 
ducațla comunistă a tineretului se 
realizează plenar numai prin orien
tarea Întregului proces de invățămlnt 
și valorificarea efectivă a valențelor 
educative ale tuturor disciplinelor de 
studiu spre formarea politică șl etică 
a viitorilor constructori al socialis
mului șl comunismului. La realiza
rea acwilal înalt ței educativ pot și 
trebuie să parlldpe toate cadrele 
didactice, uilllzlnd cu eficiență spo
rită atât orele de cur® cit șl diver
sele componente ale muncii educa
tive (orele de dlrlgențle. studiul po
litic etc.). Iar munca educatorilor 
comuniști de la catedră se cere con
jugată tot mai larg cu activitatea 
tuturor factorilor educaționali, tn 
primul rind a organizațiilor de 
partid, cu acțiunile desfășurate de or
ganizațiile U.T.C. șl de pionier!, eu 
opera educativă a famlHeL

Une'e dintre disciplinele de studiu 
prin care școala, profesorii pot con
tribui activ ia pregătirea politică șt 
educația comunistă a tinerelor go- . 
neratll aflate pe băncile școlilor și 
facultăților slnt științele sociale. 
Activitatea la catedră șl practica 
profesorală a mari] majorități a cn- 
dreSor, care predau științele sociale 
relevă, din ce in co mal vizibil, preo
cuparea pentru a realiza lecții cu un 
Înalt conținut politic-ideologic, me
nite să Înarmeze tineretul cu concep
ția științifică. marxlBt-lenlnlRtă. n 
partidului nostru despre lume și via
ță. Nu-I mal puțin adevărat Inaă că 
la orale do curs persistă Încă pre-

zentări descripSvlste. ee face abuz de 
diate șl date Istorice in dauna expli
cării dare și accesibile a temeinicei 
fundamentări științifice a noțiunilor 
predate, a Îmbinării lor organice eu 
anpcctele contrele șl actuale alo vie
ții politico șl sociale din țara noas
tră și din lumea contemporană. A- 
ceasta denotă că rint necesare, in 
continuare," eforturi susținute pentru 
a ridica pretutindeni predarea știin
țelor ©octale la nivelul cerințe’or eta
pei actuale, nl exigențelor formula’.e 
de partid. Sarcina trasată de partid 
profesorilor de științe sociale este să 
reflecte in lecțiile lor și să adlnceas- 
că continuu in dezbateri șl semlnarii 
conceptele cu care operează. sA pună 
mal pregnant in evidență — prin 
utilizarea unor tehnici moderne de 
predare — concîuzJlle practice ale 
fenomenelor șl proceselor studiate, 
eă antreneze mâl mult tinerii din 
școli șl facultăți la studierea apro
fundată a documentelor ds partid șl" 
de stat.

Pentru realizarea acestui obiectiv, 
de marc importanță este organizarea 
cabinetelor de științe eoctale in școli 
șl facultăți, concepute ca centre pu
ternice. cu multiple funcționalități, nle 
vieții polltlco-ideologice școlare sau 
universitare. Deși re află la Început 
de drum, acolo unde inventivitatea . 
și-a dat mina cu pasiunea și compe- “ 
tența profesorală, aceste cabinete au 
avut un demaraj bun. Folosind pw!- 
bllliă'.lle proprii. In multe scoli — și 
pot fi amlnîiîe aici cele din Rupea. 
Recea șl Făgăraș din Județul Brasov, 
liceele „Ion Neculce". ..Aurel Viata:", 
nr. 0 șl altele din București sau liceele 
nr. 1. 2 șl 4 din Brăila și liceul din 
Făurei — s-au constituit bogate fon
duri documentare de carte șl publi
cistică eoclal-polltlcă. s-au alcătuit 
grafice, planșe, ©cheme, s-au procu
rat retur! tie dla filme. Dar. orlclt de 
bună ar fl dotarea lor. cabinetele nu 
pot reluționa numai prin «impla lor 
existență problema modernizării pre
dării științelor sociale, a accesibili
tății cunoștințelor. Se impune un 
efort mal mare pentru integrarea si 
folosirea efectivă a cabinetelor de 
științe sociale In nrocesul predării ?l 
studierii acestor discipline. în același

■ timp, organizațiile do partid, comi
tetele județene de partid ,?! inspecto
ratele școlare trebuie ®ă analizeze per
manent. cu seriozitate și răspundere, 
modul eum slnt predate științele ao- 
ciâle. fă sprijine cadrele didactice ta 
pregătirea lor politică șl do specia
litate.

Avind menirea principală de a pre
găti viitoarele cadre pentru construc
ția pe un front larg desfășurat a so
cietății eoctaliste multilateral dezvol
tate, școala trebuie eă realizeze ta 
fiecare dintre compartimentele rele 
o conlucrare, o corespondență activă 
Intre Invățămlnt șl producție. Intre 
Invățămlnt sl viață. O aetfel de legare 
organică a școlii do producție consti
tuie o coordonată esențială n activită
ții organizațiilor dp partid din școli șl 
facultăți. Amili zc întreprinse in 
București, In Județele Brăila." Sucea
va. Brașov etc.. Îndreptățesc afirma
ția că acolo unde preocupările pen- . 
tru pregătirea practică a elevilor șl • 
«studenților ®e află permanent în o- 
blectivul activității organelor șl orga
nizațiilor de partid, nle conducerilor 
polilor, reușitele ctat reprezentative, 
în școlile brașovene, bunăoară, peste ‘ 
21 030 ele elevi lucrează in 144 atelle- 
re-școală. mal mult de 5 (MM) ta unilă- 
țile economice din județ, circa 7 700 
pa loturile agricole școlare. Da
torită bunel orientări a a leii e-

relor-școolă, a sprijinului susți
nut și entuziast al părinților, con
lucrări! fructuoase dintre școil și în
treprinderile ce le patronează. In ale- 
llerele-șooaiă de la liceele din Co- 
dlea șl S&celo, „I. Meșoia" din Bra
șov. „Radu Negru" din Făgăraș, de la 
școlile generale nr. 2 din Rlșnov șl 
Recea, de la liceele „Ion Neculce" șl 
„Aurel Vlalcu", școlile nr. 178, 170 și 
altele din București, elevii execută 
pe bază de contracte cu unitățile e- 
conomlce piese și produse din pla
nul de producție nl Întreprinderilor 
respective.

Apreciind aceste -eallzflr! trebuie 
să avem Insă conștiința clară că ele 
reprezintă numai un Început, că or
ganele locale de partid șl de 
invățămlnt. unitățile economice 
trebuie «ă sprijine mai activ școlUe 
și facultățile in organizarea șl des
fășurarea pregătirii tehnlco-producll- 
ve a elevilor și studenților. In pregă
tirea șl perfecționarea cadrelor care 
lndrțimă această activitate. Șl patro
narea școlilor de către Întreprinderi, 
ca șl contribuția acestora din urmă Ia 
dotarea ateiiereior-șebală șl la asi
gurarea condițiilor pentru buna func
ționare a acestora oferă încă nume
roase posibilități, care se cer in con
tinuare dezvăluite șl fructificate. Pe 

; de altă parte insă, șco'lle nu trebuie 
să aștepte totul de-a gata, așa cum 
se mal constată pe alocuri.

Desigur, buna organizare a ac.ivlifi- 
țll practice a elevilor trebuie glndltă 
și îndrumată de către comuniștii din 
școli și Intr-o perspectivă mal largă, 
eocio-profesională. de valorificare 
nud amplă a posibilităților pe care le 
oferă tineretului alegerea linei pro
fesiuni, Integrarea rapidă ‘n pro
ducție șl in viață după absolvirea 
școlii sau faculățlL Pentru aceas
ta, Insă, organizațiile do partid din 
școli trebuie să procedeze botărit, îm
preună cu conducerile întreprinderi
lor. la o analiză mat riguroasă a re
gistrului meseriilor ol căror a.b.c. este 
descifrat In ntellerul-școaiă. !n sen
sul lărgirii ?i specializării Iul, al co
relări! «tale cu nevoile viitoare de 
cadre ale județului și localității res
pective. i

Se înțelege Insă că orientarea pro
fesională a tinerelului scoter nu tre
buie să fie limitată doar la cadrul aJe- 
llerulul-școalfi. Opțiunea pentru un 

. wctor sau altul de muncă poale fi — 
și 'Chiar 'eă'e, in multa școli — me- 

J diată printr-o multitudine de mijloace 
pe> care mnltătlte de1 invățămlnt le au 
la indemlnJL Condiția valorificări! 
acestora Me. evident, inventivitatea 
și pasiunea cadrelor didactice, aju
torul susținut al organizațiilor de 
partid, al părinților, colaborarea in
tr-un front unit de acțiune a tuturor 
factorilor educativi.

După cum se vede, In fața orga
nizațiilor de partid din invățămlnt 
stau sarcini Importante șl de maximă 
răspundere. Mobilizarea tuturor c- 
ducatorikw comuniști — prin aar- 
cinl precise — la transpunerea In 
practică n mfiaurUor do perfecționare 
a, lnvățămlniulul, exercitarea la un 
nivel mal r Înalt a dreptului do con
trol al organizație! de partid. îndru
marea atentă a organizațiilor do ti
neret vor permite organizațiilor de 
partid să se manifeste cu adevărat ca 
nuclee dinamice ale vieții școlare sau 
universitare, vor face ca instruirea șl 
educația tinerei generalii eft fie ta 
înălțimea cerințelor prezentului și vi
itorului sod alls! al țării.

Florica DINULESCU

Prlntre orientările cele ©Focuri nestinse" reuneț- o portretizare pregnantă, a- 
mal terme, do durată,) — te două.dintre cete mal vh- tentă la nuanță psihologică,
consolidate deja In tradiție 1 oroare lucrări — piere In- crearea de atmosferă specl-
— alo teatrului arădean, la tr-un aci — alo iul Paul ■■■-•--
un loc de frunte se siluea-, Everac, caracterizate amln-
'ză, incontestabil, promova- - J—iK —
rea dramaturgiei naționale. 
O orientare consecventă, da 
ordinul faptei și nu al vor
bei. Teatru! arădean a fost 
printre cele mal receptive 
șl mal prompte teatre > aie 
noastre tn reprezentarea 
dramaturgie! Iul Paul An
gliei, Aurel Baranga. Ion 
Bâte-ju. Paul Everac, II. Lo
vi nescu. El s-a numărat 
printre cele mal „deschise" 
teatre ta promovarea unor 
noi dramaturgi.

tată, do pildă, afișul ac
tualei stagiuni cuprinde, 
alăluri de două dintre pie
sele scurte ale lui Paul E- 
vorac, ultima comedie a Iul 
A. Ba ranga , precum șl o 
cunoscută piesă satirică a 
Iul Al. Klrițescu. A intrat 
In lucru o șcrierc a lui 
Victor Ion Popa șl se află 
in pregătire o nouă creație 
originală Inspirată din ac- 

.tualltate. Să notăm di se 
lucrează la definitivarea 
unor piese scurte de au
tori locali. Să ne a- 
mlnllm, de asemenea, fap
tul că teatrul organizează 
de do-uă stagiuni încoace 
matinee lunare, dedicate 
poeților români (Emfnescu,' 
Arghezl, Blaga eic.), rea- 
llzlnd astfel o mai mare șl 
variată deschidere către 
creația artistica originală.

Teafrul de stat Arad ore 
peatc 7 0(10 de abonați. La 
matinee cea dinții lovitură jn cauzei poporalul

u său© ȘI despre „Urme pe
zăpadă*. De o rară concizie 
șl finețe a nuanțai, adevă
rata bijuterie artistică, „Ur
me pe zăpadă" reprârintA 
cu mult mal mult dedt e- 
vocnrea amurgului celor doi 
mari conducători de răs
coală — Horta și Cloșca. 
„Urme pe zăpadă" consti
tuie o tulburătoare medita
ție pe tema condiției tato-

crearea de atmosfera speci
fică. Simplitatea și sobrie
tatea mijloacelor de expre
sia constituie □ caracteristi
că comună a Întregului 

mentali- spectacol Intitulat „Focuri 
ax, ■■ •*>» «Sili a

două prin preocuparea 
de a configura șl 
acele realități șl,u___ , . —„
tăț! specifice, caracteristice, nestinse".
care ou determinat pe de o ..Cehov are o privire cri- 
parîe izbucnirea evenlmen- tlcă asupra unei lumi inac-
letor revoluționare (de in live, care Ișl grăbește sfir-
1784. respectiv 1848), dar șltul In cunoștință de cau-
care. pe de altă parte, au ză" — apreciază regizora'
dus la eșecul tor. Un eșec 
provizoriu dlntr-o perspec
tivă Istorică mai largă — 
Ideile de libertate ruițlomală 
șl socială transmlțlndu-se de 
ta moții iul Horia la cei nl

_. — apreciază regizorul
Aleza Vlsarion. Spectacolul 
cu „Unchiul Vanca" reali
zat cub conducerea «sa (sl 
cu colaborarea scenogra- 
futal Vittorio Hollier) are 
me-llul de a traduce, a-

SClNTEIA duminică 2 aprilie 1972

■*5feîuuuj, u’u uc-a «-a, a ,
constituit-o „Tllrațll", de )

gara, inspirată din realită- l
țlle umane ale țării veci- .
ne. Pentru punerea In see- 1
nil. Ia Arați, a .„Tilrațllor" (
a fosț invitat regizorul 
Mlszlal Istvăn, directorul 
Teatrului 
teatru cu cure colectivul

de gong este omlnată cu 
clteva minute, pentru că la 
casă slnt încă coreri de bi
lete. Și, îmbucurător : prin
tre oaspeți! permanent! ai 
teatrului ne numără tinerii.

Po lingă un minimum de 
24 (uneori 35) de spectacole 
la sediu, teatrul are stagiuni 
permanente In numeroase 
alie localități vecine : la O- 
radea ș! Timișoara, desigur, 
dar și la Plnoota, Ineu, Se- 
biș ori Chlșlneu Cri® ș.a.

Teatrul arădean Încearcă 
totodată aă-șl îmbogățească 
repertoriul cu piese, dt mal 
diverse ca gen, din reper
toriul universal — care sâ 
Îmbine caracterul reprezen- 

Vtativ, valoarea, cu interesul 
In actualitate șl cu atractl- 
vitatea imediată. Actorii a- 
rădenl „dnță. joacă șl dan
sează" In comedia muzicală 
a iul Kataev „Sur pe aco
periș. tn sac" și dau o in
terpretare plină de sensibi
litate poeticei „Melodii vor- 
șovlene" a Iul Leonid Zo
rin.

Toate cele trei spectacole 
pe caro nrn avut posibilita
tea să le urmăresc recent, 
atestă o dală cu ceea ce 
in mod uzual numim : e- 
fortul do vniarlBcare'a re
pertoriului Judicios stabilit, 
un efort de c-’cștere profe
sională. îmbogățire șl dl- 

. versificare n resurselor tru
pei.

lut inneu., din generație In 
generație, ca niște „focuri 
nestinse". Este vorba des
pre „Inneu la llălniag-lu", 
evocare a unui Avram lan- 
cu rătăcind cu mintea tul
burată, dar nu și lipsllă de 
forța profetică șl credința 

1 poporului 
,Urme pe

rice, de existență, a locui
torilor Țări! Moților.

