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Început sub auspiciile entuziastei Întreceri socialiste, 
care a cuprins pe toți oamenii muncii, trimestrul 1 al 
anului 1972 este revelator prin succesele deosebite ob
ținute in îndeplinirea planului șl a angajamentelor. 
După cum a stabilit Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
în recenta sa ședință, organele și organizațiile de partid, 
de sindicat șl U.T.C. au îndatorirea ca în întîmplnarea

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Ssintell", Cezar Ioana). Cu' fie
care zi care se apropie de sărbă
toarea de la 1 Mal, oamenii miincll 
din industria Județului Timiș — ro
mani. germani, maghiari, sîrb! șl 
de alte națtonalltăU — adaugă no! 
succese la șira! realizărilor obți
nute în întrecerea sociali «tă pantsu 
Înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate pe acest an. _ Ca urmare, do 
la 1 Ianuarie șl pînă Ia 10 aprilie. 
In unitățile economize tlmlșene au 
fost date peste plan 042 tone tablă 
subțire, motoare ele strice".cil.' o pu- 

. tere de-55":MW. Jî.JOO, mc, prefabri
cate din. boton armat. MO 008 bu
căți cărămizi și blocuri ceramice. 
40 (KO bucăți tricotaje, aproape 
50 008 mp țesățuri ?! Importante 
cantități de alte produse.

REȘIȚA (Corespondentul „Srfn- 
teil“, riorea Clobanu). Organele 
Băncii de investiții din județul 
Caraș-Soverin. ta colaborare cu 
prolectanțil, beneficiarii șl con
structorii. au reușit să aducă îmbu
nătățiri substanțiale documenta
țiilor tehnlco-economice ale obiec
tivelor economice șl sbclal-cultu- 
rale ce urmează să se construiască 
ta acest an. De exemplu, volumul 
de lucrări prevăzut Initial pentru 
modernizarea fabrici! de cherestea 
din cadrul C.E.T.L.’Caransebeș a 
fost redus cu 2 525 000 lei. fără a 
afecta funcționalitatea și calitatea 
lucrării; Iar In complexul de cămi
ne pentru constructori din Reșița 
s-au - economisit 871 0©3 ,lel prin re-' 
nunțarea la unele nivelări costld- 
ioare ale terenului și efectuarea 
amenajărilor prin muncă nalrio- 
tică.

• Prin mecanizarea unor «ăpătuFl 
în sistematizare pe verticală, la
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complexul
T'i.'J ’■ 
lei.

_ turistic de la Poiana
Mărului au fost economisiți 822 T®0

valoarea occmomlllor

La întreprinderea „Electromotor' 
Timișoara tehnica nouâ este stâpî- 

nifâ de mîini sigure 
Foto : M. Andreescu
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in orașul-poarta 
al Deltei Dunării.

Primăvara — anotimpul înnoirilor. 
Este un adevăr pe care hu linul să-1 
confirme duminică, la Tulcea. ml! de 
cetățeni — muncitori, funcționari., 
elevi, gospodine, tineri și vlrslnlcl — 
care și-au dat InWLnlro. de dimineață, 
pe șantierele muncU patriotice ala 
orașului. O vastă acțiune patriotică, 
menită să dea un plus de frumusețe, 
de tinerețe orașuluL poartă de intrare 
a Delte! Dunării.

— Am mal organizat de multe ori 
acțiuni de muncă patriotică pentru 
gospodărirea șl înfrumusețarea oro- 
șulu.1 nostru — ne spunea tovarășul 
Ion Martin, priravicepreședlnte nl 
consiliului popular munlclpaL pe care 
l-am găsit ta mijlocul sulelor de ce
tățeni Dar parcă niciodată n-au răs
puns atît de mulți la Chemarea 
noastră.

încă de la opt dimineața, salarintll 
de ta întreprinderea de construcții șl 
reparații nave și utilaje, de la între
prinderea de industrializare a pește
lui. de. la fabrica de conserve „Du
nărea". de in cooperativa „Unirea", 
elevi! de la Liceul nr. 1 au Început 
lucrul la curățatul mozaicului și lus
truirea cnriajelor de marmură, la a- 
tnennjarea peluzelor pentru flori, a 
spațiilor verzi etc.

La Parcul tineretului șl pe Strada 
Gării, din vecinătatea Incului „Ciu
perca":— pe care lulecnll au ambiția 
eă-1 transforme Intr-un plăcui și În
drăgit loc de odihnă șl agrement al 
orașului — și-au dat tatllnlre snla- 
riațil întreprinderii de. pescuit ocea
nic. al unități! • de industrializare a 
lemnului.

în parcul Monument, numeroși ce
tățeni dta carticr.Impreună cu sala
riat! de ta' fabrica „Dunărea", de ta 
I.C.I.L. șl I.R.I.C.' din alte-întreprin
deri. ta dtevn ore. au curățat aleile 
și peluzele, au plantai pomi, au a- 
menajal spații verzi.

De fapt, duminică. întregul oraș 
■ devenit un vast șantier.

Tulceni! au pășit, astfel, cu dreptul 
In Întrecerea dintre orașele tării pen? 
tru înfrumusețare șl bună gospodă
rire. ■

Stelîan SAVIN 
corespondentul „Sclnleii"

CJ1 -.'ȚA V
Tinerii slnt viata 

urinei. Și cei mal 
viril nici la noi jint de 
fapt tot tineri.
’ Sîht vorbele 

oțelar, Cornel

I

i reșan, de b: i 
? Wimdreondl dc 
ț la; minier, dar 
i pot aparține In aceeași 
’ mdsurd ortacilor de la 
L Sățar iau liorja, ori 
? constructorilor de pe\ 
ț cele două maluri ale 
i riului metalic ti milos, 
> studenților care au 
l primit cheile unor noi 
? amfiteatre ori medicî- 
ț lor care-și desfășoară 
l nobila profesie In ce- 
’ taica de lumlnd or- 
L ganlsată pe Inălțl- 
i mea a reci de ni- 
1 vcluri. în acest oraș 
l nimic nu este bdtrln, 
/ (59C®0 de oameni locu- 
\ iese în case noi, lu- 
Îcrează In uzine fără 

arhive istorice. In zi
diri care Iri (na Rd

i muchiile albe peste 
J framusețea munților 
ț de castani.
i — Tinerii slnt piața 
| uzinei., I tsvaarele a- 
\ ceste! geografii slnt H- 
1 nere. ele vin din sub

teranele Gutiiulul, din 
flăcările chlmlștilor, 
din metamorfoza piri
tei In cupru electroll- 
tic, din impresionan
tele hale In care mun
ca însemnează zilnic 
citeva zeci de milioane 
lei. Și cei mai vlrit- 

tineri — 
i omul de Kn- 
gă mine, ttadrul mai
stru Viorel 
Cum rd j".'. 
tind ■ media vlrstei pe 
uzină este de 24 ani, 
csnd £00 de tineri lu
crează In cele cinci

i
!} .
| nici sint 
i repetă 
î aă mi

l
!
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Pop. 
fie altfel

fecțlunea geometrică 
a viitoarelor pieje. 
Peste clteca clipa vor 
lua contur noi an- 
tambiurl ștenlru uli- 
laje și mașini cerute

Gura Văii șl Toro- 
etn- iaga, de la Suior șl 

al

«eefli de prelucrare a 
oțelului. Anî învățat 
de la meșterii mai 
cirrtnlei și acum ne 
confruntăm ideile, li
neari noi ti impulsia- . .
ndm să gîndeared mal In subteranele de 
rapid, iar ei ne „veri- " 
flcă“ visul prin 
tarul erperlenței, 
înțelepciunii lor. Cinci 
cale două calități ale 
vlrsțelor. se Intllnesc e 
bine pentru viața url- 
nei ți, implicit, a noas
tră.

— E bine țpus. In- 
tr-un anume fel urina 
noastră este o scoală, 
intervine Nicolae Clo- 
ftică. secretarul comi
tetului de partid pe u- 
rind. Prin ,,clasele“‘ a- 
eestei școli am trecut 
cu lojii. Azi unii rlnt 
ingineri și maiștri, 
muncitori de înaltă ca
lificare, inovatori'. La 
ineeput am fost uce
nici, eram la fel cu cel 
peste IM de copil care 
cresc lingă noi. $t In 
ritmul dinamic al pro
ducției. al vie|ii chiar, 
îndrăznelile tinerilor 
nu intră în contradic
ție cu ale noastre, 
dimpotrivă, ele zînt 
crengi ce cresc pe ace
lași trunchi. Ei vor 
duce uzina mai de
parte, de aceea se 
bucură de toată încre
derea noastră.

In hale este o căldu
ră a verii din cup
toare, chipurile oame
nilor imi dau imaginea 
flăcărilor. Ioan Saito; 
privește încă o dată 
formele care așteaptă 
șuvoiul galben de 
parcă ar vrea si se 
tncredințeza de per-

Săiar.
Aici, (ntre cei ce dau 

viață produselor ce 
pleacă pe porțile uzi
nei, se intUnesc forja- l 
rul Alexandru Pașca J 
cu mecanicul Vasile L 
Cocoș, oțelarul Cornel 1 
Mureșan cu lăcătușul ) 
Anton Somay, monta- t- 
rul Adalbert Comarnic 1 
cu meșterul fn sculă- L 
rie 'Aupuștln Cont, ti- / 
neri și vlrslnlcl sem- ) . 
nlnd aceeași operă a i 
inteligenței milntlor >- 
lor. y

„Munca este o școală i 
a inteligenței active, Ț 
practice.) Aici nu are L . 
ce căuta o intellgen-,. J 
țd in șine, pasivă. în.țj- 
secțiile automatizate i 
degetele se mișcă pe 4 
butoane ca pe o clavla- ' 1 
tură a planului. Ce-ar ,
inzemna lipsa de înde- | 
minare, o mică eroare - 
doar, pd puteți da tea- ) 
ma dacU am să vă l 
tpun că numai pro- / 
ducțla noastră peste 1 
plan însemnează peste | 
8 milioane Iei anuar, i

Tlndrul inginer Radu ’ 
Raliu, cel care a sinte- ț 
that astfel valorile l 
muncii, In compania î 
căruia poli cunoațte ț 
istoria orarului, uteei»- 1 
tul îndrăgostit pătimaș i 
de culoarea locurilor, ’ 
are adevărul de partea ț 
lui. . I

Ion IUGA

obținute se ridică la peste 18 mi
lioane lei.'

DEVA. — (Corespondentul ,„Scln- 
teir. S. loneseu) : Chemarea la 
întrecere lankată In acest an de 

■ sldcrurgiștii hunedoreni n Intcmnat' 
ta același timp și o obligație mo-

ze o producție suplLmentarfl in i 
valoare de peste MO 000 lei. precum , 
șl livrarea la export a 30 de agre- j 
gate de aspersiune de Up A.P.T. . 
59,®).

BACĂU. — (Corespondentul ' 
..Scinteli". Gh. Baltă) : Chlmlștii , 
de pe Valea Trotușuiui Inllmplnă 5 
ziua de 1 Mal cu realizări deosebi- , 
te In producție. Pnntr-o exploatare ( 
raltonolă a utilajelor, folosirea din 
plin a ilmpului de lucra, el nu rea- 1 
Uzat de In Începutul anului șl pînă 1 
acum o producție suplimentară ta J 

- valoare, de aproape. II milioaneriel. 1 
în ^același timp. au fost reduse șl , 

f consumurile specifice !li8ffrtWiftt®rU, , 
prime. Toate acestea au contribuit , 
ca plnă la această dată chlmlslll 
din cadru) uzinei, de cauciuc sinte
tic flă-și realizeze angajamentele ' 
anuale asumate |n întrecere ta ' 
proporția de peste SO La sulă. 1

GORJ. — (Corespondentul „Sein- , 
tell", M. Dumitrescu). — Menținln- , 
du-se șl ta acest nn printre co
lectivele fruntașe ta întrecerea
■wtfalLstă. petroliștii gorjenl ra- 1 
portează obținerea unor remar,- 1
cablle-rezultate In producție. AsI- ' 
fel, pină ta ziua de 15 iapriEe i 
a.c. hărnicia colectivului grupului i 
Industrial de foraj-extrneție Tg. 
Jiu g® materializează ta .citeva mii 
de tone de. țiței, obținut peste plan, ... ; .j
planificate cu 1.88 la suta. In ob- 1 
ținerea a peste 3 milioane lei be- 1 
neflcil in piua la angajamentele i 
asumate In dns!ea zilei de 1 Mal. i 
Pe 'panoul Întrecerii Iși înscriu nu- ( 
mele ci alte colective de .oameni nl , 
muncii din întreprinderile gorjene. 
Combinatul materialelor :Ie con
strucții raportează un plus de circa 1 
7 OW mp plăci de azbociment peste 1 
olanul ...la zJ“. i

xllei de 1 Mai sâ intensifice munca polltlco-edacatlvă șl 
organizatorică Jn această direcție. Valorillcînd iniția
tiva creatoare și stlmuISnd clanul constructiv al oame
nilor muncii In întrecerea socialistă, tot mai multe co
lective de întreprinderi anun|d noi și importante succese 
în îndeplinirea planului și a angajamentelor. Publicăm 
citeva din ultimele știri sosite Ia redacție în aceste zile.

rolă, care, după cum o dovedesc 
faptele, cunoaște un ritm susținut 
de onorare. în primele trei luni, 
sldenirglșlll au realizat deja 43 la 
sută din angajamentul anual la 
producția marfă, care este de 60 
milioane lei’. în același timp, din 
cele 15 008 tone fonta (angajament 
anual) tumaliștii au produs deja 
43.2 la sută. Iar la oțel ș! laminate 
finite realizările suplimentare În
sumează 39 lu sută din angajamen
tul < anual

Sărbătoarea muncii este tatlmbl- 
nală șl de minerii din Valea Jiului

î '. cu. realizări deosebiku Colcciiv-ul de 
4 *• ta^tofeaHJvezeni —.ceaimaVunărfi 
L, din Valea Jiului — fa ; roiislt= să 

realizeze olanul la lucrările de pre
gătire a unor no! fronturi de lucra 
ta proporție de 105 la sută ta să
pături șl 111 la sută ta betonări d» 
puțuri șl uite lucrări miniere.

Hunedorenll au Înregistrat ta prl- 
mele două luni ale acestui an a- 
oroape 4 milioane le! economii la 
cheltuielile de producție șl 5 285 CC‘J 
lei beneficii

SLATINA (Corespondentul ..Seta
tei!'". EmlUan Rouă). — Antre
nat ta Întrecerea socialistă, co
lectivul de muncitori, Ingineri șl 
tehnicieni de 1b Uzina de fabrica
ție. reparații șl montaje ta agricul
tură Bal? raportează In cinstea 
zJjel de 1 Mol noi > succese în __ _
muncă. Astfel, planul protiucțlei jn depă-lrea productivității muncii
globale la zi este realizat In;pro- ■ -- - . — . ■ ■ -
cent de 107.7 ta sută, iar’nl pro
ducției marfă ta procent de 113,8 
la sulă. Pînă acum, harnicul co
lectiv de la uzina bălșeană a rea
lizat o producție pesle plan ta va
loare de I fl'M OTO lei. față de 2 
milioane lei. cit prevedea angaja
mentul anual luat In întrecerea so
cialistă. Plnă la I Mal. colectivul 
de salarlnțl s-a angajat să realize-
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® Să 4ie grăbii : plantatul!

© Să se facă lucrări de bună calitate !
în aceste zile, paralel cu alte lucrări agricole de primăvară, se exe- măsuri organizatorice și tehnice tn 

cnia șl plantarea cartofilor. Din datele centralizate, la srirșllu] săplă- vederea grăbirii plantării cartofilor, 
niinil trecute la minister, rezultă că au fost plantate cn cartofi de toamnă
S!» ta sulă din suprafețele prevăzute a se eulllva in întreprinderile agrl- Gh, PARASCAN
cole de stat și G0 la solă in cooperativele agricole. Intracit in această cnrpsoonrientul Srtnteii'. primăvsri rezervă tic apă din’sol este mal’ nile-5.’fat& de anii prccedenil,~ ' ‘ •'U.'.v.t; , -rPn.-,,.- . .
Crt POn« n-> nla.5(.ll.lWi.»„lnf3I^S! __ -_______ -• »— _'2t —‘.»8 i || - - f» * ------
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. primăvară rezervă ile apă "din’sol este mal'nîlcSJfață de anii prccedenil, 
ȘC. cere ca plantatul cartofilor’ să se fa“că mal devreme șl in condiții 
agrotehnice superioare. In cele tmal multe locuri s-a (tont scama do 
această cerință. Astfel, in întreprinderile agricole <!c stat din 8 Județe 
șl cooperativele agricole din 15 Județe s-a inelieiat plantatul cartofilor 
de toamnă. Dar stat județe, chiar din cele 'Siluate in zone unde timpul 
s-a incă)zll mai repede, în rare cooperativele agricole nu țl-au realizai 
snrcinlle de plan la plantarea cartofilor. La sfirșilul săptănilnil irecule, 
In Județul Prahova inal erau de plantai Mă hectare, Vilcea — 300 hec
tare, Mehedinți — 3G0 hectare, Olt — 100 hectare. Vrancea — IM hectare 

s ele. Bineințeles, cele mal mar! eforturi Irebule depute în vederea gră
birii plantarii cartofilor In Județele mari Cultivatoare, cum sini Brașov, 
Covasna. Harghita. Suceava. liste necesar ca organele locale șl condu
cerile unităților agrlcole să se îngrijească de grăbirea planialului șl rle 
executarea unor lucrări de bună calitate care să asigure obținerea uneJ 
producții bune de cartofi în acest an.

