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Iarna nu esto anotimpul be
tonului. Totuși, la întreprinde
rea de prefabricate de beton 
din Giurgiu, în primele două 
luni ale anului, producția- 
marfă planificată a fost depă
șită cu 1 128 000 lei. Printre 
produsele realizate aici, o pon
dere deosebită au piloții din 
beton armat folosiți la lucră
rile de extindere a portului 
Constanța și a celor dunărene
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e mare însemnătate pentru

Faptul că — pe lingă o serie de 
probleme majore, de primă actua
litate și excepțională însemnătate 
pentru dezvoltarea și perfecționa
rea în continuare a economiei, 
pentru întreaga noastră viață . so- 
cial-politică — recenta plenară a 
Comitetului'Central al P.C.R. a în
scris în bogata sa agendă de lucru 
și un punct cu tematică sportivă 
exprimă in modul cel mai elocveht 
însemnătatea pe care partidul o 
acordă educației fizice și sportului, 
considerate componente esențiale 
ale procesului de educare comu
nistă a cetățenilor patriei, a gene
rației tinere, în special, activități ie 
interes național cu un rol tot mai 
important în formarea multilaterală 
a omului societății socialiste.

Ceea ce străbate ca un tir roșu, 
de la primul și pînă la ultimul ali
neat hotărîrea plenarei cu privire 
Ia dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului este dorința ma
nifestă de a contura un program de 
acțiune cit mai cuprinzător și cit 
mai concret, din care fiecare dinu a 
cei ce au atribuții în acest dome
niu. fiecare dintre cei ce practică 
sportul, ca și fiecare cetățean in 
parte, să înțeleagă ce anume este 
chemat să facă peptru ca — pe de o 
parte — întregul tineret.'.populația 
țării să practice în mod sistematic 
exercițiile fizice și sportul, iar — 
pe de altă parte — talentele deose
bite să se poată afirma țot mai larg, 
să-și îmbunătățească necontenit 
performanțele Și să ■ -reprezinte -rșu - 
demnitate sportul românesc 
competițiile internaționale.

Acest veritabil document progra
matic, animat de cele mai înaintate 
idei despre rolul educației fizice 
și sportului în societatea modernă, 
își întemeiază obiectivele concrete 
ce le indică pentru îmbunătățirea 
sportului de masă — mijloc de 
bază în fortificarea organismului și 
dezvoltarea capacității fizice a tu
turor cetățenilor patriei — pe con
siderentul că în acest domeniu 
atenția trebuie orientată cu priori
tate spre folosirea formelor simple, 
accesibile, desfășurate în aer liber. 
Deschiderile pe care hotărîrea 
face în acest sens sînt pe 
largi, pe atît de limpezi și 
Vor spori eforturile pentru 
condițiilor necesare ca. în 
rînd, întregul tineret, dar 
lalți cetățeni — din întreprinderi, 
cartiere, școli și facultăți, din ar
mată și de la sate — să practice 
sistematic educația fizică, să aibă 
asigurat accesul la sport și la ba-

zele sportive, în mod organizat, în 
timpul liber, sîmbăta și duminica, 
în zilele de sărbătoare. în acest 
context, rețin atenția măsurile 
complexe stabilite pentru ca școala 
de toate gradele să-și îndeplinească 
în întregime rolul ce-1 are în sis
temul educației fizice și sportului. 
Organizarea celor mai diverse for
me ale activității de educație fizică, 
sportive și turistice, a întrecerilor 
care să desemneze pe cei mai buni 
sportivi la diferite ramuri și probe, 
serbările și duminicile cultural- 
sportive, complexul polisportiv de
numit „Sport și Sănătate" re
prezintă numai cîteva din pîrghiile 
care vor fi create, și acționate, 
pentru a stimula pionierii, elevii, 
studenții, militarii, tinerii munci
tori și țărani, majoritatea cetățeni
lor să se apropie de sport, astfel 
Incit acesta să devină, efectiv, un 
bun al tuturor.

Odată cu dezvoltarea educației 
fizice în rîndul oamenilor muncii 
— am spune chiar pe baza aces
teia — un loc important in preocu
pările viitoare? trebuie să-l dețină 
sportul de performanță. Necesitatea 
afirmării pe o scară din ce în ce 
mai largă a talentelor autentice, 
reprezentarea tot mai prestigioasă 
pe plan continental și mondial con
duc, de asemenea, la îmbunătățiri 
de concepție, de organizare și de 
climat. întrucît întreaga activitate 
a cluburilor va fl apreciată în func-. 
ție.de valoarea performanțelor pro- ,, 
prii față'de nivelul mondialeste 
necesară, desigur, o revitalizare 
substanțială a muncii lor, o îmbu
nătățire a însuși sistemului compe- 
tițional intern. Pentru ca sportul 
românesc — subliniază cu preg
nanță hotărîrea plenarei Comite
tului Central — să poată asigura 
performanțe superioare la Eurooene 
și Ia Mondiale, la Jocurile Olim
pice. trebuie ca în toate unitățile 
snortive. cuvinte de ordine să fie 
MUNCA și DISCIPLINA. în sport, 
la fel ca și în toate celelalte do
menii ale vieții noastre economice 
și sociale, fiecare se va supune or
dinii și disciplinei generale. Mai 
mult — pentru că a fi sportiv în
seamnă, prin definiție, a fi munci
tor disciplinat și bine educat, pen
tru că în general cei care apar în 
arenă devin modele pentru copii și 
tineret — sportivilor li se cere să 
fie exemplari din toate punctele do 
vedere. Numai un climat de pre
gătire serioasă, caracterizat prin 
muncă, modestie și ambiție sportivă, 
prin disciplină intransigență

față de orice abatere de la normele 
eticii socialiste poate să asigure 
succesul sportiv de înaltă valoare 
și de ales prestigiu.

Parcurgînd paragrafele celor șase 
capitole ale hotărîrii cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice șl sportului, cititorii au des
prins — fără îndoială — mult- mai 
multe sensuri și înțelesuri ’ decit 
reușim noi să deslușim in agest 
comentariu care nu poate fi ex
haustiv. Mai important ni se pare, 
acum, să scoatem în evidență fap
tul că îndeplinirea unui asemenea 
amplu și concret program de mă
suri — vizînd atît îmbunătățirile 
imediate cît și perspectiva anilor 
’80 — reclamă cu necesitate desfă
șurarea unui larg efort colectiv al 
tuturor factorilor cu răspundere în 
sport, al tuturor organizațiilor de 
stat și obștești cu atribuții în acest 
domeniu. Hotărîrea plenarei Comi
tetului Central constituie un ghid 
pe cit de clarvăzător, pe atît de 
concret ; fiecare știe ce trebuie să 
facă, fiecare știe cum trebuie să 
facă pentru a contribui nemijlocit 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. Rămîne, doar, 
ca toți cei care sîntem chemați să 
acționăm — sportivi, activiști spor
tivi, instituții și ministere, organi
zații obștești, cetățenii înșiși — să 
acționăm efectiv, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de par
tid, cărora hotărîrea le conferă 
sarcini bine definite pe această 
linie? Cti responsabilitate, ‘cu pasiu
ne, cu ambiție și principialitate. în 
acest scop, orice efort real, orice 
inițiativă pozitivă trebuie încura
jate și generalizate.

Evident — așa cum, de altfel, 
indică însăși hotărîrea plenarei 
Comitetului Central — în stimula
rea populației pentru practicarea 
sistematică a exerciiiilor fizice si 
sportului, în generalizarea expe
rienței bune. în întărirea muncii de 
educație, a sportivilor și crearea 
unei atmosfere de combativitate 
față de. orice tendințe negative din 
mișcarea sportivă, un aport mai 
substanțial și mai consecvent siut 
chemate să-l aibă presă centrală si 
locală, radioul și televiziunea.

Forțe și mijloace avem suficiente 
pentru aceasta. Ne revine, deci. în
datorirea de a le folosi mai din 
plin, de a le direcționa mai inspira» 
și consecvent în.sensurile indicate 
de însuflețitorul program de ac
țiune pe care partidul l-a pus acum 
in fața întregii mișcări sportive, in 
fața noastră a tuturor.

Pe scurt, din țară
Constructorii de locuin

țe bucureșteni au incheiat 
primele două luni din acest an cu 
realizări importante.
23 000 de apartamente 
durile de stat și 
personală, prevăzute a 
folosință în acest
20 000 au și început să prindă con
tur pe harta Capitalei. Urmărind 
respectarea ritmului de predare a 
locuințelor, pe lingă cele aproape 
300.de apartamente care au și fost 
puse la dispoziția populației, alte 
2 000 sînt in stadiu de finisare, ur- 
mind să fie predate în cursul aces
tei luni. Constructorii bucureșteni 
au predat, de asemenea, beneficia
rilor trei cămine studențești, Școa
la generală nr. 79, Grupul școlar 
Pipera, iar la amenajarea' și moder
nizarea Pieței'„7 Noiembrie", hale
lor Pantelimoa și Traian fac ulti
mele retușuri.'

în curind yor 
pentru construcția conductei 
gistrale de apă din cartierul 
telimon și a unui număr de 8 
și grădinițe.
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Grâdinile

Am cunoscut acum cițiva ani, pe malurile Someșu
lui, o femeie scundă de statură, îndesată, călcind băr- 
bătește. Avea un inepuizabil izvor de energie. Despre 
femeia aceasta, de meserie inginer agronom, mi s-a 
vorbit in comună cu o formulă ușor ceremonioasă : 
„ea e creatoarea grădinilor noastre". Și, intr-adevăr, 
energia și pasiunea ei i-au determinat pe săteni să 
treacă la sădirea unor superbe grădini de cireși, pe 
care țe-am admirat in acea primăvară cină am stră
bătut cu pasul malul Someșului. La întoarcerea în 
redacție am scris despre fapta demnă de laudă a a- 
cestui „om al grădinilor".

Nu de mult, aflindu-mă din nou pe acele melea
guri, m-am' pomenit pe neașteptate față in față cu 
însăși eroina însemnării mele. Am intrebat-o : „Ce mat 
fac grădinile dumneavoastră La această întrebare

o umbră de mihnire a lunecat pe chipul ei. „Care 
grădini ? Eu nu mă mai ocup de grădini. Am fost 
înălțată în grad. Sînt directoare adjunctă la direcția 
agricolă județeană. Fac planuri. învirtesc hirtii". 
Pentru ca, in clipa următoare, să izbucnească cu nă
duf : „De ce nu sini lăsați unii oameni să facă ceea 
ce se pricep mai bine ?"

Multă vreme după aceea m-am gîndit la tilcul vor
belor cu o adresă atît de precisă. Intr-adevăr, de ce 
un om care a dat rezultate excepționale într-o acti
vitate practică, pentru care a demonstrat că posedă 
nu numai cunoștințe șt pricepere, dar și o autentică 
vocație, trebuie neapărat „promovat" intr-o muncă ad
ministrativă, de birou ’

Știu, mi s-ar putea răspunde că și în asemenea lo
curi se cer cadre bune, energice, pe urmă mai e, știți 
dumneavoastră, și procentajul de promovare a ieme- 
ilor etc. Nimic insă, in afara tendințelor birocratice 
care nu fac decit să umfle artificial schemele și să-i 
descalifice pe oamenii utili producției, nu justifică 
luarea specialiștilor din „grădini" (in sens larg, sim
bolic) și mutarea lor in birouri. Hotărită să revină in 
matca ei firească de activitate, inginera mi-a spus la 
despărțire : „Grădinile nu înfloresc in birouri F

eeastă perioadă no! succese, printre 
care terminarea cu o lună Și jumăta
te mai devreme a lucrărilor de spo
rire a capacității de trafic a linii
lor telefonice automate interurba
ne ce unesc municipiile Cluj. Pi
tești și Bacău, precum și moderni
zarea și dezvoltarea unor noi o- 
biective din transporturile ferovia
re, rutiere și navale. La alte obiec
tive, cum ar fi extinderea amenajă
rilor portuare la Constanța, con
strucția portului industrial Tulcea 
și electrificarea magistralei fero
viare Adjud-Ciceu, s-au realizat su
plimentar, față de sarcinile de gra
fic zilnice, lucrări în valoare de 10 
milioane lei, modernizarea sau dez
voltarea a 180 de obiective din 
transporturi și telecomunicații. Se 
execută, astfel, într-un ritm intens 
importante lucrări de dublări de 
linii ferate, printre care Brașov- 
Sighișoara, Mediaș-Conșa Mică, 
Bacău-Verești și Adjud-Sascut, 
electrificarea liniei Filiași-Simeria- 
Mintia și a altor sectoare în lun
gime de 242 km ; modernizarea a 
circa 250 km 'de drumuri naționale, 
precum și extinderea capacității 
porturilor maritime și fluviale 
Constanța, Galați și Tulcea. Tot
odată, se vor da în funcțiune noi 
centrale telefonice automate, stații 
de radiodifuziune și televiziune.

lare. De curind, la Timișoara au 
fost date în folosință conducte de 
apă în lungime de 5,9 km, care îm
bunătățesc alimentarea cu apă în 
cartierul Freidorf și in noua zonă 
Industrială din partea de sud a o- 
rașului. în acest an va fi dată în 
folosință o altă conductă de mare 
capacitate, care va contribui la îm
bunătățirea alimentării cu apă a 
cartierelor din zona de nord-vest 
a municipiului. Tot în acest an vor 
fi Încheiate lucrările edilitare din 
zona Balta Verde.

La Lugoj sînt prevăzute, pentru 
acest an, dublarea aducțiunii de 
apă și continuarea lucrărilor de ca
nalizare generală, la Sinnicolaul 
Mare urmează să intre în funcțiu
ne sistemul de alimentare cu apă, 
iar la Deta, cea mai tinără locali
tate urbană a județului, vor fi în
cheiate lucrările de introducere a 
canalizării.

fe din care au produse, tn
plus, 1 035 confecții.

Vrancea sistematizată.
.vvs"» După o largă dezbatere publică, a, „dusț?iale, in s,pr^p.ierea. jntrepr.in- ... aprcfoată- sdh'tța ' de' 'sistemâtl--

derilor din localitățile județului 
s-au construit peste 100 de unități 
comerciale și de prestări de servi
cii. Cel mai nou edificiu este com
plexul comercial, de tip BIG, de 
lingă uzina de autoturisme. Anul 
acesta, suprafața comercială pre
văzută pentru zonele industriale va 
spori, între altele, cu un nou su- 
permagazin de tip BIG, complexe 
și puncte comerciale pe lingă Com
binatul de materiale de construcție 
din Cîmpulung și Grupul indus
trial de petrochimia Pitești.

întreprinderii și șan
tierele Ministerului Trans
porturilor și Telecomuni
cațiilor și-au depășit sar
cinile maximale de plan 
care le-au revenit de la începutul 
anului și pînă iii-prezent. Pe agen
da activității lor s-au înscris în a-

zare teritorială a județului Vrancea. 
Toate cele 57 de comune și 110 sate 
vrîncene au acum schițe de siste
matizare. Comunele -Vidra. Gugsști, 
Năruja, Tulnici, Cîmpuri, Tătăranu, 
Dumitrești și Măicănești. în anii 
următori, vor deveni centre urbane 
în jurul cărora se vor afla impor
tante zone agricole. Tn aceste lo
calități, precum și în orașele Foc
șani, Odobești Și Panciu se prevede 
construcția unor cartiere de locu
ințe, unități culturale, sanitare si 
comerciale. O parte din construcții 
se află deja în lucru.