Datele șl virtuțile drama
tice ale textelor rint dife
rite. „Tancu la Hălma- 
giu" reface, mal talii, ca
drul realist, atmosfera tipi
că de „Inleilgbențlc" arde
leană in elanurile șl limi
tele el Istorice, c__
nouă din evocările magis
trale- ale lui Rebreanu și 
Slavici.

Mai unitară. „Dune pe 
zăpadă", bazată ®1 ea pe o 
situație de esență realistă.

cest punct da vedere (din
tre cale
privire la Cehov) urmărind 
să riu sacrifice ambiguita
tea trngl-comieă a situații
lor șl n caracterelor, natura 
contradictorie, transparența, 
neprevăzutul. echivocul șl 
chiar tealralllatoa perso
najelor, capacitatea lor de a 
fascina șl respinge, do a 
trezi milă si simpatie in 
același timp. Alcxa Vtsa- 
rlon exprimă „apusul lent, 
ireversibil" al lumii ceho- 
viene, apus: lipsit de „vio
lențe", privlndu-1 din inte
rior ; fără sentimentalism 
dar și fără excesivă ră
ceală.

Prin scone do o rară fru
musețe șl rafinament sonor 
— ce semnifică or conduc 
către sugestia vidului, a 
imposibilității de „fixare" u 
pe-sonajalor — spectacolul 
recreează un climat tipic, 
profund autentic al lumii 
cehovleno. .

mal obiective cu

cunoscută O lume ogilindu-Be Inu-
III, din ce in ce mal obo
sita, Intr-un «spațiu parcă 
dilatai, in Jurul unu! chioșc 
situat po un pietriș alb 
(imaginea Inițială a specta- 

____.____ ___________ _____ colului). Interpret!! el de 
recreează cobra dimensiunile talent, conduși cu siguranță 

cu atenție la 
_l elitre regizor, 

dar lipsiți de acei antrena
ment profesional de natură 
să le favorizeze la al n-îea 
spectacol aceleași perfor
manțe ea la cele dinții au 

șl fost : Larisa Sțoxe Mure- 
țan. Constantin Adamovlcl, 
Elena Drăgoi, Adrian VI- 
șan, Gabt Doicii, Gelu Bog
dan Ivașcu, Olimpia Dkll- 

■lesai și VasUe Vnrgahlct

mitice ale timpului Istoric Șl cu grijă, 
evocat, urmărind, încă de ta detaliu, de 
început, in fiecare dintre 
gesturile firesc umane și 
exprimările eroilor, compo
nenta or sugestia de mo
numental șl simbolic.

în acord cu virtuțile 
datele ușor diferite ale 
textelor, regla (Dan Aîec- 
sandrescu) îșl propune o 
clară, dar lipsită de osten
tație evidențiere a Ideilor.

din Bekâcsaba.

arădean întreține mni vechi 
relații de prietenie șl con
stante schimburi culturale.

Recenta montare se Lm- 
puno ca un act de fideli
tate față de text — desci
frat cu inteligență In as
pectele iu!' cele mai valo
roase, act executat cu mij
loace de evidentă p-ofeslo- 
nalitate.

Piesa !și propune, prin 
subiectul sau, să Invita 
spectatorul la meditație a- 
supra datoriei Intelectuali
tății de a refuza orice com
promis moral.

Recrullndu-șl eroii din lu
mea mtelectualllor șl a ce
lor din lumea cu pre
tenții de apartenență la a- 
ceeoșl categorie socială. Raf- 
fal Sarolta oscilează indecis 
intre satiră (cam groasă) și 
sondarea unor mentalități 
și experiențe do viață 
care-și relevă dimensiuni 
de un grav dramatism, greu 
dar nu Imposibil de depă
șit, Fără a rezolva scenic, 
plnă la capăt, discrepanța 
Intre scenele de satiră gro- 
te«că șl cele de sobru dra
matism, montarea lui Mlsz- 
lal Islviin reușește. In pri
mul rind. o emoționantă 
reflectare de ..seisme inte
rioare". de puternic ecou In 
rindul spectatorilor. Contri
bute la aceasta Inteligentul 
efort de interiorizare, de 
realizare a unor portrete bo- 
gile In nuanțe — cu care 

terprețil au răspuns soli
citărilor regizorale. Am 
menționa, dintre aceștia, In 
primul rind, pa titularele ro
lurilor feminine : Larisa 
Slase Mureșan. o actriță in 
plin proces de maturizare si 
rafinare a bogatelor sale 
țesurse arllsUee ; Gabl Dal- 
cu, ce reușește să Impună 
o prezență inlr-u rol puțin 
generos : Gabrleln Teodo- 
rescu și Ana Șcrghlo — ti
nere interprete de remar
cabilă prospețime șl dis
tincție. precum șl Olimola 
Dldilescu. apreciata actriță 
a teatrului arădean, nu în
totdeauna îndrumată exact 
In privința dozării efectelor 
?! a trecerilor de le un re
gistru la altul. Ion Pel ra- 
elie (Tâhps)" Gelu Bogdan 
Ivașcu eu realizat compo
ziții cam uscate șl mono
corde, In timp ce Costal 
Atanaslu și Ovldlu Geor
gescu s-au arătat mal 
exacțl și mni Inventivi 
chiar pe partituri modeste.

Natalia STANCU

O VALOROASĂ PREZENȚĂ ARTISTICĂ
fi
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Concertul muzidembr dm K.S.S. Estonă
■■ ■ ■ . ■ ~ ■■ ■ ■ ' ■ ■' - . ' ■ ■/ v ■ , ■ . .. 7

Ceea ce a Impresionat poate cel mai 
mult tn această recentă apariție bucu- 
rețieană a cplecllvulul Orchestrei 
simfonice a RadloielevizlunU din 
R.S.S. Estonă a fost, desigur. jnal7 
tul simț al probității nrlljtlce, con
știința mereu prezentă a răspunderii 
in susținerea actuiul Interpretativ, 
resjjeciul necondiționat față do textul 
muzical relatat, față de conținutul a- 
cestula. Șl, Indiscutabil, din această 
atitudine decurg firesc disciplina 
proteslonnlfi in adevăr exemplară a 
acesiul remarcabil colectiv de muzi
cieni, rigoarea ritmică, promptitudi
nea atacurilor de partide, omogeniza
rea bine Îngrijită ,a sonorității, mal a- 
les la lnstnimentelc de suflat. Aces
tea slnt datele esențiala care au 
slujii realizării Simfonie! a III-a de 
lan Rlaels, compozitor aparțlnind ge
nerație! tinere n artiștilor estonieni de 
astăzi ; plasliclzlnd sonor aspectele 
caracteristice trepidante ale vieții 
contemporana, lucrarea se reclamă —

" - ■; > - . » 1 .
In egală măsură — de la melodlsmul 
stenic, avlntat, specific lui Prokofiev 
șl de la spiritul constructiv, edifica
tor ce-1 amintește pe Hindemith.

Dar momentul ce n Ilustrat!in cel 
mal înalt grad spiritul acut ai cola
borării statornicite Intre diferiți! fac
tori ai Interpretării — dirijor, solist, 
colectivul Instrumentiștilor, a fast, 
desigur, prezentarea Capricîu-lul pen- 

■ tru plan și orchestră de Igor Stra- 
vinsIsL; reprezentativă pentru o anu
me perioadă de căutări, lucrarea — 
deliberat eterogenă clin punct de ve
dere tematic — emană o frlvoUlaie 
sonoră debordantă, pregnant redată 
de plnnlstul Arbo Valdmn, solist do o 
foarte temeinică formație Instrumen
tală. Căci po deasupra aspectului mo
torie bine organizat, n sonorității bine 
dozate, penetrante, solistul etalează o 
imagine foarte clară, elocventă asu
pra opus-ulul Interpretat.

întregul concert nl colectivului Or- 
dreslrel simfonice o Radlote'.evlzlunll

a Pentru ci se Iubesc
— te; JZ^a; 18; 18,33: XI, GLORIA
— 8; 11,13; U,K); 1B; ----- ---------
FEROVIAR — 9; 11JB 
1MJ; 29,43. „
A Tată cu de-a sila s VICTORIA ț
— 0; 11.IB; 13J0; 1(8; 18J5; 35,43. 1
• Intrarea liberă la Oficiul steril \ 
civile i LUMINA — B; 11,15; 13,S3; < 
18; 18,15; 35jKL ț
a Mary Poppins : SCALA — 8.30; i 
11.S3; ÎL»; 17.30; 53.S5. FESTIVAL 1
— S.S3; 13; 16^3: 18,39. i
A pădurea pierdute : CENTRAL 1
— 0; 11,15; 13,39; 16,43; 18; 59,IS, l
EXCELSIOR — 0; 11,13: 13^3; 18; > 
1S.S7: M,«. FLAMURA — S; 11,15; l 
13,13: 10; 18.13: M.W. ’
a Adio, domnule Chips : CAPI
TOL — 1®; 12.45; 10,30; 23. FAVO
RIT - 9.M; 13; 18.15; 10.S5. \
a Puterea șl Adevărul : DRUMUL 
SARU - 10; 18,30, CIULEȘTI - 1 
IS, S3; 1®.
a Fericit cel care ca Ullsr... s 
BUCUREȘTI — M3; 11; 13,33; 16;
1®^5; 21.
a Program de deseneo Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — t; 10,13; 
II,»; 15,43. |
£ Alunei l-am condamnat pe toți 

moarte : DOINA — ÎS; 18,13;
30,3®, PACEA — 1S.45: u: S3.
o Incidentul t MELODIA — 9;
11,10: 13;33: is: 18.30; M,«,. MO- 
DERN. — 9: 11.15; 1JJ3; 18: 18,13; 
ÎSLM, LUCEAFĂRUL — ®,2--3; 11; 
13,M; 10; 18.K; 21.
a Curajoșii : MOȘILOR — 
17,43: S3 .
a Eroll de la Telemark — 10; ÎS; , 
14,13, Turnul londrei -3 ie,M; îl, 
Fericirea — 18.43 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Steaua Sudului : GRIVTTA — 
0: ii.is; U.K: 18: 1H.1S: 33,35. au- 
nORA — 0; 11,13: 13,30; 15,45; 18; 
S0.1B. VOLGA — 0; U,13; 13,33; 
15,43; 18,IS; S3J5.
a Nu-ral place ziua de Iun! i 
FLACĂRA — 1B.OT; 17,43; 39. PllO- 
GRESUL — 15: 18: M. .
a Micul scMdător s BUCEGI — 
13,45; 18: 39,15, TOMJ3 — S; 11,13; 
1XM; 16: 18,13; S5,M. I
a Torentul de Her : VITAN — 
I8,M: 17,«: S3.
a Sacro șl Vanrelll r MIORIȚA — 
10; 18.W: 13: 17.K: S3.
a Pe poteca nețărmuritei Iubiri t 
0—18.35 In continuare ; Program de 
filme documentare — 59.18 : TTM- 
purtr noi.
a Olesla t BUZEȘT7 — 18,30; 
*3,13.
a Aventuri In Ontario : MUNCA 
— 1«: as; so.
a nello, Dolly 1 :
13,35; 19.

i»;

• Opera Romănă : Travl 
Mcul lebedelor — 10,ax

teatre

din R.S.S. Estonă s-n desfășurat sub 
conducerea dirijoralul Neeme larvî, 
muzician atent avizat asupra efica
cității concret sonore a gestului său ; 
fără a ti suplu, acesta acționează 
prompt, opărind cu egal succes atit 
In planul microstructurii muzicale a 
lucrării, dt șl tn edificarea planuri
lor mari, ample ale arhitecturii so- ’ ■ 
nore, așa cum s-a inlimplal cu in
terpretarea Simfoniei a Il-a în re ma
jor, de Jean Sibelius; în plus, ninploa- 
rca marilor evoluții simfonice apare, 
aici, ca fiind elocvent purii în va
loare de simțul Întotdeauna prezent 
al culorii sonore, nllt do propriu com
pozițiilor de școală națională cărora 
le aparține această simfonic. Susține
rea programului do concert ■ a de
monstrat că adevărata artă — indife
rent de mijloacele ei — datorează e- 
norm de mult conștiinței șl cuviinței 
artistice a celor ce-o exercită.

Dumitru AVAKIAN

• Teatrul de operetă : Contesa 
Marlua — 10.43: Anii Împlinirilor 
— 19; Viul do libertate — 1DJ3.
e Teatrul Național „I. ta -Gara- 
(pale (sala Comedia) : Take, i 
iaiitie șl Cadlr — 113,53; Săptămlna 
patimilor — 13.33; O scrisoare pier
duta — 30; (sala Studio) : Jocul 
de-a vacanța — 10,S3; Si nu-țl taci 
prăvălie cu scară — 16,S3; Moartea 

( uRImutul golan — S3.
o Teatrul „AL Davfla* din I'lle.sU 

' ■ (la-gala Palatului) < Viforul — 19. 
, a -Teatrul do Comctllo : Interesul 

1 generai — IS; Clier Antoine — 53.
• Teatrul „Lucia Sturdia Bu- 
landra" (sala din M. Schitu Mă- 
gureanu) ; O scrisoare pierdută — . 
18; Coloana Infinită — 15; Ziariștii

I — S3; (sala din gir. Alex. Sahta) :
Vicarul — 10; Mincinosul — S3.
■ Teatrul Mic : VIelenllle Iul 

; Scapln — 10,3a: Zadarnice Jocuri
de iubire — ISJO. 1 (
• Teatrul ,.C. I. Noltara" (saia i 
Magheru) : Bună seara, domnule 
TClIde — 10; Omul care... — 1S.M!;

„Șl eu am fost In Arcadia — 10,S3;
(sala Studio) : Galjelo — 16; Vino
vatul — S3.
a Studioul T.A.T.C, „L ta Cara- 
glalo" : Sinzlana șl Pepelea — 90.
a Teatnil de revistă gl comedie I 
„Ion VaaUeacu* : Clntecele fan
toșei - 10; 18,35.
a Teatrul eatlric-muzlcai „C. Tă
unse" (sala Savoyl : Blmblrlcă — 
19,S3; (sala din Calea Victoriei nr. 
1T4) : Șl femeile Joacă fotbal — 
19,05.
o Circul „Giobus" : Planetele rid 
sub cupolă — io; 18: isi.sa.

iVMl.l MW t® uvvu..u«. ,

comic toare“... Tocmai -absența a- 
u are cestui „friu moral" trans-

n vocal din Pnnclu pare a ti Ingurgiteze ades pasaje 
mal rafinat dedt Ghiță Ti- dubioase de acest gen ’:

G. MARGINE

satuluiDan BOGDAN

Un Don Juan de Panciu

Radu SELEJANboccacîene slnt

nngnjnL . 
leaturilor societății

CXiauț}nțCi ■ l’alL • . , ’ _ . ©
primul șl ultimul scop ai nurii, ori mol batrînli saio- 
vleill".©

Teme

„Se strecura tn mine len- 
Ne- tă, continuă, o nevoie 
„In- curioasă de Joacă șl h4r-

lu
mina cărțOor, n-a fost n- 
leasă una ta căra scriitorii 
să se tnillnească cu mal ii

ăâiiofari • adnotări • iadnof^i • adnâțărîț»adnotări •.adnotări; • adntfărj

SărhătorU
semicentenarul

Eveniment cu multiple 
©emnlflcațli in viața șl ac
tivitatea tineretului nostru, 
semicentenarul U.T.C. a 
fost intlmplnat In toată 
țara printr-o amplă suită de 
manifestări : «simpozioane, 
IntUnlrifcu mllițanțl din ile
galitate, entuztasto acțiuni 
de muncă patriotică, spec
tacole artistice și întreceri 
Sjm-'lve. Tot In cinstea 
evenimentului deosebit din 
viața tinerelului, nume
roase publicații literar- 
artlstlce — printre al 
căror cititori se numără 
prioritar tinerii — au mar
cat această aniversare prin 
strădanii concertate de a 
realiza materialo de o su
perioară ținută publicisticii, 
axate probleme proprii 
tinerelului nostra g! orgatu- 
zațlci «sale revoluționare, 
prin preocuparea do a reda 
In coloanele lor tumultul 
constructiv specific epocii. 
Lectura interviurilor, table
telor, versurilor de un In
candescent pairiollsm. evo
cărilor dedicate jratelicelor 
Înfruntări de clasă din tre
cut, a reportajelor inspirate 
do realitatea zilelor noastre, 
are darul do a demonstra 
cititorului că „tinerețea eo 
vocație", că „a fi tlnăr" În
seamnă ..a crește sincron cu 
evul și societatea pe care 
le reprezinți". Din multitu
dinea articolelor găzduite 
in diferite reviste reținem 
excelentul interviu ai Sân
ziene! Pop : „Avea 25 de 
ani" (publicat in „Luceafă- 
rai" nr. 12). dedicat memo
riei iul Fillmon Slrbu, 
însemnările intitulate „Pa
gini de Istorie" (din a-

Vț',. ': a. Vi© ■ . ; .. jrjr

i!