■SUCEAVA^
După cum rezultă din ultima șilita- 

l!e operativă aflată ta direcția gene
rală agricolă, plnă ta data de 13 a- 
prilie.. In Județul Suceava s-au plan
tat cu cartofi 5201 ha In cooperati
vele agricole, ceea ce reprezintă 25 ta 
sută din suprafața destinată acestei 
culturi, tar ta întreprinderile agri
cole de stat aproape 8OT ha din cele 
peste. 2 200 ha planificate. Plantarea 
cărțoiului a demarai' încă 1a înce
putul lunii aprilie !n zona de șes. iar

HARGHITA
y
J1

‘mare

S P O R T X

legende în piatră
Ș C f’».' • ’ ’ . ' 4 ‘ - t •

Zicea bătrlnul țăran eare urcare, In dimineața aceea 
neguroasă, împreună cu noi, plnă-n poiana fermecată 
din Mdgura-Buzdului »

— Ce era tăpșanul ăsta înainte,? la, acolo, o ierbă- 
raie... Acu’ e altceva. Acu’ e minunăția lumii. Că ața 
zic eu: frumosu-i doar acolo unde pune omul mina 
ți inima... ' ! ■< .

Săi-am plimbat privirea,'.jur-impreșur. prin spoitul 
acela văluri! de coline șl căioage ca ‘părea o imapine 
sintafied a peisajului românesc In loăfd dulcea-i fru
musețe : In această vastă poiană, sub pingele de coluri 
ce începuseră să se ridice ca faldurile grele ale unei 
cortine, siluete zvelte șl albe de făpluri pared descinse 
da pe tdrimul de aur al legendelor. Totul cioplit in

PICĂTURA DE CERNEAIĂ
jdatră, modelat fn duritatea de etern leagăn al for
melor. '

Accrt original murea al pietrei iculpiate a fost 
creat in două veri succesive de grupuri de artiști din . 
întreaga fard, care au întemeiat aici ceea ce se nu
mește cu un termen ce capătă de ne acum rezonantă 
de tradiție : „tabăra de sculptură In aer liber de la 1 
Mâgura-Buzdulul". O tabără'care se bucură de patro- I 
nașul Uniunii, artiștilor plastici și de sprijinul organe- I 
lor locale. ' I

Timp de două luni, tn fiecare card, grupuri de artiști i 
«e stabilesc aici, Iși aleg cile un bloc masiv da piatră, 
scos dlntr-o carieri alăturatd, Iși fixează In ansam- |
b.'ul poienii locul viitoarei opere, apoi il ddltulese .
contururile, potrivit unei Idei și unei concepții pro
prii, dar tntegrlnd-o cit mal organic priveliștii. Ope
rele create slnt donate județului care. In anii villort. 
prin realizarea unei șosele asfaltate plnă la Mdgura, 
tinde a face din acest muzeu in aer liber o autentică I 
atracție turistică. I

Rolindu-mi privirea peste toată această întindere . 
m-am glndit la rădăcinile în timp ale acestei minuni 
— de la ghemulrea ingindurată și patetică a „Glndl- | 
torului" de la llamangia. !a reliefurile fcalastice ale 
porților șl troițelor țărănești șl„ mai departe, la subti- I 
lele, rafinatele dâliuirl brăncușieue... Și, multă vreme 
după'ce am coborî! din poiana vrăjită ml-au răsunat I
tn auz — și tn inimă — cuvintele bi'.rinulul țăran: i
frumosu-i doar acolo unde pune omul mina și inima"™

Victor BIRULDEANU .

iiimapu . HMUț owe uu <-----v------_
mește cu un termen ce capătă de pe 
de tradiție : „tabăra de sculptură’ In

® Fotbal
CĂTRE TITLU - 
Șl PROGRESUL 
DUEL PASIONANT 

® Gimnastica — S

U.T.A. IȘI CONTINUĂ CURSA 
SPORTUL STUDENȚESC 

BUCUREȘTI ÎNTR-UN

_ ______ AU ÎNCHEIAT CAMPIO
NATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂ
NIEI

’© Tenis ILIE NÂSTASE A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE LA MADRID

Alte știri sportive din tarii șl de peste 
hotare (in pagina a lll-a)
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lori, concurs do iole po lacul Herâstrâu

Străbătând 
un traseu de 

peste 1000 km

• „PUNCTELE NEGRE" ALE CIRCULA
ȚIEI a CÎND PIETRELE CAD... DE JOS 
ÎN SUS 1 • 131 DE ACCIDENTE IN ACE
LAȘI LOC • CITEVA ÎNTREBĂRI DES
PRE PASIVITĂȚI CARE COSTA SCUMP

Județul Harghita cultivă o 
suprafață cu cartofi, cultură care s-ă 
extins în această zonă datorită eoni 
dlțlllor naturale favorabile; umi
ditate mal mare, terenuri potrivite , 
ele. Dar In acest an precipitațiile căr ' 
zute au fost tn cantilăU mal reduse. 
Aceasta presupune o atenție mal 

.. mu re la pregătirea terenului șl mai 
ales respectarea epocii oplime do 
plantat. Lată de ce, ' ta majoritatea 
cooperativelor agricole dta bazinul 
Gheorghenl, zonă importantă produ
cătoare de cartofi, lucrărilor de pl.sa- 
tnre li to acordă cea null mare aten
ție. La cea dta Gheorghenl plan-; ’ 
latul cartofului pe cele 270 hectare 
este ta plină desfășurare. Aici tete-' 
nurlie au toal pregătite corespunzător 
și s-au aplicat mari caniilăți do ta- 
grățămlnta naturale. ,

Stat unități agricole In care, pa 
■tul că plantarea cartofilor 

mvu mol tlrzlu, ao a-
mlîtă efectuarea aceste! lucrări. Va
lea Strimbă șl Suseni slnt două co-- 
mime învecinate. în timp ce la Su
seni pregătirea terenului a fost in'J 
chelată încă Ln luna trecută, la Va
lea Strimbă această lucrare ma! tro-

acum se desfășoară din pita ps a- 
’ proape întreg cuprinsul Județului.

La cooperativa agricolă din ClillI- 
șenl, după cum spunea tov. Ion Rață, 
inginerul șef, nu fost luate toate mă
surile ca plantarea cartofului «ă ee 
termine ta următoarele citeva zile. 
Din spusele Interlocutorului am de
dus că aid au fost realizate ta. cele ^j|it 
moi bune condiții toate lucrările de co'nsiderenL. _
pregătire a patului germinativ. Ex’s- se face de oblct 
tă deci,3 do pe acum,. condiții care 
Întrevăd îndeplinirea; angajamentelor 
pe care cooperatorii de aici le-au luat 
de a obține de pe flecare hectar ta 
medie cile 49 OM kg cartofi. într-un . „„„„„„
ntadlu avansat se află lucrările de bule făcută pc CO hectare. De ase- 
plantare a cartofilor și la cooperați- —’------ - “-------’*
vele agricole Bala, BogdâneșLL Preu- 
teșll, Rleșașll, Hîrtop. Spătărăști și 
altele.ta special din zona de șes a ju- 
delulul.

Ritmul acestei lucrări ar putea în
registra' creșteri însemnate dacă, pes
te .tot, I s-ar acorda atenția cuve
nită. Chiar și In unele cooperative 
agricole vecine cu cea din C'hiilșenl, 
cum âr fi cele dta Udeștl, Reuțeni, 
Vcreșli șl altele, datorită lipsurilor 
ta organizarea muncii, lucrările de 
plantare a cartofului ee desfășoară 
Încă lent .Rămineri ta urmă înre
gistrează, de asemenea, toata coope
rativele agricole din raza municipiu
lui Suceava. Cele din Salcia, Schela 
și Mihovenl, plnă la data do. 13 a- 
prllle, ^plantaseră cartofi pe maximum 
13 la sută din suprafața planificată.

Este necesar ca organele Județene 
de partid, de stai și agricole să la

.a-
î

menea, semnalul timpuriu de ir.ee- 
pore a plantării este considerat peri
culos. La Valea Strimbă nu se tina 
seama do condițiile concrete, ci de fi-i 
lele calendarului. Responsabilul see-i. 
țlel de mecanizare din Valea Strimbă,- 
tov. Elekcs Kăroly, și-a exprimat pă
rerea că pregătirea terenului ar fi 
putut Începe cu cel puțin 4—5 zile 
mal devreme, cum au procedat vecl-J 
nil lor cu condiții Identice din salul 
ChllienL

SlnL șl alte exemple care explică 
de ce. In cooperativele agricole din 
județul Harghita, din ce!e 10 8®0 hec
tare prevăzute a se cultiva cu cartofi, 
s-au ptantal numai 3 300 hectare. 
Este neclar ca. In aeeste zile hotă- 
iritoarc 
nule 1 
pxern piară . „
Justă a acțiunilor pentru a se in.

re pentru viitoarea recoltă, orgo- 
Județene că asigure mobilizarea* 

a forjelor, organizarea
.. .......  ' i-f-
chola la timp plantatul cartofilor.

BARTUNEK Istvan 
corespondentul ^cinicii*

ri : i V-l ,'*» ,-ț • .
Scrisori sosite In ultimul la tută). In același

timp ta reda'cțle scmnalea- s-au construit citeva
lA prezența extrem de pe
riculoasă.'pe drumurile pu
blice. ‘ n color mal surprin-, ... ........................
zătoare „obstacole-. Te--' treia pentru autovehiculele rea cu Intirzlere a repara- 
men prin care se înțelege lente, s-au executat unele (Iilor, gropile sau ilenlvelă- 
prezența. .cub diverse for- pasaje denivelate. refugii, rilc. ea ți cazurile in rare 
me. ii feluriți factori ce alveole, lărgiri de taler- șoseaua c presărată, adesea 
împiedică, opresc. barează. secții.- eliminări de puncte pe porțiuni întinse, cu ha

timp.
_ ____va

riante de ocolire n marilor
localități,' s-a amenajat, pe .....  ....... ... -------- ----
anumite porțiuni, banda a ueefecLuarea sau executa

care iiiiilăllle de dramuri 
si poduri.
le locale, inlretln
Iele .Avem in vedere aici

și nil”; Ața cum nl ec 
semnalează ta numeroa
se scrisori sosite ta redac
ție. sus-nuffilUI au adept! In 
cadrul ailor șantiere de 
drumuri și poduri. Negli
jența lor este Insă plătită 
scump. Adesea, chiar cu 
vieți omenești Pentru că

_ ,-w_...................................     ,_____ ... ______  ______ . orice manevră făcută pe 
îngreunează sau perlei Ițea- periculoase ele. Nu se poa- last ți noroi aduse din dru- pietriș, noroi duce la dera- 

traficulul le afirma Insă nici pe de- murllc laterale de către dl- pare staurfl.
1 ferite vehicule erele. „.De la ieșirea din contu

rta desfășurarea 
rutier. Sini
..puncle negre- ale circu
lației, -„Inamici! din um
bră" a! transporturilor pe 
dramuri ți șosele. care nu 
apar, poale, ’pe. ecranele 
radarului,' dar-se < Ivesc pa fnspcctoralulni Genera! 
neașteptate In calea mași- Mmu'.i condus <' ' 
nllor aflate In plină viteză, p^tora. .... .....
dectanșlnd accidente dintre lllal re<x..lt un raW.aricheta 
cele mal grave, soldate cu 
paguL-o materiale și victime 
omenești.

Creșterea substanțială a 
traficului de la an la an 
(de ta 8 0©8 de autovehicule 
in 24 de ore, in I0®8. Io 
peste 12O3O in 1071 - a- 
ceasta reprezentlnd frec
vența maximă de trecere 
pe traseele cele mai aglo
merate) a determinat dez-

ea ' si ortrxne- 
sose-

•așa-zlseJe parte că o dată cu acești ___  _ __ ,______ _____
sTa.u ...în fața noastră ee des- na Găneasa si nlnă la nă-pașl, obstacolele ----- ln :

„șters" plnă Ia dispariția fa^a autostrada 
totală din relieful r~—>— 
lor.

însoțind un echipaj

„.De la ieșirea din cornu-

Bucu- durea Sarulul. oe o portlu-
șasolc- pgyjj _ pitești. Deodată, ne de circa <1 km. asfaltul 

" la km 38. rales se trans- g-a transformat ta patinoar, 
al formă

____  al rutier. , 
de It col. Jtr-UJB drum lateral l!ș-

:. am efec- nește camionul 31-B-2SR2,
— ™-. —□ care aruncă In urma Iul un

.pe drumuri și fosele, par- Jet de pietriș mărunt a-
curglnd peste î C©8 de km. meștera! cu noroL ce se a- ___ _____ .. ..
pe ruta București — PI- șază ca un strat alunecos potluri-Craiova a -dat naș- 
teșt! — Slatina -■ Bal* — pe betonul autostrăzii. So- icre ta vreo 20 de tampo-
Cralova — Tg. Jiu — Rm ferul Toma Lazăr șl Ing. nări — ne spune tov. maior
Vilcea — Sibiu — Făgăraș— Margine Mihai, șeful lotu- Gh. Negolescu, adjunctul 
Brașov — Bucure?’!. Am lul-Argeș, aparțlnlnd de șefului serviciului ciratla-
inlîlnl; pe acest Itinerar întreprinderea de construe- lie din cadru! I.J.M.-Olt —
numeroase ritualii rind tn ții speciale — transporturi, soldate adesea cu morii și 
calea,.circulației se ridică 
obstacole, uneori deosebit 

imitarea rețelei de dramuri de Brave șl periculoase, da- 
modernlzate (drumurile na- tarate felului defectuos. Ilp- 
țlonale In proporție de 83 sil de responsabilitate In

Miliției, condus
Mugurel Roșiorii

intr-un 
Explicația :

natlndar 
dln-

Pe tlni9 nlolos. dnd vin cu 
cevă viteză. mașinile se -gă- 
eesc brusc prinse intr-un 
dans amețitor. Ludul ames
tecului de asfalt si de bitum, 
așternut de unltatlle Direc
ției. regionale de dramuri sl

ÎN ZIARUL DE AZI:

O ÎN CONFRUNTARE: 

SCRISORI Șl RĂSPUN

SURI ® DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR R0MÂN0- 

DANEZE IN FOLOSUL 

AMBELOR POPOARE, AL 

SECURITĂȚII EUROPENE

dau din umeri : „Ce pu
tem taco ? 1" El nu slnt. din 
nefericire, singurii cu astfel 
de apucaturi — .mu-mi 
nașă ce las în urma ma- (Continuare tn pag. a IT-a)

Dumltrn 
MIN CULES CU

%25e2%2580%259e.De
%25e2%2580%259e.De


SCInTTIA — lunî 17 aprilie 1972PAGINA 2

S GENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL DE STAT DIN ARAD

Momente remarcabil©
m de concert

A - ’ '■ ■
hal Moldovan, nu nu
mai prin sonoritățile 
pe care numai ln dm- 
pllle întinse, in văl 
nesfirșite le poți Intll- 
tiI, cl șl prin clocotul 
ce-1 nasc împrejurai 
lor. prin ecoul lor. As- 
cultlnd corul ..Madri
gal", ne gîndeam că 
Televiziunea ar putea 
Iniția o „Istorie a mu- 
zldh corale" în care 
claritatea interpretării 
acestui cor să aducă 
exemplificări de refe
rință Valențe emoțio
nale de o simplitate 
necăutatâ â demonstrat 
șl lucrarea Iul Dan Bu- 
du, inspirată de versu
rile remarcabilului 
poem al Iul Eugen Je- 
neleanu, „Surisul Hi- 
roșțmei*.

