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Duminică, in haine de lucru
La chemarea organizațiilor de par- > 

tid, colectivele din întreprinderi in
dustriale, de pe șantierele de con
strucții au muncit ieri pentru a asi
gura realizarea planului și a angaja

mentelor. in agricultură, sute de mtl 
de oameni au participat la ample ac
țiuni de prevenire a inundațiilor șl de 
evacuare a apei care băltește pe 
cîmp. Prezenți la fața locului, CORES

PONDENȚII „SCÎNTEir inlățișează 
succint rezultatele obținute în unități 
din industrie și agricultură, unde s-a 
lucrat din plin.

COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI

750 vagoane cu produse finite expediate 
beneficiarilor interni și externi

Amlin acțiuni pentru prevenirea 
InHIer si evacuarea apelor fc pe cimp

nopții de slmbătă și ieri, 
duminică, de la Combinatul siderur
gic Galați au plecat aproximativ 750 
de vagoane, încărcate cu produse fi
nite, destinate beneficiarilor interni 
și de peste hotare. „Pentru a 
impulsiona și mai mult activitatea de 
transporturi pe calea ferată, in ve
derea aprovizionării normale a între
prinderilor din țară — ne relata to
varășul Constantin Ciobănel, direc
torul Regionalei C.F.R. Galați — în 
cursul zilei de ieri am asigurat pre-

GRUPUL INDUSTRIAL DE

luarea a peste 300 de vagoane pentru 
încărcarea și expedierea producției 
finite din combinat, luind, în același 
timp, măsuri în scopul scurtării du
ratei de preluare-primire. Cu toții 
trebuie să depunem un efort supli-, 
mentar pentru descărcarea rapidă a 
vagoanelor, eliberarea mijloacelor de 
transport, în vederea sporirii vitezei 
de rulaj a acestoră. recuperării 
timpului pierdut în zilele cînd va
goanele au fost imobilizate de ză
padă".

PETROCHIMIE DIN PITEȘTI

PRAH0VA. hi Prahova, după o 
zăptămină de iarnă, o duminică pli
nă de soare. Pe tot cuprinsul jude
țului, dar mai ales in zonele joase, 
băltite, mii de țărani cooperatori au 
săpat șanțuri și canale. în zona Dră- 
găneștilor, circa 200 de săteni au des
fundat canalele de scurgere de pe 
cele 400 de hectare băltite. La Bol- 
dești-Grădiștea, simbâtă și dumini
că peste 800 de țărani cooperatori 
au evacuat apele de pe circa 2 000 
de hectare, ou apa freatică la supra
față. S-a muncit intens și în.comu
nele Balta Doamnei, Fulga, Sălciile, 
Albești, Cireșanu și alte localități. 
Pînă în prezent au fost evacuate 
apele de pe circa 800 de hectare din 
cele 8 000 de hectare băltite.

Toate instalațiile
Duminică, la Grupul industrial de 

petrochimie din Pitești, toate insta
lațiile au lucrat din plin, în multe 
dintre ele consemnîndu-se depășiri 
de plan. La rafinărie, de exemplu, 
realizările au fost mai mari cu 8 1® 
sută față de capacitatea de produc
ție, ceea ce contribuie la recuperare*

au lucrat din plin
pierderilor datorat® unor defecțiuni. 
Tot de la rafinărie au fost expediate 
peste prevederi, unor unități din țară 
și la export, 6 006 tone benzină și 
motorină.

(Continuare in paj- * IlI-a)

IALOMIȚA. îsi Lunca Dunării, 
de-a lungul Ialomițeî, în tot Bărăga
nul, oriunde zăpada a început să sa 
topească s-au organizat vaste ac
țiuni. de prevenire a inundațiilor la 
care au participat, duminică, peste 
10 000 de țărani cooperatori. După 
ee au degajat șoseaua și drumurile 
de acces la grajduri șl au asigurat 
animalelor furaje și apă, cooperato-

rli din comuna Sf. Gheorghe au tre
cut la curățarea canalelor de scurge
re a apei in Ialomița. Pină la ora 
prinzului a fost desfundat un canal 
de 2 km. Aproape pe întreg traseul, 
Ialomița se menține la același nivel. 
„Urmărim tot timpul cotele riului — 
ne informează tov. Alexandru Suiu, 
primarul comunei Perieți. Am pregă
tit, dacă va fi nevoie de intervenții, 
1 000 de saci, sirmă, baloți și alte 
materiale". Pe malul Ialomițeî, 400 
de cetățeni lucrau la consolidarea și 
înălțarea digului de apărare. Cele 
două canale de scurgere a apei au 
fost curățate.

OLT. Ieri, în localitățile Județu
lui Olt zeci de mii de cetățeni au 
fost prezenți la evacuarea apei de 
pe cîmp. In satul Gropșanî, apele 
Geamartaluiului au deversat peste 
șoseaua județeană Balș-Dobrețu. 
Peste 200 de săteni au făcut canale 
și baraje, profețind astfel însemnate

(Continuare In pag. a IH-a)

Mă aflu într-e clădire 
din afara orașului, unde-și 
are sediul întreprinderea 
agricolă de stat „Avicola". 
E un nume cunoscut în 
Arad, mai ales in ultimii 
ani, cînd produsele ali
mentare cu această marcă 
s-au impus. Nu demult, 
directorului acestei între
prinderi, dr. Mihail Stă- 
nescu, i s-a decernat înal
tul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste.

Stăm acum față în față 
și nu știm cum să legăm 
o conversație ; o conversa
ție dificilă, pentru că omul 
se vede obligat să vor
bească despre el și, evi
dent, nu-i place. N-am în
cotro, trebuie s-o iau de-a 
dreptul :

— Ați primit titlul de 
Erou al Muncii Socialiste. 
De ce 7

— Cred că pentru munca 
mea de 20 de ani în 
întreprinderile agricole ale 
statului. Am condus ferme, 
am lucrat ea inginer-șef 
într-un fost trust, dar 
m-am întors la o muncă 
productivă...

— Trebuie să fi fost ceva 
mai mult decit asta. Ne- 
numărați oameni au făcut 
același lucru, sînt prețuiți 
și respectați, cu toate a-, 
cestea înaltul titlu...

Și, întrebînd mereu, din 
aproape în aproape (e grea 
munca reporterului cind 
are de străbătut munți de 
modestie), aflu că doctorul 
Mihail Stănescu, în urmă 
cu aproape 6 ani... Dar să-l 
lăsăm să istorisească sin
gur :

— Se trecuse la reorga
nizarea fermelor și între
prinderilor agricole ale sta
tului ; totul trebuia așezat 
pe principiile unei produc
ții lărgite, rentabile. Multe 
din sectoarele zootehnice 
mergeau, pe aici, destul de 
slab. Dintre toate însă, 
creșterea păsărilor ridica 
probleme deosebite. Păsă
rile fuseseră un fel de 
„paria" în unele unități a- 
gricole, erau considerate o 
adevărată „pacoste" econo
mică. S-a născut atunci, 
printre alte măsuri, ideea 
comasării tuturor fermelor 
și secțiilor avicole din. ju
rul Aradului într-o în
treprindere specializată... 
Cineva s-a gîndit că eu aș 
fi cel nimerit să conduc a- 
ceastă întreprindere. Cu
noșteam situația. Imagina- 
ți-vă o întreprindere dis
persată pe zeci și chiar 
sute de kilometri și întru

nind, iei și eoîo, niște mici 
și destiil de rudimentare 
crescătorii de păsări, unde 
totul trebuia luat aproape 
de la început

— După cite îmi dau sea
ma, nu aveați decît două 
căi : să dați hir cu fugiții 
ori să luați greutățile în 
piept...

— Chiar și soția mea, 
care lucrase și pînă atunci 
în sectorul avicol, îmi fă
cea profeții dintre cele mai 
puțin încurajatoare : „Cum 
o să scoți tu o producție

ne gWrm !a tehnolog® 
noi, la programe precise 
de dezvoltare și viitorul a 
Început să capete contur... 
Sigur că a trebuit să mă 
aflu mereu între' oameni 
și să-i fac uneori să-și 
șteargă din memorie ima
ginea rutinei, a vechilor 
stări de lucruri, să imprim 
un alt ritm tuturor proce
selor de muncă...

— A fost un proces teh
nic, pur tehnic 7

— Să vă spun exact : 
pe trunchiul unor condiții

„SE POATET
Dialog cu un director de întreprindere, 
Erou ai Muncii Socialiste, despre el, 
despre alții și mai ales despre valoarea 

exemplului în agricultură

rentabilă dintr-un sector 
care totdeauna a înghițit 
veniturile celorlalte 7“ Și 
atunci s-a născut ambiția. 
Nu era numai o dorință. 
Unele calcule Îmi făcusem. 
Știam că sectorul ăsta se 
pretează la o organizare 
tehnologică industrială. 
Am citit, m-am documen
tat. Am mai și văzut cite 
ceva...

— Dar trebuia să trans
miteți această convingere 
și altora...

— Vedeți, lntîmplările 
prin care am trecut m-au 
convins că oamenii noștri 
nu au vocația resemnării. 
Resemnarea apare doar ca 
un accident, de fapt oa
menii sînt totdeauna bucu
roși să găsească un temei 
pentru încrederea într-o 
acțiune. Așa s-a întîmplat 
aici. A fost de ajuns să a- 
pară primul semn că lu
crurile se pot așeza pe un 
drum bun și atmosfera a 
început să se învioreze. 
Am primit rase noi de pă
sări, hibrizi de mare pro
ductivitate, am început să.

■HMKKOBRnrans]

tehnice și tehnologice noi 
a trebuit grefată o menta
litate nouă. Or, asta nu se 
face cu... Investiții de la 
buget. Singurul buget din 
care poți extrage asemenea 
investiții morale este pro
pria bogăție morală a oa
menilor, propriile lor în
sușiri care trebuie puse 
în valoare... îmi amintesc 
cit m-am luptat cu un șef 
de fermă ca să-1 lecuiesc 
de spiritul de tutelă mă
runtă cu care fusese de
prins ani de zile. Era ca o 
pasăre (iertați-mi compa
rația din domeniul de care 
mă ocup) care a ajuns a- 
dultă, dar n-are curajul să 
zboare... Da, nu concepea 
că era de datoria lui să-ți 
asume responsabilități, să 
decidă. Venea aici cu ori
ce fleac. Pină cînd, tnce- 
pînd dintr-o zi, nu m-a 
mai găsit, n-am vrut să mă 
mai găsească. Producția 
nu-1 aștepta, răspunderea 
era mare și a trebuit să 
stea pe propriile picioare. 
A luat o decizie, a aplica- 
t-o și lucrurile au ieșit

bine. Asta 5-* dat rara?.^ 
Acum e unul dintre cei 
mai buni. într-un cuvînt, 
cu aceiași oameni care 
înainte nu izbuteau_ s-o 
scoată la capăt, obținem 
acum o producție impor
tantă și rentabilă... Unii 
au trebuit să-și învingă 
tentația unui „trai fără 
griji". Șl au reușit. Sigur, 
nu-i totuna să ai în răs
punderea ta 60 000 de pă
sări sau 160 000. Nu-i tot
una să le crești la întîm- 
plare, .băbește, ori să te 
angajezi la modernizarea 
tehnologiei. Trecem, lnce- 
pind din toamna acestui 
ân, la o fază superioară, 
la automatizare. Lucrătorii 
de bază nu vor mai fi cla
sicele „găinărese", ci mun
citori și tehnicieni specia
lizați în electrotehnică, 
electronică, automatică.

— „Secretul" dumnea
voastră constă în cultiva
rea calităților morale, a 
încrederii1 în forțele pro
prii...

— De fapt nu e nici un 
secret. Asta știe oricine.

— Poate. Teoretic...
— Și practic, dacă te o- 

cupi cu perseverență. A- 
cum doi ani am avut Ide
ea de a lua într-un soi de 
antrepriză, pe bază de co-, 
laborare, toate fermele de 
păsări ale cooperativelor a- 
gricole de producție din 
jurul orașului. Mergeau 
slăbuț. Existau destule 
Spații șl capacități nefolo
site. Unii președinți și 
membri ai consiliilor de 
conducere m-au privit ca 
pe un „scrîntit" care intră 
singur la apă apucîndu-se 
de o treabă, după părerea 
lor, cu puțini sorți de îz- 
bîndă. Oricum, erau mul
țumiți că, măcar pentru 
un timp, îi scuteam de 
griji. Ba încă ne angajam 
să le realizăm și venituri 
nesperate. După numai un 
an, veniturile au și Început 

-să-i convingă... N-are rost 
să intru în detaliile aces
tei acțiuni — fapt este că 
acum, după doi ani, unele 
C.A.P.-uri doresc să por
nească mal departe singu
re la drum. Deci, scopul a 
fost atins. Ideea că „se 
poate" s-a impus pe tărî- 
mul eficienței.

