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tru tn spațiul CarpatBor Si 
al DunăriL Drobeta antică 
șl apoi CetateaSeverinului; 
ș! Țara Severinului, șl Ba
natul de Severin („-.■?! al 
Banatului de Severin domn" 
aga Iți mal «punea Mircea 
cel Hâtri ri) au jucat. In
tr-adevăr. rolul de punte a 
Istoriei. Se păstrează încă 
silueta roasă de vremuri a

urmași"

: 1 .Jz? Pentrii
reaLIzarna planului la aceste culturi 
echipa noastră va primi aproape- 
22 OM lei. Dar la porumb putem rea
liza 5 0W> kg la hectar, sau poate 
chiar mai mult, și clștlgurlle vor fi 
mol mari". La «urnele cuvenite pen
tru producția planificată se mal 
adaugă retribuția «suplimentară &0 la 
mită In bani șl porumb șl Încă S0 la 
sută In bani din depășire la fioa-

unuia dintre picioarele po
dului construit de oștenii 
cohortei I de anliohlenl 
după planurile și sub co
manda genialului Apolodor 
din Damtwc. îndrăznind a- 
coas’.ă construcție, (și azi 
arhitecțll so miră șl încă 
n-au descoperit toate enig
mele tehnice ale formida
bilului edificiu) împăratul 
Traian a avut, desigur, sen
timentul nemuririi, al ges
tului constructiv pentru e- 
temliale.

tră ! Flecare dintre noi, 
părinte sau educator, 
știe că acel copU care 
aleargă după minge In 
mijlocul străzii nu mai 
,Ăro ochi" docil pentru 
ea și nu va renunța Jn 
nici un chip să fugă 
după ,minge, chiar clacă 
se apropie In viteză un 
autovehicul; Desigur, 
problema este com
plexă, ea vizează șl pe 
edili, pe urbaniții, ln ce 
privește grija pentru 
proiectarea locurilor de 
joacă, dar, indiferent

Colonel
Laurian VOlNEA 
adjunct al șefului 
Directei circulației 
din,

In județul Ialomița, eu 3—4 ani în urmă participau la lucru 75 000 coo
peratori. In 1971, anul generalizării acordului global, numărul lor a crescut 
la peste 90 0X), tar in primele pairu luni ale anului este cu 25 la sutd peste 
media anilor precedcnți. Concomitent, In egali mituri a sporit ți grifa 
pentru calitatea lucrărilor. Este o primi dovadă care exprimă hotărirea 
fermă a agricultorilor ialomițeni de a face totul pentru valorificarea deplină 
a potențialului virtual al pămlnlului, a barei tehnlco-materlale. „Participa
rea la muncă, ca șl executarea exemplară a lucrărilor agricole sînt probleme 
pe care le socotim rezolvate, ne spunea președintele cooperativei agricole 
MimtenJLl-Buzău, tov. Gheorghe Ghiță. Zilnic, In cooperativa noastră via 
la timp cel puțin SCO de oameni. Dar. cel mal: Important lucru este schimba- 
rea calitativă caro s-a petrecut In rlndurile membrilor cooperatori".
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«copuri de apărare, ne do
vedește că; finind piept nă
vălirilor. oamenii de alei, 
plugari și păstori, se cori- 
Btttulsoră ’lnlr-o entitate 
politică. Apoi a fast ridi
cată cetatea Severinului. 
care, smulglndu-se de sub 
autoritatea regelui Carol 
Robert de Anjou. ta-a In
clus in primele forme de 
organizare statală a Țării 
Românești sub primul din
tre Baaarabi...

Dovezile stat multe. Is
toria Severinului. lungă si 
dramatică. Nu poți, de pil
dă, să nu privești cu ad
mirație actul reconstrucției 
orașului șl al pătrunderii 
lui in Istoria modernă. A-

Ctmoic un in« — poate mai sînt 
care odihna duminicală începe și se 
»e scoală cu r.oaplca în cap. Ifl 1 
coboare — să-fi dea drumul pe scări 
cendiu sau cutremur —

• In, sud-veitul țării, la kilometrul 931 a! Dunării, în 
apropiere de locul numit Porțile de Fler unde iți dau 
mina două din importantele lanțuri muntoase ale Eu
ropei (Carpații fi Balcanii), se află un oraș, un splen
did municipiu dunărean; Drobeta antică Turnu- 
Severin de azi.

Ungaria, din cadrul sferturilor de flnalâ ale 

campionatului european

rea-soarelul șl soia. ‘ Același procent 
din depășire revine cooperatorilor șl 
Jă griu, la care au dreptul toate 
formațiile de lucru. Indiferent de 
sectorul in care muncesc.
; Evident, aceste rezultate sînt de
parte de cele obținute In cooperati
ve ca fazu. Dor Mărunt. Smirna, 
Gheorghe Doja șl altele, dar ele con
stituie o dovadă concludentă că prin 
măsuri bine chibzuite, cooperativa 
din Ciocănești și-a creat condiții fa
vorabile pentru continua dezvoltare 
gl consolidare.

Nu peste lot s-a Înțeles bine cum 
să se organizeze munca in acord 
global. La cooperative agricolă de 
producție Rasa' culturile arata bine, 
sfecla n fost prășită de două ori ma
nual Boarca-soarelui pe toate cale 
450 de hectare de două ori mecanic 
și o .dată manual. Numai că alei la 
una din fermele de.dmp se mal lu
crează "și acum ca în anii 
trecu ți pe echipe mari de 23—33 de 
oameni, fără o evidență dară a su
prafeței șl a calității lucrărilor exe
cutate. .Situația provine dln*r-o serie 
de neînțelegeri datorate In bună mă
sură slabei activități n consiliului de 
conducere. în al doilea rind. consiliul 
pil s-a Îngrijit de asigurarea mijloa
celor de transport lă dmp a) coope
ratorilor. ..Două din cele 5 camioa
ne sînt defecte, căruțele se mai stri
că* — ne spune șeful do echipă. Va- 
slle Andrei. Din discuțiile purtate re
zultă că nici Inginerul șef Mihai 
Urseanu nu n explicat oamenilor pe 
bază de ca’cule concrete avantajele 
acordului global.

Gîmpul arată bine și aceasta pen
tru că oamenii sini harnici șl price- 
puțl, dar felul cum sînt organizați 
acum nu creează acel spirit de echlnă. 
do emulație, care caracterizează for- 
mațiilo din- cooperativele vecine șl 
care tn final este, menit să ducă 'ta 
realizarea unor producții și mal mari 
și a unor venituri ; corespunzătoare 
membrilor coojterațbri avlnd in ve- 

l dere.și/posibilitățile oferile-dc supra
fețele Irigate. Comitetul comunul de 
partid, cu sprijinul U.J.C.A.P.. ar tre
bui să acorde un sprijin substanțial 
cooperativei din Ruso pentru apli
carea cele! mal potrivite forme da 
acord global, (astfel cn In scurt tirr.n 
șl In aceaslă unitate să se’ asigure 
toate ,r'—-
unor producții sporite.

și formării unei -culturi șl 
unități spirituale noi. care 
se continuă in timp, plita 
astăzi. în secolul ai X.lîi- 
lea apar aici șl primele 
forme de cristalizare pon
tică a populației românești 
O fortificație poligonală, 
construita din ruinele ve
chiului castra roman ta

pe 
retrita- 

Anul acesta -am tras Invă- 
sltuatie". ne 

Nicolae Ene, 
“itlvâl. După apli

carea acordului global, la briga
da I, undo anul trecut abia 
veneau la lucru 45 do oameni, 
acum slnt la dmp 73 de coopera
tori. Formațiile de lucru cuprind fie
care cel mult 3 cooperatori. Cel 
care răspunde, In primul rind. do 
realizarea producției este șeful de 
atelaj. lata co ne spur.e cooperatorul 
Voslle Deacă. șef ele atelaj la briga
da a doua. .Aut format o echipă de? 
3 oameni, eu. soția și 3 vecine, șl 
prăși mj 1 mp reunii 20 hectare -—11.5 
nectare porumb. 6 hectare floarea-; 
soarelui șl 2,3 hectare sola. Pentru

Nu este vorba însă 
numai de copiii dc cea 
mal mică virata. Con
siderăm ca un element 
realmente alarmant 
creșterea accidentelor 
de circulație în rlndnl 
copiilor do vîrstă șco
lară. Știm că, potrivit 
unor Îndrumări ale Mi
nisterului Educației șl 
Invățăm'ntulul, In școli 
sa predau lecții despre 
regulile circulației. Re
alitatea este că aceste 
ore.fitn’. tacă tratate eu 
superficialitate, nu slnt 
luate ta serios, se re
nunță ușor la ele sub 
tot felul de pretexte. 
Numeroși dlriglnțl le 
desconsideră, des! au kt 
dispoziție manuale #r:o- 
lare pe teme de circu
lație. pe care le-ar pu
tea folosi ’ ta preda
rea lecțiilor- Prețul u- 
nor asemenea atitudini ? 
Accidente dintre cele 
mal grave. lie ținem 
două — din numeroa
sele exemple existente. 
La Galați. Livlu Amă- 
rluțel. e!<?v ta clasa ă

zbughit-o de ltagă tatăl 
aău ta mijlocul șoselei. 
Chiar atunci circula pa 
ncoio. in mod regula
mentar, un autoturism, 
bopilul s.-a .izbit 'cu ca
pul de caroseria mașl- 
nlL; accidentul, destul 
de grav (fractură la 
craniu), _i-a lăsat urme 
pentru toata vfața-

care... a uitat de copta 
La un moment de nea
tenție, tocmai ta timp 
ca un autocamion de
pășea un tractor ta acel 
Ioc, copilul a vrut să 
traverseze șoseaua pen
tru n merge la mama 

mal

fl al(ll — pentru 
sflrtețle catn așa : 
sorește familia să 

______ ,____ f... . . I de parcă ar fi in- 
___________ ■ — Ji so năpustesc in mașină 

cum se năpustește ceata de eroi din filmele cu Mickey 
Mouse spre aicunrișurlie lor. Caii Îndrăciți ai limu
zinei mdnincd nori și-n trei bre — socotind și opririle 
Ia barierele de pe rarianla de la Ploiești si mersul de 
lebădă prin fața posturilor de control — șlnl în Poiana 
Brajon.

La intrare este un parcaj, dar omul nostru, care 
urca mai sus, la aor mai tare, dă bice cailor |l-i pri
ponește chiar la temelia stafiei de telecabine. Orga
nizatorii turismului din poiană au acut grijă ■* " "
șl acolo un parcaj. Coboară din mașină, u 
trepte — numărate — sare în telecabină «l 
SUS pe 1 MU. W ■ AU V...—, . —»■■ — ...w—— „ — - - -- ----- —
fi una de aer și face calea întoarsă. A doua zi spune

de acfflte răspunderi, șl 
țlnind seama de situația 
fiecărei strări, a fiecă
rui bloc, educați copiii 
astfel îndl să-l deprin
deți să nu se Joace pe 
partea carosabilă, ' ®ă 
manlfaste prudență, tru a merge la

„Da vină olnl copiii 1" &n. Șoferul nu

Turnu-Sevarin de azi... 
Un oraș al lln.lșlli, al vege^ 
tațlei, al castanilor și sal- 
clmilor, al bulevardelor 
mărginite de frumoaso ar
hitecturi de epocă, dar șl al 
unor apariții arhitectonice 
inedite, care-1 cteratează 
noile dimensiuni șl Inte
grarea tal in dinamica pre
zentului aoriaJist Vorbeam 
de liniște... Sigur, e‘liniștea 
după-amiezilor tihnite, a 
parcurilor umbroase, a 
străzilor mărginite de .831- 
cdml, dar e șl liniștea, cal
mul actului de muncă. A- 
cum, ta aceste zile, muni
cipiul s-a pregătit pentru 
aniversare. A pregătit a- 
ceaslă clipă muncind. în- 
țelegind că replica demnă 
dată istoriei nu poate fl 
alta dedt aceea a unor.noi 
fapte memorabile de crea
ție. Ies acum, de pe porțile 
uzinei MEVA. nql șiruri 
de vagoane de cale ferata. 
De pe calele șantierului 
naval, noi vapoare se pre
gătesc pentru primele lor 
voiajuri. La noul combinat 
de celuloza, hlrtie și car
toane ondulate s-au pro
dus primele cantități de 
ambalaje... Un oraș liniș
tit,' dar e liniștea pașnică 
a unul flux de muncă.

— Municipiul b continuat 
să existe — no spune pro
fesorul Mlhal Dsvldescu, 
directorul muzeului. Avem 
aici dovezile continuității 
Iul istorice, ale transfor
mărilor . ta timp, dovezile 
luptei pe care a dus-o 
populația autohtonă .pentru 
apărarea p&mlnlulul eL In
tre obiectate g.lslte ta pâ- 
mlntul așezării civile de.la 
Tr. Severin se află și unele 
core păstrează trăsături ale 
civilizației romane, cărora 
li adaugă elemente din 
cultura dacică, dar șl altele 
noi —- semne alo fuziunii

âmtellor cu un aer satisfăcut, ușor nostalgic: „Am 
fost,-domnule, ieri la munte ! Eh '■■■' Și-fi Întinde mil
uite lateral spre spate, și Iți scoate pieptul înainte cd 
M ixidd câ pldmlnii au mai crcicu' cu un centime
tru cub.

Dar să nu ne legăm de custurile oamenilor. Face 
fiecare cum II place .

Un excelent responsabil da cabană, om îndrăgostit 
de munte și cu rim(ul umorului, mi-a povestit un 
fapt dureros de hazliu : după vizita, unui numeros 
grup de fete fi băieți a adunat de pe potecile din jurul 
cabanei o lădilă de tocuri de pantofi : tocuri citi, tocuri 
joase, da'lemn, de plastic - Din dorinfa de q ajunse 
ca un minut mai deareme In mijlocul naturii, omul 
uită, uneori, «ă-șl mai schimbe încăllările.

Dar repet, să nu ne legăm de gusturile oamenilor. 
SA urce fiecare în nlr/ul muntelui cu ce poftește fi 
cum poftește: cu Umuzina, eu autobusul, cu pan
tofi de Iac...

Necazul mare, care ne interesează pe tofl, e altul : 
poiana, cuibul acesta de odihnă, s-a transformai în 
uîlimul timp Intr-o arteră bucurefteană la ora Ieșirii 
de la slujbă. Sa circulă, fără nici un fel de restricție, 
pe toate aleile, în toate direcțiile, ziua șl noaptea. 
Chiar in clipa In care gindefti că, In sfirfit, ești «lăpîn 
pe talpa de pămlnt pe care o calci, câ nu mal ești 
obligat să pricești speriat în stingă șl In dreapta ca un 
iepure hăituit, un motor ambalat Ia doi pași In spa
tele tău te face să tresari a pre-lnfarct.. Duhoarea eșa
pamentelor iți ia ozonul de la nas fi te duce cu gtadul 
la ziua etnd se va inventa cine file ce drăcovenie care 
o să vină după tine Ji-n vlrful muntelui să nu te lase 
să uifi că trăiești-in secolul civUizallei automobilistice.

Tovard.fl organizatori al turismului, nu se poate oare 
face nimic cc să nu ulfe oameni; care vin in Poiană 
si umble pe picioarele lor? !,..

Măcar acolo I

da sezon nu numai cooperatorii, d 
toți locuitorii comunelor,J.

Cunosetad producțiile planificate, 
precum și tariful cuvenit pentru u- 
nilaîe de produs, cooperatorii din 
unele unități, care ta anii trecut! au 
obținut realizări sub media pa Ju
deț, s-au străduit in acest an să exe
cute lucrările da Întreținere la timp 
și de bună calitate. Anul trecut, coo
perativa agricolă din Ciocănești a 
realizat 3 700 kg porumb la hectar.» 
Cum era șl tirasc, aceasta producție 
hu l-n mulțumit pe cooperatorii de 
aid. „Discuțiile din adunarea gene
rală au arătat clar ca lucrările de 
Întreținere n culturilor șl recoltatul 
n-au fost executate corespunzător si 
aceasta din cauză că nu s-a ținut o 
evidență clară, pe oameni, din care 
să rezulte contribuția fiecăruia la 
realizarea producțiilor. pe baza 
căreia I să se stabilească 
tin. 
țămlnto din această 
spune tovarășul 
președintele cooperai 

acordului gț 
unde 
la lucru 45

La Muzeul Porților de 
Fier din Turnu-Severin, 
(instituție cu o vechime a- 
proape centenară), a fost 
acum realizata o macheta 
de dimensiuni Impresionan
te reproduclnd aidoma, 
după ultimele izvoare Is
torice, Întreaga ’construcție 
a podului. Dacă așa. pri
vind doar macheta, ești 
răscolit dlntr-o dală de fio
rul măreției, ce trebuie să 
se fi petrecut In sufletele 
oștenilor ăl căror pași ră
sunau grav și solemn, cale 
de peste un kilometru, dea
supra fluviului, pe formi
dabila punte dintre două 
lumi I

Dar secolele au trecut.^ 
tncă 500 de ani a dăinuit 
aid steaua Drobetel roma
ne ; mult după ce adminis
trația Iui Marc Aur'ellu s-a 
retras din ținuturile Cax- 
pațllor. ■

Prin aplicarea noii forme de orga
nizare șl retribuire s-a creat In ferma 
un climat de muncă șl întrecere, care 
li leagă șl mal sirius pe oameni de 
producție. , Flecare cooperator știe 
foarte bine că ceea ce va primi la 
toamnă — bani șl produse —depinde 
numai de rezultatele obțintrte de pe 
parcela pe care lucrează acum".