Am așteptat cu Inte
res concertul simfonic 
al Filarmonicii la care 
șl-a dat concursul 
tlnăra plantată IJlnea 
Dumitrescu. Pregălln- 
du-®e cu prof. Neuhaus 
la clasa <fc plan a Con
servatorului din Moar 
cova, Iiraind cu mul
tă dăruire, avind ca 
principal obiectiv însu
șirea unei ireproșabile 
tehnld pianistice, eo- 
lista a demonstrat 
fata de aparițiile mal 
vech! un evident salt 
calitativ. Remarcasem 
din alte redtalurl inte
ligența frazări!, dorin
ța ea de a contura dis
tinct imaginile. Acum, 
lrt Concertul nr. 3 pen
tru plan șl orchestră 
de Beethoven, argu
mentarea inteligentă a 
ml‘..rări lor, a Interven
țiilor, muzicalitatea au 
fost șl mal vizibile. 
Menționăm In «pedal 
interpretarea părții L 
convingătoare, arătlnd 
că plantata are in
tr-adevăr cnllifițilo li
nei bune conccrttate. 
Este evident că din 
punct de vedere teh
nic, iinăra Interpreta a 
făcut un meritoriu 
progres ; șl poate aid 
trebuie îndreptată a- 
tențin ln anii de stu
diu, spre Btăpînlrea 
virtuozității cu detașa
rea rnu rida nulul care 
nu se lasă dominat 
berii de curgerea ,fi- 
reiiscă/d'erit de emoția

Publicul a aplaudat 
nu demult'cu deosebită 
căldură concertul Or
chestrei de Cameră 
„București"'șl al coru
lui „Madrigal".

Formația „Bucu
rești", alcătuită din 27 
de excelenți Instru
mentiști, dirijată de 
Ion Votai (menționăm 
aportul concertmaes- 
tralul Radu Zvoriștea- 
nu) a trecut da peri
oada rodfirll ; s-a în
chegat ca un .ansamblu 
unitar, tinde «S-și ca
pete o distincta perso
nalitate. Divertismen
tul In Re ma jor de 
Mozart, Simfonia nr. 
63 de Haydn au ntră- 
lvrc.lt. Moi puțin ctarâ 
ne-a apărut redarea 
„Melodiei Infinite" a 
lui Theodor Grlgoriu. 
Ni s-a reliefat filiația 
enssctanfl, dar limba
jul nu avea o rmftden: 
de puternică expresi
vitate.

Strălucirea virtuo
zității solistice a lui 
Ion Volcu, cunoașterea 
perfectă a tehnicii ar
cușului, ușurința ai 
caro trece peste pagi
nile cu cel mal Înalt 
grad de dificultate au 

. asigurat unor • lucrări 
ca „Iama" de Vivaldi 
— fluență, dezinvol
tură.

Ne-am obișnuit cu 
evenimentele muzicale 
ele „Madrigalului". Nu 
este un cor obișnuit, 
alcătuit din coriști șl 
dirijat de un dirijor de 
cor. Este un ansamblu 
In care flecare mem
bru este un solist mu
zician, în caro condu
cătorul — Marin Con
stantin — cete un ex
celent dlri jor-muzi-
cian. Să mal consem
năm (pentru a «ta 
cară ?) sonoritățile im
presionante din madri
galul Iul Bennet, țesă
tura fiUgranata a cele
brei ..'Mărgărita dai co
ral". Am reatarttat e- 
moțlonanlele „Bocete 
străbune" alo Iul Ale
xandru Pașcanu. Din- 
tr-o frază repetata, pa 
un Ison monoton — 
Cinteeul anonim moro- 
șănasc (In aranlamen- 
lul C. Arvlnte) — nl 
g-adeseri* o adevflrațăsi,; 
lume. Au impus : - - ■

susținută de Silvia 
Mărwvlcl șl Dan Gri- 
gote — am reținut-o, 
de asemenea, ca pe un 
eveniment muzical. 
Ea a-a remarcat prln- 
tr-d interpretare sensi
bilă, UnsEsrească ?! 
profundă a Sonata! a 
Ii-a de George Enes- 
cu. Din Sonala op. 23 
de Beethoven amintesc 
finalul conturat cu In
teligență, cu înțelege
rea jocului Un!!.!®- me
lodice. Cred că este cu 
toiul Îndreptățit ca 
Silvia Marcovld (mu
ziciană din ce în ce 
mal ffiăplnfi pe isubtex- 
iul partiturilor). Dan 
Grigore (un talent 
care-șl confirmă ma
turitatea în abordarea 
muzicii camerale) să 
fie ascultați cit mai 
des împreună,

în Simfonicul de 
jo! al Radlotelcvlri- 
u.-ill, Bollsiul concertu
lui a fost violoncelis
tul Cătălin Hea, care 
nu mal este domnit o 
^speranță", d un ta
lent cert, un muzician 
profund. Șl de data a- 
cf'.'vrta el țl-a ilustrat 
talentul, realizările la 
care a ajuns prinlr-un 
exercițiu asiduu. în 
Concertul lui Dvorac, 
elăplnll cu multă sigu
ranță, a depănat pon
derat cntllenele largi, 
a pătruns în ardența 
ritmurilor slave, a În
țeles nuanțele solem
ne, ffluflul romantic.

încheiem •consem
narea , evenimentelor 
muzicale cu audiția 
„Preludiile" ltd Geor
ge Draga —■ sub ba
gheta Iul Theodor Cos-- 
Un — o lucrare ma
tură, o dezbatere des
chisă, o confruntare 
vie. Comentariul .spon
tan, flîsent, mărturisea 
o Indiscutabilă . filiație1 
folclorică. Evenimen
tele muzicale ala ulii- , 
maior s&ptâmlnl, con
semnate gueclnt In a- 
ceasiă cronica, au avut, 
cred, darul eă demon
streze că sălile de con
cert pot găzdui mnnl- 
factăr! de prestigiu, 
prilejul afirmarea ta
lentelor certe de caro 
dispun creația șl arta 
noastră ■ irilcrpretaHvă.’

Snsaranda 
OTEANU

a inclus pe afișul săli „Take, Ionke ți 
Cadir" de V. L Popa. Regla e sem
nată de Mircea Petao Suclu. In distri
buție : Vas! le Varganlcl, Mlrcaa 
Gherdan, Nlcolae Lehene, George 
Dldllescu, Viorica Oancca. Ana Ser- 
ghle, Horla lonescu șl Adrian Vișan. 
Scenografia : Evn Gyorîfy.

• Cinstind sărbătorirea a zece an! 
de la încheierea cooperativizării a-' 
grtculturLl, colectivul TEATRULUI 
DRAMATIC DIN BAIA MARE șl-a 
fixat mal multe turnee în comunele 
Județului. între acestea se Înscrie șl 
prezentarea, reoaat, a celal da-a 
clncea premiere a stagiunii — „Co
medie cu olteni" do Ciheorghe Vlad 
(regla Marius Popescu) In fața coo
peratorilor din comuna Mlreșu-Mare 
șl ratele Învecinate. Spectacolul va fi 
prezentat și pe scena altor cămine 
cuituralo din Marajnureș. (Vnslle 
Gaftone — corespondentid „Scîn- 
teU").

• Colectivul TEATRULUI DRA
MATIC DIN BACAU u prezentat pu
blicului o nouă premieră, cea de-a 
șasea din actuala stagiune. Este vor
ba de piesa Iu! Claude Spaak „Cind 
ne vom deștepta va fl mllne" („Pli
ne amară"). In regla artistului eme
rit Dan. Nasta. Din distribuție fac 
parte actorii : Anca Alexandra, Cătă
lina Murgea. Sorin Posielnicu, Su
ltan Preda, Florin Blănârescu șl al
ții. (Corespondentul „Sclnîcll", Gh.

o TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA, eccțla maghiară, anunță pre
miera pe țară a comediei „Povestiri 
din Arbat" de Alexei Arbuzov. Direc
ția de scenă : Szombatl Gllle Ottd, 
decoruri : Monica E Dam lan. în dis
tribuție : Halasl Gyula, Wellmann 
GyOrgy, Vândor Andrite, Oss Enlkb, 
Hajdu Gâza șl Soit! Milcl<«.

o TEATRUL DE DRAMĂ Șl CO
MEDIE DÎN CONSTANTA va pre
zenta în premieră piesa „Omul 
care_“ de Iforia Lovlnesca. Regla: 
Gheorghe Jora ; scenografia Eugenia 
Tărățescu-JIanu. th distribuție : Dan 
Herdan, Manuela Matak, Mircea 
Comlaniinescu-Govora, Romei Stan-

-
ciugel, Sutdu Simfonică, Mircea Nl
colae Crepj, Jean lonescu, Emil Sas- 
șu, Longin Mărtolu și mulțl alțlL

• TEATRUL DE STAT DIN 
TURDA a prezentate recent in pre
mieră comedia „Gaițele" da Alexan
dru Elritescu, ln regla Iul Aurelia 
Manea. Decorurile: Paul Salzbar- 
ger ; costumele Emilia Mîron. Dlstri- 
rnițta : Emilia Bolta Luca, Mariana 
Marinescu, Cornelia Chcrtea, Lucia 
Târna.?, Liana Slmloneacu, Enna Ce- 
narlu, Ana Pădcanu Florescu, Maria 
■Voronca, Stellan Stancu, Ion Lupu, 
Tratam Dragoș, Vladimir Brfinduș.

« „Neînțelegerea" de A. Camus 
este ultima piesă montată pe ecena 
„Cassandrel*. Regia : Adrian Lupu 
(ștudent la cursurile de regie post
universitare, atelier prof. Radu Pen- 
ciulescu). Scenografia : Peter Koller. 
Interpret : Eleonora Luminița Gheor
ghiu, Ioana Pavelescu, Lta Seleș, 
Gclu Blrâu, Oliviu Llvlu Manoliu.

INIȚIATIVE Â.T.M.
• Din Inițiativa A.T.M„ luni 24

priite, in „Teatrul Tinerelului* din 1 
Piatra Neamț va avea loc o masă *o- ■
tundă pe tema „Teatru-pnblle" .la 
care vor participa colectivul. nrltatlc i 
al teatrului șl un grup de regizori șl 
critici bucureșlerd.

Mara rotundă, condusă de artista 
emerită Dlnn , Cocea, vloeprețe- ' 
dlniă a AT.M., ya fi precedată' d« 
vizionarea șl discutarea a patra din
tre realizările teatrului 0n zilele da 
22, 23 aprilie).

o în cadrul ridului de spe-ctacole- 
lectură, astăzi, la ora 17, se prezintă 
la A.T.M. piesa lui 11 !e • Păurtescu 
„Tata! nostru pe întuneric". ■

TURNEU IN CAPITALA
Teatrul maghiar de stat din Sfintu- 

Gheorghe va prezenta în Capitală (la 
Teatrul de Comedie) trei dintre spec
tacolele sala :

— „Curcubeul înșelător" de Tamosl
Aron (marți, 18 apriUe) ; ■ ,

— „Vesseldnyi” de Veress Daniel
(miercuri, 19) ; -

— „Cine ești tn ?" de Paul Everae 
(Joi 30)

a-

■*,

Și lumlnâ 
se făcu

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEIP 
TRANSMIT«

■ cumpărători- etc. Se- drepturilor legale cu- 
Bizarea.> trimisă Uniu- venite tnlarîatilor.„Vă i 
nil Județene a eoope- rugăm, Intervenit^ la J 
ratlvelor de con
sum Olt, a fost re
zolva tă Sntr-un mod cu 
totul „original". lată 
ce se scrie, negru pe 
alb, In răspunsul sem
nal de tov. Ton Spiri
don, director coordo-

această centrală să a- l 
nnlizezo situația de ia ’ 
Fabrica de conserve ) 
din Tecuci șl eă la i 
măsurito care 'se im- > 
pun" — se apunea In l

, încheierea răspunsului J 
Consiliului municipal ) 
al. «Indicatelor Tecuci. I 
Socotim că conducerea I 
centrale! va recepție- l . 
na acest semnal. Șl va >’ 
■acționa In consecință. ) 
Operativ. I

Cînd se confun* 
dâ proprietatea j 
obștească cu cea ’

Tn orașul nostru 
face mare risipă de 
nergje electrică — 
scria, cu eltva timp 
urmă, muncitorul Steț- 
cu Toader, din Bor.șa.

'fără contor, folosesc'
I numeroase aparate e- 

leclrlce in gospodărie
1 și In ateliere, dar pen

tru ceea ce elo con
sumă nu plătesc dedt

I puțini kilowați sau ni
mic. Asta se datoreț-

1 te faptului că nu slnt 
I controlați. Am sesizat 

aceiMîiă situație unor 
persoane care nr fi 

i trebuit să io măsuri. 
Dar fără rezultat.

1 Mal mult, unul ml-a 
l rvi : „Nu se consumă 

din buzunarul tău. Ce
I Io privește 7". Ba.' eu 
■ eocotesc că mă pri- 
1 veșto, șl ne privește 

pe toți. Pentru că a- 
ceat consum fraudu
los înseamnă furt din 
avutul statului, care 
este avutul nostru, al 
întregului popor".

Această sesizare a
1 fost trimisă spre re

zolvare întreprinderii 
de rețele electrice 
Bala Mare. După cum 
rezultă din răspunsul 
dat redacțloL aspecte
le semnalate au fost 
cercetata cu toată a- 
tențla de către condu
cerea acestei Între
prinderi. După ce ne 
Informează asupra de
ficiențelor constatate 
In activitatea ealaria- 
țllor centrului de re
țele Vlșeu-Borsa (nu 
au controlat riguros și 
permanent consumul 
de energia electrică, 
nu s-a respectai pro
gramul de lucru la 
casieria din Bala 
Bocșa etc.), conduce- _ 
rea întreprinderii e- ‘ 
nnmeră mlisairiîe ho- 
tărite : recuperarea
daunelor de la con
sumatorii frauduloșl, 
sancționarea saiariați- 
lor vInovați, stabilirea 
de sarcini concrete 
privind tndjftimarea șl 
controlul/ - activității 
centrului' de rețele etc. 
„în concluzie — «ta 
epune In răspuns — 
precizăm că sesizarea 
a scos în evidență li
nele deficiențe din ac
tivitatea noastră șl 
ne-a prilejuit luarea 
unoi măsuri do îm
bunătățire a furnizării 
energiei electrice în 
orașul Bocșa, consti
tuind astfel un ajutor 
real în munca noas-

ne
In

WW'RĂD.

„Seara'de sonate'

Dezvelirea unei: statui
închinate răscoalei de la 1907

ACTUALITATEA MUZICALĂ
a Astă-seară, ora 20, soprana Emilia Petrescu, organtetul Joset 

Gerstcnengst gasțln un Interesant recital la Sala Studio a Ateneului 
Român. în program : Monteverdi, Scarlalli, Vlvaldl-Bach.

O Mtercuri 19. ora 20. trto-ul compus din Valentin Gheorghiu (plan). 
Ștefan Gheorghiu (vioară), Cătălin Uea (vMoncal) ne oferă un rentai 
"^După’un strălucit rectal, pianistul francez Noel Ernnsols Thlollîer 
va concerta, sub bagheta Iul Mircea Cristescu, vineri 2L. oîmbăta 22, ora 
S), la Ateneu, în cadrul simfonicului Filarmonicii. ■

• Amintim, de asemenea, recitalul Ia două plane pe care Dmt Gri
gore, Eduardo Rlcd îl vor susține duminică 23, ora 20, la Sala Mjcă a 
ftalahiluL

ALEXANDRIA (Corespondentul 
„Sdntell" Al. Brad). — In cadrul ma
nifestărilor prilejuite de Împlinirea a 
03 de ani de la răscoala țăranilor din 
1007. duminica dimineața, in parcul 
central din orașul Alexandria, locali
tate ln care a Început, in județul Te
leorman, răscoala. a fost dezvelita 
statuia ..1007“, lucrare in bronz 
sculptorului Naum Corcescu.

La solemnitate au fost prezent! si 
dțiva din participant!! la răscoală, 
numeroși muncitori, țărani, intelec
tuali si elevi din orașul Alexandria si 
din localitățile învecinate. Cu prile
jul dezveliri! statul! omagiale a East 
evocata semnificația evenlmentulul de 
la 1907. precum sl condițiile care au 
dus la împlinirea aspirațiilor de drep
tate iftorialS ale țărănimii.

3
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1S.13 Matineu de vacanță : „Băla
iul din banca a doua* de 
Alecu Popovîci. Interpretea
ză un coleeUv de actori da 
la Teatrul Național din Ciul.

10,J3—17,03 Curs do limba rasă 
17,H Deschiderea * erniăluhlP •’ de 

•" după-amlază.
17,40 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
10,20 Căminul.
18,43 Scena — emisiune de actua

litate șl criticii teatrală.
18,10 Noutăți cuițural-arUaUee. 
18,23'1001 de seri : „Prințesa Pău

nită*. .
19,30 Telejurnal.

S0.1B Teatrul foileton : „Mușaunll* 
după trilogia Iul Barbu Ște- 
făncscu Delavrancoa. Scena
riul El 
coamă.

Zl.lS Lumea de tnllne : 
swj*.

11,48 Să Înțelegem mustea — ciclu 
de educație muzicali prezen
tat de Leonard Hematein. „Ce 
eata orchestrația î".