9

L7,

celași săpiămtaal) a- 
parțlnlnd acudemîelamdul 
Zaharla Stancu, isotațlila 
scriitorului Mfnnaaj Gheor
ghiu : „UleclșlU" (Săptfi- 
mina culturală n Capitalei" 
nr. Gfl), „Cuvinlul despre ti
nerețe" al poetului A. I. Zăl- 
nescu (..Luceafărulf). „MAr- 
lurille"s din „Viața Mili
tară" (nr. 3) semnate do 
Alexandru Mihălleanu, Ni- 
colue Tic, Tita Ctilper,- in 
care slnt cs-ocăte ‘secvențe 
memorabile din istoria de 
50 de an! a orgnnlrâțlei co
munisto ele tineret,’ O men
țiune aparte merită studiul

Vocația militantă 
a tinerei generații

„Reviste studențești îndru
mate și editate de U.T.C.", 
publicat In „Amfiteatru" 
(nr. 2), dar mai ales fee Im
pune atenției fericita iniția
tivă a revistei „Viața stu
dențească" (nr. 11) de n ce
lebra Urle in cadrul „Pan
teonului tinereții" eroii ute- 
dști jertfiți pentru triumful 
unei lumi de o robustă 
echitate.

Consemnind aceste certe 
realizări publicistice, no
exprimăm încrederea că 
Sreocupărilor de acest gen 

6-a va acorda o susținută 
atenție șl Id viitor, că în co
lectivele redacționale ee 
vor găsi no! și atractive 
forme șl modalități publi
cistice adecvate generoasei 
tematld oferite do vlnța și 
activitatea revoluționară a 
tinerelului nostru.

rată din frămlntările ot, 
subordonată WeaJurllar 
noastre contemporane. „Cel 
mai eficient euvlnt pe ca- 
re-l putem spune este ace
la pe carc-l spunem prin 
intermediul dramaturgiei 
orlplsiale, prin interinediul 
acelor personaje care aduc 
In scenă suflul vieții noat- 
ire actuale si reprezintă 
model de virtuți omrmeștl, 
îndemn pentru spectatori 
să fie mai buni ji mei oc- 
liui (n construcția sodală" 
— precizează 1L1NCA TO
MOROVEANU.

„Continuitatea tradiției de 
luptă a artei actoricești eu 
o ințeleg ca pe o colabo
rare conștientă și devotată 
la acțiunile politice șl so
ciale, inițiale și desfășu
rate de partid, pentru con
solidarea revoluției noas
tre socialiste. Conțllant, In 
cel mai InaS! grad, de no
blețea și frumusețea vie
ții pe care o trăim, de su
perioritatea idealului co
munist, actorul ttn&r este 
chemat să-țl consacre ta
lentul șl măiestria expri
mării acestei înaintata re
alități" — spune ȘERBAN 
CANTACUZINO.

' l.fflte-
____ „ posJbflltăU de 

atingere a unor zone lite
rare, deoarece frizează de 
calo mal multe ori trivia
lul. Aflat In „pragul nean
tului*. Adaflnl, un mediocru 

I Don Juan provincial, II îm
părtășește unui tlnăr con- 
.locutor (care pare a avea 
toate șansele reluării ciclu
lui lxlonlc nl existenței) a- 
venlurilo sale erotice, 
riale, cu mici variații, prin 
xerografierc. Erotomanul

„Penlru mine e face artă Intr-o proză factologica, 
înieamnă a md «itua des- rootipA, fără poslbljltăț 
chit și angajat pa poziția 
comuniștilor* — mărturi
sește OLIMPIA ARGIHR. 
„Sd-JI manlfefti conștient 
apartenența mlltlcâ, ma
turitatea ideologică, crezul 
societății Mberc in care 
trăiești. Să scoți la lumină 

. acele sensuri ți samnifica- 
fli care «InS în siare să an
treneze publicul, să-l facă 
să glndească, să ia atitu
dine*.

Credem efl punctele de 
vedere exprimate vor găsi 
ecou In conștiința drama
turgilor de toata viratele.

Credem, de asemenea, că 
ar fi de datoria șl in Inte
resul teatrelor ca, prin re- 
pertoriui întocmit. | 
sarcinile profesionale 
credințate tinerilor, prin 
stimularea Inițiativei lor, 
să pună în valoare de aid 
înainte — înlr-un grad șl 
mai mare, Intr-un mod dl 
mal eficace — conștiința 
lor comunistă, vocația lor 
militantă angajată In slu
jirea idi ’ ■ '
noastre, In transformarea 
loc In realitate.

I -..« - K,:.. UT, j j
degradate,- forțate spre- însă de o totală amorțire a 
vulgarizare („Castelul Ver- Judecății șl a volnței„. 
de", „O istorie cu șoareci"), Eram bărbat, poate mal 
făpturi din basmele popu- bărbat decii orielnd, insă 
lare țmalmonul, lupul, ca- friul moral, voința și splrl- 
pra) «int folosite ca mate- iui inii erau mal prejos de- 
rinl pentru metamorfozări cil a făpturilor necuvinlă- 
fantasiice de un < ' .
burlesc, Prozatorul nu are-------
vocația ■transfigurării realu- formă 
Iul Intr-o pagină do litera- '
tură autentică, fiindcă mo
dalitatea na de n-1 percepe 
cade In trivial, banalitate.
Cititorul este nevoit să

Urez („Don Juan-ul de la
Arhivă" al iul iacob !'
grazz!) fiind dotat cu „In- ______  _______ __
lulțli" fllozofarde. In plus țulelL o tărie erotică ne- 

, Adnfinj beneficiază de da- obișnuită, forța bărbătească
prin rul oralității — pretext al cea mal brutală, însoțită 
în- unor povestiri cu ramă in-

1 pretins autenticele ț 
povestiri (vezi „Hora spur-: 
cătai") in Istorioare alite- 
rare. Dacă, in stilul autoru
lui, nin prelua motivul ro- . 
ții lui Ixlon, apllclndu-l li
teraturii sale, credem că nu 
am greși socotind aceste; 
povestioare cu iz pornogra
fic. ca fiind sortite per-: 
petuu părții inferioare a a- 
ccstcl roți mitologice.

Revista „Teatrul0 care 
ne-a obișnuit In ultima 
vreme cu Inițiative inte
resante, publică In numă
rul pe luna marile o discu
ție cu tema „Generația tl- 
nără despre teatrul politic". 
Invitați : cinci reprezen
tanți al celor mal tineri oa
meni de teatru. ; care au 
Îndeplinit sau dețin încă 
tn momentul de față func
ția do secretari U.T.C. Este 
vorba despre actorii : Ulu
ca Tomoroveanu, Șerban 
Contacuzlno. Ioana Mano- 
lescu. Dan Tufaru șl despre 
regizoarea Olimpia Arghlr.

5 : ■,-I© ,

Prilejuind 
năzuințelor șl 
politice ți 
masa rotundă a 
„Teatrul" a fost 
cu semnificația unei ade
vărate profesiuni de cre
dința. „Lufirilo de cuvinl" 
cviden'ioză legătura strin- 
să care exista In mentalita
tea tinerel generații de ar
tiști Intre menirea arte! îl 
Ideile partidului, țelurile 
societății noastre. Ele sini 
revelatoare pentru setea 
de actualitate. pentru Inte
resul pentru o activitate 
scenică string legată. Insnl-

variabilă. Formula tip ini
țială : „Așa eram : ahtiat, 
nedomolit, siflpînlt de vaj
nică furie...* este pusă de 
fiecare dotă in fruntea 
unor aventuri amoroaso. 
Povestirile se încheie de 
flecare dată cu o formulă ca 
evocă In cadențe de Irmos 
o experiență „existențială" 
ratată : „Ai, / desfătare, I 
îintină de jad 1 / De ce, / 
dintr-o dată, / parcă lovit 
de o vrajă, / șlpotul tău a 
secat ? / A fost un Jaf, / o 
oslndă, l capriciul unei 
minți aburite / sau, / poa
te, ' o lampă în care cine
va a suflat Mai tragic 
este insă că această lamen
tație de fante de periferie 
nra pretenții literare. Lă- 
1.1 rid in o parte creațiile 
lingvistice hibride de tipul: 
„do.dora de admirație și su- ___  ___ __
punere", „despuiat de orice acțitinf menite ®ă dezlănțuie 
aer de neobrăzare" etc., inundarea «ațelor cu lu- 
locurile comune se Intllnesc 
ades nvind pretenția do a

?r» 
să asculte „căr- 
core trebuia să le
oare, m-am lntre- 
fost Instituit in a-

Chemarea 
k 

Vreme îndelungată satul,
oamenii Iul. au ținut des
chise porțile Istoriei prin 
care biruitorii dlntotdeauna 
au purcea In nemurire, cu 
frunțflp sua, lăslndu-he 
drept moștenire : „Crești 
rea limbii românești / Șl 
patriei cinstire*. 
I Da atunci, de demult, 
plnă astăzi, satul, oamenii 
Iul. eu împodobit fruntea 
țării cu alte sute șl ml! de 
frumuseți neasemuite, ne- 
mallntllnite Intre marginile 
ailor pămlnturi.

In luna februarie a avut 
loc sărbătoarea cărții.

De ce oare, m-am Între
bat, Intre nUtea șl atlten

scris, cl 
țlle" pe 
eerie 1

De ce 
bat, n-a
censtă lună, nici un concurs 

le- pentru cel mal bun repor- 
1-3 ta] despre viața salului șl, 

de ce nu. pentru cea mal 
bună carte despre eat șl oa
menii lui ?

...Chemarea salului nos
tru do astăzi, socialist, am 
auzll-o clară, încărcată de 
sensuri. Pentru că satul ro
mânesc. astăzi mai mult ca 
orielnd, altădată, merită să 
fie înfrumusețat In frumoa
se și viabile opere de artă, 
întrebările prilejuite de 
acel eveniment eărbătoresc, 
luna cărții la sate, In care 
s-au organizat atltea ac
țiuni remarcabile, merită — 
cred — cu atlt mal mult să 
nl Ie adresăm.

reafirmarea 
aspirațiilor 

profesionale, 
revistei 

Investită

lor, nu doar ca să-șl pre
zinte cărțile pe care le^nu
©©H ' "'-L

N. STAKES CU

Volumaș de - picanterii 
erotice cu veleități ’ coglta- 

feslurd de ere- live, „Fîntlna Iadului" do 
Ionel. Bondrnbur exemplifi
că concludent discrepanța 
dintre pretențiile (mari 1) 
șl realizarea propriu-zisâ 
(modestă 1) a cărții. Dln- 
ir-un epilog eu pretenții de 
„argument" filozofic ®e 
poate deduce că autorul Ln- 
tențkmează să prezinte in- 
tr-o formulă hedonistă un 
așa-zis tratat asupra exts-

tențel umane contemplată 
din perspectiva unul nou 
Ixlon — avocatul Adafln! : 
„Soarta noastră, a oameni
lor, e Întocmai eu cea a 
slrăbnnulul Ixion... ; sinlem 
țintuiți de o anume patimă 
ca de o roată de foc șl nu 
este In puterea noastră să . . .
ne desprindem vreodată de da definiții profunde asupra 
ea ; ne înălțăm șl eoborim existenței : „fericirea este 
cu flecare Inviriîlură a ro-
(il.„-

Dar tentativa sa eșuează

1

lle.sU


SClNTEIA •— duminică 2

I

I

din zl-

ealvat

Datorii care

nu

• va fl 
sticlele 
se ri

ali 
în

Rubricfl redactata de :
Dumitra TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „ScînÎ0iia

nu se iartă

lei
I pe-o țuică

!FAPTUL!

Norocul
lui... 13!

In ultima vreme, rudele, prie
tenii, colegii do serviciu înce
puseră să-1 cam la In zeflemea 
pe Nlcolae Suflu, din Sibiu, 
Piața 6 Marile, nr. 10. salariat 
al agenției O.N.T. din localita
te, ori de die ori juca la 
nosport". Șl nu fără

„Pro- ■ 
__ .____ ___ ___ motiv. I 

împlinise 10 ani de ciad nu a | 
scăpat nld un concura „Prono
sport". și. cu toate acestea, nu I 
câștigase dedt... experiență ! El I 
însuși ltd pusese In glnd să se I 
lase de acest ,.sport.". dur la fie- ■ 
care concurs făcea ce făcea și™ I 
juca din nou „pentru ultima | 
oară". Așa n jucat și la cort- . 
cursul nr. 13 din 28 martie n.c. I 
De data aceasta, toate cele 13 8 
pronosticuri alo sale au fost 1 
exacte ! Și. fiind singurul care 0 
* realizat o asemenea perfor- I 
manță. s-a ales cu un cîștlg do I 
1(M 000 leL Să mai spună cineva ■ 

nu efsltt hofflrf- I 
In... pronosport ! |

Transported cu autotrenul I 
frigorific 32-B-6858, de la Bucu- " 
rejti spre Bacău, 12 4OT sticle cri I 
ulei comestibil. Constantin Sima, I 
șofer la autobaza nr. 6 din Ca- • 
pitaid, a poposit la motelul ■ 
„Bachtw" de Ungă Focsani. A I 
golit o sticlă de o jumătate de I 
litru cu fatal fl— a urcat din , 
nou la colan. Ajuns in dreptul i 
comunei Orbeai, tocmai cind I 
mergea cu viteza cea mai mare, 1 
a afiplt, O fracțiune de secun- I 
dă. Destul insă ca mașina să in- I 
tre fn janf ®i să se răstoarne cu I 
întreaga încărcătură. Si astfel ■ 
țuica senrifâ la „Bachiis" va fi | 
pldtftd acum cu toate— 
sparte, a căror valoare 
ălcă laîVOOO Iei

Țigara 
fatală

S-a tatimplnt Intr-una
lele trecute în secția de turnă- | 

, torlo a Uzinei do utilaj petro- 1
■ Her din Tirgovișta. Mecanicul I ' 
Constantin Predcscu, in virală I 
de 53 de ani, s-a îndreptat spro I 
cabina unei macarale, pentru . 
•-șl aprinde o țigară de la re- I 
xlstența unul reșon. De îndată ce I 
• pus însă mina po cablul re- ’ 
«oului respectiv, a cărui izoîațlo I 
era deteriorată. C.P. a fost elec- I 
trocutat șl. cu toate Intervențiile " 
ulterioare, nu a mol putut fi i

Sicilian JcrMncicu figura fn 
scriptele cooperativei agricole de 
producție din comuna Sf. Gheor
ghe (Ialomița), al cdreî contabil 
jaf era. cu o datorie de 2 2S0 
lei. Alfi ctflna prieteni de-ai tăi 
aerau ji ei de achitai aceleiași 
cooperative 4 8®0 lei. Dar atât el. 
cit ți prietenii sdi nu prea as 
afdtau dispuți să lichideze aces
te solduri din propriile bur urni
re. S. $. căuta deci cu înfrigu
rare un alt cont pentru achita

tei. Si l-a găsit, 
operafte conte

le 7(WO lei într-o 
datorie de circa 500 000'lei

trop, „l-a iertat" pe toii debito
rii plnă la ultimul leu l Pentru 
cele două mii ale «ale, ..sacrifi
case" nici mai mult nici mai 
puțin de o jumătate de milion 
din casieria cooperativei agri
cole. In aurind va afla insă că 
asemenea datorii (șl mai 
manevrele pentru a scăpa 
ele) nu se iartă 1

Ați uitat 
coșarii?
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viața internațională

Cronica zilei

PEOGRAălb'L 1

nisfrulul afacerilor externe al 1 . 
a făcui o

la depunerile pe librete de economii eu dobindă *1 clșllguri 
TRAGEREA LA SORTI TE TRIMESTRUL I 1072

cel, K. H. Andersen, va face o vizită 
oficială în țara noastră, împreună cu 
soția, fa perioada 12—10 aprilie 1S72.