Au toate motivele cooperatorii la- 
Jomlțeni să fie optimiști. Ajutate de 
ploile venite la. ’timpul potrivit, cui- ■ 
turtle de primăvară au răsărit șb'se 
dezvolta frumos, dar se înmulțesc și 
buruienile. Pretutindeni, după pri
ma prașllă. sfecla. f!oarea-®>arelul, 
porumbul, semănate ta rtaduri drep
te, arată ca straturile de grădină.

De la Malu șl Vlădenl, de la Grin- 
du, Traianu, Sdntela, Iazu ș! pitta în 
Lunca Dunării șl Balta lalomitel, pe 
tot întinsul Bărăganului, lucrătorii 
ogoarelor Imptazesc în aceste zile 
timpurile. Deși ploile din ultimele 
iile au irtlnjenit intrudtva lucrul in 
dmp, realizările de plita ncurn do
vedesc cu prisosință hărnicia coope
ratorilor șl mecanizatorilor care au 
folosit din plin flecare fereastră, fle
care zl bună de lucru. Consemnăm 
pe scurt rezultatele acestor eforturi. 
A fost terminată prima prașllă me- 
canlcă pe cete 68 500 hectare culti
vate cu floarea-soarelul, Iar manual 
âu rămas de executat 3 700 /hectare 
pentru realizarea Întregi! suprafețe. 
Sfecla de zahăr a fost rărlta șl pră
sită ta întregime. în prezentata țoale 
unitățile, se lucrează intens la ora- 
«lla a două In acetisiă cultură. Con
comitent, Importante forte stat con
centrate la prășltul porumbului. La 
aceasta cultură prima prasllă ma
nuală n’fost aplicată pe 51 000 hectare 
din 143 403 hectare.

„Toate aceste realizări se explică 
prin generalizarea acordului global 

ne spune Inginerul Ion Crîstc». 
director'general 01 direcției generate 
agricole. Datorită extinderii acestui 
sistem, participă la lucrările agricole

dtoreștl „Viitorul*. „fx>- 
ciâllatul*. „Lupta". în
cepe un lung lanț dc lupte 
socialo șl, In 1M7, mun
citorimea ’orașului, so
lidară cu țăranii, silește' 
autoritățile să elibereze pe 
răsculațil Închiși ta șlepuri 
ancorate pe firul Dunării. 
Lupta de clasă capătă ast
fel forme dtaâmlce. Eveni
mentele ee precipită, mun
citorimea grupată In sindi
cate șl in organizații soda- 
liste 151 inaugurează o 
„Casă” a poporului", care 
avea sfi devină sediul unor 
puternice mari! festa ții.

La 0 mai 1021. in cala 
Congresului de consUtaîre 
a Partidului ComunLșt Ro
mân ee află și delegații 
muncitorimii socialiste din 
Tufnu-Săverin. De aid în
colo, comunișdl, muncitorii 
severineni înscriu, prin ac
tele lor de lupta, pagini 
vibrante de participare la 
înfăptuirea’politicii parti
dului.

Ultima mare luptă ar
mata dusă !«' malurile stră
bunului DanubSus, după ce 
s-au consumat aici. In două 
milenii, sute și mii de bă
tăii!, a fost lupta muncito
rilor severineni, pe barica
dele Insurecției, in August 
l!)îl, pentru .eliberarea ță
rii. penau Izgonirea cotro
pitorilor.

Noul ev din istoria aces
tui municipiu. început o 
dată cu eliberarea patriei, 
a declanșat aid cele mal 
profunde transformări, a 
pus in valoare energiile 
constructive ale milenaru
lui ținut Stat numai 28 de 
ani I 28 din 1850.’ Dar dtă 
consistență, cîlă măreție ee 
cuprind ta anii aceștia I 
Cum se Înfățișează astăîd 
munldplul la confruntarea 
lui cu Istoria 7 Ne-o spune, 
intr-o scurta convorbire, 
prfmul-secrctar al comite
tului municipal ăl P.C.IL, 
prlmaruj municipiului, to
varășul Ion Radu :

— Să apelăm la date sln- 
teace. Economia mtmldpta- 
tal este puternic susținută 
de activitatea importante
lor sale unltaU Industria
le, Intre care să amintim 
aid .Șantierul naval, Uzina 
de vagoane — uzine vechi, 
dar mult dezvoltate si mo
dernizate -7 apoi Combi
natul de exploatare, șl In
dustrializare a lemnului, 
Comljțnatui de celuloză, 
hlrtie și carton ondulat — 
cel mai mare de acest fel 
din țară r—; aflaț, acum in 
coMtrjcUe ' 5!' intrat parțial 
In producție. Șl, desigur, 
trebuie să vorbim, cu emo
ție șl bucurie, do uriașul

în ultimul timp sta- 
Ustlclla organelor de 
miliție Înregistrează un 
fenomen Îngrijorător : 
creșterea accidentelor 
de circulație ta rindul 
copiilor. Numai ta lu
nile martie >4 aprilie 
ac., de exemplu, peste 
IOT de copii au căzut 
victime accidentelor de 
circulație, cu dez
nodăminte tragice : a- 
proapo Jumătate din 
c:>p'U accidentați au 
murit, tar ceilalți au 
fost , grav răniți, unii 
rămlnlnd cu infirmități 
poate pentru lot restul 
vieții. Pe ansamblul Ca
pitalei, ta primul tri
mestru al anului școlar 
1971—1872 au avut loc 
30 de ■accidentări do 
circulație ta rindul ele
vilor. Nu este un feno
men specific Bucu- 
reștlului : intr-un șir 
de localități copiii de
țin ponderea principală 
din numărul total al 
persoanelor care au su
ferit do pe urma acci
dentelor de circulație, 
în primul trimestru ah 
anuțul. ta Județele Ga
lați șl Brăila această 
pondere este de 50 la 
suta 5!. respectiv, 40 la 
sută.

Fără îndoială că orire 
aeddent. de circulație 
este, prin el însuși, tra
gic, dar pare — șl 
este — cu ații mal tra
gic cind afectează co
piii, secerind vieți fra
geda sau'l&slnd infirmi 
pe viață. Desigur, ori
cine cunoaște caracte
risticile vlrstel eopllă- 

’ rieizburdălnicia, do
rința da Joacă. Upsa de 
atenție, neasUmpârul — 
atribute firești al® ■-

’ Dar n-a fost totdeauna 
liniștit orașul acesta... Pe 
aici a sunat, secole șl se
cole. |n șir. larma oștiri!or._

‘ Un document în piatră 
vine să ateste faptul că 
aram 1850 de ani, împăra
tul Hadrian a acordat așe
zării romane Drobeta (de
venita după ocuparea ’Da
ciei un complex’ urbanis
tic âleătuSt din puternicul 
caatru șl din orașul ce s-a 
dezvoltat nlătur!) Uliul do 
municipiu înscris In iritai 
Sergln. Urme trainice șl 
incontestabile, vestigii șl 
documente ie îndeamnă. la 
meditație, la reconstituirea 
unul lunff, străiudtpr și 
zbuciumat drum istoric — 
drumul permanenței ‘ de 
viață, de hiptă. de creație 
materjală a poporului ncs-

,,Cântecelor pentru

’ Inspectoratul silvic al Judeta- 
lul Maramureș, de unde la În
ceputul acestui an a fost lansată 
chemarea la întrecere socialista 
către toți silvicultorii din țară, 
a realizat integral planul de îm
păduriri și angajamentul luat pc 
întregul on 10V2. în legătură cu 
acest succes tov Dumitru Lapse, 
directorul inspectoratului, ne-a 
spus : .Jn această' primăvară 
au (ost Împădurite peste 2 7C0 
hectare. Acest rezultaî se dato- 
rește faptului că lucrătorii ocoa
lelor silvice- au organizat mai 
bine numea la împăduriri, au n- 
slgurai puteți din specii valo
roase. Un deosebii aport l-au a- 
vut tinerii salariat! ol unor în
treprinderi ți instituții din Ju
deț — în special de la C.E.IJL. 
Slghetul Mnrmațlel, do la grupul 
școlar forestier din acest oraș — 
caro au efectuat lucrări de îm
păduriri prin munca oatrlolică 
Ln valoare de peste 810 OTO lei 
S-au achitat ta' mod exemplar 
de sarcinile pc care le-au avut 
lucrătorii ocoalelor silvice Roș
cova. Vișeul de Sun. Slghetul 
MarirtațleB Somcuța Mare, Tăuțl, 
Bala Mare și altele".

O dată cu impăduririle. silvi
cultorii maramureșeni au acor
dat o atenție sporită .creșterii e- 
fldentai actlvltălll 'tor. Ei și-nu 
deoățlt plnâ acrim cu 129 0» lei 
angajamentul 'anual luat la ca
pitolul bepellcil; Colectivele o- 
coalelor sllvldo, sub. pondijoerea 
organizațiilor de/partid, .gețfâ-j 
rrâ ln prezent o largă acțiune 

descoperire șl valbriflcare a 
unor noi repun e, talerog ta ,vc- 
derea' suplimentarii langajnmKi- 
telo- 4n- întrecerea sodnl'stâ 
desfășurata ln cinstea ednferin- 
,țel naționale a partlduiu! din 
Iulie. ■ . • ,

cum aproape un secol si 
jumătate, străvechea cetate 
a ScvertauliLl șl încă mai 
străvechea Drobeta primeș
te, nici, pe malul sting ni 
Dunării, forme șl strurtură 
de oraș modern, din care 
nu crescut ramurile vlgu- 
roase . ale istoriei iul con
temporane.

în urmă cu 121 de «ni 
a fost construit portul și, 
după șapte ani. apare pri
ma âîtarie Industrială : 
atelierele de reparat va
poare. își face, altfel. In
trarea ta existenta și evo
luția orașului primul eșa
lon muncitoresc. Apar 
mal tlrriu gazetele mun-

Un apel pentru părinți, educatori 
șoferi și milițieni

PICĂTURA DE CERNEAIĂ
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succes
TURNEE ÎN BUCUREȘTI

TEATRUL TINERETULUI DIN 
PIATRA NEAMȚ, vizitează Capitala 
pfezensind, ta sala Teatrului Mic, 
două dintre noile sale spectacole :

— feȘf&feta nevăzută" de Paul Eve- 
rac. Regia : Emil Mândrie. Scenogra
fa i Mihai Mădescu Gunl 10 mal. o- 
rele 19,30).

— „Peer Gynt" de Ibsen, unul din
tre cele mal Interesante spectacole 
ale acestei stagiuni. Reala : Cătălina 
Buzotanu. Scenografia : Mihal Mă- 
dexcu (marți 10 mal, orele 10,30).

6 TEATRUL NAȚIONAL 
SILE ALECSANDRI* DIN IAȘI a 
prezentat recent o nouă premieră : 
„Nevestele vesele din Windsor* de 
W. Shakespeare. Regla : Anca Ova- 
nez ; scenograjfta : George Doroșcnco.

o TEATRUL TV prezintă ta pre
mieră absolută „Piticul din grădina 
de vară* de D. R. Popeseu.

Transpunerea pentru TV șl regla: 
Petro Bofcfe DlsMbu ț la : Silvia Po
povic! , Draga Olteanu, Irina Mozanl- 
dts. Ion Marinescu, V.asllf. Nlțulescu, 
Adrian Georgescu, Ștefan lordache, 
George Moto’. Lazăr Vrabie, Ernest 
Mafiei. Decor : VosIIe Rotaru. Cos
tume : Doina Levlnțn : muza ca ; Dorin 
Zaharin (marți 18 mal, orele 30,10, 
pr. 1).

o TEATRUL RADIOFONIC pre- 
zinlă : „Descoperirea famUIeT ds Ion 
Brad, Dramatizare radiofonică de 
Virgil Stoonescu. Regla artlrtlcă: 
Constantin Moruzan, (vineri 19 mal, 
ora 210,09, pr. 1).

O TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV ÎMCrle pe afișul său cea 
de-a șaptea ®i cea de-n opta' pre
mieră a stagiunii 1071—1072. Este 
vorba de : „Ulllina oră" do Mihail Se
bastian ști de „Mușchetarii Măgăriei 
Sale* de Ion Lucian.

O TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ a inriua pe afișul său — 
ta premieră absolută — dramatiza
rea romanului „Malmnta plingătoa- 
re“ de Bâllnt Tibor.

o TEATRUL DRAMATIC DIN 
PLOIEȘTI a prezentat cea de-a 8-a 
premieră, a stagiunii — comedia „Un
chiul nostru din Jamaica” da Dan 
'l'lrciiilâ. Regia : artistul poporalul. 
Marcel Anghelescu ; scenografia : 
Gheorgha Toma.

o Secția maghiari . a TEATRULUI 
DE STAT DIN TÎRGU-MUREȘ a 
prezentat in premieră piesa „Amphi- 

Îtryon” de Henrich von Kleist. Rogln: 
Istvan Decorurile: Kcsoriy 

tlona. Distribuția : Csorba jăndrâs, 
i Tanay Bella, ErdSa Irma, Tarr
' Lâszld, Vssky Arpad, FaJuvăgl Lijtis.

60 de ani de la nașterea lui Salamon Erno

4 Cu petru ard In ur- 
1 mă notam impresiile 

' la premiera operei
„Povestirile ltd Hoff
mann* de Offenbach ; 
apreciam atunci jocul 
lui Valentin Teodori
an. al Măriei ȘIndi- ---------- ,------- ,
lstru, ctntul ătagdel de gfumfi, de bună 
lanculescu, Imaginația 
Iul Ion Stolan... Ală
turi de prezențele no- -------
labile ale primei noas- Ollmpta, pentru pasio- 
tre scene lirice se fă- nata Antonia, pentru 
ceau remarcați tineri! ...............
Mîhaf Panghe, Vasliei Gîulletta, gMn<* ” 

. Moldoveanu: debuta rel s :ene toni 
cu succes soprana Sil- - ■ ■
ria Volnea.

Revedem ■ acum, du
pă zori de reprezen
tații, spectacolul, în 
primul rind, prezența 
masivă a publicului 
demonstrează că opera 
Iși are publicul el, că 
atunci cînd un specta
col este bun. ctnd nu 
a „lmbătrinlt*. publi
cul aplaudă ți... revl- — I------

I ne. La Teatrul do O- mărește pe Hdffmann. 
, peră grija- pentru Im- Rând pe rind: conșllle- 

Îirospătarea spectaeo- nil Undorf, Coppellus. 
elor — (un repertoriu pnpertutlo, Doctorul 

' permanent numai ast- Miracol — Loghin a 
1 fel poate fl menținut), adus Intr-adevăr nota 
I apoi preocuparea de a de fantastic, de geniu 
1 lansa tineri de talent, fău, car rfs 
| de a tncredința aces- ^s2^t:or^î®î;

1 capacității lor — este, neagră*, 
i- evidentă. personaj»

■ Chtar din scena „Ta- iscualt șlCrlstian Ml-
' hSnexcu: tatii An- ______
i dreas. apoi netademl- r^reztata o pledoarie
I mieră, am remarcat năucul Cochonllie.

- - buna pregătire a corn- (pentru fiecare găsește 
I lui. Orchestra, sub con- un gest, o anutne «nl-

ducerea tlnărului dlri- ele, creîonlndu-î dU- 
jor Lucian Anca, a ................
răspuns preria. Valen
tin Teodorian — Hoff
mann a tnclntat audi
toriul. De la cele
bra „Legenda iul 
Kleinzach* — clntec

tind), culmlnlnd cua
rta servitorului surd 
Franz (amestec de gro
tesc șl comic, un mo
ment de deconectare) 
sl încheie eu figura do 
june-prlm a Iul Plllo- 
chlnaeclo. în rolul de 
păpușă a debutat ttnă- 
ra soprană Cornelia 
Angelescu. Am urmă
rit-o In „Bărbierul din 
SeviUa” scena Tea
trului muzical din 

nd flecă- Brașov Intruclilplnd o 
iul, jocul Rozină de o reală 

prospețime, făclndu-ne 
'■ft-5 apreciem calita
tea glasului (un evi
dent progres vocal), 
jocuț pita de vervă. 
Acum. In Olimpia (rol 
de încercare pentru

) o dală mai mult 
- •' -- -o®1 elșîlgujritiș remarcabilă) In- Jn penetranta vâ-ii 

gp;.e rgBțgi-yj țnait,-, 
conturul Îngrijit al di
ficilei arii, siguranța 
șl muzicalitatea.

Rwnănă.

dispoziție, depănin- 
<iii-ț! apoi dragostele 
triste pentru păpușa

nata Antonia, pentru 
frumoasa curtezană

potrivit, pînă lă epi
logul plin de amar, de 
singurătate, Valentin 
Teodorian șl-a creat 
tn permanență perso
najul cu rafinament, 
cu un joc modcrn. de ...... .

aSa sopranele de colorași doMea spectacol tură) - 
Valentin Loghin (apa-. flu f{ .