1LS0 „tt de ore".
E,M Campionatul mondial de ho-

regla : Sorana Cto-
„ Habitat

ehei — grupa A : Cehoslova
cia — Suedia (repriza a in-a), 
înregistrare de la Praga. mț

PnOGBAMUL H

:■ înregistrare de

ta.M „Cupa primăverii" — Invita
ție la mlnl-baschet.

10,<8 Ghișeul — emisiune de Geor
ge Pletranj.

Zl.țo rtomantic-Club. Transmisiune 
da la Ecran-Sub.

15,43 Cronica literară

m CURIND APARE SUPLIMENTUL

PROGRAMULUI DE RADIO TV.

i RADIOTELESCO.ALA“
La cererea unul mare număr da 

ascultători si telespectatori. îndeosebi 
elevi șl cadre didactice. Rodlotelcvt- 
zlunea Română și Ministerul Educației 
șl învățămIntuiul vor edita un su
pliment al „Programului Radio TV* 
Intitulat Radiotelcșcoaîă. PubL'cațla 
Ișl riroțjune gă vină In alutorul tutu
ror celor care urmăresc emisiunile de 
radloteleșcoală. în acest fel. lecțiile 
de științe «odaie, limba si literatura 
română, matematică, fizică, biologie.. 
chimie etc., cursurile do limba fran
ceză. engleză, rasă, germană, ciclurile 
in alutorul celor caro ec nresătesc 
pențru examenele de bacalaureat si 
admitere. emfalunUe de orientare șco
lară șl profesională șl cu începere

din luna mai. lecțiile Integrate nro- 
cesului de Invățămlrit (Anatomia șl fi
ziologia omului, anul III) vor fi puse 
ladispoziția celor interesați sub di
verge forme : rezumate, exerciții, pro
bleme rezolvate. vocabular. Îndrumării 
melodice, practice. însoțite do o bo
gată ilustrație : scheme, grafice, for
mule, fotografii etft

Totodată, se vor publica ahtMpat 
tematica desfășurată și orarul tuturor 
omisiunilor de rad lolel ©scoală.

Suplimentul RadlotelcșcoaU va a- 
păroa bilunar, o dată cu „Programul 
Radio TV" In 01—90 pagini el se va 
găsi In chioșcurile de difuzare a pre
sei. In Prețul de 1 leu.

„în urma verificărilor 
făcuta am constatat : 
la organul do miliția 
nu s-au înregistrat ca
zuri de înșelare a 
cumpărătorilor șl nici 
nu s-au prirrrtt infor
mații că gestionari! ar 
avea comportări neco
respunzătoare și că nu 
bo respectă programul 
de închidere șl des
chidere al magazine
lor ; gestionarul Cio
banii, de la magazinul 
alimentar, nu este 
rudă cu președintele 
cooperativei; ia nM 
un organ do filat nu 
n-au înregistrat plîn- 
geri ea;Cen sesizată șl 
nici uniunea județea
nă nu a mal fost sesi
zată de asemenea ca
zuri. ca cele semnala
te. S-a făcut cunoscut 
gi consiliului popular 
rezultatul verificării".

Ce vrea U-J.CC.-Olt 
să înțe!cg«n din acest 
rărțjuns ? Că inexis
tența unor (sesizări a- 
nemănătoare In orga
nele 
răspuns dovedește că 
vinzfitoril respectivi

cnumerate In

personala
Un grup da șala- 

riațl de la Baza de 
industrializare a lap
telui din Bechet, jude
țul Dolj, a scris re
dacției despre abuzu
rile săvlrșlte de Con
stantin Dlnconu. șeful 
acestei unități.

Verificările efectua
te de către Inspecto
ratul miliției Județului 
Dolj, căruia 1 s-a tri
mis sesizarea, au con
firmat că, Intr-adevăr, 
C. Diaconu făcea gra
ve confuzii Intre pro
prietatea unității ps 
care o conducea și 
proprietatea sa perso
nală. Astfel, el folosea 
salariat! șl nutovehl-

O idee de 
1000 000

Dintre sutele de Inovatori care 
Lșl derfășoară activitatea la U- 
zlna de vagoane din Arad s-au 
evidențiat recent, în mod deo
sebit, inginerii Ghcorghe Vlkta- 
șan și Carol Kulalek. Reușind 
să pună în pracHctt unul din 
proiectele lor, care se referă la 
elaborarea unei ntri tehnologii 
de turnare cu oolidlfienre diri
jată a cutiei de unsoare a bo- 
ghlurilor de la vagoanele do 
marfă, el Înscriu In contul efi
cienței economice a întreprinde
rii arădone economii anuala de 
1 OCO GOT leL

GORJ

Cu 5 ani 
măi devreme

nu se fac vinovați de cmle din unitate pon- i 
. transporturi !n In

teres propriu, angaja • 
muncitori zllleri pa 
care-1 plătea cu pro
duse realizate In uni
tate. în răspuns se a- 
rată apoi efi C. Diaco- 
nu a folosit un pro
cedeu rentabil pentru 
șine și aj Iul, dar 
păgubitor pentru avu
tul obștesc, „întoc
mind un număr de 5 
contracte în numele 
unor cetățeni din co
muna Qstrovenl. din
tre care trei alnt sala- 
rlațl la baza din Be-

Altfel, r&aniiisul chel, deși aceștia nu \
rină încă o dată' avăau jioslbîlitata să o-

com! le-eu abaterilor 
semnalate In scrisoa-, 
rea amintită 7 Sau că 
a verifica dacă vlnză- 
torii săvlrșesc ort nu 
faptele do care stat 
lnvlnulți înseamnă a 
căuta alte sesizări ln 
arhivele unor organe, 
In loc să-I urmărești 
cum măsoară și dn- 
tăresc mărfurile șl 

■ cum ws poartă cu 
cumpărători! 7 Data 
nu acestea au fost In
tențiile dv„ tovarăși 
de la U.J.C.C.-O1Î, 
am dori precizări șl 
argumente suplimen
tare. Altfel, 11....
conlirma1'''încă p. ...
■ricâia : ”;,'Unde dai' sl ‘ norezo ■ contractele priit 
utîde1 Crâhî" Innioinl Pfln.

Recepționați 
semnalul, 

de la Tecuci I
Mecanicul Iliescu 

Tănase. de la Fabrica 
de conserve din Te
cuci, a scris redacției 
că amil treimi a lucrat 
11 duminici, dar n-n 
fost plătit conform 
prevederilor _ _ _ ___.
MuncIL Sesizarea a- 
ceasta a fost trlmbiă 
Consiliului municipal 
al sindicatelor Tecuci. 
Din răspunsul primit 
rezultă că nu este vor- 

Scrlsoarea unul grup 
de cetățeni semnala 
grave abateri dc la re
gulile de comerț co
mise da vlnzătorit de 
la magazinul din salul 
Căllneștl, comuna Ra- 

I doșiireștl. județul Olt: 
înșelăciune ■ la mâsu- 

I râtul țesăturilor, vin- 
| zarea mărfurilor .cu 

supraprete comportare 
' grosolană față da

Dialog 
de teatru 

absurd
ba doar despre o Cals' 
culnre greșită a sala
riului mecanicului I- 
llescu. în aceeași ei- 
tuațle slnt mal multi 
muncitori. Cauza 7 
Centrala de produce
re, valorificare șl In
dustrializare a legu- 

șl fructelor 
n-a alocat 
de salarii 

achitării

.maior 
Bucuroșii 
fondurile 
necesara

predarea laptelui. Pen
tru onorarea contrac
telor, el a luat legă
tura cu conducerea 
C.A.P. Qstrovenl. care 
avea planul realizat la 
predarea laptelui, bo- 
llcltlndu-i să vlndă ce
lor care au Încheiat 
contractele 1 MO litri 
lapte, Astfel, C.A.P. a 
livrat ln numele celor 
5 cetățeni laptele, iar 

_______ aceștia au primit £ls- 
Codulul care cantitatea de 450 

kg tflrlțe la prețul de i 
stat In același mod a 1 
procedat șl In comuna 
'Amărășdl de Jos. I 
unde C.A.P. a livrat ) 
712 litri lapte în con- ț 
tul unor producători i 
individuali". i

Avlnd. în vedere a- ' 
ceste abuzuri — so l 
spune în încheierea 1 
răspunsului — mate- .' 
rialul de cercetare va ț 
fi înaintat procurata- î 
rll locale Crafovn spre ț 
definitivarea dosarului I 
de cercetare penală, ț

N. ENUTA

Lucrătorii stațiunii experi
mentale Blrreștl au început al
toirea a BOOOB puteți de nuc din 
pepinieră. Este vorba de o „o- 
perațle" foarte Importantă, prin 
care viitorii nud vor căpăta ca
litatea de a intra pe rod cu 
circa 5 ani mal devreme dedt 
cei înmulțiți din aămlnță. Peste 
3 ani, materialul sădltor va 
pomi către unitățile agricole 
beneficiare din țară, doroice 
sfi-șl creeze plantații de nucL 
Dar pînă atunci, stațiunea ex
perimentală Blrscștî are !n plan 
să expedieze circa 109 000 pu
teți de nuc.

-BUZĂU

Alo din 5 cifre
Puternica dezvoltare econo

mi co-socinlă pe care o cunoaște 
muhȘfiteuP 'Btizfiu’-3Jhi actualul 
cincinal atrage după sine eres- 
teretf’Șl dlve'relQcoreâ' gamei do 
servicii publice. Printre noile 
edificii șl măsuri luate In acest 
Eoop rețin atenția cele destl-ț 
nate modernizării poștei șl tele
comunicațiilor. Un eveniment 
Important 11 curwtltule trecerea, 
începtad de la 15 rroriJle. la 
numerele de telefon formate din 
5 cifre. Aceasta va crea posibi
litatea ca, In curind. Buzăul să 
fie conectat la telefonul 
mat Interurban.

SUCEAVA

Donație

T.r?

auto-

ii

(Urmare din pag. I>ECRANUL
IN PREMIERA î COMERIA 
„ASTA-SEARA DANSAM 

IN FAMILIE"
Azi are loc, la cânematograful „Pa

tria". premiera do fiolă a unul nou 
film românesc : comedia „Asiă-scară 
dansăm in familie", realizată de re
gizorul Geo Salzcscu după un scena
riu bctIs In colaborare cu Ion Băieșu. 
„Este o eomedle satirică de moravuri. 
■ cărei Idee ne-a fost sugerată de o 
anchetă piibllcată fn ..Scinlcla" acum 
clțlva ani — ne-a spus regizorul Geo 
Saizescu. împreună cu Ion Băleșn, 
nc_am propus să situăm acilnnea fil
mului In actualitatea Imediată, pen
tru a face să crească eficienta socia
lă a satirei Îndreptată Împotriva unor 
tare existente încă In raporturile 
dintre oameni. Fără a lnlra in amă
nunte asupra subiectului, as spune 
doar că această satiră vizează deo
potrivă un anume tip de escroe sen
timental, ca șl naivitatea vlcilmeior 
sale. Sperăm că — întrunind adeziu
nea marelui public — filmul nostru 
să îndeplinească funcția educativă 
proprie acestui gen alit de popular". 
In distribuita noului film : Dem Rfi- 
dulraeu. Sebastian Papatanl. Vasillca 
Tastaman. Ioana Bulei. Stela Popescu. 
Draga Olteanu. Mariella Petrescu. 
Violeta Andrei. Emilia Dobrin. Mar
gareta Krauss-SIlvcslrinl. Tamara 
Crețidescu. Geo Solzescu. Imaginea — 
George Cornea : muzica—- Terrtlstocle 
Popa.

-*
Săptamîna aceasta mal nlnt progra

mate in premieră filmele :
® Jungla Xanoo — producție a stu

diourilor din R. D. Vietnam, in re
ala Iul Nguyen Van Thong. Esto un 
film dramatic, inspirat din lupta de 
eliberare a poporului vietnamez. In 
distribuție : Nguyen Trong KboL Thuy 
Van.

o Ultimul domiciliu cunoscut — 
coproducție franoo-italiană in regia 
lu! Joaâ Gfovanl. Film polițist. cu 
Măritata Jobert ai Lino Ventura.

răniți De cite ori patinea
ză cite o mașină, eecțta de 
drumuri naționale din Sla
tina mal toarnă o cantitate 
da bitum moale, cu pietriș 
pa deasupra. Dar pietrișul 
nu no Integrează cum tre
buie. devină alunecos și...

Una din sursele cete mai 
frecvente de accidentări 
grave o constituie negli
jența șl superncialltaiea 
cu care un șir do organe 
locale privesc — mal bine 
zis desconsideră — proble
ma semnelor de avertizare 
a punctelor periculoase, in 
aceasta incluzlndu-se șl 
lipsa semnelor reflectori
zante, ceea ce face Imi
nent accidentul de circula
ție, mai cu scamă In timpul 
nopții. între localitățile 
Meri șl Pietrele Albe (Jude
țul Gorj) s-au Înregistrat, 
anul trecut, 10 neddenie, 
soldate cu 5 morți din cau
za bolovanilor ce cad de po 
ștlncL Cltava mașini au 
zburat pur șl simplu In a- 
pele Jiului.

Mijloacele de prevenire 
în astfel de situații — ne 
relatează It. coi. Constantin 
Rotăreanu, șeful serv, cir
culației la I.M.J. Gorj — 
conștau In Indicatoarele cu 
avertismentul „cad sHnci". 
Numai că aici Direcția re
gională de drumuri și po
duri Craiova le-a plantat 
pe marginea rluluî. ca șl 
cind pietrele ar cădea din 
Jiu ! (adică de Jos în sus ! 
n.r.). Aceeași direcție are 
obligația ca prin intervenții 
rapide sâ degreveze, șo
seaua de pleirelc rostogo
lite de pe munte în mijlo
cul drumului — obligație 
de care nu se achită satis
făcător. Ne mol vorbind că 
nu-i suficientă doar exis
tența 
eemnalizare, el se

trecătoarelor de

lucrări de consolidare pen
tru prevenirea căderilor da 
bolovani O dovadă a „res
ponsabilității* cu care sa 
lucrează In cadrul direcți
ei amintite (șantierul da 
drumuri Tg. Jiu) j este șl 
porțiunea de IC'D m din 
dreptul dealului Bujorescu 
— lingă Motru — care stă 
In reparații de 2 ani de 
zile — doi ani I — șl nici 
măcar nu-1 semnalizată. 
Exemple șocante de nepă
sare față de viața șl bu
nul altora șl de lipsă do 
educație civică.

Obstacole serioase in ca
lea unei circulații sigure 
și fluente creează lucrări
le de reparații care durea
ză inadmisibil de mult șl 
aduc in mijlocul drumului 
adevărate depozite de ma
teriale ca șl absența Indi
catoarelor de orientare in 
marile centre urbane. La 
Intrarea In Pitești, din
spre București, calea de 
acces este sugrumată 
brusc, Ungă calea fera
tă, de o lucrare tntlrzlata, 
provocata do surparea unei 
Intarituri de beton, reali
zată la vremea el în con
diții tehnice neco-eapunză- 
toare. într-un sfert do oră 
s-au adunat vreo 130 de 
autovehicule. Mașinile fac 
slalom printre grămezile da 
pămlnt șl printre gropi, 
chiar lingă viaductul tie 
cale ferata. Pe străzile 1’1- 
teștlujul, conducătorii auto, 
după ce au scăpat cu greu 
de „gltuirea* arătată, sini 
pur și simplu dezorientați 
din cauza lipsei de indica
toare. Dlh sir. Golești o 
cotim la stingă pa sta. Gh. 
Dojn. Tov. Teodor Nlehlfor, 
vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal, re- 
ferlndu-se la șantierul de 
lingă «dea ferată, spunea 
că e doar o inttmplare. 
Oara tot o Intlmplare să Le

insă și faptul efi în timp ce 
orașul este lipsit In bună 
măsură de indicatoare. Iar 
obstacolele nu sini Înlătu
rate, 830 OW) de le! destinați 
semnalizării șl sistemati
zări! circulației stau. neto- 
io.'dțl in buget 7

Intrarea In Craiova ne 
amintește de cea din Pi
tești : șl aici lipsesc sem-

faptelor semnalează gradul 
acul de periculozitate a u- 
nor astfel de puncte, fac
torii responsabili! de între
ținerea șl repararea drumu
rilor manifestă adesea pa
sivitate, Indiferentă, atitu
dini fataliste. Este oare 
ffreu de Înțeles cl marile 
daune provocate de acci
dentele ce se produc In a-

Biblioteca Muzeului Județean 
șl-a Îmbogățit.' prin donație, pa
trimoniul cu dteva mii do vo| 
lume care nu aparținui regre
tatului critic do artă Petru Co- 
majrttascu. Purtlnd num el n a- 
cestula. care a fost profund 
atașat do meleagurile suces’ene. 
oducîndu-șl contribuția la mol 
buna cunoaștere a valorilor ar
tistice din nordul Moldovei, 
noul șl bogatul. fond documen
tar se alătură altora existente 
aid. nu mal puțin valoroase, 
printre care cel al folcloristului 
Simeon Florea Marian. Fondul 
de cărți „Petru Comarnescu" 
va fi do un real folos nu numai 

dtltorilor 
i

i”'

cercetătorilor. d ol 
suceveni.