£a Invitația ministrului afacerilor 
externe, al Republicii Socialiste 
România, Cornelia Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Danemar-

dar echipa României are locul (IV) asigurat'
IERI s IUGOSLAVIA - NORVEGIA 11-5, ROMANIA - JAPO- 

POLON1A - S.U.A. 0-5 o ASTĂZI, ULTIMELENIA 10—3, POLONIA - S.U.A. 0-5 • AST AZI, ULTIMELE 
MECIURI PE LA ORA 14) s JAPONLA-IUGOSLAVIA, ROMANIA

- S.U.A., POLONIA - R.D.G.

în ziua de 31 martie a.c. a avut 
loc ședința Biroului Consiiiiilu! oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din Republica Socialistă 
România.

La ședință a participat tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C al 
P.C.R. Au luat, parte activiști al C.C. 
al P.C.R., cadre de eonducere din Mi
nisterul Educației șl InvățămintuluL 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. Institutul de Științe Politice șl 
de studierea problemei naționale și 
de la revista „A Hei".

La primul punct din ordinea de 
s-a dezbătut Informarea cu privire la 
aplicarea In viață a principalelor pro
blema rezultate din plenara Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din 12 marile 1971. în lu
mina cuvfatăril tovarășului Nlcolae 
Ceausescu la aceasta plenară. Partl- 
clpanțlf In discuții au subliniat că 
rezultatele obținute ln aplicarea mă
surilor preconizata în cadrul plena
rei au fost posibile datorita răspun
derii cu care nu ocționat organele 
și organizațiile de partid șl de stat.

grijii permanente a conducerii de 
partid, personal a tovarășului Nlcolae 
Ceaușcscu. atenției care go acordă 
educării întregului popor in spiritul 
frăției șl unității, soluțiilor concrete 
date de partid diferitelor aspecte 
specifice ole vieții șl activității oa
menilor munci! aparțlnînd nationn- 
1llățlibr conlocuitoare din țara noas
tră.

Realizările Ln domeniul politicii na
ționale a partidului nostru — așa 
cum au exprimat in mod unitar toți 
partieipnnțll la ședință — constituie 
parte componentă a procesului de 

la dentocra- 
._ ____ _ România, o aflrmă-

în toate
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Lucrările celui de-al XVI-lea
Congres al P. C. Finlandez

Cotarii — ca spune — aduc 
noroc. Mal alea celor ce caută 
cu tot dinadinsul să-l înlltaeaa- 
cfl. din când în cinci, pentru a Ie 
verifica sobele. Pînă acum cl- 
tsva zile. ospătarii restaurantu
lui din Juruoyca (Tulcca) ntr 
E păreau convinși dc acest

j. Ca atare, dumnealor nu 
numai că nu voiau să umbla 
după cojarJ, dar pi evitau orice 
întâlnire cu ei. Consecința : zi
lele trecuta, elteva sclntei 
răzbit prin fisurile apărute
timpul Iernii la coșul sobei de 
la bucătărie șl™ a luat foc în
treg localul, prefăclnd ta scrum, 
printre altele, nu mal puțin de 
13 tone de făină I Din 
aceeași cauză, la cooperativa n- 
grlcolă de producție Trivalea- 
Mojtenl (Teleorman) a fost mis
tuit un grajd împreună cu toii 
cai peste M de vitei da 1—2 ani 
rare se aflau în el.

Concluzia se Impune — cre
dem — de la sine : căutat! cu In
sistentă eosnrlL Pentru că. în
deosebi acum, primăvara, după 
cs sobele au dus ..greul" Iernii, 
el v& scutesc de pagube care.

dată, stat irecuperabile.

landa s-a oferit să fie gazda Confe
rinței general-europene in probleme
le securității șl cooperării și a salu
tat contactele pe care țara sa ie-a a- 
vut cu numeroase țări în aceasta pro
blemă, relevind necesitatea continuă
rii acestor acțiuni pentru întrunirea 
cit mai grabnică a Conferinței.

Vorbitorul a evidențiat extinderea 
șl întărirea relațiilor P. C. Finlandez 
cu multe partide comuniste și mun
citorești. pe baza principiilor Inter
naționalismului proletar, solidarității 
Hi întrajutorării reciproce, respectării 
suveranității șl egalității in drepturi 

■ între partide, neamestecului In tre
burile interne.

Slmbătă. ln continuarea lucrărilor 
Congresului. Arvo Aalto, secretar 
generai ai partidului, a rostit o cu- 
vîntare pe marginea proiectului da 
document politic cu privire la obiec
tivele P.C. Finlandez pentru peri
oada următoare. Au început apoi 
discuțiile pe marginea documentelor 
prezentate în primele două zile ale 
Congresului.

HELSINKI 1. — TrimlKul special 
Agerpres, Vaalle Crișu, transmite i; 
Iii raportul pp care l-n prezentat în 
fața Congresului al XVI-lea al parti
dului. Acme Saarinen, președintele 
P.C. Finlandez, a analizat aetunla el-

■ taațte politică șl economică, sardnila 
șl preocupările partidului In lupta 
pentru orientarea dezvoltării politico 
a țării, pentru apărarea intereselor 
vitale ale clasei muncitoare și alo 
celorlalte pături ale celor ce mun
cesc. pentru lărgirea democrației si 
limitarea puterii marelui capitol, 
pentru întărirea unității rlndurllor 
partidului.

Roferfadu-ge la situația Internațio
nală. raportorul a relevat câ edifica
rea securității europene, ta Interesul 
tuturor popoarelor de po continent, 
ar avea o Importantă istorică deose
bită ar contribui ln mod hotă-Itor ln 
întărirea păcii în lhlroa’°n lume. In 
destinderea Internațională. Aarne 
Saarinen n subliniat că P.C. Finlan
dez consideră pozitiv faptul că Fin- 

.. â...  ■ i ....... -im.

perfecționare continuă 
ției socialiste în Romănl. 
rit egolltățll In drepturi . ...
domeniile vieții, pentru toți oamenii 
nv.;m:,l. fără deosebire de naționali
tate. in concordanță cu sarcinile 
făuririi eodetățU codnllstc multila
teral dezvoltate.

La puncta! do! din ordinea de zi 
a-a dezbătut șl s-a adoptat planul 
de muncă al Consiliului. Parllcipan- 
ți! au făcut o serie de observații cri
tice șl propuneri constructive cu pri
vire la activitatea de viitor.

azi. cu Iugoslavia™), am avut și 
explicația cu-toții de ce aceștia ou 
luptat, cum ea spune, la disperare. 
Atacanții noștri, dar șl fundașii, nu 
țintit mult poarta apărată de MI- 
saws : 23 de șuturi in prima re
priză, au marcat trei goluri (Gheor
ghiu, Fodorea. Făgăraș). Raportul 
dintre șuturile trase șl golurile rea
lizate apare relativ mic dar tre
buie făcută precizarea efi portarul 
Japonez a avut dteva Intervenții 
extrem de oportune In momente 
cind cronometrorul se șl pregătea să 
Bcblmbe scorul pe tabela electronică.

Chiar dacă, după aspectul tocului 
din această primă repriză, superiori
tatea echipei noastre — șl victoria el 
finală — nu puteau 0 puse la îndo
ială. pe gheata. In reprizele urmă
toare. deci timp de M de minute, 
lupta a rămas In general destul dc 
slrinsă. în fata porților, pucul o avut 
o „viață" foarte sbuclumatfa Des
pre emoțiile portarilor nici nu mal 
vorbim. Dumitra?, sare pildă, s-a 
văzut ln un moment dat dus in gren 
Încercare chiar de... unul din colonii 
lui din apărare. De altfel, cam la 
jumătatea reprizei secunde, dlntr-o 
neatenție o fundașilor noștri, japo
nezii reduc scorul. N-a urmat Insă 
egal area — care părea foarte po
sibilă. pentru că japonezii erau 
literalmente dezlănțuit! — ci de
tașarea echipei noastre, Foclo- 
rea ureînd sconii ln 4—2. Ur
mează un moment greu pentru Du
mitra? ; un jucător Japonez, scăpat 
singur, se îndrepta vertiginos spre 
poartă. goluL fiind Iminent. Portarul 
nostru insă blochează curajos crosa 
șl pucul adversarului. Nu mult mal 
tirzlu. doi fundași se .dovedesc mar
catori de clasă : șuturile sfat imoa- 
rablle. Numele lor : Tureanu șl îo- 
nlță. Ultima repriză. Ultimele efor
turi ale jatwnerilor oentru a reduce 
măcar handicapul, golaverajul putlr.d 
avea pentru ei fipalmente un rol ho- 
tarltor In a cămine sau nu In grupa 
B. Echipa romfină !șl face insă jocul 
obișnuit, chiar șl fără n depune prea 
multa Insistentă, pentru că adversarii 
âg sting pa măsura nnron'.erlî fluie
rului final al partidei. Hutanu (de 
două ori). Bașa al din nou Tureanu 
stabilesc scorul final : 10—3 pentru 
România. Și. nentni a treia oară Ia 
aceste campionate mondiale. în acor
durile Imnului național, dranelul trl- 
co1™- urcă do catargul cel mal înalt.

Cu această victorie, hochclstlî noș
tri. antrenori! lor (M. Flamarorml. 
St. Cznka. I. Tlron) — pe'care îl‘feli
citam șl noi. de ne acum — Ișl vfld 
asigurat un Ioc IV în clasament, un 
lor onorabil, pentru care s-au nre- 
gătit'îndelung, ce devine ctratît mai 
valoros cu rit. după cum se.știe, pă
rea cu totul inaccesibil cu putină 
vreme înainte de Incenerea turneului, 
în Dsrtidn do asta-srară cu repre
zentativa S.U.A. — care. Indiferent de 
rezultai, nu le poate schimba poziția 
din clasament — rămîne să no arate 
cit mnl mult din ceea ce pînă acum au 
dovedit că știu ti not

ion

Prin medul S.U.A.—Polonia; uo 
meci In caro se Intllneau, do fapt, 
singurele echipe neînvinse, progra
mul de Ieri a avut, fatr-sdavăr. mo
mentul sâu do vlrf. Implicațiile re
zultatului ce avea să se înregistreze 
erau, după cum se știe, destul do 
mari, dectatve am zice pentru for
ma definitivă a clasamentului gru- 
peL Confruntarea dintre aceste două 
valoroase reprezentative de hochei o 
presupus o confruntare Intre stiluri 
diferite da joc : bocheișt!i polonezi, 
ceva mal experimentați, stat patina
tori de mere viteză ?i au o predi
lecție către acțiuni variate, mereu al
tele ; americanii, mal tineri, slnt, ta 
general, adepțli jocului fa forță, 
contraatacurile filndu-le armă pre
ferată. Specialiștii, ca șl publicul larg 
(aseară, din nou record — record e- 
galnt I — de spectatori : peste 7 MO) 
au așteptat șl nu urmărit cu mult in
teres care dintre cele două stiluri 
de joc va avea dștlg de cauză ln 
această partldâ-derbL Poate că. dată 
fiind miza extremă, fazele de mere 
spectacol hocholsilc nu au fost prea 
numeroase. Disputa însă (dlrzcnla. 
participarea colecHvă a echipelor 
respective la joc) a oferit momente 
de atracție, declanșlnd deopotrivă 
exclamații de apreciere șl ropote de 
aplauze.

Din filmul modulul reținem o pri
mă repriză aparținând polonezilor 
(3—0) șl o a doua, cu un final extrem 
de pasionant, fa care nord-americtinli 
ou marcat 2 goiuri. Ultima repriză 
a fost egală (3—3). Polonia ci șl! gl nd 
deci cu 6—3.

O miză ln tel do Importantă — 
deși era vorba™ de retrogradare, nu 
de promovare — a avut ®j partida 
dintre echipele Iugoslaviei și Nor
vegiei, disputată în curau! dimineții. 
Pentru hochelșlli lugosiavL exista o 
singură alternativă pentru a evita o 
astfel 'de posibilitate : victoria. Pro
nosticurile li Indicau mar! favorl’i, 
ilar totul depindea de™ acordul echi
pei norvsgiane. nfiatfi. do asemenea.” t 
în pericol. Selecționata Iugoslaviei a 
realizat o victorie clară (prima ei 
victorie în actanlu! campion,at 1). do- 
mlnîndu-și net adversari! în prima ?1 
in cea de-a treia repriză (Încheiata 
cu 5—1 șl respectiv 8—3). Ieri, o* for
mă excelentă nu avut-o frații Rudolf 
șl Gorazd Hltl. autori — aproape fri-
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1

le-au ieșit

Si ,73 Seară de romanțe.
11,43 Din lumea științei.---- - -—

3) AJF.L. :
0) HLBJf.;

Stela Enache, Dan Tu- 
grupul „Cantabile*, 

Savu, Ml hal Fotino, 
Teodorescu, Anna 

Plslara. 
Bula șl 

Ce triat. Realizator 1

Him serial : „Invadatorii" 
(reluare).

i

La Invitația Ministerului AfacerHor 
Externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ln zilele de 30 martie—1 aprilie 
1S72, Kiril Nestorov, adjunct aTmi- 

"2 ' _ ___  _1 Repu
blici! Populare Bulgaria, a făcut o 
vizită ln țara noastră. Cu acest pri
lej, a fost primit de George Maco- 
vescu, prim-ădjunct al ministrului 
afacerilor externe, șl a avut convor
biri cu Nlcotae Ecobescu. adjunct ai 
ministrului afacerilor externe, ta 
probleme de relații bilaterale șl In
ternaționale de Interes comun. Pri
mirea șl convorbirile s-nu desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, priete
nească.

