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Ample lucrări

A

Foto : S. CristianRojiJa. Vedere din zona industriala 1

■!. Pupă trei zile de dezbateri frucr 
tuoase, desfășurate sub semnul eu- 
v!-dării rostite de tovarășul NTcoiae 
Ceausescu — care, prin Întreaga si, 
viziune, constituie o' valoroasă ri 
Științifică direcționare a activității 
intelectualității tehnice romfinesH, un- 
program de sarcini însufleți Ion re de 
mare răspundere ca stau în fața ea-

drelor tehnSas-lnglnereștj — confe
rința pe țară a Inginerilor șl tehni
cienilor și-a încheiat duminică la 
amiază lucrările.

în prima parte a ședinței de Ieri, 
conferința a ascultat alnteza princi
palelor concluzii reieșite din dezba
terile celor 12 secții Șl comisii. I-a 
acesta dezbateri au luat cuvlntul 102

>i
delegat!
pe larg: ___ JL.
cadrele tehnico, de comisiile ingine
rilor șl tehnicienilor șl C.N.I.T. pen
tru introducerea In producție a teh
nicii ®i tehnologiilor înaintate, per-.

și invit atL care asau referit 
Ia activitatea desftairatâ de

(Continuare in pag. a III-a)

de dezvoltare
BACAU (corespondentul „Srin- 

tell*. Gheorghe Boltă). — Ter
mocentrala din Borzestl a in
trat într-o nouă etapă de dez
voltare. Pentru a se asigura a- 
burul Industrial necesar noilor 
Instalații de fabricare a cauctu- 
<culul sintetic din cadrul Grupu
lui Industrial de petrochimie. In 
cadrul termocentralei se con
struiesc cinci cazane de mare 
capacitate. In cea de-a doua a- 
tapă vor H instalate încă 2 gru
puri pentru producerea energici 
electrice. Prin Intrarea In func
țiune a noilor capacități, pro
ducția de abur industrial a ter- 
mocentratei de pe Valea Tro- 
tușului sa va dubla, tar puterea 
instalată va cresta almtitor.
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ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

La Fabrica 
de confecții din Bacâu

Scrisoarea Conferinței pe țară a inginerilor
și tehnicienilor adresată

SPORT

(
FOTBAL Al doilea meci, 

disputat ieri la Bucu
rești, dintre echipele 
olimpice ale Româ- 
niel și Danemarcei
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

■ J Ș bJ-rfi-’-wx. ; twc-.g-.l | ? fcÂâ' <

Conferința p?'4»irMinginerilor și tehnicienilor, ale'L"dîca

j
1

. -Țț---»___ »------ - ----------- ________ Icleniior, alecărei lucrări s-ău desfășurat in zilele de 19—21 mal a-c.. 
exprimă adeziunea totali și atașamentul nețărmurit al 
puternicului detașamem al IntelecluJltAțli tehnice din 
România fail de polliica științifică, marxIst-IcninisTă a 
partidului și se angajează solemn in fața Comitetului 
Central, a dumneavoastră,‘stimate: tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, de a-și consacra întreaga energie și ca
pacitate creatoare' înfăptuirii grandiosului program 
adoptat de Congresul al X-lea, al Partidului Comunist 
Român, de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Intelectualitatea tehnică împreună cu clasa munci
toare, clasă conducătoare în societatea noastră, cu toți 
oamenii muncii a adus o contribuție Importantă la re
zolvarea problemelor complexe pose de dezvoltarea ți 
modernizarea economiei naționale, la înfăptuirea pro
gramului general de edificare a socialismului In Româ
nia.

Reunind reprezentanți al Intelectuallîlțll .tehnice din 
toate ramurile economiei națjonale. români, maghiari, 
germani șl de. alte- naționalități, conferința a analizat 
intr-un spirit de exigență si de mare răspundere sar
cinile ce revin inginerilor, tehnicienilor, economiștilor 
șl altor specialiști, în lumina programului stabilit de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului, do hotărîrile Comi
tetului Central ol Partidului Comunist Român șl a 
sarcinilor reieșite din expunerea făcută de dumnea
voastră.

Conferința a adoptat o rezoluție prin care întreaga 
Intelectualitate tehnică se angajează cu fermitate de 
a-șl înzeci eforturile pentru valorificarea superioară a 
tuturor resurselor materiale șl' umane ale societății, 
pentru folosirea rațională a capacităților de producție 
șl a forței de muncă, reducerea consumurilor de ma
terii prime șl materiale, îmbunătățirea organizării șl 
conducerii producției, creșterea productivității muncii, 
ridicarea calității producției, a rentabilității întregii 
activități economice, punerea In funcțiune la timp șl 
la parametrii proiectați a noilor obiective economice. 
Inteleelualilatea tehnică va milita neobosit pentru ri-

.1 ueiKxto'M r-L.i, • ;.<i .1- i”r-,?uw
dicarex continuă a nivelului de pregătire profesională 
șl de cultură țiiiuțlficâ și tehnici a tuturor oamenilor" 
muncii, pentru Introducerea permanentă șl operativă 
în producție a unor tehnologii moderne, pentru creș
terea substanțială a ponderii produselor cu un grad de 
prelucrare superioară, in scopul reducerii decalajului 
față de țările dezvoltate industrial.

Conferința ișl exprimă convingerea că ministerele. 
Institutele de cercetări șl proiectări, toate Instituțiile 
interesate, vor examina cu răspundere problemele ridi
cate in cadrul dezbaterilor conferinței noastre, propu
nerile făcute de participant! si. In spiritul indicațiilor 
conducerii partidului' cu participarea activă a specia
liștilor, vor găsi cele mai raționale soluții pentru re
zolvarea acestora.

Desfășurarea activității obștești a Inginerilor șl teh
nicienilor, in cadrul șl sub îndrumarea sindicatelor, a?a 
cum prevede Statutul Conslliutal Național al Ingineri
lor șl Tehnicienilor adoptat de conferință, asigură con
dițiile cele mal propice pentru o participare activă a 
fiecărui cadru tehnle Ia Înfăptuirea sarcinilor actuale 
puse de partid In domeniul economic, științific, social 
și cultural.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU. că Intelectualitatea tehnică 
din țara noastră. însuflețită de Ideile socialismului și 
de dragoste nețărmurită față de partid șl popor, esle 
hotărltă să tntlmplne Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român și cea de-a 25-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Române, eu noi șl Impor
tante realizări,’să participe și mai activ Ia progresul 
tehnic șl șillnllflc ol economiei noastre socialiste, Ia 
înfăptuirea politicii Interne șl externe a Partidului Co
munist; Român, pentru ridicarea si înflorirea continuă >
a patriei — Republica (Socialistă România.
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La Exploatarea minieră 
Herja

I

'CONFERINȚA PE TARA
A INGINERILOR SI TEHNICIENILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANȚA

1
 HALTERE. Campionatele 

europene de la Con- \ 
stanța s-au încheiat 

t cu întrecerea „super- 
ț greilor" j

[ AUTOMOBILISM. Raliul j“

Jnțernațlongl „Ror|ile „ț,,. 
[ de Fler" 
V • Alte știri sportive din [ 
( țara și de peste ho- < 
ț tare (în a ni-a> ? 
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Zilele baschetului, in sala
Dinamo

J-

Condițiile climatice din această 
primăvară Impun, mal mult docil In 
alți ani, să se acorde atenție maxl- 

’ ma lucrărilor de Întreținere a cultu
rilor. Cifrele aflate la ; Dlrecțta ge
nerală, agricolă a județului Vrancea 
orală câ prima prașîlă la sfecla,do 
zahăr s-a Încheiat, tar prașlla a doua 
a fost executată pe 50' la sută din 
suprafață.' De asemenea, prima pra- 
jllă la Hoarea-eoareiul este, aproape 
Încheiată. în schimb la porumb, lu
crările se desfășoară lntr-un ritm

,r »r?>f*lent 
în multe cbdnerațlve.I consiliile de 

conducere, specia
liștii au organizat „
bine activi lalea v
principiile, acordu- C/TLIM CONSTATĂRI 
Iul global. ,,în n- _ „

• Seț"..r .S -■" ■ DIN -JUDEȚELE 
ță.« președintele

VRANCEAf Șl
’Vulturul — oame
nii Ies la lucru 
fără să mal Re 
chemați. Este suficient numai ca spe
cialiștii să Indice că este momentul 
optim pentru executarea unei lucrări". 
Intr-adevăr, slrăbătlnd' In lung șl-h 
lat terenurile acestei cooperative, vezi 
flnduri drepte de floarea-șoarelul șl 
porumb, fără urmă de‘buruieni. „La 
noi. anul trecut —■ afirma NIca Popa, 
jnglner-șef la cooperativa agricolă 
Mllcovul — participau Ia muncă circa 

tMJO de cooperatori. Acum, vin cu re
gularitate peste I GOO șl toți lucrează 
cu mult .<51 rg. Conducerea cooperativei 
Ișl îndeplinește obligațiile ce-l revin 
șl care au fost înscrise in angaja
mentele Încheiate cu cooperatorii. 
Astfel, pentru o mai bună folosire a 
pămlntulul șl obținerea unor produc
ții suplimentare am asigurat sâmln- 
M de fasole care se cultivă Interca
lat prin porumb. De asemenea, am 
procurat 103 tone .Îngrășăminte chi
mice azotate pe caro le-am reparti
zat formațiunilor de lucru pentru a 
face fertilizarea fazlnlă*. Roadale a- 
ccstel organizări slnt confirmate de 
rezultatele obținute. La cooperativ* 
agricolă Mllcovul s-a Încheiat pri
ma'prașilă la sfecla de zahăr și fa 
fionrea-soarelui șl este pa terminate 
șl la porumb.

Se poale afirma că acolo unde 
munca In acord global a fost organi
zată temeinic, Iar terenul s-a repar
tizat pe formațiuni mal mici oamenii 
elmț responsabilitatea pentru călită-

I E3 O O ® O E

3S‘ 
sau cum se încalcă „cu acte in

infractoriloir ca gestionări ai bunului obștesc

' ...
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t
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tea lucrărilor. Acum, la Vulturul, 
Sihlca, Homocea și in 'alte coopera
tive agricole prima prașllâ la porumb 
și floarea-soarelu! se execută în nu
mai 3 rile, față de 6—7 rile cit a du
rat In ceilalți ani. La Sursla, NăneștI 
și MAlcăneștl, In anii trecu ți, rfiml- 
neau multa buruieni printre rlndurlle 
de porumb. Acum rlndurlle slnt drep
te, plantele la distanțe egale unele de 
altele și nici urmă de buruieni.

Am arătat toata acestea deoarece, 
in contrast cu ele, se Intltnesc tarlale 
cu multe buruieni șl unde culturile 
slnt anemice. Cauzele se explică prin 

organizarea de
fectuoasă a mun
cii in acord glo
bal La cooperati
va agricolă Slo- 
bozla-ClorfisU. e- 
chlpa condusă de 
Gh. Tulită făcea 
prima prașllă laP-.ma prașua ia

BUZĂU •.Planteiqnp.rjașj .Jfc,
________ rave șijșiu .jc - ypej 

deau din-î- - - buru
ieni. Explicația? 

Aici s-a format o echipă mare, com
pusă din 70 do oatacnl. Or. expe
riența a demonstrat câ existenta u- 
nor formații de lucru mai mici face 
cu.puKnță cunoașterea mal bună a 
terenului, a sarcinilor de produc
ție. munca poate fi organizată mal 
temeinic, există un autocontrol în ce

Florea CEAUȘESCU 
Ion N1STOR .

Fabrica de confecții din Ba
cău realizează In prezent peste 
123 do sortimente modeme de 
paltonașe pentru copii, parde- 
sle-pentru adulțl, uniforme șco
lare. costume de protecție-pen
tru otetarl șl chimist! otc. îm
bunătățirea continuă a caii lă
ții acestor produse constituie o 
preocupare de prim ordin a în
tregului colectiv de muncă din 
această .unitate. Inginerul ■Aris
tide Silvestru, directorul fabri
cii. ne-a nrătat un plan amplu 
de măsuri. tehnlco-organlzatori- 
ca stabilite Încă la începutul 
anului, cu participarea unui 
mare număr do specialiști, mai
ștri șî muncitori fruntași din 
întreprindere. In lunlte care 
au trecut, cea mai mare 
parte din aceste măsuri au 
fost traduse în viată- Alt
fel, In secția de croit s-a 
introdus controlul preventiv, 
nu fost rev'r.ii'.e si corec
tate toate tiparele de croit par- 
deaio și paltonașe, s-au Îmbu
nătățit tiparele pentru croit ti
ni forme'o școlare. A fost cen
tralizată. totodată, operația de 
rthluli caro era rfls;i!ndltA -în 
toate secțiile si atelierele.. fapt 
ce făcea să scape conlrolulul 

’ tehnic de câlltate. în prozant, 
aniena^ză ,un mfa^abp-- 

rafor pentru ' încercări fWco"’ ‘ 
-■ ehimlce“lâ'-' țesături.'

în același timp, se acordă o 
atenție deosebită creșterii com
petentei profesionale. Îmbogă
țirii permanente a cunoștințe
lor tehnice ale celor care reali
zează confecțiile. La ora actuală, 
un mare număr de muncitori, 
ingineri și tehnicieni urmează 
cursurile de perfecționare a ca
lificării profesionale.

i
Gheorghe BALTA 
corespondente! „Sdnfeii*

(Continuare In pas. a III-a)

cei de-acasă.1
I

BAIA MARE (corespondentul 
„Sclntcli”. Vaslle Gxftone). — 
Promovarea unor noi metode de 
exploatare a minereurilor — e- 
ficiante și productive, tinind 
oeama de condițiile «pedftce de 
zăcâminl — se Înscrie printre 
preocupările de bază, perseve
rente ale colectivului de minări 
șl specialiști de ta, Exploa'aroa 
minieră HerJa-Maramurej. în 
prezent, peste 30 La sută din vo
lumul total do minereu din sub
teranei? Herjel tie extrage după 
metoda înmăgarihârii minereu
lui In panouri, scurte. Această 
metodă de mare randament, a- 
flaUL alei in curs de generail- 

' zare, prezintă o productivitate 
dublă In comparație cu metoda 
după care minereul este exploa
tat in abataje cu firii orizon
tale. Este evitată, de asemenea, 
oxldarea. prevenlndu-se si pier
derile de metal in steril. Ca e- 
fccl al aplicării noii, metode.’de 
exploatare a minereului, al si
statului eu rare muncesc mine
rii pentru a tnllmplna cu rezul
tate remarcabile Conferinta Na
țională n partidului, colectivul 
de la Hcrja a Înregistrat plnă 
acum, cu același efectiv st fără 
Investiții suplimentare, un spor 
de producție eaal cu col pen
tru care, spre a ti oblinut ar 
ti fost necesar să se lucreze 

, aproape o jumătate de lună.

Există In drept un principiu po 
care înțelepciunea populară l-n sin
tetizat cit ®e poate dg. plastic In ex
presia „unde-i lege, nu-i tocmeala". 
După cum este știut, încă de acum 
trei ani a fost adoptată o nouă re
glementare privind angojnrea gestio
narilor, constituirea de garanții șl 
răspunderea In legătură cu gestiona
rea bunurilor organizațiilor socia
liste. Stabilind precis cfi nu poate fi 
gestionar cal care a fost condamnat 
pentru sâvlrjlrca unor Infracțiuni, 
printre care șl delapidarea, noul net 
normativ (Legea 22/10*30) are meni
rea să bareze drumul spre averea 
obștească a celor puși pe căpătuială. 
Deci lucrurile ffinl stabilite clar 
prin lege șl. ca atare, principiul de 
caro aminteam La începutul acestor 
rindurl ar trebui să acționeze exact. 
Iată Insă că în practică lucrurile nu 
stau peste tot așa.

în coloanele ziarului nostru a fost 
criticată In repetata rindurl. atitudi
nea unor conducători do unități so
cialiste, care au eludat prevederile 
legii, contlnuind să mențină sau să 
angajeze In funcții ce implică gestio
narea de bunuri, elemente al căror 
palmares penal nu prezintă nici cea 
mal mică garanție de securitate pen
tru avutul obștesc. Apare drept pa
radoxal faptul că oameni puși ®ti 
vegheze asupra avuției comune 
creează infractorilor pcKlbllltatoa <să 
acționeze nestingheriți.

...Sflrșltul lunii Iulie 1967. Condu
cerea cooperativei agricole do pro-

' n ■ ; ~ .
ducțle din comuna Dragomlreștl, ju
dețul Ilfov, este vizitată de un ora ce 
părea serios.. După o discuție su
ma ril. gazdele slnt cucerite șl con
simt să înființeze în strada Vi.-glllu 
rir. 33 din Capitală o secție anexă-; 
priritr-un proces-verbal, ,.omul cu 
Idei" este uns șeful secției, .avfnd 
puteri depline să facă cum. crede eă 
e mai bine. ..Ce om cumsecade, șl-o 
fl zis conducerea CA.P.-ulul, cu 
toate că noi nu participăm dedl cu 
firma, oc-a oferit Jumătate din 
clștlff". ..Ce oameni de treabă Mnl la 
Draiiomlrești. și-o fi zis la rîndul 
iul ;noul șef. Nici măcar nu m7au 
întrebat cine slut șl ce hram port".

Ața ișl Începe marea sa carieră 
Petru Gul. posesorul unei imțirî?- 
slonrinte condamnări penale : 19 ani 
pentru delapidare.

— Abia acum am aflat că a fost 
condamnat pentru delapidare, ne 
mărturisea zilele trecute Gheorghe 
Câllnescu, președintele cooperative! 
din DragomlreșlL Nouă rte-a făcut o 
impresie bună, ’ de om dnrtlt și 
corect.

— Bine, dar Încă din 19S9. o dală Iii. —.z.lî rnnlfi^A,1 Srl —i.

Și uite ața. nelntoreslndu-se ni
meni, de el, neconlrollndu-1 nimeni,: 
P.G. si oamenii Iul (șl ce oameni : 
Cclavlan Dlneseu șl Ion Bălan, am
bii purîfad ..la butonieră" cite o 
condamnare de 12 ani pentru delapi
dare), au pulul lucra nestlnaheriiL 

Văzlntl că afacerile merg de mi
nune.- jn anul următor P.G. Intră In 
traSitlye șl cu cooperativa meșleșu- 
gărcască „Borcea" din Fetești, că
reia îi „vinele" aceeași Idee.