DezvolSurea ediliîar-gas- 
podârească a municipii ilar 
șl orașelor din județul Ti- 
jțjjȘ constituie una din preocupă
rile principale ale consiliilor popu

Inițiativa „Nici un centi
metru de țesături Irosit, 
totul valorificai", lansatâ da 
fabricile de confecții din Botoșani 
și Dorohoi, care în 1972 a dus la 
obținerea unor importante sporuri 
de producție, a debutat, fructuos. și 
îh acest an. Numai în lunile ianua
rie și februarie, fabrica din Do
rohoi a economisit aproape 1 200 
metri pătrați de țesături și alte 
materiale, iar colectivul fabricii din 
Botoșani a înscris în contul de eco
nomii peste 1 600 metri pătrați sto-

Concluziile unui control.
Ieri s-a încheiat controlul asupra 
Înfăptuirii măsurilor stabilite la 
începutul anului trecut in ședința 
comună a colegiului Ministerului 
Sănătății și Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Mara
mureș pentru îmbunătățirea activi
tății sanitare. S-a constatat că In 
prezent toate dispensarele de pe 
lingă unitățile industriale din jti- 
deț sînt încadrate cu medici, la 
unitățile mari spitalicești s-a extins 
activitatea de recuperare medicală 
a capacității de muncă a salariați- 
lor, In municipiul Baia Mare șl în 
alte localități au fost amenajate noi 
ce.ntre de sănătate. Primele rezul
tate ale acestor măsuri : reducerea 
incapacității de muncă pe motive 
de boală sau accidente cu peste 100 
de zile la suta de angajați, reduce
rea simțitoare a mortalității infan
tile.
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Indusîria județului 
VUSnO a *nche!a* primele 
luni ale anului cu un bilanț 
tiv. Sarcinile maximale de 
privind producția-marfă, au
depășite cu 8 572 000 lei, Iar planul 
de creștere a productivității cu 2 
la sută. Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, producția 
Industrială a județului a marcat 
o creștere de 21 la sută.

Noul complex comercial „Valea roșie" din Craiova

FOTBAL. A reînceput campionatul 
ATLETISM. „Europenele" de sală de 
la Rotterdam
RUGBI. Ieri, în etapa a XlV-a
Alte știri sportive din țară și de peste 
hotare

preajma furnalelor 
Hunedoarei văzduhul vi
brează, ard giganticele 
torțe lichide ale fontei to- 
pite, oameni in costume 
de azbest se mișcă în veci
nătatea și (ai uneori im
presia) chiar în inima- fo
cului... Pe platformele ce
lor două oțelării se revarsă 
flăcări, iar oamenii Ie în
fruntă pentru a elibera, 
din substanțele pămîntu- 
lui, oțelul. La cocserie, oa
menii amestecă praful de 
cărbune și-l ard în cuptoa
rele rinduite ca volumele 
într-o gigantică bibliotecă 
și scot din ele uriașe 
cicole de foc. Totul 
măsoară în sute, in 
și, anual, in milioane 
tone. Iar faptele oameni
lor, substanța lor omeneas? 
că se măsoară, de aseme
nea, in unități mari ale 
dirzeniei, curajului abne
gației...

Și e firesc, e omenește 
ca reporterul să fie atras 
în primul rînd de aceste 
fapte și să se oprească 
asupra lor, impresionat de 
forța oamenilor și de for
țele care se supun acestor 
oameni. „Secretul" for
ței oamenilor de aici, inti
mitatea atmosferei lor mo
rale — iată ce m-a preo
cupat de data aceasta.

— Participam, nu 
mult, la o ședință cu 
ere tarii
partid da Ia întreprinde
rea de construcții siderur
gica — îmi spune tovară-

Gheorghe Vasiu, pri
mul secretar al comitetu
lui municipal de partid 
Hunedoara — și, la oh 
moment dat, cineva a a- 
dus ih discuție legenda 
Meșterului Manole... Am 
ciulit urechile. Ce legătu
ră putea să aibă legenda 
asta Cu treburile foarte 
concrete ale secretarilor

constructorii și siderurgiș- 
tii Hunedoarei, veniți aici 
tineri, la inaeputurile pe
rioadei de reconstrucție, 
au acum șuvițe de păr 
alb... Cine știe să vadă, va 
ști să pună în legătură a- 
ceste șuvițe argintii cu 
furnalele noi, cu noile la
minoare și oțelării, cu tot 
ce s-a înălțat grandios și

cazuri, pe fondul 
comuniștilor, a 
mișcare resorturile educa
tive ale opiniei colective.

La secția a 2-a furnale, 
trei muncitori lucrau în 
același timp la același loc 
de muncă. Așa era conce
pută acolo treaba : prin 
tradiția, prin obișnuință. 
La un moment dat însă,

automatizare.„ Descoperi
rea aceasta i-a dat de gîn
dit. Și la prima ședință 
sindicală, el s-a ridicat și 
a povestit totul, fiind de 
părere că ar fi o cheltu
ială de prisos să mai fie 
păstrate acolo trei pos
turi...

Dar lntorclndu-se la 
munca lor, cei doi absenți

opinia celor mai mulți, a 
acelora care nu admit ne
cinstea în nici o impreju- 
rare de viață și cu atît 
mai puțin atunci cind ea 
atinge 
vității.
nată a apărut în culori șl 
mai întunecate atunci 
cind au fost aduse în dis-. 
cuție cazuri de autentic

de partid din Hunedoara ? 
Mi-ana notat astfel, in 

carnet, ideea enunțată în 
ședința despre care îmi 
vorbea tovarășul Vasiu : 
„Noi trebuie să fim, la 
orice post de muncă, niște 
Meșteri Manole pentru că. 
asemeni eroului din fru
moasa legendă româneas
că, trebuie să turnăm ceva 
din ființa noastră în tot 
ceea ce facem". Lucrurile 
se repetă, intr-adevăr, la 
o altă treaptă Istorică
socială, in cea mai strictă 
actualitate... Mulți dintre,

nepieritor la Hunedoara în 
acești ani.

Cu cit sînt mai mulți 
acești oameni și cu cit 
mai larg și mai profund 
se resimte spiritul lor 
eroic în ambianța morală 
a marelui colectiv hune- 
dorean, cu atît mai ana
cronice par cazurile care 
contravin acestui spirit 
șl cu atît mai vehementă 
este opoziția colectivului 
față de zgura din oțelul 
condiției lor morale. Mi 
s-au povestit, la Hunedoa
ra, mai multe întîmplări, 
in care evidența acestor

unul dintre cei trei a ple
cat în concediu. N-a avut 
cine să-1 înlocuiască și au 
rămas să îndeplinească a- 
colo toate atribuțiile cei
lalți doi. Curind, încă unul 
dintre ei a trebuit să ab
senteze : o gripă. Rămas 
singur, cel de-al treilea, pe 
care-1 vom numi S.P., a 
constatat cu mirare că 
treaba mergea, și așa, de 
minune. Furnalul era nou, 
multe din atribuțiile celor 
trei — justificate la fur
nalele vechi — erau acum 
preluate de sistemele de

au aflat ce se petrecuse și 
au tăbărît, pur și simplu, 
cu reproșuri și acuzații la 
adresa tovarășului lor.

— Ce mă, nu-ți era bine 
aici ? Munceai prea pu
țin, așa-i ? în loc să-ți 
vezi de treaba ta și să fii 
mulțumit pentru norocul 
ăsta, te apuci să strici to
tul... etc.

— Eu — a replicat omul 
— nu cred că e un noroc 
să iei banii de porpană.

în 
cele două 
interesele 
vins, cum

spirit de dăruire și sacri
ficiu, frecvente în munca 
furnaliștilor. o muncă as
pră uneori, pe care oame
nii gceștia o 
mai curată 
datoriei.

Un maistru 
de cocs, M. Barbu, a în
cercat la un moment dat 
să creeze o „mică asocia
ție de servicii și avanta
je mutuale" pe seama pro
ducției, alcătuită din el și 
cîțiva salariați certați cu 
disciplina și cu morala 
muncii. Totul se petrecea, 
firește, în mare taină. Oa-

menii îi făceau maistrului 
diverse servicii personale, 
iar maistrul îi răsplătea 
„generos" creindu-le cîș- 
tiguri și avantaje nemeri
tate. Un muncitor care a 
aflat ce se petrecea a se
sizat comitetul de partid 
al cocseriei. Adevărul a ie
șit la suprafață. Vinovății 
și-au primit pedeapsa. E 
de-a dreptul impresionant 
să afli cit de larg este aid 
teritoriul pe care acțio
nează conștiința opiniei 
colective muncitorești față 
de tot ce poate aduce 
vreun prejudiciu normelor 
eticii și echității socialiste.

Poate că ar fi acum ca
zul să ne întrebăm : ce au 
toate acestea cu legenda 
Meșterului. Manole? Au, 
pentru că intoleranța față 
de abaterile de la princi
piile vieții și muncii noas
tre 
pare 
efortul 
treaz, 
ține mereu flacăra comba
tivității, efortul de a nu 
lăsa să treacă pe lingă 
tine nici un fapt, nici o 
atitudine străine de Inte
resele colectivității. Au, 
pentru că a întreține un 
asemenea climat moral 
înseamnă să zidești în el 
tot ceea ce este mai bun 
în tine. Oțelul Hunedoarei, 
oțelul a cărui naștere fas
cinează atît, se plămădește 
și din minereul unor ase
menea fapte cotidiene.

%25c8%259bie.de
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RECITAL PETOFI SCENA

PREMIERE TEATRALE PREMIERE TVRecitalul Petdfi, susținut la stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii 
patronat de Consijlul Culturii și Edu
cației Socialiste și Radioteleviziunea 
Română, încununează numeroase 

• manifestări prilejuite de sărbătorirea 
a 150 de ani de la nașterea poetului 
maghiar Petofi Sandor (născut în 
1823, la Kiskords), poet a cărui operă 
și al cărui destin l-au păstrat in me
moria popoarelor ca pe un inimita
bil chip al libertății.

Cuvintul introductiv rostit de poe
tul Eugen Jebeleanu, membru al Bi
roului Uniunii Scriitorilor, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, traducătorul 
inspirat al poetului maghiar, a evo
cat impresionant fulguranta unei 
vieți eroice și atributele unei poezii 
de puternic mesaj revoluționar și 
uman. Istvan Simon, secretar al U- 
niunii Scriitorilor din R.P. Ungară, 
prezent la manifestare, a vorbit, cu 
acest prilej, despre unicitatea poeziei 
lui Petofi, insistînd asupra valorii 
ei exemplare în poezia univer
sală. A urmat, apoi, un frumos 
recital din creația poetului, la a 
cărui reușită și-au adus contribuția 
de talent și sensibilitate artiști din 
țara noastră, precum și oaspeți 
din Republica Populară Ungară, 
manifestarea dobindind astfel sem
nificații deosebite. In regia ar
tistică a lui Mihai Pascal (Româ- 

' nia) și Janos Balăzs (R. P.
Ungară), s-a recitat din poezia lui 
Petbfi într-o atmosferă emoționantă, 
la a cărei creare un rol deosebit 
a revenit momentelor muzicale sus
ținute de Adrienne Csengery (două 
lieduri, muzica de Kodaly Zoltan), 
Dan Iordăchescu, artist emerit (mu
zica de Tudor Ciortea). și Cornel 
Rusu (muzica Adrian Rațiu). Actri-

țele Lucia Mureșan, Adela Mărcu- 
lescu și Magda Popovici au impus 
prin naturalețea cu care au interpre
tat creații ale poetului sărbătorit ; o 
mențiune specială merită cuplurile 
de actori Ferenc Horvăth—Constantin 
Codrescu, Laszlo Mensaros—Con
stantin Codrescu, Gyula Szersăn— 
Dinu Ianculescu, fixînd și originali
tatea recitalului, oferind, în limbile 
română și maghiară, interpretări 
nuanțate, evidențiind stiluri actori
cești distincte, completîndu-se. Ast
fel, interpretarea poemului „încotro 
să-mi zbor săgeata" (în traducerea 
lui Eugen Jebeleanu) a prilejuit ac
torilor Dinu Ianculescu și Gyula 
Szersăn o execuție contrapunctică de 
o mare finețe.

Emoționant, recitalul Petbfi s-a 
Impus ca un succes deplin atît în 
ilustrarea unei arte, cît și ca un vi
brant omagiu adus unui mare poet 
cetățean, a cărui viață exemplară 
și a cărui operă de înalte virtuți 
civice s-au înscris definitiv în con
știința umanității.

Cezar IVANESCU
★

SFINTU-GHEORGHE (Corespon
dentul „Scinteii"). în cadrul ma
nifestărilor culturale recomandate 
de UNESCO dedicate împlinirii 
a 150 de ani .de la nașterea 
marelui poet și revoluționar maghiar 
Petofi Sandor, artiștii teatrului 
maghiar de stat din Sfîntu-Gheorghe 
au prezentat un spectacol omagial 
cuprinzînd poezii revoluționare și 
poezii de dragoste — unele dintre 
ele transformate ulterior în cintece 
și romanțe de largă popularitate. 
Selectarea operelor prezentate și 
regia spectacolului au fost realizate 
de Nemeș Levente.

9 TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE" prezintă „ZODIA 
TAURULUI", de Mihnea Gheorghiu. 
Regia : Mihai Berechet. Decoruri și 
costume : Florica Mălureanu. Core
grafia : Valentina Massini. Ilustrație 
muzicală : Carmen Păsculescu. In 
distribuție : Florin Piersic, Geo Bar
ton, Eman'oil Petruț, Mihai Fotino, 
Al. Demetriad, Lazăr Vrabie, Ale
xandru Hasnaș, Emil Liptac, Traian 
Stănescu, Răducu Ițcuș, George M°* 
toi, Ovidiu Iuliu Moldovan, Liviu 
Crăciun, Igor Bardu, Draga Olteanu, 
Simona Bondoc, Elena Sereda și 
alții (sala „Comedia").

« TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" prezintă „JOC DE PI
SICI" de Orkeny Istvăn. Regia : Ion 
Taub, asistent : Victoria Deianu. 
Scenografia : Dan Jitianu, asistent : 
Ocțavian Nicolae. în distribuție : Văii 
Voiculescu, Beate Fredanov, Fory 
Etterle, Tamara Buciuceanu, Lucia 
Mara, Maria Gligor, Violeta Andrei. 
Gheorghe Ghițulescu și alții.

TEATRUL DE COMEDIE a inclu» 
pe afișul său : „Buffalo Bill și indie
nii" de Arthur Kopit. Regia : Lucian 
Giurchescu. Scenografia : Dan Nem- 
țeanu. Ilustrație muzicală M. Ciortea. 
Coregrafia : Adriana Dumitrescu. In 
distribuție : Mircea Albulescu. Silviu 
Stănculescu, V. Plătăreanu, Mircea 
Șeptilici, Amza Pelea, D. Rucăreanu, 
Cornel Vulpe, Costel Constantinescu, 
Mihai Palădescu, C. Băltărețu și alții.

9 TEATRUL TV prezint» marți, 13 
martie 1973, in premieră ; „Ospățul 
scafandrilor" de Ilie Păunescu. Adap
tarea pentru televiziune și regia : 
George Teodorescu. Scenografia : arh. 
Gh. Constantin. Ilustrația muzicală : 
ing. Lucian Ionescu. Redactor : C. 
Paraschivescu. în distribuție : Mircea 
Albulescu, Ștefan Iordache, Tamara 
Buciuceanu, Mihaela Buta, Costel 
Constantin, Vasile Nițulescu, Euge
nia Boslnceanu.

9 STUDIOUL DE RADIO ȘI TE- 
LEVIZIUNE-TIMIȘOARA, în colabo
rare cu TEATRUL NAȚIONAL și 
OPERA DE STAT, a prezentat cel 
de-al doilea spectacol al „Stagiunii 
serilor de poezie" : „Iubire, tot ce 
im ți-aduc prinos". Regia : Miron 
Suvăgău. Redactor : Maria Mărgi- 
neanu.

9 TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI prezintă premiera 
spectacolului „Poveste din Arbat" de 
Alexei Arbuzov. Regia : Eugen Tra
ian Bordușanu. Scenografia : Elena 
Buzdugan. în distribuție : Mircea 
Olariu, Radu Panamarenco, Diana 
Cheregi, Gh. Doroftei, Radu Neag, 
Boris Perevoznic.

TURNEE BUCURE$TENE

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
• Structura cristalului, produc

ție a studiourilor poloneze. Scena
riul și regia : Krzysztof Zanussi. 
în distribuție : Barabara Wrzesin- 
ka, Jan Myalowicz, Andrzej Zar- 
neeki. Premiul pentru cel mai bun 
scenariu — Mar del Plata 1970.