) demonul, 
spiritul rău cnre-1 ur-

1 lansa tineri de talent, cu; rts sarcastic,
I de a Încredința acea- batjocoritor,, a ccsn- 

tora roluri pe măsura strult abil „umbra 
O galerie de 

personaje realizează

La Opera 
așa cum am apus, cate 
vizibilă preocuparea 
pentru ca flecare 
spectacol ®ă însemne 
o demonstrație de. suc
ces a genului, a capa
cității acestui colectiv , 
de a susține, seară de < 
seară. reprezentații 1 
de anvergură. Și „Po- l 
vestirile lui Hoffmann* ’

mîerfi, am

Skk sultani

PIATRA NEAMȚ

muzicale"
NEAMl^riCorMponflcn-s.; 
.1“, Ion .Manea).- — Duml-

> Piatra Dteaiht»a-ctricoput ’cea ’ 
treia odlțle a, Zilelor culturii 

muzicale, manifestare c.sre Lșl pro
pune să contribuie Ja educa
rea estetică a maselor prin mu
zică, la dezvoltarea gustului pen
tru muzica cultă șl celelalte forme 
ale creației muzicale. Manifestarea, 
care sa va desfășura In perioada 14— 
23 mai, se bucură de concursul unor 
formalii șl Instituții muzicalo do 
prestigiu, .precum ffiarmonîca ‘ de 
stat .,Moldova* din Iași. Teatrul de 
opereta din București, orchestra sim
fonică a coMorvatorului „George 
Enescu" din lași, formația muzicală 
de cameră „Concertam muzlcum* ă 
Filarmonicii din lași ji altele.

Cu acest prilej. In comunele din 
județul Neamț vor concerta orches
trele de nr.izlcfi populară „Cernegu- 
ra* din Piatra Neamț, „Doina Moldo
vei" din lași. „Plaiurile Bistriței* din 
Bacău, orchestra consiliului Județean 
al sindicatelor din Vrancea. Do ase
menea, vor fi organizate o sultă de 
acțiuni șl manifestări : medalioa
ne privind viața șl opera unor presti
gioși reprezentanți ai muzîdl națio
nale $1 universale, audiții, simpozi
oane șt conferințe. O atenție deose
bita se va acorda popularizării dn- 
iecului patriotic ri muncitoresc, mu
zicii corale, bazate pc prelucrarea 
tradiției folclorului local.

Âsocfâțra fofctetrâștâfoB* 
dîmbovițeni ,

Teatrul maghiar 
din Subotifa 
la Tg. Mureș

în cadrul turneului întreprins 
tn țara noastră, duminică 14 mai, 
secția maghiară a Teatrului 
Popular din Subotlța — R.S.F. 
Iugoslavia, a prezentat la Tg. 
Mureș piesa .,Romulus cel 
Mare* de Dttrrenniatt.

Tinere coriste din Pecs 
în vizită în România

SF. GHEORGI-LE (Corespondentul 
„Sri:iieii“. Tomiiri Gcză)__ în luna
aprilie, ansamblul folcloric al Liceu
lui nr. 1 din St Ghcorghe b susți
nut mal multe spectacole In orașele 
Komld, MoMcs și P6cs, cu ocazia 
unul turneu întreprins In R.P. Unga
ră. Dansurile populara românești șl 
maghiare, dntecele prezentate de 
soliștii vocal! și do orchestra de 
muzică populară a liceului bu cuce
rit aplauze. Rfeptmzlnd la invi
tația elevilor Liceului nr. 1 
din Sf. Gheorghe. corul de fete al 
gimnaziului „Ledwey KMra*. din 
orașul P6ra, a sosit de curind In 
orașul SL Gheorghe. Dirijată de 
profesorul Jandd Jen6, formația ele
velor din tare prietenă u susținut 
spectacole în

‘Secui
_ orașele Baraolt. Tg. 

Secuiesc șl Sf. Cheorghe. prezen- 
Snd piese de Ltazt Bartoir, Welner
Si BArdds,

¥ » . MrJ 4 % ». t

N&scut la 15 mal 1012. poetul Sa
lomon Ernd a fost ucis în ziua do 
27 februarie 1913. după ce a trecut 
pri n infernul arestări lor. al lagăru
lui fascist si al umilirilor din for- __ _ _____ .......„t_.
mațlile de muncă silnică — de fapt avangardistă, ca prevestitoare
companii de exterminară — trimise turității. .și a adevăratei orlslt______
de autoritățile horthyste pe frontul urmează perioada clntecelor raund-
anilsovietic. Ultimele luni ale vieții ' ’ • ----- •—------ -----
sale ne slnt ‘cunoscute din mărturii
le camarazWor de suferință, dar. mal 
ales, dintr-un zguduitor luroal de 
campanie pa care devotamentul n-

Cltez cîtova rinduri din acest jur-

Infrunltnd in mod conștient toate 
comicei ațele grefe ale unei pori‘,11 
aviifiMic, progresia te.

După debutul literar, după acel 
contact inevitabil și fertil cu poezia 

’ . j a na- 
oflalnalltall, 

torești ; precizez : nu de.’ipre mun- 
cstorl. cl INTR-ADEVAR MUNCI
TOREȘTI. pe baza unei fndentlfl- 
cări irevocabile. Unde versuri reiau 

...... ___________ . metrul popular, zîjurdirtd pe arlpi-
ceato-ra l-a salvat de in distrugere. le ușoare ale chiteculul popular

Citez clteva rin-durl din acest iur- transfigurat ..Sărăcia zboară lin!/
nai : „1 august. După 27 de kllome- Zboară fără nazuri I / Unu o. duce
tri sorim In orașul Borsna. Aprda- in răsfăț nltiil în necazuri / ... /

Plec. Și peste șapte văl / ml s-o 
pierde urna / Rob la tine n-oi mol 
fi /■1Nu*țl mal pasc eu turma*. 
(„Zboară sărăcia* — traducere de 
Virgil Teodorescu).

Allele încearcă o poetizare a să
răciei, lucru constatat sl apreciat cu 

„a de Gail Gabor, dar pri- 
atuncL unii, cu nelnteiegerei. 
„u nu numai a sărăciei, nu

pe de oraș mă abordează un flăcău 
român. Înalt cu dinți tipsii.

— Pin fi ctnd no mal duc de colo- 
colo, fratp ? — mă Întreabă.

— Așteaptă, dl toiul se va termi
na cu bine. *

— Mă tem do Iarnă™ Cu greu voi 
scăpa de aici... Nu cunoști dictonul 
românesc : „Unde-i bine / Nu-1 de 
mine / Cu ce o rău / Frate-s eu“ ?

Aceste patru versuri, notate

ts a f

CORESPONDENȚII
„SCÎNTEIF

I
TRANSMIT |
v ■ ■ -

22Q0
de apartamente 

intr-un singur 
cartier

i- ,i
CartJOTil „Rogerlus" din Oradea, 

acolo unde In ultimi! ani s-au mu
tat peste 20 OM de locuitori, a Intrat 
Intr-o nouă etapă de dezvoltare. 
Aici se vor construi tacă 2 200 de 
apartamente, o jșooală cu 24 săli da 
clasă, două creșe și numeroase uni
ați oomei’clate șl prestatoare de 
servirii către populație. Datorita in
troducerii pe sc;iră largă a metode
lor IndurtriaJe, termenul de ridicare 
a unul bloc s-a redus cu 10 zMe.

pierde urma / Rob la 
fi / Nu-țî mai (sase 
(„Zboară «ărflcla* - 
Virgil Teodorescu).

răciel, luci 
entuziasm 
vlt. pe atț 
Poetizarea __ ________________ ț__ ...
numai a revoltei ®i a luptet dar șl 

a munam aducă- 
teare da bucurie 
chiar ta condițiile 
exploatartt

Fascizarea, pe
ricolul răz'xii.;i- 
F.i: modem,. atot- 
dtatriigătee, a pro
vocat ta conștiin
ța oamenilor cete 
mal puternice 
ecouri. In corul 
polifonic al poe
ziei umantata și 
revoluționare ri- 
smta șl gtav.il 
unic al poetului 
Salamon Emd, În
deosebi ta marile 
salo lucrări din 
ultima perioadă : 
poemul „Lung 
chiot, hohot, dn- 
tec bărbătesc*, 
sau in poermfl- 
testameni, zgu
duitor ri taMță- 
pestaru urmași- 

___ poezii. Concoml- 
mesajul poetic cupriM 

a sale din anii 1&30-

textul maghiar a,l 
Jurnalului, ta lim
ba română, ar pu
tea isfi figureze ca 
motio al bio
grafiei poetului, 
care a ouieriS po 
parcursul Întregii 
«sala vteți, pînă ia 
moartea sa nă- 
praznlcă la vjnsta 
da 31 de ani „toi 
rlUil șl toate re
lele Imaginabile*. 
Dar a cunoscut șl 
fericirea dragos
tei împlinite, a 
solldarttâțll pro
funde, a Mentlfl- 
c&r U cu cel care 
suferă și lupta, a 
credinței în om, 
in progres, ta re
voluție, tair-un 
viitor antd fericit 
pentru urmași. A- 
ce’iti urtna.!, in 
glndul poetului erau oameni! munefl, 
cel In mijlocul cărora ș!-a Începu’, 
drumul vieții șl cano au fost 
nent prezențl ta centrul sale
lirice : miMiritorU forestieri bazi
nul GheorghleaBor.

Fiu al unul modest funcționar în- 
tr-o fabrică de cherestea, mort tim
puriu. poetul a crescut In mijlocul 
muncitorilor forestieri, lucrfnd In 
timpul vacanțelor școlare alături 
de el. legînd prietenii trainice. Iden- 
Ufielndu-sc de la început, ta mod 
spontan și Instinctiv, cu c —— ' 
așezărilor muncitorești. Peni 
mafifllrzlu.'''treclnd prlntr-tîn. ixw* 
de ^clarificar^țppHacă șl Ideologică'. 
— devl a& nu numai poe t ■ țfl ■; KCffi- 

frumusetll. al 
Această |'r „ara

®ARGHITÂ

Micii meșteri mari
La Odorfcaiul Secuiesc s-a deschis 

un magazin swu, cu o gamă largă 
de cusături populare, obiecte deco
rative din lemn șl din fier forjat, 
obiecte de uz casnic. îmbrăcăminte, 
utilaje electrice și altele. Aprovi
zionarea magazinului &e face exclu
siv da către atelierele școlilor ge
nerale sl liceelor din localitate.

tor — „Cântec 
șl tn multe alte 
tent, cu „------. —
In poezate sale dl:i anii 1039— 
1012, poetul a redactat un’testa
ment proptiu-zls, demn de poetul 
sărăcimii, al revoltei șl al speranței. 
Iată ultimele sale rtnduri. care 
poartă data 23 mai 1042 : „...Nu aș
tept recunoștință de la urmași. Dar 
pretind să mă creadă : In armonia 
șl dezordinea ‘vieții mele n-a fost 
nici o clipă- In care să-ml fi pierdut 
credința ta posibilitatea eliberării 
omului Aruncatl-mi versurile dacă 
le^socptifl'-'taaarnice. dar clnstițl-ml 
mormlniulti eu am a crezul tntr-o 
lufner a muncii, a libertății, a 
păr:: !...-. •

■ Urmașii prețuiesc opera iul Saîa- 
rrwn Erind. Cinstirea 00 1 so acordă 
astăzi poetului o atestă- larga rircu- 
itație a operelor sale ta «liții nume
roase, publicate ta România și R. P. 
Ungară.

Salamon Emfl a tălmăcit în limba 
maghiară numeroase versuri ale 
poeților români, cu competentă și 
nedezmințit respect pentru specifi
cul șl pentru cele mai fine nuanțe 
ale originalelor. Astfel, in volumul ■ 
,lîn pragul săracilor*, publicat tn 
anul 1038, mima! o treime a pa
ginilor cuprind poezii originale, două 
treimi fiind consacrate traducerilor 
din Coșbuc. Tmlor Arghezi. Ion 
Barbu. Toplrceanu. Emil Isac. Aron 
Coiruș. George Lasnea sl alții La 
rindul său. a găsit In Virgil Teodo- 
rescu. Veronica Porumbacu sl Hara- 
lamble Grămescu. traducători ro
mâni competent! șl devotați, din 
eforturile, cărora s-a născut repre
zentativul volum „Ctateca pentru 
urinași* (Editura pentru literatură 
1033). Monograf ia lui' Marc®! Peter, 
consacrată vieții șl operei poetului, 
a apărut de curînd in a doua ediție.

Năsait acum (M de ani, și dispărut 
de aproape trei decenii, Salamon 
Erod este prezent Intre noi. ca re
prezentant, al pleiadei de (xwli care 
in acest secol frămintat. tragic rl 
eroic, au asigurat tatllnlrea poezia! 
cu revoluția.

„Valori ieșene în 
contemporaneitate”

IAȘI (Corespondentul „Setate!!*, 
Manolc Corcacl). — La Iași a început 
o amplă manlfoxiare culturală ixitl- 
tutatfi: „.Valori ieșene In coniempora-

AVdu <ju - . «sile "A3«5sai»drl“
cu simpozionul „lațul po treptele a- 
nlior*, lri cadrul Căruia nu prezentat 
comunicări prof. dr. docent Mircea 
I’etresrtj-INmbovlja despre „Așezări 
străvechi |n zona lașului*, prof. dr. 
docent Constantin Clopraga despre 
„Valori culturale Ieșene* și prof, 
utav. Petre Jitnnt. membru corespon
dent al Academiei, denpre ..Dezvolta
rea științei la Iași*. în aceeași zi, 
Arhivele Stalului au deschis in 
boiul teatrului! o cxpțrzițle de ma
nuscrise, stampe și fotografii. Uus- 
trind bogata activitate culturală lo
cală.

„Valori ieșene ta contemporaneita
te* vn dura o săptămină, fiecare zi 
inciuztad manllertări cu un nnumil 
profil : .-.Ziua literaturii*, in care se 
vor organiza vizite ale oamenilor 
muncii la secțiile Muzeului do lite
ratură. taillnlri cu scriitori șl critici 
literari, „Ziua artiștilor amatori*, 
„Ziua științei șl tehnicii*, cu slmoo- 
zldone pș tema „Știința ieșeană teri 
șl ari*, precum șl dialoguri intre oa
meni de știință șl public. „Ziua arte! 
plastica*, ctad se vor deschide o ex
poziție retrospectivă „Omrtgiu lui 
Theodor Paltady* șî expoziții perso
nale ațe unor picior! ieșeni, „Ziua 
muzicii corale* și „Ziua teatrului 
dramatic* in cadrul cărora artiștii 
Teatrului Național „Vastie Alecsiin- 
drl* îi ai Operei de stat vor prezen
ta spectacolele „Irod împărat* de 
George Cflilneacu, „Opinia publică* 
de Aurel Baranga, „Duel* de Andy 
Andrieș ele.

VÎLCEA
. -3; g.i :-"j :■ » . . a- -5- ■ ■ ■

Govora — stațiune 
și... laborator 
de cercetare

Pe '.bara,:i^’‘pb®eryațU efedua^. 
te .timp .dejtrei ani.asupra bolnayi-

țerti*. ■ recent constituită, este 
concepută ca un organism obștesc 
cu caracter științific și rnetoclte. 
Membrii r $81 Ișl propun să lnlțleza 
o largă investigație a vetreior fol
clorice .do pe cuprinsul județului. șȘ

TÎRGOVIȘTE (C. Soci — corespon
dentul „Scîntellj. — „Mesaje dîtnbo- 
vlțene In tinjp“. manifestare cultu- 
ral-artlslică. care do aproape o lună 
“ilarizează interesul publicului din 
liideț.-'n inclus in programul său. <uivsi<-o.\uo imj ixtpriu.v4i juiununu. «-.i 
...„a două evenimente semoHlchtivo . deicțnilpe.’specificul.-, creației' 'șopti-‘

poia 
.jude 

jMnoă

....„.......... ___  
științifico. prilejuită de constituirea 
,,Asociației folcloriștilor dimbovltenl*. 
Scriitori, oameni de Utere din Capi
tală. din numeroase judele ale tarii, 
de la ceie mal prestigioase publica
ții literare au participat la o șeză
toare organizată la ruinele Curți! 
domnești din Tlrgoviște. s-au depla
sai intr-o vizită de documentare la 
platforma industrială a orașului ai 
nu asistat la spectacolul de sunet si 
lumină ..La porțile istoriei*.

„Asnclnțîfi folcloriștilor dîmbovl-

„ .„/dîîicrTninfi/siw.-lficulcreației' roita- . neilate*.. IJoschiderca . fesilț
ire și sesiunea de comunicări

—•••-•“ ■ ................ in spiritul păstrării. autenticitfiUl, cu slmpoziosiul „lașul pc Ircpu
creația populară, să contribuie ia 
popularizarea el. prin toate formele 
activității artistice șl cultural-edu
cative de masă. Membrii „Asocia
ției folcloriștilor dimbovlțenl” iși 
propun, de’ asemenea, să culeagă șl 
să selecteze cele mal reprezentative 
producții ale creație! populare lllo-
rare, muzicale, coregrafice. în vederea 
tlnărlrll ' ’■
formalilor aritallcc 
profestanlate.

tlnfirl-II șl difuzării lor In rindul 
de amatori sl

'-’i. 
v«hll

tv
PnOGUAMUL I

1S.I3 — 17,M Curs da limba rusă. 
(LecUa ® 14-a) — reluare.

17,33 Deschiderea emisiunii.
J7,<>3 ta volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
1«,W Căminul.
16.45 Scenn - emisiune de actuali

tate și critică teatrală.
15.10 Noutăți cvltural-artlstiee.