Conducerea cooperativei II âver- 
tizeazfi că n-are posibilități prea 
mari' sfi-I; procure 'materia primă, 
Intrueft aceasta se repartizează cen
tralizat (e vorba de piele) : Gul 
le răspunde să sten liniștiți că ewlă 
e treahâ Iul, are el ..relațiile" sale. 
Acest,răspuns, mal mult

cu apariția noii reglementări pri
vind angajarea gestionarilor, erați 
obligați să vă Interesați dacă are an
tecedente penale și ca atare să-1 in- 
locuițl din funcție.

— Așa «sta. Insă n-am făcut-o. Să 
vă spun rinstit : noi, fiind ocupați 
aici cu agricultura, n-ani prea avut 
timp să mergemși la București să 
controlăm.»

Rllle" sale..
_____ ..„-..Jderii sem- 

nificatlv, era de natură să lămu
rească de la bun început conducerea 
cooperativei ce tel de afaceri necu
rate avea; de glnd G.P, să adminis
treze. Cum adică : o cooperativă 
meșteșugărească obține doar In con
diții determinate anumite materiale; 
iar un cetățean oarecare n-are nld 
un fel de probleme ?

— $ttam că are antecedente pe
nale. Tocmai de aceea nu l-am în
credințat gesUunen secției, ne-n de
clarat președintele Rada Stolan.

Rămlnem stupeRațl 1
Orie© an cinstit cînd aude că 

prin preajmă se fnvlrtcște posesorul 
unul cazier ața de bogat ișl duce 
Imediat riilna la buzunar ®ă se în
credințeze dacă portofelul mal este

S-a rir.iluil prlmăm- 
i ra. paste dealurile 
1 ruxuirc. 2’irnavo Mied 
l și-a dezlegat de mult 
! nialurita id nu mai 
j treacă noaptea vulpile 
i din barcuri spre sat »i 
) se furișează la vale pe 
l sub sălcii șl,arțari fără 
Iid bage in aeamd oa

menii. $1 oamenii Iști 
văd și ci de treburi, că 
zilele slnt tot mai mari, 
iar muncile clmpului 

t tot mai multe.
1 Mâ uit pc ulita In
i iui și in jos la oame- 
[ nil care se. apropie și 
1 • le dau blne(e și ei iml 
l răspund ți trec ți In 
■ distanțele de timp din- 

} tre trecerile lor md tn- 
1 cearcă amintiri despre 
l flecara dintre eL Cu 
• mutți am crescut ală- 
I lurt, la cunosc rorba 
i ți umbletul. U țliu 
' cum au trâit cu ani in 
l urmd, le-am cunoscut 

,,sirincile" de pămlnl 
I din hotarele satului 

11 pentru care mulți au 
J transpirat cu singe și 
l astăzi al putea să le 
■ amintesc nu pu|lne lu- 
I cruri amare din etala 
j celor mai mulți din- 
’ tre el...
I Oameni din satul
l meu.
! Zile in șir, în perloa- 
l da coopcratlclcdrii 

le-am sim|lt privirile 
ț cum îmi răscoleați rti- 
t liftul întrebătoare și 
’ nici clnd am fost poftit 
l ..sd mai treceți altă 
. dată*, nici atunci asu- 
’ pra crezului meu nu 
l s-au abătut aburii in- 
? doielli. Pentru cd a- k,.....,.,™ 
ț veam și am credința că ei. De aceea md glh- 
t nici o societate nu-ți deam intr-o zl cd cine- 
' .poate face din oamenii 
ipimlntului allafi declt 

apropiindu-tc de ei eu 
atenție' si grilă născu- 

t te din dorlnla de a ie
. . J ușura viața, de a-l face
Sperau Insă că l fericiți sl stâplni ade-

‘ " j vdrațl pe truda lor. Șl
nimeni, plnă la parti-t 
dul comuniștilor n-a 
reușit acest lucru, pen- 

Emll MARINACHE 4 tru că nimeni nu l-a 
dorit.

prin angajarea .1

acolo ; nici vorbă să 1-1 Încredințeze 
spre păstrare șl administrare’. Numai 
conducerea cooperativei Borcea. cu 
toate că șlta cu cine are de-n face, 
n-a avut nici un tel de temere. Ig- 
norind priceperea lui Gul, In trans
ferarea banilor din patrimoniul obș
tesc In propriile buzunare, 11 nu
mește șeful unității echipament do 
protecție care începe să fur.c lonese 
In București, pe slrodaL. VlrgUIu nr. 
35. Este nrlevărat câ pe decizia de rwJs'l ...numire esdslA si uri fel’de post 
scripturii acoperitor, unde se arată 
că gestiunea ș! evidenta acestei uni
tăți cad In’ sarcina Domnlcăl Zaha.- 
ria. Nu-1 așa câ treaba este In 
regulă ? Vasăzică știu cine este, 
deri nu poate fi introdus pe ușa 
principală., pentru că pe acolo ne 
oprește legea Atunci, bai cu. el pe 
scara de serviciu : II dăm 'postul de 
șef — aprovizionarea, producția. des
facerea. adică toate treburile le In- 
virile Gul — dar gestiunea nu. pen
tru că respectăm legea I

Firește că In aceste condiții el se 
ocupa de fapt și de gestiune si cel 
de la Fetești șl-au putut da 
seama de la începu! câ lucrurile așa 
se vor Inllmpln. Sperau Insă că 
„allta timp cit a stal In pușcărie 
3-a invătat minte" (n.n. expresia 
contabilului șef N, Lefterescu).

(Continuare în pag. a n-a)

— Bine, dar.
— Stai că n-am ter

minat,-Ai să-mi spui 
cd nu-i o raritate și re 
aprob; Adăugind lumi
na electrică, filmul, te
levizoarele, riiobilele • 
noi, după tipicul ora
șului, alimentarea cu 
apă potabilă șî. multe 
altele,1 consfderâ cd nu 
țl-am spus încă 
(laiul,'deși el Lș

Noaptea urcă pe fu
riș din valea Timavel 
Silei ca o lupoaică flă- 
mlndă și eu li pricesc ' 
pe oamenii care trec in 
sus ți in jos pa lingă 
mine fi mă glndesc. 
luminat de o nespusă 
bucurie, cil de mult 
s-au schimbat I Am 
îndrăzneala tă spun 
cd numai cine s-a năs- fl-am spus inefi esen- 
cut șl a trăit printre ffalu!, deți el Iți are 
țărani, cine le-a cunos-- izvorul’lot in' " această, 
cui din interior viata .nouă bază .materială, 
trecută (nu pe cep din 
unele cărți sau din

. plimbările de agre
ment „la țară*) numai 
acela poate să-și dea 
seama dl de profunde 
sini transformările 
prin care a trecui țelul 
romănesc, de adevă
ratele sensuri ala mu
tațiilor care au , avut 
loc In viafa oamenilor 
de la sate.

l^am , întrebat pe 
prof. Titiis Orian, om 
care de peste SO de 
ani fericește copiii se
tului Pănade cu jtiinjd 
de carte, cum aprecia
ră evoluția vieții oa
menilor, care-i 
părerile despre noul 
mod de a trăi și a 
munci al acestora ?

— Aș putea să-ți 
răspund in mai mulie 
feluri. Cel mal ades 
voi, reporterii, dnd 
seriefl despre sat ed 
înflăcărați In fața sta
tisticilor, sl rpe bună 
dreptate, puntnd cifre
le să se adune cap Ia 
cap. E și acesta un 
mod de a stabili o as
cendentă sau recersul

f-bic

va, cu o idee năstruș
nică ne-dr putea, pune 
In incurcdlurfl. cerin- 
du-ne să nu ddrimdm 
ultima card din pămlnl 
acoperită cu paie, s-o 
păstrăm, 'așa ca pe o 
piesă de muzeu. Slnt 
cifica meșteri in____ .— tat 
care de vreo zeee ani 
Încoace au Mit din 
nou cam trei sferturi 
din casele pânădenilor.

Poale joca o astfel de 
reflecție, dar mie per
sonal, care trăiesc 
printre ai mei dc atlta 
creme, ml șe pare de
finitoriu pentru noua 
condiție socială, a țăra
nului : e vorba de 
mersul acestuia. Uită- 
te la pdnddeni și spu- 
ne-rnl câ n-am drep
tate, Nu numai că le-a 
fugit din obrafl culoa
rea pdmintulut. dar ji 
pared-s mal drepți, te 
privesc șl se | privesc ) 
între ei altfel. Clnd i 
trec pe drum, lehlar sl < 
numai din; slguranfa ‘ 
porilor, poți descifra a- l 
devârata Incdrcdiurd 
sufletească a oameni- ț 
lor. aerul unei no! i 
mlndrl! (SrdnejfL al * 
adevăratei lori demni- i 
ten. ?.

...Printre cel. de-aea- J 
s.ă clnta intr-d seară i 
un om șl-l ascultam ru < 
sufletul la gură : Cind Ț 
vrea dumnezeu s-au- 1 
dă / Sl de-a țăranului ’ 
tnidă / Afund trag ț 
boli, n-asudd f nlugul ț

1

!

scoate 'brazdă pdă.^
Un clntec de demult, 

Iscat din dor si durere. 
Un fel de cunună' de 
liliac sLslnriene peste 
fruntea unei plini așe
zate intr-o seară de ă- 
prilie, in mijloc de 
masă încărcată cu 
mfneare șl băutură. In 
casa acelui om din fost 
neam de slugă de la 
mine din soi.

: : i ( '
; /L.IeMUEidrn
BRAD

1



aprilie 
v agile -_t!

*

a sin-

I

a

i

w flUa

■f.

DÎMBOVIȚA-a

BACAU

ajura 
aveau

genii actualitate ale ptaslLdenilor al- 
bienL

• La Galeriile de artă „Amfora1 
(sir. Mi hal Vodă nr. 2) a avut loc 
vernisajul expoziției de artă decora
tivă Mioara Lovln.

spune în referat, este 

oră«s-
re-,
i la

’0- 0
‘ ' i; j 4

(Urmare din pag. I)
—

„Tîrgul de fete“

Expoziții

Ada d’Albon.-

constatăm că t___
prob’cmo alnt pur șl

cătușat*. Spectacolul e realizat In in

adevărat că

PAGINA 2 SClNTElA

o A.T.M. anunță premiera celebrei 
tragedii a lui Eschil „Promcleu în
cătușat*. Spectacolul e realizat In re
gla iul Laurențiu Azimioară, după

premlera celebrei 
iU . jPmmniftn In-

Wtimelo săptămlnl au fost cele mal 
bogate, cele mal pline In evenimente 
pentru melomanii care au urmărit 
desfășurarea acestei stagiuni Seară 
do eeară. dirijori, orchestre, cîntarețl 
de renume mondial ne-au. Invitat ta 
interesante manifestări. Aalfel:

— Roberto Benzi, „copilul minune* 
de acum două decenii, astăzi un mu
zician matur, «erios, care, a uitat 
parcă de „vedeta de cinema* Benzi. 
Te aștepți «ă vezi un dirijor cu ges
turi spectaculoase. Benzi însă te in
vită ,'e4. asculți o muzică Klndlta sl 
interpretată cu multă chibzuință. 
Ne-a oferit o ..Pastorală* fn maniera 
școlii germane. 'Eram obișnuit! cu 
furtunile aprige, cu torente de pri
măvară NT a-a părut o „Pastorală* 
de dimensiuni neștiute, dar meilcu- 
lozltatea ■ cu care s-airt așezat toafe 
fazele descrierii, grija peniru rin- 
duirea Imaginilor, claritatea cu care 
se urmărea flecare moment — ui
meam Benzi este .fără . Îndoială o 
pontonâlilate n baghetei. Sile aă rea? 
rt pentru o lucram celebră, ca ..Pas
torala*.. niște coordonate de Intelel 
pere mal puțin comune si treotat Iii 
dovedește maturitatea, toclcn țar.

Concertul peniru orchestră de Bâr
fele, însă, l-n redat cu mult tempera
ment, tngroșlnd chior pe alocurij 
pentru pitoresc, culorile, dtnd stră
lucire Inflexiunilor proprii muzicii 
populare maghiare.

— După ce asculți Orchestra sim
fonică din Blrinlngliani Iți dai seama 
dt de importantă este pentru un an
samblu calitatea Instrumentelor șt, 
mai alea, alegerea lor. pentru flecara 
compartiment, din aceeași serie. 
Cornii, trombonii, trompetele, apoi 
lemnele, aveau distincția sunetelor. 
De fapt, muzicienii din Birmingham 
nu o preferință pentru suflă lori, șl 
in 1958 au făcut chiar un concura in
ternațional de mare răsunet pentru 
instrumente do suflat, alegind, pen
tru orchestra orașului cele mal redu
tabile talente. . Colorata uvertură 
„Consaral* de Berlioz, „Pasărea 'de 
foc* sau veritabilul „tratat de Instru- 
mentatle*. LGhldul do orchestră al 
tlnăralul* de Britten au alcătuit un 
program de tip „popular*, fără pre
tenția unor partituri de profunzime, 
un program alas, credem, trpedal 
pentru a ne arăta omogenitatea com
partimentelor. frumusețea sunetelor, 
efectele acustice pe care le pol ob
țină. Un Eolis* virtuos. John LUI, 
laureat al Concursului Internațional 
..Cealkovsfcl*. cu o tehnică Irenrosa- 
bllă. he-a propus ..Concertul pentru 
plan șl orchestră nr. 1* de Cealkov- 
skl,. in linii maiestuoase, ample, fără 
romănHzărl ; uneori părea fără pu
tință de a sensibiliza cu adevărat.

La pupitrul orchestrei din Blrmln- 
Bham,isLouls Frâmajix^ un dirijor ln- 
tr-adeyăr spectaculos.,^„fără, ,r!gpri<„i, 
fără scheme rigide,--cu-bătai-curioase, 
de tâmpi, ne purta cu glndul la ro
manticul Berltoz ; la un program

atlt de colorat, bagheta iul Fr&naux 
a Indntat.

La polul opus al „concertului spec
tacol*, celebrul dirijor Igor ălorke- 
vllch — In compania orchestrei Ra- 
dloiolcvlzlunR a adus prestanță, 
puterea personalității sale. Ascultăm 
des Simfonia a IX-a. Foarte rar o 
ascultăm bine Interpretată.' Mar- 
kevUcii glndește Beethoven Plnă la 
ultima fibră, ultima notă care se 
ștlnge. Nu este schematic. Curgerea 
este firească, volumele sonore ®o suc
ced limpede, Markevlteh esie ,un di
rijor care are o concepție modernă, 
activă. Dăltulește . suprafețele ; totul 
pare Intr-un lung legato. înte-o uni
tate perfectă.

A răspuns cerințelor eale. la un 
Înalt nivel. corul Radiotelevizlunil 
dirijat de Aurel Grlgoraș : a fost In 
txhlmb neașteptat de slab cvartetul 
vocal, flecare dntăret urmlndu-și 
fill:ui cu care era obișnuit, deoărtin- 
du-se cu flecare replică de „cUlul* 
beethovenian.

—• Cspodoperele. liricii Italiene In
vită publicul oricărui timp gă asculte 
celebre melodii, arir Încărca te de dra
matism. desfășurări „verista* cu 
nuanțe patetice, muzica in care can
tabilitatea ara cea mal goneroasâ 
primire. Publicul de azi aplaudă cu 
plăcere recitativele, duetele, ariile de 
maro frumusețe melodică. Sala Pala
tului devine neincăpăioare la „Toa
ca* — cum ș-a dovedit — atunci dnd 
cLntărețl de talie internațională ®lnt 
protagoniști. Tllo Gobbl — celebrul 
bariton italian — îh Scorpia, a fost 
Intr-adevăr magistral. Tradiția școlii 
Interpretative Italiene este nedezmin
țită. Jocul li este firesc, de la o te- 
pllcă la alta schimba tonul, parcă 
ondula abil cuvintele, drămuia ac
centele. nuanțele, in gama aarcMli- 
culul ceruta de roî. Nu este o voce 
„mare* In adevăratul sens nl cuvln- 
tulul, este un actor șl un cintăret 
desăvirșlt șl creația Iul rămlne In
tr-adevăr remarcabilă. Alături de 
Tlto Gobbl. replica Magdel lancu- 
lescu — o excelentă Tdscă. a fost 
impresiohantâ. Notăm de asemenea 
evoluția Iul Valentin Loghln. remar
cabil In roiul Iul Angelotil și jocul 
Iul Constantin Gnbor tn SacrlslanuL 

Ihibllcul vine să nplăude un cele
bru bariton ; pleacă entuziasmat de 
experiența interpretului si in primul 
rind de participarea extraordinarii a 
soliștilor noștri. Un gust amor, ex
plicabil. rărnine Insă după o astfel de 
reprezentație. Opere celebre rare al
cătuiesc repertoriul permanent fln- 
noată In montări prăfuite, onar cu 
decoruri mlncale de vreme, se 
din lăzi ros!urne vechi, ponosite™ Pu
blicul accepta conventionalismtie ge
nului. dar refuză lipsa de preocupa
re a teatrelor lirice pentru prezenta
rea corespunzătoare șrel,or.:.Țucjj5ri , „ 
rare alcătuiesc „fondul de aur* al 
repertoriului liric.

Smarunda OȚEAMJ

---------- -—.-----------------  • -

versiunea romănească 
Ada d’Albon. “ 
Koller. Muzica : 
tu. Interprețl: 
Ștefan Sloboda, 
Rlcluț Vall GR

. JVl’JU.UU, U. 1.,.ZU,Z1U1, 
d’Albon, Castel Constantin. (Repre- 
zentațllla au loc ta Teatral Evreiesc 
do stat — «ir. Iullu Barasch nr. 19).
• TEATRUL NAȚIONAL DIN 

CLUJ prezintă marți- 23 mal, poe
mul spectacol ,J?I totuși, cuvintele*. 
Interpret! : Carmen Calin. Anton 
Tauf șl dntăroața de muzică folk 
Mnrceta Safliuc. Texte de R. Veda., 
R. M. IUlke, R'mbaud. T. S. ERot, VI. 
Malakovskl, E. MlezelallSs, Shinabu 
Itoml. Blaise Cendrâra, ȘL Aug. Doi
naș,-Nlchita Stănescuț Ion Gheorghd. 
Regla artistică : Anton Tauf. Cadrul 
plastic : T. ThJ Ciupe.