• Tinerii, producție a studiouri
lor sovietice. Scenariul : Aleksandr 
Cervinski. Regia : Nikolai Monska- 
lenko. Cu : Evgheni Kindinov, Liu
bov Nefedova, Alla Larionova.

• Alfred cel mare, producție a 
studiourilor engleze. Scenariul : 
Ken Ta'ylor și James _R. Webb. Re
gia i Clive Donner. Cu : David 
Hemmings, Michael York, Prunella 
Ransome.
• Clovnii, producție a studiouri

lor italiene, In regia lui Federico 
Fellini. Cu : Fellini și echipa sa, 
Pierre Etaix, Annie Fratellini.

TEATRUL „C. I. NOTTARA" pre
zintă MEDALION „NICOLAE LA- 
BIȘ". Regia : Al. Ciprian. (Sala „Stu
dio").

O TEATRUL DE REVISTA ȘI CO
MEDIE „ION VASILESCU" prezintă 
In cadrul sărbătoririi tri centenarului 
Moli&re 
Doga 
Doina Spițeru și Gabriela 
Cu : Alexandru Manolescu, 
Tamas, Marius Marinescu, 
Burcovschi, Ion Duțu, Mariana Cer
cel, Florin Crăciunescu, Adina Po
pescu, Ion Mihail. Romulus Bărbu- 
lescu.

: „Doctor fără voie". Regia :
Eduard Ionescu. Decoruri :

Ricșan. 
Doina 
Lucia

Festivaluri culturale județene
e ARAD (Corespondentul „Scin

teii", Constantin Simion). — în jude
țul Arad a început etapa a Il-a — 
intercomunală — a Festivalului cin- 
tecului, jocului șl portului popular 
din Țara Zărandului, Organizat de 
Comitetul județean de cultură șl 
educație socialistă, în colaborare cu 
Comitetul județean al U.T.C. și Cen
trul județean de Îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă, festivalul reunește un Însem
nat număr de formații și artiști ama
tori din toate localitățile județului.

• La căminele culturale din satele 
județului Maramureș se desfășoară 
„Zilele teatrului de amatori" inițiate 
de Centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă. Cele 60 de echipe de teatru ale 
căminelor culturale care participă la 
această manifestare și-au propus să 
promoveze dramaturgia originală și 
contemporană, să stimuleze interesul 
pentru teatru în cit mai multe din 
satele Maramureșului.

Marți, 13 martie a.c., ora 19,00 
are Ioc In rotonda Muzeului litera
turii române din etr. Fundației 
nr. 4. sector 1 o seară de evocări’, 
dedicată strălucitei personalități a 
iui G. Călinescu.

Participă cunoscuțil critici și isto
rici literari : Ș. Cioculescu, G. Ivaș- 
cu, Mihai Novicov, Ovidlu Papadi- 
ma, Dinu PiUat și AL Piru.

Expoziție Vida Gheza
Sculptorul Vida Gheza, artist al po

porului, a împlinit de curînd 60 de 
ani și peste patru decenii de activi
tate artistică. Operele sale, de o deo
sebită valoare și originalitate, sint 
cunoscute astăzi in aproape 30 de 
țări de pe toate continentele.

Cele mai semnificative dintre lu
crările realizate în ultimii ani au fost 
reunite în cadrul unei expoziții retro
spective, al cărej vernisaj a avut Ioc, 
simbătă după-amiază, in sălile Mu
zeului județean din Baia Mare. Cu 

. acest prilej, sculptorul Vida Gheza a 
făcut următoarea declarație corespon
dentului Agerpres, George Banu : 
„Am început să sculptez din clasele 
primare cu briceagul. Am visat în
totdeauna să fiu un fidel urmaș al 
străvechilor cioplitori anonimi din 
țara Maramureșului care au crestat 
in porțile și stîlpii caselor, cu o ui
mitoare fantezie, ornamente inspi
rate din viața și munca lor, din gîn- 
durile și aspirațiile lor. Mă consider 
un artist angajat. Arta trebuie să fie 
mai întii de toate umană, o operă de 
artă neputînd fi considerată mare 
decît atunci cînd spune ceva frumos 
despre oameni. Prin lemn vreau să 
materializez spiritualitatea maramu
reșenilor. și prin aceasta, a poporului' 
român. Vreau, de asemenea, ca bas
mele și plăsmuirile bătrînilor de 
aici să capete chip uman, de aceea 
și cele mai multe lucrări ale mele 
din ultima vreme sînt inspirate din 
folclorul acestor locuri. Poate că ceea 
ce fac nu este întotdeauna neapărat 
frumos, dar spune adevărul. Cea mai 
recentă lucrare a mea — Sfatul bă
trînilor — conține, cred, o adevărată 
experiență de viață, mă reprezintă. 
Bătrinli aceștia poartă un mesaj care 
îmi aparține mie și oamenilor aces
tor meleaguri".

9 FOCȘANI (Corespondentul 
„Scinteii", I. Nistor). — Comitetul 
județean Vrancea al U.T.C., 
colaborare cu celelalte organe 
dețene culturale și sindicale, 
organizat un festival-concurs 
recitatorilor și soliștilor vocali 
muzică populară intitulat 
retul cîntă țara". La prima fază 
a concursului, care s-a desfă
șurat in toate comunele județului, 
au participat peste 600 tineri; care, 
in fața unui numeros public, au reci
tat Înflăcărate versuri patriotice, au 
interpretat cintece, doine, balade din 
bogatul tezaur folcloric vrîncean. 
Cei mai buni recitatori și soliști se 
vor Întrece in zilele de 18 și 25 mar
tie pe centrele de concurs din loca
litățile Vidra, Dumbrăveni, Dumi- 
trești, Nânești, Adjud, Mărășești, 
Odobești, Panciu și Focșani, urmînd 
ca faza finală și spectacolul de gală 
să aibă loc la Focșani in ziua de 1 
aprilie.

9 TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). — La Timi
șoara, vechi centru al muzicii corale, 
s-a desfășurat ediția a doua a festi
valului de coruri pentru copii „Drag 
pămint românesc", organizat de con- 

. siliul municipal al pionierilor cu 
sprijinul instituțiilor de specialitate 
din oraș. 36 de ansambluri corale, co
ruri de cameră și grupuri vocale, al
cătuite din elevi de la școlile gene
rale și licee, au interpretat un bogat 
repertoriu de cintece de masă, în
chinate patriei și partidului, creații 
folclorice, cintece pionierești etc. 
Pentru nivelul interpretativ și valoa
rea repertoriului, ansamblul coral al 
școlii generale nr. 8 a fost distins cu 
Marele premiu al festivalului. Alte 
formații au fost răsplătite cu premii 
și mențiuni.

9 In circa 50 de comune din jude
țul Satu-Mare se desfășoară în aceste 
zile tradiționalul festival-concurs 
„Comori artistice sătmărene". La a- 
ceastă manifestare artistică de masă 
participă rapsozi, populari, soliști și 
formații instrumentale, formații de 
dansuri și coruri, artiști amatori ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități de pe' întreg cuprinsul 
județului. Printre participant! se 
află circa 5 000 de oșeni, tineri și 
virstnici, dornici să pună in valoare 
hogăția inestimabilă a cintecului, jo
cului și portului popular din această 
parte a țării.

în 
ju- 

a 
al, 
de 

,Tine-

a COMITETUL NAȚIONAL PEN
TRU APĂRAREA PĂCII. CONSI
LIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE, UNIUNEA SCRIITO
RILOR, I.R.R.C.S. și A.T.M. organizea
ză azi, 12 martie, ora 18. la Teatrul 
Mic, o manifestare consacrată Iui 
Moliăre, cu prilejul împlinirii a 300 
de ani de la moartea sa. Vor lua cu- 
vîntul : prof. univ. dr. doc. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, vicepreședinte 
al Academiei de științe social-poli- 
tice a Republicii Socialiste România, 
și prof. univ. dr. doc. Șerbn.n Ciocu- 
lescu, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
în încheierea manifestării va fi pre
zentat un 
Scapin'*.

9 în continuarea ciclului de spec
tacole pe care TEATRUL „AL. DA- 

. VILLA" DIN PITEȘTI și-a propus 
să le prezinte in Capitală vor avea 
loc la Teatrul Național din Bucu
rești — Sala Comedia — următoarele 
spectacole : AZI, 12 martie 1973, 
ora 20 : „Dragostea noastră moare o- 
dată cu noi" de Silvia Andreescu și 
Theodor Mănescu, in regia lui Dan 
Nasta, artist emerit, și scenografia lui 
Constantin Rusu. în distribuție : Dora 
Chertes, Mihai Dobre, Alex. Mora- 
riu, Cornel Poenaru și Adrian Vișan; 
MARȚI, 13 martie, ora 20 : „Țara 
fericirii" de Tudor Mușatescu. Re
gia : Nae Cosmescu, scenografia : 
Florica Mălureanu. în rolurile prin
cipale : Ion Focșa, Julieta Strîmbea- 
nu, Marta Savciuc. Angela Radosla- 
vescu, Valeriu Săndulescu și Vasile 
Pupeza. MIERCURI. 14 martie, ora 
20 : „Casa care a fugit pe ușă" de 
Petrii Vintilă, in regia lui Mihai Ra- 
doslavescu: scenografia lui Constantin 
Rusu. Din distribuție fac parte ac
torii : Valeriu Săndulescu, Angela 
Radoslavescu, Hamdi Cerchez, Dem 
Niculescți, Margareta Tutoveanu, Mi
hai Dobre, Marta Savciuc, Iulian Voî- 
cu, Aurel Duminică si Dumitru Ivan,

‘4/

ti

spectacol cu „Vicleniile lui

9 TEATRUL DE STAT PLOIEȘTI 
prezintă in sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", azi, 12 martie, ora 
20 și marți 13 martie, orele 17 și 20. 
recenta sa premieră cu piesa „Ava
rul" de Moliăre, spectacol cu care co
lectivul ploieștean comemorează 300 
do ani de la moartea scriitorului.

99*

NEAMȚ (CorespondenPIATRA _____ _ _____„____
tul „Scinteii", Ion Manea). — In ora
șele și comunele județului Neamț se 
desfășoară „Zilele culturii juridice", 
tn cadrul cărora, pri<ntr-o gamă variată 
de forme și mijloace se - urmărește 
aprofundarea cunoașterii și înțelege
rii de către masele largi de cetățeni 
a oportunității și sensului umanist 
ale diferitelor legi și acte normative 
aflate în vigoare în țara noastră. Cu 
acest prilej au loc expuneri, confe
rințe, simpozioane, expoziții de car-

te, gale de filme juridice, dezbateri 
și seri de Întrebări și răspunsuri, 
care își propun să facă cunoscute in 
rîndul oamenilor muncii prevederile 
noului Cod al muncii, legile privind 
conviețuirea socială, ordinea și liniș
tea publică, organizarea apărării na
ționale a țării noastre, păstrarea se
cretului de stat, organizarea' produc
ției- și a muncii tn agricultură. „Zi
lele culturii juridice" din județul 
Neamț vor dura pînă la 20 martie.

DIN SĂLILE
• Astă-seară. ora 20, la Sala mică 
Palatului, cu prilejul centenaruluia

nașterii Iui Max Reger va avea loc 
un „medalion aniversar". După cu- 
vîntul muzicologului Theodor Bălan, 
cvintetul „Concertino" va interpreta 
lucrări în primă audiție din creația 
compozitorului.

9 Miercuri 14, ora 20, la Sala mică 
a Palatului, va susține un concert 
formația „Camerata". In program : 
prime audiții de Șostakovici, Marcel 
Mihalovici.

9 Simfonicul Filarmonicii, vineri 
16, simbătă 17, va fi dirijat de Edgar 
Doneux (Belgia). Vom putea asculta 
lucrări de Th. Grigoriu, Dukas, Mo- 
zyt.

9 Este remarcabilă activitatea con- 
certistică a studenților Conservatoru
lui bucureștean. în ultimele recitaluri 
s-au remarcat instrumentiști de ta
lent, viitori soliști. Amintim doar de 
pianista Inga Iliescu, de violoncelis
tul Florin Șafner, foarte muzical in 
piese de Dvorak. Schubert, de vio
loncelista Elena Mihalache...

Marți 13, ora 20, la sala „George 
Enescu" vom avea prilejul să-i as
cultăm pe : Mihai Zaharescu (pian), 
Rodica Iosub (vioară).

DE CONCERT
• La Radio, concertul de joi 

propune spre audiție „Recviemul 
război" de Britten, sub bagheta 
Iosif Conta.

na 
de 
lui

La calea ferata 
pe recepție !

linia 
Arad-

Regio- 
ferate 
trimis

nădăjduim că proble
mele ce cad In com
petența sa vor fi ana
lizate cu toată solici
tudinea și vor fi co
municate redacției mă
surile întreprinse.

De la un fapt, 
concluzii 

pentru întreaga 
comună

Intr-un amplu me
moriu adresat redac
ției, cititorul nostru 
Teodor Păcuraru, sa
lariat la IJCOOP 
Arad, ne-a înounoș- 
tințat despre greutățile 
ce le întimpină. de 
multă vreme, călătorii 
care folosesc frecvent 
trenurile de pe 
ferată electrică 
Podgoria.

Conducerea 
nalei de căi 
Timișoara ne-a
un răspuns din care ■ 
rezultă că sesizarea a 
fost verificată cu toa
tă răspunderea, lutn- 
du-se măsuri in con
secință. „In urma a- 
nalizelor și cercetări
lor efeotuate de or
gane competente ale 
regionalei s-a confir
mat justețea sesizării 
și au fost luate urmă
toarele măsuri : dis
ciplinarea personalului 
de exploatare, prin 
analizarea tuturor ca
zurilor de devieri de 
la graficul, de circula
ție, precum si măsuri 
pentru asigurarea lo
cului la clasa la care 
are' dreptul călătorul ; 
incepind din luna fe
bruarie a.c., trenurile 
E9 și E13 circulă su
plimentate cu cîte un 
automotor. Pentru a- 
tenuarea aglomerației 
șt îmbunătățirea con
dițiilor de călătorie, 
asemenea măsuri s-au 
luat si pentru trenu
rile E6, E23, E31 șl 
E 1 : s-au studiat și 
îmbunătățit procesele 
tehnologice de pregă
tire a trenurilor la 
plecare, atît .în -stația 
Arad cit si 'în stația 
Chioroc. De aseme
nea, scurtarea. în li
mita vitezei maxime, 
a timpilor de mers pe 
secția Arad-Pîncota și 
Radna-Arad. 
îmbunătățiri 
valorifica în 
de circulație _____
de la 2 VI 1973". în 
continuarea răspunsu
lui sînt reliefate 
nele aspecte 
necesitatea 
unui număr 
de vagoane 
pentru cale 
rentabilizarea activită
ții trenurilor de pe a- 
ceastă rută etc., pen- 
tru a căror rezolvare , 
este / necesară inter
venția, ministerului de 
resort. Dat fiind că 
răspunsul adresat re
dacției a fost trimis, 
spre știință, și Minis
terului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor.

Aceste 
se vor 
graficul 
valahii

u- 
orivind 

asigurării 
mai mare 

de clasă 
îngustă,

r

i

*
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EXPO Z I T I I
9 Joi, ÎS martie, la Galeriile de 

artă „AMFORA" (str. Mihai Vodă 
nr. 2) va avea loc vernisajul expo
ziției de pictură semnate de Con
stantin Baciu.

9 Gr. Spirescu prezintă lucrări 
de pictură la Galeriile de artă „O- 
RIZONT" (Bd. N. Bălcescu 20). în- 
cepînd de vineri, 16 martie.

9 Sf. Gheorghe — (Coresponden
tul „Scinteii", Tom&ri Geza). Sala 
de expoziții a Muzeului județean 
din Sf. Gheorghe găzduiește. în or
ganizarea cenaclului din Sf. Gheor
ghe al Uniunii Artiștilor Plastici, 
o expoziție de pictură și grafică a 
trei tineri artiști din județ : 
Deak Maria, Kiss Bela și Deac 
Barna.