^HARGHITA#

nale de orientare. Ieșirea 
din oraș constituie pentru 
netocalnicl o șaradă. A- ■ 
flfim cu greu, Intre- 
bind din om in om. pe 
unde trebuie s-o apucăm. 
La Coțofehii din Față — In 
drum spre Tg. Jiu — la 
trecerea peste calea- ferată 
e mare îmbulzeală. Amena
jarea porțiuni! de traver
sare a șinelor, nepermls de 
Îngustă, precum și a dru
mului plin de gropi șl hlr- 
loape, esle tărăgănata de 
timp îndelungat. Conducă
torii auto au neplăcuta sur
priză ca ta o neatenție de 
o fracțiune de se-cundă să 
aterizeze In șanț.

Primejdia pe care o re
prezintă anumite locuri pe- 

‘ rlculoasc este ilustrată, fi
rește, prin frecventa acci
dentelor ce se înregistrează 
aici. Deși sesizările miliției 
nu lipsesc, deși evidența

i

ceste locuri periculoase în
trec cu mult valoarea onor 
lucrări de prevenire și co
rectare a lor 7 Ca să nu mal

■ vorbim de victimele ome
nești care plătesc extrem 
de scump această atitudine 
de nepăsare. Iată un caz 
mai mult dedt edificator. 
■Ne aflăm In comuna Șo- 
llmbăr, de Ungă Sibiu. Șo
seaua tace cot brusc de B0 
de grade. Numărul de ma
șini care trec pe aici In 24 
de ore se ridică la paste 
8 (MO ! Aceasta nu trezește 
totuși grija forurilor locale 
de a tace tot ce depinde de 
ele pentru prevenirea acci
dentelor. in 1071 s-au înre
gistrat, la ȘeUmbăr.icel mal 
mare număr de accidenta 
din Istoria locului : 12 —- 
soldate cu 10 morți !

— Curba e de'vină, spu
ne primarul. Gh.-Basca. Tot 
așa spună șl pluL maj. Va-

sile BIrgoz. în realitate, la 
fața locului descoperim 
semnele neglijenței: lip
sesc cu desavlrșlro panouri 
luminoase, avertizoare la 
mare distanță ele. Interlo
cutorii nu s-au arătat prea 
neliniștiți, dar chiar a doua 
zl s-a produs un nou acci
dent, soldat cu un mort și 
doi grav răniți !

Care este părerea condu
cerii Consiliului popular al 
municipiului Sibiu, de care 
depinde comuna ? Culmea 
o constituie faptul că vice
președintele, Herman Sus- 
ter, .șl secretarul ecmsUluluî, 
Constantin Ilocioifl, n-au 
văzut șl n-au auzit nimic !

— Știți ce, noi n-am știut 
plnă acum că și-au pier
dut viața 10 oameni I

Iată o destăinuire care 
Ilustrează In toată dimen
siunea iul dezinteresul față 
de securitatea circulației In 
raza localităților subordo
nate.

Curba de la Șclimbăr este 
cotată, pe bună dreptate, de 
către spedalișlil I.G.M., 
drept un „punct negru" al 
circulației. Din nefericire 
pe harta țării figurează și 
alte asemenea locuri, cu o 
faimă la fel de tristă, 
unde, datorită pasivității, 
lipsei de răspundere dm 
partea celor la sarcina că
rora cade Întreținerea în 
bune condiții a căilor ru
tiere, se înregistrează 
occident după accident 
Astfel, pasajul la nivel 
situat Intre comunele Bra- 
gadlru șl Ml hă II ești, pe 
șoseaua București — Ale
xandria (D.N. S. la km 10 + 

744) a cauzat în ultimii 5 
ani 131 de accidente : cel 
situat la Ieșirea din Chlt’.ta, 
pe șoseaua București — Pi
tești (D.N. 7, la km 14 + 
524) — 9S de accidente : cel 
aflat pe șoseaua București 
— Giurgiu, in comuna Ji-

■ lava (D.N. 3, la km 7 +578)
— 83 de accidente ; cel de 
pe șoseaua Caransebeș — 
Hațeg, la Intrarea In ora
șul Oțelul Roșu (D.N. 68. la 
km 0+974) — 31 de acci
dente șjl Ca să nu mal 
vorbim de faptul că In a- 
ceste locuri transporturile 
de mărfuri lnllrzle neper- 
mls de mult, economia na
țională suferind din aceas
tă cauză pierderi Însem
nate,

Cele dteva constatări re
latate mai. sub Impun lua
rea fără InUrzlcre a acelor 
măsuri care să ducă la asi
gurarea unei circulații co
respunzătoare, fără aseme
nea riscuri, pe drumurile 
publice. înlăturarea obsta
colelor generatoare de acci
dente trebuie să fie un o- 
blcctlv imediat pe agenda 
de lucru a forurilor direct 
răspunzătoare — M.T.T.,
C.S.E.A.L. șl consiliile 
populare județene — in ve
derea ștergerii definitive de 
pe harta țării a unor astfel 
de puncte negre din colea 
circulației rutiere.

Considerăm Insă că nu se 
pol încheia aceste rindarl 
fără cîtcva Întrebări : oare 
comitetele Județene de par
tid acordă atenția necesară 
problemelor circulației pe 
raza lor de acțiune ? îndru
mă in măsura necesară 
sillile populare pentru
mal considera aceste pro
bleme ca „mărunte® 
„periferice" 7 Refcrindu-ne 

■ la un singur exemplu — 
cel din comuna Șelimblr
— dacă organele de partid 
ar fi aflat că Intr-im sin
gur punct al unei șosele 
se Înregistrează Intr-un an 
12 accidentări, eu 10 morți, 
»-ar fi manifestat aceeași 
pasivitate ?

Noi unități 
comerciale

I

La Miercurea Cluc au fost 
deschise două noi unități co
merdale menite să contribuie 
la o mai bună aprovizionare n 
populației acestui oraș aflat In 
plină dezvoltare economică și 
socială. Una din noile unități 
este un magazin specializat 
pentru articole feminine, diș- 
punînd de o fiupratață comerț- 
dală de 1 100 mp. De aseme
nea, în noul cartier „Tudor 
Vladlmlreacu" a fost Inaugurat 
un mare complex comercial, 
format dlntr-un magazin ali
mentar cu autoservire, o uni
tate de legume-fructe ș! un bu
fet expres. Spre bucuria gos
podinelor, tot aici s-a creat șl 
prima bucătărie do bloc a ora
șul ui.

con- 
a na

sau

Pentru 
îmbunătățirea 

circulației rutiere
Pe traseele cele mai dreulato 

din județul lași se pun la punct 
Btllpll de dirijare cu plăaițo 
fluorescenta, tar stațiile I.T.A. 
slnt scoase In afara părții caro
sabile. O măsurii binevenită’: 
eliminarea „punctelor negre", 
adică a curbelor cu rază mică 
de vlzJbllllnte, construindu-ee 
variante drepte, fiupralnălțate. 
De curlnd s-au încheiat lucră
rile de lărgire cu trei benzi de 
circulație a traseului care urcă 
Dealul Repedea spre motelul 
șl campingul Bucium, de Ungă 
Iași.

lvrc.lt


ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ

profunde condoleanțe

A TOVARĂȘULUI ANDRUȚA CEAUȘESCU

SCÂNTEIA — luni 17 aprilie 1972

Duminică, membri ai Comitetu
lui Executiv al C.C. nl P.C.R., 
împreună cu soțiile, au prezentat 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Romăn, șl familiei sale 
condoleanțe pentru pierderea grea 
suferită prin încetarea din viață a 
tovarășului Andruța Ceaușescu, 
tatăl secretarului general ai 
duluL

Au prezentat condoleanțe 
pășii Ion Gheorghe Maurer,

Celebrul chirurgal C.C. al P.C.R
Christiaan Barnard la București

Duminică dimineața ■ părăsit Ca- 
pitula ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Knud B. Anderisen, eu 
soția, caro, la invitația ministrului

Plecarea la Varșovia a unei delegații 

a Ministerului Muncii
O delegație a Ministerului Mun

cii, condusă de tovarășii! Petre 
Lupu, ministrul mundl, a plecat, 
duminică după-amlază, la Varșovia, 
pentru a participa la Consfătuirea 
conducătorilor organelor de stat in 
problemele muncii din țările membre 
ale C.A.E.R., care; se va desfășura

in capitala R.P. Polone, între 17 și 
21 aprilie.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezanțl membri al conducerii 
Ministerului Mundl, precum șl Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polono la Bucurcijtl.

(Agerpres)

parii-

tova- 
Emll

B&dnoraș, Manea Mfinescu, Paul 
Nlculescu-MIzlL Gheorghe Pană, 
Gheorghe Hădulescu, Vlrgll Trofln, 
Iile Verde}, Maxim Berghianu, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Lconte 
Râulu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, membr' ni Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.B., Iosif 
Banc, Petre Blajovlcî, Mlron Con- 
stantinescu, Mlhal Dalea, Mlu Do- 
brescu, Ion IonlțA, Vnslle Patllineț, 
membri supleanțl al Comitetului

Executiv ol C.C. al P.C.R., Comei 
Burtică, secretar al C.C. aî P.CJR., 
Chlvu Stoica și Constantin Pirvu- 
lescu, vechi mUitânțl al mișcării 
muncitorești.

A prezentat, de asemenea, con
doleanțe Justinian Marina, patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române.

La catafalcul pe care se afla 
corpul neînsuflețit al, tovarășului 
Andruța Ceaușescu au fost depuse 
coroane de flori.

Sentimente de adîncă și sinceră compasiune,

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit — in 
legătură cu greaua și dureroasa 
pierdere suferită prin Încetarea din 
viață a tovarășului Andruța 
Ceaușescu — telegrame de con
doleanțe din partea comitetelor ju
dețene de partid Alba, Arad, Bls- 
trița-Năsflud, Brașov, Caraș-Seve-

Constanța, Dolj, Harghita, 
Inși, Ilfov, Maramureș, Mureș, Olt, 
Suceava, Timiș, Vaslui ; din partea . 
Ministerului Forțelor Armate și 
Consiliului Politic Superior, Minis
terului Afacerilor Interne, Consi
liului Securității Statului, Comite
tului de Stat pentru Energia Nu
cleară.

în telegrame slnt exprimate,, In 
numele comuniștilor, al tuturor lo-

cultorllor acestor'Județe, ăl condu
cerii șl lucrttorllor acestor minis
tere sl, Instituții centrale, cele mal 
sincere și profunde condoleanțe.

Conductorului partidului șl sta
tului i-au fost adresate, de aseme
nea, telegrame din partea unor oa
meni al muncii, vfrstnld șl tineri, 
In care slnt exprimate sentimente 
de adlncfi compasiune.

Cronica zilei

(Agerpres)

La invlțațin Ministerului Sănătății, 
duminică rlupă-nmiazâ a eoalt In Ca
pitală prof. dr. Christiaan Barnard, 
șeful catedrei de cercetări și chirur
gie cardiacă do la Universitatea din 
Capetown, Republica Sud-Africanfi, 
chirurg de reputație mondială de la 
Spitalul Groote Schuur, care. Împreu
nă cu soția, va face o vizită in tara 
noastră

*

In România — a de- 
dtltorU ziarului n«s-

o
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Plecarea ministrului 
afacerilor externe al Danemarcei

kTșI Relațiilor Culturala, Peter 
Brnuner, secretar particular.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au foit salutați de Cornelta 

----- ■ ■“ 7—r-1 .TSToK—t' MKnescu. ministrul afacerilor exter-a.acerUor externe, al .Republicii So- ne_ CT1 aoți|li vaslle Gllga. adjunct al
clallste România, Cornellu Mfinescu, ministrului afacerilor externe. Gheor-
a făcut o vizită oficială ln țara ghe Pioleșteanu. ambasadorul Romfi-
nonstrfi. ' nlel ln Danemarca, de funcționari su-

Mlntetral danci al afacerilor ex- ^ori din Ministerul Afacerilor
£"le H fjîr I?®04*!1 'dp T- >V’< ™ O1‘ Au fost prezențl Torben Buzck 
denburg. directorul general al Direc- Nleteen, ambasadorul Danemarcei la 
tlel Afacerilor PoIIHce, Syen Bucurați, @1 membri ai ambasadei.

• (Agerprea)directorul general al Direcției Pre-

------------------------------------------------------ ------------------

Dezvoltarea relațiilor 

româno-daneze

in folosul ambelor popoare, 
al securității europene

La Arad s-au desfășurat, zilele a- 
cestea, lucrările Consfătuirii pe țară 
cu tema : „Apărarea avutului ob- ' 
ștcsc împotriva incendiilor*, organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
Economia șl Administrația Locală, In 
colaborare cu Comandamentul tru
pelor do pompieri șl Grupul de pom
pieri al județului Arad. Consfătuirea 
a analizat sprijinul pe care consiliile 
populare Judetene.<șl grupurile. JudOT ț* 
lene de pompieri, 11 acordă formații
lor civile de pompieri In activitatea 
de prevenire șl combatere a Incen
diilor, măsurile ce se impun a fl ■ 
luate de unitățile socialiste pa linia 
organizării activității de prevenire șl 
combatere a Incendiilor, urmărind, 
totodată, generalizarea experienței 
unor formații civile de pompieri

fruntașe tn executarea sarcinilor ce 
le revin ln munca de apărare a avu
tului obștesc Împotriva incendiilor.

fir
în zilele de 15 șl 16 aprl.be s-a des

fășurat la București Conferința națio
nală a Sode tații de științe filologice 
din România ■ \_________  , ___

A fost prezentată darea de seamă . condiție a modernizării ’ șl perfecțio- 
a activității societății paperioada fe- nȘrii stadiului fizicii, șl chimiei*. Des- 
bruariftTW-—...... -
dezbaterilor, partldpanțil âu făcut 
numeroase propuneri privind Îmbu
nătățirea șl perfecționarea muncii <»- 
cletațiL în încheierea lucrărilor au 
fost alese organele de conducere alo 
societății.

dimineața, vernisajul expoziției flla- 
lellce bilaterale „București — Varșo
via*.

*
Duminică s-au încheia! lucsările 

consfătuirii naționale cu tema „Reali
zarea legăturii dintre Invfițămlntul 
raportor șl cel de cultură generală,

ir "
La sediul Asociației filateUștllor 

din București a avut k>c, duminică

__  . ... tulul , ,ȘCOT 
lor-Județean Dolj „  ialel locale
a Societății de științe fizice și chi
mice, consfătuirea a reunit un însem
nat număr de cadre didactice din ln- 
vățămintul (superior șl din liceele de 
apeclaUtate și de cultură generală din 
toate județele țării.

(Agerpres)

„Vizita mea 
clacat, pentru 
tru, celebrul chirurg — a pornit da 
la legăturile mele cu pacienții 
români pe care l-am operat șl Îngri
jit la Groote Schuur. El au devenit 
prietenii mei, tnl-au vorbit cu dra
goste despre țara lor șl ne-au trezit, 
mie șl soției mele, interesul de a 
o cunoaște, lată-ne, ded. sub soarele 
cald al Bucureșltalul, obosiți după 
lunga călătorie făcută de la Cape
town plnă aici, dar fericițif că am

’• Sțntem bucurogi să* putem r s-îzl’.a 
țara dumncavoaslră, ca oaspeți nl 
Ministerului Sănătății, să cunoaștem 
cadrai do activitate și preocupările 
lumii medicale româneșlL Aștept, in 
cale citeva zile pe care le voi petrece 
ln România, să cunosc spitale ?1 
clinici, să am contacte cu specia-

liștll dv„ ale căror lucrări le cu
nosc dcocnmdafâ din leduri.

Mă Întrebați despre viitorul trans
plantului de inimii? E un subiect 
foarte vast, despre core spear să pot 
vorbi pa larg ln Ințllnirile male cu 
chirurgii români.

Prima mea Impresie despre Româ
nia : primirea deosebit de priete
nească ce ml s-a făcut.

Ați avut amabilitatea să-mi tri
miteți un almanah „Sdnîela" 1972 
ln care am fost Interesat aă-ml văd 
contribuția. De aceea, cu acest pri
lej, țin să transmit cete maj cordiale 
salutari dUtorllor dumneavoastră*.