— întreprinderea dum
neavoastră n-ar trebui să 
se cheme... „Se poate !“ 7

— Se poate...

Mihai CARAJWM.

Dovedind încă o dată dragostea pentru orașul lor, în dorința ca 
activitatea să reintre pretutindeni în normal, mii de salariafi din 
instituții și uzine au transformat ziua lor liberă în zi plină de muncă 

pe frontul deszăpezirii
Foto i S. Cristian

din țară a
Colectivele Grupului 

Industrial de petrochi
mie de la Brazi, împre
ună cu cel al institutu-

Ieri, in Capitală, peste un milion de brațe au acționat sub deviza:

„ORAȘUL - FĂRĂ ZĂPADĂ !”
Ieri, în Capitală, ofensiva împo

triva zăpezii a atins momentul cul
minant. La apelul făcut de coman
damentul municipal, care a declarat 
ziua de duminică zi de participare a 
întregii populații la acțiunea de în-' 
lăturare a urmărilor înzăpezirii, au 
răspuns „prezent" circa 500 600 de 
bucureșteni. Practic n-a existat stra
dă, n-a existat colț al orașului în 
care să nu fie concentrate forțe 
umane și utilaje pentru a se da o 
decisivă bătălie în vederea normali
zării întregii activități edilitar-comu- 
nale. Cea de-a 6-a zi de luptă îm
potriva zăpezii a adus cu adevărat 
în stradă, cu mic, cu mare, cea mai 
mare parte din populația activă a 
Capitalei — cu excepția, bineînțeles, 
a celor care au lucrat pe frontul 
muncii, în fabrici și uzine.

Ziua de ieri a fost înțeleasă și trăi
tă ca o zi a datoriei față de oraș, ca 
o zi a responsabilității civice și a 
înaltei conștiințe cetățenești a fiecă
rui locuitor.

Dar să dăm cuvîntul faptelor, pen
tru că ele dau cel mai bine măsura 
efortului general pe care l-a făcut 
ieri populația Capitalei pentru a în
lătură urmările intemperiilor — nu 
numai în zonele principale, ci în toa
te cartierele, pe toate străzile, pe 

Bulevardul Dinicu Golescu. ...Numai cîjiva din cei aproape 20 000 de 
ttudenfi care au dat ieri un bărbătesc examen al datoriei civica

DEMOSTENE BOTEZ
la

Uniunea scriitorilor din Republica 
Socialistă România, Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și Acade
mia Republicii Socialiste România 
anunță cu profundă durere încetarea 
din viață a scriitorului Demostene 
Botez, membru corespondent al Acâ-

UNIUNEA SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ

ROMÂNIA
CONSILIUL CULTURII 

Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

toate căile de acces, mai ales pe cel® 
considerate pînă ieri ca „secundare" 
și pe care n-au putut pătrunde mij
loacele mecanizate. „Redutele" ză
pezii au fost astfel supuse, peste tot, 
asaltului cetățenesc. Au acționat a- 
proape 341 000 de cetățeni din rîndul 
populației, peste 157 000 de salariați 
din ministere, întreprinderi și insti
tuții, care au transformat ziua lor li
beră într-o zi de muncă p^ frontul 
zăpezii, aproape 22 000. de studenți și 
47 300 de elevi din școlile generale, 
profesionale, licee etc. Alături de 
aceste imense energii cetățenești 
au participat ieri — cu forța lor me
canică — peste 540 utilaje de toate 
tipurile, de la mașinile speciale de 
deszăpezire pînă la cele de încărcat 
și transportat, incit putem spune că 
duminică a fost o ofensivă generală 
pe frontul zăpezii. O ofensivă care 
s-a desfășurat după toate regulile 
unei acțiuni organizate temeinic. 
Elevii și studenții au lucrat dumi
nică, împreună cu cadrele didactice, 
după sistemul „zilei-lumină" : de di
mineață pină seara, în schimburi or
ganizate din trei în trei ore, eu locuri 
de acțiune precis stabilite.

Stării de necesitate, declarată de 
conducerea de partid și de stat acum 
eîteva zile, i s-a răspuns cu o orga- 

demiei Republicii Socialiste Româ
nia, director al revistei „Viața ro
mânească", reprezentant eminent al 
literelor românești, creator al unei 
opere valoroase în domeniul poeziei, 
prozei $1 publicisticii.

ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

v v

Bizare și o participare cetățenească 
pe măsură. Astfel, în aproape toate 
sectoarele Capitalei, ca urmare a ac
țiunilor masive întreprinse sîmbătă, 
dar mai ales duminică, zăpada a fost 
ridicată de pe 60—80 la sută din 
străzi ; terasele șl acoperișurile 
blocurilor au fost și ele, în cea mai 
mare parte, eliberate de zăpadă ; 
căile de acces pe arterele secundare 
sint, de asemenea, în marea lor ma
joritate, circulabile. Incepînd de 
aseară pulsul gospodăriei comunale 
— funcționarea tuturor unităților 
publice, repararea străzilor etc. — 
bate normal în toate cartierele. Și, 
tot încșpind de aseară, toate stațiile 
mijloacelor de transport în comun 
sînt complet deblocate de zăpadă, in
cit — atit în centru, cit și la perife- 

(Continuare în pag. ® Xll-a)

Hotărîrea C.C. ai P.C.R. îndemn și sprijin pentru

REVITALIZÂREA EDUCAȚIEI FIZICE 
Șl SPORTULUI IN ȘCOALĂ
De la grădiniță 

pină la clasa a Xll-a
Să începem cu 

specializarea specialiștilor
Din Bxxtărirea plenarei C.C. al 

P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice. și sportu
lui se desprinde pregnairit .imperati
vul că fiecare cadru didactic sau 
lucrător în domeniul educației fizi
ce și sportului este chemat să parti
cipe cu spirit de răspundere Ia for
marea unui tineret sănătos, armonios 
dezvoltat, apt pentru îndeplinirea 
sarcinilor sociale ce-i revin. între 
multiplii factori care concură Ia în
deplinirea acestei îndatoriri majore 
— patriotice, aș zice — socot că la 
loc de frunte se situează sarcina de 
a îmbunătăți calitatea și eficienta 
orelor de educație fizică in școlile 
de toate griadele. In județul Satu- 
Mar.e s-a. acumulat. în ultimul timp, 
o bună experiență integrată fructuos 
în procesul de perfecționare a or
ganizării și desfășurării lecțiilor de 
educație fizică. Un exemplu elocvent 
H constituie popularizarea prin lec
ții deschise a mijloacelor de gim
nastică modernă (însoțite și de in
struirea profesorilor) și a metodei 
de lucru în circuit închis pentru dez
voltarea calităților motrice. Rezulta
tele ni se par îmbucurătoare ; la 
școlile unde s-au. folosit elemente de 
gimnastică modernă — atractive, 
spectaculoase, accesibile — a scăzut 
considerabil numărul edeviloe oare. 

mai mult aau mai puțin îndreptățlit, 
se eschivau de la orele de educație 
fizică prezentî.nd scutiri medicale. 
Iată de ce am toată certitudinea că. 
inițierea profesorilor, între altele, și 
în această frumoasă ramură de sport 
— în care sens ar fi oportună și or
ganizarea unor cursuri de perfecțio
nare — ar marca ridicarea vădită a 
eficienței orelor de educație fizică.

La noi, în preocuparea constantă, 
a inspectoratului școlar județean se 
află și asigurarea continuității — și. 
deci, a unui cadru unitar — proce
sului de învățămînt la orele de edu
cație fizică pe toate treptele, înce- 
pînd Încă de la grădinițe. Consta tind 
că in grădinițe educația fizică suferă 
de anumite carențe, am îndrumat 
spre aceste unități profesori de spe
cialitate care au explicat educatoare
lor modalitățile practice prin care să 
mărească eficiența orelor de educație 
fizică cu preșcolarii. Lucru îmbucu
rător, cîștigat pe această cale, este 
că lecțiile de educație fizică se des
fășoară acum mult mai sistematic și

Prof. Ioan LINI
inspector școlar județean — 
Satu-Mare

(Continuare in pag. a III-*)

In nenumărate rînduri, printre 
cauzele care au stat la baza unui 
proces de educație fizică defectuos 
sau a slabelor rezultate pe plan in
ternațional ale unor sportivi s-a 
aflat nivelul profesional deficitar ai 
multor tehnicieni, asociat adeseori, 
cu comoditatea, spiritul rutinier, su
perficialitatea, . absența responsabili
tății. Iată pentru ce perfecționarea 
continuă a tehnicienilor (privită ca 
un complex proces profesional, mo
ral, civic) se impune ca o condiție 
vitală a modernizării procesului de 
educație fizică și sport.

Se discută mult despre moderni
zare. Cu toate că s-au dat îndru
mări concrete pentru aplicarea 
principiilor modernizării, există încă 
o serioasă rezistență față de promo
varea cu curaj a noului. Iată, de 
pildă, un exemplu. Numeroși teh
nicieni se deplasează peste hotare 
cu prilejul manifestărilor sportive. 
Puțini însă împărtășesc din obser
vațiile și experiența acumulată și 
altora. Din acest punct de vedere 
se simte nevoia organizării mai dese 
a consfătuirilor cu cei mai buni 
tehnicieni, care desfășoară o activi
tate creatoare sau au obținut re
zultate deosebite în procesul instruc- 
tiv-educativ, pe linîa performanțe
lor, precum și difuzarea largă a me- 
todologiilor elaborate și aplicarea lor 
unitară.

Cursurile de perfecționare care sa 
organizează la diferite niveluri tre
buie să vină și ele în sprijinul tehni
cienilor, dîndu-le instrumente de lu
cru eficace, cunoștințe noi și de
prinderi adaptate la noile conținu
turi și tehnici în dirijarea pregătirii, 
în folosirea creatoare a programelor, 
punîndu-se accentul pe obiectivizare.

Ideea organizării unor școli-pilot 
care, vor funcționa pe lingă casele 
corpului didactic, încadrate. cu pro
fesori bine pregătiți și dotate cu la
boratoare și instrumentarul necesar 
unei munci științifice, .merită, cred, 
a fi preluată și pe linia școlilor 
sportive sau a cluburilor pe ramuri 
de sport.

Stibliniind Importanța excepțională 
a recentei Hotărîri a plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, care trasează noi jaloane pen
tru creșterea eficienței educației fi
zice și sportului, desprindem înalta 
răspundere socială a celor chemați
să ridice potențialul noilor genera
ții, constructorii societății noastre
de mîine. Și, în același timp, nece- 

' sitatea permanentei lor perfec
ționări.

Ion MATEI
profesor ks Liceul din Sinaia

Iui de cercetări pentru 
chimizarea țițeiului 
„Petrochim" din Plo- 
iești au î>u's punct tehnolo
gia de fabricație a unui nou 
sorit de benzină cu proprietăți 
Îmbunătățite. Noul derivat de 
țiței are peste 100 ootani și este 
utilizat pentru motoare grele de 
mare turație. Specialiștii de la 
Brazi au pregătit, totodată, teh
nologia de obținere din materie 
primă Indigenă a unor sub- j 
stanțe pure și hidrocarburi aro
matice ce intră in componența ! 
unor diverse produse chimice. A- ] 
preciate pentru competitivitate, . 
produsele realizate la Brazi simt j 
solicitate pe piețele a aproape 60 
de țâri din lume. Partenerilor 
comerciali 11 s-au adăugat re- : 
cent noi firme din Anglia, El- j 
veția și S.U.A. Anul acesta, li
vrările la export aile grupului 
vor depăși cu 30 la sută pe ode 
din 1972.

Valorificarea unor noi 
surse de căderi de apă. 
La Șugag și Gilceag se constru
iesc două hidrocentrale cu o pu
tere totală instalată de aproxi
mativ 300 MW. In prezent se 
execută in ritm intens excava- 
țiile la galeriile de deviere a a- 
pelor din zonele unde vor îl 
construite barajele Tău și Oașa, 
care vor zăgăzui peste 170 mili
oane inc de apă. Calculele e- 
fectuiaite In baza rezultatelor de 
pină acum arată că in primul 
trimestru se va realiza, pe an
samblul acestei investiții, circa 
28 la sută din prevederile pla
nului anual.

Pentru turiștii care 
iubesc Cozia. Turi*tii cars 
se încumetau deunăzi să viziteze 
renumita rezervație floristică de 
pe muntele Cozia trebuiau să 
esoaladeze masivul pe singura 
potecă abruptă și periculoasă. 
De curînd însă a venit în aju- | 
torul lor întreprinderea de con
strucții forestiere Rîmnicu-Vîl- 
cea, care și-a asumat sarcina să 
execute un drum lung de 11,6 ki
lometri, făcînd astfel legătura 
dintre poalele șl piscul muntelui. 
Noua cale va fi accesibilă și au
toturismelor.