9 Iași. — (Corespondentul „Scin
teii", M. Corcaoi). — In sala 
„CUPOLA"- a galeriilor Fondu
lui plastic din Iași s-a des
chis expoziția de artă plastică a 
pictorilor Petru Hîrtopeanu și Ion 
Pețrovici, Lucrările înfățișează pei
saje inspirate din frumusețile pa
triei și din călătoriile peste hotare 
ale pictorilor respectivi.

O altă expoziție, intitulată „Va
lori etnografice românești", consa
crată împlinirii a 30 de ani de 
muzeografie etnografică ieșeană, se 
află în sala „Victoria" din Iași. Ea

din
tehnice popn- 

In zilele de
oglindește ocupați! da bază 
Moldova, instalații 
lare, portul popular 
sărbătoare din această regiune a 
țării etc.

Revista ieșeană „Cronica" a inau
gurat o suită de manifestări con
sacrate afirmării plasticii contem
porane, rolului ei în conturarea 
spiritualității omului societății 
noastre socialiste. Expoziția de de
but â „Galeriei Cronica" este axa
tă pe tema „Om și sentiment" și 
cuprinde lucrări ale artiștilor plas
tici Ieșeni Dan Ilatmanu. Dimitrie 
Gavrilean, Francisc Bartok. Nicolae 
Constantin. Aurelian Dinuiescu, 
Adrian Podoleanu, Val Gheorghiu, 
Ioan Gînju, Vasile Istrate, Maria 
I.azăr, Gheorghe Maftei, Ion Nea- 
goc, Nicoiao Matyus, Liviu Suhrar.

9 Piatra Neamț. — (Corespon
dentul „Scinteii". Ion Manea). La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Roman a avut loc vernisajul ‘Expo
ziției republicane a artiștilor ama
tori de la orașe și sate. Sint expu- t 
se aici peste 200 de lucrări de pic- i 
tură, grafică, sculptură și artă de- ’

I

corativă, inspirate din realitățile i 
vieții contemporane ale României 
socialiste și executate de către ar- ț 
tiști amatori din toate județele t 
țării. ’

Clteva scrisori primite la 
redacție în ultimul timp 
ne-au reținut atenția prin 
conținutul lor deosebit 
„Cînd s-a hotărit construi
rea, Ia Cimpulung-Muscel, 
a combinatului de mate-1 
riale de construcții, ne-am ’ 
bucurat cu toții, cum e de 
înțeles" — ne scrie cores
pondentul nostru voluntar 
Ion Dobrescu din această 
localitate. Mai cu seamă 
că, încă de atunci, am pri
mit asigurări ferme că e- 
xistă soluții ultramodern» 
de captare a prafului pro
venit de la cuptoarele com
binatului, de protejare a 
orașului, a vegetației și a 
frumuseților sale împotriva 
acestui factor poluant ni 
atmosferei. Dar n-au trecut 
decît cîteva luni de Ia In
trarea în funcțiune a pri
melor capacități de pro
ducție alo combinatului și 
orașul — apreciată zonă 
turistică și localitate cli
materică — a început , să 
fie, in unele zile, invadat 
de nori uriași de praf.
Astfel stind lucrurile,
întreb : ce se va intimpla 
cind va intra in funcțiune 
combinatul cu întreaga sa 
capacitate 7" Intr-o altă 
scrisoare, cititorul Ion Moi- 
ceanu din București, cîmpu- 
lungean de origine, ne re
latează și el despre cele 
văzute La fața locului cu 
prilejul unor recente vizi
te în orașul natal : „Pe o 
rază de kilometri întregi, in 
jurul combinatului, grădi
nile, livezile, casele au și 
fost acoperite de un strat 
de praf alb de calcar. Fru
musețile fără de seamăn 
ale orașului și împrejuri
milor au început să-și 
piardă din farmec. Acrul, 
cerul aceia curat, cum rar 
intîlnești In țară, este s- 
cum îmbîcsit de praf; soa
rele nu mai strălucește cu 
aceeași intensitate. Statul 
a investit sume Importan
te in instalații speciale de 
captare a prafului, dar, a- 
desea, acestea — nu știu 
din ce motive — nu func
ționează. Tovarăși specia
liști, Muscelul de nord a 
început să trăiască drama

Din satul Joseni, co
muna Berea, județul 
Buzău, la redacție a 
sosit o 
vitoare 
munca 
nesatisfăcătoare, 
mitctul de cultură și 
educație socialistă al 
județului Buzău, că
ruia redacția i-a a- 
dresat scrisoarea, a 
folosit prilejul pentru 
a analiza profund, sub 
toate aspectele, acti
vitatea cultural-edu- 
cativă de masă, pre- 
conizind, totodată, mă
suri care privesc în
treaga comună. Ți- 
nînd seama de carac
terul Instructiv al 
constatărilor și al mă
surilor luate, redăm 
pe larg din răspunsul 
sosit. „Situația sem
nalată corespunde în
tru totul realității. In 
acea așezare, situată’ 
la o distanță de 5 km 
de satul reședință al 
comunei, activitatea 
cultural-educativă șl 
munca cu cartea au 
fost mai puțin îndru
mate de către consi
liul de conducere al 
căminului cultural co
munal, ca și de către 
ceilalți factori cu 
munci de răspundere 
de la . nivelul comu
nei". După ce sîntem 
informați că, timp de 
cîteva 
trolat 
ceasta

sesizare pri- 
la faptul că 
cu cartea este 

Co-

zile, s-a con- 
și îndrumat a- 

activitate în

satul respectiv, în răs
puns se precizează că 
s-au luat următoarele 
măsuri : „îmbunătăți
rea planurilor de 
muncă ale căminelor 
culturale și biblioteci
lor din comună, pen
tru ca activitățile pre
conizate să răspundă 
In mai mare 
cerințelor 
permanente 
terințelor i 
(subl. ns.) ; 
rea ciclului 
politice și 
educative de masă in
titulat „Din îndemnul 
conștiinței socialiste" ; 
activizarea formațiilor 
artistice de amatori 
(brigăzi de agitație, 
dansuri populare, gru
puri vocale, de teatru 
și interpreți indivi
duali) de pe lîngă 
fiecare cămin cultural 
sătesc și prezentarea 
unor programe artis
tice adecvate". Din 
răspuns desprindem și 

, alte măsuri cu carac
ter organizatoric. Ast
fel. vor fi reorgani
zate' și activizate co
lectivele 
sprijin 
fiecare 
ral și 
tească, 
sarcini 
ror activiștilor cultu
rali. De asemenea, 
trimestrial, biblioteca
rul comunal va îm
prospăta fondul de . 
carte de .la unitățile 
filiale din cadrul co
munei, organizind ac
țiuni de popularizare 
a cărții' si la nivelul 
satelor. Răspunsul pre
vede că in luna mar
tie vor avea loc 
schimburi de expe
riență în scopul pro
movării unor forme, 
șl miiloace - eficiente • 
de activitate cultural- 
educativă și In aceas
tă parte a județului.

PROGRAMUL I

măsură 
educației 
și pre- 

oamenilor 
organiza- 

de acțiuni 
cultural-

obștești de 
de pe lingă 

cămin cultu- 
bibliotecă să- 

stabilindu-se 
precise tutu-

Concis, la obiect
Consiliul popular al județului Ilfov : „în 

vederea asigurării condițiilor de deplasare a 
copiilor din satul Bălteni, care învață la 
școala din satul Brătulești, urmează să se 
la măsuri pentru amenajarea sectorului de 
drum din sat și piuă la halta C.F. Scro- 
vistea. Lucrările vor începe ih primăvara 
acestui an".

Consiliul popular al județului Gorj : „Di
recția sanitară județeană a dispus ca pe 
șantierul termocentralei Rovinari să se în
ființeze un punct de stomatologie, dotat cu 
aparatura șl instrumentarul necesar acordă
rii asistenței de urgență. Lucrările de teh
nică dentară se vor efectua la dispensarul 
medical din colonia.Roșia".

Consiliul ■ județean ai sindicatelor Dolj t. 
„Luindu-se legătura cu trustul S.M.A., Di
recția generală agricolă Dolj și conducerea 
C.A.P. Fărcașu, s-a hotărît să se aloce o 
cantitate de 10 tone porumb pentru a fi re
partizat mecanizatorilor care au contribuit 
la realizarea depășirii planului".

Neculai ROȘCA

ARGON DE CALITATE SUPERIOARĂ
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scinteii", L. Deaki). De cîite- 
va luni, la Combinatul de în
grășăminte azotoase din Tg. 
Mureș funcționează o instalație 
modernă de argon. La fabrica
rea argonului se folosește o 
tehnologie avansată, produsul 
fiind recuperat din gazele rezi
duale ale fabricilor de amoni
ac. Calitatea argonului fabri
cat aici satisface exigențele

cele mai înalte, fiind compe
titiv cu argonul fabricat de țări 
cu veche tradiție în acest do
meniu. Noul produs românesc, 
fabricat la Combinatul de 
grășăminte azotoase din 
Mureș, se utilizează pentru 
dura In aluminiu, pentru 
dura In oțeluri speciale și
pru, în tratamentul oțelurilor 
inoxidabile și altele.

în- 
Tg. 
su- 
su- 
cu-

poluării aerului. Salva
ți-! !".

Am început Investigațiile 
noastre, mergînd pe urme
le scrisorilor primite, cu 
un scurt popas la Inspecto
ratul sanitar de stat al ju
dețului Argeș. „Cîmpulun- 
gul este afectat în prezent 
de două mari surse de po
luare a atmosferei : uzina 
electrică din Schitu Golești

derne cu care este dotat 
combinatul.

Din cauza prafului, zona 
este acoperită adesea de 
o ceață densă, neobiș
nuită, care face ca, în ju
rul orelor 16 (iarna, bineîn
țeles), la nivelul combina
tului să se lase deja Întu
nericul. După unele apre
cieri, la Cimpulung-Mus- 
cel seara se lasă acum cu

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 45-a.

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, Județul 

Botoșani.
18.20 Căminul.
19,00 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală.
19.20 1001 de seri : filmul „O zi 

acasă la Donald" (I).
19.30 Telejurnal n Cincinalul Îna

inte de termen — cauză ■ 
Întregului popor.
L săptăminU : „Un
țărm de liniște" de V. Vasl- 
lache, pe versuri de Flavla 
Buref. Interpretează Doina 
Spătaru-Olinescu.
Ancheta TV : „Conviețuire". 
Roman foileton : „Piatra Lu
nii" — după romanul lui W. 
Collins. Episodul V (ultimul). 
Regia : Paddy Russell. 
Revista llterar-artlstlcă TV.

•Ui întregul!
) 20,00 Cîntecul

V
I

i

i.

20,05
20,45

( 
î 
)

-----1, j
che* J 
pro- V 

ducțte a studiourilor cinema- . 
tografice iugoslave. Regla : l 
M. Strhac. Cu_: D._ Popovic,

21,30
22^50 Luminile rampei. O seară la 

teatrul muzical „Nicolae 
Leonard" din Galați.

PROGRAMUL U

20,00 Avanpremieră.
20,OS Film serial pentru 

„Delfinul Flipper".
20,30 Dans și muzică de pretutin

deni. Cintece sl dansuri
populare din Cehoslovacia,
Ungaria și Bulgaria.

21,00 Film artistic : „A fost che
mată șl clasa a V-a“ — 1 
ducțte a studiourilor cinema-

eoptf î

S. Ilic șl N. Patarky.

Ample lucrări edilitare
in comuna

x' r

Ții

vegheri a procesului de 
ardere In cuptoare. Dacă 
arderea nu este perfec
tă, cantitatea de gaze
acumulată în riectrofil-
tre depășește procentul
normal și se creează peri
colul explodării acestora. 
De aceea, ele se opresc 
automat ori de cîte ori se 
depășește limita admisă de 
gaze și, plnă la reintrarea

DOSARUL POLUĂRII

se înserează
ți combinatul de materiale 
de construcții — ne spune 
dr. Apostol Florescu, șef 
de secție la această insti
tuție. Prima aruncă anual 
In atmosferă, în împreju
rimi, potrivit determinări
lor noastre, 453 tone de 
cenușă pe kilometrul pă
trat. Uzina este propusă 
pentru dezafectare. înce- 
plnd cu a doua jumătate a 
anului trecut, cînd au In
trat în funcțiune primele 
capacități de producție la 
combinatul de materiale de 
construcții, fenomenul po. 
luării atmosferei s-a ac
centuat. El este favorizat, 
pe de o parte, de curenții 
atmosferici anarhici care 
străbat această zonă, iar, pe 
de altă parte, de nefunc- 
țîonarea, în unele perioade, 
a electrofil.trelor ultramo-

o oră mai devreme ca de 
obicei. Noile norme de 
Igienă pentru atmosfera zo
nelor protejate, adoptate 
de Ministerul Sănătății, ne 
obligă să intervenim cu e- 
nergie. Ceea ce ne-am și 
propus pentru acest an".

Am vizitat și noi orașul 
și împrejurimile sale și 
ne-am convins că întreaga 
zonă din jurul combinatu
lui este acoperită de ceață. 
„Praful ajunge, Intr-ade
văr, si în oraș — ne spu
ne Gh. Saulea, șeful secției 
electrice a. combinatului. 
Evident, numai atunci clnd 
nu funcționează electrofil
trele. Din păcate, timpii 
lor de oprire sînt încă 
inadmisibil de mari. Și a- 
ceasta, datorită deselor de
fecțiuni ce se ivesc la cup
toare, insuficienței supra-

lor In circuit, praful iese 
în voie în atmosferă, In 
cantități imense. O altă 
cauză a poluării este proas
ta exploatare a instalații
lor. Ducem încă mare lip
să de oameni calificați.

Discutăm problema și cu 
lng. Ion Iacoljescu, directo
rul Combinatului de mate
riale de construcții din 
Cîmpulung: „Dacă n-am a- 
vea electrofiltrele — instala
ții din import, de inaltă teh
nicitate, care asigură cap
tarea a 99 și ceva la sută 
din praful de calcar măci
nat ce ar urma să iasă pe 
coșuri — am fi nevoiți să 
aruncăm in atmosferă, în 
24 de ore, 900 de tone de 
praf de calcar. Se în
registrează, intr-adevăr, 
dese opriri la electrofil- 
tre —uneori și 5—6 pe

în ultimii ani, in comuna 
Gruia (Mehedinți) a fost con
struită o șosea modernă, îm
brăcată cu asfalt. In centrul 
comunei s-au Înălțat noi o- 
biective social-culturale care 
prefigurează viitorul oraș : ipa- 
șazine moderne, cămin cui- 

,. . — , locuri,
eu zeci 

labo- 
pe 
pe 
o 

de

turăl cu peste 1 200 de 
școli noi, încăpătoare, 
de săli de clasă, cu 
ratoare, trotuare construite 
principala arteră a comunei 
o lungime de' peste 3 km, 
baie comunală aflată In faza 
finisare, dispensarul uman.

Cu aiteva luni în urmă, lo
cuitorii din Gruia au hotărlt ca 
in acest an să înceapă lucră
rile de alimentare cu apă a co
munei.

Virgil TATARU
corespondentul „Scinteii”
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LA CĂLIMĂNEȘTI

Clinică balneo- 
fizioterapeutică

RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Scinteii", I. Stanciu). — La Că- 
limănești se fac ultimele pre- ’ 
gătiri pentru deschiderea unei 
secții clinice de cercetări cu 70 
de locuri. Ea va asigura asisten
ța medicală de balneo-fiziotera- 
pie și vrecuperare medicală, În
drumarea tehnică și metodologi-, 
că a stațiunilor balneare de pe 
Valea Oltului, realizarea unor 
studii de cercetare clinico-tera- 
peutică. Totodată, noua secție 
va deveni o bază de învățămint 
post-universitar pentru medici și 
farmaciști.

zl — timp In care norii 
de praf ies, inevitabil, In 
atmosferă. Proiectanții au 
da.t asigurări că, in astfel 
de' cazuri de forță majoră, 
praful ieșit In atmosferă 
va urma sensul curgerii 
Argeșului și nu va afecta 
orașul. Dar, din cauza 
curenților anarhici, trîm- 
bele de praf se împrăș
tie peste tot, chiar și 
în oraș. Oamenii au din 
acest punct de vedere 
dreptate. Ne vom stră
dui să preîntîmpinăm, pe 
cît posibil, ieșirea din func
țiune a electrofiltrelor și, 
astfel, să protejăm zona 
împotriva poluării".