: ie,tP icoi de seri : fUmul „CrăiaM 
rănczlt* (11).

iS.îO Telejurnal
13.10 Reflector.
EJ.55 Flirn -serial : „Salut Ger

main*. In rolul principal

Ulrich Thein. Regla : Helmut 
Kratatg.

at,15 Drumuri in Istorie : „Tumu- 
Severln — 1SW — einlalune 
de N. Holbam

ai.BJ Steaua fără nume — emlslu- 
ne-concurs pentru tineri ln-‘ 
tcrprețl do muzică ușoară. 
Concurentă : Doina Moroșanu 
— etapa a Hl-a. Emisiune de 

. Simona Pntraulea șl Sorin 
Grigorescu.

f
eă devină 'nu'i___ _
rintelor. dar și al 
.moartei minunata*. ______  ____
poetica" el o exprimă (Ară rezarve 
Si in Htlu.1 primei sale plachete da 
versuri apăruta ta anul 1037. „Soar
ta minunată*, pentru poet este via
ța în mijlocul poporului, tachinată 
poporului. revoluției, convingerea 
fermă în posibilitatea și necesitatea 
unor prefaceri revoluționare, eocla- 
Uste.

Cu prețul unor mari sacrificat, 
Satamon ErnO a reușit să absolve 
liceul și să te înscrie la Facultatea 
de Drept a Universității din Cluj. 
In acest oraș și-a făcut poetul uce
nicia revoluționară, după ce — tacă 
din copilărie — a fost martor al 
luptelor muncitorești din Valea Mu- 
roșului. Contactul în unii studenției 
cu kteologia revoluționară proleta
ră, cu mișcarea studențească care a 
luat, sub imboldul Partidului Comu
nist Român, un arini puternic sl la 
Cluj, a transfigurat; opera poetului, 
făelnd ca primele sale versuri, scri
se ta ritmurile libere ale poeziei 
avangardiste a yfeHiH.' să reprezinte 
o confesiune de credință rcvo’îiilo- 
nară. un apel direct la luptă. N'ețta- 
tlnd termina facultatea» Saîamon 
Erad a Intrat ta Brașov In redacția 
ziarului „Brassol Lapok*. redactat 
In spirit democratic și antifascist. 
Ultimii ani a! vieții sale — Înainte 
do a fi fost trimis „disciplinar* pe 
front — poetul l-a petrecut la Tg. 
Mureș, luptînd cu privațiuni mari,

.lor de.afecțiuni, as1..’italice ■ venlțl^ 
la Govora, medicii din irtațlune. 
In colaborare cu spedallșll de la 
Institutul do medicină internă 
București, au reușit să reducă pe
rioada de Incapacitate de muncă a 
bolnavilor cu 15 zile față de cel ne
cuprins 1 In sistemul de r*— 
Aceste rezultate au o mare

a factorilor naturali de tratament’

bolnavilor cu 19 zile fiață de cel ne- 
cuprinși ta sistemul de recuperai-®.
____ 2.„„ „ ..are impor- 

tanțâ-pentru mai buna valorificare.

din statiimej

CARAȘ- 
SEVERIN

Cinematograf 
în aer liber 

cu 1500 de locuri

spor-

d.nema’tog.raf de vară. Realizai prin 
munca patriotică a mH de oameni 
din mutarapta — muncitori, elevi, 
SkUV*VUIț4, j „ t„ j. . --  lIMLil CUiUUUiaJ .
are o capacitate de 1 S49 locuri și a-

CSEffl Gvrila

(Urmare din pag. I)

Uzina de vagoane din Tumu Severin

ri 
de

mic superficial n-a 
vreodată.

— Dă — spune el in cele 
dacă stau să-

— De fapt, spune el. aici 
Ir» uzină slntem, din Ze- 
gaia, vreo 45. Clteodată ne

SI.W „34 de ore”.
53.45 Consrasle in lumea capitalu

lui.
rnoGnAMUi. n

M.M Cupa primăverii — competiție 
de mlni-basclîct.

li,40 Ghișeul.
51,W Ro:namlc-Ciub. Emisiune rea

lizată ia Palatul culturii din 
Ploiești.

23.45 Cronica literară.

La Reșița a fost Inaugurat un nou 
cinematograf de varii. Realizat prin 
munca patriotică a ml! de oameni 
din miinirap!!) muncitori, elevi, 
ștudențâ, pensionari — noul edificiu 

sigură condiții dintre eele mal bune 
pentru prezentarea de fii me »! 
spectaoofn artistice. El este construit 
la’r-o linie arhitectonică modernă 
?! amptasat intr-un frumos amfi
teatru natural, Înconjurat de dea
luri Ittveraâte. Statul șl fin’.inl țlșnl- 
toar® străjuia aleea de «cM care 
dure apre tinematoaraf. eretod o 
ambianță plăcută, reconfortantă.

secțiune de cale ferată Tr. 
Severin — București — lași. 
A!'.fel spus, MO de garni
turi a cite 80 de vagoane. 
Vagoanele acestea circulă 
azi pe drumuri de fier dta 
cele mal diverse șl înde
părtate colțuri de lume, 
urina a fost Întemeiată in 
1B82. o data cu ■ stația ^do 
cate ferata șl, in cea '’mal 
mare parte a existenței 
sale, a rămas o înlroprln- 

, dere modesta do reparat din urata 
cantități mari do mobilă sl vagoane șl locomotive. !m- 
de produsa superioare din păj-țAșInd soarta tuturor
lțanîh*J?,v?m °5um D a F1.® atelierelor C.F.R. din țară,car.'.'.'.ă'i de carton ondulat. 
importante cantități de Cînd am venit ca uce-
confecUl din textile șl. bl- mc alc!' a™-n 44 .d,e t!n ..“ 
neînțeles, trimitem in sts- ne povestește.maialruJ JDu- 
temu] energetic național. SSim’foSrte’ a-n"
Izvorite din turbinele Por- BU- «’!?dSW.foar^)s‘/?I
țllor de Fipr. cantități sub- J®; ,^J’aUTn,n d® .JS°. 
stanțlate de energie olec- ‘ T„!a ‘ .
trlcă ■ ' îaraa Eaunce.am a-

Vom întregi tabloul aces
ta, intrind. 
maglnl, po . ,
dintre uzinele municipiului 
Uzina de vagoane (MEVA), 
care sărbătorește si ca. in 
aceste zile de mal, aniver
sarea a 00 de @hl de acti
vitate productiva. Uzina a- 
ceasta asigură astăzi S3 la 
suta din producția de,va
goane a țării — tit produ
cea Întreaga țară In .1030. 
Construcția de vagoane a 
început In 1S®O (plita atund 
aid se executau reparații 
de vagoane Sl îocomoțlve), 3 
în acești 12 ani s-nu fa
bricat nici peste 3D OT0 de 
vagoane convenționale (pe 
4 orii). Dalta s-ar putea așa

complex hidroenergetic 
de navigație Porțile 
Fler, pa care tara noastră 
șl tara vecină-și prietenă, 
Iugoslavia, II Inaugurează 
in aceste rile, la capătul 
uriei eroice perioade de 
construcție. Noi livrăm ast
fel economie! naționale va
poare moderne. 40 de ti
puri de vagoane C.F.R.,

torta uzinei s-a săvârșit In 
prezența si, desigur, eu 
participarea lui.

cel mai Important — II în
treb — trăit de dumnea
voastră 1

Stă, 6® gindeșie, n-ar vrea 
să-mi dea un răspuns su- 
perfidal, cum. probabil, ni-.

.făcut.

®nt cd care produc ? Slnt 
5 Meganl In uzină. Veniți 
toți (rare cum s-a făcut 
mare) din satul Zegaia. 
Toți au Învățat diverse ma
sorii și lucrează In aceeași

3- - t" 8 ?<-■ ' J'

de Imaginea descrisă de 
bătrinul malsl.ru 1 Vechile 

artldparea Iul. hale au fost lărgite, luml-
— Care este momentul nate, aerisite, lhcMzlle,

reutUate. S-au construit 
hale noi, după alte legi: ___ ---------- — .........
legile înaltei griji față de secție. Unul, Ion, e șeful 
ora. Intre anii 10S8 șl 1970 secție!.
nu apărut 11 4S3 mp de sa- ‘—*’---------- ’ -'*■
prafețe Indust-lale nou 
construite. Amil trecut o
Intrat în producție o hală mal ducem șl ne Întâlnim
îiwimlnd ea singură 15 3©D jaî-n'aaf Hm ! Cu 'rite mp-

__ JBL,.,.._________ ___ mp. Pentru dotarea uzinei, 
mă gîndesc bine, momea- In clndnalul acesta se alo- 
tul acesta a fost în august_______________________-■
1&4-1, drtd tu simții, deși 
eu nu eram pe alund co
munist, că din acea clipă 
Începe, pentru noi. o viață 
adevărată.

— în ce sens 7
— în sensul că va Începe 

o lume a muncitorilor, a 
dreptății.

Un Început da lume, a 
fost atunci. Intr-adevăr, 
pentru el, Dumitru Dumi
trescu. pentru toți munci
torii Severinului, pentru 
Întregul nostru popor. Cum 
8-a concretizat în timp lu
mea aceasta 7 E o nouă 

e. Sâ-1 căutăm -■—

încă un hotel 
la Slănic Moldova
Cunoscuta stațiune balneară Sifi-

nlc Moldava devine an de an mai 
frumoasă, mal ospitalieră. Alături 
de complexul sanatorial cu 000 de 
locuri, dat de curind In fo-lostață, se 
înalță o altă construcție modernă : 
hotelul turistic cu 170 de locuri. De 
asemenea, se lucrează la o nouă 
vilă cu o capacitate de 78 do 
locuri, la modernizarea complexu
lui central sanatoria! al stațiunii, la 
32 de no! căsuțe la campingul din 
Poiana Slfiniculul. Tot aici, a fost 
dat în folosință un complex 
tiv. S

șl-n !«at.„ Hm I Cu câte me
serii. știm, am putea, dacă 
ar fi cazul, să Întocmim a- 
colo o fabrică.

Cine sini, dori, pro- 
__ ,______ ,  , ducătorii? Oameni că- 
moderne, pentru cele mal rora sodalfcmul le-â ofe- 
diverse utliltațl, pe 2 și pe rit aoresul la o evoluție 
4 oaULClt ? Producția anu- firească, la Împlinirea vo- 

|j |______.. .________ cațiilor șl aspirațiilor, Oa->’
meni ’riguroși șl talentat!

Am putea repeta Investi
gația aceasta la Șantierul 
Naval. Am afla lucruri ab
solut asemănătoare. Puțin 
altfel ar sta lucrurile la 
combinatul de exploatare 
șl Industrializare a lemnu
lui și la combinatul de ce
luloză. hârtie și cartoane 
osistalate. ta seiwil că aco- evoluție contemporană tfițenllor de onoare al mu- gillor pe care Ie-a pus In

S5 SBS“L.^2?nț!..£...............
Acesta este municipiul li

niștit, orașul „eu Iz pa
triarhal* de Ia kilometrul 
931 al bătrinulul Danublus.

Dacă sărbătorim ricum o 
istorie de 1858 de an! a 
celui mai bătrân municipiu 
din țară, asta se Întâmplă, 
firește, pentru cft no oferă 
arest prilej prezenta!. Pre
zentai, condiția actualâ a 
municipiului, tumultuoasa

>. r.cmru aoiarca uzinei, 
clndnalul acesta se alo

că 016OOW) lei. Ce șl cit 
se produce ? Ce se produce 
am : văzui :; vagoane noi, 

diverse utilități, pe 2 și pe

fară, sub ploaie și viscol.
U I Cind afSia erS PTea mare i
™ ne Improvizam mici adâ- .

«Un bucăți de tablă ! 
șl din cartoane. Apoi au H 
început curbele de sacri fi- >
ciu și viața noastră, s 
muncitorilor, a devenit de l
nefndurat A Început agita- epo™ §â-l căutăm acor- rite7 Vvea vec
tla printre muncitori. Cel durjle chta- ald, ln uz.na “Setarea că
bănulti de către, admltaș- de vagoane. Ce Mie acum ™&mr”!(.ca

uzina ? ce condiții se 
muncește ? Ce se produce 7 
Pentru rine ? Cine stat ri 
cum trăiesc cel care pro
duc 1 Iată daci - întrebări 
ordinale a.l căror răspuns 
conturează întreaga dimen
siune a noii Iurta, Uzina de 
vagoane din Turnu-Severin 
nu este, chiar printre cete, 
mal moderne din țară. Șj

bănulț! de către adminis
trație că aveau legături cu 
activitatea partidului comu
nist au fost scoși din uzină, 
în 1033, după evenimentele 
de Ia ..Grivițn*. s-ai 
concedieri masive ’ 
au I.... 
mii. Lucram

ÎI privesc mai atent pe 
, v»».,. .-«> omul acesta cărunt, 11 ob-
ceva, ele ar alcătui un tren cutele

1U făcut 
cedlerl masive, în 1S33 
Intrat în urină jandar- 

sub pază.,.

________ ____ _ adlnd de pe 
care ar șerpui pe Întreaga frunte. O jumătate din is-

lui IB@j se realizează acum cal 
in ffiO de zile. Pentru cine T 
Pentru statul muncitorilor 
și țăranilor, deci pentru 
producătorii inși?!. Cum 
•.r'iif.c acești producători ? 
Un singur exemplu : două 
din ■ actualele cartiere nle 
municipiului (Crihala șl 
Porțile do Fier) ridicate in 
ultimii ani pe foste mar

^3 Slhlș de oraș -- ?! însumind
aprbape tot atltea locuințe 
cite avea vechiul ora® (cu 

-•( aicj avem 
apartamente noi. termofi- 
cate si înzestrate eu între
gul I con fort modem — ur
mași! Drobetel pot nriri. In 
sfirșlt. cu superioritate 
spre ruinele vechilor ter
me romane) slnț ocupate da 
alde Dumitru Dumitrescu 
sau frații Megan™

...„ __ ________ __ , £• „.Frații Megan ne rfei-
totuși. dtă deosebire față Dund la Întrebarea': rin®

țul evoluție contemporană

riel sale. Altminteri, totul ___ , __
ar fl rămas pentru uzul nave șl hidrocentrale, ca
arheologilor șl lștoHcBor. aceea de la câțiva kilome-
Dar pentru că cei care fac tri de celebrul pod aâ antl-
Btrfiluclrea de azi a munl- chlțfițll.
dplulul so știu, în parte, 
același care au tot con
struit și luptat timp de mi
lenii pe aceste 
Istoria devine 
prezentului, iar 
Apo'odor poate 
ușurință intre numele ce- citații constructive, a er.er-

meleaguri, 
mlndrle a 

numele lui 
figura cu

valoare și le-a dat sens 
istoric social IsmuL

Prezența conducătorului 
Iubit al poporalul ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, în mijlocul lo
cuitorilor municipiului, a- 

ț___ ____  ___ ’ tribute sărbătorii valoarea
dplulul să culmineze cu de simbol a participării

chlțfițli.
O coincidență fericită 

face ca sărbătorirea munl-

momentul inaugural nl ma-‘ întregului popor la bucuria 
relui sistem - hidroenergetic locuitorilor străvechiului 

municipiu. întreaga țară 
urează Turnuîui Severin 
LA MULȚI ANII

relui sistam ‘hidroenergetic 
șl c!e navigație de Ia Porțile 
de Fler — măsură a cana

VRANCEA

LuwStoril întreprinderi! Județene 
de corwtrucțil-niontaj au oferit foc- 
șănenlior o plăcută surpriză, execu
tând înainte de termen un modern 
complex amplasat !n parcul „Nico- 
lao Bălcescu* din centrul munici
piului. La parter f,e află un cafd- 
bar, un restaurant și două terase 
largi, luminate seara de lampadare 
multicolore. Din preajma unu! ba
zin cu flntinl a-tezîene, două zefiri 
ta sp-raiă îmbie oaspeții la etaj 
spre o splendidă terasă In atl! 
rustic, cu pereții din piatră brută. 
Primii oaspeți al complexului ates
ta că numele „Intim* este rit ee 
poate de potrivit

gtav.il
malsl.ru
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tenis h turul doi al „Cupei Davis“

Romania-Iran (București, 18-20 mai)

ekte

Ieri in Capitală
l.!

Divizia B

DIN LUMEA LARGA
BOX

ATLETISM HOCHEI

care Harris. Peara, o: 
servit o replica ’

s-a placat decis, 
teren care a ole-

Moscovâ . 
1—0) de :

patinoarul acoperit de la

a fost riștlgată de perechea 
bart—Ora n ies. Jucătorii spanioli au 
Întrecut tn finală cu 5—7, 6—4, 6—0 
pe Panatta—Pletrangell (Raita).

Ramon Diaz :; 7,83 m. Proba de 100 
„_ ( _ ______ _____ ___ m plat masculin s-a Încheiat cu suc-
ierl, a'.aclnd insistent șl fără răgaz. «asul sprinterului Hermes Ramirez,

■LJț,
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La Constanța continuă

Campionatele europene 
de haltere

PAGINA 3
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Dotnlde, mingea trece peste poarta 
goală a echipei oaspeților. Fotbaliștii 
români stat cu toții — mal puțin, fi
rește. Răducanu — tn terenul advero. 
Calmul apărătorilor maghiari, sigu
ranța, decizia cu care Intră la min
ge, angajarea lor.totală fac ca timpul 
să treacă și scorul să le rămlnă favo
rabil Schimbările efectuate .Infam- 

. bele formații la Jumătatea acestei 
repriza fin locul iul Jordănoscu intră 
Neagu ; la maghiari, Ies Szflke. șl 
Kocsls, intră Dunal It șl Ku) nu pro
duc schimbări șl ta desfășurarea par
tidei, Citeva minute mal tlrzlu. o 
nouă schimbare In echipa română 
(Lucesra fl înlocuiește pe Dembrov- 
okî).