Hotel „Romula".
drul rețelei Oficiului Județean 
de turism OLT, la Caracal a fost 
dat în folosință un nou hotel — 
„Romula". Hotelul, amplasat în 
noul cartier de locuințe „Iancu 
Jianu", are 130 de locuri și dis
pune de multiple servicii auxi
liare.

Carte de telefon cu 
Informații inedite. Noua 
carte de telefon a abonaților 
din județul SIBIU, aflată în cur« 
de apariție, va constitui o auten
tică premieră nu numai prin 
noua sa alcătuire grafică — 
„hărți" telefonice, planșe color 
și altele — ci șl printr-o seamă 
de noutăți de larg interes public. 
Astfel, Ia cerere (și contra unei 
taxe suplimentare), numele unor 
■abonați particulari vor apărea în 
listă cu caractere subliniate șl 
cu specificarea meseriei sau a 
titlului științific dobindit ; de 
asemenea, tot la cerere, in 
dreptul numărului de telefon al 
titularului vor fi înscriși supli
mentar și membrii de familie 
care pot fi sunați la același post 
telefonic ; și o altă noutate : 
multe întreprinderi și instituții 
vor apărea în listă chiar șl de 
două sau de trei ori, în funcție 
de diversele nume sub care sînt 
cunoscute.
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DE CONCERT PREMIERE TEATRALE

— Simfonicul Filarmonicii, vineri 
23, sîmbătă 24, ora 20, la Ateneul 
Român, va fl dirijat de Emil Simon. 
Vom putea asculta lucrări de Ludo
vic Feldman, Max Bruch, Mozart, 
R. Strauss ; solist : violonistul Ion 
Voicu.

— Este bine venită deschiderea 
ciclului „Reîntîlniri duminicale". 
Serban Cioculescu va fl gazdă pen
tru concertul de duminică 25, ora 20, 
de Ia Sala mică a Palatului. Oaspeți : 
Mihai Constantinescu, Virgil Gheor
ghiu, in calitate de muzicieni și 
poeți. îșl dau concursul Alexandru 
Nicolae, Viorica Ștefănescu, orches
tra de cameră a medicilor, dirijată 
de Ermil Nichifor.

— Marți, 20, ora 19, în Studioul 8, 
din strada Nuferilor, va fi o nouă 
Tribună a creației _____ ,_____
românești, în care vor fi supuse dez
baterii publice lucrări de :• Mir.vam 
Marbe, Corneliu Cezar, Tiberiu Olah, 
Eugen Vendel.

— Un eveniment muzical : După 
ce în ultimele săptămîni ne-a oferit 
excelente tălmăciri ale unor pagini 
simfonice de Șostakovicl și Mahler, 
după ce a conturat cu pregnantă 
creația lui Britten „Recviemul de 
război". Iosif Conta ne invită la 
concertul , de joi al Radioteleviziunii 
să ascultăm Simfonia a IX-a de 
Beethoven. Soliști : Emilia Petrescu, 
șl Margareta Lilova, Liubomir Tig- 
nacev, Ștefan Tignacev (Bulgaria).

— Orchestra de cameră din Bra
șov susține. Joi 22 martie, în sala Fi
larmonicii din localitate, sub condu
cerea lui Anselm Iliînigberger, un 
Concert Bach — Mozart ; soliști : 
violonistul George Dima șl pianistul 
Horla Cristian.

TEATRUL NAȚIONAL DIN CRA
IOVA a prezentat, joi, 15 martie, în 
premieră „Vinovațl fără vină" de 
A. N. Ostrovski. Din distribuție au 
făcut parte : Marina Bașta, Maria 
Goanță, Constantin Sassu, Constanța 
Nicolau, Anca Ledunca, Iancu Goan
ță, Elena Gheorghiu, Vasile Cosma, 
" Werner, Mircea Hadîrcă și Lu- 

Albanezu. Regia : Valentina Ba- 
; decorurile : Vasile Buz.

țla : George Bossun, Constantin Mi
ron și Mihai Ionescu Vrănești, Petru 
Dondos, George Stoian, Traian Cos- 
tea, Smara Marcu, Eugenia Chiorea- 
nu Jiga. Regia : Ion Dan ; decor și 
costume : Gheorghe Matei.

contemporane

Amplă cercetare

socio-culturală

în municipiul Buzău
BUZĂU (Corespondentul „Scînteii", 

Mihai Bâzu). — Centrul de per
fecționare a cadrelor din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste orga
nizează, în aceste zile, la Buzău, un 
curs de perfecționare pentru direc
torii caselor de cultură din țară care 
va oontinua pînă la 25 martie.

Cu această ocazie, participanții la 
cursuri vor urmări direct cercetarea 
socio-culturală întreprinsă în muni
cipiul Buzău, prima de acest gen 
In mediul urban. în cadrul căreia 
cercetătorii vor studia prin interme
diul unor acțiuni cultural-educative 
complexe cerințele și 
populației municipiului, 
Iul casei de cultură în 
tuală. întocmind o serie
vor sta ca fundament științific la e- 
laborarea programului cultural uni
tar pe anul în curs și pe anul 1974. 
Cercetarea sociologică se va realiza 
de către specialiști ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai fi
lialelor din Iași și Constanta ale A- 
cademiei Ștefan Gheorghiu, de sala- 
riați al comitetului județean de cul
tură și educație socialistă. '

aspiratiile 
locul și ro- 
viata spiri- 
de studii ce

Dan 
cian 
logh

0 TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ, In colaborare cu asociația 
scriitorilor din oraș, a prezentat un 
recital din lirica lui Radu Stanca, 
prilejuit de aniversarea a zece ani 
de Ia moartea poetului și regizoru
lui. Cuvîntul omagial a fost rostit de 
criticul Mircea Tomuș. Regia artis
tică : Rodica G. Radu ; scenografia : 
T. Th. Ciupe.

TEATRUL DRAMATIC DIN BRA
ȘOV anunță premiera : .. 
unul pe măgar" de Oldrich 
Regia : Petre Bokor ; 
Sever Frențiu.

O TEATRUL ................. .. ......
GALAȚI susține cea de-a patra pre
mieră a stagiunii cu binecunoscuta 
piesă „Gaițele" de AI. Kirițescu. Re
gia : Ion Dinescu ; scenografia : O- 
limpia Damian. în distribuție : Lia
na Sandra Popescu, Ioana Ioniță,
Marina Maican Velcescu, Marga
Georgescu. Stela Popescu Temelie, 
Leni Ștefănescu, Ștefania Goruneanu, 
Veronica Irașog Teodoru, Mihai Vel
cescu, Dorel 
reanu.

„Doi pe cal, 
Danck. 

scenografia :
DRAMATIC DIN

Bantaș, Iorgu Vifo-

TEATRUL 
a inclus pe 
„Conu* Leonida față cu reacțiunea" 
de I. L. Caragiale. Regia : A. Bel- 
grader ; scenografia : George Coulin. 
Interpreți : Petre Lupu — în rolul 
titular, și Constantin Măru, Avram 
Besoiu, care joacă în travesti rolu
rile Efimiței și Saftei.

DE STAT DIN SIBIU 
afișul său premiera

TEATRUL DE STAT DIN TURDA 
anunță cea de-a 5-a premieră a sta
giunii in curs cu : „O noapte furtu
noasă" de I. L. Caragiale. Distribu-

EXPO
O Joi, 22 martie, la galeriile de 

artă „APOLLO" ~ 
56) va avea loc 
poziții în cadrul 
goescu, Rodica 
Franțois Pamfil 
tapiserie, sculptură și pictură.

0 La galeriile „GALATEEA" (Ca
lea Victoriei, nr. 197) Gina Hagiu ex
pune, începînd de vineri, 23 martie, 
„50 desene de călătorie".

(Calea Victoriei, nr. 
vernisajul unei ex- 
căreia Șerbana Dra-
Stanca Pamfil 
prezintă lucrări

Si 
de

o Sîmbătă, 24 martie, la galeriile 
„SIMEZA“ (Bd. Magheru, nr. 20) va 
avea loc vernisajul expozițiilor de 
pictură Gh., Răducanu și G. Zidaru.

© Foaierul TEATRULUI DE CO
MEDIE (str. Măndinești, nr. 2) oferă 
vizitatorilor săi expoziția „Pictura — 
subiect" de Nicolae Razumiev.

o ALBA IULIA (Coresnondentul 
„Scînteii", Șt. Dinlcă). — în orașul 
CIMPENI s-a deschis o expoziție de

Stravinski și Rossini
în concertele

Radioteleviziunii
> Fără îndoială, a- 

S ceastă stagiune — sta- 
% giunea lirică — rămî-
i, ne una din inițiative- 
t le apreciabile ale Ra- 
f dioteleviziunii. 
f crări pe care 
? nu avem ocazia să le 
® vedem pe scenele li-

rice sint prezentate 
publicului In cele mai 

k bune condiții, ca 
f cumente despre 
r luri, epoci, 
? complex al 
? de-a lungul timpului. 
» Am aminti 
z' celenta partitură
j. lui Purceii — 
j. Arthur", de o 
k frumusețe 
L atît de rar 
r realizată într-o 
r terpretare de 
? mari. Orchestra 
S studio și corul Radid-

televiziunii, sub ba- 
k gheta lui Carol Litvin 
J; (dirijorul corului Au- 
ț rel Grigoraș) ne-au 
C oferit spre audiție, în 
r ultimul concert > „Pri- 
? vighetoarea" de Stra- 
J vlnski și „Domnul 

Bruschino'1 de RoSsi- 
î ni. Păcat că aproape 
S 200 de interpret! au 
£ studiat cu pasiune a- 
C ceste lucrări, au dorit 
i să le prezinte In toa- 
r tă strălucirea lor, dar 
? au fost ascultați în 
? cele din urmă de... 100 
S de spectatori I 200 de 
s interpret! au 
£ pentru 100 de 
L mani I Din nou 
l avut senzația 
f de interes a 
f zatorilor vieți) 
? tre muzicale. (In 

ceeași seară erau pro- 
» gramate încă două 
ț manifestări muzicale 
) la fel de interesante, 
. In timp ce in zilele 
’ imediat următoare in- 
’ stitutiile muzicale pă- 
f reau că intră în va- 
® cântă). De fapt, nici 
J televiziunea nu a fost 
î prezentă pentru a 
C imprima pe peliculă 
C acest reușit concert

Așadar,
C tat 

de
Ă drum

cat ca cel al crea- 
C țlel Iul Stravinski 

este greu de găsit în

Lu- 
poate

do- 
sti- 

drumul 
operei

doar ex-

„King 
reală 

melodică, 
cîntată, 

in- 
zile 

de

muzicii. Sal- 
de la o perioa- 
alta par incre- 
Două partituri 

la distanță de 
ani par a avea 
diferiți. Geniul

SAPTAMINA TEATRULUI 
„GIULEȘTI”

Prin deschiderea festivă a expozi
ției consacrate „Dramaturgiei româ
nești pe scena teatrului" azi începe 
„Săptămâna Teatrului „Glulești". Ma
nifestarea va prilejui prezentarea 
spectacolelor : „Casa care a fugit pe 
ușă" de Petru Vintilă (un spectacol 
urmat de discuții, cu participarea 
autorului și un altul la Casa de cul
tură a studenților), „Comedie cu ol
teni" de Gh. Vlad (spectacol jubi
liar — 250 reprezentații), „Meșterul 
Manole" de Lucian Blaga, „Eseu..." 
de T. Mușatescu, „Măsură pentru 
măsură" (spectacol urmat de discuții), 
„Omul care a văzut moartea" de 
V. Eftimiu (a 400-a reprezentație, la 
uzinele „Semănătoarea"), „Vassa Je- 
leznova" de Maxim Gorki, reprezen
tație precedată de o conferință des
pre opera scriitorului (pentru elevii 
liceului „Zoia Kosmodemianskaia"). 
„Răzbunarea sufieurului" de V. I. 
Popa, precum și a matineuiui literar 
„Iubiți poezia" (dedicat elevilor li
ceelor „Aurel Vlaicu", „Ion Ne- 
culce" și „Petru Groza"). Tot In ca
drul „săptămînii" va avea loc lec
tura artistică a piesei „Marea expe
diție" de Romeo Muller (piesă pen
tru tineret aflată 
mată de discuții 
public.

tră cu piesa „Lylyomfi" de Szigllgeti 
Ede. Continuind aceste schimburi 
culturale, TEATRUL MAGHIAR DE 
STAT DIN SF. GHEORGHE Între
prinde, între 18 și 28 martie, un tur
neu în R.P. Ungară în cadrul căruia 
va susține spectacole la Budapesta, 
Nyiregyhăza, Tatabănya etc. Vor fi 
prezentate : tripticul „Cine ești tu ?" 
de Paul Everac, în regia lui Constan
tin Codresc'u (în rolurile principale 
Dukăsz Anna, artistă emerită și P6- 
terffy Lajos) și piesa „Curcubeul În
șelător" de Tamâsl Aron, în regia lui 
Tdmpa Miklos, maestru emerit al ar
tei (în rolurile principale : Fereczy 
Csongor, Kirâly 'Jdzsef, Borbăth Otti
lia și Văsărhelyi Katalin).