De la ing. Ion Răuțoîu, 
șeful secției cuptoare, a- 
flăm, nu fără nedumerire, 
lucruri noi : In cazul defec
tării cuptoarelor, care se 
ln.tlmplă acum destul de 
des, perioada opririi aces
tora nu este aceeași cu 
cea a nefuncționării elec
trofiltrelor. De la repune
rea In funcțiune a cuptoa
relor trebuie să treacă mi
nimum o oră plnă Ia 
recuplarea electroiiltrelor. 
Timp In care, se Înțelege, 
praful lese nestingherit In 
atmosferă. „Problema se 
pune nu numai din punct 
de vedere al impurificării 
atmosferei — sublinia tov. 
Ștefan Gheorghe. inginerul 
șef cu problemele produc
ției din combinat — ci 
și din acela al pierderi
lor de producție pe care le 
Înregistrăm în acest mod. 
Tocmai de aceea, asigurăm 
populația orașului și a așe
zărilor Învecinate că ne 
vom strădui din răsputeri— 
— și condiții avem — să 
punem caoăt stării de lu
cruri in discuție".

Noile norme de Igienă 
pentru atmosfera zonelor 
protejate, elaborate de Mi
nisterul Sănătății, obligă 
conducerea tntrenrinderii 
să ia toate măsurile pen
tru a reduce la minimum 
posibil fenomenul poluării 
orașului și a! frumoaselor 
sale împrejurimi.

Alexandru STROH 
Gheorghe CÎRSTEA
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A REÎNCEPUT
CAMPIONATUL

Anul fotbalistic 73, returul acestui al 55-lea cam
pionat al divizionarelor A, a debutat ieri sub sem
nul dorinței — declarate anticipat — a jucătorilor, a 
antrenorilor (implicit a cluburilor și a forului federal) 
de a reafirma fotbalul nostru atît pe plan intern, cît 
și internațional. Nu ne propunem acum o retrospec
tivă ; ceea ce aveau de spus, ceea ce trebuie făcut 
în acest scop — toți. cei legați direct de activitatea 
fotbalistică au spus și au stabilit pînă la această oră. 
Important înainte de orice, deviză permanentă pen
tru jucători, pentru antrenori, este să mențină cit mai 
sus ștacheta pregătirii, acordînd întreaga atenție an
trenamentelor și meciurilor săptămînale. Muncă și 
ambiție sportivă, disciplină fără nici un rabat, deo
potrivă pe terenul de sport și în viața particulară 
— iată imperativele noului sezon fotbalistic. Este de 
la sine înțeles că, mărind numărul valorilor fotbalis
tice individuale și pe echipe, sporind deci nivelul

campionatului, afirmarea reprezentativei naționale, 
intrarea și menținerea ei in rîndul eșalonului fruntaș 
al fotbalului continental — dorință legitimă a opiniei s 
sportive românești — devin întru totul posibile. Tenta
tiva fotbalului nostru de a se califica ain nou pentru 
turneul final al campionatului mondial nu trebuie ra
tată 1

Duminică, în etapa inaugurală a returului, echi
pele nu au arătat poate lucruri deosebite ; o apre
ciere asupra potențialului lor real — mai ales din 
punct de vedere tehnico-tactic — nu putem și nici 
n-ar fi posibil să facem după aceste numai 90 de 
minute. Starea terenurilor (în majoritate alunecoase) 
a influențat vizibil calitatea execuțiilor, a paselor și 
a șuturilor, mișcarea pe cîmpul de joc, dar a scos în 
relief buna pregătire fizică a mai tuturor jucăto
rilor.

Asupra etapei însă vom reveni.

TEHNICE

Bloca| perfect al rapidistelor tn partida cu Universitatea

ATLETISM

-

REZULTATE

SOSIREA 
NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII 
VOLTA SUPERIOARĂ

._,mbătă seara a sosit în Capitală 
Pierre Ilboudo, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Volta Superioară in Repu
blica Socialistă România. (Agerpres)

CRONICI TELEGRAFICE
U.T.A. S-OF. C. ARGEȘ

(0-0).
Un joc plăcut, în prima repriză, 

insă cu prea puține faze „tari" în 
fața celor două porți. Piteștenii au 
avut inițiativa, ocaziile lor au fost 
ceva mai clare. Arădanii s-au apă
rat totuși foarte exact, lăsînd im
presia că vor reuși să obțină un 
rezultat de egalitate. în ultima ju
mătate de oră, piteștenii — mereu 
In atac — nu mai pot 
obțin o victorie clară, 
ritată. în toamnă, 
U.T.A.

fi stăvilifi și 
absolut me- 
2—1 pentru

A.S.A. TG. MUREȘ — STEAUA 
1—0 (1—0).

Un meci echilibrat, în care totuși 
atacurile celor de la A.S.A. au fost 
mai incisive. Steaua putea egala la 
scurt interval de la primirea golu
lui. După pauză, bucureștenii sint 
mai hotărîți, punînd la grea încer
care poarta gazdelor. Faze nume
roase de certă valoare tehnică. Suc
cesul localnicilor este absolut meri
tat. în toamnă: 4—2 pentru Steaua.

F. C. PETROLULDINAMO
3—1 2-0).

Gazdele ni s-au părut mai decise, 
mai clare in ofensivă. Golurile din 
prima repriză au rezultat din faze 
apreciate de publicul spectator.

JIUL—UNIVERSITATEA CLUJ 
1-1 (0-1).

Jiul a realizat cu foarte mare 
greutate un rezultat egal. De abia 
Începuse partida și clujenii au des
chis scorul. Finalul avea să fie de
moralizant tocmai pentru aceștia ; 
cu un efort extraordinar, spre sa
tisfacția/ suporterilor fotbalului lo
cal, Libardi înscrie golul atit .de aș
teptat. In toamnă : 2—2.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 4—6 (3—1).

Ambele echipe au manifestat o 
mara poftă de joc. Rapidiștii sînt 
primii care trec la atac, șutul lui 
Neagu din 
parat decît 
puțin timp 
Răducanu 
înlocuit cu —T-—-v- —-j 
asistăm la o faii'&șțicăț’tȘJții^hare 
ie scor, la înscrierea — de -către 

— a cinci (lî goluri, 
lui Oblemenco a fost 
fructuoasă. în toamnă : 
eraioveni.

minutul 10 neputînd fi 
prin henț în careu. La 
după golul respectiv, 
este accidentat și este 
Niculescu. Las reluare,

eraioveni 
Teintrarea 
deosebit de 
2—1 pentru

S.C. BACĂU — SPORTUL STU. 
DENȚESC 1—1 (1—0).

Inițiativa, cum era și firesc, 
fost de partea băcăuanilor. S 
denții au contraatacat de citeva 
ori periculos, Ghiță a „scăpat" de 
un gol în prima repriză, grație... 
barei. După pauză Insă, egalarea 
n-a mai fost ratată. Rezultatul ii 
avantajează pe oaspeți. Un inci- 
.dent regretabil : Lucaci .(Sportul 
Studențesc) a fost eliminat: in ul
timul minut de joc, pentru lovirea 
intenționată a unui adversar (Dem- 
brovski). în toamnă : 2—0 pentru 
băcăuani.

C.S.M. RE-STEAGUL ROȘU 
ȘIȚA 5—1 (2—1).

începutului puternic al brașove
nilor, reșițenii i-au răspuns prin- 
tr-un joc calm. Egalitatea din min 
16 putea rămîne foarte bine pînă la 
pauză, dar, la o învălmășală, cu 
cîteva secunde înainte, brașovenii 
au luat iarăși conducerea.

C.F.R. CLUJ — FARUL 
(2-0).

Echipa oaspeților nu a arătat de
loc că a venit la Cluj pentru vic
torie. Cu un scor egal ar fi fost 
mulțumiți. Fotbaliștii clujeni, cu 
același neobosit „veteran", Adam, 
au ciștigat destul de comod. In 
toamnă : 1—0 pentru Farul.

NOI COMPETIȚII DE MASA 
PE PLAIURILE SUCEVENE

SUCEAVA (Corespondentul „Scln- 
țeii“, Gh. Parascan). — Duminică. în 
numeroase localități ale județului 
Suceava, au fost organizate întreceri 
sportive de sezon, cu un pronunțat 
caracter de masă. în municipiul Su
ceava, bunăoară, la concursurile de 
schi, săniuțe, ștafete aplicative, pre
cum și la alte jocuri distractive pe 
zăpadă au luat parte peste 4 000 de 
tineri din școli, întreprinderi și in
stituții. La Gura Humorului «-a

Campionatele de BASCHET. 
Masculin — Etapa a XlX-a: Ra
pid—Politehnica Cluj 61—56, 
Dinamo—Voința 91—64, Steaua— 
Universitatea Cluj 85—83, Poli
tehnica București — Academia 
Militară 90—88 (după prelun
giri !), I.E.F.S. —■ Universitatea 
Timișoara 74—64, I.C.H.F.—Fa
rul 75—58. Etapa a XX-a : Uni
versitatea Timișoara — Steaua 
86—84, Politehnica București— 
Politehnica Cluj 68—61, Dina
mo—Universitatea Cluj 97—66, 
Farul—Voința 97—66.

Feminin : Universitatea Timi
șoara—Crișul 59—55, I.E.F.S.— 
Sănătatea Satu-Mare 72—40, 
Constructorul—Voința București 
49—48, Universitatea Cluj—Vo
ința Tg. Mureș 79—55.

3—1.

□

HANDBAL. La
astăzi un turneu 
pentru echipe feminine.
cipă : I.E.F.S.
tila Buhuși, Rulmentul Brașov, 
o selecționată a orașului Chiși- 
nău, echipa Institutului de edu
cație fizică din Sofia și Uni
versitatea Iași.

m), in urma campioanei 
Annelie Ehrhardt.

Iași Începe 
internațional 

Parti- 
București, Tex-

ETAPA VIITOARE 
(18 martie)

CLASAMENTUL

La reluarea campionatului de rugbi

jj «

în aceeași zi, 
stațiuni Vatra 
sub genericul

RUGBI: in decor de iarnă. 
Ieri, pe terenul din Parcul Co
pilului : Grivița roșie—Farul 
Constanta.

Foto : E. Dichiseanu

Dinamo 16 9 3 4 26—16 21
Steaua 16 8 4 4 27—13 20
U. Craiova 16 6 7 3 29—23 19
C.F.R. Oluj 16 7 5 4 19—14 19
Jiul 16 8 3 5 23—20 19
F.C. Petrolul 16 7 4 5 15—14 18
S.C. Bacău .16 7 4 5 20—20 18
Steagul roșu 16 6 3 7 21—12 15
F.C. Argeș 16 6 3 7 24—17 15
Rapid 16 5 5 6 19—17 15
A.S.A. Tg. M. 16 7 1 8 22—26 15
U.T.A. 16 4 6 6 17—20 •â 14
U. Cluj 16 5 4 7 16—28 14
Farul 16. 5 3 8 9—19 13
C.S.M. Reșița 16 3 6 7 14—25 12
Sp. Stud. 16 2 5 9 15—32 9

Universitatea Craiova-Dinamo, 
Universitatea Cluj-F. C. Argeș, 
Farul-Steagul Roșu, Steaua- 
C.F.R. Cluj, Sportul studențesc- 
A.S.A. Tg. Mureș. C.S.M. Reși- 
ța-S.C. Bacău, F.C. Petrolul- 
Jiul, U.T.A.-Rapid.

Campionatele de VOLEI. Fe
minin : I.E.F.S. — Universitatea 
3—0, Dinamo — Constructorul 
3—0. Universitatea Timișoara— 
C.S.M. Sibiu 3—2. Farul—Medi
cina 1—3.

Masculin: Rapid—Electra 3—2, 
Dinamo—Progresul

ȘAH. — Partida centrală a 
rundei a 4-a din cadrul turneu
lui internațional din Aula Bi
bliotecii Centrale Universitare 
din Capitală s-a disputat Intre 
marii maeștri Mark Taimanov 
și Florin Gheorghiu și s-a în
cheiat remiză la mutarea a 
17-a. Același rezultat a fost 
consemnat și în partidele Pytel 
(Polonia) — Ghizdavu și Stăn- 
ciu—Stoica. Partoș l-a Învins 
pe cehoslovacul Fichtl. în cla
sament conduce Dumitru Ghiz
davu (România) cu 3 puncte, 
urmat de Knaak (R. D. Ger
mană) — 2,5 puncte și o par
tidă întreruptă și Taimanov 
(U.R.S.S.) — 2,5 puncte.

Europenele" de sală de la Rotterdam99
Campionatele europene de atle

tism în sală s-au încheiat ieri în 
marea sală a sporturilor din Rotter
dam. Pentru atletismul românesc, 
recenta ediție a „europenelor" in
door a însemnat, după cum se știe, 
evidențierea a doi dintre reprezen
tanții săi cei mai autorizați 
rol Corbu și Valeria ~ 
și-a văzut încununate 
o medalie 
proba de 
precum la 
medalie de argint în proba de gar
duri (60 
olimpice

Ca
ii Valeria Bufanu. Corbu 

j eforturile cu 
de aur (pentru locul I în 
tripiusalt), iar Bufanu — 
olimpiada muncheneză —

în ziua a doua, la trei probe au 
luate parte și sportivi români : Va
leria Bufanu la 60 m plat, Czaba 
Dosa la săritura in înălțime, Nicolae 
Perța la 60 m garduri.

Rezultate de ieri, primite pînă la 
Închiderea ediției : 800 m femei — 
Iordanova (Bulgaria) 2’02”66/100, nou 
record mondial de sală ; 1 500 m fe
mei — E. Tittel (R.F.G.) 4T6”17/100.

La campionatele de la Rotterdam, 
sîmbătă au mai concurat Viorica 
Visoopoleanu (locul VI, cu 6.04 m 

și tînărul 
(ajuns in 
m plat).

la săritura în lugime) 
sprinter Dorel Cristudor 
semifinalele probei de 60

PLENARA COMITETULUI FEDERAL
DE ATLETISM

Ieri a
F.R.A. care a discutat 
mă a biroului federal 
tății de ' atletism 
1969—1972 și planul de 
labilitate pînă în anul
Desfășurată în lumina prevederilor 
recentei hotărîri a plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului, 
document căruia toți vorbitorii i-au 
subliniat cu însuflețire importanța 
decisivă pentru evoluția ascendentă 
a atletismului românesc, lucrările co
mitetului F.R.A. au consemnat unele 
progrese și unele rezultate pozitive 
apreciind, totodată, că aceste rezul
tate nu sînt pe măsura cerințelor, a 
posibilităților și a condițiilor de care 
dispun mișcarea atletică, în general, 
și atletismul de performanță, în spe-

avut loa plenara comitetului 
darea de sea- 
asupra activi- 
în perioada 
măsuri cu va- 
1976, inclusiv.

desfășurat finala pe oraș a Cupe! 
„8 Martie" la schi.
pîrtiile frumoasei 
Dornei au găzduit,
„Cupa Domelor", o amplă compe
tiție interjudețeană la schi (fond șl 
probe alpine), competiție în care 
s-au confruntat, alături de sportivii 
fruntași suceveni, și colegii lor din 
județele Bistrița-Năsăud și Mara
mureș.

Au fost supuse criticii unele nea
junsuri din activitatea C.N.E.F.S., a 
F.R.A., a consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport, precum și a 
cluburilor și asociațiilor. S-a subliniat 
de către multi vorbitori faptul că 
tocmai consiliile județene de specia
litate nu acordă importanță atletis
mului și nu ajută la dezvoltarea lui 
prioritară. Unele excepții remarcate 
de plenară, cazul județului Argeș, de 
exemplu, nu fac decît să confirme 
marile disponibilități neexploatate în 
fiecare dintre județele țării.