’ o TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA a prezentat recent pre
miera „Pagini despre dragoste0 da 
Edriord Raclzlnski în regla lut Călin 
Flortan. Scenografia : Mihai Tofan. 
Ilustrația muzicală: Carmen Păscules- 
cu. Din dfetfibuțle fac parte Mlhaela 
Ar&ancscu, Nfcotae Radu, Lucian Al
banezii, Smaragda CHteanu, Constan
tin Sasu, Voleriu Dognru, Ctaudiu 
Moldovan și alțu.

• Actori! TEATRULUI DRAMA
TIC „G. BACOVIA* DIN BACAU. au 
prezentat In premieră comedia Iul 
ban Tărchilă, „Unchiul nosiru din Ja
maica*. Regia.: Nlcolae Moldovan. 
Scenografia : Ștefan Georgescu. Din 
distribuție fac parle : Constantin 
Coșa. Ana Mnria Itlu, Ștefan Molses-

allzată de 
Petpr 

- Ta’J- ' ' ” Vosllo Gheorghiu,
Ji MlhM Stan, Ion 

____ _ — Ctos, Valeria Nanei, 
Amelia . Krcutzer, D. Onofrcl, Ada

Din agenda tradițiilor culturale 
Memoria Argeșului

Argeșul găzduiește in aceste zile o 
tradițională sărbătoare cultural-edu- 
cativâ : amplul festival, ajuna la cea 
de-a IV-a ediție. „Memoria Argeșu
lui*, organizat de Comitetul Județean 
pentru cultură șl educație socialistă 
Argeș șl de Universitatea populară 
București.

Deschiderea festivă a manifestări
lor a avut loc Ieri la Pitești 
In sala Casei de cultură . '
dicatelor, In prezența tovarășului 
Gh. Năstase, membru al C.C. ol 
P.C.R., prlm-secretar al Comitetului

Premiere
■ - L;; ’ ■ ■ a : ’ ; .' -

cinematografice
o Ancheta de Ia Hotel Excelsior

— producție a studiourilor ceho
slovace. In regla lui Jlrl Sekuens. 
O Intrigă polițistă pusă In slujba 
unei analize nuanțate a moravurilor 
societății 'burgheze de la Începutul 
seoolulid. în distribuție : Jaroslav 
Marvan, Josef VInklar, Josef Blaha.

o Cirul se Ivesc zorile — film 
realizat In studiourile albaneze, evo
ci nd două momente eroice din re
zistența poporului albanez contra 
fasciștilor. Regizor : Plrro MIlkanL

Județean Argeș al P.C.R. în aceeași 
zi, sala Dales din Capitală a găzduit 
concertul corului Palatului culturi! 
din Pite'tl șl .al corului căminului 
cultural din LeordenL Timp de două

■ sâptămlnl,1 In orașul reședință de ju
deț, la Curtea de Argeș, ampulung, 
Costeșll, Topolovenl, Riicăr, Prlbolcni. 
In alte comune ale Județului vor avea 
loc simpozioane dedicate realizărilor 
șl succeselor doblndlte pe aceste me
leaguri, Inlllnlri cu fl! al acestor 
locuri, spectacole ale artiștilor ama-: 
lori, iile teatrelor de operă șl ope
retă din București, spectacole folclo
rice si de teatru. Inaugurarea celei de 
a TV-a Expoziții naționale, de artă 
naivă etc. Cu același prilej. Bucu- 
nrjtlul va găzdui o serie de manifes
tări ale artiștilor argeșeni, Intre cars 
amintim: vernisajul. In sala Doles, a 
unei expoziții de „Costume populare 
arfțoșene*. spectacole in aer liber (in 
Plata Palatului cu -,.îo Mtroaa' Voie
vod* do Dan Tărchilă (slmbăiă 23 
mal), la Muzeul Satului cu piesa 
..Miorița* de Voleriu Ananla (slmbăiă 
3 Iunie) și In curtea bisericii Antim 
cu piesa Ir,lorică „Vlalcu Vodă* de A. 
Davila (duminică 4 Iunie) In Inter
pretarea actorilor Teatrului de Stat 
din Pi teșii. simpozioane, o întrecere 
călușerească pe aleile Muzeului Satu
lui susținută cte Asociația călușarilor 
„Valea Colmenel* ele.

cu. Constantin Constantin, Florin Biă- 
năresăi,' Doina lacob, Dom Atartasiu 
țl Gîna Ionel Cazan. Este a, 7-a pre
mieră "pe care artiștii băcăuani o pre- 

tzlnta In actuala stagiune.

• TEATRUL 
SATU-MARE -

infera p!
nov, in regia șl scenografia lui Ale-

DE NORD DIN 
......... - SECȚIA ROMANA, 

prezentat, duminică, 21 mal, pre
fera piesei „Colegii* de Vâslii Axl’o- ■ ' ■ ■ - - • —B      S3 I _ . S g'i 1 

xandxu Colpuccî. în dta.ribuț-o : Petra 
Mora.ru, Ovjdlu Crimea, Constantly 
Dumitra, Ion Haiduc, Ion Podoîeanu, 
Violeta Berbluc, Marco! Popa, Cosita 
Popescu, AL Mltea. Teodora Varilex- 
cu; Romeo Mușețeanu, Ton Tifor, Ni
colas Popeneclu, Sebastian Comănlcl,F ' -7
Doina Predă, Ecaterină Toth și aițlL

* '

în cadrul schimbul ui cultural cu 
| Teatrul Național din Craiova, no vizi

tează țara TEATRLL POWSZEUNT 
DIN I,ODZ. Oaspeții polonezi-au pre
zentat vineri șl slmbălă La Craiova 
spectacolul muzleal’ In două acte

„Regale Lear* do" William Shakes
peare.

.Desculț., dar cu pinteni0, prejrum șl 

irtr:. - - ~ >■ >
Săpiămlna aceasta. Teatral „Pow- 

azehny* va fl oaspetele CaplialeL 
Spectatorii bucureșteni vor putea ur- 
mărl spectacolul său cu „Regele 
Lcar“ (azi. luni, 12 mai,1 orele 20. la 
Sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragtalo*).

, *
• in cadrul unu! turneu întreprins 

in țara noastră, secția maghiară a 
TEATRULUI POPUI^AR DIN SU- 
BOTEfA —- R. S. F. Iugoslavia — a 
prezentat la Sfintei Gheorgbe șl la 

, București : „Rornulus cel mare* de 
Friedrich DflrrenmafX Piesa este re
gizată da Virdg Mlhâly, iar in roiul 
principal — Romulus — a apărut 
Pataki Lăszld.

SceriS di.Tfspocîacolul Tenlfului Tihefeh

Carnet 
muzical

o Marți seara. In' cadrul pro-p(ț

Pjdtrd. Nea'mj cu Peer' Gyn! 
r . â ' ■ / ’ț-I

Cercetarea sesi 
zârll n-a fcicut-o 

cine trebuia

estal dor nu nl .se făcută rai tint Juste..., 
dă pentru că așa vrea iar la această dată nu 
tov. director™ Vă rog tint restanța da furaje 
să vă.puneți problema noachltateț.. S-a atras 
cu ce trăim noi*—

Confruntlnd
atcnțlp geeJtortaruluJ 

__  cele ficniru a avea o com- 
De la Comitetul o- dtova rinduri tic retc- portare In cotilnuoro

rfișcnesc de partid Co- ralului cu ^mizarea față de producătorii de
unei o lapte™.*.

. „urșl .. E^îe ----- —i-»-, --
simplu escamotate : răspunsul nu precizea

ză ce fel de compor
tare să albă „In con
tinuare* gesitonartil 
centrului, fată do cetă
țeni. In schtalb, in 
scrisorile care au sosit 
riiale trecute la redac
ție. dtaire care una 
semnată do G locuitori 
al naiului respectiv, ne 
Informează nu numai 
că responsabilul' cen
trului are; „ta conti
nuare* aceeași com-

rabla ne-a sosit o a- 
dresă «wmnatA do se-, 
creierul său, FL Mir
cea, prin caro nl «e 
face cunoscut eă refe
ratul de cercetare 
anexat — Întocmii de 
vlcepreședlrAele con-‘ 
eliiului popular or, 
nasc, -T. Clucâ — 
prezintă răspunsul 
o sesizare trimLsă de 
redact te. Din • captai' fot 
cuiul precizăm că 
dihdu-M aceasta sesi
zare spre' cercetare la 
coriffiliul popular s-au _J|____
Încălcat normele pri- locuit 
vlnd rezolvarea scrlso- dc-ale dinsulul. 50 Ia 
rilor. în primul rind, sută din personalul 
peniru că In ocrlsoare Întreprinderii este din

; se făceau .'afirmații 
privind! organizația de

. kuA a întreprind 
de gospodărire orășe
nească Corabia, secre
tarul ol, ' Iar aceste 
chestiuni se rezolvă 
de către comitetul da 
partid șl nii de congă- 
llul popular. în aJ doi
lea. rind, pentru că, 
după ce reiata ilegali
tăți șl abuzuri cotntee 
In Întreprindere, auto
rul scrisorii — munci
torul Anghel Tudor — 
semnala că „directorul 
Întreprinderii este „ți
nut ta brațe* de'către 
unele persoane din 
conducerea . orașului 
Corabia*.

Urmarea,? Iată câ
teva ’ probleme sesi
zate de semnatarul 
scrisorii, cărora refe- « owxmmuc ptui « mu» ugua pieira,
ralul nu le dă mid un semnala că In loc de greutăți veri

ficate, pentru ca să no 
frustreze fără cruțare*.
-3 scrisori mai 

rezultă că cel caro Sn- 
vl dește gesfilunea a- 
cestul centru este Vo,- 

----- sile Lungu și nu co
in mod corect pro- țiu sa, întrunit aceasta 
itul de grăsime al abia știe să ©e fietn- 
îelul, adus de fleea- neze. Dar fltadcă el 

are antecedente 
irale nu -
mit of,i<

...nar, . - i
Se impune, firește, 

o verificare ■ obiectivă 
șl operativă a faptelor. 
Verificare Berionsă —

„Tn ceea ee privește 
încadrarea unor nea
muri; șl consăteni, «e 
7-----
adevărat. Insă nu ta 
posturi de răspundere.1 
în aceasta direcție 
1 s-a atras atenția...”. 
Ială insă ce se sem
nata ta sesizare : „Da 
tind a venit ta nai. 
toy. director a dat 
afară o serie iiitreagă 
de muncitori șl i-a în-

lj.p cu neamuri ț portare necoreapunză- 
de-ale dinsulul. 50 la toare. dar dă in Vi

leag; Mul In care au 
fost făcute cerce tarile. 
„In ziua de >1 
a. c. a venit _____
Pop. de la I.GLL. Pia
tra Neamț. Acesta s-a 
dus la inculpai acasă 
șl a mușamallznt trea
ba, In loc ftă stea de 
vorbă cu noi, contrac- 
ianții. care slntem pă
gubii!*. în ceea ce pri
vește distribuirea fu
rajelor datorate cetă
țenilor care au con
tractat, scrisoarea pre
cizează : „S-a adus po
rumb pe luna februa
rie, In loc de tarițe, dar 
Alexandrina Lungu a 
schimba!, porumbul cel 
bun șl a dat oamenilor 
altul mucegăit pa 
care-1 avea de mult po 
acasă. Ca fh nu mal 
vorbim de faptul că ta 
dhtarlrea porumbului

comună cu dinsul — șl 
„------ ,— __ lor Ie dă de lucru In

întreprinderii timp ce alții stau* 
(s. n.).

Dacă Comitetul oră- 
șeneșc de partid Cora
bia va analiza modul 
In care a fost so
luționate această «e- 
slzaro va ajunge, fără 
Îndoială, fa contiuzia 
că este necesară recer- 
cetarea faptelor șl luat, 
rea do măsuri peniru 

.respectarea legalității.

Un răspuns... cu 
multe târîje

Din satul 
Bălan, cotni_. _ _
căoanl, Județul Neamț, 
a sosit ta fiffrșltul lunii _________ __________
martie o scrisoare prin a folosit niște pietre, 
rare ni se semnala că In loc de greutăți veri

ficata, pentru ca să no

Mltoctd

. fel do răspuns : „Tov. Alexandrina Luztgu, 
' director, Use M. Same- responșabllul centrului 

lei, a adus un ‘ tehiil- 
clan care a făciit ser
viciul cu dlnsul șl. ne- 
cunosdnd meseria, a 
dat peste cap o serie 
Întreagă de lucrări. A- 
cesta, pe murite lau- 
rum Recea, a semnat 
In îais pe contabilul 
șef șl a ridicat de La 
casă 3 OM lei. Tot el 
no-a Jnșelat,' pe mina 
și pe Încă un tovarăș. , 
ăîuta Atexandni. t cu 
suma de ISffl Lei... La a- 
ceastă oră noi nu lu
crăm In meseria noas
tră (er,te vorba de 0 
zugravi n, n.)': de lu-

do aontnactaro șl achl- Din 
zi UI a laptelui, „a reu
șit eă nemulțumească 
iot satul prin felul in 
care șe poartă : nu tre
ce Ir ~-J-------“ —
cent 
‘țapii,_ |___ _ ___ _
re cetățean cu scopul 
de a-și Însuși surplu
sul.. N-a dat oameni
lor tărițcle prevăzute 
in contract*.

Direcția generală ■ 
agriculturii. Industriei 
alimentare șl apelor »”7 T.„__ _____ _
județului Neamț ne-a' cu măsuri* serioase, 
răspuns', căi „acuzațiile,mi.i 
aduse; prin feetizarea ■' < N'ecuial ROȘCA

... pa
ir poale fl nu- 
idal ca gexiio-

CORESPONDENȚII

„SCÎNTEII

TRANSMIT

Șantiere 
ale tineretului

Pentru construirea Casei da 
cultură n sindicatelor din Stali
na, amenajarea parcului din 
pădurea SErelmroț șl a plajei de 
pe malul Oltului B-au deschis 
trei șantiere ale tineretului. Zil
nic, participă ta munca voîun- 
Lar-patriotică sute de tineri 
muncitori șl tehnicieni do pe 
platforma Industrială a Slatinei, 
elev! de 1a liceele de cultură ge
nerală șl de la cete de «speciali
tate. în curl nd, in Județ tot fl 
deschise și alte șantiere, care 

■ vor reuni pesta 30 COT de tineri.

PRAHOVA

mai primitoare
La o serie do vile din «stațiu

nile climaterice do po Valea 
Prahovei 6-au făcut importante 
lucrări do renovare peniru ridi
carea. gradului lor do confort. 
Plnă acum, la 13 vile din Sinaia 
și 0 din Bușteni ®-nu efectuat, 
reparații șl recomparUmentări, 
s-au , modernizat instalațiile do 
apă șl încălzire, aii fost dotate 
cu mobilier nou, cu aparate da 
radio șl televizoare. Plnă la 
aflrșltul Iul iunie, un alt grup 
de case do odihnă din zona Ta- 
băra-SInata vor avea o înfățișa
re nouă. Datorită acestor lucrări, 
a crescut șl capacitatea de caza
re in stațiunile Sinaia șl Bu
cea! cu Încă 2g0 de locuri

BUZĂU

gramului Tineri Inlerpreți pe 
scenele filarmonicii, violonistul 
Ntcotae Duca susține un recital

• Dirijorul francez Serge Bau- 
do apare joi seara. In compania 
pianistului Valentin Gheorghiu, 
la pupitrul Orchestrei Simfonie® 
a ltadlolelevlzlunll Române.

o Ptanlsrul Chrisloph Eschen- 
baeh (R. F. n Germaniei) rea
pare la București, vineri și sim- 
bălâ, alături de ! Filarmonica 
bucureșteanfl, pentru a interpre
ta Concertai nr. 9 „Inipcrlalul* 
de Beethoven.

• Comitetul do cultură șl educație 
socialistă al Județului Brașov, in co
laborare cu Muzeul de artă din Bra
șov au organizat .In sălile Ateneului , 
(sir. Franklin nr. 3) expoziția retros
pectivă a pictorului Hans Eder.

.7 , '7
• La Casa artelor din Sibiu s-a, 

deschis, sub egida Comitetului Jude
țean de cultura șl educație socialistă 
șl a filialei U.A.P. Sibiu, primul salon 
județean de grafică șl artă decoraUvâ 
— manifestare amplă care contribute 
la reliefarea unor preocupări de stein-

f

PHOGUAJUjI. j

1S.SS—17,M Cura de limba rasă — 
lecția a 15-a — reluare.

H.xs Deschiderea emlMunlk
-17,e La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
1 ®,CiS Căminul.
IMO Ecranul — emisiune de actua

litate șl critică clneinatogra- 
flcă.

18,55 în lntlmplnarca Conferinței 
Naționale a Partidului Comu- 
riist Roman. Dinamica siclo- 
tățll .românești. Creativitatea 
— dimensiune a progresului 
sccletâțll aoclaUste.

18,15 Avanpremiera.
. 18,15 IMI de acri — „Fellx mota

nul*.

10,M Telejurnal.
53,io iteponaj TV. 
M.M Publicitate.
T5.M Film serial : „Salut Germain* 

(episodul II).
âl,M Drumuri in , istorie. Muzeul 

de Istorie al Republicii So
cialiste Romania (I) Columna.

21,40 Să înțelegem muzica — cîriti 
de educație muzicală prezen
tat de Leonard Bernstein : 
„Jazul Sn saia da concert* 
(reluare).

20,53 ,44 de oro*.
52,15 Contrasta fn lumea 

lutul.
" PROGRAMUL II

ri.to Cupa primăverii — competi
ție do nilnl-baschet.