Ritmul partldei. ți așa destul de 
lent, scade vizibil, o dată cu scwger 
rea ultimelor minute. Indiscutabil, 
echipa noastri nu ar A dorit aceasta, 
dar, se pare, nu mal dispune de forțe 
prea mari. Cit privește echipa oaspe
ților, ea nu are nici un motiv să se 
grăbească™ Iată Insă că pe tabela de 
marcaj, egalitatea apare dtn nou. 
Este, minutul 62. O cursă a lui Lu- 
cescu pe dreapta, o centrare plriA la 
Dobrln — trecut Intre timp pe post 
de atacanf central. Cu mingea În pi
cior, aresta face un dribling spre a- 
fara careului mic șl recentrează. Do- 
nilde reia cu capul. Geczl respinge, 
dar Neagu — atent șl prompt — șu- 
tează ta plasă de la numai țfol metri : 
2—1

Acesta avea să fie In cele din 
urmă, rezultatul final al partldeL Un 
rezultat care,, aparent, mulțumește 
ambele formații, fiecare pățtrind încă 
șanse egale la calificare. Dupâ cum ee 
știe, conform regulamentului, un al 
treilea med urmează să stabflenscă 
cea de-a patra semlfinallstă a cam
pione isihii european. Partida aceasta 
va avea loc, pe baza Înțelegerii 
prealabile dintre conducerile celor 
două federații de fotbal, miercuri. 17 
mai. la Belgrad.

Să sperăm că foîbaJlș‘11 noștri șl 
antrenorul lor vor reuși ®ă ofere ama
torilor noștri de fotbal un Joc de un 
nivel oricum mal ridicat derlt cel 
practicat feri și sattafacțla unei vic
torii de prestigiu, satisfacția califică
rii ta faza superioară a celei, mal im
portante compedții fotbalistice conti
nentale.

Ion DUM1TR1U

• AL TREILEA MECI, MIERCURI 17 MAI,'» 1
complet liber (unde au fast apărăto- 

. ' . It ■ plasă.
Este minutul 5 ; Ungaria conduce cu 
1—0. Sintem conduși insă numai zece 
minute, chiar mal puțin, căci la un 
alae pe partea dreaptă, Dernbrov.Al 
șutează... In bară. Geczl. întreaga 
apărare a oaspeților râm în mal de
parte In alertă ; mingea oete prelua
tă, de Dobrln. Calm, dezarmant de

înfrumusețarea bruscă a vremii ____ _ - JBH ..__ -___
(după zile do ploaie persistentă. Ieri rU noștri 7). o Introduce in
s-a Înseninat, soarele fâclndu-sl din F '
nou apariția)-a croat un cadru natu
ral binemeritat acestui al doilea med 
oficial dintre echipele reprezentati
ve do fotbal ale României șl Unga
riei. conUnd penlru sferturile de fi
nală ale campionatului european, 
spre deplina Satisfacție a celor peste 
80 OOO de spectatori aflatl — eu multe 
ore tentate de debutul meciului — In 
tribunele stadionului „23 August” din 
Capitală. Terenul do joc s-a prezen
tat, de asemenea, ta bune condlțluni. 
Jucătorii deci avlnd si et moAve do 
mulțumire din acest punct de ve
dere.

După o scurtă festivitate da pre
zentare a echipelor, după tatonarea 
imnurilor celor două țări, arbitrul 
vost-garman Kurt Tschenscher a dai 
semnalul de începere a partidei. Cela 
două selecționate au început Jocul 
Jn următoarea componenta : Româ
nia : Răducanu — Să tmăreanu. Lu- 
pescu, Dinu (căpitanul echipei). Be
lea nu — Dumitra, NunvelUcr — Do- 
mide. Dombro-.-Kkl, Dobrln. Iordănes- 
cu. Ungaria: Geczl — Fabian. Pan- 
cslcs. Ballnt» P. Juhasz — J. Juhasz, 
Kocsls, SzOcs — Szăke, Bene (cănlta- 
nul echipei). Zambo. Față de garnitu
ri aliniata In partida de,acum două , 
săptămtal. de ta Budapesta (ai că
rei rezultat se silo a fost 1—1). an
trenorii Angelo Nlculescu si Rudolf 
IUovszH nu „operat” unele modifi
cări. în echipa noastră. Lucescu accl- 
dentlndu-se. a intrat Dobrln. în echi
pa maghiarii, schimbările (numeroa
se I) au avut ta vedere,, ta primul 
rind, Întărirea apărării...

Nutrind ta aceeași măsură speran
țe — avlnd reale poslbUilăU 1 — do 
a lunge ta semifinale, alături de for- 
mnțlUe Uniunii Sovietice. R. F." a 
Germaniei șl Belgiei (care șl-au asi
gurat calificarea ta urma meciuri
lor susținute fllmbăUl). selecționate
le României șl Ungariei s-au arătat 
decise ta această tentativă, flecara 
câutlnd ca încă din primele minute 
să la conducerea." Cel ca, totuși 
caută mal mult apropierea do 
poarta adversă stat fotbaliștii noș
tri. Sportivii oaspeți • „temporizează” 
un timp jocuL prelungind acțiunile 
la mijlocul terenului. In mod ■ sur
prinzător. ecorub îl deschid fotbaliș
tii maghiari. La o lovitură liberă de 
Ja circa 20 m de poarta apărată de 
Răducanu. mingea — puternic șuta
tă de Bene — 
sală rertne în

calm, acesta driblează, râm Ine sin
gur cu portarul ta față, dar, cum 
unghiul nu-1 asigura garanția depli
nă a golului, ridică mingea peste 
portarul maghiar, egailnd : 1—1. ■ 

în următorul sfert de oră. iniția
tiva trece de itariea echipei maghia
re. Obligat! să fie foarte ateați ta 
defensivă (Înaintașii nu reușesc de
loc să ILnă mingea), apărătorii noș
tri fac eforturi serioase pentru a-I 
„stopa” la timp po Bene, pe Sz6ke, 
pe Zambo, aflațl ta poziții dintre

© LA CATEGORIA „COCOȘ", TITLUL A REVENIT 
LUI R. BH.ENK0V (U.R.S.S.) • VICTOR RUSU - MEDALIE 

DE BRONZ LA STILUL „ARUNCAT"
: . J i . (-'> fififi ;; . ’

(120 — I05 — 135), cu 15 kg sub ac
tualul record european. Bulgarul G. 
Todorov a cucerit o medalie de aur 
(la stUul „aruncat”) cu 137.5 kg. sta
bilind șl im nou record european la 
juniori) șl două medalii de bronz (la 
stUurilo „smuls"). El a
Încercat șl o "tentativă de doborlre a 
actualului record european, dar a 

, eșuat. Polonezii s-au dovedit si la a- 
ceastă categorie bine pregătiți. , els- 
tlglnd două medalii de argint prin W.

■Korcz (la stilul.„Împins" — 115 kg) 
șl prin S. Czyz (la stilul „snuls" " — 
103 kg).

Reprezentantul nostru, Victor Rusu, 
a cucerit o medalie de bronz la sti
lul „aruncat” eu 135 kg, corectind re
cordul țării noastre de 132,5 kg, care 
li aparținea. El s-a clasat pe locul 3 
La totalul celor tre! stiluri.

în gala programată azi, 15 mal, se 
vor- întrece pentru medalii halterofi
lii din categoria 00 kg.

____________________

CONSTANTAi - ...... (A ♦ **

[li,-.------Jn (prin telefon, de
f & J Li 1 în corespondentul

l‘
„Sdnieii”, Radu A- 
postol). — In cea- 
de-a doua zi a 
campionatelor eu
ropene de haltere, 
caro se desfășoară 
In‘Sala Sporturilor

din Constanța, s-au Întrecut sportivii 
clo la categoria 53 kg. „Cocoșii” — 
după aprecierea numeroșilor ziariști 
șl specialiști aflați la Constanța — nu 
au fost prea combativi. Dlnire cel 12 
halterofili, au terminat disputa doar 
0. Portughezul R. Dlnlz șl maghiarul 
L. Krlstof au ratat încercările La sti
lurile „împins" și. respectiv, „smuls”. 
Iar englezul P. Mckenzie a-a acci
dentat.

Titlul de campion al Europei a re
venit sovieticului R. Belenkov, care 
a realizat la cele trei fitiluri Sffl) kg

lovește bara transver- 
teren. do unde Szflke,

pe Zambo, aHațl In poziții dintre 
cele mal propice pentru a șuta impa- 
rabll. în două rlndurt. Intervențiile 
temerara ale Iul Răducanu stnt sal
vatoare.. Meciul este din ce tn ce 
mal greu pentru echipa română. 
Marcajul „om la om” practicat de 
oaspeți Incomodează vădit înaintașii 
noștri nu reușesc să inițieze nimic 
deosebit Formația Ungariei la din 
nou conducerea tn minutul 33. te 
urma unul atac po partea lui Deiea- 
nu (foarte ușor depășit do . Szoke). 
Centrarea acestuia 11 găseste destul 
de bine plasat pe KocsLs, care, după 
ce driblează scurt. înscrie de la 5 nu 
Momente de mare tensiune te ulti
mele minute dinaintea pauzei. - Mal 
lntn, Dom ide (aflat la 0 m ! ) 
pe punctul de a egala (mln. 41), însâ 
mingea, lovită.cu capul, trece peste 
poarta lui Geczl Apoi, chiar cu cî- 
tova secunde înainte de Analul re
prizei. Răducanu apără extraordinar 

,un penalii acordat (gratuit după 
părerea noastră) de arbitrul Tschen- 
eeher.

Dlntr-un anumit punct de vedere, 
echipa noastră Joacă ceva mai ho
tar! ia la începutul celei de-a doua 
reprize. Un șut al lui Dobrln șl altul 
al lui Jordânescu ambele foarte 
aproape de a fi gol., creează.tn rindul 
publicului spectator ug anumit opti
mism. Oaspeții se apără insă sup-n- 
numeric. Intlrzlind tactic la repune
rea mingii in Joc. Comerele la poar
ta lui Geczl devin numeroase, dar.' 
ce folos 7 — șuturile la poarta 
maghiară slnt puține șl Imprecise. O 
maro ocazie avem In minutul 60 : la 
duelul aerian dintre Gpczi ți.Dorhlde, 
soldat eu o ușoară accidentare a Iul

Echipa de tenis □ țârii noas
tre, calificate In turul doi al 
„Cupei Davis' țn urma victoriei 
cu 5—0 în faja Elveției, va sus- 
jine urmâîorul meci în cadrul 
marii competiții a tenisului 
amator, toi la București, în zi
lele de 18, 19 și 20 mai. Parte
nerii do întrecere va fi forma-

jia Iranului. Tonismenii iranieni 
s-au calificat In dauna echi
pei Republicii Arabe Egipt, pe 
care au fntrecut-o la' Teheran' cu 
4—1. In ultimul meci de simplu. 
Întrerupt din cauza întunericu
lui, Hussein Akbari (Iran) a dis
pus cu 4—6, 7—5, 6—3, 6—0 de 
egipteanul Ebrahim Mahmoud.

Meci agreabil
■ ■' . . Ș 1 , J ■ ' ' ' 1 / ' .

intre rugbiștii română șd engtea

La Turau Severin a avut loc, du
minică la amiază, aotomnltataa lumi
nării de ordine ale Republicii Socia
listo Fedoratlve, Iugoslavia unor con
structori, montori, maiștri, prolec- 
tahfi 'șl alți epc-ctaSIști, care șl-au 
adus o contribuție deosebită la rea
lizarea Sistemului hidroenergetic șl 
de navigație de la Porțile de Fler.

înaltele distincții au fost laminate 
de ambasadorul Republicii SodaHste 
Federative Iugoslavia la București, 
Lso Njegovan

La solemnitate au luat parte Ra- 
dlvoe Markovld, membru al Consiliu- 
Iul Executiv ol Republicii Sodaltete 
Serbia, președintele părții lugoulave 
ta Comisia mixta româno-lugoslavă 
pentru Porțile de Fler, reprezentanți 
al unor întreprinderi iugoslave care 
au colaborat la. construirea Sistemu
lui hidroenergetic șl de navigație de 
pe Dunăre, membri al Ambasadei 
IL S. F. Iugoslavia ta România.

Au participat, de asemenea, membri 
al Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., al Comitetului municipal 
Turau Severin al P.C.R., al consilii-

OT»a^“” pe'”to« rchHratarilJețului'’“bbl^
tiv; ambasadorul iugoslav Ie-a urat 
noi succese ta activitatea viitoare de 
exploatare in cele mal bune condi
ții a Sistemului hidroenergetic si do 
navigație de În Porțile do Fler. 

Mulțumind pentru înaltele distinc
ții primite, ing. Stefan Fintescu, di
rectorul Grupului de șantiere Por
țile de Fler. tag. Mircea Tlle. 
șantierului .Jlnergomontaj". au subli
niat că marea lucrare de la PortUo 
de Fler este rodul conlucrării fruc
tuoase Intre speciallsIU români șl 
lugoffitavL ea fiind un exemplu de co
laborare intre două țări socialiste, tm 
simbol al prieteniei veșnice ce leagă

■ _ . : ... . - L ■ ,. . ,

T
(Agerpreo) ‘

rin Mărolu, Corurtantln V. Antononle,' 
Ion A. Radu. Alexandru L Toades- 
și Emil L CrJstca.

Au fost decorați, de asemenea, cu 
ordinele „Steagul Iugoslav cu stea de 
aur la colan”. „Steagul iugoslav cu 
stea de aur” și „Steagul iugoslav cu 
stea de argint” un număr de 134 con
structori montori, proiectant!, profe
sori. alt! oameni do știință, munci- 
tort, tehnicieni și Ingineri care au 
contribuit la înfăptuirea mărețului 
obiectiv industrial de la Porțile da 
Fier.

înmtalnd înaltele dlsUncțlL ta nu
mele președintelui RepuhllcLl Socialis
te Federative Iugoslavia. Iostp Bros 
Tito, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în România a subliniat că Sistemul 
hidroenergetic șl de navigație de la 
Porțile de Fier este o operă comună 
a specialiștilor Iugoslavi șl români, 
ce va rămlna teacrlsfi cu Utere da 
aur ta Istorie, ca un exemplu al co
laborării fructuoase șl do bună vecte 
nătato Intre Republica Social in: 4 
România șl Republica Sodalteîft Fe
derativă Iugoslavia, țări socialiste ve
cine si prietene. Felldttad călduros

1.1

&

.0

,‘i

Serin I i C.F.R. Pașcani — Ceah
lăul Piatra Neamț 3—0 ; Sportul eta-, 
dențesc — Șantierele navale Olteni
ța 3—1 ; Metalul București — Poia
na Clmptaa 2—1 ; Politehnica Ga
lați — Dunărea Giurgiu 0—0 ". Stiin-

Bacău — Progresul, Brăila 3-2 ; 
etalul TîrgovLște — Progresul Btteu- 
ștl 1—4 ; Chimia Rra. VHcea — 
C, Galați 1—0 ; Metalul Plopem — 

Portul Constanța 3—1.
Tn clasament, după 24 de etape, 

conduce ta continuare SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI (33 punc
te). Pe locul do! — Progresul Bucu
rești (31 de puncte)-

nckrpui 
rSnrîi

Seria a Il-a : Electroputere Cra
iova — C.F.R. Timișoara 2—0 ; Gaz 
metan Mediaș — Olimpia Satu Mare 
1—0 ; Metalurgistul Cuglr — C.S.M, 
Sibiu 1—1 ; Minerul Anina — Mine
rul Bala Maro 1—1; C.S.M. Reșița — 
Continui Hunedoara 1—1 ;>Glorin Bis
trița — C.F.R. Arad 1—0 : Chimia 
Făgăraș — Vulturii Textila Lugoj 
4—1 ; Politehnica Timișoara — Olim
pia Oradea 3—0.

După 24 de etape, te -clasament ace
lași lider : C-S.M. REȘIȚA (35 punc
te). Pe locul doi — Minerul Baia 
Mare (27 puncte).

A început turneul

-- <31n ‘Spania a

AMSTERDAM. — A luat sfîrșit 
turneul preollmplc masculin do bas
chet do la Amsterdam, lată rezulta
tele te ultimele meciuri : Franța— 
Sued.la 80—72 ; Spania—Olanda 102— 

■:I8 ; Cehoslovacia—Polonia 64—70 : 
ItaHa—Bulgaria 75—50. Clasamentul 
final : 1. Italia 13 puncte ; 2. Ceho
slovacia 13.puncte; 3. Spania 12 
puncte ; 4. Bulgaria 10 puncte ; 5. 
Franța 10 puncte ; 6. Olanda 10
puncte ; 7. Polonia 0 puncte ; 8. Sue
dia 7 puncte.

BRUXELLES. — La Bruxelles, In 
semlHnaleJe probei de simplu mast- 
culln din cadrul campionatelor inter- 
națloaaio do tenta alo Belgiei, Oran- 
tes (Spania) l-a învins cu 0—2, 6—1, 
5—7, 0—2 pe Philips Moore (Austra
lia), Iar Glmeno (Spania) a clșilgat 
cu 0—1, 0—7, 0—0 In fața Iul Solomon 
(S.U.A). Proba do dublu masculin 

Gls-

MARSILIA — Echipa de -fotbal 
O'dmplque din Marsilia s-n calificat 
In finala „Cupei Franței”, ca urmare 
a victoriei realizate In fața echipei 
Reims. Jocul s-a Încheiat cu un re
zultat do egalitate (2—2). Insă, con
form regulamentului, după prelun
giri, fotbaliștii dLn Marsilia au trans
format 3 penallluri față de unul ob
ținut de echipa din Reims. In finală, 
Ollmplque Marsilia va juca cu "for
mația învingătoare din jocul Bas- 
tia—Lens.