O atenție specială au acordat vor
bitorii neajunsurilor muncii de la 
secțiile de performanță ale cluburi
lor și asociațiilor, în unanimitate, 
insistîndu-se asupra necesității ime
diate de a se pune capăt indiscipli
nei și lipsei de ordine în activitatea 
tehnicienilor și sportivilor. S-a cerut 
ca în modul cel mai hotărît să se 
introducă norme de control pentru 
fiecare atlet, iar fiecare antrenor să 
lijcreze efectiv cele 40 de ore săp- 
tămînal.'

Problemele^ dezvoltării bazei de 
masă a atletismului, în special, ale 
aplicării imediate și fructuoase ale 
prevederilor Hotărîrii C.C. al P.C.R. 
în domeniul educației fizice și spor
tului școlar au stat în centrul dez
baterilor, formulîndu-se un șir de 
sugestii și propuneri. în mod con
cret s-a stabilit de către comitetul 
F.R.A. extinderea unităților de tipul 
liceului de profil din Cîmpulung 
Muscel, înființarea unor noi unități 
școlare pentru elevii taientați și le
garea acestor unități de cluburi de 
performanță, cu specialitate atletică, 
în același sens, se prevede mărirea 
numărului secțiilor de atletism de 
la 351 (în prezent) pînă lâ 544 '(în 
1975), ca și a numărului de sportivi 
legitimați de Ia 21 000 la 30 000 (in 
1975). Desigur, așa după cum re
marcau unii vorbitori, cifrele acestea 
vor avea o semnificație adevărată 
numai în cazul în care fiecare sec
ție va fi bine organizată și viabilă 
pentru performanță, iar atleții vor 
fi recrutați după criterii riguros 
științifice, fiind apoi supuși unui 
proces intens de instruire și edu
cație. în încheiere, comitetul F.R.A. 
a 'aprobat bugetul și calendarul 
competițional pe anul în curs. Cu 
ocazia plenarei s-au înminat diplo
me și plachete unor vechi și meri
tuoși activiști pe tărlmul atletismu
lui.

LA C.E.I.L. BACĂU

Ihi tipuri de case
prefabricate din lemn
La C.E.I.L. Bacău a Început 

construcția unor noi tipuri de 
case prefabricate din lemn pen
tru zonele turistice montane sau 
de pe litoral. Noile locuințe — 
care poartă nume sugestive ; 
„Ghiocel", „Montana", „Violeta" 
etc — sint realizate in diferite 
tipuri, de la garsoniere pină la 
apartamente cu cite 3 și 4 ca
mere, cu dependințe și terase. 
Casa tip „Ghiocel", bunăoară, 
este formată din 3 camere (una 
de zi și două dormitoare), cu 
dulapuri înzidite, baie și bucă
tărie. Pereții sint realizați din 
panouri prefabricate. Finisajele, 
executate în culori pastelate, din 
materiale noi, conferă caselor 
un aspect plăcut și o protecție 
bună la intemperii și uzură. 
Noile tipuri de case prefabricate 
sint echipate cu instalații sani
tare și de iluminat, precum și 
cu posibilități de racordare la 
rețeaua de termoficare.

Datorită gradului de confort 
sporit și utilității lor, casele 
prefabricate din lemn realizate 
Ia Bacău sint tot mai solicitate 
atit în țară, cit și peste hotare, 
în ultimele zile au fost expe
diate noi Ioturi de case prefa
bricate pentru stațiunile balneo
climaterice de la Herculane, Li- 
pova și Vatra Dornei. Pentru 
prospectarea pieței externe, noile 
tipuri de case prefabricate au 
fost prezentate în ultima vreme 
la numeroase tirguri și expozi
ții organizate în Austria, Iugo
slavia, Grecia, Olanda, unde 
s-au bucurat de aprecieri. Com
binatul băcăuan exportă astăzi 
case prefabricate in R.F. a Ger
maniei, Franța, Austria, Israel 
și în alte țări. începind din acest 
an, casele prefabricate sint rea
lizate după un sistem nou de 
îmbinare a pereților. în felul a- 
cesta se reduce simțitor timpul 
de montare a unei case, iar fi
nisarea completă se face în fa
brică și nu la locul de montare, 
ca pină acum.

GH. BALTĂ
corespondentul „ScTnteH*

v. MIRONESCU

LA FABRICA „VICTORIA” 
SIBIU

O INIȚIATIVĂ
... . . >■,(.. ;y,.. ■- v

VALOROASA
SIBIU (Corespondentul „Scln- 

teii", Nicolae Brujan). — Ia 
sfirșitul anului, la fabrica de 
produse zaharoase „Victoria" 
Sibiu s-a introdus o valoroasă 
inițiativă a colectivului de mun
că de aici, sub genericul „Este
tică, gram, secundă". Aplicată 
în mod experimental în cursul 
lunii decembrie Ia una din sec
țiile de bază, ea avea să fie ge
neralizată în Întreaga fabrică 
încă din primele zile ale acestui 
an. Care sînt rezultatele după 
două luni ?

— Rezultatele au întrecut toa
te așteptările — ne-a spus tova
rășa inginer Elena Jurca, direc
toarea fabricii. Am obținut, da 
pildă, o producție-marfă peste 
plan in valoare de un milion lei, 
productivitatea muncii a crescut 
cu 2,4 la sută și nu am înregis
trat nici un refuz de calitate. 
Cit despre eficiența economică, 
trebuie subliniat că la grupa 
produselor de patiserie, cheltu
ielile materiale au fost reduse 
cu 64 Iei la tona de produse, iar 
prin valorificarea deșeurilor 
s-a obținut un plus de 27 kg 
produse finite ta fiecare tonă, 
în același timp, a crescut Indi
cele de utilizare a mașinilor.

Un centru pentru juniori

Concurs pentru micii înotători la bazinul olimpic din parcul sportiv 
„23 August"

■ ■ •

Șahista noastră Alexandra Ni- 
colau continuă să conducă în 
turneul internațional feminin de 
la Belgrad, totalizînd după cinci 
runde 4,5 puncte. Urmează în 
clasament Kozlovska (U.R.S.S.) 
— 3 puncte și o partidă între
ruptă. Alexandra Nlcolau a 
ciștigat partida întreruptă cu 
ShuJ (U.R.S.S.), iar în runda a 
5-a a învins-o pe vest-germana 
Vasnecki.

ria), a fost clștigată de schiorul 
român Dan Cristea. învingăto
rul a realizat pe un traseu de 
537 m (cu 65 de porți în prima 
manșă și 69 de porți în manșa 
a doua) timpul de 1I3”26/1OO. Pe 
locul doi s-a clasat concurentul 
bulgar S. Dikov, iar pe locul 
trei polonezul Cvikla.

Proba de slalom special din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
armatelor prietene, care se des
fășoară la Pamporovo (Bulga-

La Sofia s-a desfășurat întîl- 
nirea de scrimă dintre echipele 
de sabie ale României și Bulga
riei. _ 
frunte 
purtat victoria cu scorul 
10—6.

Formația României, în 
cu Dan Irimiciuc. a re

de

din prima divizie a 
și-au reluat activi

tatea competițională. Returul cam
pionatului, în general competițiile o- 
ficiale din acest an, capătă un plus 
de interes pentru toți cei ce Îndră
gesc sportul cu balonul oval : în 
1973 se împlinesc 60 de ani de la pri
mul meci de rugbi disputat în Ro
mânia. Este, desigur, un eveniment 
care poate și trebuie să stimuleze la 
o muncă de calitate pe jucătorii și 
secțiile de rugbi din Capitală și din 
țară.

Din cele văzute, ca și din știrile 
primite, rezultă că meciurile desfășu
rate Ieri (Ia București, Sibiu, Iași 
și Timișoara) au 
totală a 
victoria 
veritabil 
tă ziua, 
controlul balonului, viteza de depla
sare au avut de suferit. Pe terenul 
din Parcul Copilului, echipa Grivița 
roșie a învins Farul Constanta cu 
18—4. Toate punctele au fost reali
zate din încercări, care de care mai 
frumoase. V. Rusu, Pavlovici, Da- 
maschin (două) — pentru învingători 
(Comănici o transformare) ; Caragea 
— pentru învinși. Echipa constănțea- 
nă, sintem siguri, ar fi putut da o 
replică mult mai bună, pe măsura 
valorii jucătorilor ce-i are, dar — 
încă 
vița 
fază 
kos. 
pentru bruscarea arbitrului.
celor doi (contrar normelor de spor
tivitate), nu trebuie să rămină fără 
sancțiunile ce se impun. Sub rapor
tul nesportivității, datori au rămas 
și unii rugbiști de la Grivița : Ma
rinescu, Sabău și Țibuleac.

în partida de la Timișoara, din
tre echipa campioană. Universita
tea, și Știința Petroșani, victoria a 
revenit timișorenilor cu 6—0. Și

Cele 14 echipe 
rugbiului nostru

relevat angajarea 
jucătorilor In lupta pentru 
cluburilor lor. în Capitală, 
decor de iarnă : a nins toa- 
Firesc, in astfel de condiții

din primele minute, cînd Gri- 
a deschis scorul (e drept, la o 
discutabilă) — Dărăban și Bu- 
au fost eliminați de pe teren 

Gestul

aici, una dintre echipe (Știința) — 
a jucat cu efectivul redus, din cau
za eliminării — în min. 56 — a lui 
Dinu.

Alte rezultate : Gloria—C.S.M.
Suceava 14—0, Sportul studențesc— 
Vulcan 9—0, Dinamo—Precizia Să- 
cele 8—0, Politehnica Iași—Steaua 
0—8, C.S.M. Sibiu—Rulmentul Bîr- 
lad 13—4.

Clasamentul — după această a 
14-a etapă — are același lider : 
Steaua. Victoria ei la Iași (singura 
victorie în deplasare, ieri) îi spo
rește șansele la cucerirea titlului.

I. D.

cu specializare
Prin hotărîrea biroului Consiliului 

Național pentru Educație Fizică și 
Sport s-a aprobat înființarea, de la 
începutul lunii martie, a unui centru 
de pregătire a juniorilor la lupte și 
box in cadrul grupului școlar al Uzi
nelor de autoturisme din Pitești. 
Susținut prin măsuri concrete de că
tre M.E.I. și factorii locali compe
tent!, centrul va cuprinde 80 de spor
tivi din rîndurile elevilor. Acestora 
le va fi asigurată o concordanță 
cotidiană deplină intre procesul de 
învățămînt profesional și programul 
de antrenamente prin încadrarea în 
clase speciale. Beneficiind și de ce
lelalte condiții prielnice — instruc-

vremea
tori, bază sportivă in curs de ame
najare, internat și alimentație cores
punzătoare — elevii respectivi vor 
dobindi cunoștințele profesionale ne
cesare meseriei și, totodată, vor face 
primii pași spre performanță. Mă
sura de înființare și organizare a cen
trului specializat în două discipline 
importante se înscrie în concepția 
de a crea un fundament solid spor
tului de elită, fapt ce ne face să-i 
remarcăm importanța, iar, în același 
timp, ne îndeamnă să sugerăm foru
rilor interesate ca acest centru de 
juniori să fie legat de Ia bun început 
de un club ce se ocupă cu perfor
manța în lupte și box.

Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 
martie, in țară : Vremea se va ame- 
liora treptat in toate regiunile țării. 
Qerul va fi variabil, cu innorări 
mai accentuate la începutul interva
lului în sud-est, unde vor mai cădea 
precipitații locale. în rest — preci
pitații izolate. Vint potrivit. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 7 
și plus 3 grade, iar maximele vor 
oscila între minus 1 grad și plus 9 
grade.

în București : Vremea se va ame
liora treptat. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros in prima parte a 
intervalului cînd, temporar, vor că
dea precipitații. Temperatura ușor 
variabilă.

DIN LUMEA LAR
0 La Cardiff, în cadrul competiției 

internaționale de rugbi „Turneul 
celor cinci națiuni", s-au intîlnit se
lecționatele Tării Galilor și Irlandei. 
Rugblștli din Tara Galilor au obținut 
victoria cu scorul de 16—12 (6—3). în 
urma acestui rezultat, în clasamentul 
turneului conduc echipele Scoției și 
Tării Galilor cu cite 4 puncte.

Norwich 3—0 ; West Bromwich — 
Chelsea 1—1. Clasament : 1. Liver
pool — 48 puncte (din 33 meciuri) ; 
2. Arsenal — 48 puncte
jocuri) ; 3. Leeds United — 44 punc
te (din 31 meciuri).

nat învingători cu scorul 
(0-0).

de 1—0

(din 34

o în semifinalele turneului inter
național de tenis de Ia Paramus 
(New Jersey), americanul Clark 
Graebner l-a învins pe Hie Năstase 
cu 6—1, 7—5. în finală. Graebner îl 
va întilni pe compatriotul său Jimmy 
Connors, care l-a eliminat cu 6—4, 
6—1 pe spaniolul Juan Gisbert.

0 în campionatul englez de fotbal : 
Birmingham — Manchester United 
3—1 ; Crystal Palace — Wolverhamp
ton 1—1 ; Ipswich — Arsenal 1—2 ; 
Leeds United — Everton 2—1 ; Lei
cester — Derby 0—0 ; Liverpool — 
Southampton 3—2 ; Manchester City 
— Convetry 1—2 ; Newcastle — 
Stoke 1—0 ; Sheffield United — West 
Ham 0—0 ; Tottenham Hotspur —

O în „Cupa F.I.R.A.", la 
mande (Franța), selecționata 
cundă de rugbi a Franței 
reprezentativa Marocului 
(29—6).

Mar-
se.- 

a întrecut 
cu 73-6

loco La Aylesbury a avut 
Franța — Anglia, contind 
„Cupa ligii europene" la tenis 
masă. Jucătorii englezi au obținut 
victoria cu scorul de 5—2.

o în campionatul 
fotbal (tineret), la Paris. 
Scoția 0—3.

meciul 
pentru 

de

european de
Franța —

s-a dispu- 
locală La-

o La Elbasan (Albania) 
tat meciul dintre echipa 
binoti. și formația iugoslavă Sutjeska, 
contind pentru „Cupa Balcanică" la 
fotbal. Fotbaliștii albanezi au termi-

0 Selecționata de tenis a 
conduce cu 2—1 în meciul 
profesioniști) pe care-1 susține 
formația S.U.A., la Hartford (S.U.A.). 
Ken Rosewall l-a învins cu 6—3, 
6—2. 7—6 pe Marty Riessen. iar Roy 
Emerson a dispus cu 6—4, 4—6, 6—3 
de Arthur Ashe.

După cum s-a mai anunfat, punctul 
echipei americane a fost realizat de 
Stan Smith (7—6, 6—7. 7—5 cu John 
Newcombe).

Australie!
(jucători 

cu

O La Oberstdorf (Bavaria) au în
ceput campionatele mondiale de 
zbor cu schiurile. După prima zi, 
pe primul loc în clasament se află 
Hans Georg Aschenbach (R. D. Ger
mană) cu 418,5 puncte (sărituri de 
157 m și 152 m), urmat de Walter 
Steiner (Elveția) 418 puncte.

o în localitatea olandeză Apel- 
doorn a Început turneul final al 
„Cupei campionilor europeni" Ia vo
lei feminin. Performera primei zile

G Â
a fost formația Mim Budapesta, cane 
a învins cu scorul de 3—0 (15^-4, 
15—8, 16—14) formația Dinamo Mos
cova, favorita competiției. într-o altă 
partidă, echipa poloneză Start Lodz 
a dispus cu 3—1 (15—6. 16—14, 
10—15, 15—2) de Dynamo Berlin.

0 în. cea de-a doua zi a campio
natului mondial de hochei pe ghea
tă (grupa C), care are loc In Olan
da. s-au înregistrat rezultatele : O- 
landa — Ungaria 5—3 ; R. P. Chi
neză — Bulgaria 3—3 ; Norvegia — 
Danemarca 14—2 ; Franța — An
glia 3—1.