29.4® Ghișeul. '
3,M RomanUc^club. Transmisiune 

de la Clubul sindicatelor sa
nitare. . - f

E8.M Cronica ilterart. Ediție spe
riată — Conferința națională i

‘ a scriitorilor ■ reportaj.a scriitorilor

caplta-

comercial sătesc.
Angajate tot mal puternic pe 

coordonatele dezvoltării econo
mico șl sociale, șalele Județului 
Buzău înscriu pe harta lor noi 
obiective de larg interes obș
tesc. Printre acestea, se numără 
șl complexul. comercial dat în 
folosință in comuna CLslău. Mo- 

■ dernul complex reunește, <ts 
fapt, mai multe magazine : unul 
alimentar eu autoservire, un al
tul de fextlje-trlcotaje, un ma
gazin da confecțll-lncâlțăminte, 
o librărie, o unitate do alimen
tație publică cu grădină de vară.

bc a q q a a a o a a a-X.
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TÎRGU-MUREȘ (corespondentul 
„StinteU*. Dentil Lorand). — Potrivit 
unei vechi tradlUl, peste 10 C©0 de 
locuitori al localităților de pe me
leagurile Mărețului de Sus șl ale Văii 
Gurghiului și-au dat IntHnlre dumi
nică in localitatea Gurghlu. El au par
ticipat la un pitoresc obicei toirtoric 
denumit din bătrlnl „Tlrgul ’de fete*, 
manifestare dmpenească transforma
tă In zilele noastre lntr-o paradii a 
portului, Jocului șl clnteculul popular. 
De un binemeritat succes s-a bucurat

de la Gurghiu
concursul „Cel mal frumos șl autentic 
port popular* In cadrul căruia z&ei de 
perechi de tineri s-au perindat prin 
fața publicului prezenllnd cele mai 
frumoase veșminte realizate In satele 
românești, maghiare șl germane. Pe o 
■ee'nă In aer liber s-au Întrecu! tara
ful de soliști ol căminului cullural 
din Brincwencșlt, fluferașil din I-Io- 
dac, ansamblul folcloric din Rușii 
Munți, formația de dansuri din 
Dlrnbu șl altele.

Costești ’72“
17 , ' ■ i

DEVA (corespondentul .JSdnteil*, 
Sabin Ionescu). — In ultimii ani, In 
Județud Hunedoara s-a Încetățenit 
obiceiul ca In luna mal, tinerelul dLn 
această parte a țării șl județele-Înve
cinate sa se intllnească pe meleagu
rile filăburte din preajma cetăților 
dacice CmteșlL Grădiștea Muncelidul

șl BUdaru din Munții Orăștlei pentru 
a evoca trecutul eroic de luptă și 
muncă al strămoșilor noștri.
, „Costeștl ”72“, organizat de Comite
tul Județean Hunedoara al U.T.C., a 
reunit peste 20 OOT tineri și vlrslnicl 
care au participat la un bogat șl va
riat program culturai-educaLLv.

Iată-l deci pe’omul nostru 
șef la două secții anexe, care 
același sediu, dar aparțineau unor 
unități, socialiste din localități dife
rite. fără ca una să știe de cealaltă. 
Fiecare din cele două cooperative 11 
considerau angajatul lor. salariul 'îl 
primea din două lotrurL Controlul™ 
din nld anul I

Reâllzlnd o „uniune personală* 
Intre cele două unltML P.G., niu- 
tnt de atitudinea de gură cască 
a conducerilor celor două coope
rative șl. se Înțelese, de cola
boratorii ■ eproplațl. Începe mari
le manevre : I livrează materiale de 
la o unitate In contul celeilalte ; 
plătește lucrările executate de o coo
perativă cu bani de la’ cealaltă ; fi
șele de producție Încep să fle fnlsl- 
ficai'e ; se plătesc de către ambele 
cooperative niște oameni rare n-a
veau n!cl tn clin, nici. In mlnecă cu 
producția. Deși efectiv nu lucrau 
decll 20—23 de oameni, la plată a- 
păreau pe statele ambelor cooperati
ve cita 40—50 de slmbrlași. Culmea 
Ironiei. Domolea Zaharla, omul do 
încredere al cooperativei „Borcca* 
primea salariu șl jde la Dragomireșd, 
lor In timpul el ;„lfber* mal era și 
angajata Bazei de aprovizionare șl 
desfacere a Ministerului Invățămln- 
tulul I Ca nu cumva să so Încurce în 
socoteli, „palroniilj 11 Însărcinează pe 
O. Dinescu să se ocupe de scripte. 
Totodată, I. Bălan ®j D. Zaharla în
tocmesc pentru! uzul șefului niște fiîe 

de plata extrâcon- 
de_carc slnt njus- 

_. __— ..j merg

.. ■ ■ j ■ j
premiat pentru™ peonomll ta mate-, 
riale™ L-am întrebat pe contabilul' 
get N. Lefterescu cum s-a Lnlarprib-'; 
tat atunci existența acestui soc nu-' 
siv de materie primă greu de procii-* 
rai, .dud din scriptele- contabile rert 
lese clar că l!n perioada de oină la 
verificare In magazia Iul P. G. nu In
traseră dedt 10® mp 7

— La noi exista o lege a compen-‘ 
săritor. Arn gfis't atunci plusul ăsta, 
pe care l-am compensat, cu alte lip
suri de materiale...

Zău dacă se mal pricepe ceva. O fl 
ea legea compensărilor In contablU-

tracic și nld nu s-a mal făcut apro
vizionare, Intrucit aveați In stoc?

— Ba da...
Nu numai'că n-au controlat activi

tatea unllălllor 4or, că n-au respectat 
legile, șl deciziile organelor centrale, 
dar prțn atitudinea lor față de P.G., 
conducerile celor două unități l-au 
încurajat să-și continue nesilngherit 
afacerile.' AmlndouA aveau obligația 
să-l oprească pe Gut de la bun în
ceput, la-semaforul.-, roșu p« care-1 
dicta legea. Intrlnd in ..firaț’iic* ce
lor două conduceri (foru-Lle Ierarhice 
șl organele de urmărire penală vor

„Primăvara harghiteană“
oaspeții sosiți aici, cu aceasta ocazie? 
din Împrejurimi. în continuare, cei 
paste 10 mil spectatori au urmărit pe 
scena In aer liber de po platoul Jlgo- 
dln, loc tradițional al festivalului; 
trecerea In revista a celor 35 de for
mații evidențiate la diferite concur
suri Județene. Spectacolul a reunit 
circa 1 BOT de dansatori, dntărețl și 
fnriziranțl. rcprezcnllnd toate zonele 
folclorice din județul Harghita. Fes
tivalul s-a Inriietat cu o serbare dm- 
peneascâ. . ‘.

MIERCUREA CIUC (corespon
dentul .'.Sdnteil*, Barlunck 1st- , 
van). — La Miercurea Cluc s-a 
desfășurat cen do-a clncea edi
ție a festivalului folcloric „Pri
măvara harghlleană", cea mai am
plă manifestare anuală a artiști

lor tunători români șl maghiari din 
județul Harghita. Festivalul din acest 
an a fost Inaugurat cu defilarea ■ în 
«snlrul localliățir a artiștilor amatori 
— o adevărată paradă a portului 
popular de pe aceste meleaguri, mult 
aplaudată dă Locuitorii orașului și da

Boootall, „palroniilf' II însărcinează pa 
O- Din-fwșfî 1 «Al
Totodată,- I. Bălan; ®j D. Zaharla In- | ..~l.il n.__ tai.- 3' «a _

de lucru șl state 
tăblie. In.funcție_ ____  __
tale cele oficiale.. Treburile 
nesperat do bine pentru el Con
troale 1 Da do. unde I Cel “de la 
Dragomlreștl nici! măcar nu-1 cer 
să prezinte contractele ' încheiate 
cu lucrătorii cate, chipurile, lu
crau Ia domiciliu. Revizii pol să vină 
oriclnd. pentru că lucrurile sfnt puse 
Ia punct. Numai niște revizii venite 
In același timp dlri ambele părți l-ar 
fl putut încurca socotelile, peniru că 
alunei n-nr fi mal putut manevra 
materialele dlntr-o parte Inlr-alta.

O singură dală, prin 1 decembrie 
1&39. Fe’eșllul i-.i făcui o revizie 
mal serioasă, găsind un plus de îl COT 
mp de șpalt velur In valoare de 
650 OM tel. In loc să se alarmeze de 
unde. provine acest plus — care In
tre altele fie spus nici măcar nu era 
Înregistrat, ara după cum prevede le
gea — conducerea l-a felicitat și l-a

late, dar dacă 21 DOT mp nu Intraseră 
deloc, cum era si-l compenseze cind 
erau in plus ? Iată deci dl do efi
cienta șl serioase au fost rarele con- 
troaie eare sa făceau. Da fapt, lucrul 
este explicabil : o cooperativă se a- 
flă Ia Dragoniirești, alta la Fetești, 
iar unitățile anexe... In București.

Legiuitorul, dnd a reglementat în
ființarea acestor unități anexe cu 
munca la domiciliu, a Intenționat să 
dan posibilitatea cooperativelor să 
valorifice superior resursele materia
le locale .ți să pună in valoare resur
sele forțelor de muncă de p«. plan lo
cal și nicidecum sa fa ființă niște 
unități care să folosească materiale 
repartizate centralizat și al căror 
angajați să fie din diferite alte lo
calități sau centre Îndepărtate. Pentru 
a prtin timpi na speculațiile aface
riștilor. In anul 1SOT UCECOM-ul a 
emis o decizie (4454) prin caro Inter
zice funcțfoiMrea de unități cu mun
ca La domldUu. in alte localități de
dt cele In care lțl au sediul coope
rativele respective.

— Știați de existența acestei de
cizii 7 — l-am Întrebat pe contabilul 
șef de La caoperatlva „Borcea*.

— Da. dar noi aveam un stoc de 
materie primă și niște contracte de 
onorat clnd a apărut decizia.

— înseamnă că In acești aproapo 
doi ard n-ați maț încheiat noi cone

elucida desigur șl această minune), 
Infractorul prinde curaj ți forțează șl 
al treilea semafor «ă-i dea cale 11- 
bșră.

Do ostă-dată este Introdus pc ușa 
din dos de către o cooperativă mej- 
teșugărea&câ din București — ,,Arta 
încălțămintei*. Nu este numit șef de 
secție, pentru că are antecedente pe
nale, ci numal„. lucrător. Insă ce lu
crător 1 Totul se Invlrtea pe dege-' 
lele lut. îl dădea și mina ; avea doar 
sub control trei unllăU pe care le 
gira I

La „Arta Încălțămintei* se șila 
foarte bine cine trage sforile, că doar 
el le propusese Înființarea secției 
anexe. Se știa foarte bine că sforarul 
are la activul său ani grei de închi
soare. tocmai peniru că Ișj vlrlse 
mllnlle In avutul <)b’,:e.,c. Dar exista 
și o„. acoperire.

— Noi nu l-am încredințat nimica». 
Că lucra el eu Jenlca Verbuncu (n.n. 
— șefa de „acoperire*), asia era trea
ba Iul. Stlu că veneau împreună ta 
facturata dar e) n-avea gestiune În
credințată de noi—

Si Ion Manea, contabilul șef do la 
„Arta încălțămintei*, ne aduce o 
mulțime de argumente care să ne 
convingă de exigența sporită ce a 
manlfestat-o conducerea cooperativei 
față de Gul. ntuncj -clhd a aflat că 
are antecedente penale. Tocmai a-

ceasta exigență de caro, fă cea paradă 
contabilul șef. nu a existai ta nici 
una din cooperativele cu caro Petru 
Gul avea relații contractuale. Do 
fapt ele n-au făcut altceva deck 
să-i gireze afacerile.

Gazul de față nu face altceva de- 
■ cit să demonstreze — pentru a cita 
oară 7 — la ce rezultate sa ajunge 
atunci dnd nu sini respectate pre
vederile legate ; un Individ pe care 
societatea ii- demascase șl-1 taxase 
deja ca hoț și deci nu avea ce căuta 
In administrarea șl gospodărirea a- 
vuiului obștesc, ișl face loc surprin
zător de ușor printre gospodarii a- 
steiului obștesc. Ce fel de „gospo
dar* a foit Gul nu este greu de ima
ginat: cooperativele in cauză au un 
prejudiciu de aproape un milion șl 
jumătate ! Numai banii Încasați prin 
falsificarea fișelor de lucru sc ridică 
la peste un milion de lei. Șl poate 
că lucrurile ar fl continuat dacă... 
Trebuia să vină șl arest dacă.

Dar n-a venit din partea coopera
tivelor respective, cl din partea mi
liției ; pentru că cele trei cooperati
ve nld nu. se .glndeau să-l deranje
ze pe silitorul lor salariat din afa
cerile Iul.

Desigur, Petru Gul și ceilalți ..co
laboratori* a! r.ăl îșl vor primi, pe
deapsa meritată. Este Insă de aștep
tat ca cel In drept să analizeze in ce 
condiții șl de ce a fost lăsat să-șl 
facă mendrele un individ eu o ase
menea carte de vizită I Este necesar 
să se clarifice In ce scop au fost elu
data prevederile Legii 22. să se sta
bilească precis dne șl de ce. n'.und 
dnd societatea, in speță cooperato
rii. erau apărați de niște prevederi 
ferme. Infractorul a fost Introdus pe 
scara do serviciu. Ba mal auzim șl 
scuze de felul acesta : el n-a furat 
din cooperativă ; după calculele 
noastre trebuie să-i mal dăm niște 
bani. Atunci de unde a furat 7

Ce optică vicioasă II determină po 
conducătorii acestor unități să gln- 
dească a-a. să nu vadă paguba nld 
acuma dnd Organele zde anchetă o 
scot la iveală? Este aceeași optică care 
i-a determinat să caute portițele oco
lirii legii. Desigur, este Inadmisibil 
ca oameni puși să opere Interesele 
unor colectivități, să lose de o parte 
aceste Interese șl să fle acopcrlțl cel 
care lovesc in ele : o dată cu Infrac
torul trebuie trași In răspundere șl 
cel care l-au înlesnit activitatea in
fracțională.

Hanul pescarilor
Pe malul Arieșulu!. Intr-un pi

toresc cadru natural, a-a ame
najai un atractiv punct turistif 
„Hanul pescarilor?. El dispui» 
do căsuțe camping, loc de par
care pentru autoturisme, săli șl 
terase pentru servirea mase). 
„Hanul pescarilor* constituie un 
ideal loc d» popas pentru turiș
tii din țară șl străinătate, ca șl 
pentru pescarii amatori care-șl 
Încearcă norocul in apele Arfe- 
șulul.

„Marea 
de la Pucioasa
Pe molurile riulul Ialomița, în 

amonte de orașul Pucioasa sa 
amenajează un mare lac de a- 
cu mu lore de 119 hectare. Prin 
construirea unor digurl'șl baraje 

. Înalte de peste 33 de metri, 
înainte de a-și continua drumul, 
apele In tom Iței vor poposi In, la
cul de acumulare, care va avea 
o capacitate de circa 10 milioa
ne metri cubL Lacul va aprovi
ziona cu apa necesară noua'zonă 
Industrială o 'Urgovlșlel. Pentru, 
constructorii de olcl se execută 
In prezent locuințe, cantină, duh 
și o centrală termică. După ter
minarea lucrărilor, acetica vor 
completa zestrea turistică șl da 
agrement din jurul Lacului.

'f’.-.l’ :.j / ' ii.'t' f»

Blocuri pentru 
intelectualii 

satelor
-

La Răchltoasa, Colonețtl, Vul- 
Uirenl șl In alte comune din ju
dețul - Bacău '®o/ construiesc 
blocuri de locuit destinate Inte-' 
lectualilor satelor. Prelulnd a- 
ceaslă Inițiativă, sătenii dha Plo- 
pana șl Izvorul Berheclulul 
țl-.rj propus să Înalțe șl ei ase
menea blocuri. Tn prezent, con
siliile populare din aceste loca
lități ®e în.grljesc de aprovizio
narea cu materiale de construc
ții. de documentația necesară șl 
de organizarea echlpețor de me
seriași.

Mora.ru
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ta Ințerval de numai o sfiptâmlnfi. 
stadionul ..23 AURilst“ din Capitală a 
găzduit un nou mec! decisiv de fot
bal ; de aceasta dată decisiv pentru 
calificarea în turneul final de fbîbal 
din cadrul Jocurilor Olimpice de. ta 
MOnchen. Salutate cu entuziasm de 
un public numeros (circa 30 050 de 
spectatori, dintre care dleva mii de 
suporteri danezi), echipele olimpie® 
alo României șl Danemarcei aoar la 
mijlocul terenului.

După Intonarea Imnurilor de stat 
ale celor două țări, arbitrul grec 
G. Katseras a dat semnalul da În
cepere a partidei. Echlpolo au aliniat 
în prima repriză următoarele for
mas!!: România : Ghlță — Pop. C. O'- 
teanu. Vlad. Codrea — Dumitru. Sl- 
m’onaș — Gyorffl. Tfttaru. Neagu. 
Marcu. Danemarca ■ Theririldscn. 
Ahlberg, Andersen, Rdntvcd. Ras- 
munasen. E. Hansen, Nygaard, K. 
Hansen. Olsen, Johanson. Jenson.