Un nou record national 
pe Stadionul Republicii

ȘI In cea de-a doua zi a concursu
lui republican de primăvară al alle- 
țllor seniori, disputat pe Stadionul 
Republicii, s-ou Înregistrat rezultate 
de certa valoarA Țintiră Valentina 
Cioltan a stabilit un nou record al 
țării (17,IS ni) îa aruncarea greutâ- 
țlL Vechiul record era de 17.32 m. 
Cornelia Popescu șl-a tăcut o promi
țătoare reintrare, sărind la Înălți
me 1,02 m. Binecunoscuta noastră 
alergătoare Ileana Sllal a parcurs 
distanța da 000 m In aW’UlO.

MONTREAL. — La Vancouver 
(Canada) se desfășoară In prezent 
mic.ul de tenis dintre echipele Ca
nadei șl Mexicului cdntlhd pentru 
„Cupa Davls”. Tenlsmenll mexicani 
conduc cu 2—L

BUDAPESTA. — Turneul Inter
national do box. desfășurat la Buda
pesta In organizarea clubului Hon- 
ved, a luat sfirșlt PuglUștll din 
U.R.SS. si Ungaria au dștlgat cile 
5 medalii. La cat. grea. Juhnsz (Un
garia) a dispus la puncte de Zellnca 
(Romtlnla).

» La Miskolc s-a disputat întflnl- 
rea de volei dintre reprezentati
vele masculine ale R.D. Germane șl 
UngarleL Voleibaliștii din 1LD. Ger
mană, care, după cum se știe, de
țin Uliul suprem,' au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (15—4, 15—9, 
8—15. 15—T).

ifiiipilollh

în mal multe orașe din‘ Spania a 
Început turneul Anal al competiției 
de fotbal pentru juniori U.E.F.A. în' 
grupa D, la Barcelona, echipa Spa
niei a Învins cu scorul de 2—1 (1—1) 
echipa României, iar italia a dlsmw 
cu 5—1 (1—1) de selecUonata Mal
tei Iată rezultatele Înregistrate te 
celelalte grupe : grupa A. Ia Ge- 
rona : Polonia—Franța 2—1 (0—0) ; 
Norvegia—Olanda 1—0 (l—0) : gru
pa B. la Valencia : R. F. a Germa
niei— ij.R.S.S. 4—0 (1—0) : Ungaria— 
Scoția 4—3. (1—2) ; grupa C. la Pal
ma : Iugoslavia—Irlanda 1—1 (1—0) ; 
Belgia—Anglia 0—0.

. ? L'T j J*. • r •
lății din California de ©ud a stabilit 
un nou record al lumii : i’20”7fl0. 
Cunoscutul aruncător de greutate AL 
Feuerbach a ocupat primul loc cu 
21.03 m. Arnie' Robinson s-a dovedit 
Cîl mal bun la, săritura fn lungime : 
8,14 m. AUetul sud-afrlcan John Van 
Rennen a terminat învingător la n- 
runcarea discului cu 63.07 hi, Înain
tea americanului Jay Silvester — 
58,00 m. Indianul Monlnger GA) a 
cîștlgat proba de triplu salt cu 
10.42 m.

BANGKOK. — în grupa a 
competlțiri Internaționale de fot
bal pentru „Cupa Aelel”, Sa Bang
kok, echipa Iranului a Învins cu 
scorul de 3—2 selecționata Thallan- 
deL Selecționata Kuweitului a dispus 
cu 2—1 (1—1) de Coreea da eud.

TOKIO. — Contlnutadu-șl turneul 
ta Japonia, selecționata feminină de 
volei a U.R..S.S. a tarllnlt la Tokio 
reprezentativa țării. Gazdele au ob
ținut victoria cu> scorul do 3—0 
(15—11,,15—0, 15—8).

MOSCOVA. — în cadrul campio
natului unional de bcchel po gheață 
s-au disputat două noi partide. E- 
chlpa Lokomoîlv Moscova a obținut 
o surprinzătoare victorie cu scorul 
de 7—0 (l—l, 3—1, 3—1) In fața for
mației Spartak Moscova, tar Dinam o a .J. cu 3_r (1_0 lr_if

Hlmik Vaskresensk.

HAL-LE. — în turneul feminin de 
baschet da la Halle, con tind pentru 
calificarea te campionatul european. 

In serii,’Edmonson a fost cronome- echipa. Albaniei a Învins cu 64—40 
■trnt mi „m1rEi iimn tA g®—24) echipa SvețieL Selecționata

Ungariei • a cîștlgat cu 84—28 (33—11) 
meciul cu echipa DanemarceL

. ’ ; ‘ .
KARACI. — La Jocurile Olimpice 

de la Mflnchen, Pakistanul va A re
prezentat de d delegație de 35 spor
tivi și oflclalL Din delegație fac 
parte 18 jucători de hochei pe Iarbă, 
4 atlețl, doi boxeri, doi luptători șl 
un halterofil Pakistanul, deține ti
tlul de campioană olimpică la hochei 
pe lat-bă.

NEW FORK. — Cu o rundă înain
tea încheierii campionatului mascu
lin de șah al S.U.Â., tn fruntea c.la- 
Bamehtulul se află Samuel Reahow- 
Eky cu 8,5 puncte (din 12 runde), ur
mat de Robert Byrne — 8 puncte șl 
o partidă tateeruptă.

o Cu prilejul unul concura illeUo 
Internațional desfășurat te orașul 
callfornlan Fresno, sprinterul War
ren Edmonson a ctșllgal proba de 
1C0. m plat te 10”. De remarcat, că, 

trat cu același timp. în proba de 
ștafetă 4x220 yarzl, echipa UniVersl-

Dinamovlștil au cîștlgat 
campionatul

Pe _____ :
Miercurea Clue, Ieri dimineață s-a 
Încheiat campionatul național de ho
chei pe gheață. Derbiul ultimei eta- ■■ 
pe, de fapt derbiul campionatului, a 
opus echipele Steaua șl Dinamo. 
HochelșUI dtnamovlștl, In vervă deo
sebită. au dștlgat meciul cu 0—2, de
venind te acest,fel campioni. Trebuie 
reținut faptul că Steaua, care con
ducea te clasament, putea să cuce- ?Ja. 7™™ "
rească titlul chiar șl ra o Infringe™, corectat de săritorul te lungime
dnr numai la un punct diferență. DI- '' ’ ” “ ” ”'n
namo n „forțat” serios te meciul de

HAVANA — La Havana au în
ceput campionatele de atletism ale 
CubcL în prima zl nu fost stabilite 
două noi recorduri naționale, tn pro
ba de săritură In Înălțime femei. Ma
rina Rodriguez a realizat 1.83 m(v.r. 
era do 1,70 m). Al doilea record a

Partida de rugbl 
de ieri diminea
ță. dintre o se
lecționată divizio
nară română șl se- ’ 
lecțSonata comi
tatelor Cornwall- 

; Devon din Marea 
Britenie, >a reu
șit să capteze In

tegral atenția privitorilor-și să se 
transforme, te final — cu egala con
tribuție n ambelor formații .2- In
tr-o veritabilă demonstrație de 
rugbl șl sportivitate. S-a jucat per-,

te viteză șlj-soldate cu Încercări de 
toaUl frumusețea, s-a placat decis, 
bărbătește. pe un teren care a ofe
rit condiții Ideale de întrecere.

Pentru sportivii noștri. c*>™ vnr 
«usțino duminică C _ 
cui cu Cehoslovacia, din 
„Cupei Națlunik>r-F.I.R.A.“. 
pentru antrenorii RMulc"”

„______ : care vor
(In deplasare) Jo- 

radrul 
ca și 

pentru antrenorii RMulescu si De- 
mlan. testul a.fost concludent. el 
exprimlnd real posibilitățile noului 
„XV” reprezentativ la acest moment. 
Oasneții. o echipă purtînd din trăsă- 

■ turtle rugblului Insular (viteză, sub
tilități tehnice si tactice, agresivita
te) șl cu dteva individualități (Intre

m. omniprezent), au 
viguroasă. După un 

Început oarecum timid, cu greșeli 
tehnice șl ezitări (la pauză au fost 
conduși cu 0—0). sportivii noștri au- 
echilibrat Jocul, circulind balonul 
mal mult, mal precis șl rapid. ApoL 
fermitatea ta apărare șl orientarea 
spre ofensivă au determinat succe
sul aplaudat al selecționatei române.

Scorul final (22—16 ta favoarea di
vizionarei noastre) a fost stabHJt 
prin încercările reușite de Nlca si 
Rfișcanu (cile două fiecare) al trans
formările Iul-Bucos (2) șl Nlca ; peiț-»! 
trpv.oaspeți. ; prin . I.nțercftrljB Ljulh 
Pehrnr-Frlend; Gammon șii2htran3-nf 
formări ale Iul Pearn.

„Primul nostru joc în România — 
ne spunea dr. F. C. Dwyer, condu
cătorul tehnic al selecționate! brita
nice — desfășurat Intr-un perfect 
falr-play. 11 consider o reușită ne 
plan tehnic șl spectacular. Ne bucu
ră. mal ales, stabilirea unor contac
te permanente cu rugbiștii români, 
despre care .știam că Joacă bine 
doar de la„. adversarii noștri fran- 
cezL Acum ne-am convins! Dorim 
ca șl următoarele noastre două me
ciuri ta România să .sg bucure :de a- 
cnlașl succes, de atenția si aprecie
rile publlculul dv., obiectiv”.

Următoarele meciuri ale; seloețlo- 
natel comitatelor Cornwall-Devon 
vor avea loc la 17 mal (Constanța, 
cu o selecționată divizionară B) sl 
Ia 20 mal - (București, cu o selecțio
nată studențească).

I. JDAN

cronometrat în 10”4A0. La feminin 
a terminat învingătoare Fulgencta 
Romay, cu rezultatul de ll'MAO.

f ' v fi» ’ ‘ |l ‘
ROMA. — CompeAția Internațio

nală de sabie pe echipe, desfășurată 
la Triest, s^a încheiat cu victoria for-, 
mațlel Italiei Iată rezultatele : Ita
lia—Ungaria 9—7 ; Italia—Polonia 
10—6 ; Italia — U.rt.S.S 8—8 ; 
U.R.S.S.—Polonia 11—S : U.R.S.S.— 
Ungaria 10—0 ; Ungaria—Polonia 
10-0. ,

• în semifinalele turneului de box 
de‘la Enschede (Olanda), puglltetul 
român Gheorgho Ciochină (cat u- 
șoară) î-a Învins la puncte pe ceho
slovacul ' Karel Kaspar. La categoria 
pană. Petre Ganeaa pierdut; la punc
te talltolrea cu polonezul Bîazynskl.

HAGA. — în {oralitatea olandeză 
Marketo s-au desfășurat Întrecerile 
unul concura de motocros, contln-d 
pentru campionatul mondial la clara 
230 cmc. Pe primul loc s-a clasat 
belgianul Joel Robert (pe „Suzuki”) 
cu 3 puncte, urmat de compatriotul 
său S. Geboens (pe „Suzukl”) — 5 
puncte și sovieticul G. Moiseev (pe 
„C.Z.") — S puncte.

în clasamentul campionatului mon
dial, pa primul loc se află J. Robert 
cu 30 puncte, urmat de Geboers — 
27 puncte, Kiblrin (U.R.SJS.) 
puncte.

Campionii la juniori
SIBrU. — (Corespondentul ..Scîn- 

teir. N. Brujan) : La Sibiu, tn fata 
unul public entuziast, care a umplut 
plnă ta- refuz sala școlii sportive 
„Șoimii", a avut loc gala finală a 
campionatului republican de box ta 
juniori. Cele 24 de Inlllnlri progra
mata, te cadrul grupelor de iunlori 
mici șl juniori mari au prilejuit dis
pute dlrze. de un bun nivel tehnic 
și care, spre deosebire de alte turnee 
finale, au scos la Iveală — asa cum 
ne-a confirmat șl Petru Enuran. 
delegat general al Federației române 
de box — numeroase operante ale 
boxului românesc, printre care Nl- 
colae Stolenescu. Mlrcea Alexandru.' 
Nlcolae Nlcolaev. Paul Drauu șl alții.

Iată, de allfeL ta ordinea; catego
riilor. numele celor caro au clșiiaat 
titlul de campion național pe acest 
an : Juniori mici — Gh. Griaorev 
(Tulcea), N. Stolenescu (Galați), L 
Dumitrescu (București), Till Tudor 
(Prahova). Gh. Rădulescu (Tulcea). 
V. Agop (Bacău). Gh. Brătănescu 
(Dolj). C. TercovlcI (OU). Mircea A- 
lexandru (Constanta). I. Stefanlc 
(Cluj). D. Căpâțtaă (Mehedinți) ; Ju
niori mari — Paul bragu (Dolj) ; D. 
Negru (Sibiu), I. Sulă (Galati). I. Vla
dimir (București). C.’ Stetanovlel 
(Dolj). Iile Tirllă (Galați). Ltviu 
Meu (București). Radu Chelaru 
(București). N. Bfibescu (Mehedinți). 
V. Croltoru (București), Gh. Mata* 
che (Piatra Neamț). C. Tănasa 
(București)

reprezentanțl al conducerU Ministe
rului. Energiei Electrice șl al altor 
ministere, ai Comisie! mixte româno- 
iugoaJave penta-u Porțile <Lo Fier, pre
cum și al unor organizații economice 
care au colaborat la realizarea acestui 
important obiectiv.

Pentru merite deosebite In con
strucția Sistemului hidroenergetic și 
de navigație de Ja Porțile de Fier, au 
fost decorați cu ordinul „Steagul 
Iugoslav cu cordon” tovarășii: Emil 
Drăgănescu. Octavian Groza. Ioan 
Avram, Traian Dudas. Ion- Anton, 
Florin lorgulescu. Vajdle Sandru și 
Ion N. Coste, cu ordinul „Steagul 
Iugoslav cu cununa de aur”, tova- 
rflșll : Ion Albulețu, Nlcolae
Armencoiu, Adrian Georgescu. Ma-

cele două posxfâre.

fi3. Vizitele delegației
parlamentare finlandeze

Delegația parlamentarilor finlan
dezi. condusă de prof. Frans Olâvl 
Lfihteenmăkl, vicepreședinte al par
lamentului, a făcut In cursul zilei de 
duminică o vizită ta județul Prahova.

Delegația s-a intllnlt. la- sediul con
siliului popular al județului, cu ing. 
Iile Cișu, președintele consiliului, 
deputat-fn -M.AN.;'cu alfl memltri-ei- '

luat cunoștință despre unele a*,;x-c:e 
ale activității economice, administra
tive, edllltar-gofipodăreșil ,șl ooctal- 
culturnle, desfășurată do co:vi‘:ii::l 
popular.

ls continuare, oaspeții, însoțiți <S» 
lullu Fejeș, secretar al M. AN., au vi
zitat Gropul industrial de peirodii- 
mte do la Brazi, Ins!!tulul da cerce
tări pentru vlficulfeuifi și vinlCcațla 
de Ja Valea Călugărească, centrul ci
vic șl noEe cartiere «ale orașului „au-, 

î înuoEtweMiddngați'ci-’pârtameirsînro in 
finlandeze, președintele Comltetnhd 
executiv al Consiliului' popular jude
țean Prahova, Iile Cișu, a oferit un . 
dejun.

•f’î®.

Handbal spectaculos, între dotei echipe care candidează... la retrogradare:
Rapid — Confecția 9—8 (4—5) Fote: Gh. Vințlta

Cronica ziTei
Delegația . gărzilor patriotice, con

dusă de ttovarășul Paul Marinescu, 
șeful Statului major central, care a 
făcut o vlzilâ in Republica Populară 
Chineză, ș-a întors In Capitală L* 
aeroportul .Otopenl. delegația a fost 
Intlmplnată de tovarășul Gheorghe 
Vaalle, adjunct do șef de secție la 
C.C. al P.C.IL, de general-malorșNl- 
eolae Crișan. șeful de Stat-major al 
gărzilor'patriotico din Capitală, de 
cadre ale Statului major central. La 
aeroport au fost prezențl Hua Kuan. 
consilier al ambasade! R. P. Chineze 
Ia București, ăi Lin Clen, atașat mi
litar, aero șl naval al acestei țări la 
BucureștL

raid GrQnewald, președintele, confe
rinței, care a făcut o vizită ta țara 
noastră. In timpul șederii ta Româ
nia, membrii delegației au fost pri
miți la Ministerul Educației șl Invă- 
țămlatuluj de .ministrul Mlrcea Ma- 
llța, au ’ " 
s-au, InAtalt 
culturi.

Duminică a părMt țara delegația 
Conferinței rectorilor din R. F. a 
Germaniei, condusă de prof. dr. Ge-

i Ts

vizitat contre universitare șj 
itali cu oameni de știință șl

■
crărlle simpozionului național „Teh
nici atomice ș! nucleare în sprijiniți , 
economie! naționale”, la care au luat 
parte oameni de știință șl cercetători 
din cadrul lnsUtuteîbr de specialitate, 
universităților șl diferi taior unități 
economice interesate.

(Agerprra)

---------------------—
...