0 După 13 runde. In turneul in
ternațional de șah de la TALLIÎÎ, 
marele maestru sovietic Mihail Tal 
conduce cu 11 puncte. îl urmează 
Polugaevski (8,5 puncte și o parti
dă întreruptă), Spasski și Bronstein 
(cite 8 puncte). Tn partida centrală 
a rundei s-au întilnit foștii cam
pioni mondiali Spasski și Tal. A 
ciștigat Tal la mutarea 37.
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Alegerile parlamentare 
din Franța

IERI A AVUT LOC CEL DE-AL DOILEA TUR DE SCRUTIN
PARIS 11 (Agerpres). — în pri

mele ore alo dimineții de duminică, 
In 428 de circumscripții din Franța 
a-au deschis centrele de vot, în ca
drul celui de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor pentru desemnarea 
deputaților în Adunarea Națională. 
Primele rezultate sînt așteptate în 
cursul nopții de duminică spre luni.

în urma consultărilor ce au avut 
loc între diferite partide și grupări 
politice, la cel de-al doilea tur de 
scrutin au rămas pe listele electo
rale 927 candidați.

Agenția France Presse informează 
că în două circumscripții, alegerile

au fost amînate. 
care reprezintă 
narea Națională franceză va fi ales 
la 18 martie, iar in circumscripția 
din Insulele ~ 
fost amînate 
favorabil.

In primul
rat duminica trecută, au fost decla
rați aleși 60 de deputați care au în
trunit majoritatea absolută a votu
rilor exprimate. La alegerile de ieri, 
pentru a fi ales, un candidat tre
buie să obțină o majoritate simplă 
de' voturi.

Astfel, deputatul 
Polinezia în Adu-

Reunion alegerile au 
din cauza timpului ne-

tur de scrutin, desfășu-.

R. D. VIETNAM

Toate eforturile - spre stabilizarea 
rapidă a situației economice

Directivele Președinției Consiliului de Miniștri cu privire 
Ia îmbunătățirea și consolidarea organizării economiei țării
HANOI 11 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că Președinția 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Vietnam a difuzat Direc
tivele cu privire la îmbunătățirea și 
consolidarea organizării economiei, 
în vederea refacerii producției și a 
stabilizării vieții cotidiene a persona
lului întreprinderilor industriale, șan
tierelor de construcții, fermelor de 
stat, exploatărilor forestiere, comu
nicațiilor și transporturilor. Di
rectivele subliniază că victoria ob
ținută în lupta de rezistență națio-

MAROC

nală a creat condiții favorabile în 
R.D. Vietnam și, in același timp, ri
dică exigențe sporite pentru stabili
zarea rapidă a situației economice și 
a nivelului de trai al populației. In 
acest sens, este necesar ca, în cel 
mai scurt timp posibil, să fie resta
bilită producția în întreprinderile in
dustriale, să fie lichidate sechelele 
războiului, să fie readuse la normal 
condițiile de trai și de muncă ale ma
selor muncitoare. Problema cheie — 
se arată în directive — constă în 
perfecționarea conducerii economiei, 
în întărirea organizării ei și a diri
jării de către stat, cu scopul de a 
stimula avîntul maselor în cadrul 
unei mișcări în producție care să aibă 
obiective concrete, să se desfășoare 
conform unui plan realist.

Consiliul de Securitate condamnă hotărîrea regimului rasist 
de Ia Salisbury de a închide frontiera cu Zambia

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a 
încheiat, sîmbătă seara, dezbaterile pe marginea raportului prezentat 
de o comisie specială a O.N.U., adoptind două rezoluții cu privire la 
implicațiile economice și politice ale hotăririi regimului rasist de la 

i cu Zambia.Salisbury de a închide frontiera
In prima rezoluție, adoptată în 

unanimitate, Consiliul de Securitate 
lansează un apel tuturor statelor de 
a acorda asistență tehnică, financia
ră și materială Zambiei, pentru a 
permite acestei țări să aplice poli
tica sa de independență economică 
față de Rhodesia. Consiliul solicită, 
de asemenea. Națiunilor Unite și in
stituțiilor sale specializate să orga
nizeze un program de asistență pen
tru Zambia.

Cel de-al doilea document, cu pri
vire Ia aspectele politice ale situa
ției din zonă — adoptat cu 13 voturi 
(Marea Britanie și S.U.A. s-au ab
ținut) — arată că situația din Rho
desia constituie o amenințare pen
tru pacea internațională, accentuată 
de „actele agresive și provocatoare"

împotriva Zambiei, șî condamnă , cu 
energie refuzul Republicii Sud-Afri- 
cane de a-și retrage forțele militare 
din acest teritoriu. Rezoluția cere, 
de asemenea, Marii Britanii să se 
convoace o conferință constituțională 
în Rhodesia, cu participarea adevă- 
raților reprezentanți ai 
popor Zimbabwe, pentru

întregului 
realizarea 

unei înțelegeri cu privire la viitorul 
acestui teritoriu ; de asemenea, soli
cită acesteia să facă tot posibilul 
pentru a permite exercitarea liberă 
și integrală a dreptului populației 
din Rhodesia la autodeterminare și 
independență.

Cele două rezoluții au fost prezen
tate de Guineea, India, Indonezia, 
Kenya, Panama, Peru, Sudan și Iu
goslavia.

Azi se reiau, la Geneva, negocierile S.A.L.T

Sesiunea Comisiei guvernamentale

mixte de cooperare economică

și tebnico-științifică româno-egipteană
CAIRO 11. — Trimisul special 

Agerpres, Traian Catincescu, trans
mite : Duminică dimineața au înce
put, la Cairo, lucrările celei de-a opta 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
mixte de cooperare economică și teh- 
nico-științifică româno-egipteană. 
Delegația română este condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iar cea egipteană de Mohamed Ab-

dallah Merzaban, vicepremier, mi
nistru al economiei și comerțului ex
terior a! Egiptului.

în cursul aceleiași zile, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a făcut o vizită lui 
Mustafa El Gabali, ministrul agricul
turii, cu care a avut o convorbire re
feritoare la dezvoltarea cooperării în
tre cele două țări în domeniul agri
culturii.

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR DIN GUINEEA-BISSAU
ȘI INSULELE CAPULW VERDE

îngrădirea activității 
companiilor străine

NOI BOMBARDAMENTE 
ASUPRA UNOR ZONE 

ELIBERATE DIN CAMBODGIA

RABAT 11 (Agerpres). — în anu
mite sectoare cheie ale economiei na
ționale, în Maroc va fi autorizată nu
mai activitatea companiilor indigene 
sau a celor controlate de cetățeni ma
rocani, arată un deqret regal, dat publi
cității la Rabat. Decretul afectează. în
deosebi, băncile, companiile de asigu
rări, precum și alte instituții finan
ciare. Potrivit prevederilor decretului 
toate companiile străine din dome
niile respective, unde participarea 
marocană este inferioară procentului 
de 50 la sută, vor ti obligate să proce
deze la modificările corespunzătoare 
pentru a asigura exercitarea contro
lului marocan, din punct de vedere 
financiar. Decretul stipulează, 
odată, obligativitatea prezenței 
joritare a cadrelor de conducere 
rocane în consiliile de direcție 
pective.

HONOLULU 11 (Agerpres). — Co
mandamentul forțelor armate ale 
S.U.A. din zona Oceanului Pacific a 
anunțat că aviația americană, inclu
siv formațiuni strategice „B-52", a 
bombardat, sîmbătă, zone eliberate 
ale teritoriului cambodgian.
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La Cairo a avut 'oc Prima reu_ 
niune a celei de-a treia sesiuni ordi
nare a Adunării Naționale a Confe
derației Republicilor Arabe, din care 
fac parte Egiptul, Libia și Siria. Reu
niunea s-a desfășurat sub conduce
rea lui Khairy El Saghir, președin
tele Parlamentului federal.

RELAȚIILOR R. F. GERMANIA
CU R. P. POLONĂ

BONN 11 (Agerpres). — Reprezen
tantul Partidului Social-Democrat th 
Comisia pentru afaceri externe a 
Bundestagului vest-german, Hans- 
Jurgen Wischnewski, s-a pronunțat 
pentru normalizarea în continuare a 
relațiilor R.F. Germania cu R. P. 
Polonă. Relevînd că, în prezent, este 
de așteptat ca dezvoltarea legăturilor 
dintre cele două țări să aibă loc cu 
prioritate în sfera economică, el a 
subliniat, totodată, importanța pe care 
o are pentru R.F.G., .normalizarea re
lațiilor interstatale cu R.P. Polonă.

0 delsgafîs a Comitetului 
chinez pentru promovarea 
comerțuiui, condusă de Li Ciuan> 
vicepreședinte al comitetului, a fost 
primită, la Quito, de ministrul afa
cerilor externe, Antonio Lucio Pare
des, de ministrul industriei și co
merțului, Francisco Rosales, și a 
avut convorbiri cu o delegație gu
vernamentală ecuadoriană. condueâ 
de Jaime Moncayo, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. în pro
bleme legate de promovarea rslatfi- 
lor dintre R. P. Chineză și Ecuador.

Președintele Republicii
Zair Mobutu Șese Seko, a primit o 
delegație guvernamentală a 
Coreene, condusă de Kim

R.P.D.
Ryong

PERU

Casa Grande
succesul unui experiment
Combinele lucrează zi și noapte, 

în 24 de ore sint recoltate 1 200 tone 
de trestie de zahăr. Macaralele nu 
mai prididesc cu încărcarea camioa
nelor de mare tonaj. Fabrica de za
hăr din apropiere funcționează fără 
întrerupere. Această activitate inten
să se desfășoară pe cei aproximativ 
200 kmp ai cooperativei Casa Grande 
din Peru, apreciată că cea mai mare 
cooperativă muncitorească dintr-o 
țară nesocialistă.

Casa Grande a luat ființă, împreu
nă cu alte 11 cooperative muncito
rești, acum trei ani, imediat după 
anunțarea noii reforme agrare de că
tre guvernul militar revoluționar al 
Perului, pe pămînturile a 12 plan
tații de trestie de zahăr care aparți
nuseră unor companii străine. Aceste 
latifundii expropriate se găsesc pe 
coasta nordică a Perului, într-o zonă 
de deșert, în care clima extrem de 
uscată nu permite nici cactușilor săl
batici să crească. în prezent, apro
ximativ 25 000 de muncitori se ocupă 
de întreținerea și extinderea cana
lelor de irigație și de cultivarea pă- 
mîntului readus la viață.

Recent, acești muncitori au ales 
pentru prima dată, în mod direct, re
prezentanții lor în adunarea generală 
și în consiliul de conducere al coo
perativelor de care aparțin. Fiecare 
grup de douăzeci de muncitori este 
reprezentat de un delegat în adunarea 
generală a cooperativei. în urma a- 
cestor alegeri li s-a asigurat munci
torilor posibilitatea de a participa 
activ la rezolvarea sarcinilor pe care

și le-a propus cooperativa — planifi
carea producției, rezolvarea proble
melor sociale, împărțirea echitabilă a 
cîștigurilor obținute. Membrii coope
rativelor sint preocupați din ce in ce 
mai mult de problema reducerii di
ferențelor existente între salariile 
muncitorilor și cele ale personalului 
administrativ. Ei caută, de aseme
nea, modalități de întrajutorare 
cooperativelor pentru ridicarea con 
tinuă a randamentului.

în ansamblu, rezultatele obținute 
de cele douăsprezece cooperative de 
pe coasta de nord a țării au depășit 
așteptările. Prlntr-o bună organizare 
a muncii și prin extinderea irigații
lor și a mecanizării lucrărilor agri
cole, producția de zahăr realizată do 
aceste cooperative a crescut cu 26 la 
sută peste media ultimilor trei ani 
anteriori exproprierii. în felul acesta, 
ele au adus o contribuție substanțială 
la transformarea 
din cei mai mari 
har din lume.

Succesele celor 
determinat guvernul peruan să 
tindă programul de reformă agrară. 
Pînă în prezent s-a realizat o treime 
din acest program. Un număr tot 
mai mare de latifundii, care în 1969 
reprezentau 75 la sută din suprafața 
agricolă a tării, urmează să fie îm
părțite țărănimii. Ultimele mari pro
prietăți sînt planificate a fi distri
buite „campesinos.“-ilor pînă în 1976. 
Apreciind experimentul reușit al Ca
sei Grande, guvernul încurajează și 
sprijină țărănimea să se unească în 
cooperative mari.

Perului într-unul 
producători de

12 cooperative

GENEVA 11 (Agerpres). — „Par
tea sovietică apreciază ca extrem de 
importantă noua fază a convorbirilor 
sovieto-americane pentru limitarea 
armamentelor strategice", a declarat, 
duminică, conducătorul delegației 
U.R.S.S., Vladimir Semionov. sosit la 
Geneva pentru continuarea convorbi
rilor S.A.L.T. El a menționat că de
legația țării sale a primit sarcina să 
depună eforturi pentru a contribui Ia 
succesul 
țeles, a 
ideea că 
situa pe 
practică.

La rîndul
gației S.U.A., Âlexis Johnson, sosit 
duminică, la Geneva, a declarat zia
riștilor că realizarea unui acord asu
pra unor măsuri mai, complete în do
meniul limitării armamentelor stra
tegice ofensive ar reprezenta, logic, 
următorul pas în cadrul eforturilor 
generale de diminuare a posibilități
lor izbucnirii unui război și de asi
gurare a 
popoarelor.

că partea americană intenționează să ” ” .. ..
riozitate și perseverență.

Negocierile S.A.L.T. urmează să fie 
reluate azi. Ia Geneva.

urmărească acest obiectiv cu se-

CONAKRY 11 (Agerpres). — Parti
dul African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) a dat publicității, 
in capitala Republicii Guineea — 
Conakry, un comunicat referitor la 
succesele înregistrate de forțele pa
triotice în cursul atacurilor lansate 
în luna februarie împotriva trupelor 
colonialiste portugheze. Comunicatul 
precizează că, între 19 și 27 februa
rie, forțele P.A.I.G.C. au atacat ta
berele militare portugheze de la Bi
nar, Gantongo și Mansaba, provocînd 
inamicului pierderi însemnate în oa-

meni și echipament militar. Totoda
tă, la 26 februarie, unități ale 
P.A.I.G.C. au interceptat un convoi 
de vehicule militare, portugheze, In 
regiunea Sambuia. în cursul ciocni
rilor ce au avut loc, mai mulți mili
tari portughezi au fost uciși sau ră
niți.

Comunicatul informează, de ase
menea, că forțele P.A.I.G.C. au ză
dărnicit, In cursul lunii februarie, 
tentativele unor unități militare por
tugheze de a pătrunde în sectoarele 
Biambi și Mores, din zona eliberată.
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acestor convorbiri. Bineîn- 
precizat el. pornim de la 

partea americană se va 
poziție constructivă și

și 
o

său, conducătorul dele-

b □ g

Taik, ministru adjunct al afacerilor 
externe. A avut loc o convorbire 
prietenească, în cursul căreia condu
cătorul delegației coreene a înminat 
președintelui zairez o scrisoare din 
partea lui Kim Ir Sen, președintele 
R.P.D. Coreene.