Fotbaliștii noștri atacă furtunos, 
pimtnd In mare pericol poarta da
neză. Prin Intervenții miraculoase, 
danezii rezolvă situațiile. O maro j- 
cazie de gol avem In minutul 6 : 
cursa Iul Marcu. pătrunderea aces
tuia Impetuoasă Iri careu si șutul In 
poarta goală rflmln Insă fără rozul-- 
tat. De fapt, mingea se îndrepta spre 
plasă ; In drumul el Intervine Insă 
un ppărfltor dev!lnd-o literalmente <.u 
rni’na pe lingă .soartă. Arbitrul die- 
i'.'âzA, spre stupefacția generală (s\<su 
mirat șl fotbaliștii danezi .'). loviturii 
de corner... CIteva minute mal tlr- 
zlu. un șut puternic ăl Iul Neagu 
trece de puțin pe lingă poarta lui 
Therirlldsen. Desigur. In acest fel. 
cursul partidei favorizează echipa 
Danemarcei care, dupâ cum se știe. 
In primul joc (anul trccuL la ‘ Co
penhaga) a clștlgat eu scorul de 2—1. 
Replica echipei daneza , nu se tară 
prea mult”așteptată. încetinind pa
sele tocmai In momentele premergă
toare eventualelor finalizări, jucăto
ri! noștri permit Intercepții rotativ 
ușoare șl contraatacuri plnă in ca
reul Iul Ghlță. încercările de a*siră- 
punge masiva apărare daneză nu 
dau rezultate, deoarece pasele se 
dau — greșit, firește numai șl 
numai pe sus, - ceea ra avantajează 
pe oaspeți.. !nalțl. foarte - buni In 
jocul cu capul. O cursă Individuală 
a Iul Dumitru surprinde tatăl pe a- 
părfltoril adverși ; pusa lui precisă 
51 găsește pe Neagu, la numai clțlva 
metri, In pozițlo tdeală do șut A- 
cesla Insă ratează. O situație Iden
tică, pesta 10 minute, ...dar la poar
ta Iul Ghlță. Fundașul Rdntved pă- 

E'.lngri. centrează 
foarte exact, mingea treco prin fața 
porții noastre — și prin fața lui Jen
sen. care nu o poate ajunge... — șl 
iese In efara terenului. De abia scă- 
puțl de emoțiile produse de aceasta 
situație șL lată, oaspeții deschid sco
rul. Același fundaș; RtatvetL asum' 
aflat pe post " de- atacaht central, 
rein cu capul direct In gol. saltul lui 
Gfilță (surprins total I) filțid Inutil. 
Danemarca arc In ncesl fel'un avan
taj de douâ goluri. Pentru echipa 
noastră partida devine deci șl mal 
dificilă, calificarea șl mal problema
tică. O anumită superioritate terito
riala, este drept, nre echipa românâ, 
dar șansele de a egala col puțin slnt 
mici, căci fotbaliștii danezi nu re

trunde pe partea 
foarte exact, mir

■ . 1 :■
țării noastre s-au

Porțile de Fier
lunii viitoare patru jocuri cu o se
lecționată europeană. Meciurile se 
vor disputa la Zagreb (17 Iunie). Ge
neva (19 Munte). Madrid (21 iunie) ți 
Touqet (23 iunie).

AUTOMOBILISM

Automobil-
In organizarea Auto-clubulul / 

Iugoslaviei 51 a 
Clubului Itomfln. Ia finele săp- 
tămlnll trecute s-a desfășurat 
pe un traseu de dreu 1 000 de 
km, raliul ■ automobilistic inter
național „Porțile de Fler"; pe 
ruta București — Pitești — Ho
rezu — Tg. Jiu — Drobeta 
Turnu-Severin Kladovo — 
Kucevo Smeredovo — Belgrad —. 
Avala Kladovo. La atari s-au 
aliniat peste 30 de echipaje ro
mânești și Iugoslave. Intre care 
și cel mai buni plloțl do auto
mobilism din țările respective, 
în generat fără a pune, proble
me deosebite alergătorilor și 
mașinilor lor. deoarece traseul 
a fost asfaltat In Întregime — 
Întrecerea s-a deda, cum era șl 
de presupus. In cadrul celor trei 
probe speciale. două avi nd lofi 
pe teritoriul țării noastre (la 
Nejțuleșll șl VIrtopu) șl una lin
gă Belgrad, pe serpentinele că
tre Avala. Acest raliu, prilejuit 
de inaugurarea oficială ă Siste
mului hidroenergetic șl de na
vigație Porțile de Fler, ar urma 
să devină tradițional, reunind In 
flecare an automoblllștl sportivi 
din Iugoslavia și România.

Plnă la Închiderea primei edi
ții a ziarului nostru, omologarea 
rezultatelor nu se încheiase.

în fotografie l-aspect de la lo
cul startului : slmbă’ă seara, in 
Piața Palatului din București. 

1

nunță la B-șl susține avansul luat 
print.—o participare colectivă ta joc, 
prin numeroase atacuri.

Ceea ce sa Impunen cu predilecție 
în ofensiva echipei noastre era găsi
rea, mijloacelor de a „desface" o apă
rare supranumerieă șl extrem de ma
sivă, 'însă; se Înțelege, nu prin șu
turi ta Intlmplnre In centrul careu- 
■ • . ' J

@ Ieri, la București
2-3 cu Danemarca

Iul. ps sus. ci — cel mai adesea — 
prin pătrunderi Individuale, prin page 
rapide, prin driblinguri, prin șuturi 
surprinzătoare, mal ales de ta dis
tanță. în mod necesar, In pauză, an
trenorii Ota ,șl Constantin au efec
tuat unele schimbări In formație*: au 
Intrat Brojovschl ■ șl Domlde — pri
mul In locul Iul Slmlonaș, cel de-al 
doilea In locul Iul Tătara. Fără vreun 
efect, totuși, pentru că 
rare fotbaliștii români se apropl 
poarta Iul TherkUden, oaspeții 11 
puiul prin Intrări decise, prin șuturi 
puternice ce duc adeseori ta lansarea 
unor contraatacuri foarte periculoase 
către poarta iul Ghlță. în ansamblu, 
jocul este destul do confuz, pe alocuri 
nervos. Linia de înaintași, chior șl In 
neeastă nouă formulă, nu pare a fi 
prea hotărltă cel puțin In a șuta mal 
des la poartă. Un singur șut In pri
mul sfert do oră al reprizei secunde 
(tras, Intr-adevăr, surprinzător, de

.<

intru că încetinelii cu 
le de
1 răs-

<

DIVIZIA B
. 11 • . ■■ • < ' ' - Î! I . 3 privește calitatea lucrărilor executa

te. Toato acestea contribuie ca 
zultatelo muncii să flo superioare 
fata de cele obținute In formațiile 
prea mari. în cazul formal Iilor prea 
mari, lucrurile sd petrec lnvens. La 
echipa amintita, in ziua dnd a fost
efectuat ralduL din cel 70. do man-i 
bri al echipei erau la dmp doar JG. 
Calitatea lucrărilor era 51 ca neco- 
respunzăloare. Rămlneau buruieni 
netalate. plantele erau acoperite da 
pămlnt. nu sg făcea rftrlluL SI In 
alto cooperative agricole — Rugi- 
nesll Boaza, Voetln. Gugeatt si si
lele — unde au fost organizate for
mațiuni de muncă prea mari, unde 
nu exista sarcini, de producție bina 
precizate pe oameni, se constată 
nealunsuri In ce’privește executarea 
lucrărilor de întreținere,.

★
Șl In. JudeJul Buzău, lucrările Jde 

întreținere a culturilor se desfășoa
ră cu Intensitate. Șo poate face apre
cierea că. In general, consiliile de 
conducere șl ’ organizațiile do partid1 
se ocupă teme!nlC-':'de oreanfâWâr 
muncii. ’ tar specialiștii îndrumă” p? ■ ’ 
cooperatori si controlează calitatea, 
lucrărilor. •

La cooperativa agricolă Vadu- 
PașlL do exemplu, pentru a ee re
cupera timpul pierdut din cauza ploi
lor. îndată ce timpul a Început să 
se mai îmbunătățească. Iar orele 
bune de lucru alternau cu ploi de 
scurtă durata, cooperatorii nu pă
răseau clmpul ci lucrau în continua
re la prășii. De asemenea, ta cea din 
Mlhălleștl. unde munca In acord glo
bal a fost bine organizată, lucrările 
de Întreținere avansează, rapid. SInt 
numeroase asemenea exemple In ju
dețul Buzău.

Rezultatele în ce privește execu
tarea lucrărilor de întreținere șî 
mal ales calitatea lor puteau fi mult 
mal bune dacă peste tot munca ar 
fi fost organizata temeinic șl. mal a- 
les. s-ar respecta principiile aplică
rii acordului global. Or. în aceaăta 
privință se; constată unele nealun- 
surL La cooperativa agricolă „Uni
rea" din comuna1 Glodcanu Sărat. In 
lucrările de Inlrețlnero a culturilor' 
prăsitoare participă un mare număr 
de cooperatori. Numai că la ferma 
condusă de Constantin Mănucu nu 
se cunoștea ce retribuție se cuvine 
oamenilor In condițiile îndeplinirii 
producției planificate. Aceeași situa
ție am tnlllnli-o și la cooperativa a- 
firlcolă din satul Văcărească. Ce de
termină această situație ? în .aceste 
cooperative munca era organizată !n 
formații mari de lucru 30—10 do 
membri cooperatori — ceea ce duca 
la un control neeflelent. la lipsă do 
răspundere șl o alabă calitate a lu-. 
crtirlior. Grupați la un loc. coope
ratorii din Văcărească prăseau po
rumbul cu sapa, dar In urma lor ră
mlneau multe buruieni. Echipa con-, 
dusă de Nlcolae Barbu din brigada 
I. a cooperativei agricole Cpstesil. 
lucra la prăsltul porumbului. Sefid 
de echipă ne-a spua că munca este 
organizată In acord global. La în
trebarea : ce primesc cooperatori! 
pentru îndeplinirea producției! olanl- 
fîeale nu n fost In stare să dea un 
răspuns precis. De asemenea coo
peratorii din echipa a Il-a. condu
să de Marcel' Năstase. tot din bri
gada lntll. referitor ta retribuita co
11 se cuvine la* tona de produs In 
cadrul acordului alobal. nu spus că 
„vom vedea ta toamnă". Este șl a- 
cesta un1 răspuns, dar membrii echi
pei amintite ar trebui eă sile de pe. 
acum ce sarcini de producție le revin 
din planul de prorlprțle sl astfel să 
se strădutască să le îndeplinească.

Acordul alobal comlltuîe o formă 
de organizare sl retribuire' a mun
cii deosebit de sUmulallvă. Aolica- 
ren Iul corectă nu se poalei măr
gini numai ta ceea ce s-a istablllt 
ta începutul anului. Se cere s ca a- 
cum. In flecare cooperativă agrico
lă. In flecare formaîiune de, lucru, 
eă se organizeze temeinic munca, să 
se cunoască sarcinile de producție 
șl să fie luate măsuri eficiente pen
tru realizarea lor.

I.

I ■ ■' ■ • '
I rol cursului este consacrată pro

blemelor revoluției socialiste, 
procesului revoluționar In Româ
nia, pallitell marxlsl-lenlnlste, 
creatoare. Interne șl externe, a 
Partidului Comunist Român de 
construire in patria noastră a 
societății socialiste multilateral 
dezvollaie. de făurire a premi
selor trecerii treptate la comu
nism. ’

Seria I. Progresul București — 
Știința Bacău 2—0; F.C. Galați — 
Poiana Clmplna 4—0; Progresul 
Brăila — Portul Constanța 8—0 ; 
Metalul Tirgovlșta — Metalul Ho- 
pcni 0—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț — 

1 Chlrnta RImnIcu-VIlcea 2—0 ; Dună
rea Giurgiu — Sportul studențesc 
0—0 ; Șantierele navale Oltenița — 
Polltehalca Galați 1—0 ; .C-l’.R. Paș
cani — Metalul București 2—1,

în clasament, după 25 de etape, 
conduce. In continuare, Sportul stu
dențesc București (37 de puncte), 
urmat de Progresul București (33 
puncte) ■ șl S.N.O.

Seria a Il-a. C.F.R. Arad — Chi
mia Făgăraș 5—2 ; C.S..M. Sibiu — 
Gloria Bistrița 3—0 ; C.F.R. Timi
șoara — Minerul. Anina 1—1 ; Elecr 
■irpputere CraiovaC.S.M.' Reșița 
5—^2,; Olimpia Oradea — Gaz me
tan Mediaș 1—0; Corvlnul Hune
doara — Vulturii TpșUla Lugoj-ă— 
Oljmpta Sati(-Ma?e':’^ Poljtehfflfea0' 
Timișoara 2—1 ; Minerul,Baia Mare 
— Metalurgistul Cugir 1—1.

După 25 <le etape, același . lider : 
C.S.M. Reșița (33 de puncte), urmat 
de Minerul Bala Mare (28 p) șl 
C.F.R. Arad (27 p.).

I

I
!
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BASCHET. TURNEUL REPRE
ZENTATIVEI IUGOSLAVE DE 
BASCHET IN R. P. CHINEZA — 
Reprezentativa feminină de baschet ____ __

. ■ - “Jț^iTouqot (23.li
In vederea acestor Interesante în- 

tîlnlri. Comisia sportivă a Federației 
Internaționale de baschet amator 
(F.I.B.A.) a selecționat un lot de 18 

1 jucător! din care vor fi alcătuite for
mațiile europene. Din lot fac parte, 
printre alții, euridicuțîl Internaționali 
Paulauskas. Serghel Belov.'AJexandr, 
Belov (U.R.S.S.), CoSlcl. Plecas Rlu-?1 
goslavlă)] Jurkiewicz (Polonia). Luylt 
(Spania). Golomelev (Bulgaria). Gil
les (Franța). Meneah’.ni (Italia) s!

■ Thlrnm (R. F. a Germaniei).
ȘAH. -L In cea de-a 4-a partidă a 

meciului | pentru titlul mondial fe
minin d^ șah. Nona GaprtndașvIIi a. 
InvlM-o! la mutarea 41 pe Alla 
Kușnlr.

Seo.-.i: 3—1 în favoarea Nonei
Caprin dașvlIL

o După disputarea a 5 ture. In me
ciul de șah care se desfășoară la Bu
dapesta Intre selecționatele femlniae 
ale României șl Ungariei, scorul este 
favorabil cu 13.5—12.5 puncta gazde
lor. Patru Partide stat Intrertrote.

în runda a 5-a (In care sahlstele 
româncei au avut piesele alba). Ale
xandra Nlcolau a Invlns-o De Ivan- 
ka. iar Ellsabeta Pollhronlade a clști- 
gat la Flnta. Margareta Teodorcs-u 

' a pierdut la VerBczL Restul partide
lor s-au Întrerupt. 1

’ <"T
o în runda a 5-a a turneului m- 

temsllonal feminin do șah de ta 
Ptotrkow Trlbtinateki (Polonia), 
maestru româncă Eleonora Gog Ura 
a remizat cu sahista Iugoslavă Ml- 
livoevld. Vetttrla Slmu (România) a 
lnvlns-6 pe olandeza Fanny Hecms- 
kefk.

în clasament continuă să conducă 
Eleonora Gogllea cu 3.5 puncte, ur
mată de Vetaria Simu ti Nowarra 
(R. D. Germană) — ambele cu' cita 

' •-Reprezentativa masculină de 3 puncte șl cita două 'partide în- 
basehet a S.U.A va susține In cursul trerupte.

a Iugoslaviei, aflată in turneu In R. P. 
Chineză, n jueat la Pekin cu solec- 
tionata țării gazdă. Baschetbalistele 
iugoslave au terminat învingătoare 
cu scorul de K8—77 (41—32). ■

CICLISM. — Turui ciclist al O- 
Jenttai (rezervat ralierilor amatori) 
s-a Încheiat la Amsterdam' cu vic
toria-olandezului Fritz Schuer.

DECATLON. — La Bonn s-a dis
putat un concurs preolîmplc. la caro 
au participat cel mal bun! deentio- 
nisli vest-germahl. Victoria a reve
nit atletului Kratsehemer cu 7 MO 
puncte, urmat de Von Molilte — 7 547 
puncte- șl Kammcrmeler — 754*7 
puncte. Dintre rezultatele obținute 
de Învingător remarcăm 14’’6/10 oc 
110, m garduri si 0.93 m la săritura 
în lungime.

NATATIE. — La Hamilton (Cana
da) a ’avut loc un concurs Interna
tional de natațle. la startul căruia 
au fost prezente înotătoare din R. FJ . 
a Germaniei. Italia. S.U.A. ai Ca- 
mada. Proba feminină de 400 m mixt 
a fost câștigată de Novella Calllgarls 
cu timpul de 5'12’T/IO (nou record 
al Italiei). Sportiva americană Deeaa 
Deardurff s-a clasat pe primul loc 
In proba de 200 m fluture, cu re
zultatul de 2'24'*9/10.

o Campionatul masculin de baschet 
(rezervai echipelor profesioniste) al 
S.U.A. a fost dsllaat In acest an de 
formația „Lakers" din Los Angeles, 
în partida finală, baschetbalișll! de la 

..iLalrers* au Învins cu scorul do 
114—100 echipa ..Knicks*,' din New 
York.

Este ne 
pa ..Lake

_ ~intru prints oară’ cinci echl- 
Lakers*. care in ultimii II sul 

a fost de 0 ori finalistă a competi
ției. tki adludecă Uliul do camnloană 
a S.U.A.

Domkle) este, orice s-or spune, foarte 
puțin. ‘ .

Minutele care aveau să urmeze 
Imediat după acest singur șut ai Iul 
Dwmîde (ceilalți Înaintași nu au șu
tat nld atlL..) ne-au arătat că for
mația noastră esis incapabilă de a 
face față unul adversar Insistent, cu 
o foarte bună condiție fizică și decis 
In orice moment Văzlnd că ofensiva 
echipei noastre esle din ce In ce mai 
firavă, .foshallștil danezi trec el la 
atac.' Cura Snîci în apărare ieri for
mația noastră nu s-a arătat prea si
gură, acestora le este destul do ușor 
să înscrie două goluri in numai trei 
minute (Johanson' id mln. GO șl Jen
sen In mln. C.3). Soarta partldeJ, 
coarta calificării erau,' fără Îndoială, 
pecetluite.. Golurile noastre (min. 80, 
prin Gyorfft, șl'mln. W. prin Dumi
tru). nu face dedt .ta stabilească sco
rul final : 3—2 pentru Danemarca. Se
lecționata Dânamarcql obține victoria 
șl deci șl dreptul do a participa la 
turneul olimpic de la Mtlnchen.

Comportarea de Ieri a fotbaliștilor 
din reprezentativa noastră olimpică 
a fost.’ ori cit ne-ar-fi greu s-o recu
noaștem. sub orice critică, mult de
parte de pretențiile unei comnellUj 
de anvergură, mult, foarte mult de
parte do ceea ce speram cu toȘI. La 
Interval de dleva’ zile, fotbalul româ
nesc ratează deCT șl a doua ocazie de 
a ajunge Intr-o fază superioară a 
unei competiții do cel mal lnălf 
prestigiu, Comentariile suplimentare 
apar, col puțin deocamdată, ahsoîu! 
de prisos.