. ,;-fi fi . ♦

La Cluj a-aii încheiat duminică hi-

F^OTEJATG coran
5

(Urmare din pag. I)

IV-a a Școlii generale 
nr. 1, după oe a coborit 
ta stație s-a angajat te 
traversare, ta ioc ne- 
permia, undo a fost sur
prins de o motoreta care 
l-a accidentat foarte 
grav. Elevul Remus Da
mian din Suceava a 
forțat ușa unul autobuz 
ta care călătorea, vrind 
să sară din mers: a fost 
agățat cu un picior ta ■ 
ușă. trintlt cu capul șl 
,t!rît pe asfalt. Deznodfl- 
mtat tragic, copilul n-a „ 
mai putut A salvat.

Cum s-âu predat lec
țiile pe teme do circu
lație ta- aceste școli 7 
Simt oare diriglnțil o a- 
niimita parte de răs-

" aeddente
efi au făcut tot ce este 
necesar pentru a-i ‘ În
văța pe elevi să respecte 
regulile circulației 7 
Credem că la mijloc 
este o anumita neînțe
legere a factorului cir
culație In ansamblul 
vielll modeme. Spu
nem.' pe bună dreptate, 

" că școala trebuie să 
pregătească pe copil 
pentru viață, să le dea 
o anumită bază de cu
noștințe strict necesare 
ta acest sens — dar se 
subapreclnzâ sau rflml- 
ne la aprecieri subiecti
vei, tontul că cunoașterea 
regulilor de circulație 
a devenit o componentă 
a vieții modeme, cu ni

fără a desconsidera dt 
de cit Importanța noțiu
nilor, să zicem, de zoo
logie sau entomologie, 
merită de reflectat dacă 
cunoașterea regulilor de 
circulațJe nu ar fl cel 
puțin la fel de utilă ca 
Înmulțirea unor spae.ll 
de Insecte. Lecțiilor 
despre regulile de cir
culație trebuie să li se 
acorde toată atenția șl 
să se desfășoare ta'așa 
fel indt să aibă efiden- 

‘ ță maximă. Ele trebuie 
completate cu material 
didactic sugestiv, cu 
proiecții care să le ara
ta școlarilor La ce peri
cole se expun atunci 
rind nu acordă toată a- 
lențla chiar șl celor mai 
„mărunte” , reguli de 
circulație. Oare citi 

" i o 
________ — razurile 
de abateri de la regu
lile de circulație comise 
de elevi, soldate cu- ur
mări grave sau moi pu
țin grave 7 De. pildă, ar 
fi Interesant de șliul 
dacă tovarășul diriginte 
al elevului din Galați 
(din exemplul de mal 
sub) prelucrase cazul 
unei fetițe. Popa Lc- 
nuța. elevă Ea aceeași 
.‘■«cnlfl nminllt/l. care a 
fost victima unui acci
dent mortal din aceeași 
cauză, cu un an mal 
Înainte... în fine, «m- 
sldcrim că onlnlu pu
blică, omul de pe stra
dă. Inclusiv șoferii a 
căror răspundere în o-

pundere pentru aceste . profesori au făcut 
accidente? Consideră el problemă din căzu

mir" crotlrea copiilor nu tremie inferioară, do pilda, . , * „ , , , ,
cunoștințelor de Igie- bn e f e ,0,c
nă. Fără a subaprecia mallzală, au datoria să
rit de cit . Imnortanța 
zespectlvelM discipline.

acționeze cu mal multă 
botărlre șl eficiență in

prevenirea acddentelor 
de circulație. Conside
răm că organizațiile de 
pionieri ar putea aduce 
o mult mai mare con
tribuție tn aceasta dl* 
recile. Știm că unele ■ 
organizații de pionieri 
au Întreprins Inițiative , 
lăudabile; meritorii: - 
pionieri care au învățat „ 
să dirijeze circulația 
șî altele. Din păcate! i 

'aceste Inițiative nu slnt 
generalizate, au un ca- . 
racier discontinuu, apar 
si dispar, ca un Jac a!
Inllmptarll. nefllnd , 
transformate intr-o ac- . 
țiune organizată, unita
ră șl Blslematlcă.

Apelul ,1a răspundere 
și grijă mal multă este 
adresat în egală măsură 
șl celor de la volan, ale 
căror excese șl impru
dențe fac adeseori vic
time In rindul copiilor. 
Viteza prea mare ta . 
localități, nereapeciarea 
indicație! de Încetinire 
a vitezei la trecerile de 
pietoni, lipsa generală 

, de considerație penlru 
pieton, pentru dreptul 
acestuia la prioritate 
In anumite locuri, fac 
necesară o mal mare 
severitate , din partea 
lucrătorilor de miliție; 
Penalizările pentru ase
menea fapte nu .X)i 
ațea decli rezultate po* 
zliivc tn educarea șofe
rilor profestonlști «ui' 
amatori.

Avertismentul „Alea- ' 
tiune copii !“ ce .
seazfi In egală măriră 

. părinților, educatorilor, 
omului de la volan si 

^lucrătorului din servi
ciul de ' circulația jB - Miliției. “
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ÎNTREVEDERE
CIU EN-LAI - 

XUAN THUY
___  .. (Agerpres). — După cum 

' senila China Nouă, Ciu

blocârii. porturilor R. D. 
Telefoto : A.P. Agerpres 

Declarația 5V3.A.E. al M. Vietnam
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SWARAN SINGH-.

PĂCI TRAINICE
Ceremonia oficială de retrocedareIN asia de sud-est-

1

okr
ta li . '

a avut 
priele-

Franjo : Mii de parizieni mahifeștlnid împotriva 
V’ietaam do câlre novele militare americane

ncafa. Forjele patriotice au. pă-

& urgență ratificare

Sodallsle Sudaneze. Tn scrisoarea sa 
de demisie, Abubakr Awadallah a 
cerut eliberarea imediată din postu
rile pe care le ocupa — anunță; agen-

cu U.R.S.S. și Polonia
BRANDT Șl PREMIERULUI KRAG,

O cerința unanima a popoarelor
/

ACȚIUNILE AGRESIVE
ALE S. U. A. ASUPRA R. 0. VIETNAM

HANOL-— Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului de Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție do protest împotriva noilor ac- , 
lluni ale agresorilor americani îm
potriva R.D.V. La 12 mal. se spune in 
declarație, agresorii americani au 
continuat să mineze șl să blocheze 
portul Haltong și aii® porturi nord- 
vietnamezQ și au efectuat numeroase 
bombardamente asupra provinciilor 
Yen Bai, Hoa Blnh, Nasn Ha. Nlnh 
BInh, Thanh Hao și altele. Subliniind 
că acțiunile forjelor armate ameri
cane constituia o gravă violare a su-

veranltătii TLD. Vietnam ’I a acordu
rilor de la Geneva din 1534. ea și a 
normelor unanim recunoscute 
dreptului internațlon ' '
Externe aj R.D V. coi______
ritate aceste acțiuni șl cere 
minării șl blocajului instltc 
i. "'
meritelor șl altor acțiuni 
tează Ia suverarutatea șl 
R. D. Vietnam.

ale 
de 

idă eu aeve- 
) încetarea 

minării $1 blocajului Instituit asupra 
porturilor R.D.V., ca șl a bombardn- 

J care aten- 
—— ... ----- ------------ ?l securitatea

PEKIN 14 i 
transmite agent 
En-lni, membru al Comitetului Per
manent ul Biroului Politic al CC. a! 
P.C. Chinez, premierul Consiliului do 
Stat- al R.P. Chineze, l-a primit pp 
Xuan Thuy, secretar al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, 
șeful delegației guvernului R.D'. Viet
nam la Conferința de la Paris asupra 
Vietnamului. Cu acest prilej - —"* 
loc o convorbire cordială, 
mase A

NORODOM SÎÂNUK
A PRIMIT PE

AMBASADORUL R.D.V. 
LA PEKIN

Agenția V.N.A. arumlă că Norodom 
Slanute, șeful statului cambodgian, 
președintele Prontuiui Unit Național 
din Cambodgia, a primit pe ambasa
dorul R.D. Vietnam la Pekin, Ngo 
Thuytci. Cu acest prilej, Norodom 
Sianuk a condamnat hotărirea pre
ședintelui Nixon de a mina și bloca 
porturile R.D. Vietnam șl de a In
tensifica războiul aerian și naval |m- 
polriva Vietnamului. El: a subliniat 
că, loial declarației comune a Con
ferinței la nivel înalt a popoarele» 
indochtoezn. 
lupta, umăr 
frăț ' ' '

DELHI 14 (Agerpres). — Mspun- 
zlnd unor Interpelări ale deputat
ion ministrul atcerilo- externe al 
Indiei, Swaran Singh, a făcut tn 
Parlament o declarație in care a ară
tat că „India si Pakistanul sini în 
egală măsură interesate în Instaura
rea unei păci trainice tn Asia de sud. 
Eforturile noastre trebuie sl fie în- 
dreplaie spre realizarea eestul Ier". 
Referlndu-se la întîlnlrea care ur
mează să aibă loe între primul mi
nistru Indira Gandhi șl președintele 
Zulfikar AU Bhuitp, ministrul Indian 
a precizat că. această întilnire este 
plonlOeaift să albă Ioc Ia sfîrsltui 
lunii mal sau începutul lunii Iunie, 
relevă agenția T.A.S.S.

1 
, •

® tratatelor încheiate de R.F.G.
BB Mg*'f* ' B -

Lutnd cwîntul la televiziunea dane- 
. ză. cancelarul federal al Bt. F. a 
Germaniei, WILLY BRANDT, sî-a 
exprimat convingerea că tratatele 
semnate de B.F.G. eu Uniunea So
vietică și cu B, P. Polonă vor fi ra
tificate la 17 mal. El a relevat că 
BCtualn] proces de normalizare în 
Europa are In vedere, de asemenea, 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două state germane 51 primirea lor 
In organizațiile Internationale, Inclu
siv in O.N.U.

Pe d» nltă parte, eu ocazia unei

rnanlfestflr: organizata In localitatea 
Flensburg, din EL F. a Germaniet 
de către EOrfal-democrațU vest- 
germani si danezi — premierul Da
nemarcei. JENS OTTO KRAG, s-a 
pronunțat pentru o urgentă ratifica
re de către Bundestag a tratatelor 
inchelate de ILF.G. eu Uniunea So
vietici șl Polonia, transmite agenția 
D.P.A. „Dorim ratificarea șl spriji
nim polities răsăriteană n guvernu
lui Brandt Intrneît promovarea rela
țiilor Est-Vest este In Interesul tutu
ror țărilor europene. Inclusiv al Da
nemarcei", a spus premierul Jena 
Oito Krag.

—„t a popoarelor 
poporul cambodgian va

, . hr umăr cu popoarele
frățești vietnamez și laoțian, pentru 
a dejuca acțiunile agresive brutale 
ale guvernului american și pentru a 
alunga pe ocupanțli americani din 
Indochina. . •

Pe fFontoriie de Iuțită Masai de sțul 
truns ta perimetrul liniei de apărare 
a trupelor snigoneze.

Forțele patriotice de elibe
rare au atacat ca rachete 
zopa bazei militare america- 
no-saigoneze de Ia Da Nang, 
provoctad «erloase daune bazei ae
riene și unei perii de edificii de in- 

. .11.. —ă'._L_ 7.1
același timp, luptătorii Frontului Na- 

le s-au intetlt duminica dlmi- de orașul Pleiku, ta zona Platou-'
ri’.or înalte.

DamfnJcă dimineața a con
tinuat, cu o deosebită inten
sitate, ofensiva declanșată de 
forfele patriotice asapra ora
șului An Loc, situat la aproxima
tiv 103 de km de Salgon. Pa'rio'.li sint 
Bprijlalți In acțiunile lor de un pu
ternic tir do artilerie și rachete. Ora
șul An Loc eele pracllc asediat, re- terea miiitar din zona acesteia. In 
lutează agenția France Presse.

IN INSTAURAREA UNEI

Luni de zile, înaintea 
electorale, ’
democrat a trăit cu convingerea că 
imediat după declanșarea alegerilor 
preliminare (in care partizanii ce
lor două mari partide îți exprimă 
părerile asupra persoanei pe care 
ar dori să o vadă candidlnd in ale
gerile prezidențiale), alegătorii de- 
mocrațl vor recunoaște In pemonna 
senatorului Edmund Muștele candi
datul cu șansele eele wi mari de a 
primi învestitura partidului lor. O a- 

- semenea situa era de natură să 
scutească ul do frămlntări și
disensiuni, să bani și
energie ta vederea luptei electorale 
contra candidatului republican. IU- 
chard Nixon.

Realitățile aveau ifl Infirme total
mente aceste previziuni. Pe măsura 
desfășurării lor, preliminariile au 
dovedit clar că preferatul conduce
rii Partidului democrat nu este șl 
preferatul maselor democrate de a- 
legatori, ceea ce l-a determinat pe 
Muskle gfi se retragă din curea 
preliminariilor, exemplul Iul fiind 
urmat de favoritul ultra-conservnto- 
rilor, Henry Jackson (care încă da Ia 
început a mers din eșec In eșec) șl 
de primarul New York-ulul, John 
Lindsey, care a întîmplnat mart di
ficultăți In finanțarea campaniei 
salo electorale.

Pa dt de Imposibilă j
leva luni in urmă
Muștele, pe allt de

conducerea

Președintele Sunay a respins 
lista noului guvern

ANKARA 14 (Agerprcs). — Președintele Tnrcîeî, Ccvdet Sunny, a 
respins, gimbătă seara, lista cuprînziml membrii noului guvern ttlciitiîl 
de premierul desemnai, Suat ITayrl tJrgflpIO. în scrisoarea adresată 
aeestnia. șeful statului turc a precizat că hotărîrea sa de a refuza lista 
cabinetului este determinată de faptul că acesta „nu corespunde actua
lelor condiții din Turela".

■ t. - - : ! ; ■
Evenimentul i-a sur- de principiu al șefului ” 

prins pe o scrie de oa- statului th leHătură cu 
----- , alcătuirea! cabinetului.-

Cabinetul' fusese .alcă
tuit ta urma unor In

durate timp de două 
săhtămin! cu liderii tu
turor celor saso parti
de politice reprezenta
te în Parlament. Tar 
componența sa era n-

Evenimentul l-a sur- 

menl nolltlcl da la An
kara ri. după cum Cabl
apreciază corcsponden- __  ___
tul agenției Associated tense consultări dasffl-
Prexs. a creat "O anumi
tă «tare de confuzie, iri
ți-u;jt. tn urma reuniu
nii sale de Jriib.VA c!i- 
mineaț1» cu președintele 
Sunay. premierul de
semnat anunțase avizul

preciatâ ea ToQecUnd 
raportul de forte din 
forul legislativ al țării.

Nu a fost anuntat 
tacă In mod oficial daca 
președintele Sunny H 
va desemna din nou ne 
Suat Hayri Urgdplfl 
cu formarea altul cabi
net, sau vn încerca fiâ 
găsească nllfl personali
tate parlamentarii.

ASTĂZI LA TOKIO

către Japonia
© Forțele de stingă au organizat numeroase demonstrații 
și greve pentru a-și exprima opoziția fața de prevederile 

acordului japono-american

TOKIO 14 (Agerpres). — Luni, 15 mai. la Tokio «o va desfășura ceremonia 
oficială do retrocedare a Insulei Okinawa către Japonia. Aflalâ timp de 37 
dc ani sub jurisdicția militară a Statelor Unite. Okinawa pe reîntoarce, astfel, 
poporului japonez. Negocierile decisive jn aceargâ problemă între oficialitățile 
americano și japoneze au început In anul Iftiffl. iar In 17 iunie 1071 a fost 
semnal acordiil cuprtazlnd data șl condițiile retrocedării insulei.

Partidul Comunist din Japonia, Partidul socialist, precum șî un marc nu
măr de sindicate nipone sa organizat, pentru ziua de 15 mal. demonstrații șl 
greve pentru a-ți exprima opoziția fală de prevederile acordului japono-ame- 
ricau, ce menține posibilitatea ca Okinawa să fie folosita, in conllntiare, drept 
bază de tortele militare ale S.U-A.

«scrotul succesului nescontnt al Iul militar al țâri! ; lichidarea crizei 
din Invățămlnl, a Impasului la care 
a ajuns integrarea rasială ; îmbu
nătățirea serviciilor publico etc. în 
toate aceste chestiuni. Muskle. ea da 
altfel și. cellalU candidau demoa-ați 
la Învestitură, nu au un program clar, 
schlmbîndurșl accentele în luncțio 
do auditoriul cărora li ce adresează, 
in dorința de a apare drept candi
dați al tuturor tendințelor politice. 