ECRAN
FILME IN PREMIERA

în repetiție), ur- 
între creatori fi

TEATRULUITURNEUL
MAGHIAR DE STAT 
DIN SF. GHEORGHE 
ÎN R. P. UNGARA

SF. GHEORGHE (Corespondentul 
„Scînteii", Găza Tomori). In cadrul 
acordului cultural bilateral dintre 
Republica Socialistă România și R.P. 
Ungară, teatrul de stat „Derynă" din 
Budapesta, în luna septembrie 1972, 
a întreprins un turneu în țara noas-

ZI T11
artă plastică a tinerelor talente 
localitate. Sint expuse peste 100 
crări de pictură în ulei, pictură 
sticlă, acuarelă realizate de elevi și 
muncitori din întreprinderile din 
Cimpeni. Lucrările reprezintă por
trete de, muncitori fruntași, evocă 
dezvoltarea economică a acestor me
leaguri, frumusețea unică a Munți
lor Apuseni.

din 
lu
pe

0 SIBIU (Corespondentul „Scîn
teii". Nicolae Brujan). — In saloa
nele baroc ale MUZEULUI BRU- 
KENTHAL DIN SIBIU s-a deschis 

' o expoziție inedită — „Cositorul ~r 
document istoric și artistic" — repre- 
zentînd o selecție de aproape 300 de 
obiecte de cositor executate de meș
teri sibieni in secolele XVII, XVIII 
și XIX și păstrate de-a lungul anilor 
în bogatele și valoroasele colecții ale 
muzeului. Cu acest prilej, a fost pus 
la dispoziția publicului primul cata
log sistematic ai tuturor obiectelor 
de acest fel aflate în depozitele mu
zeului.

o CLUJ (Corespondentul „Scin- 
teii", Al. Mureșan). — Sălile de ex
poziție ale MUZEULUI DE ARTA 
DIN CLUJ găzduiesc o valoroasă co
lecție de pictură, sculptură, grafică, 
grafică publicitară, ceramică și tex
tile ale elevilor liceului de arte plas
tice din localitate. Lucrările realizate 
în timpul practicii în întreprinderi 
și unități agricole au fost donate fie 
unităților respective, fie unor școli 
din județ.

• O anchetă dificilă — producție 
sovietică, realizată în studiourile 
„Gruzia-Film" de regizorul Gheorghi 
Kalatozișvili. Film polițist, cu acto
rul Vahtang Kikabidze, In fruntea 
distribuției.

• Dodes’ kaden — film japonez, In 
regia lui Akira Kurosawa. Marele 
cineast nipon (autor al unor filme ca 
„Rashomon", „Cei șapte samurai".

• „Sanjuro", „Barbă Roșie", cunoscute 
publicului nostru) explorează de 
astă dată viața cu orizont închis a 
periferiei unui mare oraș.
• Copilul sălbatic — film francez, 

tn regia lui Franțois Truffaut (care 
este și interpretul unuia dintre ro
lurile principale). Filmul evocă un 
caz autentic, petrecut la sfîrșitul se
colului al XVIII-lea — povestea 
reeducării unui copil care a crescut 
departe de oameni, printre fiare 
sălbatice.
• Cowboy — film american, tn 

regia lui Mark Rydell. Western, a- 
vîndu-1 In distribuție pe John 
Wayne.

Au încetat, după o îndelungată su
ferință, . bătăile inimii scriitorului 
Demostene Botez, slujitor de frunte 
al literelor românești — poet, pro
zator, publicist — neobosit promotor 
al culturii in viața poporului.

Născut în anul 1893, în localitatea 
Trușești, județul Botoșani, Demoste
ne Botez s-a manifestat încă din ti
nerețe ca un scriitor fecund, aducîn- 
du-și printr-o activitate laborioasă, 
neîntreruptă, desfășurată de-a lun
gul a peste 50 
importantă la 
române.

încă de la 
care-1 încredințează 
1918, culegerea de versuri și proză 
„Munții", distinsă cu Premiul Aca
demiei, activitatea literară, multila
terală a lui Demostepe Botez a stat 
sub semnul unei vibrante iubiri față 
de patrie și popor, înscriindu-se cu 
cinste pe firul nobilelor tradiții ale 
culturii românești.

Lirica lui Demostene Botez II re
levă drept o sensibilitate artistică 
aparte, un spirit umanist și patrio
tic. In domeniul prozei, contribuția 
lui Demostene Botez este rodnică și 
pilduitoare pentru spiritul ei popu
lar, pentru consecventa orientare că
tre zugrăvirea realistă a vieții, către 
problematica socială majoră. După 
23 August 1944, întreaga sa creație a

de ani, o contribuție 
dezvoltarea literaturii

primul volum, pe 
tiparului In

Cercuri de cultură
și educație

socialistă
ci originală formă de răspîndire a 

cuno.ștințelor științifice și acțiunilor 
cultural-educative a fost experimen
tată in , localitățile Gorjlilul. Din 
inițiativa Consiliului județean 
Frontului Unității Socialiste, 
orașe și comune au fost constituite 
peste 1 500 de cercuri de cultură și 
educație socialistă, iar la sate — fi
liale ale căminelor și bibliotecilor 
comunale. Deputatul unei circum
scripții organizează, săptămînal, îm
preună cu un învățător sau profesor, 
cu un sătean cunoscut pentru hărni
cia sa, întilniri cu cetățenii, în cadrul 
cărora se discută probleme legate de 
viața comunei si a județului, au loc 
dialoguri pe teme economice și" ști
ințifice, se prezintă cele mai impor
tante și mai recente cărți beletristice 
și agrozootehnice intrate în bibliotecă. 
Aceasta a nermis totodată reeditarea 
tradiționalelor șezători populare.

(Agerpres)

TULCEA

al 
în

dobîndit accente noi, viguroase. In 
consens cu înfăptuirile mărețe ob
ținute de poporul român sub condu
cerea partidului său comunist.

Umanismul cald care și-a pus pe
cetea asupra creației lui Demostene 
Botdz caracterizează și activitatea 
lui socială, orientarea sa democrati-

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMÂNIA

De la Comisia
Comisia pentru organizarea fune

raliilor scriitorului Demostene Botez, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, comu
nică :

Pentru ca cetățenii să-și poată lua

Filme de scurt metraj
pe ecranele Capitalei

(19—25 MARTIE 1973)

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
CINEMATOGRAFICE ' 

„BUCUREȘTI", „ALEXANDRU 
SAHIA", ......................

FEROVIAR, 
de lucru a 
Ceaușescu în județele Vaslui și Iași; 
VOLGA. FLAMURA : Film de
dicat vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu tn Pakistan ; POPULAR : 
Film dedicat vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Belgia ; EX
CELSIOR : Teracote antice ; GRIVI- 
ȚA : Trei peisaje ; ÎNFRĂȚIREA, 
PROGRESUL : Ritmuri românești ; 
BUZEȘTI : Numărătoare inversă ; 
UNIREA : Mircești în pastel ; LIRA: 
Regrete tîrzii ; DRUMUL SĂRII : Pe- 
trică și arborele ; FERENTARI, CO- 
TROCENI : România, țara mea ; 
GTULESTI : Orizont științific nr.. 
1/73 ; MELODIA : Dacă nu eram eu ; 
VIITORUL : De la lume adunate : 
AURORA : Petrașcu ; MIORIȚA : 
Orizont științific nr. 2/73.; MUNCA ; 
Asalt ; TOMIS : Armonii ; ARTA : 
Enotul ; VITAN : Un pas, un singur 
pas ; RAHOVA : Prețul neglijenței ; 
CENTRAL : In pădurea cea stufoasă.

„ANIMAFILM" :
MODERN : Vizita 

tovarășului Nicolae

ACADEMIA
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

că șl antifascistă, legată de progra
mul revistei „Viața românească", din 
a cărei conducere a făcut parte 
incă din perioada dintre cele două 
războaie mondiale și pină la înceta
rea sa din viață. în anii construc
ției socialiste, Demostene Botez s-a 
afirmat in primele rînduri ale inte
lectualității militante legate de aspi
rațiile poporului, a participat cu 
hotărâre și înflăcărare la activitatea 
pentru consolidarea regimului popu
lar și pentru edificarea socialismului 
în țara noastră. A îndeplinit impor
tante sarcini sociale și obștești, a 
fost președinte activ al Uniunii 
scriitorilor și deputat tn Marea Adu
nare Națională.

Pentru contribuția sa la propășirea 
literaturii, Demostene Botez a fost 
distins cu patru premii ale Acade
miei Române, precum și cu Premiul 
de Stat. Activitatea lui literară a că
pătat o înaltă recunoaștere prin ale
gerea sa ca membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România și prin înaltele ordine 
și medalii cu care a fost distinV

Literatura și cultura românească 
atiferă prin moartea scriitorului De
mostene Botez o grea pierdere. 
Opera sa generoasă șl durabilă va 
rămine mărturia 
cu 
tei

unei vieți dăruite 
abnegație afirmării culturii și ar- 
româneștl.

CONSILIUL CULTURI!
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

pentru organizarea funeraliilor
rămas bun de la scriitorul Demoste
ne Botez, sicriul cu 
lui va fi depus la 
,.Mihail Sadoveanu" 
riei nr. 115.

Publicul va avea

corpul defunctu- 
Casa scriitorilor 
din Calea Victo-
acces luni intra

orele 17.00—19,00 și marți între orele 
10,00—12,00.

Adunarea de doliu va avea loc 
marți, 20 martie a.c., ora 12,00, la 
Casa scriitorilor, iar Înhumarea la 
Cimitirul Belu.

*

$

$

La. '

Grija pentru îmbu
nătățirea continuă a 
activității economice 
a unor C.A.P., prin 
înlăturarea neajun
surilor semnalate, este 
pregnant reliefată in 
unele răspunsuri so
site la redacție. Rela
tăm, in cele ce ur
mează, unul dintre 
acestea.

Măsuri

bine gîîidsts.

unei cmdize

din C.A.P. și s-a pre
lucrat cu lucrătorii din 
sectorul zootehnic mo
dul cum vor fi plătiți 
pe baza acordului glo
bal ; au fost încheiate 
contracte cu îngrijito
rii de animale pentru 
a primi lunar minimul 
garantat ; s-a făcut o 
lotizare 
malelor 
specii ; 
malelor 
bazăde 
mit zilnic de către șe
fii de ferme". Din 
răspuns rezultă că, în 
afară de președinte, au 
mai fost schimbați din 
funcții, fiind vinovați 
de lipsurile care au 
existat în activitatea 
cooperativei din Obîr- 
șia, Nicolae Gheorghe 
și Gheorghe Coplea, 
foști brigadieri. Zoica 
Brulea, economistă la 
forma zootehnică, și 
Mihai Florea, fost bri
gadier la sectorul 
ovine. în încheiere, se 
precizează că aceste 
măsuri, ca și altele ce 
vor fi luate pe parcurs, 
oferă certitudinea că 
lipsurile sesizate în 
scrisoare vor fi înlătu
rate.

Intre sutele de răs
punsuri sosite la re
dacție — care 
o preocupare 
din partea 
de partid și de 
pentru 
pină la capăt a sesi
zărilor și sugestiilor 
cuprinse in scrisori — 
unele distonează prin 
superficialitate. Ne re
ferim, in continuare, 
la două asemenea ca
zuri.

bună a ani- 
pe vîrste și 

furajarea ani
se face pe 
refetar, fntoc-

zile aflăm că „s-au 
dispus urgente mă
suri", și cu asta șter
gem cu buretele 
a fost. Lăsind 
parte că nu se 
în ce constau 
măsuri, dacă 
schimbat sau nu ceva 
în aprovizionarea a- 
cestor oameni, care 
muncesc la zeci și zeci 
de km in adincurile 
pădurii, U.J.C.C. nu a- 
rată curm s-a ajuns' la 
o asemenea situație, 
intolerabilă. Iar in le
gătură cu promisa 
sancțiune ce ar urma 
să fie dată vinovatu
lui răspunzător de „a- 
baterile respective", 
credem că ar trebui 
întrebați și muncitorii 
forestier) 
dacă mai este cazul să 
fie lăsat, în continua
re, în această muncă.

tot ce 
la o 
spune 
aceste 

s-a

respectivi

Aniversarea corului 
sindicatului 

învâțămîntului
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Tulcea a avut loc duminică săr
bătorirea unui sfert de veac de acti
vitate a corului sindicatului învăță- 
mîntuiui — Tulcea. Cu acest prilej, 
corul tulcean a fost distins cu „Di
ploma de onoare" a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, iar 48 de membri 
ai ansamblului au primit insigna 
„pentru merite deosebite în munca 
artistică".