Vi nS; 'feJ "*f'
I. DUMITR1U
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europene

de haltere de la Constanța 
"" ? 1 n i:

s-sir încheiat

I

I

i

1
Sala Sportu- ! 

rilor d‘n Con
stanța a găzduit 
timp de 9 zile 
cea de-a 31-n e- 
dlțle a Campio
natelor europe
ne de haltere. 
Larga parltc!-’ : 

: pare . (aproape , 
... 27 țâri), prezențn
peste. KM) ziariști, din 
de < o «tralmo dln’tțflri ’J 
Imprima: acestei eoni- " 

p&îlțll o amploare mondială. De nlt-

-l3OT sportivi din 
ta Constanța a ț 
care mhHmult de^o 
neeufopene, au Imprima: 
petiții o nmpîoare mondială. De nit- 1 
"el. este de remarcat faptul că la 8 
din cele 9 categorii de greutate, re
cordurile supreme Blnt deținute de 
halterofili europeni. întrecerile de ta - 
Constanța au constituit, tmodata. o 
ultimă și edificatoare verificare îna
intea J.O. de ta Mtlnchen.

Numeroși specialiști șl ziariști de 
pesle Hotare nu emis aprecieri elo
gioase cu privire la condițiile asigu
rate pentru desfășurarea Întrecerilor. 
,‘.Totul a Întrecut așteptărllo" — ne-a 
declarai Helmut Azdrot, secretarul 
federației europene de haltere. La 
rindul său, secretarul federației In
ternaționale de haltere, Oscar State, 
aprecia : „n-a fost scăpat din vedere 
nici cel mal mic amănunt. Constan
ța s-a dovedit loc Ideâl pantru o ase
menea Întrecere". Pe mulțl dintre 
oaapeț! i-a Impresionat prezența ma
sivă a Iubitorilor acestui sport de 
forță șl pricepere. într-adevftr, ta fie
care din cele 15 gata programate. Bata 
sporturilor a fost arhiplină — circa 
1 590 parUdpanțl de flecare dată, în
deosebi tinerel.

Potrivit previziunilor, la actuala 
ediție, pe lingă rezultatele su
perioare obținute, s-a Încercat 
șl doborirea unor recorduri mon
diale. Șl reușitele nu s-ău lâ- , ,
Bal așteptate. Cele mal vnîo- categorie cu MO kg.
roase nl se par acelea realizate la 
categoriile W) kg și 110 kg de că
tre halterofilii sovîolld R. Rlegeri șl

j

s

ș

I

ț

rugblulu! cehoslovac, partida

români

In wăfcalul tu- . 
ristlc Vyskov, 
din apropiere de 
Bmo, Ieri a avui 
la: partida ofi
cială, din cadrul 
„Cupei Noțiuni
lor - F.I.R.A.". 
dintre selecțio
natele de rugbî

ale Cehoslovaciei șl României. Aș
teptată cu interes de publicul din 
localitate si de .către specialiști a!

n 
avut o desfășurare frumoasă, deș! 
dominarea ,ș! victoria au aparținut, 
In mod dosiiir da nel, rugbLșlllOr 
români.'

Noua echipă tricoloră — In rindul 
căreia figurează acum numeroși Ju
cători tineri, debutant! In marea 
lor majoritate In prima selecționată 
a țârii — a furnizat un joc debor
dant, Jn prima repriză !mpunlndu-se 
fără drept de apel. La pauză, echi
pa noastră a condus cu 18—0, iar In 
filial a dștigat cu scorul de 22—3. 
Din lectura scorurilor apare că, in 
repriza secundă, superioritatea rag- 
blștllo- noștri nu a mal fost allt de 
evidentă ; trebuie spus Insă că, nor
mal, după avantajul substanțial luat 
In prima parte a meciului, antreno
rii noștri au recomandat un Joc mal 
economicos, efectulndu-se, de. altfel, 
șl o serie de schimbări, pentru ro-și o seria de schimbări, 
darea . jucătorilor da rezervă.

---------— după pfi- 
noaslră. fără eforturi*. maxime 
tordurllc mondiale : primul ,1a

Y. Tails. care au depășit 
rerea 1 : ",
— recordurile mondiala . ...____ _
«Silul „smuls" cu ÎMI kg șl oe total 
Btlluri - 557,5 kg (185->163-ț-207.5), 
lor al doilea. Ala stllur „împins®, eu 
211 kg dln-'a patra Încercare" si .la 
stilai „aruncat" cu 232.5 kg din a 
doua»încercare. Trei alte racorduri 
mondiala nu Toăt .-dăpăâlfe”'de Smăl- ~ 
ceri: (Polonia) la categoria 52 kg 

. (stilul usmuli"). de ’ Shanfdze 
i (UsR.SAl^la categorial «hikjfi (slUulrt 
I „aruncat") și do M. Kuchev (Bulga

ria) de categoria 67.3 kg (stilul ..îm
pins11). Exeepllrtd Întrecerea „super- 
grellor" (disputată ieri și nelermi- 
nntâ plnă la închiderea primei edi
ții n ziarului nostru) ■ Ja Constanta 
au- fost corectate șapte recorduri 
mondiale.

Cea mal bună comportare a avut-o 
reprezentativa Uniunii Sovietice, 
care pe total stiluri a obținut c.lncl 
medalii de aur. două de argint, 11 una 
de bronz. Pe locul ÎI : Bulgaria cil 2 
medalii de aur. 3 de argint șl 1 de 
bronz, iar pe- torul III — Polonia cu 
1 medalie de aur. 1 de argint șl, 2 de 
bronz.

Reprezentanți!
comportat mulțumitor. V. Rusu (ca
tegoria 56 kg) a stabilii: două noi re
corduri naționale (135 kg Ia stilul 
..aruncat* șl 345 kg ..total stiluri"), 
ca șl F. Bala® șl G. MlHeâ (ambii 
categoria 75 kg), primul la ellltil 
„aruncat* : 1G0 kg. iar al doilea la 
stilul ...amuls* : 130 kg.

L-a ora dnd transmit această co
respondență este in plină desfășu
rare ultima "nlă a eamolonalelor 
europene. Cu un Interes firesc este 
urmărită evoluția „rapergreidul* -o- 
vlelJc I. Alexeev, care deține recor
dul mondial șl, european la această

Rada APOSTOL 
corespondentul „Sclnteii"

FOTBAL. — CompeUtla Internațio
nală de fotbal „Cupa Asiei" 8-a în
cheiat la Bangkok cu victoria selec
ționatei Iranului, care, In finală, a In- 
vins cu «corul de 2—1 (după prelun
giri) formația Coreei de sud. Golu
rile învingătorilor au fost marcate de 
AH Jahary (min. 49) si-Hosaln Ka
la ny (mln. M).

u'' . ;?.• P .’5 -> /”■'
o în cadrul campionatului in'.er- 

britanlc de fotbal s-au disputai două 
partide. La Curdlff. In prezenta a 
circa 40 090 do suectatori. s-au in:ll - 
nit reprezentativele Angliei si rării. 
Galilor, Victoria a revenit fotbaliști
lor englezi cu ©corul de 3—0 (1—0) 
prin solurile marcate de Hughe? 
(min. 25). Mardi (min. 63) sl Beli 
(min. 89).

La Glasgow, echipa Scoliei a d!s-„ 
pus cu ‘2^-0 (0—0) de formația Ir
landei de Nord. Cele două puncte au 
fost Inwrise de Lorimer „șl Law.

• Rezultate înregistrate In etapa 
de stmbătă a campionatului vest-aer- 
man de fotbal : F.C. K61n—Bnyern 
Mănehen 1—4 : MSV Duisburg- 
Werder Bremen 2—0 : Hamburg 
SV—Hanovro 2—0 : Fortuna Dîlssel- 
dori—F.C. Kaiserslautern 0—3 : Ein
tracht Frankfurt pe. Main — VFB Stut
tgart 4—1 ; Schalke 04—Arminia Bie
lefeld 0—2 : Borussia Dortmund— 
VFL Bochum I—I : Eintracht Braun- 
șchwelg—Rolwelss* Oberhausen 0—0.

Clasament : 1. Bayern Mtlnchen — 
41) puncte : 2. Schalke 04 — 48 puncte.

ATLETISM. — Atletul voțl-ger- 
rrtan Karl Hans Rlehm n stabilit 
cea mal bună performanță mondia
lă a anului în proba de aruncare a 
ciocanului cu rezultatul de 73.00 m. 
Compatriotul acestuia. Uwe Beyar. 
s-a clasat pe locul doi cil 71.24 m.

HALTERE. — Cu ,■ prilejul unul 
concurs de haltere desfășurat ta 
Riga, sportivul sovietic Ghenad!, 
Ivancenko a gtablilt un nou record 
mondial la categoria mijlocie, stilul 

■ „împins* cu performanță de 175.5» 
kg. La totalul celor trei stiluri. Ivari- 
cenkoa realizai 522,509 kg.

O delegație de oameni de afaceri 
belgieni, organizată în comun $e O- 
ficlul Belgian de Comerț Exterior si 
Comitetul Economic Belgian pentru 
România, s-h aflat ta București In
tre 15 și 20 mai 1972. Această dele
gație. condusă do Constant 'Hclsson. 
Scședlntcle Comitetului Economie

.'Iglnn pentru România, a foat ai- 
căsulta din 43 participant! reprezen- 
Und 35 firme, bănci șl organisme 
profesionale belgiene, a purtat con
vorbiri economice la ministere, cen
trale Industriale sl Întreprinderi din 
România. , ,, ,

Delegația belgiană e fost Primita 
de președintele Consiliului’ de "Stal 
ai Republici! Socialiste Romnnm, 
Nicotae Ceaușescu. La întrevedere au 
participat Ion Gheorghe Maurer. Ma
nea Mănescu. Ion Pățan. miniștri si 
all! conducători al organelor econo
mice eentrale.

La convorbirile economice romflno- 
belgiene au participat din*partea ro
mână : Manea Mănescu. președinte
le Conrillului Economic, Ion Pătau, 
vicepreședinte al Consiliului de 
illnișîri. ministrul comerțului ex
terior. Roman Moldovan, preșe
dintele Camerei de Comerț al Re
publicii Socialiste R^mnânta. Florea 
Dumitrescu. ministrul finanțelor. 
Ioan Avram, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașln!. Nicotae 
Agaehl. ministrul industriei metalur
gice. Mlhall Ftorewu. tnlnlstnil in
dustriei chimice. ■ lori Crăciun, minis
trul Industriei ușoare. Vaslle Volo- 
șenluc, președintele Băncii, Române 

, pentru Comerț Exterior. Vaslle GU- 
ga. adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Romănu. consilier, sl 
alte persoane oîlctalc. \

Din partea belgiană : Co.islant 
Belisem președintele. Comitatului E- 
conomle Belgian păstra Romflnta. 
Eduard Decasllaux.' fnlnlstru pleni
potențiar. director in Ministerul A- 
farartior Externe șl Comerțului Ex
terior. Willy Monfils. Inspector ge
neral al Oficiului Belgian de Comerț 
Exterior, precum sl ceilalți membri 
al delegației..

t

" Au fosL de asemenea, prezent!. Jan 
Adrtaenssen. ambasadorul Belgiei la 
București', ®1 membri al nmhasadel.’

Membrii delegației belgiene 'au 
purtai numeroase convorbiri la mi
nistere, centrale Industriale,' Între
prinderi de producție șl întreprinderi 
de oomerî exterior asupra acțiuni
lor wmc-e'.c de cooperare ecortom'- 
cfl. Industrială șl lehnlcfl. precum șl 
în ce privește schimburile comercia
le dintre'firmele belgiene’sl româ
ne. JJe așemenea, membrii delegației 
au vizitat o serie de uzinei In dome? 
ntul conștrucțillor de mușini, chimiei. 
Industrie! ușoare. Industriei allmanta-. . 

rirts < Cu această oraz!eLTcprezeți'arttî!’" 
firmelor belgiene nu constatat că 
dotarea tehnică a uzinelor, oraanî- 

.pzaicța- producției, șl a , «wțH?

\ î
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fecțtonarea pregătirii profesionale, 
stimularea creației tehnice de masă, 
au împărtășit din experiența lor, au 
analizat lipsurile care nîal persistă 
In munca inginerilor șl tehnicienilor, 
fădnd zeci și sute de propuneri pen
tru Îmbunătățirea activității pe mul
tiple planuri. Pe bună dreptate, se 
poate aprecia că vibranta chemare a 
secretarului general al partidului, 
adre-țatâ intelectualității tehnice ro
mânești, de a-și pune In valoare pe 
deplin experiența șl capacitatea el 
creatoare In slujba dezvoltării și mo
dernizării producției. promovării 
progresului tehnic, creșterii eficien
ței economice, a găsit un puternic 
ecou In rindul tuturor celor nrezenU 
In conferință.

Conferința a aprobat. In unanimi
tate', Statalul Consiliului Național al ‘ 
Inginerilor și Tehnicienilor d'n Re
publica Socialistă România caro de
finește cu claritate rolul îi atribuțiile 
aceste! organizații obștești, cro'nci un 
cadru favorabil sporirii soortaiul tu
turor inginerilor s! tehnicienilor In 
toate domeniile vieții economice șl 
seriale a țăriL Parilelpanill au adop
tat. de asemenea. Rezoluția Conferin
ței pe tară a Inginerilor sl tehntele- 
nl'or. document care stabilește orien
tărilor fundamentale ale ncHvltfitll 
C.N.T.Tj. a com’rtiior «sale șl a ca
drelor noastre tehnlco-lnglnerestl.

Tredndu-se lă ultimul nunei al 
ordinii de z! a conferinței, s-au ales 
prin vot setret Consiliul Național al 
Inginerilor șl Tehnicienilor, din care 
tac parte Iffî de membri și 22 membri 
supleant!. Colegiul pentru problemele 
eticii profesionale al C.N.I.T.. Drecum 
șl Comisia de cenzori. Președinte ol 
Consiliului Național ni Inginerilor și 
Tehnicienilor a , fost ales orof. 
dr. ing. OLIVIU RUSU : vicepre
ședinți : acad, ȘTEFAN BALAN, 
arad. REMUS rADULET. dr . Inc. 
IANCU DRAGAN, director la Insil- 
tului de cercetări metalurgice d‘n 
București. ELENA BUZESCU. Ingl-* 1 
ner-țef ta Fabrica de confecții si tri
cotaje din București. Ing. RACZ A f- 
TILA. ‘ director tehnic ta Combinatul 
minier Bălan, dr. Ins. DRAGOȘ 
TOMA. director la Institutul de cer
cetări pentru mecanizarea agricultu
rii. prof. tng. ION CURTEVICT. 
decan al Facultății de chimie indus-1 
trials din Iași. dr. Ins. TRAIAN MO- 
CUȚA, do la Institutul de cerceiărl 
și proiectări de forai din Clmplna. 
șl ION MILCULESCU, tehnician ta 
Centrala termoelectrică din Cratova : 
secretar : Ing. ION IȘTOC. Președin
te al Colegiului pentru problemele e- 
Ucll profesionale al C.N.I.T. a foit 
ales Drof. lng. CONSTANTIN DFN- 
CULESCU. Ca președinte al Comi
siei de cenzori a fost ales economis
tul TRISTAN IONESCU.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm. conferința a holârit să adre
seze o scrisoare Comitetului Central 
al Partidului ComunLsl Român, tova
rășului Nlcolae Ceausescu. In care se 
exprimă adeziunea, totală n Intelec
tualității tehnica românești le poli
tica internă și externă a partidului,

din România
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petenta cadrelor șl calitatea Drodu- 
selor constituie o premisă favorabilă 
pentru exil nd crea relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

în timpul convorbirilor sl tratati
velor. care nu avut 10c cu reprezen
ta nil 1 firmelor ei organismelor pro
fesionale belgiene, au fost examina
te pojIblHtatllo de lărgire si diver
sificare a schimburilor economice're
ciproce șl s-nu căutat căi sl mijloa
ce care aă conducă la noi acțiuni da 
cooperare industriala, economică ri 
tehnică In România, In Belgia și I:i 
'tarta tari.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a continua și dezvolta con
tactele pentru a aprofunda o ’-erta 
da acțiuni de cooperare In domeniul 
industriei construcllllor mecanice, e- 
leclrolebntcU si electronicii, indus
triei chimice șl petrochimice. Indus
triei ușoare. Industriei alimentare si 
in alte domenii, allt In cote două 
țări, di șl pe Ierte plete.

Părțile au reliefat, totodată, fap
tul că dezvoltarea economică a ce
lor două țări sl programele lor de 
perspectivă constituie o premisă fa
vorabila pentru Încheierea de noi 
contracte de achiziționare reciprocă 
de Instalații complexe, ochinamente. 
materiale si alte mărfuri.

în scopul concretizârii posibilități
lor existenta de a diversifica si lărgi 
relațiile economice Intre România șl 
Belgia, cete două părți ou căzut de 
acord continue eforturile lor pen
tru a eăs! soluții adecvate In vederea 
dezvoltării echilibrate o‘schimburilor 
comerciale româno-belglene.

Cete două părți au convenit de 
asemenea, aă favorizeze și să Inten
sifice schimbul de Informații șl con
tacte Intre oameni! de afaceri 91 or
ganismele economice din cele două 
țări In vederea lâralrll poslbllltătlkw 
șl mijloacelor de dezvoltare n rela
țiilor economice, a acțiunilor do coo
perare economică și tchnlco-stllnțl- 
flcă Intre firmele românești si bel
giene In România. Belgia «I pe ierte 
piețe.

înillnlrUe do lucru româno-belale
ne au fost deosebit de fructuoase sl 
s-au desfășurat lnlr-o atmosferă de 
cordialitate șl bună înțelegere. In-' 
scrilndu-M ta contextul general el 
acllunltor întreprinse de România si 
Belgia pentru dezvoltarea sl ampli
ficarea continuă a relațiilor bilate
rale.