• ■ '

Criza monetară occidentală
Miniștrii de finanțe ai țărilor membre ale Pieței comune 

s-au întrunit din nou la Bruxelles
BRUXELLES 11 (Agerpresjl. — Mi

niștrii de finanțe din țările membre 
ale Pieței comune s-au întrunit din 
nou, duminică, la Bruxelles — pentru 
a treia oară în cursul ultimei săptă- 
mini. Pe agenda reuniunii se află 
stabilirea unei poziții comune a ță
rilor membre ale C.E.E. privind mo
dalitățile de soluționare a actualei 
crize monetare occidentale, in lumi
na discuțiilor reuniunii de vineri a 
miniștrilor de finanțe și guvernatori-

lor băncilor centrale din țările clubu
lui „celor zece", cărora li s-au adău
gat Luxemburgul, Danemarca, Ir
landa, in calitate de țări membre ale 
Pieței comune, iar Elveția și Indo
nezia în calitate de observatori.

securității și bunăstării 
El a adăugat, totodată.

transmit

MARGINALII

Drogurile

martie, după ce 
tntr-un i 
adevăratul lui 
Barbie.

tehnică și eco-
urma căreia a fost

Cea de-a doua sesiune a 
Comisiei mixte ungaro-o- 
landeze de colaborare in
dustrială, 
nomică, in
semnat un protocol, s-a încheiat la 
Budapesta. Partieipanții au dat o 
înaltă apreciere dezvoltării cooperă
rii celor două țări și au constatat cu 
satisfacție că intre întreprinderi un
gare și olandeze au fost încheiate 20 
de acorduri de .cooperare și se' duc 
convorbiri pentru realizarea altora.

întrevederi dgsriano- 
congoleza. Ministrul algerian al 
comerțului, Layachi Yaker, a avut o 
întrevedere cu Henri Lopez, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Congolez al Muncii din Republica 
Populară Congo, însărcinat cu edu
cația națională. Au fost trecute în 
revistă o serie de probleme referi
toare Ia relațiile comerciale și la 
cooperarea dintre cele două țări in 
diferite domenii.

Curtea Supremă din Boli
via se va Pronunta nnarți asupra ce
rerii de punere tn libertate a lui 
Klaus Altmșnn, a cărui extrădare 
fusese cerută de guvernul francez, 
spre a fi judecat pentru crimele 
săvîrșite la Lyon în perioada celui 
de-al doilea război mondial. Klaus 
Altmann, cetățean naturalizat în Bo
livia, a fost arestat la începutul lunii

după ce acesta recunoscuse, 
interviu acordat presei, că 

nume este Klaus

Președintele S.U.A., Ri- 
_hard Nixon, a declarat, in cadrul 
unei alocuțiuni radiotelevizate, că se 
va adresa Congresului, spre a cere 
reintroducerea pedepsei capitale pen
tru infracțiunile considerate crime fe
derale, precum și revizuirea codului 
penal american, în vederea adoptării 
unor pedepse și măsuri care să con
stituie o armă mai puternică de com- 
bațere a traficului de droguri și a 
crimei organizate din S.U.A. între in
fracțiunile vizate de . aceste măsuri, 
președintele a menționat asasinatul, 
trădarea, pirateria aeriană, traficul 
de stupefiante..

Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 

Nzo Ekhangaki, și-a încheiat, sîm
bătă. vizita oficială la Alger. El a 
fost primit de președintele Houari 
Boumediene și a avut mai multe 
întrevederi cu ministrul algerian de 
externe. Abdelaziz Boutefljka. Au 
fost abordate o': serie de probleme 
privind activitatea organizației pan- 
africane și viitoarea conferință la 
nivel înalt a Q.U.A.. precum și di
ferite aspecte ale luptei de eliberare 
de pe continent.

Guvernatorul britanic al 
Insulelor Bermuda, Rlchard 
Sharpies, a fost ucis, sîmbătă sea
ră. cu focuri de armă, la reședința 
sa oficială situată la doi kilometri 
de c'ntrul capitalei Bermudelor, 
Hamilton. Autorii atentatului au ră
mas încă necunoscuți.

Un cargou de 499 tone, plecat 
din Lisabona spre Rotterdam, 
eșuează pe un banc de nisip in
tr-un . mic port din Finistere. 
Este unul din acele barcazuri 
vechi, mâncate de rugină, numai 
bun de trimis la casare. Imagi
nea lui vetustă inspiră mila. Iar 
încărcătura sa, plută pentru 
dopuri, îndepărtează orice bănu
ială din partea vameșilor.

Dar cunoscătorii observă că 
barcazul este dotat cu instala
ții ultramoderne de radio și ra
dar, in vreme ce in micul port 
se răspindește zvonul că echi
pajul s-a volatilizat. O inspecție 
minuțioasă a vamei duce la 
descoperirea a 1 300 kg de hașiș, 
scufundat in saci de plastic in 
bazinul de apă potabilă. Enorma 
cantitate de drog reprezintă la 
prețurile de detaliu pe piața 
pariziană frumoasa sumă de a- 
proximativ 5 milioane de franci 
noi ! Prin această descoperire 
vameșii francezi bat un record 
european in lupta împotriva tra- 
ficanților de droguri.

Dar mai important chiar decit 
volumul neobișnuit al capturii 
este considerat faptul că servi
ciile specializate în combaterea 
stupefiantelor au descoperit ast
fel o rută inedită a drogurilor 
care, pornind din Orientul A- 
propiat, din Africa de Nord, se 
îndreaptă spre Europa occiden
tală.

Pentru moment, anchetatorii 
fac totul pentru a descoperi e- 
chipajul dispărut. Așadar, legen
da epavelor conținând comori 
este reactualizată de traficanții 
de droguri, acești pirați mo
derni.
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Pavilionul din Messestrasse al 
ediției de primăvară a Tirgului 
internațional de la Viena găz
duiește în aceste zile o expozi
ție de invenții, la care țara noas
tră participă cu un stand pre
zentat de Institutul de proiectări 
al industriei ușoare (I.P.I.U.) și 
de întreprinderea METAROM. 
Realizările inventatorilor români 
— în domeniile industriei ușoare 
și industriei chimice — s-au bu
curat de un deosebit succcS'Mn 
cadrul acestei manifestări inter
naționale de prestigiu, juriul a- 
cordînd exponatelor românești 
patru medalii de aur, trei 
argint și trei de bronz. De 
viu interes au beneficiat 
deosebire mașina automată 
făcut rigle ceramice, realizată 
de un colectiv de la Combinatul 
de sticlă și faianță din Sighi
șoara, prospectograful utilizat în 
'proiectare și procedeul original 
pentru evacuarea lichidelor din 
rezervoarele navelor scufundate. 
Standul românesc de invenții a 
fost vizitat de dr. Josef Stari- 
bacher, ministrul comerțului, 
meșteșugurilor și industriei din 
Austria, care a apreciat pozitiv 
exponatele medaliate. (Cores
pondență de Ia C. Vlad).

de 
un 
cu 
de

Mutații înnoitoare în peisajul
în Imediata apropiere a aeropor

tului internațional de la Kalde — cel 
mai mare șl mai modern din între
gul Orient Mijlociu — portocalele 
coapte strălucesc ca niște globuri 
aurite în verdele livezilor din preaj
ma capitalei libaneze. în suk-urile 
(piețele) orașului tronează grămezi 
de fructe tropicale, proaspăt culese. 
Soarele Mediteranei strălucește, 
printre secularii cedri, in azu
rul mării liniștite ce mărginește 
peninsula pe care dăinuie de milenii 
Beirutul. La cîțiva zeci de kilometri, 
pe pîrtiile înzăpezite de la Sannine, 
locul unde se dispută campionatele 
de ski ale țării, și-au făcut apariția 
iubitorii sportului alb. în Liban, se
zonul turistic de iarnă este in pli
nă desfășurare...

Pentru o țară de 10 000 Kilometri 
pătrați, din care o mare parte aco- 
periți de lanțuri muntoase, cu o trei
me a populației locuind în capitală, 
turismul reprezintă o sursă impor
tantă de venituri : 250 milioane de 
dolari anual. Rețeaua densă de ho
teluri. multiplele stațiuni, răspindite 
de Ia țărmul mării pînă în creierii 
munților, dau posibilitatea ca turis
mul să fie practicat în tot cursul 
anului.

Sistemul bancar, foarte dezvoltat 
(la Beirut se află nu mai puțin de 74 
de bănci mari. Libanul fiind un im
portant centru comercial-finânciar 
al întregului Orient Mijlociu) este, 
alături de turism, un alt sector care 
aduce o contribuție substanțială la 
acoperirea deficitului balanței comer
ciale știut fiind că, în ciuda unor 
semne de evidentă prosperitate. Li
banul rămîne încă o țară slab dezvol
tată din punct de vedere industrial.

Industria contribuie la formarea 
produsului social total al țării doar 
într-o măsură restrînsă. Orientarea 
tot mai accentuată spre dezvoltarea 
acestui sector — exprimată prin spo
rirea investițiilor, care anul trecut 
au atins două miliarde lire libaneze 
— a marcat însă in 1972 realizări con
cludente. exprimate printr-o creștere 
cu 25 la sută a exporturilor provenite 
din industrie. în același timp, a cres
cut cu 13 la sută producția de ener
gie și cu 15 la sută producția rafi
năriilor de petrol. Poziția geografică 
a Libanului, în apropierea bogatei 
zone petroliere din Orientul Mijlo
ciu, îl plasează intr-o situație favo
rabilă pentru a-și crea o puternică 
industrie petrochimică. Problema se 
află intr-un stadiu avansat și pen
tru început au și fost prevăzute in
vestiții în valoare de 500 milioane lire 
libaneze.

Toate acestea, la care se adaugă șl 
faptul că în prezent lucrează in {in
dustrie 120 000 de .persoane, că anual 
30 000 de tineri se îndreaptă spre 
acest sector, au determinat înfiin
țarea recentă a ministerului indus
triei, menit să coordoneze și să sti
muleze activitatea în acest domeniu.

Procentajul cu care contribuie a- 
gricultura la produsul social nu este 
nici el prea ridicat, in timp ce popu
lația cuprinsă în mediul rural repre
zintă 34 la sută din întreaga popu
lație a tării. Dar și aici s-au înregis
trat progrese, evidențiindu-se, tot
odată, noi perspective de dezvoltare. 
Ținînd seama de condițiile de climă 
și relief. Libanul și-a dezvoltat, evi
dent, producția de fructe tropicale, 
în atenția autorităților se află o se
rie de proiecte de modernizare a 
agriculturii, Intre care și irigarea 
sudului cîmniei Bekaa, cunoscută! în 
antichitate ca „grinar al Romei".

Sectorul care a Înregistrat însă, în 
ultimul timp, cel mai evident pro
gres a fost acela al construcțiilor, 
care a absorbit circa 50 la sută din 
totalul investițiilor făcute anul tre
cut în Liban, dezvoltarea spectacu
loasă din acest domeniu fiind ex
plicată de către economiștii libanezi 
prin compensarea unei oarecare 
stagnări în anii precedent!, la care 
se adaugă migrarea masivă, a forței 
de mutică ■ spre centrele urbane, în 
special spre Beirut.

Așezat Ia întretăiere de 
intercontinentale. Libanul 
tuit întotdeauna un punct 
și legătură între Europa 
Reamintind că fenicienii, 
cuitori ai țării, făceau la 
comerț cu loate popoarele, libanezii 
obișnuiesc să spună că astăzi, cu trei
zeci de secole mai tîrziu, urmașii lor 
fa” și ei comerț cu toate popoarele, 
cu toate statele lumii.

Această orientare a Libanului mar
chează o contribuție de seamă la dez
voltarea colaborării internaționale. 
Și, în acest context, se poate înscrie 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor economice româno-libaneze, 
expresie vie a sentimentelor de prie
tenie dintre popoarele celor două 
țări, a legăturilor de simpatie și soli
daritate dintre țara noastră și țările 
arabe, care se pronunță pentru con
tinua consolidare a independenței 
lor, pentru progres social și prospe
ritate economică.

P. DIACONESCU
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timpul lor

Crăciun IONESCU
Beirut

ZUGRĂVEALA

Ploile abundente căzute în ultimul 
timp în nordul și centrul Italiei 
au provocat inundații și blocarea 
circulației în numeroase localități, 
în fotografie : pe una din străzile 

orașului Parma

ARHEOLOGIE 
LA ÎNĂLȚIME"

al revistei 
este consa- 
tehnici a

Un număr special 
franceze „Arheologie" 
crat în întregime noii 
arheologiei aeriene.

De sus, din avion, se 
cu ușurință pe suprafața terestră 
cu ajutorul instrumentelor optice 
perfecționate, al detectoarelor, cu 
raze infraroșii etc., etc. diferite 
vestigii ale trecutului: așezări preis
torice, romane sau medievale, care, 
acolo jos, pe sol, pentru arheologul 
„clasic" nu-și trădează prin nimic 
existența.

Interesul principal prezentat 
către noua metodă : 
tigiilor înaintea 
complete datorate 
zone industriale și 
tostrăzi ș.a.m.d.

pot distinge

detectarea 
dispariției 
construirii 
orașe noi,

de 
ves- 

lor
de 

au-

IGNIFUGA
Un grup de ingineri belgieni a 

pus la punct un nou procedeu de 
zugrăvire — numită „Termisol", 
care are proprietatea de a rezista 
flăcărilor.

Sub efectul căldurii degajata de 
incendiu, stratul de zugrăveală se 
transformă într-o spumă asemănă
toare ca cea rezultată din extinc
toarele folosite în lupta împotriva 
focului.

Experiențele făcute au demon
strat că o clădire impregnată pe 
dinafară și pe dinăuntru cu această 
substanță devine total ignifugă, 
chiar dacă pereții ei sînt stropiți cu 
benzină căreia i se dă foc.

SMARALDE ALBASTRE 
ȘI SAFIRE VERZI

COMPLET AUTOMAT

Firma suedeză „Bag System AB" 
pus la punct un aparat de amba- 

d? 
de 

rulantă

a
lare automată cuplat la casa 
marcat prețurile. Principiul 
funcționare : o bandă 
transportă cumpărăturile pînă în 
dreptul unui sul de polietilenă, din 
care, în funcție de mărimea mărfii, 
se croiește în mod automat un să
culeț — iar după ce prețul mărfii 
a fost înregistrat la casă — tot tn 
mod automat, săculețul, căruia, în
tre timp, 1 se adaugă un miner 
care să ușureze transportul, este 
gata... de drum.

Pietrele prețioase, tratate după o 
metodă pusă la punct de un inginer 
american, capătă culori noi, ne
obișnuite, pe care nu le au în stare 
naturală. Metoda constă în expu
nerea lor, timp de cîteva zile, unor 
radiații radioactive emanate de 
anumite substanțe. Ca rezultat al 
acestui tratament s-au obținut dia
mante și smaralde colorate în al
bastru deschis, safire verzi și to
paze roșii.

me, încălțarea pacientului pe du
rata operației și pentru 
critică 
material plastic, racordate 
mic compresor. Variațiile 
siune constring arterele la 
lație a sîngelui mărită, 
orice pericol de stagnare.

perioada 
următoare, cu cizme din 

! la un 
de pre- 
o circi- 
evitînd

0 LĂMilE DE 3,3 KG...

CIZMELE Șl... CIRCULAȚIA 
SÎNGELUI

...a cules cultivatorul de citrice 
italian Antonio Leccio din Capo 
d’Orlando (provincia siciliană Mes
sina). La început el a crezut 
înțre frunzele pomișorului s-a 
tăcit un... bostan.

că 
ră-

Este bine cunoscut că unul din 
cele mai mari pericole la care poate 
fi expus un bolnav după o inter
venție chirurgicală îl constituie 
tromboza (ocluzia unei artere pro
vocată de un cheag de sînge format 
din cauza unei insuficiente circu
lații a sîngelui). Pentru a evita 
acest accident, un grup de cercetă
tori englezi a experimentat cu 
succes un remediu ingenios, și anu-

UN CONTINENT
FĂRĂ GRIPĂ

Gripa ni se pare inseparabilă 
frig. S-ar părea paradoxal, 
aceasta nu este întîlnită pe conti
nentul cel mai friguros al planetei 
noastre. Medicina sovietică a con
statat totala absență în Antarctica 
a microorganismelor patogene, in
capabile să se adapteze climatului 
polar.

de 
dar

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA» București, Piața Sclnteli. Tel. n 80 10. II50 20. Abonamentele «e fac la oficiile oostale si difuzor» din fntreprlnderl 51 Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELIA”, București 
-------  ~ _ Poligrafic CASA SCINTEII «0 360Calea Grlvlțe) nr. 84 -66. p.O.B. — Boi 2001. Tiparul : Combinatul