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI:

Mal precis,CAPITOL : Răpitorii apelor (R.P. 
Poionă) ; LUMINA : Tobias Dremset 
și femeile (R.D. Germană) ; DOINA: 
Vietăți rezistente (R.P. Polonă) ; 
TIMPURI NOI : Răpitorii apelor 
(R.P. Polonă) ; COSMOS : Față în 
față cu animalele sălbatice (R.P. 
Undară) ; CLUBUL UZINELOR RE
PUBLICA : Turiștii (R. P. Polonă).

Comitetul județean 
Olt al P.C.R. ne-a 
trimis un răspuns 
care conține consta
tările și concluziile 
reieșite din cercetări
le efectuate la C.A.P. 
Obîrșia, in urma unei 
sesizări ce i-a fost 
adresată de redacție. 
„Este adevărat că in 
anul 1972- — se spu
ne in răspuns — coo
perativa agricolă de 
producție Obirșia a 
obținut rezultate eco
nomice și financiare 
necorespunzătoare. A- 
ceasta s-a datorat 
faptului că sectorul 
zootehnic n-a fost 
bine condus, baza fu
rajeră fiind lăsată pe 
seama unor oameni 
negospodari, așa cum 
a fost Geană M. Ma
rin. Acesta a lăsat 
lucerna necosită și 
alte furaje nestrînse 
de pe cîmp". Este 
știut însă că de pro
blema asigurării bazei 
furajere răspund și 
alții, investiți de adu
narea generală a coo
peratorilor cu 
gații precise în 
vința bunei gospodă
riri, a luării măsuri
lor împotriva acelora 
care se dovedesc de
lăsători sau, mai mult 
chiar, 
Referindu-se la 
aspect, răspunsul pre
cizează : „O altă cauză 
a fost și aceea că pre
ședintele cooperativei, 
Ion Tîrziu, nu s-a o- 
cupat deloc de acest 
sector, dovedind inca
pacitate organizatori
că". Ce s-a întreprins 
pentru înlăturarea 
cestor lipsuri, pentru 
îmbunătățirea 
tații de viitor ? 
în conferința de partid 
pe C.A.P., cit și la 
conferința de partid 
pe comună — se arată 
în răspuns — s-au a- 
nalizat pe larg cauzele 
care au generat aces
te insuccese ale acti
vității economice 
C.A.P. și au fost sta
bilite o serie de mă
suri, printre care : în 
locul celor 6 brigăzi 
de cîmp au fost orga
nizate 4 ferme, condu
se de specialiști cu 
studii superioare ; s-a 
introdus acordul glo
bal în toate sectoarele

la obiect...

0 TÎRGU-MUREȘ (Coresponden
tul „Scînteii", Lorand Deaki). — 
SALA STUDIO din TÎRGU-MUREȘ 
găzduiește sub titlul „PLAIURI MU
REȘENE" o expoziție de pictură cu- 
prinzînd 24 lucrări în ulei ale cunos
cutului artist tîrgmureșan Gheorghe 
Olariu. Lucrările înfățișează noul 
peisaj citadin, 
ale ținuturilor

Redăm dintr-o sesi
zare trimisă de redac
ție Consiliului popular 
al municipiului Bucu
rești : „Deși lucrarea 
s-a terminat 
trei ani (este 
amenajarea 
Ccrnica — 
află incâ lăsată in fața 
lacului o cupă de ex
cavator cu braț cu tot, 
un rezervor metalic și 
niște grinzi metalice 
pe care s-a depus ru
gina (sbl. ns.). De a- 
semenea, pe str. 7 No
iembrie, din sectorul 
2, lingă pădurea An- 
dronache, unde se află 
sediul întreprinderii, 
s-a turnat beton în 
curte, iar în prezent 
stă acoperit cu pămînt. 
Pavarea curții respec
tive a costat circa 
60 000 de lei, iar dor
mitoarele și magaziile 
cel puțin 500 000 lei, 
dar nu au fost folosite 
nici 50 la sută din ca
pacitatea lor".

Iată acum șl răs
punsul integral al Di
recției secretariat ad
ministrativ a C.P.M.B.: 
„Din verificările efec
tuate s-a constatat că 
în incinta întreprinde
rii SUCT, cu sediul 
în str. 7 Noiembrie, 
lucrările de betonare 
a curții sint în curs de 
execuție. De aseme
nea, in acest loc se a- 
menajează și dormi
toarele pentru munci
torii șantierului. La 
terminarea lucrărilor 
se vor îndepărta ma
terialele și pămintul 
depus, iar curtea va 
căpăta un aspect co
respunzător". Or, nu 
despre ceea ce se face 
la SUCT se vorbea 
în scrisoare, ci despre 
aspectul economic — 
și anume, cum sint 
folosite amenajările a- 
mintite, care au costat 
circa 560 000 lei. In al 
doilea rînd, cu rugina 
depusă pe 
excavator 
materiale 
nefolosite 
cum rămine ? Este 
nu adevărat ?

Istoria 
turile 
dă la 
dibile. 
scrise 
cîțiva 
autori 
lui Stravinski a lăsat 
o creație spectaculoa
să. Ascultînd doar cî- 
teva fragmente din 
„Petrușka" sau „Po
vestea soldatului" sau 
„Pulcinella"... vom în
țelege spiritul compo
zitorului! talentul său 
viguros, tentația de a 
glumi, de a ironiza, 
de a colora apoi sum
bru gluma și Ironia, 
ca după o clipă să le 
însenineze. Opera 
„Privighetoarea" este 
una din lucrările sale 
mai puțin cunoscute, 
dar nu e greu ca du
pă primele minute de 
ascultare să recunoști 
pana Iul Stravinski. 
Compozitorul a ple
cat de la o legendă 
destul de simplă care 
depăna povestea pri
vighetorii ce prin 
cîntul ei a răpit Mor- 
ții un om. Legenda a 
devenit fabulă i omul 
nu era om simplu, ci 
împărat, un cap în
coronat care a prefe
rat la un moment dat, 
ca dar, din partea 
prietenilor, o privi
ghetoare mecanică. 
Cînd Moartea a venit 
la căpătîiul Iui. pri
vighetoarea cea ade
vărată insă, prin cîn- 
tul ei, a reușit să ia 
puterea Morții. să dea 
viată din nou 
râtului. Textu] rămî- 
ne punctul de pleca
re al operei. Stravin
ski urmărește cu asi
duitate morala, sem
nificațiile el.

Nu se poate Inter
preta cu succes a- 
ceastă lucrare decit 
dacă o soprană de co
loratură reușește să 
rezolve partitura
„Privighetorii" Țesă
tura este atît de difi
cilă îneît numai o 
voce de mare calitate 
de solist-muzician o 
poate aborda. Tn con
certul amintit. Silvia 
Voinea, solistă la O- 
pera Română, a fost

excepțio- 
pe parcur- 
dovada u- 

al 
culori-

într-adevăr 
nală, dind 
sul operei 
nui simț deosebit 
nuanțelor, al 
lor, al frazării cu un C 
ales rafinament Aiă- < 
turi de Silvia Voinea, C 
Virginia Mânu, Dan ? 
Zancu, Gheorghe Cras- / 
naru, Martha Kessler J 
au conturat distinct S 
semnificația „perso- S 
najelor". C

După „Privighetoa- C 
rea", „Domnul Brus- C 
chino" a pledat pen- C 
tru tinerețea muzicii r 
luj Rossini. Ori de Z 
cite ori asculți „Băr- Z 
bierul din Sevilla" J 
muzica pare la fel de 2 
nouă. Și „ii signor S 
Bruschino" este — și J 
lucrul pare cu atît < 
mai interesant — o < 
schiță pentru veșnic f 
tinărul „Bărbier". As
culți povestea în
curcăturilor lui Brus
chino și detectezi cu 
ușurință consecvența 
cu care Rossini și-a 
gîndit marea operă, 
pasiunea cu care s-a 
aplecat asupra ei pină 
a reușit să-i dea for
ma perfectă de operă 
comică savurată pînă 
La ultima notă de 
spectatori. Muzica lui 
Rossini nu are vlgu- 
rozitatea, strălucirea 
de oțel, aciditatea lui 
Stravihski. Ea are 
clinchetul argintului 
neastîmpărat, mărtu
risește existența unui 
condei 
dornic de 
noului, cu o fantezie 
debordantă. Elena Si- 
mionescu. foarte 
zicală, 
Mânu, 
foarte 
ultimii 
murile 
Lucian 
duard 
Gheorghe 
actrița Adela Mărcu- 
iescu au „jucat", au 
povestit cu nerv far
sa Ini Bruschino. Ca
rol Litvin. Aurel Gri- 
goraș au asigurat o 
bună sonoritate a or
chestrei șj corului.

Smaranda 
OTEANU

PROGRAM DE SCURT-METRAJE

înfățișează 
imagini panoramice 

din Valea Mureșului.
(Corespondentul 

Anghel). — La Casa 
cultură din Bistrița a

0 BISTRIȚA
„Scînteii", Ion 
orășenească de 
avut loc vernisajul expoziției picto
rului Ernst Schuller. Tinărul artist 
expune acuarele, naturi statice, pei
saje.

• SF. GHEORGHE (Coresponden
tul „Scînteii", Tlimori Geza). — Du
minică, în sala de expoziții a Mu
zeului județean din Sf. Gheorghe a 
avut loc vernisajul unei expoziții de 
pictură și grafică din colecția de artă 
a lui Octavian Moșescu și Iancu 
Ghiță.

DOINĂ : Puiul. Eluierașul. Naturo- 
logia tn eprubetă. Oul. Caleidoscop, 
Cariera.(Agerpres)

lui

Th
at»

cu) : Recital de muzica franceza 
susținut de Petre Lefterescu — 
vioară șl Ogneanca Lefterescu — 
pian — 20.
• Teatrul 
Studio) : 
— 20.
0 Teatrul 
nase“ '
cuvtntul — 19,30.
0 Circul „București" : Frații 
Flipper — 17,30; 19,30.

o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de vioară susținut 
de Varujan Cozighian — la pian 
— Florina Cozighian — 20.
a Conservatorul de muzică „Cl- 
prlan Porumbescu" (sala G. Enes-

satiric muzical ,.C. 
(sala Savoy) : Revista

„C. I. Noțtara" (sala 
Bărbați fără neveste

*

L 1

vădesc 
atentă 

organelor 
stat 

soluționarea

$1, totuși.

s-a schimbat

ceva ?

de circa 
vorba de 
barajului 
n.n.), se

nestatornic, 
împlinirea

am ascul- 
„Prfvighetoarea" 
Stravinski. Un 

mai compli

împă-

cîntat 
meio- 

am 
lipsei 

organi- 
noas- 

a-
mu- 

apoi Virginia 
cu o activitate 

susținută tn 
ani pe podiu- 

de concert, 
Marinescu, E- 

Tumagianian, 
Crăsnaru,

t V
■

PROGRAMUL I

80,45 Dans șl muzică de pretutin
deni.

81,15 Film artistic : „Vis de dra
goste" (partea I) — copro
ducție ungaro-sovletlcă. In
terpretează Imre Slnkovits 
șl Ariadna Senghelala., Re
gla Marton Keletl.

17,30

18,00
18,05

19,20
19.30

20,05

20,45

Curs de limba franceză. Lec
ția a 46-a.
Telex.
La ordinea zilei, 
țul Constanta.
Căminul.
Ecranul, emisiune 
litate și critică 
grafică.
1001 de seri.
Telejurnal, a Cincinalul Îna
inte de termen — cauză a 
Întregului popor.
Cfntecul săptămlnll : „îmi 
place să trăiesc cu fruntea 
sus" de Edmond Deda, pe 
versuri de Aure! Felea. In
terpretează Ion Bogza.
Mai aveți o Întrebare ? „Ex
ploatarea 
tar".
Roman foileton „Ctntec la 
apusul soarelui". Ecranizare 
după romanul cu același ti
tlu de Lewis Gibbon. Primul 
episod : „Cîmpla virgină".
Revista Uterar-artlstică TV. 
24 de ore.
Luminile rampei. Sultă din 
baletul „Pasărea de foc" de 
Stravinski — Dansează Ro
dica Simion șl Ion Tugearu.