La încheierea convorbirilor a fort 
semnat un protocol Intro Camera cte 
Comerț a Republicii Socialisto Româ
nia. pe de o parte, șl Comitetul E- 
conomlc Belgian pentru România, 
acltonlnd In comun cu Oficiul Bel
gian de Comerț Exterior, pe d« altă 
parte, prin care, cele douâ pflrtl au 
contenit să Intensifice colaborarea sl 
cooperarea dintre cele două oraanw- 
mo, In scooul promovam relatiiloi 
economice’ dintre; role două;

acțiunilor do coi>-
®i tehnlco-st'.lnțl-

Betata 9i pe ierte

inginerilor

angajamentul el solemn de a-șl con
sacra întreaga energie si capacitate 
creatoare realizării programului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră. 
Scrisoarea, citită de la tribuna con- 
forihfel. a fost aprobată cu ovații șl 
urale. cu aplauze prelungite. Dele-
galii și Invitații au scandal mi
nute In șir „Ceaușescu — P.C.R.* I. 
„Ceaușeacu — P.C.R. I“.

Conferința s-a încheiat Intr-o at
mosferă tnauflețitoare exprimlnd an
gajarea toîalâ a Intelectualității noas
tre tehnice de a contribui mal efi; 
clent, cu toate forțele, la realizarea 
sarcinilor cantitativ și calitativ supe
rioare ale dndnălului. dezvollflrli 
actuale .și tn perspectivă a economiei 
naționale. Delegații Invitații au 
aplaudat îndelung, tn sala Ateneului 
Român au răsunat urnle ri ovații la 
adresa C.C. al P.C.R., s secretarului 
său general, expresie pregnantă a 
dragostei pentru conducătorul iubit 
nl partidului «sl statului nosira. n 
hotărlril ferme a Intelectualității 
tehnice românești de a Infănlul sar
cinile desprinse din cuvlnlnren roșii-, 
tă de tovarășul Nteolne Ceausescu, 
de a-șl spori anorlul la munca rod
nică șl asdntată a întregului nopor. 
pentru îndepllnlreo obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea al P.C.R.

*
După încheierea lucrărilor, partl- 

clpanțil Ia conferință au vizitat Ex
poziția ..Autoutllărl șl iehcologil noi 
realizate In întreprinderile Indus
triei construcțiilor de mașini", ame
najata Intr-unui din pavilioanele 
marelui complex expozlțlonal din 
Piața Srinlell. Cu acesl nrilej s-a 
făcut iin rodnic șl ulii schimb de 

•experiență' In domeniul documenta
rii șl generalizării Inițiativelor va
loroase, al glndlri! tehnice oroorii. de 
natură să asigure croșlerco potenția
lului . Industrie! noa'lre. ridicarea 
continuă a productivității muncii, a- 
flrmareă toi mal Competitivă a dto- 
duselor românești de înalta tehnici
tate pe piața Internă șl externă, sar
cini de bază Irosnte de conducerea 
partidului șl statalul.

Petre NBDELCU 
Dan CONSTANTIN

ÎN EDITURA. POLITICA A APĂRUT : 

„Curs de socialism științific"
l Elaborat de catedra de socia- 
’ Ilsin știlnțlflo a Institutului po-
ț Utehnic din Bncureștl, cursul
1 pune la indeniina studenților —
" precum și a unor largi eercurl
l de cititori — on ulii Instrument
1 de lucru, menii să înlesnească
ț cunoașterea șl înțelegerea pro-
l ceselor șl fenomenelor soclal-
’ politice proprii lumii conlempo-
i rane. O mare parte din soma

delegației romane 
de la Conakry 

în’Capitală, s-a Înapoiat, venind 
de la Conakry, tovarășul Mthal Da- 
tea. membra supleant al Comitatului 
Executiv ol C.C al P.C.R.. secretar 
al Consiliului Național a) Frontalul 
Unității Socialiste, însoțit de Petru 
Burlacu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, rate au participat la 
funeraliile dr. Kw’amc Nkramah șl 
la manltăstarlle prilejuite de cea 
do-a 25-0 aniversare a creării Parti
dului Democrat din Guineea.

La sosire, pe aeroportul Otopent 
a fost.de fală tovarășul Mlu Dor 
brescu. membru supleant al Cornii 
totalul 'Executiv nl C.C. al P.C.R., 
precum ®I funcHoaarl superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)
■ __ tj__ ____ ; •

- ‘ ; " ’’

Cronica zilei asumnuras
Duminică a părilslt Capitala dele

gația Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S., condusă de Ste
pau Salnev. secretar al Consulului . 
Central al Sindicatelor, care. In In
vitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., o făcut o vizită pentru 
Bchlmb do experiență In țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Paul Nagy. secretar nl Consiliului 
Central ai U.G.S.R., de alțl activiști 
a! U.G.S.IL

Au fost de față ,B. K. Iakovlev, 
consILler al Ambasadei U.R.S.S. Ia 
București, șl alțl membri al amba
sadei, (Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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PARALEL CU ATACURILE AVIAȚIEI

Continuă acțiunile S. U. Â
I

1N DRUM SPRE MOSCOVA
II

9 
de minare si blocare

a porturilor riord-vietnameze
O DECLARAȚIE A M.A.E. AL R. D. VIETNAM

i . ■ ■ ■' .'I " i i, ; ? i, -
blile orașului Hanoi șl a aruncat bom
be. fără discriminare, asupra mai mui- 
tar cartiere, localități, școli, diguri, 
uzine și ferme agricole; omorind și 
rănind numcroare persoane civile, 
printre care fcmel șl copii, dislruglnd 
un mare număr de locuințe, edificii 
economice ț! culturale.

M.AJE. al R. D. Vietnam, se subli
niază In declarație, condamnă In mod 
sever aceste acte do război și cere 
cu hoîărire să sa pună capăt Imediat 
minării șl blocadei porturilor nord- 
vletnatneze, să înceteze imediat bom
bardamentele șl celetalta acte care 
încalcă suveranitatea șl securitatea 
R. D. Vietnam.

HANOI 21 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe ol R. D. Viet
nam — anunță agenția V.N.A. — n 
dat publicității o declarație In caro 
condamnă guvernul S.U.A. care con
tinuă să mineze și gă blocheze portu
rile nord-vletnamezo șl să atace lo
calitățile din Vietnamul de nord. în 
zilele de 19 șl 20 mai, sc arată In de
clarație, au continuat acțiunile de 
minare și blocare a porturilor R. 11. 
Vietnam, iar aviația americană a ata
cat mal multe regiuni populate din 
zona orașului Ilalfong. din provinciile 
Thai Blnh, Nlnh Blnh. Thanh Una, 
Nghe An, Ha Tlnh, Quang Blnh ți 
din zona Vlnh Linh. La 20 mai, avia
ția americană a atacat dia nou subur-

Acțiuni de protest pe diferite 

meridiane ale globului

1

Președintele Nixon a făcut R. F. a Germaniei cu
11

o escală în Austria
• :

Președintele S.U.A. a avui In cursul 
zilei de duminică Întrevederi.- cu can
celarul austriac. Bruno Kreisky

l). R.S. S. si Polonia
o infrîngere a

7 P. Mongole

încetarea din viață a Hui
Jamsaranghiin Sambu, 

președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R

i li-
VIENA 21 (Agorprcs). — Președin

tele Statelor Unita ale Americli, Ri
chard Nixon, a sosit «imbfita seara 
la Salzburg, In drum spre Moscova.

u. R. s. s.

adversarilor destinderii"
RAPORTUL PREZENTAT 

DE K. BACHMANN 
PLENARA CONDUCERII 

P.C. GERMAN

luțlonar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular, lau
reat al Premiului Internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii intre po
poare”.

în‘legătură cu încetarea din viață 
a Iul J. Sambu, zilele de 22. 23 șl 24 
mal au fost decretate zile de

ULAN BATOR 21 (Agerpres). — La 
•Ulan Bator s-a anunțat că în noaptea 
de 20 șpre 21 mai a încetat din viață, 
In virată de 77 de' ani, după o boală 
grea și Îndelungată, Jasnsaranghiin 
Sambu, eminent fiu al poporului 
mongol, membru al Biroului Politic
al C C. al Partidului Popular Revo- ■ național In Mongolia.

PRETUTINDENI

BONN 2! (Agcrpres). — La Dflssel- 
dorf s-a deschis slmbătă plenara 
Conducerii Partidului Comunist Ger
man. Kurt Bachmann, președintele 
P.C.G., a prezentai un raport despre 
situația politica șl sarcinile In lupta 
pentru transpunerea In viață a trata
telor semnate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
șl cu Polonia, pentru pace șl secu
ritate In Europa. Raportorul a subli
niat Importanța ratificării celor două 
tratate, relcvînd ci ele constituie baza 
pentru o cotitură, radicală în rela
țiile R.F.G. cu țările socialiste. Tra
tatele, a continuat el, contribuie la 
convocarea grabnică a conferinței ge
neral europene In problemalo secu
rității șl colaborării.

Kurt Bachmann b subliniat contri
buția de seamă a P.C.G. ta lupta pen
tru ratificarea' tratatului. Comuniștii 
vesl-germani, a spus el, luptă de 
mulțl ani pentru înfăptuirea unei po
litici a rațiunii, pentru recunoașterea 
realităților pollilec șl teritoriale, pen
tru dezvoltarea de relații; normale’ și 
prietenești cu, U-ILS-S., B.D.G. șl ce
lelalte state socialiste, pentru, recu
noașterea frontierelor existente șl 
renunțarea Ia folosirea forțeL

în continuare, președintele P.C.G. 
a arătat că ratificarea tratatelor con
stituie o Infringerc a adversarilor 
destinderii, reorezentațl In conduce- . 
rea U.C.D./U.C.S., o Infrîngere a 
cercurilor revanșarde. Aceste forțe, a 
menționat el] nu nu Izbutit In planu
rile lor. deoarece populația R.F.G. 
spus un „da" holărit tratatelor.

iț'’-?
ln cadrul tratativelor, 

purtate de M. Stans la 
Moscova, s-a ajuns, de 
asemenea. Ia un acord 
cu privire Ia crearea 
Grupului comun de lu
cru soviet o-american.
Sarcina aceștuta este să --------
precizeze nomenclatura odată atit de favorabilă
mărfurilor pe' care în r'r‘rr"nl“
U.R.S^. ;i S.U.A. fi 
le-ar putea oferi re
ciproc. Totodată, se vor 
stabili măsurile, care 
urmează a fi adoptate 
pentru a stimula parii- . . -
clparea firmelor amerl- ral^ lh!r-un comenîa- 
cane la lărgirea corner- agenția TJLS.S.
fulul sovleto-american.- Cercurile de afaceri'din
In afară de aceasta. în ■■ ■■ ■ -
cursul ultimelor luni. bogatele perspective
guvernul S.U.A. a apro
bat licențe de eiport. 
care permit companiilor 
americane eă vindă U- 
niuali Sovietice utilai 
industrial penîru urina 
de autovehicule, aflată 
in construcție pe rinl 
Ramă, pentra o valoa
re totală de 1.6 miliar
de dolari. Deși îicenfeje 
aprobate nu reprezintă 
încă o tranzacție, con
cretă. trebuie subliniat

' ■ J..., 

volumul, total al aCes- precizează că este vorbă

Referindu-te la evo
luția relațiilor econo
mice xotriefo-aniericane, 
zevlifa „Mejdunarodna- 
la Jlzni” iniereazâ un 
amplu articol In cure 
menționează că ultime
le luni ale anului 1971 
au /ost marcate de une
le fenomene noi legate 
de sfera comerțului In
tre S.U-A. ți U.R.S.S. 
După cum se știe, arată.' 

,revista, in noiembrie 
1971, aflindu-te Ia Mos
cova, Maurice Stans, pe 
atunci ministru a! co
merțului al S.V.A., a 
transmis lui Alexei 
Koslghin o scrisoare a 
președintelui american, 
ta care se exprimă cota
ta de normalizare' fl 
dezvoltare a relațiilor 
economice si comercia
le spvieto-americane. 
Tot alunei au fort sem
nate o serie de contrac
te. a căror valoare to
tală a atins 125 milioa
ne dolari. Pe baza aces
tor contracte.’firmele a- 
merieane vor licza ta 
D.R.S.S. utilaje penlții 
extracția de minereuri, 
sitllaj petrolier jl alte 
echipamente industriale 
oferind, ta acelafl tlpip, 
si o serie de instalații 
Si procese tehnologice. 
Or0Bni,z«ilife. sovietice □ ilctatrepuIul 
de comerț exterior cor ’ ■ ■ ~
livra. la TÎndul lor. ta 
S.U.A. 25 090 tone me
tale neferoase

cierile preiei america
ne — se subliniază că 
„atmosfera pentru lăr
girea comerțului sovie- 
io-american, in toată 
perioada de la sfîrțltul 
celui de-al doilea război 
mondial, nu a fost nici- --î _ s » . sis j J r. _ «.■ » » tț 
ca in prezent”.

Problema dezvoltării 
relațiilor economice so- 
vieto-americane a de
venit. in ultimul fjmp. 
o temă ' deosebit de 
populară fri S.UA., a-

trriîco-
cUîndu-se apre-

proape 16 ori _ valoarea 

rican fn U.
nul 1970.

în încheierea
Iu lui

în domeniul
I

Escaladarea ac|i- 
unilor militare ale 
S.U.A. In Vielnam, 
bombardarea teri
toriului R.D. Viel
nam, minarea și 
blocarea porturilor 
nord - vietnameze 
au sllmii, in în
treaga lume, un 
val de profesie. 
Imaginea alâfura- 
fâ redâ un aspect 
de la o mare de
monstrație core a 
avut loc zilele tre
cute la Copen
haga. Mii de ceid- 
feni ai capitalei 
Danemarcei și-au 
exprimat, fa acest 
fel, indignarea Ja- 
jâ de rdzboiuj dus 
de Statele Uniîe în 
Iridochina, cerin'd 
retragerea imedia
ta a tuturor trupe
lor americane din 

Vieînam

Statale Unite relevă ■ 
bogatele 
pentru lârpirca. pe o 
bază solldff, a reiaflilor 
comerciale dta're cele 
două state.

Uniunea Sosieticd a- 
nunțd cd, pentru prima 
oard. s-a realizat »:n- 
rarea de echipament e- 
neraetic de fabricație 
șocleticd unui client a- 
merlcan fn contextul 
extinderii relațiilor, co
merciale sovieto-ameri- 
cane. Agenția U-P.l.

Capitala Republicii Malgaje, 
Tananarive,' a fost, rbcent, îea- 
Iru! unor mari manifestații, ur- 

, male de violenie ciocniri' înlre 
forțele de ordine și partici- 
panji, care s-au soldat cu un 
numdr apreciabil do marți și 
răniți. Foîoarafia Înfățișează 
un aspect din timpul acestor 

evenimente
VEC : UN NOU SISTEM 

DE TRANSPORT IN COMUN

II

0 '0,0 0 0 0 0 0 0 0 O B 0

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT :

-- arată revista căLtarf, ; A a'„a™
tora debfljeîte de a- despre o}firrnă de spe- 

.. prj elalitate din RȘ.S.
Ki ^crMn«s^.i:cofrs.-jrfî?i- 

JR.S.S. .in,a- ,Pfldiat un tramfoma-:. 
tor,' de _5S9W3 kilowatt 
către Adison Company 
din Detroit.

CAIRO : Conferința internațională extraordinară în spri 

jlnul popoarelor din Indochina

CAIRO. (De la corespondentul 
MkKtu. NIcolae N. Lupu). Aici »-au 
deschis lucrările Conferințe! inter
naționale extraordinare în sprijinul 
popoarelor din Indochina, convocata 
de Organizația de solidaritate a po
poarelor Asiei șl Afridi (O.S.P.A.A.). 
La Conferință nnrtlcinA delegați al 
organizațiilor membre ale O.S.P.A.A.. 
reprezentanți al altor organizații na
ționale de solidaritate cu popoarele 
afro-aslatlce. Din partea conducerii 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Africa șl Asia participă, ca 
Invitat, Ion Alexandru Trestlenl. re- 
dsetor-șef adjunct al redacției publi
cațiilor pentru străinătate.

în cuvlntarea de deschidere, secre
tarul general al Organizației de so
lidaritate a popoarelor Asiei șl Afri
cii. Youssef El Scbal, a condamnat 
răzbelul dus de S.U.A. în Indochina. 
EI a cerut Statelor Unite să-și re
tragă Imediat toate forțele, să eva
cueze toate bazele militare pe care 
Ie dețin în această regiune a lumii 
șl să înceteze acțiunile agresive îm
potriva R, D. .Vietnam. ’Secretarul' 
general al O.S.P.A.A. a exprimat, cu 
acest prilej, prețuirea și sprijinul 
față de lupta eroică a poporalul 

aoărarca flintei

Lidnd cuvîntul. șeful delegației 
B. D. Vietnam a coadamnat cu ho- 
tărire măsurile adoptate de Admi
nistrația S.U.A. pentru escaladarea 
războiului din Vietnam șl a cerut 
Statelor Unite să pună capăt Ime
diat minării șl blocării porturilor 
B. D. Vietnam, eă Înceteze bombar
damentele șl toate celelalte acte in-

dreptate Împotriva suveranității. si 
socurltâUî R. D. Vietnam. EI a ce-" 
rut. de asemenea. Statelor Unite să 
participe din nou la lucrările confe
rinței de la Pari» șl eă stabilească 
un termen definitiv pentru retrage
rea totală a trupelor lor din Vietna
mul de sud. ,.Poporul nostru crede 
profund In victoria cauzei sale. El dă 
o înaltă apreciere sprijinului acordat 
de popoarele din țările socialiste, 
din aJie (ări ale lumii, Inclusiv spri
jinului forlclor progresiste din 
S.U.A.”.