*
Slmbătă au părăsit Capitala mi

nistrul federal al justiției din R.F. a 
Germaniei, Gerhard Jahn, ®I persoa
nele caro l-au însoțit fa virila făcută 
In țara noastră, ta cadrul unul 
schimb de experiență în domeniul 
justiției.

La aeroportul Otoponl, oaspeții nu 
fost salutați de ministrul Teodor Va- 
Blllu, precum șl de ambasadorul R.F. 
a Germaniei la București.. Esvrin 
Wickert.

★
La București s-au desfășurat slm- 

bftta lucrările celei de-a XVlI-a se- 
elunl a cercurilor științifice studen
țești, organizată sub egida Institutu
lui de medicină șl farmacie din Capi
tală și Uniunea AnodațlUor Studen
țești din acest InaUtut

Reuniunea se înscrie in codrul ma
nifestărilor dedicate aniversării a-50 
do anJ de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist

La lucrări nu partldpat stadențl de 
la Institute de medicină șl farmacie

dta Capitală șl dta țară, de ta Fa
cultățile de electronică șl automatică 
ale InsUtuftiiui politehnic din Bucu
rești, do ln Institutul agronomic „Nl- 
cplac Bălcescu", cadre didactice uni
versitare.

Pe agenda sesiunii, au fost înscrise 
numeroase comunicări șl referate ști
ințifice, cuprlnzlnd stadii șl cercetări 
efectuate de student! in domeniile 
biologiei medicale șl fiziologiei cli
nice, informaticii șl electronicii medi
cale. stomatologiei, farmaciei etc.

într-o atmosferă entuziastă, partl-, 
dpnnțll au adresat o telegramă Co
mitetului Central a! Partidului Comu
nist ,RomSn, tovarășului Nlcolae 
Ceaușesca, prin caro exprimă botărl- 
rea studenților de a-șl însuși temei
nic profesia aleasă, de a deveni mili
tant! neoboslțl p&ntru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate ta tara noastră.

★
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la apariția primului număr al zia
rului „Lupta C.F.R.", almbătă la n- 
mlază a avut loc la Palatul Căilor 
Ferate Române o adunare festivă.

Despre însemnătatea evenimentului 
a vorbit Vasiie Oancea, redactorul- 
șef al ziarului. Colectivul redacțio
nal a fost felicitat de Marin Mft- 
rolu. adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor, și do 
Alexandru Gr ecu. p 
ni! șlpdlcatelor din 
telecomunicntiL

*
La Academia de științe agricole ■ și 

rilytce a avut loc, slmbăta. o sesiune 
feslivă de referate științifico a In
stitutului de studii și cercetări pedo
logiei, organizată cu prilejul împli
nirii a IOT de an! do Ia nașterea fon
datorului pedologia! românești — Gh. 
Munteanu-Murttocl.

• *

A sosit ta Capitală o delegație ita
liană condusă do prof. Giorgio Ros- 
Kitto, președintele național al Socie
tății „Rinnovamento Medico" din Mi
lano, caro efectuează o vizită de do
cumentare la iMtitutaî de gerialris 
București.

PRAGA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prlsăraru, transmite : La 
Pragn au- avut loc lucrările simpozio
nului Internațional cu tema „Mar- 
xlsm-Icntnlsmul șl problemele me
diului de viață", organizat de revista 
„Problemele păcii șl socialismului". 
Au participat reprezentanți al parti
delor comunisto șl muncItorafU dta 
33 de țări.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat do o delegație condusă 
de Erwln Hutlra, prorector al

academiei do Invățămlnt 
Gheorghiu".

într-o atmosferă prietenească, la 
simpozion n fost abordat un cerc 
larg do probleme legate de aspectele 
sociale și tehnice ale apărării mediu
lui de muncă șl viață ol populației. 
Partlcipanțll la lucrările simpozionu
lui s-au Informat reciproc pe larg 
asupra felului In caro slnt privite și 
rezolvate aceste probleme In țările 
pe care Ie reprezintă.

6,13 GLmnasUca pentru top.
8,73 Cravaicto roșii <a mplămtna 

ptiniâvcrU a Primăvara po 
lotul școlii a Gong • Pe că
rările vacanței a ornați cu 
noi • Drept la pata • Copil 
din lumea largă a Toltta cu 
scrUurl • Film serial : „Fiul 
marii* — episodul Pirații.

10,K) viața rasului.
U.lffl Să iiurtegem muzica. 
15,03 Do strajă patriei.
lXzo Emisiune ta limba maghiară. 
14,00 Tele-sport. Baschet masculin: 

Dliuimo — Steaua (repriza a 
Il-aj.

IL» Fotbal j Steaua — Jiul Petro
șani (repriza a n-a) j Dina
mo — Itaptsl.

17,M etalare paulcL
13,13 Campionatul mondial <te 

hochei ps gheata — grupa 
„D* — Romania — ikl.'.A.
Transmisiune directă da la 
patinoarul .pU August*. Co
mentator : Constantin Dla- 
manlopoL

19,133 1031 do seri. 
:a,S3 Telejurnal.
s?,M IteportajuJ săptamtnU: „Poar

ta primăverii*. EmLslune de 
Toma Popescu.
Retrospectivă Wall Disney — 
„Premiul iul Donald*.

ZLS9 C1M a pierdut o umbrelă ? 
Jn cUalritHillo : Ileana Po- 
povlcl, Mircea Albulescu, Cor
nel Vulp®, Cristian Popescu, 
Ovldlu Scbumacltcr, Jorj 
Valeu, Anton șl Rdtnlcă, Cris

tina Dan, Tudose Marttaleă, 
Jean Constantin, Florin Bo- 

„ Bardo, "' ‘ ‘ “
Zaro, 
Dom 
Ovkl 
Pelioa, Margareta
Prezintă Mlhaola
Ileana 1 ___________
Ovldlu Dumitra.

13,03 TrtejuraaL

PROGRAMUL H

13,53 Promenada duminicalii.
13,to închiderea emisiunii de prtaz,
23.10 Dew.'j-.lilorea emisiunii de 

seara. Concert susținut de or
chestra „Camerala" a Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bcscu* din Bucuroșii.

31,03 Agenda.
11.10 Săptamlna culturală bucu- 

reștoană.
si „S3 Seară de romanțe.

*
Sub auspiciile filtaleî Banat a So

cietății artiștilor fotografi din Româ
nia. sîmbfttfi după-amiazd. la Timi
șoara a fost dcschteă expoziția do fo
tografi! a artiștilor fotografi austrieci 
Willy Hengel. Anton Brucitmuller și 
Erwln Kneldlnger. eunoscuțJ sub nu
mele de „Trio Austria", .precum șl o 
sulta de Imagini color expuse de 
renumitul artist fotograf dr. Raîtno 
Garels, din R.-F. a Germaniei

țește — a cinci din cele 11 goiuri de 
la activul formației Io*. De subllnlaS 
că norvegieni! au făcut și el un joc 
bun, in repriza secundă, rare Ie-a re
venit cu 1—0. Astfel Iugoslavia— 
Norvegia 11—3.

Jocul de Ieri, cu Jsponfa. a fost 
'pentru hochelști! newtri mal’degrabă 

—uu „examen, .al. prcri!«iidul., un rxhj™, 
men a cărui absolvire urma să ateste 
o anumita valoare pe care o de- 
monslra&eru fa prealabil. Departe de 
a fl considerat fără miză (miza, în 
fond, era ocuparea locului IV — do 
România sau Japonia 7) meciul din
tre iTOchelșli-i români șl japonezi a 
atins fn desfășurarea lui cote înalte 
csm din toate punctele de vedere. 
Cum niponii simțeau șl pericolul re- ’ 
trogradăril (pierzind cu România el.

Fînnla probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului Internațional de 
tenis de'la Monte Carlo so va disputa 
intre jucătorul român Iile Năstase 
șl cehoslovacul Frantisek Pala. în 
semifinale, iile Năsțase !-a învins 
cu 8—3, 0—2. 0—2 pe tontemanul 
cehoslovac Jlrî Hrebec (partida a 
durat 75 de. minute), iar Frnntlsek 
Pala n dlapiis cu 8—1, 8—1, 6—4 de 
iugoslavul Bora Iovanovlcl.

HIPISM. — în orarul olandez Hll- 
vonsnm se desfășoară cnmpkmnml 
european al antrenorilor șl drlverllor

DUMlTRIU

de trap.'1. în prima cursă "(din cele 
tre! ale competiției), antrenorul ro
mân Mircea Stefânescu. cu calul 
„Helios", a ocupat locul trei, fiind 
precedat de norvegianul Uit Thoro- 
een șl suedezul Olow Goopp. La 
cursă nu participat 11 concurent!.

Astăzi ic disputa meciurile celei 
de-a 19-a etape a campionatului di
viziei A la fotbal, in Capitală, oo 
stadionul ..23 August", cu începere 
de la ora 13.33) vor avea loc. In cu
plaj. tatîlnirlte Steaua—Jiul Petro
șani șl Dinnmo—Rapid.

Numărul câștigurilor
Nr. libre
tului cteti- 

gâtor

Valoarea clșilgurllor
parțială loială

1 3Î8SM 50 (MO
1 2’035240 50 COT 100 ooo
I 1232727 40 OM)
1 689241 40 000 MOOT
1 1518024 30 0»
1 123075] .30 000 MOOT
1 23470&9 39 COT 40 COT1 1100897 sa mo

Terminația 
libretului.:

GM80 10 COT 230 COT
25 10320 5 OM / ' . ' '1 ‘
23
23

54833
35.fi.O7 

*34211

5 01»
SCOT"
8^00*-'-

25 IM 870 5 009
750 00025 04810 5 000

CÎȘTIGURI 230 - cu 4 ochiuri 0H2 1IS5
ÎN 250 — cu 4 ochiuri 7837 1 033 . 077 MO

£ 1. tăsfi, V* fl «GzKz '
CU 250 — cu 3 ochiuri 1 709

BUTELIE 250 — cu 3 ochiuri GMO 1 7C0 H.>4 300

230 7817 1 COT '
SO 2S71 1 COT

750 COT230 1 COT
230 P?E3 BOT
250 7454 SCO 1
230 5743 5OT
230 9731 .500
230 4000 BOT
250 4775 Bon

873 COT259 2404 5M
TOTAL : 3 6®3 ciștlguri In obiecte in valoare de' lei : 4 737(100

— Cîșllgurile. Inclusiv ct:le ta ora- 
gazuri.cu butelii, se acordă Integral 
titularilor libretelor do economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10% din valoarea cîstlgu- 
luJ : pentru cellalt! titulari, clștigul 
este de 10 ori mai mare decli soldul 
mediu trimestrial al libretuluL LI

bretele cu sold mediu trimestrial = mnl 
mic de 50 de lei nu beneficiază da 
cdștlg. i

— CLștigătoril de aragazuri cu' bu
telii trebuie Bă se prezinte la tiltalele 
C.E.C. în termen de 30 da ztle de la 
data tragerii la sorti. '

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor do vtață din 1 aprilie 1S72 au
ieșit dștigătoare următoareio opt com
binați! de litere :

1) W.V.Y. ; 2) A.T.S. ;
4) VJ.Y. s 5) U.ILT. ;
7) Z.T.E. ț 8) ILEJS.

Toți asJgurațll cărora 
dșHgătoare una sau mal multe din 
aceste combinata de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS-pentru 
a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa șl la următoarele 
trageri, este necesar ca, asigurata să 
achite primele de asigurare la ter- 
menele stabilite.

Itinerarul vizite! pe care secreta
rul general al partidului nostru, pre
ședintele Consiliului, do Stat, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, o între
prinde, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușcscu, Intr-o serie de țări ale 
Africii — tasumlnd mii șl mil de 
kilometri — o cuprins în această 
săptflmlnă Zambia, Tanzania.- Sudan 
și a ajuns în pragul ultimei etapo — 
Republica Arabă Egipt Nu no pro
punem, In cronica de față, să stă
ruim asupra semnificației șl rezulta
telor vizitelor efectuata, tatruclt ale 
au devenit cunoscuta cititorilor dta 
relatările trimișilor speciali șl co
mentariile apărute în presă consa
crate fiecărei otape. Am dori doar 
aă subliniem că primirea deosebit 
de călduroasă șl prietenească rezer
vată pretutindeni Inalțllor ■ oaspoțl 
români, convorbirile rodnice purtate 
cu conducătorii statelor vizitate, cu 
reprezentanți ni mișcărilor de elibe
rare, cuvlntărlle șl documentele fi
nale semnata pînă acum îndreptățesc 
din plin aprecierea că vizita în 
Africa reprezintă un important succes 
aj politicii externe a României so
cialiste, înscrilndu-ec totodată ca un 
eveniment de seamă al vieții Interna
ționale. Poporul român, caro 11 În
soțește cu Inima și cu gindul pe con
ducătorul Iubit ai partidului șl statu
lui; ara convingerea că aceaslă vizită 
va constitui o contribuție de preț la 
întărirea prieteniei, colaborării șl so
lidarității Internaționaliste dintre po
porul român șl popoarele africane, la 
cauza pârii șl progresului ln lume.

Preocuparea pentru dezvoltarea 
prieteniei șl colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste, cu toate 
partidele comunisto șl muncitorești, 
cu organizațiile progresiste ®I demo
cratice de pretutindeni este o trăsă
tură fundamentala, definitorie a în
tregii politici externa a României so
cialiste, expresie a caracterului ei 
profund internaționali st Ea țl-a 
găsit liustrare ln multiple evenimen
te șl acțiuni din această săptămlnă. 
Astfel, consemnlnd Încheierea, in 
aceste zile, a vizitai în R.D. Ger
mană a delegației Marii Adunări Na
ționale, condusă de tovarășul Ște
fan Vottec, se cuvine a fi subliniat 
că ea atestă bunele relații existenta 
între cele două țări, dorința recipro
că de a întări prietenia șl solidarita
tea InternațlonaUstă dintre popoare
le noastre constructoare aia sodaUș- 
muluL

Dazvoltînd larg relațiile cu parii- care tară codaltstă obține succese
dole comuniste, Partidul .Comunist mal mari, cu atit 'se întărește lntro-
Roirnân militează neobosit pentru gal slEtem mondial socialist, sporesc
întărirea unității mișcării comunisto Enfluențn șl prestigiul' socialismului

In lume.
Corespunzător cerințelor vieții !n- 

ternațlonaio, progresului contemporan. 
România dezvoltă rotații și cu statele 
avind altă o-laduirc socială. In spî-, 
ritul coexistenței pașnice. Vizita pa 
care a Inlreprlna-o In S.U.A. delega
ția Consiliului Economic, condusă do 
tovarășul Manea Mănescii, Intilnlri- 
lo și convorbirile avute cu conducă
tori ai administrației americane,\ cu 
senatori și deputațl. cu oameni de 
afaceri au reliefat intoresuî pentru

și muncitorești Internaționale, pe 
baza principiilor marxlsm-lenlnlsmu- 
lul Convorbirile care ’ au avut loc 
recent la Stockholm Intre delegația 
P.C.IL, condusă de tovarășul Dumi
tru Popescu, șl delegația Partidului 
da stingă — comuniștii din Suedio, 
condusă de tovarășul C.H. Hermans- 
son, au evidențiat — așa cum s-a 
subliniat la încheierea vizite! — 
— câ bunele relații dintre cele două 
partide ®o întemeiază pe respectarea 
dreptului fiecărui partid de a-și sta-

ș

konen. in sesisul că guvernul finlandez 
este gata să întreprindă lot ce-i stă ta 
putință pentru n facilita primul pas pe 
calea spre conferința europeană — și 
anume. începerea convorbirilor pre
gătitoare multilaterale. în aceiași 
sens s-au pronunțat de altfel șl pre
mierul norvegian Trygve Bralleli, 
lordul britanic Brockway, rezoluțiile 
unor comitete naționale pentru pro
blemele securități! europene, ale dl- 
veraelor organizații politice și obștești 
de pe continent.