Azi, Jude-

de actua- 
cinemato-

oceanului plane-

PROGRAMUL O

E2

cinema

0 Pe aripile vintulul i PATRLA
— 10; 14,30; 19,15.
0 Fata care vinde flori ! AURO
RA — 9,30.; 12; 15,30; 18: 20,30,
VITAN — 10: 15,30; 18: 20,30.
• Cupa gloriei : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
e Capcana — 12; 14; 16: CINE
MATECA (sala Union).
e Dacii : MUNCA — 15,30; 18;
20,15.
n Maria Stuart t BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
a Domnului profesor,
te : VIITORUL — 10; 
REASCA — 13,30; 18;

20,00
20,05

20.30

Avanpremiera.
Film serial pentru copil 
„Delfinul Flipper".
Film documentar „Mahmu- 
dla".

0 O anchetă dificilă : LUMINA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
o Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45.
a Cowboy : SCALA — 9.15; 12; 
14,45; 17,45; 20,45, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Dodes’kaden : CENTRAL — 
io; 13; 16; 19,30.
a> Program de desene animate 
pentru copii — 9.30; Clovnii — 
11; 14; 17, 20 : DOINA.
• Alfred cel Mare : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13.30;
16; 18,30; 21, FAVORIT — 10;
12,30; 15,30; 18 
8,45; 11; 13,30;
0 Explozia : 
TRE POPOARE 
POPULAR
• Organizația :
8.30; 10,45; '
20,45, EXCELSIOR 
13,30; 16;
8,45; 11;
MODERN 
18,30; 21.
« Eu nu 
nu aude
13,30; 16;
9: 11.15: 13.30; 15.45:

cu dragos-
15.30, FLO-
20.30.

o Drumul spre Vest t ARTA — 
15; 17,45; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
o Anonimul venețian i DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30.
O Egor Bulîciov șl alții 1 DRU
MUL SĂRII — 18; 20,15.
0 Adio, arme 1 VOLGA — 8;
12.30; 16; 19,30, FLAMURA — 9: 
12,30: 16: 19.30.
o Dacă e marți, e Belgia : CO- 
TROCENI — 15.30: 18.
o Tinerii : COTROCEN1 — 20,15.

0 Structura cristalului : VIITO-
RUL 
o în

— 18; 20,15. 
umbra violenței : TOMIS

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Cn miînile curate : LIRA —
15,30; 18; 20,15.

• Zestrea : COSMOS — 15,30; 18;
20.15, PROGRESUL — 15.30: 18:
20.15.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 9: 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
e Ursul Yogi : RAHOVA — 15,30; 
18.
c E o poveste veche : RAHOVA 
— 20.15.
• politia mulțumește : FEREN
TARI — 15.30; 18: 20.15.

obli- 
pri-

- 8,30; 11; 
FAVORIT 

20,30, GLORIA —
16; 18.30; 20.45.

ÎNFRĂȚIREA IN- 
15,30: 18; 20,15.

15,30; 18; 20.15.
FEROVIAR —

13,15; 15,45; 18,15;
------- 8,45; 11; 

18,30; 21, MELODIA — 
13,30; 16; 18,30; 20,45,
— 8,30; 11: 13.30; 16:

văd, tu nu vorbești, el 
; GRIVITA — 9; 11,15;
18,15; 20,30, MIORIȚA — 

_ 18: 20.30.

I
I

I
I
I

■J

iresponsabili, 
acest--'

a-

activi-
„Atît

din

Intr-o «crlsoar» 
dresată redacției, 
muncitori forestieri 
la parchetul de i 
ploatare forestieră To- 
penia, aparținind de 
I.F. Topleț, județul 
Caraș-Severin, Iși ex
primau nemulțumirea 
față de modul cum 
sint aprovizionați cu 
alimente. Gestionarul 
vinde mărfurile căuta
te cliențiior lui prefe
rați, dă lipsă la gra
maj și cere prețuri 
mai mari. Deschide 
magazinul după bunul 
plac, fapt 
muncitorii 
mult timp, 
zile din

B-
15

I de 
ex-

I

ce face ca 
să piardă 

uneori 2—3 
producție,

pentru cumpărături.
Am adresat scrisoa

rea, la sfîrșitul lunii 
ianuarie, conducerii 
U.J.C.C. Caraș-Seve- 
rin. Răspunsul, fără 
să facă vreo precizare 
privind constatările, 
informează că „s-au 
dispus urgente măsuri 
de aprovizionare cu 
toate produsele nece
sare acestor muncitori 
forestieri, precum și 
sancționarea gestiona
rului din vina căruia 
s-au produs abaterile 
(?) respective". Prin ■ 
urmare, după 40 de

cupa de 
și celelalte 
care 

de 3
zac 
ani 
sau

Neculal ROȘCA
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Dimunică. in haine de lucru
UNITĂȚI DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Pierderile sînt recuperate
Hotărtrea constructorilor de utilaj 

petrolier din Tîrgoviște de a recu
pera, în primele două duminici, pier
derile de producție determinate de 
viscol s-a transformat în fapte. Ieri, 
de pildă, s-au realizat produse în va
loare de peste 1,5 milioane lei. Și a- 
ceasta, prin munca rodnică a aproape

1 700 lucrători. De altfel, tn județ au 
lucrat duminică alte 20 de întreprin
deri și șantiere de construcții. După 
datele centralizate la comandamentul 
județean rezultă că ieri s-au obținut 
produse și s-au executat lucrări ce 
depășesc 5,5 milioane lei.

IN JUDEȚUL VRANCEA

Zi de lucru record
Oamenii muncii din județul Vran- 

cea au hotărit ca ziua de 18 martie 
să fie o zi de lucru record. 36 de 
brigăzi forestiere și-au reluat activi
tatea în exploatările din bazinele 
Milcov, Năruja, Putna. în jurul orei 
12, primele coloane de mașini cu 
bușteni și lemn de lucru au intrat în 
depozitele finale ale unităților de 
prelucrare. La Fabrica de mobilă din 
Focșani, la Complexul de industria
lizare a lemnului din Gugești

s-a lucrat In două schimburi 
normale. Pe șantierele de con
strucții au participat la muncă a- 
proape 1 000 de zidari, dulgheri, fie- 
rari-betoniști. Deși activitatea nu 
le-a fost afectată de vremea nefa
vorabilă, hotărîți să contribuie la în
deplinirea sarcinilor economice pe 
ansamblul județului, duminică, și la 
Fabrica de confecții din Focșani , au 
lucrat peste 1 500 muncitori.

IN ÎNTREPRINDERI din ploiești

Planul va fi îndeplinit
Duminică, ora 8, la uzinele „1 

Mai" din Ploiești. în secțiile prelu
crătoare, la forjă și montaj general 
se lucra cu spor. Directorul uzinei, 
ing. Stelian Teodorescu, ne-a spus : 
„Și In timpul intemperiilor oamenii 
noștri au muncit cu abnegație, în 
schimburi prelungite, înlocuind pe 
navetiștii care, fortuit, n-au venit la 
serviciu. Astăzi, după cum vedeți, lu
crăm, căci avem comenzi urgente 
pentru export. Pînă acum am expe
diat 7 instalații de foraj 2 DH-100,
conform contractului, beneficiarilor 
noștri. Acum, la montaj se află alte 
3 instalații de foraj, la care nu vrem 
să avem nici , un fel de întîrzieri". 
Secretarul comitetului de partid al 
uzinei, tovarășul Toma Oprea, a ți
nut să ne comunice că și proiectan- 
ții. tehnologii, toti oamenii de concep
ție s-au oferit să lucreze în această

duminică, pentru a asigura documen
tația necesară și Îndeplinirea întoc
mai a planului pe două decade ale 
lunii martie.

O vizită șl la uzina vecină, de uti
laj chimic. „Noi avem comenzi ur
gente pentru unele șantiere ale in
dustriei chimice din țară — ne-a spus 
ing. Vasile Mihăilescu, șeful produc
ției. Astăzi, peste 600 de oameni sînt 
prezenți la lucru — forjori, cazangii, 
strungari. Dau zor la terminarea u- 
nor utilaje pentru șantierul Fabri
cii de antibiotice din Iași ; sînt, de 
asemenea, pe terminate ultimele uti
laje pentru instalațiile de cracare ca
talitică și piroliză de la Pitești. E- 
forturi mari se depun și pentru re
cuperarea întârzierii produse din lip
sa de materie primă (din import) la 
execuția utilajelor pentru instalația 
DMT—2 de la Brazi".

IN JUDEȚUL NEAMȚ I

Prezenți pe schelele deszăpezite
ope- 
fibre 
post 

cu

Nu numai cei peste 6 000 de 
ratori de Ia Uzina de fire și 
sintetice Săvinești au fost la 
ieri, duminică, lîngă instalațiile 
„foc continuu", obținînd peste pla
nul zilei aproape 3 400 kg de capro
lactamă și alte produse, ci și un nu
măr de 470 constructori și montori

al șantierului nr. 2 de aici au lucrat 
din plin pe schelele deszăpezite de 
la noile investiții, cum ar fi instala
țiile Azot-4, Relon-4, Caprolactamă 
ș.a. De asemenea, și pe șantierele 
construcțiilor de locuințe din Piatra 
Neamț și Roman s-a muncit intens 
în tot cursul zilei de ieri.

iwfe acțiuni pentru prevenirea
inundațiilor si evacuarea apstor fe pe âp
(Urmare <Un pag. I)

bunuri materiale. Prompt și opera
tiv au acționat locuitorii comunei 
Scornicești. Aici, apele unui pirîu 
amenințau să inunde complexul avi
col. Sute de cetățeni au făcut un ba
raj de apărare și canale de scurge
re a apei, evitînd un pericol ce pă
rea iminent. în apropiere de Slati
na, pe o porțiune de teren de circa 
800 metri s-au produs alunecări de 
teren din care cauză circulația fero
viară a fost întreruptă între stațiile 
Recea și Slatina. Ieri, în acest loc au 
lucrat peste 200 de oameni. La De- 
veselu există un lac de acumulare, 
cu o capacitate de circa 1 milion mc 
apă. Comandamentul comunal a 
mobilizat la lucrările de întărire a 
barajului pe toți locuitorii. Prin to
pirea zăpezii, în amonte nivelul apei 
a crescut. După cum aflăm de la 
comandamentul județean, ieri au 
participat Ia acțiunile inițiate pe plan 
județean peste 50 000 de oameni și 
600 agregate de pompare.

vă infor-
Gheorghe

Stolnici, 
duminică,

ARGEȘ. „După cum 
mam sîmbătă — ne spune 
Pătru, primarul comunei 
noi am continuat astăzi, 
munca la consolidarea digului de a- 
părare a șoselei principale împotriva 
apelor umflate ale Cotmenei. _Lungi-
mea digului construit măsoară cîțiva 
zeci de metri". în satele Cochinești 
și Stolnici, sătenii și salariații au fost 
mobilizați la săparea de șanțuri pen
tru scurgerea apelor. în comuna 
Ștefan cel Mare, 300 de săteni s-au 
aflat duminică, încă din zorii zilei, 
la înlăturarea apei de pe 11 din ulL 
țele satului care amenințau să 
inunde unele gospodării.

SUTE DE MII DE OAMENI 
AU PARTICIPAT IERI 

LA DESZĂPEZIRE
IAȘI

Ieri, în toate localitățile Județului 
Iași s-a lucrat intens la deszăpezire. 
Pînă la amiază, pe șoselele naționale 
și, in mare parte, pe drumurile ju
dețene s-a restabilit circulația. Nu
mai în municipiul Iași au lucrat, 
grupați pe întreprinderi șl institu
ții, cartiere și blocuri, peste 100 000 
de cetățeni, militari, elevi șl stu- 
denți, care au deblocat liniile de 
tramvaie și cele 32 de trasee ale au
tobuzelor, au curățat zăpada din in
cintele uzinelor, spitalelor și școli
lor, de pe trotuare și acoperișurile 
caselor. Peste 400- de autocamioane 
și basculante au cărat, mii de tone 
de zăpadă în afara orașului.

VASLUI
Pînă duminică seara circa 80 la 

sută din drumurile județului Vaslui 
au fost deszăpezite și redate circu
lației. încă din zorii zilei, în orașe
le și satele județului au acționat lâ 
deszăpezire circa 180 000 de cetățeni, 
militari și elevi, ajutați de un mare 
număr de autoforeze, autogredere, 
tractoare cu lamă, autocamioane. In 
același timp, pentru prevenirea 
inundațiilor au fost executate cana
le șl șanțuri de scurgere a apei către 
rîurile Bîrlad, Vasluieț și Racova.