(„ln timpul coiuemnăril acestui 
microișitervlu, pe aeroportul inier- 
națlonal Oiopeni, doi bfiicH »-au a- 
proplat da profesorul Barnard, im- 
brdlișlndu-l cu recunoftintă : slnt doi 
dintre micii ifli padenll romdnf, 
Cristian Bogdan din Ploiești și lloria 
Sfimfirghiian din Brdila, pe care-i 
reeecle acum liufinfitoiiți. Ne reamin
tim cd. despre primul dintre' ei^'dr. 
Barngrd adierii (n: Almanahul 1',iScln- 
teia*’, Mmitlndu-ne ulterior o' scri
soare in care spunea : „Voi veni ln 
Europa (n luna aprilie a.e. șl sper 
sd vizitez România'). ’

Bun sosit, dr.' Barnard I'

Victor VANTU

'î 

ț.

în cadrul politicii el externe Iu
bitoare de pace, România socialistă, 
mlliUnd neobosit pentru dezvoltarea 
prleienlel șl colaborării eu toate ta
rile socialiste, se pronunță șl acțio
nează pereeverent. In spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, pen
tru extinderea relațiilor de coope
rare pe multiple planuri cu toate 
statele globului, Indiferent de orln- 
duirea lor sodal-polltlcă — o aten
ție deosebita ncbrdlhd. In mod fi
resc, țărilor de pe continentul euro
pean. ln acest sens, este remareu- 
bllă evoluția pozitivă, ascendentă, 
a relațiilor dintre țara noastră șj 
Danemarca.-

In dezvoltarea bunelor raporturi 
dintre cele două țări a» ortit un rol 
important contactele șl r convorbirile
romăno-daneze la nivel înalt între 
care amintim vizita in Danemarca, 
ln lO&O, a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
.șl vizita ln România a primului mi
nistru al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, in 1957.

în contextul acestui fructuos dia
log romăno-danez s-a înscris și re
centa vizită ta țara noastră a mi
nistrului afacerilor externe al Da
nemarcei, Knud B. Andersen. înal
tul oaspete a fost primit de pre
ședintele Consiliului de Slat, Nlcolae 
Ceaușescu, șl de președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, șl a purtat discuții cu omo
logul său romări. în cursul acestor 
Intllnlri și convorbirilor desfășura
te Intr-o atmosferă de cordialitate, 
stimă șl Înțelegere reciprocă, s-au 
evidențiat cu satisfacție de ambele 
părți progresele realizate pe planul 
schimburilor economice, eooperfiriî 
industriale șl tehnlco-ștllnțlf<ce, 
schimburilor culturale. Realizările 
țării noastre fa; domeniul industriei 
șl fa celelalte sectoare ale econo
miei. precum ți nivelul dezvoltării 
economice- a Danemarcei oferă ■ po- ■ 
slbilitățl mereu., in creștere pentru’ ’ 
spofIfed^’eonîȘr{ull|î »•’ cooperării- - 
economice romflno-daneze. Comu
nicatul dat publicității consemnea
ză hotărlrea celor două părți de a 
valorifica cit mal larg acesie posi
bilități, prin extinderea șl diversi
ficarea relațiilor romflno-dnneze, 
pe planuri multilaterale, pe baza 
avantajului reciproc.

Discuțiile ta problemele situației 
Internaționale actuale au pus In lu
mină existența unei largi asemă
nări și Identități a punctelor de ve
dere ale celor două părți. A fost a- 
flrmată șl cu acest prilej necesita
tea dezvoltării unor raporturi nor
male, de bună vecinătate, Intre sta
te, bazate pe principiile indepen
denței șl suveranității naționale, 
egalității, neamestecului In treburi
le interne si avantajului reciproc, 
ca o condiție sine qua non a unul 
climat de destindere și securitate 
internațională. în concordanță cu 
aceste principii fundamentale ale 
dreptului internațional, părțile s-au 
pronunțat pentru abolirea forței sau 
amenințării cu forța In relațiile In
ternaționale, pentru rezolvarea pa 
cale pașnică a problemelor litigioa
se, pentru respectarea dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de a-șî 
hotărî liber șl suveran viitorul său.

România șl Danemarca, ca țări 
europene ale căror destine slnt 
slrlns legate de viitorul pașnic al 
continentului nostru, conlucrează de 
mai mulți ani, Împreună cu alte 
state ale continentului- pentru pro
movarea dezideratului major al 
securității europene. " 
tualelor convorbiri, ___
lat cu satisfacție că In ultima vre
me ®e afirmă tot mal pregnant voin
ța statelor de pe continent de a în
făptui un sistem de securitate care 
s.ă garanteze dezvoltarea pașnică, 
liberă șl independentă a fiecărei 
națiuni, să permită dezvoltarea 
unul circuit neîngrădit, larg, de va
lori materiale șl spirituale, Intr-un 
climat de înțelegere șl bună veci
nătate. La realizarea acestui obiec
tiv ar contribui considerabil orga
nizarea conferinței general-euro- 
nene pentru securitate ț! cooperare, 
în comunicat se arată că cele două 
părți consideră că „in prezent există 
un cUmot" politic favorabil pentru a

* „ „ irea
multilâieral și convo-’

ta europeană, la care să 
(■mijlocit șl pe bază de 

toate (firile Interesate".

ui maior
In cadrul ac

ele au consta -
i'
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FOTBAL: O etapă a oaspeților
CLASAMENTUL

J3
II

7 3 
0 8 
3 7

fie Indecizia Iul 
intervențiile

21 11
21
21

39—17
31—27
31-ZI

ETAPA VIITOARE
(miercuri. 19 aprilie)

o STEAUA — PETROLUL 3—0 (3—0). Au marcat: Pante® (mln. 11 
șl 27), Vlgu (mln. 28).

• POLITEHNICA IAȘI — F. C. ARGEȘ 0—1 (0—1). A marcat : Roșu 
(mln. 19).

e JIUL PETROȘANI — STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A marcat : 
Mulțescu (mln. 90).

0 S. C. BACAU — RAPID 1—0 (0—0). A marcat : Dembrovskl 
77 — din II m).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — UNIVERSITATEA CLUJ 
(0—1). A marcat : taci (mln. 0).

0 CRIȘUL ORADEA — FARUL 1—1 (0—1). Au marcat : Ologii 
23). respectiv, lujcacl.

0 C.F.R. CLUJ — U.T.A. 0—0.
O DINAMO — AS.A. 1—2'(0—1). Au marcat Văradi (două), respectiv 

FI. Dumitrescu.

„GALA FRUNTAȘILOR"
CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE 

ALE ROMÂNIEI
dimineață,
Floreasca. '

U.T.A.
F.C. Argeș 
,,U“ Cluj 
A.S.A.

Tg. Mureș 
Steagul roșu 
S.C. Bacău 
Steaua 
Dlnamo 
,.U" Craiova 
Jiul 
Rapid 
Farul 
Pelrolul 
Politehnica 
C.F.R. Cluj 
Crlșuî

9 7
9 0

J0 4
8 6
8 5
8 5
8 5
8 3
7 5 

.'7 5
5 8
3 7
2 0

21—19
25—11’ 21
33—26 24
27—18 22

24
21
21
19 .
19
19
18
13
10

20—25
19—25
24—27
19—28
10—25
22—27
14—29
9—32

pa de Ieri a 
campionatului di
viziei A — cam- 
nlonat In care, ac- 

. aten- 
este 
spre 

dintre 
Imediat 

cla
să de- 
echlpa 

___ _ a pe dl-jț 
namovlștll bucurcștenl chiar pe te
renul și in fața suporterilor proprii 
Victoria oaspeților este absolut me
ritata, chiar dacă, ln ansamblu, cel 
ee au dominat nu fost dlnamovlștli. 
Aveam să vedem Insă că antrenorul 
Tiberiu Bone șl elevii săi au pregă
tit șl au aplicat bine cea mal 
decvală tactică de Joc, nelnleresln- 
du-1 dedt contraatacurile șl, bine
înțeles, jocul ln ofsaid (cursă pe care 
dlnamovlștJI nu nu putat-o evita a- 
proape niciodată). Este Interesant 
de subliniat că tlrgu-mureșonll ar 
fi putui; marca Încă două-trel go- 

\ lurl, ta special ln ultima parte a 
partidei. La rlndul lor, dlnamovlștii 
au avut o serie — deloc mică — de 
ocazii la poarta lui Solyom, Insă

plouat In ț— 
tualmente. 
țla tuturor 
îndreptată 
duelul 
U.T.A. șl 
următoarele 

sate (mereu altele...) — avea 
buteze cu o mare surpriză : 
A.S.A. Tg. Mureș a Întrecut

a-

Dom Popescu, fie 
Intervențiile salvatoare ale por
tarului oaspeților sau ale fundașu
lui Czoko (de două ori a degajat de 
pe linia porții I) au făcut ca Dl
namo sfi nu albă succes. Fărfi Îndo
ială, cunosclnd componența liniei 
de atac, ln general componența for
mației bucureșleno (cu dnd selec
ționați ln lotul reprezentativ pentru 
medul cu Ungaria, nu ne putem 
explica deloc — sau, oricum, pro
duce Îngrijorare — Jocul complet 
dezorientat al echipei Dlnamo, lipsa 
dA vlagă a celor mai mulți dintre 
jucători, abandonul luptei din 
naiul partidei.

Revenind 1a celelalte moduri ale 
etapei de ieri, observăm că, cxcep- 
tlnd situația de pe stadionul „23 
August* din București (Steaua 8-a 
lmpua șl s-n detașat net chior din 
primele 30 de minute), echipele n- 
flate in deplasare au Jucat cu mult 
curaj, cu eficiență chiar, la Iași, 
Craiova, Oradea conducted la pauzfi 
cu 1—0.

Fotbaliștii din Arad, chiar dacfi 
ieri nu au învins ta Cluj pe C.F.R., 
rflmln In continuare pe poziție, 
tențl fiind acum ta F.C. Argeș...

»

Universitatea Cluj — Dlnamo. 
Rapid — Universitatea Craiova, 
Politehnica Iași — C.F.R. Ciul. 
F. C. Argeș — U.T.A.. S. C. Ba
cău — Jiul. Steagul roșu Bra
șov — Crlșuî, A.S.A. Tg. Mti- 
reș — Steaua, Farul Constan
ta — Petrolul.

fl-
I

DIVIZIA B I

i

TIM1ȘOARA (Co
respondentul „Sdn- 
telf*. Cezar Ioana). 
Rugblștl! de la Uni
versitatea Timișoa
ra — aplaudați de 
dteva mii de spec
tatori — au învins 
teri cu 15—3 (0—0) 
pe Grlvița roșie

Seria I: F. C. GalaU — Ș. N. Ol
tenița 2—0 ; Progresul București — 
Dunărea Giurgiu 1—0 : Poiana Clm- 
plna — Știința Bacău 2—1 : Portul- 
Constanța — Sportul studențesc Bucu
rești 3—1 ; C.F.R. Pașcani — Meta
lul Ptopeni 0—0 : Progresul Brăila — 
Politehnica Galați 3—0 : Metalul Tlr- 
govlște — Ceahlăul Piatra Neamț 
I—0 ; Metalul București — Chimia 
Rm. Vllcca 2—0.

în clasament, după 25 de etape, 
conduce in continuare Sportul stu- 

, dentese C-J puncte), urmat de Pro- 
’ greșul București (27 puncte).

pe GrlvlU roșie 
mențlnlndu-ce astfel Ln lupta directa 
pentru șefia clasamentului. Obținută 
In urma unei dispute extrem do In- 
dirjlte, dar, ln același timp, foarte 
frumoase (meritele, revin ambelor 
formații),, victoria rugblștilor timișo
reni confirmă forma lor bună din ac
tualul campionat. Faptul cfi partidele 
cu două dintre pretendentele la titlu, 
respectiv .cu Știința Petroșani si 
Steaua București, vor avea Ioc !a Tî- 
mlșoara. lasă al se spere că Unlver- 

do Mtoenil Baia sita tea poate aspira chiar la cuceri
rea titlului-,

Seria a II-a : Minerul Anina — O- 
llmpla Oradea 3—0 ; C.S.M. Sibiu — 
Minerul Bala Mare 3—1 : C.F.R. A- 
rad — Olimpia Satu Mare 1—0 : 
C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița 
3—0 ; Gaz metan Mediaș — Politeh
nica Timișoara 2—0 ; Metalurgistul 
Cuolr — C.S.M. Reșița 1—0 : Chimia 
Făgăraș — Corvlnul Hunedoara 5—0 : 
Elertroputcre Craiova — Vulturii 
Textila Lugoj 2—0.

în clasament după 20 de etape, 
același lider: C.S.M. Reșița _ 123 
puncte), urmat 
Mare (24 puncte),

Ieri
în sala _________
gimnastele si Hlni- 

_ naștil fruntași nl 
clasamentelor ' In
dividuale compu
se au oferit un a- 
devărnl spectacol 
de gală numero
șilor șl cnluztașl*.- 

tori (majoritatea tineri), 
dacă II putem numi ast

fel — au fost Elena Ceampelea. a- 
prcctata noastră gimnasta, șl cam
pionul polonez Androzj Szalria — 
ocupanțl ai locului I In cite trei 
clasamente pe aparate (Ceampelea 
ta sol. sărituri șl blrnfi : Szajna — 
ta paralele, sol și sărituri). La ce
lelalte «narate, primele tocuri le-au 
ocupat Alina Goreac (paralele ine
gale). Constantin Pet.-ețcu (baril). 
Dan Grecu (inele șl cal).

Actuala edifie a campionatelor ln-

ternațlonale ale României. , reunind 
reprezentanții cel mai autorizați al 
filmnaytlcîi din 10 țâri (Bulgaria. 
Celimloyaclp. Franța, Iugoslavia. 
Maroc. Olanda. Polonia. Suedia. Un
garia. România), a Însemnai — după 
cum recunosc specialiștii — un foar
te util examen de verificare înain
tea Jorurllor Olimpice, ia rare nu
meroși dintre cel ca s-au aflat acum 
tn întrere-e la florea'sca âu șan«e 
să participe. Antrenorilor noștri. In 
general amatorilor de gimnastică, 
le-a făcut o deosebită ulăcefe fanlul 

■ că — deși Inril In elină pregătire.
exercițiile, deci nefllnd la nunct 
pe măsura pretențiilor ce le Dresu- 
pune competiția olimpică i— Elena 
Geampelea șl Alina Goreac (prima 
cu un Drogram liber la sol
zlasmant). precum și Dan Grecu 
s-au ridicat deasupra celorlalți com
pel! tort

entu-

Ilie Năstase a ciștigat 
turneul de la Madrid
T'entamahul nostru Iile Năstase a 

repurtat un nou sl remarcabil succes 
Internațional, dștiglnâ de o manieră 
spectaculoasă concursul de 1a Madrid, 
dotat cu ,;Cupa Mella*. în semifina
lele ' competiției. Năstase a reușit gfi-1 
Învingă pe aorectaiul jucător ceho
slovac Jan Kodes cu scorul de 3—0. 
6—7. 7—6. 7—6. 6—3. După cum se 
știe, aceasta Intilnlre fusese Inlrerun- 
tfi din cauza Întunericului. In conti
nuare, campionul român a desfășurat 
un ioc exceultonal, reușind să-1 eli
mine oe Rodea, Învingătorul de la 
Roland .Garros. în finală. Iile Năstase 
a primit replica altui tocător ceho
slovac. Frantisek Pata. Confirmlnd 
forma In care ce află. Năatase s-a im- 
DiPi cu autoritate In trei setări (0—0. 
8—0. 6—l). l&slnd o frumoasă impre
sie publicului spectator, care l-a a- 
ptaudat Îndelung pentru demonstra
ția sa.

. 'se,,trece „fără îutîrziere la pregăti 
, Intr-un cadru multilâieral și con._ 
' c.iien conferinței pentru securitutes 

și cooperarea >- „»—
participe nerni, 
egalitate ,__ _____________
Cele două țări slnt hotarlte să de
pună eforturi active pentru reali
zarea acestei .conferințe șl să ac
ționeze, ta acest sens, pentru ține
rea, ta Helsinki, a unei reuniuni 
pregătitoare multilaterale. Afir
marea acestei poziții a celor două 
țări — poziție susținuta șl de alte 
gUverne europene — este menită să 
contribuie la trecerea netntlrztată 
la faza reuniunilor multilaterale.

O influență pozitivă asupra pro
cesului de destindere ln Europa ar 
exercita, lâră îndoială, ratificarea 
tratatelor încheiate de R.F. a Ger
maniei cu U.R.S.S. si Polonia, 
trărll In vlgoațe a Acordului . _ 
dripnrtlt de la Berlin din 3 sep
tembrie I97L

Atribuind o atenție deosebită 
realizării unor, măsuri eficiente d» 
dezarmare, In primul rfnd de de
zarmare nucleară. Romania șl Da
nemarca sprijină convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare. 
Crearea In toate țările n condițiilor 
pentru punerea fa valoare a resur
selor proprii, înlăturarea tuturor 
obstacolelor din calea schimburilor 
de valori materiale slnt cerințe 
esențiale ale progresului șl păcii — 
In favoarea cărora părțile s-au pro
nunțat ta mod ferm. Ele au sub
liniat rolul pe care-I poate aven 
actuale sesiune U.N.C.T.A.D. pentru 
promovarea Intereselor țărilor ln 
curs de dezvoltare — problemă din 
cele mal acute ale vieții Internațio
nale.