Curentul In favoarea destinderii, a 
normalizării relațiilor Intereuropeno 
se afirmă lot mal puternic ta viața 
politică a conUnentwui nostru. Rave-

bill de sine stata tor linia politică, 
strategia și tactica revoluțloaiară, pe 
egalitate ta drepturi și stimă reci
procă.

Participarea unei delegații a parti
dului noj&u la lucrările Congresu
lui P.C. Fintandez, mesajul transmis 
de C.C. al P.C'.R. Congresului P.C. 
din Australia tint, de asemenea, mâ
ni testari ale âcUvltațil-constante a 
P.C.R. pentru întărirea legăturilor cu 
toata detașamentele" mișcării comu
niste internaționale.

Angrenat cu toate forțele fa edifi
carea noii ortadulri, poporul nostru 
urmărește, ta. aceiași timp, cu cal
dă simpatie șl solidaritate succesele 
obținute de celelalte popoare fră
țești. preocupările lor pentru conti
nua perfecționare a vieții economico 
șl sociale. în acest sens, au trezit un 
viu Intere" in țara noastră eveni
mentele politice din Polonia popu
lară — Ir.cep!nd cu recentele alegeri 
generale șl contlnulnd cu InLftmlrea 
noului Seim și cu plenara C.C. al 
P.M.U.P., caro a luat in dezbatere 
principalele dlrecțlf ale planului cin
cinal. Oamenii muncii din țara noas
tră nutresc convingerea că măsurile 
adoptate vor.duce la no! succese in 
dezvoltarea Poloniei frățești, ceea ce 
are Importanță nu numai pentru n- 
ceaslă țară și poporul ei : cu dt fie

dezvoltarea In continuare a relațiilor 
româno-amerieane ta domeniul 
schimburilor economice, tehnico- 
șilînțifico șl fa alte domenii, pe baza 
avantajului reriproc.

„.Vlena. Helsinki. Moscova, Belgrad. 
Paris. Din diferite colțuri ale con
tinentului european se consemnează 
zilnic luări de poziție din partea unor 
guverne, a unor personalități ale vieții 
politice, a reprezentanților opiniei pu
blice In favoarea convocării conferin
ței general-europene. O concludentă 
manifestare fa acest sens a consil- 
tuit-o „maso rotundă* care a avut loc 
1p capitala Austriei, cu participarea 
parlamentarilor din diferite state 
europene, Intre rare și o delegația 
parlamentară română. Schimbul do 
opInU pe care i-a prilejuit aceasta ta- 
tlinlre a reflectat preocuparea largă 
a cercurilor conducătoare șl a opiniei 
publice din țările continentului pen
tru înfăptuirea securității șl cooperă
rii !h Europa, adeziunea la Ideea con
ferinței general-europene consacrata 
acestor țeluri șl consensul ta cs pri
vește necesitatea de n se trece ncln- 
tîrzlat In pregătirea el practică, cu 
parilelonrea tuturor statelor intere
sate

Se. cuvine, de asemenea, a fl rele
vată poziția reafirmată zilele trecute 
de preșcdintelo Finlandei, Urho Kek-

la tear e ta acest sens este desfășurarea 
vizitelor de cetățeni vest-beriinezl ln 
R.D.G.. precum și începerea tranzitu
lui de mărfuri șl persoane din R.F.G. 
ln Berlinul occidental pe teritoriul 
R. D. Germane, caro &e efectuează ta 
aceste zile ln urma botariril R.D.G. de 
a trece ln aplicarea 'anticipată, cu 
caracter temporar, a convențiilor în
cheiate cu R.F.G. șl Senatul Berli
nului occidental. Este o dovadă vid 
n necesității de a se. continua șl a- 
dtac! procesul da normalizare Intre 
R.F.G. șl R.D.G., prin stabilirea de 
relații potrivit normelor dreptului in
ternațional.

Același țel al dezvoltării proceselor 
pozitive pc continentul nostru reclamă 
ratificarea tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu U.fLS.S. și Polonia, ta fa
voarea căreia se pronunță tot mai In
sistent larg! cercuri din R.F.G.. repre
zentanți ai diverselor organizații poli
tice. al sindicatelor. In ciuda persis
tenței unor poziții negativiste, anacro
nice. asistăm la o largă mobilizare a 
forțelor realiste dta această țară Nu
meroase rezoluții și apeluri ou fost 
adresate In ultimele zile Bundestagu- 
lul. cerlr.d ratificarea tratatelor, ast
fel ca ele să-și poală exercita Influ
ența lor pozitivă.

Lucrările Comitetului pentru dezar
mare de ia Geneva stat urmărite cu

deosebit Interes de opinia publică in- 
temațlo:ia.lă, cnrc așteaptă ca ele, să 

' răspundă aspirației vitale de Înfăp
tuire a dezarmăriL In această săptă- 
mlnă a fost prezentat oficial „Proiec
tul de convenție privind Interzicerea 
perfecționării, fabricării șl stocării ar
melor chimice și distrugerea aces
tora". Statele coautoare, printre bare 
se numără șl țara noastră, pornesc de 
ln premisa că această măsură, pare 
face parte din categoria masurilor 
parțiale șl colaterale, șl-ar avea im
portanța oFln măsura ln care va ta-, 
vorlza destinderea șl va netezi calea 
spre dezarmarea generală. Aceeași 
funcție ar lndopllni-o șl oile măsuri' 
parțiale, preconizate sau pentru care 
se pronunță consecvent țara noastră, 
cum ar fi înghețarea șl reducerea 
cheltuielilor militare, lichidarea- baze-, 
lor militare do pe teritorii străine, 
retragerea trupelor In Interiorul gra
nițelor naționale. De o deosebită ac
tualitate este ®i propunerea României 
privind crearea unei zone denucleari- 
zate ta Balcani, fapt relevat șl In a- 
ceste zLle. ’de reprezentanții unor sta
te in Comitetul pentru dezarmare de 
In Geneva. Astfel, reprezentantul 
Uniunii Sovietice. A. Rosdn. a ară
tat că .guvernul sovietic sprijină pro
punerea României, apreciind-o ca un 
r.ou »as pe calea Înfăptuirii dezar-^ 
mării. Acțlontad pentru negocie
rea șl realizarea de acorduri in aceste 
probleme, țara noastră subliniază ne
cesitatea de a se adopta măsuri notă
rile in direcția înfăptuirii obiectivelor 
fundamentale nle dezarmării, in pri
mul cind cele privind dezarmarea nu
cleară Numai asemenea măsuri pot 
duce la diminuarea șl. in perspecti
vă la înlăturarea definitivă a pri
mejdiilor cc planează asupra ome
nirii datorită cursei vertiginoasa c 
înarmărilor. Iată dc ce România in- 
olstfl pentru a se trece Ia măsuri 
practice, efective de dezarmare nu
cleara șl generală

Constituie un prilej de legitimă sa
tisfacție constatarea că politica ex
ternă. profund principială dinamică 
șl constructivă a țării noastre se bu
cură de o largă npreciere Intemaț’o- 
nală. câ marile Idei șl deziderate pen
tru’ care România socialistă militea
ză neobosit slnt împărtășite de un 
număr tot mnl mare de tărl șl po
poare — așa cum o confirmă de alt
fel elocvent șl declarațiile comune 
semnate tj ocazia vizitei tovsrilsutai 
Nlcolae Ceausescu In țările Africii

Dumitru ȚINU
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frunte intorviul acor-

! vizita înalw oaspeii români
’ Capitala Republicii a publicat la loc de Numeroase persona- 
i Araoa Egipt a imbra- /'___ ........................... ....... ....... ............
■ cat haina jestive. As- 'dat de către tovarâșul 
ț tați, tovarășul Nicolac Nicolae Ceaușetcu,

---numerâșiloT 
ciiitori ai darului po
sibilitatea ta ia cunoș- 
tinta. prin glasul celei 
mai autorlsate pem 
nalitafi a României sl, JBI 
clalutc, de preocupă- se de vizite efectuate ! 
rite poporului român, plita in presant intre 1 
de poziiia tarii noastre factori de răspundere J 
față de principatele ai celor două târî — ț 
probleme ale contcm- remarca. In acest sens, 1 
poraneitățli. Ziarul ,e- Ibrahim Baghdadi, pu- ’ 
pi'dențiaxa in tUluî dat vernatorul orașului ț 
materialului, rolul'ac- iCairo — .cor avea ca .

;i :: ----- 1 corolar.ferbtlt pre- )
arena iniemationald și xența in capitala l 

celei mai .’ 
marcante personali- ț 
tați’române." ceea ce l 

_ . va deschide noi per- >
CORESPONDENȚA spective rctafiilor din- l 

DIN CAIRO țrc. cele două tari. 1 
-s' Rffrh TnflnihlA «r ssjrs - 1

I Ceauțescu, secretarul 
' general al Partidului 

Comunist Român, pre- 
șeainteie Consutului de 
Stat al Rapublidi So
cialiste România, Im- 
Sraună cu ’tovarășa

lena Ceausescu _ so
sesc in marele oraș de 
pe malurile Nilului 
peniru a întreprinde o 
vuita oficiata in Re
publica Arabă Egipt, 
lâ ininiația prețeamle-- ____ _ ____ __ _____
lui Anwar Sadât. Eve- tip al tării noastre pe un 
nimeni de importantă L __ ;____
capitală in avoluția re- dorința sa de a-si a- ILÂiE. a
taliilor de prietenia - ” ’ -
dintre cate două țâri, 
virila inallilor oaspeți 
români este așteptata 
cu viu interes de opi
nia publică egipteană.

Pe marile artera 
care leagă aeroportul 
cu centrul orașului — 
bulevardele 26 iulie, și 
Ramses'— la intersec
țiile străzilor din Ime
diata apropiere a Ni
lului, au fost instalata 
portreta ale președin
ților Nicolae Ceausescu 
șl AntMT Sada! și au 
fost arborate drapelele 
de stat român si epip" 
lean. Lozinci așezata 
în diferita locuri urea- 
îă : ..Bun venit tn E- 
gipt înaltului oaspeto 
român". „Populația o- 
rnșulul Cairo saluta pe 
președintele Consiliu
lui do Stat a! Româ
niei". „Trăiască prie
tenia româno-eglptea- 
ita“ — sta .scris pe alte 
panouri din centrul o- 
rașulul.

In ultimele cile pre
sa, radioul, televiziu
nea au consacrat spa
ții largi prezentarii 
succeselor oblînuîe de 
țara noastră In cele 
mai diverse domenii 
de activitate.. presti
giului de care se bucu
ră România in lume 
datorita politicii ei de 
pace și colaborare in
ternațională. Ih ițhmtî- 
rul do vineri, l marele 
cotidian. „AL AllRAM'

IRdfi ale trtcfll pblltl- j 
ce egiptene cu care am. 1 
acut convorbiri in ul- I 
lima vreme au subli- < 
nial auspiciile lava- 1 
răbile sub: care In- l, 
ccpa m'zitc. tovarășului ! 

■io- Nlcolae Ceausescu: ț 
so- Schimburile fTuctuaa-’: l

„in prezent există 
posibilitatea convocării conferinței 

general - europene" 
jiptT’â*;.1 st ........

.HELSINKI 1 (Agerprcs). — In- nimeni nu ae mal oiHine ideii ținerii
■ ’ ’ conferinței. .

Pre.M’dinLele Kekkonen a declarat 
că țara sa n acționat ln‘ intoresuj a- 
oaslei conferințe, atunci cinci a 
propus ca ca sâ w desfășoare La 
IlelslnkL Sperăm, a spus el, că pro- 
tx!narea noastră va fi acceptată Fin
landa. ca șl celelalte țări ce doresc 
ta țMirUclpc la conferință, speră că 
aceasta va oferi popoarelor șl oame
nilor □ garanție pentru mențincsrea 
păcii In Europa.

URHO KEKKONEN

■ k.. ..r,.
tr-un Interviu acoirdat ziarului „Ma- 
p-ar H.lrlnp", preșodinielo Finlandei, 
Urbo Kekkonen, țl-a reafirmat a- 
preclerea că există în prezent poslbi- 
lllatoa convocării unei conferințe 
general-ouropene consacrata examl- 
năril unor proble me de' cea mal mar« 
Importanta pentru securitatea șl co
laborarea țărilor europe.no. El a sub
liniat că, datorită eforturilor sus
ținute ale diferitelor țări. In prezent

CHILE
-

BUDAPESTA

Depuneri âe coroane la mormintele 
eroilor români căzuți în luptele 

pentru eliberarea Ungariei
ClmlHrul Rakosllget din Budapesta.» ,La solemnitate au luat parte Bares 

Două șiruri do morminte și un mo- ’ Sandor șl Horvath Richard, membri 
numen: masiv dreptunghiular, pa caro ai Conxliiulul Prezidențial,ăl R.P. Un
to-află dăltuită ln piatră inscripția : gara.’Dimenyi Imre.țministrul agrl-
„Glorie ’eroilor români, care șl-au i culturii; șl industriei alimentare, Fa- 
Jerltit-viața Tn luptele Împotriva fus- luvegi Lajos, ministrul finanțator, 
dsmulul, pentru eliberarea poporului Marja! Jozeef. adjunct n.l ministrului 
frate, ungar". Oglindind sentimentale afacerilor: externe,: general-malor 
do profundă recunoștință ale poponi- Kaazas Ferenc, adjunct al ministrului 
Iul ungar, față de-cel peste 42 700 de apărării tviționale, Barat! Jozsef. sa
cro! români, caro.și-au. jertfit viața, crater ai Consiliului.Național al Fron- 

. .-i,.■ talul Popular Palriqllc, activiști da 
■ partid și d« .-stal, ofițeri, numeroși ce

tățeni. Au luat parte, de asemenea. 
Ioan Coteț, anibasaclorul României ta 
Budapesta, și membri ol-coloniei ro
mâne din capitala ungară.