VRANCEA
15 000 de focșăneni au lucrat la 

desfundarea rigolelor și a gurilor de 
canalizare, la degajarea zăpezii din 
incinta întreprinderilor și instituții
lor municipiului. Alți 25 000 de ce
tățeni au acționat în același fel în

orașele Odobeștl, Adjud, Panciu și 
Mărășești. în’ comunele județului, 
peste 150 000 țărani cooperatori, in
telectuali și elevi au lucrat la des
fundarea podurilor, podețelor și a 
șanțurilor, pentru scurgerea apei de 
pe eîmpuri.

BACĂU
Sectorul forestier a concentrat Ieri 

cele mai importante mijloace meca
nice și numeroși cetățeni. Numai în 
pădurile de pe Valea Trotușului au 
participat la deszăpezire peste 20 000 
de muncitori forestieri și petroliști. 
Pină duminică la prînz au fost des
zăpezite căile de acces spre unitățile 
de exploatare a lemnului de la Co- 
mănești, Căiuți_ Bacău, Oituz și 
Moinești. Mii și mii de țărani coope
ratori din comunele de pe văile Bis
triței și Șiretului au curățat albiile 
rîurilor și ale pîrîurilor interioare, 
despotmolindu-le, pentru a da cale 
liberă apelor. în același timp, au 
fost desfundate podețele și canale
le din sate și comune.

NEAMȚ
După zeci de ore de muncă inten

să, cei peste 7 000 de cetățeni din 
satele Girov, Bahna, Bălănești, Dul- 
cești și altele, ajutați de militari și 
de autoforeze, autogredere și trac
toare cu lamă, au reușit ca, dumi
nică, la ora 10 dimineața, să redea 
circulației șoseaua de 50 de kilome
tri dintre Piatra Neamț și Roman. 
Se lucrează intens la deszăpezirea 
tuturor drumurilor județene și co
munale, în special a căilor de acces 
către fermele zootehnice și parche
tele forestiere.

MILITARII, UMĂR LA UMĂR
CU POPULAȚIA

Mii de militari din unitățile ar
matei, folosind utilaje grele, au reu
șit să deblocheze noi noduri de cale 
ferată, șosele și drumuri. Pînă du
minică la amiază au fost dezafec
tate porțiuni importante de șosele și 
drumuri din județele Iași, Botoșani 
și Buzău, precum și triajele și gă
rile Nicolina-Iași, Adjud, Bărboși, 
Mărășești, Focșani și Făurei. In Ca
pitală un mare număr de ostași au 
lucrat și în cursul zilei de dumini
că. Ei au înlăturat nămeții din gă
rile Chitila și Filaret, din cartierul 
Berceni, de pe căi de acces din ju
rul aeroportului Otopeni. Pentru 
destoinicia cu care și-au făcut da
toria, numeroase detașamente de mi
litari, printre care cele conduse de 
ofițerii Nicolae Toader 'și Viorel Va- 
siliu, au primit mulțumiri din par
tea organelor locale de partid și de 
stat, a conducerii unităților econo
mice, a cetățenilor.

De asemenea, militarii din unită
țile Ministerului de Interne au con
tinuat și ei să îndeplinească diferi
te misiuni 
damentele 
zii. Astfel, 
noaptea de 
jitarii din aceste unități au deblocat 
o coloană de aproape 200 autoca
mioane înzăpezite pe șoseaua dintre 
comunele Dobrani și Girgina, județul 
Neamț. Lucrătorii din unitățile de 
miliție au participat la deszăpezirea 
a numeroase porțiuni pe șoselele' 
Adjud—Gheorghe Gheorghiu-Dej ; 
Bacău-Vaslui ; Bîrlad-Huși-Negrești. 
De asemenea, ei au ajutat cetățenii 
din comuna Bîrsănești la deblocarea 
și evacuarea unei turme de peste 
400 de oi dintr-un saivan al cărui 
acoperiș era amenințat să se prăbu
șească din cauza cantității mari de 
zăpadă.

încredințate de coman- 
pentru înlăturarea zăpe- 

lucrînd aproape toată 
vineri spre sîmbătă, mi-

(Agerpres)

BUZĂU. Țăranii cooperatori din 
comunele situate In zona sudică a 
județului Buzău au pornit, duminică 
dis-de-dimineață, spre sectoarele 
zootehnice și în cîmp pentru a pre
veni eventualele inundații. Mii de 
oameni — prezenți în comunele Pa
dina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu 
Sărat, Mihăilești, Movila Banului, 
Scutelnici, Gălbinași, Luciu, Pogoa
nele, Brădeanu într-un larg front de 
muncă -r- au despotmolit canale de 
scurgere pe mai bine de 87 km.

BRĂILA. Ca urmare a chemării 
comandamentului județean Brăila, 
duminică au participat la acțiunea da 
deszăpezire peste 150 000 de locuitori 
ai județului la care s-a adăugat o 
puternică forță mecanică : 8J de uti
laje grele și peste 400 de mașini. In 
comunele Viziru, Ianca, Movila Mi
resei, Mărașu, Bărăganu, Tudor Vla
dimirescu, Jirlău și altele, cei aproa
pe 50 000 de participant la această 
mare acțiune au lucrat toată ziuă la 
deblocarea 
Brăila — Rm.____ ,._____ ____
zia, Brăila — Focșani, a drumurilor 
județene, la lățirea căilor de acces 
din Insula Mare a Brăilei. în comuna 
Tudor Vladimirescu, aproape 1 000 
de oameni au dislocat mii de me
tri cubi de zăpadă.

GALAȚI. încă din zorii zilei de 
ieri, 18 martie, pe întregul cuprins 
al județului' Galați — aproape 
200 000 de oameni — locuitori ai mu
nicipiilor Galați și Tecuci, din ora
șele Tîrgu Bujor și Berești, țărani 
cooperatori din toate comunele, mi
litari, elevi și studenți, au ieșit la lu
crările care aveau ca scop înlătura
rea efectelor provocate de căderile a- 
bundente de zăpadă. Satele și comu
nele județului Galați au cunoscut o 
masivă concentrare de forțe. La com
plexele de sere de la Smîrdan, Hanu- 
Conachi, Tulucești, Barcea, Munteni, 
cit și în sectoarele zootehnice activi
tatea de producție a fost reluată în 
condiții normale. Deși nu s-a sem
nalat încă pericolul unor inundații, 
au fost Întreprinse măsuri preven
tive. în zonele situate de-a lungul 
Șiretului, Bîrladului, Prutului și Ber- 
heciului au fost asigurate materiale 
necesare — fascine, plăci de stufit, 
rogojini.Cu fiecare zi

drumurilor naționale 
Sărat, Brăila — Slobo-

DÎMBOVIȚA. Pentru a preln- 
tlmpina eventualele Inundații, co
mandamentul județean Dîmbovița a 
organizat duminică o masivă mobili
zare de oameni și utilaje la lucră
rile de evacuare a apelor. Pentru a 
proteja uzina de table subțiri aliate, 
obiectiv industrial aflat în construc
ție, s-a lucrat la regularizarea pîrîu- 
lui Ilfov. De-a lungul pîrîului, oa
meni și utilaje au protejat, de ase
menea, lucrările de la barajul Bun- 
get II și Brătești, satele Nucet și 
Brătești, întreg sistemul de 6 baraje 
In construcție denumit Tîrgoviște- 
lazu Domnesc. în numeroase coope
rative agricole s-a muncit ieri Ia în
lăturarea excesului de umiditate. 
Comandamentul județean a identifi
cat 7 000 de ha în cooperativele agri
cole și 2 000 ha în întreprinderile 
agricole de stat pe care băltesc apele. 
La Văcărești, Colacu, Titu. Puțu cu 
Salcia, Gheboaia, Adînca și Bucșani 
au participat la săparea șanțurilor 
sute de cooperatori. Pretutindeni, ei 
au fost ajutați de către salariații in
stituțiilor comunale, de elevii clase
lor mai mari. ......

Os Io Comisia csM patra

Regimul termic — cu temperaturi 
pozitive, moderate, în timpul zilei, 
și slabe înghețuri noaptea — a 
continuat să fie favorabil topirii 
lente și scurgerii normale a apelor 
provenite din zăpezi. Pe toate rîu
rile din zona afectată nivelurile se 
mențin în limite normale ; pe cîte- 
va din cursurile mai mici din su
dul țării, care primesc primele ex
cesul de apă de pe eîmpuri, nive
lurile au atins sau depășit în cî- 
teVa locuri cotele de atenție, osci- 
lînd în jurul cotelor de inundație 
la Călugăreni pe Neajlov, la Uiești 
pe Dîmbovnic. la Crovu pe Glava- 
cioc, la Stoenești pe Călmățui. 
Chiar și o mică depășire a acestor

cote în locurile amintite, ca și alte 
citeva stații hidrometrice, de pe 
rîurile mici, nu creează probleme, 
deoarece apele se revarsă pe por
țiuni mai joase ale albiei majore, 
unde nu sînt nici semănături, nici 
alte obiective economice, doar 
lunci. Scăderea stratului de zăpa
dă este normală și evoluția timpu
lui se prevede a fi în continuare 
favorabilă topirii lente a 
Este așteptat un front de 
mică intensitate în nordul 
estul țării. Ținînd seama
el ar putea favoriza topirea ză
pezii, s-au transmis în aceste zone 
recomandările corespunzătoare.

zăpezii, 
ploi de 

și nord- 
însă căse intensificăritmul lucrărilor agricole ORAȘUL - 

FĂRĂ ZĂPADĂ!
(Urmare din pag. I)

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — în săp- 
tămîna care s-a încheiat, lucrăto
rii întreprinderilor de stat din jude
țul Timiș, profitînd de vremea re
lativ bună, au intensificat semăna
tul culturilor din prima urgență. în
treprinderile agricole de stat Jim- 
bolia și Sînandrei au încheiat semă
natul mazării, iar la I.A.S. Grabăți 
s-a insămînțat întreaga suprafață de 
306 . hectare prevăzută a se cultiva 
cu borceag. în alte unități — Pe
riam, Tomnatic. Gearmata — s-a 
trecut la semănatul sfeclei furajere 
și a sfeclei de zahăr, mazării pen
tru păstăi, precum și la plantatul 
cartofilor timpurii și a cepei. Supra
fața totală însămîntată pînă în pre
zent cu diferite culturi de primăva
ră în întreprinderile agricole de stat 
din județ este de aproape 2 500 hec
tare.

cooperativei agricole „Unirea* — 
Turda au transportat 2 000 tone în
grășăminte organice, după care toa
te cele 8 tractoare au trecut la arat. 
Din cooperativa agricolă Geaca pri
mim vestea că. 180 hectare au fost 
arate și pregătite pentru semănat. în 
ultimele zile. în unitățile agricole 
cooperatiste din județul Cluj au 
fost arate mai bine de 4 500 hectare 
și s-au transportat îngrășăminte pe 
9 300 ha.

★
CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 

Alexandru Mureșan). — în coopera
tivele agricole din județul Cluj mai 
este de arat o suprafață mare de 
teren. Iată de ce. in aceste zile, a- 
colo unde timpul și starea terenului 
a permis, mecanizatorii au ieșit în 
cimp la arat. La cooperativa agri
colă Frata, de exemplu, se lucrea
ză cu 16 tractoare. Din cele 250 hec- 

' tare, au și fost arate pînă acum, 
peste 200 ha. Pe terenul destinat în- 
sămînțării sfeclei de zahăr, membrii

★
ARAD (Corespondentul „Scînteii". 

Constantin Simion). — în ultimele 
două zile din săptămina care a tre
cut. vremea a fost mai bună, ceea 
ce a permis unităților agricdle din 
această parte a țării să intensifice 
pregătirea terenului și însămînțările 
de primăvară, precum și lucrările în 
legumicultură. Pînă in prezent._ in 
cooperativele agricole a fost semăna
tă o suprafață de 87 413 m p pentru 
producerea de răsaduri. Totodată, au 
fost repicate peste 17 600 000 fire de 
răsad. în multe cooperative agricole 
— Aradu-Nou. Vladimirescu. Sînleani, 
Arad-Bujac. Fîntînele. Sîmbătenk 
„Lumea nouă", Curtici. Sîntana și 
altele — au fost însămîntate și plan
tate peste 3 000 hectare cu legume. 
De notat este și faptul că au fost 
pregătite pentru plantare 80 hectare 
solarii, iar din serele cooperativelor 
agricole de producție Curtici și Sîn
tana s-au recoltat și valorificat cir
ca 17 000 kg castraveți.

rie — se poate călători ca-n zilele 
bune. încet, încet — printr-un uriaș 
efort colectiv — orașul și-a dobindit, 
prin abnegația și spiritul civic al ce
tățenilor săi, toate atributele și 
funcționalitățile urbane curente.