Vizita ministrului de externe al 
Danemarcei In țara noastră a mar
cat o contribuție ta consolidarea 
relațiilor de prleienle romăno-dane- 
ze. fa concordanță cu Inferesele 
ambelor popoare, ale destinderii șl 
păcii.

a in- 
cva-

j 
I

0 în campionatele europene de le
nte de masă, care au,loc la .Rotter
dam (Otanda). echipa feminină a 
Homâriiei a Învins cu 3—D selecțio
nata Austriei și s-a calificat pentru 
grapa semifinală. In competiția mas
culină, echipa Suediei a dteous cu 
scorul de 5—0 de echipa RomânleL 
Jucătorii români vor juca pentru al
cătuirea clasamentului de la locurile 
11 la 20.
t . • V " ’

0 Duminică, la Ploiești s-a disputat 
o nouă Intilnlre de volei dintre e- 
chlpele masculine ale României șl 
R.D. ’ Germane. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (13—1
15—3, 13—15. 13—15, 13—3).

o Competiția Internațională do ci
clism pentru „Cupa Steaua* a luat 
sfirșit Ieri cu» etapa pe circuit, care 
a avut loc ln-Capitală, pe.traseul de 
la Toboc-Tel. Din‘nou victoria a re
venit alergătorului bulgar M. Mar
tinov, care a parcurs 60 km in 
lh 42' 30”’. El n dispus la sprintul fi
nal1 de Ene Ștefan (Steaua) șl de 
Ș le to nov (Bulgaria), ln clasamentul 
final Martinov s-a clasat pe primul 
loc.

la o dală care urmează să fio stabi
lita zilele acestea.

0 5,31 m ta prăjină !
La interval do numai o taptămlnă. 

atletul suedez Kjell Isaksson a co
rectai din nou recordul mondial In 
proba de săritură cu prăjina. El a 
trecut peste ștacheta ridicata la 
5JH rn, performanță superioară cu 
trei centimetri recordului anterior 
care-l aparținea. în vlrstă de 24 de 
ani. KJeil Isaksaon este profesor do 
educație fizică.

României. Bulgaria a dispus cu 
scorul de 103—47 (47—26) de echipa 
SirieL
. 0 Concursul internațional de schi 
de In Passo del Tonale (Italia) a 
programat o noufi probă masculină 
de dnJâtn' uriaș. In care victoria a 
revenit austriacului Hânsl Hlnter- 
seer. Proba feminină de slalom spe
cial a fost cLțligata de «chioara 
franceză Daniele Debernard.

Viorel POPESCU

0 Etapa a 5-a n Turului ciclist al 
Marocului, desfășurata pe traseul 
Faz— Khenlfra, a fost cîștlgată de so
vieticul Llhacev. cronometrat pe dis
tanta de 169 km fa 4h a3”39”. In a- 
ceiașl timp cu învingătorul au sosit 
belgianul DiUen și olandezul Den 
Hertog. în .clasamentul general ln^ 
dividual continuă să conducă fran
cezul Jacques Esclnssan. urmat de 
Serlet (Belgia) la 33".

■9. o Rezultate înregistrate ln etaDa 
a 28-a a campionatului vest-german 
de fotbal : Borussia Moenchenglad
bach — Borussia Dortmund 7—I ; 
Arminia Bielefeld — F. C. KSln 
2—3 : Rolwelss Oberhausen—Schalke 
04 2—3 ; Eintracht Braunschweig — 
Fortuna Dusseldorf 1—I ; Bayern 
MOneheri — Hanovra M 3—1,; 
Werder Bremen — Hertha B.S.C. 5—6.

Primele trei locuri ’In clasament 
Ie ocupă echipele Bayern MOriehen 
(45 puncte). Schalke (M (44 buncte). 
Borussia Moenchengladbach (37 
puncte).

• După opt runde, ln turneul 
zonal de șah de la Vrnjxcka 
Bsnja continuă să conducă 
maestrul Iugoslav Rukavlna cu 
6 puncte, urmat de Hardston — 
5.3 puncte. Adortan, Mallch, PsI- 
bil — 5 puncte, Boboțov — 4,5 
puncte. Cloclltea, care a remizat 
ln runda a opta eu Pslbll, ocupă 
locul 8 cu 3,5 puncte șl o parti
dă Întreruptă.

• La Zagreb (Iugoslavia) s-a dis
putat meciul dintre echipa locală 
Konkordia șl formația Slavia Progn, 
oontlnd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni1* 
Ia hochei pe larbfl. Sportivii ceho
slovaci au ciștlgat cu «corul de I—0 
(0—0) șl g-au calificat pentru semifi
nalele competiției.

o La Fraga, In campionatul mon
dial de hochei pe gheață, echipa 
U.H.S.S, a Învins cu 7—0 (4—0. 1—0. 
2—0) echipa RF. a Germanici.

Cu ocazia lucrărilor ligi! Interna
ționale s-a stabilit ca viitoarea edi
ție a campionatelor mondiale grupa 
„A* eă albă loc in 1973 ța Moscova 
(28 martie—15 aprilie). Jocurile gru
pei „B" se vor disputa intre 18 șl 23 
martie la Graz (Austria). Ințllnirile 
grupei ’„C* se vor disputa in Olanda.

o tn semifinalele „Cupei Angliei* 
la fotbal s-nu înregistrat următoa
rele rezultate : Leeds—Birmingham 
3-0 (2—0) ; Arsenal—Stoke City l—l 
(partida se rejoacă miercuri).

O La Ilaseovo (Bulgaria), ln!r-o 
grupă preliminară a campionatului 
european de baschet nentru lunlori. 
selecționata Ungarie! a învins cu
scorul de 45—43 (22-14) echipa U

o Olimpiada de șah a nevă- 
zălorllor a continuat la Medalln 
(Iugoslavia) cu Ințllnirile din 
turul patru. In meciul dlnire e- 
chlpcle României și Spaniei, 
scorul este egal 1—1. (două par
tide Inîrerupie). ‘. It în clasament 
conduce U.RS.S. cu 10 puncte 
(3), urmată do Iugoslavia — 9 
puncte (3), R.D. Germană — 8 
puncte (1), România — 1 punc
te (2) ele.

B

■A

• Cursa cicliști internațională 
desfășurată Ia VPasmnel (Belgia) s-a 
încheiat cu victoria rutierului bel
gian Christian Callens, cronometrat 
pe distanta de 225 km in 5h 28". în 
același Umn cu învingătorul a sosit 
compatriotul eău. Ludo van Stae- 
yen. Iar la 8 secundo un pluton din 
care făceau parte, printre alții, bel
gienii Roger de Vlneminck, Andră 
Dlerlckx, Jean Ronsmans, francezii 
Jean Catieau, Jacques Botherel, 
Georges Chappe.

• La Bergen (Norvegia) s-a dis
putat Intilnlrea Internațională de 
handbal dintre selecționatele mascu
line ale Norvegiei șl S.U.A. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
17—10 (9—6),

aprl.be
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KURT WALDHEIM DESPRE CONTRIBUȚIA ACTIVA 
A ROMÂNIEI LA EFORTURILE PENTRU PACE

Șl înțelegere in lume

SANTIAGO DE CIULE 18. — Corespondentul nditru, E. Pop, trans
mite : In capitala chllianâ au continuat dezbaterile celei de-a treia 
conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț fi dezvoltare.

L. N. Mishra.’ ministrul comerțului 
exterior al Indiei, conducătorul de
legație! indiene,, a apreciat «ealunea 
ca deosebit de importantă, retevind 
caracterul ei reprezentativ, prin par
ticiparea — pentru prima oară — a 
unor noi etate. L. N. Mishra a subli
niat Însemnătatea deosebita a pre
zenței delegnl'el R. P. Chineze.

Remnrdnd rolul Internațional im
portant al U.N.C.T.A.D., delegatul 
Libiei s-a referit la o serie de ne
cesități ale țărilor ta cura de dezvol
tare, valorificarea energiilor proprii 
trebuind să fie completată cu o coo
perare Internațională leală Vorbito
rul s subliniat, de ngemenea, că ar 
fi binevenită din punct de vedere ai 
utilității economice, redeschiderea 
Canalului de Suez.

tarul general al O.N.U. a subliniat că 
se manifestă un mare interes 
pentru cea de-a IH-a conferință 
(LN.C.T.A.D., ceea ce .reflectă efortul 
international In vederea găsirii celor 
mal potrivite soluții In scopul spri
jinirii lărildr In cure de dezvoltare, 
penlrit Intensificarea cooperării Intre 
țările' dezvoltate și cele ta curs de 
dezvoltare.

într-O’convorbire pe care a avut-o, 
la încheierea conferinței de presă, 
cu corespondentul nostru, secretarul 
general al O.N.U. a dat o,Înaltă apre
ciere rolului important șl constructiv 
al României fa viața Internaționali, 
contribuției gale active și constante la 
eforturile generale pentru pace și 
înțelegere în lume. Secretarul gene
ral al O.N.U. s-a referit, dtranme- 
neo. la „aportul extrem de pozlilv 
și inițiativele Romilnlci la O.N.U.", 
subliniind utilitatea acțiunilor pc 
care'țara noastră le desfășoară pe 
plan internațional ta direcția conso
lidării păcii gt securității.

Trupe laigonezo împresurate de forjele patriotice la vest de Dong Ha

Baze americano-saigoneze 
sub fîruB trupelor de eliberare

vietnameze
(Agerpres). — Continulndu-ți ofenrica 
■talgonexe, luptătorii Frontului National 

noaptea Ae stmbătă 
de importanță sira-

VIETNAMUL DE SUD ÎS (Agerpres). 
împotriva bazelor americano-; 
de Eliberare din Vietnamul de sud au alocai, ta î 
spre duminică, mai multe orașe sud-'vietnameze de 
tegică. '

CONGRESUL
PARTIDULUI SOCIALIST

AUSTRIAC
ril socialiste, dat fiind 
eh actualul cabinet 
este confruntat cu o 
scrie de dificultăți 
ta economie, datorate 
puternicelor tendin',e 
Inflaționiste, care au 
ca efect creșterea nc- 
calerată a 'costului 
vieții.

In centrul dezbate
rilor de la Villach va 
sta raportul prezentat 
de Bruno Kreiaky, 
președintele P.S.A.. 
urmat de. discuții si 
de Intervenții ele

BONN 16 (Agerprts). — Guvernul 
As la Bonn a Inițiat o campanie de 
Informare a opiniei publice v«st-gcr- 
mane asupra importanței 
Încheiata oi Uniunea Sovietică și Po- 
tonja. în acest cedru, reprezentanți al 
guvernul iii au făcut declara! îl publi
ce, care au fost Inserate In paginile 
prindpaleilar ziare din K. F. a Ger
manici.

Reafirtntadu-țri poziția, , canc^onil 
Willy Brandi a arătat că'l,cele-două, 
tratate reprezintă o contribuție la 
destinderea lnterhailunălă, In'rtntele- 
fferea intre popoare și cauza păcii-. 
Amintind că Bundeslagul «ste chemat 
să se pronunțe in curind asupra roli- 
ficikrii tratatelor, cancelarul, a relevat 
că „lumea «șlcapt& cu un mare inte
res această hotărire, guvernele țărilor 
din Vest și din Est urmărind să de
pună, in eonflnuare, eforinri în direc
ția întăririi colaborării șl a lichidării 
urmărilor războiului rece’

tratatelor

La Da Nang, opt militări ameri
cani au fost răniți și un bombar
dier „C-lllH avariat de proiectilele 
lansate de- patriot: asupra aeropor
tului orașului șd bttzei militare clin 
vecfa&talca Iul, unde alațlonează 
pateu escadrile do avioane ameri
cane „Phantom*,, folosite în războ
iul aărfan împotriva R.D. Vietnam.

Tit Delta Mekon^ului a fost ata
cată baza americană de la Binh 
Thuy, din apropierea orsțulu! 
Can Tho.

Luptele continuă șl, ta tarul bazei 
„Bastogne", la 20 tun sud-vest d« 
Hue, precum și în împrejurimii» 
orașului An Loc, unde au loc cioc
niri Intre forțele F.N.E. și trup» 
saigoneze hl oca te. p®. șoseaua nr. 13.-

Pe do altă parte, se anunță că 
duminică dimineață bombardiere 
^13-52“ au efectuat mai multe rai
duri ta special deasupra- orașului 
An'- Loc,''oftai sub coritroSul'torțelor 

,,! ih'H ■ '■ ti nt «.urs'

de eliberare. Agenția U.PX apre
ciază că au fost cele mal puternice 
raiduri ale bombardierelor ameri
cane in Vietnamul de sud de la 
sHrșltul lunii martie.

O explozie 
duminică spre 
muniții de la 
bază logistică a

prinz la depozitul de 
Lai Kha, pAncipala 

. „ _ 1 . operațiunilor pe
caro trupele amraicano-salgoneza le 
desfășoară pe șoseaua nr. 13, la 
nord do Saigon, Împotriva forțelor 
patriotice care au eliberat orașul 
An Loc.

Interviu acordat , postului 
Sudwestfunk, cancelarul

DECXAHAȚIA MINISTRULUI 
BRITANIC PENTRU PROBLE

MELE IRLANDEI DE NORD
LONDRA 16 .(Agerpres). — Mi nis

trul britanic î fasărdha! cu proble
mele Irlandei de Nord, William 
Whitelaw. s-a declarat convins că 
„un, număr crescind. de nurd-lrlan- 
dezî preferă o democrație liber 
consimțita, in locul legii armelor". 
El ■ a apreciat că' ,.marea majoritate 
a locuitorilor ULsteruIui dorește să 
se pună capii violenței și sâ albă 
posibilitatea de a munci*.

Pe do altă parte. Whitelaw ,nu a 
ascuns dificultatea mlșlunli sala, 
diito-ită celor care încearcă să-l de
termine Lă utilizeze .ieslea escala
dării represiunii .-militare, care nu 
rezolvă’cu nimfe situația, ci asprește 
șl mai .mult lupta dintre cela două 
comunități religioase". ;

AEROPORTUL DIN PNOM 
PENH ATACAT DE PĂTRIOȚI

RNOM 'PENII. ■ 16 (Agerpres);, — 
Forțele pairlolice cambodgiene »u 
atacai, in noaptea de slmbălă spre 
duminica,’ cu uit puternic tir de ta- 
eheie și morltere. aeroportul .civil șl 
militar din Pnom Penii. în .ultimele 
luni, aeroportul a fost. b*upux In' re
petate rimtari aîaeurilor .’ pașibțl-: 
lor. in cursul imbr bombardamente 
mative,din 20—21 marile' mai multe 
avioane și elicoptere au fost •'ava
riate................

PARIS 15 (Agerpres). -n Delegata 
R. D. Vietnam la conferința; cvadrl- 
parlită de la Paris , In problema 
Vietnamului a propus delegației 
americane reluarea lucrărilor oonfe- 
rlnței. într-o declarațte a delegației 
R.D.V.. dată pQbllcliăm la Paris, sa 
arată că hotârirea unilaterală a Sta
telor, Unite de n întrerupe pe tui 
timp nelimitat activitatea conferin
țe? ..demonstrează, intenția S.U.A. de 
a obliga partea vietnameză să ducă 
tratative In cosirditHle ce convin părții 
americane". j- _ ■

Delegația R. O. Vietnam a propui 
ca ședința a 146-a a conferinței aă 
albă loc Joi, 27 aprilie.

ZIUA INDEPENDENȚEI

SIRIEI
Cereri de expropriere a 

latifundiilor în Mexic. SuU
pentru, startul noilor convorbiri 
dintre liderii celor două comunități 
cipriote". , ’

Azi, începe fa Vil
lach — important 
centru feroviar. In
dustrial șl comereinl 
din regiunea Carintia 
— al 21-lea congres al 
Partidului, Socialist 
Austriac. Forai su
prem al partidului va 
reuni 351 delegați. 200 
de oaspeți și nume
roși tayltaU.

Data convocării con
gresului coincide cu 
Împlinirea a <loî ani 
de in formarea cabi
netului KreJxlry. pri- _ __ __
mul’ guvern socialist «membrilor guvernului, 
din perioada postbe
lică. Congresul va 
prilejul o analiză a 
experienței dobtadlte 
fa cel doi arti-de gu
vernare. parmlțlnd. 
totodată, schițarea li
niilor ‘ directoare pen
tru viitor. După cum 
a reiesrtt din' dezbate
rile ce au precedat 
owigreaul. cadrele de 
bază ale partidului 
stat preocupate de 
perspectiva guvern 6-

rPe , adresa congre
sului au fost trimise 
84 de propuneri șl re
zoluții. in rozoiuțiUs 
de politică externă,- 
organizații influente 
ale I’.S.A. se pronunța 
pentru o conferința a 
«securității europene, 
pentru dezarmare ge
nerală, pentru siablil- 
rea de relații diplo- 
niaKce cu R. D. Viet
nam. ta sprijinul unei Villach

politicii externe acti
ve, care să serveas
că destinderii dezar
mării șl păcii ta lume.