în ultimele zile au mal fost de
puse coroane de flori ta monumen
tele și mormintele eroilor român! că
zuți ln luptele pentru eliberarea Un-

mit POZITIVE 
in cadrul dialogului dintre 

reprezentanții Frontului 
Unității Populare și Mișcarea 

revoluționară de stingă
SANTIAGO DE CIULE 1 (Agcr- 

; preș). — Prima reuniune, din cadrul 
dialogului Jnlțlat tnțre reprezentanții 
Frontului Unității Populare 61 Mișca- 

.;rea revoluționară țiâ stingă din Chila 
s-a soldat cu rezultatei pozitive,' ea 
pormsțîiid o cunoaștere mal aprofun
dată a punctelor de vedere comune, 
precum șl a diferențelor dc opinii, cu 
privire ta aelualul proces revoluțio
nar din. țară Informează agenția 
Prensa Latina. Discuțiile s-au purtat- 
asupra prlncipnlolo- puncte înscrise 
ln „Declarația de la Arrnyan". care 
trasează progrânml de dcțlurtei al gu
vernului ‘ Unității' Populare In a«is»

Frontul Uîiltățll Populare a fost 
reprezentat do Lails Cort’âlan, secre
tar general ol P.C. din Chile, Ale- 

" Jandro GUbarto. membru al ' Comi
siei poHUce a partidului .socialist, 
Joltne Tazmuri, secretar general in
terimar a! M.A.P.U., șl de alți lideri 
ni partidelor șl grupărilor care far 
parte clin acest front, Iar Mișcarea 
revoluționară de stingă (M.LRJ dc se
cretarul său general Mișuni En- 
riaucz.'

externe vest-germăn Taplsuly, Cerkeszoto și altele.

ex-
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măsură.
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duce contribuția la in- 
siaurarua unui climat
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i președintelui \ 
ie Ceausescu vn I 
Tul un moment !
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Un interviu

. ■ ■ ;■>

Trimisul sp&-

evem

țra. cele două Wri. i 
„Fffrâ îndoială a spus, 1 
eî; aceasta vizita pros- l 
tlgloasâ va contribui J 
in mare măsură la / 

___ - _ ___  ____  consolidarea priotcnlol ț
de inielegcra si coopc- șl colaborării frățești, l 
rare intre stata, „zii la Înflorirea legături- ! 
Ahram“. publică, da lor tradiționale romă- I 
asemenea, pagini rpe- no-eglptehe". ..între 
dala consacrate Romă- țările ■ noastre, declara ț 
nirt. Ia riadul său dr. Mo- l

Rrexa egipteană fina homed 4.hdcl Kadvr 1 
să reliefete, prin data Hatom, oicepremicr ji ț 
Si materialo biografi- ministru al culturii si' ( 
ce. personalitatea mâr- informațiilor, la recm- J 
ciontă a prefedințelul ta infilnire cu rtarij- 1 
Consiliului de Stat al •-
României, rolul său 
deosebit in extinderea 
continuă a relațiilor 
româno-egiptene. în
promovarea unei largi 
SÎ fructuoase coope
rări intre cela două 
țări. Caracterișlnd ne -- ---
șeful statului nostru VlzJto
ca pe „un prieten ac
tiv al popoarelor ora- 
be“, „JOURNAL D’E- deosebit pentru Inta-
GYPTE“ scria rilela rirca relațiilor de orie-

' acestea că „Egiptul va -ji-.-»

prit-J .. 
Nlcolae Ceausescu cu 
o călduroasă priete- pr
nla. conștient de lola- ta

Titatca șl, sprijinul său rt.
pentru cauza noastră sebit cu care este, as- i
și de eficacitatea deo- teptată clrita pre- ’
Ecblt, de mare o coo- ședlntaful Consiliului \ 
perâril industriale și dc Stat dă Romăntei.” i 
comerciute cu Romă- ___ )
nla“. Nlcolae N; LUPU

_ ______ _ ___ _________v

iii români. există în- * 
tr-adevăr un .pod al \ 
prieteniei.. Acest pod i 
este in mllnl bune, căci ‘ 
allt românii cit și e- l 
giptenJi slnt conatruc- 
torl renumit!, ceea ce ) 
ne -face să sperăm că i 
II vom construi bine. J

Nlcolae 
constitui _ ,v—-_____
deosebit pentru Intă- l 
rirca relațiilor de orie- ’ 

...    __  _ tenie dintre cele două ț
ml pe președintele țări". Slnt numai cile- 1

sa dintre ylnrlurtle ex- ’ 
irimate In acesta rile l 
a Cairo, gtnduri care J 

reflectă interesul deo- )

Saigoniiiiii
• PLATOURILE CENTRALE, DELTA MEKONGULUi Șl ȘOSEAUA 

- TEATRUL UNOR AMPLE OPERAȚIUNI MILITARE 
I BAZE AMERICANO-SA1GONEZE AU FOST ABANDO-

nr. o
• CINCI BAZE AMERICANO-SA1GONEZE A 

NATE

. care apărau docta. baze militare. ,!n 
efortul ,de a mențină pozițiile.trupe
lor americane navele S.U.A. din 
Golful Tonkin au bombardat cu ra
cheta partea sudică a zonei demili
tarizata. iar avioanele americane au 
efectuat.noi.-raiduri asupra, teritoriu
lui Vietnamului de sud.

VIETNAMUL DE SUD 1 (Ager- 
p-es). — Agențiile United Press In
ternational, Associated Presa și 
France Presse transmit de pe fron
turile de luptă din Vietnamul de sud. 
relatări despre noi acțiuni de. lupta 
ale forțelor patrlotlee. Din nou, fron
tul luptelor a ajuns In apropierea 
capitalei sud-vletnameze. In pofida 
sprijinului puternic ol aviației, ina
micul a suferit pierderi grele In oa
meni și tehnică de luptă. Platourile 
centrale, Deila Mehongiiluf. șoseaua 
nr. I) șl alta-zone au devenit, spre 
sErșItul lunii, după cum relevă a- 
gențlUe citata teatrul unor ample o- 
Sțlunl militare, care anunțau o- 

va forțelor patriotice, declan
șată la 30 șl 31 morile. ■

Agenția Associated Press transmi
te că. la sud de zona demilitarizata, 
cel puțin cinci baze au fost abando
nate de trupele americano-salgoneze 
de la date declanșări! atacului de 
artilerie al forțelor patriotice,

Continuă, do asemenea, luptele în 
zona Platourllor centrale si la sud 
de zona demilitarizată Loviturile a- 
pllcalo de patrloți,inamicului au fost 
șl aici atlt de puternice. Incît co
mandamentul americâno-saîgonez a 
fost obligat să evacueze unitățile

M.A.E AL R.D. VIETNAM 
CONDAMNA NOILE ACȚIUNI 
ALE ARTILERIEI AMERICANE

HANOI 1 (Agerpres). — In Inter
valul 27—SD marile, artileria ameri
cană a’ deschis focul asupra locali- , 
taților Vinh Son, ,Vlnh Glang. Vlnh 
Kim, Vlnh Thanh și Vinh Lam.. si
tuate la nord de Paralela 17. In zona 
Vlnh Llnh — Se arată in‘.r-o decla
rație a purtătorului de cuvlnt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al R. D 
Vietnam, difuzata vineri de agenția 
V.N.A.

Ministerul Afacerilor Externe ol 
. R. D. Vietnam — oe subliniază In de

clarație — condamnă acesta acțiuni 
și cere încetarea imediata a tuturor 
actelor prin care se încalcă suvera
nitatea și,; securitatea R. D. Vietnam

Pe de altă parte Agenția V.N.A 
Informează că «ImMtă In zona Vinh

■ Llnh. au fosl doborlte trei avioane 
americane care efectuau raiduri asu-

, pra unor puncte populate.
■■fe

Ministerul Afacerilor Externe al 
FL D. Vietnam a dat publicității zilele 
treculo o declarație In care con
damnă amlnarea. pe un termen 
nedefinit, de către delegația S.U.A. 
a lucrărilor Conferinței cvadrl-

■ partite de la Paris in problema 
Vietnamului. Această măsură, se 
rată In declarație, reprezintă un ac! 
de sabotaj extrem do eerio®. un nou 
pas a! guvernului american pe calea 
subminării negocierilor în problema 
vietnameză.

9-

r în
• DECLARAȚIE A MINISTRU

LUI DE EXTERNE DANEZ

COPENHAGA 1 (Agerprcs). — Pre
gătirea Conferinței general-europene 
pentru securitate șl colaborare repre
zintă una din prlncipalole. brobletne 
de politică externă ale Danemarcei — 
n declarat, inlr-un Intervin acordat 
ziarului „Afetacltf. K. B. Andersen, 
ml nistrul danez al afacerilor externe. 
Șeful diplomație!'' danezp a relevat, 
tn context, că laiul'final al'dezvoltă
rii evenimentelor In Europa . trebuie 
să-1 reprezinte roallzarea unei des
tinderi care să tacă de prisos existen
ta, blocurilor mllltar-polltlce ne acest 
continent. Ministrul do externe ai 
Danemarcei a apreciat, totodată, po
zitiv politica fală de țările sdcldllste, 
din Europa răsăriteană'promovată de 
guvernul cancelarului vest-germon. 
Willy Rrandț.

BONN 1 (Age.-preș). — Mtakrtrul de 
externe vest-german, Walt® Scheel, 
și-a exprimat convingerea că Parti
dul Social Democrat și Partidul Llbcr 
Democxnt vor Întruni In Bundestag, 
majoritatea absolută da 2lfi voturi, 
pentru a se ratifica tratatele Încheiate- 
de FLF. a Germaniei cut Uniunea So
vietică. șl Polonia. In interviul său 
acordat. ziarului „Neue Ruhr Zei- 
tung" School a precizat că o blocare 
a ratificării In Camera Superioară 
(Bundesrat) nu va mai putea mo
difica. doar, cel mult, întindă tra
ducerea ln viață a hotăriril Bundes- 
tnguiuL El a apreciat câ după ratifi
care, opoziția va ti nevoita nu numai 
să respecte tratatele. ci 65 le transfor
me chlaț lnlr-o bază a viitoarei sale 
activități pe planul politicii ‘ 
terne.

pesta.

In luptele purtate pentru eliberarea 
Ungariei,-de.sub jugul fascist, sim- 
bătă dimineața — cu prilejui apro
piatei ahi voraări a-27 de ani de- la 
eliberarea țării — la'cimitir a fost a- 
Llnlală o: gardă do onoare și a avui1 

- loc solemnitatea depunerii unor co
roană de flori, ’.

Au fost depuso coroane din partea- 
Consiliului Prezidențial al, Republicii 
Populare Ungare. Guvernului Revo
luționar Muncjloresc-Țărănesc Un
gar, Ministerului Apărării Naționale, 
Consiliului Național a! Frontului 
Popular Patriotic, comitetului oră
șenesc de partid șl a sfatului orășe
nesc a! capitalei, din partea Ministe
rului Industriei Grele și a Corpului 
diplomatic acreditat in Ungaria, pre
cum și din partea Ambasadei Repu
blicii Socialiste România la Buda-

garlol — fn locoUtățllo Miskote, .1 
GyOr, Debrecen, Cegted, Megyoszo. 
Taplsuly, Cerkeszolo și altele.

Aceste aolemnltaîl ,-Aau expresie , 
înaltului omagiu adus de poporul un-^tjl '■’ 
gar vitejilor fii ai poporului poalru, 
care șl-au dat întreaga contribuție de 
singe In luptele purtate pentru elibe
rarea Ungariei’, pentru infrlngerea 
definitiva, a fascismului.

AI. PINTEA. Ț ' ...... ■

„Săpțămîna 
românească" 

de la Rotterdam

SOF1A l (Agerpres). — In ziloJo 
do ,11 șl 12' mal! la Sofia va, aven 
Soc o adunare europeană n reprezua- 
tanțllo- pariideloc șl mișcărilor țâril- 

• neștr la caro . va, fi, discutat aportul 
țărănimii la întărirea păcii, securită
ții $1 colaborării pe contlr.cn-. Vor B 
abordate, do .asemesea, .probleme le
gate do crearea unul 'sistem ,do tecu- 
rltate, colaborare economică ,?! teh- 

I nlco-știlnțlfică atlțj In ansarnblu rft 
și fn domeniile agricol, dezvoltarea 
comerțului, protejarea mediului am
biant al extetenței umana j! altele.

Adunarea a fost lillUaTA Ia o intni- 
nlre a reprezentanților partJdeSrtr. 
organizațiilor sl mișcărilor țărăr.asti 
și:ai partidelor de centru din Euro
pa, care, a avut loc la 17 febrttarie 
a.c. tot la Sofia,

în apelul aceste! hltrunlri, difuzat 
slmliătă do agenția B.T.A.. se sufalî- 
nlază însemnătatea manifestării din 
mal. arătlndu-se totodată, că ea va 
reprezenta un element al acțiunilor 
In,direcția organizării adunări) de la 

■ Bruxelles a reprezentanților opinie! 
publice din țările, euroitene consacra
ta proWemâor secției lății și coope
rării. ■ ;

Comitetul O.N.U. pentru 
fundul mărilor și oceanelor 
șl-n încheiat nri.ua din cele două <w- 
siuai fișate pentru acest an In 
scopul pregătirii conferinței asupra 
dreptului mării, prevăzută a avea 
loc ln principiu în 11J73. Dezbaterilo 
nu fost concentrate. în esență, asu
pra definirii regimului do exploata
re a. te ti lorii lor submarine sl a con
turării principiilor do funcționare a 
torului Internațional destinat să con
troleze acesta activități.

Liderul grupului de de- 
putaîi comuniști, ZMltaro Ta_ 
nlgu’chl, a cerut,, luind cuvlntul In 
biela Japoneză, ca guvernul Japonez 
să publice mate clauzele secrete ale 
acordului semnat cu guvernul :S.U.A., 
privind retrocedarea OktnaweL Din- dul respectiv prevede că țările sam- 
tre aceste clauza, cîteva au ?! fort natare vor aplica în relațiile comete

. > •’ . ’ ir - ■. ... : ,1' ■ ( ’

Aprecieri elogioase 
la adresa produselor 

țării noastre
. ARN'HKSI j., ..
cial Agerprcs', P. Uilăcan, trans-
mite; Expodția de bunuri de 
consum și mobilă, deschisă cu 
prilejul „Săpiăminii românejîi” 
ta Rotterdam, ie bucură de uh 
larg interes din partea ipecfa- 
Isftilor, a publicului fi a preiei, 
olandeze. „De- Telegraph*, unul 
dintre cele mai mari cotidiene 
olandeze, menționează că in ca
drul wporlUei siri: prezenlaia o 
cartelate bogată de mobilier, 
textile,' confecții, alte produse 
românești ‘rumoase. »i de . bun 
gust. Ziarul ..De Courier" ierte, 
de asemenea, că „una dintre 
principalele atracții ale marelui' 
magazin „Van Rcuwijk* o con
stituie expoziția organizată cu' 
ocazia „Săptâminii ’românești*. 
In care predomină moblllcrui 
executat in stil olandez*. Ește 
subliniat interesul manifestat de 
public pentru exponatele romă- 
ncztl, pentru căsuțele din pre
fabricate ln sM rustic, ampla
sate In fala magazinului.

find ca nostul de radio „Vocea Ame- 
ricll" .ta continue să transmită' de 
pe teritoriul Oklnawel încă o peri
oadă de cinci ani după retrocedare.a 
acesteia.

Președintele Consiliului 
de Miniștri rd U.R.S.S., ‘Ai«- 
sel Koslghln, l-a primit pe M. R; 
SȘddlkl, rtttalstru! comerțului Interior 
.șl exterior al Bangladesh, sosit la 
?do;cova In vederea Încheieri! acor
dului comercial dintre cele două țări
— relatează agenția T.A.Sd5. Acor
dul respectiv prevede că țările ®am-

- aj 4 w-rt<3/41 vj--''4‘-b »■' ~A ' r- “■-.T-"-:--' ■ îmi';'rr' 'T~-~■ • y -

relesmtă'In” parîă’mcnî. ~Pe““de” alta dale bilaterale clauza națiunii celei; .7 nS?«n"’’
parte, liderul grupului de doputați mal favorizate. A fost stabiHt. de a- zentaniul R.P.D., Coreene a prezen- 
JTT“ x_“-““±^--4;..X.marh.Hin>- tai un ferm protest. împotriva acte- 
nez să" anuleze înlesnirile pe căra 
le-a 'abordat Statelor Unite. coMlm-

Premierul Consiliului de 
Stat, Ciu En-tal.. împreună cu alta 
persoane oficiale chineze, a avut o 
Întrevedem cu delegația guverna
mentală a Republicii Ruanda, con
dusă de Pierre Damien Nkezabera, 
ministrul agriculturii; aflată lntr-o 
vizită la Pekin. A avut loc o con
vorbire prietenească.' anunță agen
ția China Nouă.