Distanțlndu-se de un asemenea 
cura, adoțitînd o atitudine netă, fără 
echivoc, aeriatorul McGovern nu

campania ------ ............................................—......
Partidului McGovern rezidă < în platforma sa 

electorală foarte clară : „Trebuie să 
, se pană capăt vărsărilor do stage 

■ din Indochina ; S.U.A. să-șî retragă 
trupele din Vietnamul de aud in 
schimbul eliberării prizonierilor de 
război americani s si înceteze spri
jinirea regimului corupt șl dictato
rial de la Salgon". Eșecul răsunător 
al iul Muștele îți găsește explicația 
prin prisma aceleiași probleme, res
pectiv prin schimbarea mult prea 
tardivă neconvingătoare a pozi-

ă părea ea rf- 
tatrtacerea lui 
surprinzătoare 

apare poziția preponderentă doblil- 
dită de candidatul democrat cu ve
deri liberale, senatorul George 
McGovern, căreia toata sondajele 
de opinie publică nu-i acordau nkd 
o șaasă, Or, acum, dnd McGovern, 
ca urmare a numărului mare do 
preliminarii cîștlgale. este conside
rat a avea ocle mal mari perspec
tive de o obține mandatul demoern- 
țil-os'. presa, radioul șl televiziunea

I

Sînt necesare acțiuni 
și măsuri care 

să stimuleze cooperarea 
internațională

SANTIAGO DE CHILE, 14. —
Corespondentul nostru, E. Pop, 
transmite : In cadrul grupului 
de lucru privind expansiunea 
comerțului, cooperării și inte
grării regionale a țărilor în cur, 
de dezvoltare al celei de-a 11 l-a 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., stmbăiă 
a luni cucînlul reprezentantul 
țării noastre, Ion AureL

Vorbitorul a arătat că România, ea 
țară socialistă In curs de dezvoltare, 
acordă o deosebită atenție oricăror 
acțiuni și măsuri de natură să. sti
muleze cooperarea Internațională, 
progresul economie al tuturor țări
lor. îndeosebi al statelor în curs de 
dezvoltare. Reprezentantul român a 
exprimat sprijinul țării noastre pen
tru proiectul de rezoluție privind ex
pansiunea comerțului, cooperării 
economice și Integrării regionale 
între țările în curs de dezvoltare, 
prezentat de grupul „celor 77“, pu- 
nlnd !n evidență interesul Româ
niei pentru participarea sa la diferite ■ 
tormp de cooperare economică cu. 
celelalte țări In curs de dezvoltare.

Situație încordată 
în Republica Malgașă

TANANARIVE 14 (Agerpres). — 
Capitala Republicii Malgase a fost, 
în ultimele 48 de ore. teatrul unor 
mari manifestat!!, urmate do vio
lente ciocniri Intre torțele de ordine 
șl participant!, care s-au soldat eu 
un număr apreciabil de marți și 
răniți. Th ciuda apelurilor la calm, 
transmise Ta radio de președintele ță
rii. Philibert Tsiranana. grupuri d® 
mahlfestanți au atacat azi diminea
ță. lnstl’.ulîl oficiale. '

AMSTERDAMUL
VA AVEA METROU

■ ■■ i
Construirea unul metrou 

f i Amsterdam a păru t multora
' ' ‘ "-1 se află la numai un

, imitate de la supra- 
Intului. Toate clădirila

utopică. Apa 
metru ji fur 
fața pămlnti 
orașului «Int construita pe stllpL 
și In afară de aceasta, capitala 
olandeză este brăzdată de o am
plă releu de canale. Dar, în po
fida acestor dificultăți, primul 
tronson al metroului, caro va 
avea o lungime de 17.6 km, se 
află deja in curs de execuție. In
ginerii olandezi aplică o metodă 
originală. Toate secțiunile tune
lului. exceptlnd pe cea a stații
lor. se amenajează la suprafață 
ji. pe măsura asamblării lori se 
sapă pămlnful de, dedesubt si 
sînt treptat coborlte. Clnd se a- 
junpe la adtacimea convenită — 
de 11,4 m — terenul este înghe
țai cu ajutorai azotului lichid, 
iar marginile tuburilor tunelului 
sini îmbinate si „sudate® cu 
beton.

Preșcdintcle Siriei, Hnfez 
Jlssad, l-« primit pe mare-’ 
șalul Rndrei Greciko, mtab- 
taul apărării n! U.R.S.S. După cum; 
relatează agenția T.A.S.S., convor-j 
birea g-a referit la colaborarea dintre 
Uniunea Sovietică șl Siria» încheln- 
du-și vizita în Siria, ministrul govle-' 
tic al apărării a sosit, duminică, .la1 
Cairo.

în cadrul plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
SoduHsl din Chile, "re B 8VUt 
loc la Santiago de Chile, a fost dez
bătut raportul prezentat de secreta
rul general ai C.C. ol Partidului so
cialist, Carlos Altamirano, cu privi
re la pregătirile pentru alegerea 
conducerii Centralei' unice a oame
nilor muncii din Chile.

0 delegație a Partidului 
Comunist din Belgia, 
de Jan Debrouwere. membru al BJ-j 
rouiul Politic al Comitetului Central 
al partidului, a făcut: o vizită șitR. P. 
Ungară, relatează agenția M.T.4, De
legația a purtat convorbiri cu Zol- 
tan Komocsln, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
■și cu alU conducători de partid. în le
gătură cu probleme ale situație! in
ternaționale șl ale mișcării comunîa- 
to si muncitorești mondiale.

Președintele Sudanului, 
fîaaiar el Numeiry 
tat demisia lui 
Jlv/adallah d!n func‘»J|Ie d« prim- 
vlceprețodlnte al republicii șl mem
bru al Biroului ^Politic al UniunU 

I

BUDAPESTA U. — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Plutea, transmite : fn librăriile 
din Budapesta a apărui, in lim
ba ungară, rom’ .ul „Șatra“ 
aiț scrliiorulttl român Zaharla 
Stanca. Romanul — editat ds 
cunbzcuta editură budaputană 
„Europa" — a apărut Inlr-o fru
moasă prezentare grafică.

ÎS®

title Internaționale de prerii.

Prima convenție consu
lara între Cuba și Polonia 
a fost semnată la Havana, anunță a- 
gențin l’.A.P.

Un incendiu violent * 
Izbucnit simMta seara. în clădirea 
unul mare magazin din orașul Jaoo- 
naz Osafca. Potrivit ulUtMlor Infor
mații și-au pierdut viata 118 persoa
ne. Autoritățile au anunțat că acesta 
este ce! mal dezastruos Incendiu din 
istoria Japoniei. Nu ge cunosc, deo
camdată, cauzate Izbucnirii focului.

PRINZ IN TUB
Prinruri sintetice sub formă de 

pulberi, compuse din aminoacUi. 
hidrați da carbon, vitamine ți
minerals au fost realizate la 
urinele Pfrlmmer din H.F.G. 
„Prinsul în lub“ este ușor so
lubil tn apă, oferind totodată o 
largă gamă de arome de la cacao, 
pină la portocală sau supă de 
earn®. Asemenea alimenta pot 
avea m larg clmp rle.utilizare 
pentru hrănirea echipajelor na
velor cosmice, pentru ajutorarea 
regiunilor sinlstrale ti. In ultimă 
instanță, pentrei aprovizionarea 
populației globului, In creștere 
tot mai accentuatiL Din punct 
de vedere medical, calitățile 
meniului In formă de praf rfnt 
evidențe încă da pe acum, fn- 
trueîl alimentul artificial este 
resorbit cMar pe parcursul pri
milor centimetri ai intestinuluL 
bacteriile din intestin mor da 
subnutriție, iar acesta devine 
steril în numai eîteua zile. Tot
odată, aceste alimente prezintă 
avantaje evidente, în asemenea 
cazuri cum ar fl intervenții chi- 
Tiirglcale pe abdomen, tralamm- 
tul m&ifldUloT hepatice, tulbu

rări digestive de natură gravă.

AEROBUZ SOVIETIC
> ' i ” ' / .. . ■ = A

Sub conducerea cunoscutului 
constructor de avioane S. V. 
Iliușln. în Uniunea Sovietică este 
în curs de realizare aerobuzul 
„II-SAL Noul avion de pasageri 

. ara;petru motoare turboreactoa
re’ ce cor permite aeronaeei să 
dezvolte o vlleză de 050 km pe 
oră la înălțimea maximă de 14 
km. Avionul dispune de 4 saloa
ne eu o capacitate totală de 3ȘO 
locuri. .JI-8S-. care are o rază 
de acțiune de" 5 St» km. ca fi 
destinat servirii liniilor de trans
port interne ale UniunU Sovie
tice.

„ESCALADA1
DROGURILOR

Preia elvețiană semnalează o ,
creștere îngrijorătoare a cansu-T 
mulul de droguri în această '’ p
fură, tendința da a se recurge la 
produse din ce in ce mai pu
ternice, cum sînf morfina, opiu
mul și derivatele sale. Politia a 
depistat In 1971 S &80 de caruri. 
ce se află In prezent în curs de 
investigare față de 2 313 tn anul 
precedent, de Sil In 1959 ți 123 
tn 1SSS. Consumatorii de droguri 
au început tă se dedea la acte 
de stolenfă pentru țg-și procura 
stupefiantele. La ZMch. de 
pildă, de ta începutul anului tn 
curs s-au înregistrai un sir de 
spargeri la farmacii, de unde au 
fost sustrase morfină si opium.

păreri Ișî .găsesc o expresie sintetică 
In scrisoarea pe care cititorul Alfred 
van Juyck a adrwat-o cotidianului 
„NEW YORK TIMES". Subliniind că 
senatorul pune tn evidentă adevărata 
esență a problemelor, el scrie: 
„Acest fapt ește fără precedent 
în viata politică americană. întrucât 
noi am ÎCBt invățați să alegem can
didatul după generalități vagi, pe 
care Fiecare le-am interpretat asa 
cum am dorit".

Principalul contracandidat al Iu! 
McGovern a rămas senatorul Hubert 
Humphrey, politician de carieră, fust 
vicepreședinta In Administrația John
son, coautor la trimiterea a paste ju
mătate de milion de militari ameri
cani în Vietnam Seslzînd pulsul A- 
mericil în ultimul timp, el se mani
festă ca partizan convins nl încetării 
războiului, căutlnd astfel să se rea
biliteze în ochii opiniei publice șl 
să-și atragă o parte a capitalului e- 
lectora) ai rivalului său, In npcclal' 
din rindurile tinerilor, al căror nu
măr este de. circa 23 de milioane.

In ultimă InutantA. este poulbt) ca 
tineri intre 18 și 25 de ani. cel mni 
interesați In curmarea războiului] să 
albă un cuvînt foarte greu de gpns. 
Acești tineri, după, cum scrie tăotă- 
înlnalul „NEWSWEEK", „sînt total 
decepționați de polities celor două 
mari partide, republican șl democrat, 

■ însă an votat cn McGovern pentru câ 
ou găsii în platforma sa electorală 
puncte identice co celo împărtășite 
de ei". z '

fată suficiente elemente care — 
parale] cu confirmarea ponderii co- 
vtrșltoare pe care o are problema 
Vietnamului ta viața politlră ameri
cană — tadreptățebc aprecierile mul
tor comentatori că atJt alegerile pre
liminare. în cadrul fiecărui partid, 
cît șî marea confruntare Intre cele 
două partide, republican șl democrat, 

reau la început șl. în orice caz, pline 
de Inedit.

........ .. ........ ........ C. ALEXANDROA1E 
glndwc masele de alegători ;

iți despre McGovern. Aceste Washington. 13

j'
ALEGERILE PRELIMINARE DIN S.U.A.
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„Fenomenul McGovem“
■n ■ rt j ț

și explicațiile sale
ț 
i)O 
i ' I

;f

La clubul otijerilor americani de pe lingfl comandamentul general al for
jelor militare sîajionate la Frankfurt pe Main au explodat In urmâ cu citeva 
zile trei bombe. Un colonel american o fost omorit, iar alto 13 persoane 
au fost ranițe. Un purlâtor do cuvînt al forjelor militare americano a pre

cizat cfl forjele do polijio locali: au deschis o cncholâ

7

țlei sale de sprijinire a politicii Ad
ministrație! Nlxon față de războiul 
din Vietnam.

•§1 In problemele de ordin Intern, 
McGovern a adoptat poziții de na
tură să-i atragă (sufragiile masei de 
alegători ;!! curmarea evaziunilor fis
cale, care reprezintă o practică cu
rentă a trusturilor și monopolurilor 
(40 In gută din mărita corporații nu 

ittor. p™. “u plăUt anul trecut old un fel de
caută să înțeleagă oșa-numltul ..fe- Impozite) ș redistribuirea venitului

_  național prin majorarea Impozitelor 
„Șutate, uy, y-.i succesul B#u po celor cu venituri fabuloase și ași-
reama poziției rate categorice față gurarea unul loc de munoă pentru

.IzL;’/./."! fiecare cetățean; reducerea cu 82
Săplăintoalui „TIME" consideră că da miliarde de dolari a bugetului

nomen McGovern". Maiori ta tea co- . 
mentetorilor pun (

de" problema’rWx>îu.lul din Vietnam.

vinde lotzlrud electorale pentru a cum
păra voturi. Fostul pilot de bomlsar- 
die.-e (oe timpul celui de-al doilea 
război mondial) a condamnat ames
tecul .S.UjA ta Vietnam tacă din a- 
nul l&El. dovedind, ta această privin
ță. o consecvență remarcabilă. Acest 
lucru nu a scăpat alegătorilor, caro 
și-au împărtășit; părerile Tor unor 
ziare omeriranei „McGovern vrea, să 
schimbe mult) lucrurile. EI va pune , __ __ --a»»-—
cap.1i războiului" ..Răilioiul este’ pen- «e anunță a fi mult mai vil decit pă-

• tru mine problema cea mai impor- „ 
tanlA așa că ani votat cu McGovcriT.

. ,.Votîn<lu-I pe McGovern am pus în 
urnă un vot împotriva războiului", 
lată ce glndwc masele de alegători 
democrat! despro McGovern. Aceste

O zadarnică bătaie în. ușă 
la „Downing Street6' nr. 10 

i ■

Pe Downkig Street, pentru a protesta — dezamăgirea membrl- 
la numărul 10. undo atunci ca si acum — lor delegației, prcmle- 
se află reședința ori- împotriva creșterii so- rul britanic nu l-a 
mulul ministru brlla- majuluL „Dlntr-un primit. scuzlndu-«c că 
nic. vin ndtwea dele- punct de vedere, a de- trebuie să plece la o 
galii sosite ca curlft- clarat Paddy Scullîon ședință a oarlnmentu- 
toare do cuvînt ale ziariștilor, siluatla do lui. Aturtd ei n-au

------ ------- -—....----- --- --------- r ----------- -- • 
' asl- dccît ntnncl, amn pre- lamonțulul, unde au 
sosit tarile cresc mai repe- izbutit să «tea de vor- j-..— —■—|jg cu cjț{vn deputap,-;

Convorbirea Insă s-a 
încheiat fără ca dele
gații să poată desprin
de vreo licărire de 
operantă ta sensul că 

j dtuatla din nord-est 
B-ar putea îndrepta. 
.Do altfel. Ia ora ac
tuală numărul oame
nilor munci! din An
glia care așteaptă za
darnic să găsească de 

v. Pucru depășește, dună
muneltorlmrCta*1 ctk-- cum ce gile, un milion, 
rama că guvernul o vn

'va adopta 
............. .! îndreptare 

oînă la Londra a tdtualloL Dar.

populației din diferite acum este mal rea deplasat ia sediul bar- 
collurl ale târli. O '
fel do delegație a i .
zilele trecute din re
giunea da nord-est a 
Angliei. regiune 
trecut urpsoera.
care ta prezent __
de ffleut fatfi ravagi
ilor șomajului1.

Printre delegat! s«
afla al un bătrin cte

a| 73 ,de

el este o figură

de, iar șonialul a atins 
un nivel sl mal înnll“. 
W (M© de oameni al 

regiunea 
de nord-est au rămas 
fără lucru sl fflră po
sibilitatea asigurării 
unul trai decent fa
miliilor lor. De aceea, 

an! — Paddv populaUa o hotărlt să 
Scullion. Pentru multi- trimită la Londra o 
el exte o figură cu- delegație reorezentatl- 
noscuffl : în anul 1933. vă. formată din ptI- 
Scullion s-a aflat în ™rL consilieri munl- 
fruntea partlclnanUlor SjUWJ 
la ..inamir foametei3, 
care timp de oJunS a agcujta sî 
parcurs ue loa dlslnn- măsuri de 
ta i' ‘ ............. ■

tn ți— 
dar muncii din 
are * |j||

N. PLOPEANU
Londra.

UN METEORIT PE LUNĂ
Centrul spațial de la Houston 

a anunțat că un meteorit a că
zut slmbătă pe Lună, impactul 
produs avlnd o putere de 100000 
tone de trotil șl, în timpul ed- 

"derii, meteoritul a provocat un 
crater larg pe suprafața lunară, 
ți poate furniza, după apre
cierile specialiștilor, secrete pre
țioase In legătură cu interiorul 
satelitului natural al Pâmlntu- 
luL Socul ciocnirii meteoritului 
ds Lună a fost resimțit timp de 
aproape trei ore, deoarece că
derea sa s-a produs in apropie
rea unei stații seismice instalate 
anul trecut da cutronauțli de pe 
nava spgțlală „Ap-ollo-14“, în 
regiunea Fra Mauro. De altfel, 
acesta a fost înregistrat de toate 
cele patru stafii seismice lăsate 
pe Lună ți este considerat ca 
fiind cel mal puternic seism de
tectat pini acum pe astrul nop
ții. Speclaiițtii Administrației 
naționale pentru problemele 
aeronautici! yi cercetarea spațiu
lui cosmic apreciază că în timpul 
contactului cu satelitul nostru 
natural meteoritul ar putea să 
A emis unde ce au străbătut în
tregul corp al Lunii. Vibrațiile 
înregistrate ar putea indica dacă 
Luna are sau nu un nucleu fier
binte asemenea • Pămlnlultil, a 
declarat Gary Latham, cercetă
tor al N.4.SfA.

s-a produs în apropje- 
stații seismice instalate

nava spgțială ..Apollo-14“,
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