După toate indicii
le, factorii, responsa
bili al P.S.A. vor con
centra atenția deleaa- 
tllor asupra unor pro
bleme concrete, de 
larg interes national 
Guvernul socialist își 
propune pe prlm-plan 
o serie de reforme ne
cesare ta diferite do
menii, unele nereallza- 
tc chiar de „incom
pleta revoluție bur
gheză din 1648“ (revis
ta „Zuku.nft"). In acest 
fel, P.S.A. contează pe 
extinderea audienței 
sole, in rindurile ale
gătorilor, din alte pă
turi ale populației,1 cu 
speranța că va păstra 
plrgiifiie puterii pe o 
perioadă cât mal Înde
lungată.

L

Un nou conflict social de mare 
amploare, comparabil prin comsx-jn- 
țale sale asupra economiei britanice 
cu greva celor aproape 3©0 0®0 de 
mineri, se, profilează acum id An
glia : este vorba de conflictul dintre 
cele trei sindicate ale muncitorilor 
feroviari ți Consiliul căilor ferate, 
declanșat In urmă cu dteva zile. Ca 
urmare a încetinirii lucrului; zaci de 
trenuri au fost suspendate sau lntir- 
zlate. întllnirite dintre cele două 
pfeU In conflict, ca și convorbirile

lor separata cu noul ministru ol 
mundl, Maurice McMillan, s-eu în
cheiat fără să se ajungă la un acord. 
Ca urmare, sindicatele salnrtaților da 
la căile ferate au anunțat că, tace- 
pînd de luni dimineața, vor recurge 
la" greve do uzură, prin Încetinirea 
ritmului de lucru șl renunțarea la 
efectuarea de ore suplimentare, ceea 
ce va Lneemna, potrivit presai lon
doneze, „crearea unul adevărat haoa 
tn transporturile feroviare*.

Imagine simbolică
Faptele iți au, de regulă, lo

gica lor interioară, Și chiar ex
terioară, O cauză nobilă gene
rează |i procedee coreipunză- 
loare.

Șl incert.
Un exemplu '(privind tocmai 

acest inoers) este relatat din 
ixii-Khs, .Vietnamul de sud, de 
agenția Reuter. La clfitm kilo
metri de localitatea Loc-Ninh, 
eliberată de forțele patriotice, 
un grup de soldați ai trupelor 
marionată împreună cu trei con
silieri americani gifiiau din 
greu inir-un ascunziș, după o 
fugă vitejească. Alertat, un eli
copter a venit «ă-i salveze — 
pe. consilieri, bineînțeles. Ope
rație grea — povestefie coman
dantul aparatului, căpitanul 
John Whitehead. Pentru că, ir» 
loc să -mani/este respect, poli
tețe fi curtcnic fată de consi
lierii lor, militarii-marionelă 
s-au aruncat cu frenezie asupra 
elicopterului, acoperindu-l cu o 
viermuiald de trupuri. A ur
mat, povestește căpitanul, a 
bălaie ca-n filme — intre pro
tectori fi protejați. Cițiva sud- 
vietnamezi au fost ficuți knock- 
ouf, dar zborul era totufi impo
sibil din cauza excesului de 
greutate.' Atunci, in spiritul re
lațiilor specifice, John White
head a ridicat aparatul In aer, 
bufindu-l apoi de cîteva ori de 
pămtnt fi scuturlnd astfel eli
copterul de alititll protejați, ca 
de muște.

Unul din ■ militarii sud-ciet- 
namezl s-a evacuat glorios, lă- 
sindu-se tlHt fi apoi purtat 
prin aer — ailmat de picioarele 
unul colonel american, stringin- 
âu-i cu disperare ghetele la 
piept.

Ceea ee se para că l-a satis
făcut foarte mult pe insufl 
T/:leit-pertonat.

Pentru valoarea simbolică a 
scenei.

O idee, intr-adevâr,
atroce

• ' ' '

Sute, de câlflfori ajieaptd înlr-o gard din Londra, undo Ironurile nu mai 
circulă din cauza unei „greve do uzură"

Precis că pe Van de Siandt 
sini gata să-l latre toți citați 
din lume.

Pentru că Van de Stand! din 
localitatea Villiers Smit, Afri
ca da Sud, vrea să rcooiufioncze 
moda. Pină dnd .prejudecata 

; patroanelor dej.blană din astra
han sau lutru, vizon sau leo
pard T Drept care s-a holărtt să 
lanseze o modă nouă : a galioa
nelor din blană de dine. Ba a 
fi organizat o crescătorie de 
citai pentru jupuit — din rasele 
dalmațlan, cockers, caniche.

Nereceplive la inovație fi con
servatoare, societățile fi ligile 
pentru prolecțiă'animalalor dln- 
tr-un fir de țări s-au scandali
zat vehement. Societatea pen
tru proiecția animalelor din 
Anglia a trimis un protest 
drastic. .

Culmea este ed ideea lui 
Van de Siandt a rtirnit o vie 
dezaprobare fi în... Rhodesia. 
Ziare rhodeslene au publicat 
materiale de protest pe pagini 
întregi, cu titluri de-o fchioa- 

■pă -; „O idee atroce". [
E fi normal. Cine l-a pus pa 

Van de Siandt să se profileze pa 
jupuitul,clinilor, așa, „la grăma
dă", otova ? De ce nu a făcui. o 
distincție clară intre cei cu bla- 
nă’albă «i'ceicu blană neagră?

Intr-adevăr, atroce idee.
' ' ' / r \ / .. < '

Îmblînzitorii

de industrializare, pa
ralel cu ‘ dezvoltarea a- 
griculluriL extinderea 
tavâțămlnîului si pre
gătirea profesională « 
cadrelor.

Pivotul actualului 
program de dezvoltare 
îl constituie marele ba
raj de pe Eufrat. El va 
permite, la intrarea ta 
funcțiune, ta 19T3. du
blarea suprafeței iriga
te. recuperarea umil 
milion de hectare de 
leren^dta desertul Pal
myra si vsi transforma 
radical viața satelor 
din regiunea de nord- 
eâi a tflril. Hidrocen
trala construită o dală 
cu barajul va' furniza 
de patra ori mai multă 
energie electrică lieclt 
producția prezentă a 
Siriei.

Descoperirea si. pu
nerea ta valoare a ză- 
eărntatelor de'petrol a 
dua la creșterea conti
nuă a producției, ajun- 
pjtal la peste 3 milioa
ne da tone anual. Tn 
penașectlva măririi ex
tracției. autoritățile si
riene au elaborat pro
iecte privind construi
rea unei a doua rafină
rii ta portul Tartus si 
a unor complexe petro- 
chlmlco. folosind ca 
materie primă Uleiul 
din regiunea Karacluc.

Totodată. guvernul 
elrian a trecut la valo
rificarea pe trară lar
gă a bogatelor zăcă
minte ilo fottfațb alit 
de necesare programu
lui de modernizare a 
agriculturii.

Poporul romSn. sus- 
țfalnd cu fermitate 
mișcarea de eliberare 
națională a tuturor

popoiirCior. si-a ma
nifestat simpatia și so
lidaritatea față de 
lupta poporului sirian, 
ca sl a celorlalte po
poare arabe. Îndrepta
tă spre ddblndlrea și, 
apoi, spre consolidarea 
independenței. In etor
turi le «ale pentru dez- 
vbllaroa economică. Si
ria cooperează fruc
tuos și cu țara noas
tră. Un exemplu con
cludent ta ■ acts', gens 
,îl, prczlntFi comple
xul minier’ do la 
Khnclfis, intrat In 
funcțiune ta toamna 
trecută, care constituie 
un rod al colaborării 
rom âno-fs riene. Dună 
cum oo »tle. acest 
complex I 
furnlzeazfi 1 anual prin 
instalația rea de pre
parare a foafalltor

... , * 
industrial i

de țărani din oțelele mexicane 
Pucbla șl Tlaxcala <au organizat un 
®ar» - . ......
guvernului, să expropri

spre capitală pentru a ce fa 
„______L.1 _î _ . rieze 22 de la
tifundii; informează agenția -Pronia 
Latina. .Șeful statului mexican, Luts 
Echeverria, a promis delegației țâ- 
ranHor că guvernul va adopta în 
următoarele zile un program de ..uc- 
țiime agrară" csre să satisfacă re
vendicările acestora. :

Explozia unei bombe * 
provocat sinibfiU moartea unul d- 
ț>riol grec fn. Jocalltatea Ldmasol din 
Kiuiul Ciprului, in formează un co
municat oficial dat publicității la 
jîTlcdșlâ. .. ". - . ; .. ,,

Escala premierului Mal
tei Ia Teheran. tafedtatu-M 
spre La Valletta, după vizita oficia
lă efcctunlâ to R. P. Chineză, pri
mul ministru al Maltei, Dom Mto- 
toff. a făcut o escală de lucru 1a 
Teheran — informează , agenția 
Reuter. Cu acest prilej el a confe- 
țit cu primul ministru Iranian. Amir 
Abbas Iloveldu. Șefii celor două gu
verne au hoiărit stabilirea de relații 
diplomatice Intre Iran sl Malta. 
Intr-un -Interviu acorctat ziarului 
iranian „Kayhan International”, pre
mierul maltez a declarat: „Ne di
versificăm relațiile internaționale, 
lax pent,ni aceocta am mers ‘ ta 
R. P. Chineză fl om venit, acum. In 
lrau“. . Șeful guvernului maltez a 

_ 2,.'.,, „Nu doreac să văd 
tratată ca o simplă rotiță 
uria-șă mașinărie militară con- 

i de străini*.

Prima faza a alegerilor 
parlamentare Liban, wgn- 
nlznte tn mal oliLțnuîi La interval 
de pâtra ani, a avut loc Seri, pentru 
o fi alefi, ta capitală șl ta nordul 
țării,’ 39 din cei 99 de membri al 
parlamentuhiL Celelalte Ioturi vor fi 
completate in cadrul etapelor de la 
23 țl 30 aprilie, cînd vor avea Ioc 
alegeri ta reglunila sudice si cen
trale ale țârii.

Seminar‘consacrat rela
țiilor nil Knhn, Senatorii smeri-’ 
capi Edtvard Kennedy fl Harold M. 
Țlughes au anunțat că săptftmiha vi!-: 
loara va. avea loc un seminar de 
două zile corntașrat relațiilor cu 
Cuba — informează agenția Asso
ciated Frew. Seminarul se, va numi 
..Cb.-ifcrtață a Congresului privind 
relațiile cu Cuba*. Iar ta cadrul său 
vor lua cuvin iul sanatorii Kennedy,' 
Hughes, precum si secretarul gene
ral al O.S.A., Galo Piaza. Cel doi 
Benatori au cerat ca statele Unite i 
să la in mod serios ta considerație 
restabilirea vreunei .forme de rela
ții cu Cuba*.

Un cutremur de pamînt 
Ia VienO. Cutremurul de grad'.il 
5,5 ,pc scara Merealll (care numără 
12 grade) a fost Înregistrat dumtaică 
dimineața. Epicentral seismului se 
află la aproximativ 63 kilometri 
sud de capitala austriacă. Un al doi
lea cutremur, de mal mică intensi
tate, « avui loc după o oră.

Takeo Mikl Ia Pekin. Coî-

mal declarat 1 
Malta 
într-o i 
trolală

«llier.tl Partidului Liberal-Demo
crat din Japonia, membra, al Ca
merei Reprezentanților din Dieta 
japoneză, fost mfairtru de externe, 
a sodt la Petan pentru o vizită de 
prietenie,. la Invitația pârtii chineza 
—- relatează agenția China, Nouă.

Acordul de colaborare!nt-9 
H; D. Vietnam ți R. D.’ Geratană in 
domeniul poftelor șl telecomunica
ții'or a fost «crrmat la Hanoi, trans- 
mito agenția A.D.N.

Teatrul de Comedie din Bueu- 
rețti a prezentat, simbătă sea
ra, la Buda. 
spectacol C

Se care-l întreprinde in H. P. 
hgară. Spectacolul „Dispariția 

Iul Galy Gay“ de Bartold Brecht, 
in regla lui Lucian Gtarchescu, 
s-a bucurat de un mare succes.

'anesia, cel de-al doilea 
din cadrul turneului

T

Problema convorbirilor 
intercomunitare din Cipru 
a fost ridicată de ministrul supleant 
al afacerilor externe ol Greciei. 
Xanlhopoulos-PalarroA. cu ocazia 
unei, conferințe- de presă. Referi'.i- 
du-se la speranța exprimată de «e- 
cretarul genera! al O.N.U.. Kurt 
Waldheirti. că in curind va fi posi
bilă o reluare n convorbirilor inter- 
comunitare dta Cipru, Palamas a de
clarat : ,;Ne așteptăm ca ta fefcnpul 
cel mal scurt să fie create condițiile

'.Ne așteptăm ca în timpul

chimice de mare toxicitate, au 
'•jUM
viului francez Glrondi 
primejdioasă dintre substanțele scu
fundate este „Mîaxidî1-, cororiv toxic 
care poale provoca grave leziuni 
organelor vizuale. Deoarece, in ca
zul spargerii reripîentejor. aceste 
substanțe ar putea fi antrenate de 
curențl spre țărm, autoritățile locale 
au alertat populația, certadu-L să 
semnaleze orice descoperire sus
pectă

fundul estuarului flu-
Ce'a inai

CAPE KENNEDY 
16 (Agerprâ). —- Un 
purtător de curtai al 
Administrației naționa
le pentru problemele 
acror.au’.'ril și cerceta
rea spațiului. cosmic 
(NA.S.A). a anunțați 
sîmbâta du pS-amlază, 
efl numărătoarea in
versă,, care preceda de
colarea navei spațiale 
, ApoHo-16", s-a dea- 
fășurâ'. in cursul zi
lei ,' „potrivit progra- 
nadul“. Membrii edii-

7.51 GMT, după cum 
era prevăzut.

S-a anunțat cft lan-

Întreruptă
ora 23, 00
t reluat 6

ora stabilită — 17.31 
GMT. Condițiile atmos
ferice rămln, pentru 
moment, favorabile.

Membrii echipajului, 
care s-au odihnit in 
cursul zile! de «Îmbă
ta, urmează să se tre
zească ia 12.30 GMT, 
după care vor fi m- 
pu-și unui examen me
dical.

de oameni
Fierbere tn. lumea științei. 

Dar fi, foi afara ei.
Un medic finlandez a relan

sat psihochlfurgia — respectiv 
intervenții neurochirwgicalc de 
natură să modifica structura 
psihică a subiectului — demon- 
strincl cd, prin secționarea 
unor, fascicule nervoase dintre 
lobii creierului, temperamente 
hipcrdlnamice, agresive devin 
liniștite, pasive, apatice.

Vi tea stlfnltă l-a antrenat pe 
psihiatrul american Peter Breg- 
gin din Washlngtonisă dezvăluie 
că, intr-un fir de închisori fi 
aziluri psihiatrice, respectiva o- 
perație. deji clandestină, ise 
practica in mod curant; Intr-un 
singur an ar fi fost lobotoml- 
zati (denumirea intervenției) 
40ih—HW de indivizi — infrac
tori, femei de ID—hO da ani 
considerate nevrotice fi chiar 
copil de 5—6 ani „hlperacllei*. 
Un reporter a citat alte cazuri 
din spitalul-inchisoare Vacaville- 
Câlifdrnia;

.„Drept care, disputa fllinfi- 
fici, juridică fi morală s-a în
tins cu repeziciune.

Partea „pro* are ca argu
ment; „e o metodă sigură de im- 
bliririra a oamenilor. Prin lo- 
bolomle fi un tigru devine 
mielușel*. ' '

Partea „contra" susține c •ni
meni nu are dreptei ca, folo
sind o situație de forță, să mo
difice structural fi - definitiv 
temperamentul unui om.

Nu, se știe,' care, „parte*' va 
învinge : disputa continuă, deo
camdată, echilibrată. Doar dacă 
partea lui „pro" nu va primi 
sprijin extraștiințific : de la pa
tronii de întreprinderi afectate 
de mișcări greviste fl pină la 
regimurile dictatoriale, cercu
rile colonialiste etc. care stat 
foarte viu interesate de tehnica 
„imblir.zitorllor de.oămeni".

Cu condiția să pontă fi apli
cată p-o scară de masă, la pro
porții'de milioane.

Ce liniștiți ar fi atunci păsto
rii de mielușei!

N. C.
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