La Panmunjon 8 avuE> 0 
nouă intilnlre a Comta’el militare da 
armlsilțtu în Coreea. Cu acest prl-

Snl’șd a cefit’^ivenmlui J^7- șemenea. nonmnelatorul «gurilor jaț un ^XTTic |V“T
rw™ fniAsrniHiR ram care. vor constitui obfcctul comerț!u- teu de provocare ale mSHtanlo. J-

liiJ bifateniL P '
- Lucrările celui de-al II- 
Iea Congres al cooperative
lor agricole de producție 
din B. P. Ungară încheiat 
In -Budapesta. In legătură - Cu proble
mele dezbătute în ultima 5a ședință 
plenară, congresul a"adț&tat un do- -
omeni- privind sarcinile șl actlvita- .Ralwnan KhleifatvL a primit limbă- 
tațea de .“viitor'a cooperativelor agri- ‘K 
cole, dc producția din- Ungaria. Au 
fost adoptate, de asemenea, modifi
cările ilă'Ș țtalutul; uniunii .cooperatl-

conduoere. Președinte al Prezidiului 
Uniunii: Cooperativelor Agricole, ,da 
Producțle’n tost reales Szabo Istvan.

Delegația militară sovie-

EXPOZIȚIA
' INTERNAȚIONALA 

A AUTOMOBILULUI
1VE1V YORK 1. - Corespon

dentul nostru, C. Alexandroale. 
transmite: La 31 martie i-a 
deschis ta New York țzpozilta 
Ihtemnlională a automobilului, 
ta cere parllclpâ. cu paste KM) de 
modele, numeroase țări produ
cătoare de autovehicule. Pe unul 
din podiumurile din marea raid 
a arjjoriffci. aflate In incinta 
t7o!ireum-ultd. sc afîd autovehi- 
eulul „ARO-îSP’ ' eu Inscripția 

'„Made in Romdnid", erpus de 
firma americană ^Easl-Europe 
Import Export^: Autovehiculul 
te află In S.IJ.A. pentru a fi su
pus unor tesle privind securita
tea circulației ji controlul po
luării, incinte de s primi cale 
liberă de export pe plata tsihe- 
ricand. fn testele de plnâ acum, 
autovehiculul românesc a obți
nui calificative înalte, tiucurin- 
du-se da aprecieri positive.

lor de provocare ale militarilor a- 
merlcani și sud-=coreehl in zona de-' 
militarizată E! a subliniat că aceste 
acte ronslltale o grava Încălcare a a- 
cordulul dc armistițiu ■ șl încercări da 
a ridica obstacole artificiale ln acti
vitatea comisie! militare de arinistj- 
țlu> ’ . ' • . ‘1 - i '

Președintele Consiliului 
de Miniștri oJ Siriei, AMB1

„Trebuie să trecem petrolul 
în propriile noastre mlini" 

DECLARA $A1IIN$ÂHUL IRANULUI
TEHERAN 1 (Agerprcs). — Intr-un, o solicităm este Tn prezent de 20—23 

interviu acordat publicației „Middle la sulă din ■ acțiunile companiilor
East Economic Survey", care apare ta respective, dar trebuie să ne glndlm
Beirut, șablnșahu! Iranului.' Moham- la mal mult ln viitor. Soluția cea mal
mad Reza Pahlavi AryamshȘi a de- potrivita-este, pentru noi. de a trece
dairal' că scopul final al politicii gu- petrolul ln propriile noastre mllnl,
vemului de la TeheranTn probJdmole. prin înlocuirea treptată a Interme- 
pairoluiul este de a- trece sub control 
național alîu extracția si prelu
crarea dl șl desfacerea acestei , bo
gății naturale a țării, țâra a .se ,mal 
apela la , serviciile de Intermediari 
ele companiilor slrâlne. Noi studiem 
ln prezent aceasta problemă — ,g a- 
dăugat yahlnșahul — și încercăm șă 
elaborăm In aceat domeniu planuri 
de perspectivi SuveranulIranian ș 
apreciat ca foarte InterbsântS cererea 
țâriln- producătoare de petro! membre 
ale O.P.E.C. do a parildpa ln capi
talul firmelor străine ce dețin con
cesiuni petroliere, pe ieritoriilo. lor. 
Proțjorita «realei □artlctoârl oe rare '.rolulul exlriis.

dtarilor. ■ ■ - .
Cu o producție In anul trecut de o- ■ 

piroxlmullv 227milioane tone. Iranul 
oale cel mai , mare producător de 
petrol din Orientul Apropiat șl al 
troilua din țlurife. Dorim să atingem 
un volum, anual al exjracției de 
TOT milioane tone,, ceea ce este po
sibil — șl să ’mcnUncm acest nivel 
ridicat cit mai mult timp, a declarai 
șahlașahul. (rasului. El: a menționat, 
de ■ tuemanen. că In nrogramul de ■ 
p<jrs;Kc;îvă al guvernului se prevede 
construcția mai multor rafinării care 
să asigure folosirea superioară a po-

Comunicat comun 
algeriaho-tunisian

ALGER 1 (Agurpres). — in cvnm- țeresele și securitatea lor". ... . 
do', publicității la'In- că, Algeria șl Tunisia apreciază că.

. chelerea vizitei primului ministru al i»c«'adevărata șl justă tn Orfehaii , 
Tunisiei, Hedi Noiiira. in Algeria, se 
arata câ Ln cursul convorbirilor din-' 
tre șeful: guvernului tunisian Bl ofi- 
cialltalile algeriene' a fosl evldehția- 
lă dorința color două țări de ă-șl dez
volta colaborarea. Algeria' șl. Tunisia 
șl-au exprimat,’ totodată, satisfacția 
ln legătură cu evoluția relațiilor din
tre tarile Maghre-bulul, pronunțîn- 
du-se pentru di’zi'oltarea In continua
re a acestor relațiL, . , . .. :

Cele două state — relevă comuni-, 
catul —,și-au .afirmat „deplina soll- 
tlarttale cu țările araba frățești In 
lupta pentru eliberarea teritoriilor a- 
raba ocupate, prin mijloacele pe care 
atestau le consideră conforme cu Ln-

<■ - . ■/ ---------- . r- .-----------------ran?- Ariitind.
nieatul comun dot publicității la’bi- că Algeria șl .Tunisia.apreciază că. „o 
cheleren vizitei primului ministru al pace' adevărată șl justă tn"Orientul’ A-, 

proplat depinde de rotiob’ndirea drep
turilor le^lilme alo populației pales1- 
Itoehe, Inclusiv dreptul .acesteia ta 
autodeterminare'", cele două tari 
șl-au > exprimat-, hotărlfea do a a- 
corda Tui sprijin continuu mișcării 
bpleattnena. - , ■ . . '

J Slmbăte, la Alger a avut loc cere
monia schimbului instrumentelor de 
ratificare a Tratatului de fraternitate,' 
burșăvcclitatate și cooperare dintre 
Algeria» șl Tunisia șl a Tratatului' 
algeriano-tunislari privind crearea u- 
nuT comitet mixt Interguvernamontol'. 
ue cooperare culturală.

■H 9 H @ H @
■ ' r. <8 . ■ tt i £ . ' : T ' ; J

Președintele Ciprului, nj- 
hleptacopul Mnkarlon. a anulat pro- 
ceaul Intentai unor ziariști, precum 
Si jJrqcesui Intentat unor persoane 
arestate In .luna ianuarie, sub acuza
ția de a B participat Ia o'mișcare 
urmărind unirea Ciprului cu Grecia 
— 'relatează France Presse. Agenția 
ficuțer Informează, pe, de alta, parte, 
că mlnî'slrul supleant n! afacerilor 
externe al Greciei. Ciirifttos Xcnt-

nlștri al U.R.S.S., Ih cadrul, cărora 
au fost abordate’ probleme? 'privind 
planificarea și conducerea economiei 
naționale.

Vicepremierul egiptean,
dr. fiisdel Kader Batem,. ■ bopoulos-l'atamnn o salutat • această
șl-a încheiat «îmbăta vizita oficială 
in Franța. La Paris el n avut între
vederi 'CU miniștrii .francez! do re
sort,, Ln. cursul cărora au tos: sem
nate o'declarație de. intenții șl-un 
protocol privind cooperarea In , do>- 
mcnlul radiodifuziunii și televiziu
ni! In culori Intre Franța .?! EgipT 
Abdel Kader Hatom s-a Intllnlt, de 
asemenea, . cu ministrul francez do 
externe, .Maurice Schumann. După 
inlrovcdere, vicepremierul egip
tean a dc-clnrnt că a discutat cu șe
ful dlolomațlei franceze „subiecte 
de Interes comun ș! In mod deose
bit criza din Orientul Apro-plol".

Președintele Nixon a inlcr' 
venit vineri noaptea, cu dumaJ cî- 
iova orb înainte ele declanșarea unei 
greve »x; scară națională a munci
torilor feroviari, prihîriun ordin exe
cutiv. In acest conflict de muncă,

tă pe secretarul federal pentru atn; prin care, conform iegjslațfel In vi-
cerlle externe a! Iugoslaviei. Mirko goare, amină cu SO de rile încetarea
Tepavaț, sosit Intr-o vizită oficială lucrului. Potrivit Ordinului, d tost

V... ..V .U, dc trei zile ln Siria. în 'aceeași rt. constituit un comitet de. examinăm
velor șl a fost ales, noul organ de In Damasc, au început convorbirile a conflictului de’, muncă, însărcinai

■------ ....................... ....... dintee MSrto Tepavnț șl Abdol Halim ta-1 soîuțlonezo In aca&vlntervnL'
Khaddam. vlcepremier șl ministru '
a! afacerilor oxterne al Siriei. PrOtOCOl tUTCO-OlbcmeZ.

„ . fnlrn 97 mriTÎio ei 1 rmri- u Ankara a tort semnat protoco-HrA condusă' de mareșalul Andrei 11106 £/ 01111110 .4 1 upn !o| priv|;x| schimburile comerciale
UCU, ț:„ informează Agenția T.A.S.S., pe nnui 1972 Intre Albania ?l Turcia

mlnktlrul aofttarli al ' v’ ... — Infonnează agenția ATĂ.

La Centrul de cercetări 
nucleare din Kinshasa •fos! 
Inaugurat, In prezența președintelui 
Republicii Zair. Mobutu Swe Seko, 
un nou reactor atomic — i,Triga Mar 
ll“. ■ '

Greclko. ministrul apărării al 
U.R.S.S..• care a Întreprins o'vizita 
oficială In îugaslasda. a păr&rlt slm- 
bâlă Belgradul. Delegația s vizitai 
unltațl militare ?1 instituții ale Ar
matei Populare Iugoslave din Bel
grad șl Șkppile șl a avut convorbiri 
cu reprezentanți M Armata! Populare 
Iugoslave ; ea a fost primita de pre- 

, ședințele loslp Brdz Tilo.

La Moscova s-a aflat o delegație a 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane. condusă de Horst Slndermann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P-S.U.G.. prim-vleepresîcdlnte al 
Consiliului de Miniștri, care a avut 
convorbiri cu Nikolai Baibakov. Vc- 
nlamln Dlmșlț, Vladimir Kirillin, 
vicepreședinți al Consiliului da Ml-

yjv.1
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IN MISIA OU. PENTRU
■ DREPTURIIE Olllll

PROIECT DE CONVENȚIE 
INTERNAȚIONALĂ PRIVIND 
ASIGURAREA PROTECȚIE! 

ZIARIȘTILOR AFLAȚ1 
IN MISlliNE IN ZONELE 
DE CONFLICT ARMAT

■' : ...
NEW Y.ORK 1 (Agerpres). — Co

misia O.N.U. pentru drepturile'omu
lui a aprobat vineri cu 10 voturi 
pentru, 2 contra șl 10 rițlneri un 
proiect de Convenție „r.aroaționalâ

< privind asigurarea pro'-ec’.iel ziariș
tilor nflnți ln misiune poriculoușfi Tn 
zonele de conflict armat. Proiectai 
v'a fi înaintat spre dezbatere sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. din 
toamnă , ■
‘ Printre prevederile Importante ale 
proiectului de măsuri figurează elibe
rarea unor documente speciale da 
Identitate ln baza cărora părțile in
tr-un conflict armat urnieazfi să asi
gure ziariștilor protecția. In confor- 
rnităle cu legile și jurisdicția țărit șl 
â zonei unde se desfășoară conflictul. 
Se 'preconizează’ de asemenea, crea
rea unW comitet internațional de 
control, împuternicit ’să examineze 
cazurile do încălcare a normelor inr . 
etaso tn convenție. :

;" ~~~ ~

Noi trupe britanice 
in Ulster

i
BELFAST 1 (Agerpres) — Vineri, 

a sosit-în Irlanda de Nord un nou 
contingent britanic cu un efectiv da 

. GC"O militari, rldicind astfel la llMtO 
totalul forțelor britanice staționate 
in Ulster, ceea ce reprezlnta cel mai 
mare contingent de la Inddcniele 
din amil IMă. Un purtător de cu- 
vint al Ministerului Apărării de la 
Londra a precizat, că aceste Întăriri 
au fost trimise ca o măsură do 
precauție față de posibilitatea Izbuc
nirii de noi incidente. |>

> JPo de alta ■ parte, secretarul . da 
slat britanic pentru problemele Ir
landei de Nord. • lordul William 
Whitelaw, caro a preluat Joi. In nu
mele guvernului de la Londra, con- 
ducerea directă a acestei provincii; 
a declarat la Belfast că va lua In 
considerare: cererile de ridicare a 
Interdicției privind demonstrațiile 
șl procesiunile religioase. Impuse 
de fostul guvern Faulkner, dacă xr 
zilele următoare astfel de mnnffe: 
țâri se vor desfășura In mod pașnl 
B a ordonat tortelor de sccu-ita 
riord-lrlandeze și trupelor britanice 
să nu la »nicl un fel de măsuri’îm
potriva unor astfel de manifestări 
deși, după cum a precizat, interdic
ția rămlne oficial in vigoare.

Partizanii păcii din Marea
. ,tanle au început tradiționalul mar? 

de primăvară spre orașul Alder- 
rnaston — localitate in care se află 
un centru nuclear pentru cercetări 
în domeniul armelor de exlerml- 
nire In masă. Partlclpanțll Ia marș 
au organizat In Trafalgar Square o 
adunare care s-a. desfășurat sub 
lozincile „Afară rachetele Polirlșf, 
„Nu- — forțelor nucleare europene".

tac ta oficiile poștala «l dlfuzorfl din întreprinderi U insvltuilL Pentru flrtlnAlaic. abonamente prin „ROMPRESFILATEIJA-, 
Box K01. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU

„Să se pună capăt rlzbolalul 
Vietnam", lina din sarcinile pe care 
□I Ie propnncni desfășurind marșul 
spre Aldermasiori esle mobilizarea 
opiniei publice In favoarea convo
cării Conferinței- general-europene 
pentru, securitate șl colaborare" — 
a declarat Victor Brown, membru 
al partidului comunist, reprezentant 
al Asociației lucrătorilor din sectoa
rele lehnlco-ștllnțlflc șl adminis
trativ.
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