Cunoscutul om do știință american 
oceanograful Herbert Austin s-a pro
nunțat pentru extinderea colaborării 
științifica sovieto-amcricane In do
meniul oceanografiei. „Eforturile 
unite ale oamenilor de știință din 
U.R-S.S. șl S.U.A In domeniul cer
cetării oceanului' pot aduce un mare 
folos nu numai popoarelor țărilor

noastre, ci șl întregii omeniri” — a 
declarat "’savantul american, într-un 
interviu acordat agenției T.A.S.S. El 
a afirmat că un mare Interes ii con- 
Blltule studierea resurselor de pește,

t

monțlonlnd că oceanografii sovietici 
și americani participă fa expediții 
științifico comune.f ' di ’„ ' Ș Ș J '..... ’ ' ■' • L - f!;

Președintele Bepiiblldl
mice. Părțile au Încheiat'un acord 
inițial In privința unor aspecte .tehnice 

l referitoare -la ,tr.Uk-.il aerian Jnlre 
1 Canada; și- R.. P, igJjtaexlL- ,;qilJ1O ... ‘

Ministrul de externe ol 
Algeriei, Alx!ela2iz BoutefHța, 
Încheiat slmbătă vizita oficială în
treprinsă în Maroc. El a fost primit 
de șeful statului marocan, regele 
Hassan al 11-lea, șl a avut întreve
deri cu diverse personalități maro
cane.

Guvernul Ecuadorului 8 
adoptat o lege in baza căreia toate 
resursele de apă ale țării stat decla
rate proprietatea stalului, fiind bu
nuri ale Întregului popor.

împotriva politicii de 
upartheid. Sule ntr,cnnl «® 
participat fljmbătă la o manifestație 
organizată In orașul Johannesburg, 
pentru a protesta împotriva politici! 
de apartheid practicată de guvernul 
R.S.A. între manlfestanțl șl forțele 
poliției, caro au Intervenit cu bruta
litate pentru a-1 dispersa, nu avut 
loc ciocniri violente.

acest prilej, prețuirea si sprijinul 
r , fCT ' ‘
vietnamez, pentru 
oale națlonale.

L™. ___
B. D. Vietnam a condamnat cu ho-

blocării porturilor

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice

De 24 de ore — Informează agen
ția France Presse, citind o sursă mi
litară suilgoneză din Plelku — for
țele patriotice atacă fără încetare po
zițiile de apărare ale trupelor regi
mului Thlen de la est șl nord-est de 
Konium. Slmbătă, aeroportul orașu
lui a fost bombardai cu rachete. 1-1 
aparate de zbor și Instalațiile au fost 
distruse. A fost, de asemenea, lovit 
un avion de transport, care a luat foc. 
In cursul luptelor de, rimbătă. din 
noaptea de slmb.îtă spre duminică , șl 
duminică dimineața, forțele patriotice 
au provocat grele pierderi Inamicului.

Lupte violente s-au dat In toată 
ziua de slmbătă pe șoseaua tir. 13. la 
sud de An Loc, intre unitățile de eli
berare șl trupele salgoneze aflate In 
acest oraș, asediat de peste o lună, 
în riadul trupelor salgoneze s-ou în
registrat numeroși morțl șl rănlli. 
precum șl pierderi de material mi
litar.

„Nu-ml place să pricinuiesc neca
zuri altora. Dar se intlmplă, uneori, 
că pentrn a se monta un.semafor de 
dirijare B circulației Ia o intersec
ție, mal talii trebuie să albă Ioc un 
Eicriilcnt" — această butadă, aparțl- 
nlnd cunoscutului ziarist Jack Ander
son, care a obținut recent premiul 
Pulitzer, cea mal înaltă distincție po 
care o poate căpăta un gazetar ame
rican. exprimă cit sa poate de nime
rit personalitatea proaspătului lau
reat. Anderson, șeful rubricii „Caru
sel”. publicată In S.U.A. de 7-Mi de 
cotidiene șl urmărită zilnic de peste 
30 de milioane de cititori, este auto
rul a cel puțin 10 „accidente politi
ce”. prin care a proiectat o lumină 
necruțătoare asupra anumitor aspec
te ale vieții politice Interna sau ex
terne americane.

Complexul militar Industrial și in
fluența sa nefastă asupra politicii ex
terne a Statelor Unite, extinderea re
țelei de agențl ai F.B.I.-ului peste 
granițele S.U.A., firele nevăzuta ale 
activității C.I.A. (Agenția centraiă de 
Bpfor.aj n S.U.A.). activitatea sub- 
ver&lvă' In Chile a comuanlei mono
poliste „International Telephone and 
Telegraph (I.T.T.). corupția regimu
rilor din Salgon șl Pnom Penii — 
sint temele cltorva dtn recentele 
sale articole, care au produs o mare 
vllvă. Particularitatea acestor arii-’ 
cole este faptul că afirmațiile făcute 
stat sprijinite pe statteifd șl apre
cieri din cele mul autorizate conți
nute In rapoarte confidențiale apar- 
țlnlnd C.LA.. F.B.I.-uiul. Pentago
nului" Bau chiar, Casai Albe șl oe 
care Anderson a.reușit oă si le pro
cure pe căi particulare.

Anderson pledează. In acest mod, 
pentru \o democratizare a vieții, In
terne șl pentru o diplomație deschisă, 
Împotriva presiunilor politice și mi
litare exercitate asupra altor țări snu 
amestecului, In afacerile lor Interne.
lilnre exercitate asupra altor 
amestecului, In afacerile lor interne.. 
Sursele sale aint oamenii aproplnțl 
cercurilor guvernamentale, care con
sideră — ața cum a făcut șl avocatul

Ellsberg, cel ce a dat în vileag fo I- 
moasole „documente' secrete ale , 
Pentagonului” — că opinia publică are 
dreptul să cunoască acțiuni care o 
privesc nemijlocit.

Poate cea tnnl senzațională dintre 
dezvăluirile lui Anderson este cea 
privind afocerile necurate ale I.T.T. 
..Acer, gigantic monopol, a scris An
derson, a încercat să prevină alege
rea lui Salvador Allende ta Chile. 
Eșuînd, a uneltit apoi, Împreună cu 
C.I.A., provocarea unei crlxe econo
mice pentru a crea pretextul unei lo
vituri de stat mîliiare”. Anderson a 
arătat, de asemenea, pe baza unor 
probe Inatacabile,' că I.T.T. a promis 
Partidului republican suma de Wî (Kffl 
de dolari pentru ’finanțarea viitoarei 
sale convenții, în schimbul anulării 
de către Ministerul Justiției a trei 
acțiuni judiciare . antitrust lntcntqlc 
acestei companii, (pentru acapararea, 
pe căi Ilegale, a mal .multor companii. 
Dezvăluirea acestor acțiuni a pro
vocat con»-.®narea șl proteste indig
nate ale opiniei piibllee. „Ațesi raz 
Ilustrează in modul cel mai dra- 
malic cit de îngrijorai! trebuie să 
fim că im ajuns ta o asemenea si
tuație în care o companie acumulea
ză alila putere șl Influentă politică 
îneîi poate modifica, legiuirile după 
tronul plac pentru a-țl satisface 
scopurile egotete”. ecrla,.NEW YORK 
TIMES”.

Prin atitudinea isa civică plină de 
curaj. Anderson a dat, o serioasă lo
vitură atotputernicului trust, al că
rui nume — ..International Telcpho- 
tw and Telegraph” — nu mal expri
mă de mult principalele gale îndelet
niciri. De fapt, telecomunicațiile 
reprezintă doar, 15 ta eulă din, veni
turile sale. .Această companie, de 
fapt un ..conglomerat” («im osie de
numit ta limbajul de specialitate), 
în care interesele ’ Industriale sl cete 
financiare ee fmoletesc stains, fabri
că, de toate, de la oltae dleteiică la 
masinl-unehe, ii de Ia nnarate de 
radio 51 alimente centru coolL la

munlțil și armamente de tot felul, 
posedînd. In plus, nenumărata pro
prietăți. terenuri sportive, păminturi' 
arabile, spații de parcare In centrele 
marilor orașe, cinematografe, hote
luri, restaurante, comnairil de asigu
rări, plnă șl™ sodelățl ' de pompe 
funerare. Numai In ultimul an a în
ghițit 10.companii din diverse ramuri 
ale economiei târli, pe caro le-a adus 
In aBunUa de a-șl vinde acțiunile 
sau a da faliment. I.T.T. are. de ase
menea. proprietăți In 67 de t&ri șl dis
pune de propriul său aparat de spio
naj politic și lndustrlaL De altfel; 
acect lucru nici nu-l de mirare dacă 
se tine scama de faptul că printre 
directorii săi se numără șl John Mc 
Cone, care nu este nimeni altul declt 
fostul șef suprem al C.I.A.

Prtwllgiul acestui Gollal Industrial 
a ieșit ueriOB șifonat datorită atacu
lui frontal nl lui Andereon. a carul 
pairi a devenit un spin aț- 
eutil în Lcoasta marilor monopoluri, 
după cum se exorimă un ziar ame
rican., încercările tardive ale I.T.T. 
de a se disculpa, afirmînd că acți
unile Incriminate au ’.fost întreprinse 
..fără știrea, conduceri!" (?î) nu au 
eonvin'i oe nimeni. Prin I.T.T. este 
lovit Inșușl giganticul complex ml- 
Iltaro-lndustrlal. care descoperă, cu 
surprindere, că nu-sl mal noate des
fășura nesUngherit acțiunile, că In 
persoana ■ micului David-Anderson se 

■ găsește In fața unui viguros nurlfitor 
de cuvlnt al opiniei nublice. Primind 
premiul Pulitzer. Anderson a declarat 
că intenționează să-șl continue opera 
de asanare. întro timp, rubrica ..Ca
rusel” este urmărită zilnic de tot mai 
multi cititorii: de unii — majorita
tea. maxn oamenilor fflmDll. cu Inte
res si, satisfacție, de alții — mitlnL 
vlrfuri ele complexului amintit cu 
nedUlmulată Îngrijorare.

C. ALEXANDROA1E

Washington, a

•1

Austria, FRtaz e*’a W?" 
dat vizj.ta oficială In Finlanda.,.hi,cen- 
jtaU .iWuy.orljlrilpr ^purtate :țu, W<J 
KțikKoțipn;^-jftu-jșțtuat problenie, pri
vind convocarea conferinței genonl- 
europene pentru securitate șl coope
rare, precum și relațiile celor ■ două 
țări cu Piața comună. “ Ș

Prezidiul Sovietului Su
prem al O.S.S. 1 numH pe 
Plotr Șelest vicepreședinte al Corisl- 
llului de Miniștri nl U.ILS.S.

Congresul P. C. din Hon
duras. Zlnrl11 ;.Pravda“ Informează 
că a avui loc cel de-al H-jea Con
gres al P.C. din Honduras,, care a 
aprobat tezele politice, noul program 
șl statut al partidului șl a ales noua 
componență a organelor de condu
cere. A fast analizată ritaațla econo
mică șl politică din Honduras. Con
gresul a definit noile, sarcini ale lup
tei împotriva dominației Imperialis
mului american, a cercurilor reacțio
nare ale burgheziei și moșlerimll, 
pentru înfăptuirea revoluției antllm- 
perlaliste, agrare, democratice.

Președintele Tunisiei,lle- 
bib Bourgulba, va face Înlre 22 șl 23 
mai o vizită oficială fn Algeria la 
Invitația ' președintelui Consiliului 
Bavoluțlel, riîouarl Boumedlene.

Vizita în R. P. Chineză 
a delegației guvernamentale canadie
ne pentru aviația civilă a luat sfir- 
șit în cursul șederii în R. P. Chineză,

’ delegațiața '$ăriat?.«mvoțblrr cu ifp- ____ r
prezentanți.al conducerii Administra- înfăptuirea altor reforme sociale.

a

r.

0 nouă organizație poli
tică înMexic.'■n <"'pl'n!n'■e’i' 
cuiul s-a anunțat înființarea unei noi 
organizații politice, denumită „Uni- , 
taica Politică pentru Acțiunea Revo
luționară" (U.P.A.B.). Aceasta se pro-1 ' 
nunțâ în favoarea naționalizării băn
cilor, Industriei chlmlco-farmaceutl- 
ce. a societăților de asigurare si a 
companiilor financiare, democratiză
rii Invățămlntulul. precum "șf pehlro

AsiMzi ca fl proclamată ofi
cial Republica Shri Lanka, in
dependentă șl luverand. Po
trivit: Constituției, intrată tot 
ari în vigoare, fostul Ceylon iși 
schimbă vechea formă de gu- 
vernămlnt, cea de dominion, și . 
pdrdjeșle Commonweallhul bri
tanic.

Proclamarea Republicii Shri 
Lanka reprezintă un act politic 
de mare însemnătate In viola

l țării — încununta-ro după mai 
bine de patru secole a aspira- 
fii lor de libertate ale poporului 

l său. Evenimentul marchează un
l păs important pe calea coțisoii- .
i dării independenței, olzflnuid

in anul IMS. deschide largi

i
*

perspective prefacerilor demo
cratice ți dezvoltării de line 
i.'dtdfoore a deții economica ji 
sociale interne. Acestea sini U- 
nlile directoare ale, propramu- 
lui Frontului Unit, initlăt și 
condus da doamna Slrimavo 
Ilandaranalke. care a venii ‘ la 
clrma țării prin victoria Sn a- 
lagcrile din 1970. Frontul este 
format din partidele Shri Lanka ’ 
Freedom (al libertății), Lafika 
Sama SamaJ (socialii!) țl Co
munist.

Printre obiectivele progra- 
mului re remarcă, pe plan ;taî 
tern, dezvoltarea accelerată a. 
sectorului de stat In economie, 
limitarea Jn/Iuenței capitalului 

l străin, ta/dptairea reformei a-
l oraj-e fi ridicarea nivelului ae
I trai al populației, iar pe plan 
t extern promovarea unei politici

REPUBLICA.

SHRI LANRA
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Nggnxnbo
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de independență, ta conformi- ■ 
late cu interesele naționale.'

Cu ocazia proclamării Repu
blicii Shri Lanka, independentă 
și suverană, poporul român 
transmite poporului acestei 
țări calde /eildfări și ii urează 
noi succeje In consolidarea in- 
de pendent ei naționala, l» dez- 
voltarea economică ți socială 
pe drumul progresului, prospe
rității și păcii. -

N. P.

Constructorii francezi propun pa
rizienilor un nou mijloc de locomo
ție; intermediar Intre automobilul 
individual și transportul In comun, 
denumit Vec. Noul sistem, ajuns In 
stadiul de prototip șl Instalat În 
mod experimental in Piața Defense, 
®e prezintă sub forma unei galerii 
acoperite, confecționată din plastic 
și plexiglas, In care se deplasează 
mici ..vehlcule-fotoUl cu dte trei 
locuri, Fotoliile se-deplasează pe o 
bandă pusă In mișcare de motoare 
electrice lineare. Potrivit unul alt 
sistem-do-trac’,lune,fotol!l!e de.fi-, 

JteazS di , viteză'redusă,; 3 km pe oră. 
■ta, fața pietonilor. Clrid un pasager 
pune piciorul po treapta fotoliului, 
vehiculul se oprește. EI pornește o- 
dată ce pasagerul se așează pe 
scaun. Același lucru, dnr In sens 
Invers, ae produce la debarcare. 
Vec-ui este prevăzut să transporte
I MO--2 CiM de pasageri pe oriL

BANCHIZELE 
GROENLANDEI, REZERVOR 

DE APA NEPOLUATÂ
Orașul Godlhaal din Groenlanda 

găzduiește de puțin U,mp o firmă 
neobișnuită. Aceasta desface pentru 
uzul amatorilor din Europa blocuri 
de gheață desprinse din banchizele 
formate cu zed de mil de anț In 
urmă pe cea mai mare Insulă a 
Terrel, pe vremea clnd nu putea fi 
vorba do poluare. Cuburile de ghea
ță, care m topesc foarte lent, oferă 
o apă de Mut extrem de curată ce 
nu mj poate obține In Europa nid 
cu Instala țlUe de depoluare cele 
mal perfecționate. în condițiile !h 
care, multe țări resimt o acută ne
voie de apă potabilă. Groenlanda îșl 
oferă sub această formă marele său 
rezervor natural. Gheața Grocnlmv • 
del poale satisface o cerere reiată, 
mare Ump do sute de mil de ani,'' 
deoarece cea mai mare parte din 
suprafața Insulei este acoperită de 
un strai de gheață cu grosimea de 
3 km.

DIVORȚ DE... IMPORT
..Quickie” este denumirea unei o- 

rlginale industrii americane, trans
plantată In Haiti, dar destinată 
ronsumatorflor din S.U.A. Ea rea
lizează un singur produs — divorțul 
expres. Grație acestei industrii, 
randldațllor la libertatea conjugală
II se desface contractul de căsătorie 
contra sumei de 750 de dolari, In 
răstimpul ‘ record de 24 de ore.' ne
cesar unei ■ călătorii In HalH. unde 
o lege nd-hoc permite această per
formanță...

„Patentul” oparțlne avocațllor a- 
mericanl D. Mckay și M. Boli, care 
au organizat șl, „producția de se
rie”. bineînțeles- In asociație cu hai- 
tlenlL Astfel, țara fostului dictator 
„Papa Doc” oferă avioane de trans
port, hoteluri pentru găzduirea pe 
timpul șederii In țara lor a „rezl- 
dențllor” americani, personal jude
cătoresc.

Noua industrie ®o anunță toarte 
profitabilă, cu atlț mal mult cu dl 
în S.U.A. numărul divorțurilor este 
In creștere (In 1970 s-au Înregistrat 
730 (MM cazuri de divorț) ; proce
dura de:desfacere a legăturilor ma-, 
Irimoalole fiind mult mai lentă.-so 
prevăd frumoase „perspective” di
vorțului... de import

MOBILA DIN BUMBAC
Țesături, hirUe, untdelemn, di

verse produse chimice, In total 
pește 2OT de produse se ivit realiza 
din vata și semințele unei singure 
șl prețioase plante — bumbacul. 
Dar. multiplele el întrebuințări sin! 
departe de a fi -epuizate. Tulpina 
plantei, fo’osiirt din cele-mal vechi 
timpuri In gospodării drept com
bustibil,' va căpăta o nouă șl neaș
teptată' vocație Industrială. Un grup 
de chlmlști sovietici au Izbutit sft 
producă din lujerul de bumbac ma
teriale de ■ fățulnjfl în construcții ®! 
mobilă. Experiențele de laborator 
ttu dat rezultate alll de bune tndl 
8-a trecut deja la construirea. In lo
calitatea Serghell. din lunca riulul 
Clrclk. a unei fabrici de prelucrare 
a tulpinilor de bumbac.
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