De la comandamentul pe Capitală 
aflăm, la închiderea ediției că, în 
cursul zilei de ieri, s-au luat măsuri 
— prin concentrarea unor forțe ale 
I.C.A.B. și ale pompierilor militari — 
pentru a se face față tuturor posibi
lelor inundații provocate de topirea 
zăpezii în cartierele și străzile măr
ginașe. în sectoarele 2. 3 și 8, unde 
au apărut astfel de situații izolate — 
datorită intervenției energice a co
mandamentelor locale — apa a fost 
evacuată, fără ca populația să aibă 
de suferit. Aseară, la ședința de co
mandament, s-a apreciat că în Capi
tală sînt create toate condițiile ca 
urmările căderilor de zăpadă să fie 
înlăturate complet în timpul cel mai 
scurt.

Pentru astăzi, comandamentul Ca
pitalei recomandă :

• continuarea acțiunilor do des
congestionare a zăpezii de pe tera
sele și acoperișurile de Ia blocurile 
noi și de la celelalte case ;

O controlarea permanentă a guri
lor de canal pentru a se preîntimpina 
astuparea lor și, deci, apariția unor 
inundații :

e semnalarea urgentă a creșterii 
apei din topirea zăpezii în zonele 
mărginașe, pentru a se putea inter
veni operativ cu mijloace mecani
zate.

Ministrul afacerilor 
externe a plecat 

in Norvegia
Duminică dimineață, George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a plecat la Oslo, prima etapă a vizi
tei oficiale pe care o va întreprinde 
în Norvegia și Danemarca, la invi
tația miniștrilor afacerilor externe 
din aceste țări.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți membrii conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
funcționari superiori din minister.

A fost de față Torben Busck-Niel- 
sen, ambasadorul Danemarcei la 
București. - (Agerpres)

Excelenței Sale
ȘEIC MUJIBUR RAHMAN

Primul ministru al Republicii Populare Bangladesh

DACCA

Cu prilejul desemnării Excelenței Voastre ca prlm-minlstru al Repu
blicii Populare Bangladesh, doresc să vă adresez felicitări călduroase, 
cele mai bune urări de noi succese în înalta dv. misiune, de progres și 
prosperitate poporului prieten din Bangladesh.

îmi exprim speranța că bunele relații dintre țările noastre vor con
tinua să se dezvolte în folosul popoarelor noastre, al întăririi cooperării 
internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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LA SINAIA ARAD

IERI, MINTIE Â FOST PUN DE SCHIORI
Duminică, la Sinaia, 

pe o zi cum nu se 
poate mal frumoasă, au 
avut loc numeroase în
treceri de schi, de să
niuțe, pe pîrtiile din 
împrejurimi, pe pla
toul Bucegi, pe Valea 
lui Carp etc.

Ora 10 dimineața. 
La startul competiției 
de masă de pe pîrtia 
Izvor (pîrtie acceptabilă 
pentru toate categoriile 
de schiori) se aflau pes
te 150 de amatori. Erau 
tineri ca și mai vîrst- 
ntoi. elevi de la liceele 
din Sinaia și Bușteni, 
oaspeți veniți la odihnă, 
săteni din comunele a- 
propiate Comarnicului 
și Brezei ; erau și 
mulți copii sub îndru
marea antrenorilor Mi
hai Bucur și Dan Foc- 
șeneanu, cunoscuți schi
ori de competiție. „A- 
ceastă pîrtie — ne 
spqne primarul orașu
lui Sinaia, tov. Con
stantin Neagu — a fost 
amenajată numai și nu
mai cu munca pa
triotică a cetățenilor 
din cartierul Izvor. A- 
cum, ei și întreaga sta
țiune beneficiază de pe 
urma hărniciei lor, în- 
vățînd și practicînd a- 
cest frumos sport de 
iarnă — schiul".

La Poiana Stînii s-au 
desfășurat — în cea 
de-a doua zi — probe
le individuale și ștafeta 
din cadrul competițiilor 
de biatlon juniori. Par- 
ticipanți — peste 100 
de schiori din cluburile 
și asociațiile sportive 
din Prahova, Brașov,' 
Rîșnov, Miercurea Ciuc, 
Oradea și din alte 
părți. „Manifestarea 
sportivă de la Poiana 
Stînii — ne-a spus di
rectorul adjunct al 
O.J.T. Prahova, Dragoș 
Dogaru — a avut con
diții excelente' de des
fășurare, realizîndu-se 
toate amenajările res
pective. Ea s-a bucu
rat de interesul celor 
din vale, care au venit 
pe jos sau cu teleferi
cul să ia parte la spec
tacol". De la interlocu
tor am mai aflat și de 
o premieră : duminică 
s-a deschis pîrtia nouă 
„Cota 1 400 — Sinaia" 
(distanță 3 500 m), deo
sebit de bună după că
derea ultimelor zăpezi. 
Ea este și foarte avan
tajoasă ș! pentru că 
schiorii amatori au la 
dispoziție telefericul 
pînă la cota 2 000. Și 
sus, pe platoul Bucegi, 
pe Valea lui Carp, au 
fost ieri mulți schiori 
— îndeobște oaspeți 
străini, aflați în sta

țiune. Nu au lipsit însă 
nici turiștii veniți cu 
sutele din București, 
Ploiești și alte locali
tăți. Au funcționat 
ieri, pentru numărul 
mare de schiori, toate 
instalațiile de teleschi.

Fără să fie vorba de 
vreo organizare deose
bită, cei mici au ieșit 
cu săniuțele pe toate 
pirtiile. Am remarcat 
și un fapt pozitiv : cele 
patru centre de închi
riere a materialului 
sportiv au funcționat 
bine și au stat la dis
poziția amatorilor de 
sport care, dintr-un 
motiv sau altul, nu au 
plecat pregătiți de 
acasă. „Niciodată nu 
au fost atitea cereri -r 
ne spune responsabilul 
centrului de închiriere 
de la clubul sportiv 
Sinaia. Am închiriat 
zeci de perechi de bo
canci, hanorace, să
niuțe, schiuri".

Iată încă o dovadă 
că oamenii — tot mai 
mulți la număr — pă
răsesc vilele calde și. 
în aerul tare, al mun
telui. se călesc, se re
laxează. prin sport.

Const. 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

„Festivalul sportului 

feminin1 '
ARAD (Corespondentul „Scînteii”, 

Constantin Simion). — Din inițiativa 
comitetului județean al femeilor, cu 
sprijinul consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, al comitetu
lui județean U.T.C. și al consiliului 
județean al sindicatelor, în județul 
Arad se află în plină desfășurare 
„Festivalul sportului feminin", festi
val care prilejuiește organizarea unui 
șir de acțiuni. Printre aceste acțiuni 
desfășurate în cadrul festivalului se 
numără „crosul fetelor", organizat In 
municipiul Arad și în orașele județu
lui, la care au participat peste 1 000 
de tinere. în continuare, vor fi or
ganizate competiții la disciplinele : 
atletism, tir, volei, handbal și tenis 
de masă. De asemenea, sînt progra
mate întilniri cu sportive de perfor
manță, expuneri și dezbateri la tema 
sport-sănătate, precum și drumeții 
și excursii pe itinerariile turistice 
din județ.

BIATLON

Campionatele naționale ale juniorilor
Sîmbătă și duminică, la Poiana 

Stînii de lîngă Sinaia au avut loc 
campionatele naționale pentru ju
niori. Iată-i pe cîștigători și rezulta
tele lor tehnice : în proba. indivi
duală, juniori mici (9 km) locul I și 
campion național al României — 
Cristian Dicianu (Școala sportivă 
,,Brașovia“-Brașov) — 49’42” ; locul 
II — Iosif Domoș. (Școala sportivă 
„Brașovia") — 52’12” ; locul III — 
Marcel Brezeanu (A.S.A. Brașov) 
55’25”. Juniori mari (12 km) locul I

și campion — Gheorghe Păunescu 
(Clubul sportiv orășenesc Sinaia) — 
lh 11’49” ; locul II Samoilă Domoș 
(Clubul sportiv „Steagul roșu"-Bra- 
șov) — lh 12’4” ; locul III — Cornel 
Mîndruș (Clubul sportiv orășenesc 
Sinaia) — lh 15’4”.

Ștafeta 4X6 km : locul I și cam
pioană a României — asociația spor
tivă „Steagul roșu" Brașov — 2h3’10”; 
locul II — Școala sportivă „Brașovia" 
— 2h8’28” ; locul III — Clubul spor
tiv orășenesc Sinaia — 2h 10’25”.

TIMIȘOARA

„Crosul 
primăverii"

TIMIȘOARA (Corespondentul
„Scînteii", Cezar Ioana). — Duminică 
dimineață, pe o vreme Însorită, la 
Timișoara s-a desfășurat „Crosul 
primăverii", organizat de C.J.E.F.S. 
Timiș, in colaborare cu comitetul 
municipal U.T.C. și inspectoratul 
școlar. La start s-au prezentat peste 
5 000 de elevi din școlile profesiona
le, liceele de specialitate și teoretice, 
precum și din școlile generale (cla
sele a IX-a și a X-a) din oraș. Tra
seul, care a străbătut arterele din 
centrul civic al municipiului, a fost 
împărțit pe categorii de vîrste. Iată 
cîștigătorii : fete — 800 m : Mariana 
Dornea (Liceul nr. 4) ; 1 200 m : Geta 
Gazibara (Liceul nr. 1), băieți — 
1200 m: Tiberiu Sziics (Liceul nr. 1); 
2 000 m : Nicolae Persideanu (grupul 
școlar profesional și tehnic „Electro
motor"). Organizatorii au acordat di
plome primilor 10 clasați la fiecare 
categorie, precum și cupe și diplome 
școlilor cu cei mai mulți participant! 
și cu cei mai mulți elevi clasați prin
tre primii 50.

DIN TOATE SPORTURILE
ȘAH. ÎNAINTEA ULTIMEI RUN

DE CONDUCE ALEXANDRA NI- 
COLAU.

Turneul internațional feminin de 
șah de la Belgrad a continuat cu 
disputarea partidelor din runda a 
10-a, în care maestra româncă 
Alexandra Nicolau a înscris un punct 
prețios, cîștigînd (cu piesele negre) 
în fața polonezei Erenska. Veroczi 
a învins-o pe Milivojevici, Pihailici 
a pierdut la Kalhbrener, iar Gorda- 
na Jovanovici a remizat cu Koz- 
lovska. înaintea ultimei runde, în 
clasament conduce Alexandra Nico
lau (România) cu 7 puncte și două 
partide întrerupte, urmată de Ve
roczi (Ungaria) 6,5 puncte. Kozloy- 
ska (U.R.S.S.) 6 puncte (1), Kalh
brener (Iugoslavia) 5 puncte (1), 
Katia Jovanovici și Gordana Jova
novici (Iugoslavia) 4,5 puncte (2), 
Erenska (Polonia) 4 puncte (2). Șui

(U.R.S.S.), Gheorghieva (Bulgaria) 
3 puncte (3), Milivojevici (Iugosla
via) 3 puncte (1) etc.

HOCHEI. CAMPIONATUL MON
DIAL — GRUPA C.

în campionatul mondial de hochei 
pe gheată (grupa C), selecționata 
R. P. Chineze a învins cu scorul de 
7—1 (2—0, 2—1, 3—0) reprezentativa 
Angliei. în ultima zi a competiției 
se dispută meciurile Norvegia— 
Olanda. Danemarca—Ungaria, Fran
ța—Bulgaria. în clasament conduce 
echipa Norvegiei cu 12 puncte, ur
mată de Olanda — 10 puncte.

TENIS. TURNEUL DE LA ALE
XANDRIA.

în cadrul turneului internațional 
de tenis de la Alexandria s-au dis
putat primele partide semifinale. în 
proba de simplu bărbați, francezul

De la grădiniță pînă la clasa a Xll-a
(Urmare din pag. I)

intensiv, iar copiii, In majoritatea 
lor, practică exercițiile în echipa
ment de sport. Totodată, învățătorii 
claselor I—IV au renunțat în cea mai 
mare parte — desigur, mai avem de 
acționat în acest sens — la practica 
pe cit de comodă, pe atît de dăună
toare de a înlocui orele de educație 
fizică cu alte discipline.

Pe linia asigurării condițiilor ma
teriale, a creării unui cadru cît mai 
propice ridicării randamentului ore-

lor de educație fizică și pregătirii 
elevilor dotați pentru atingerea unor 
performanțe superioare, inspectoratul 
școlar, în colaborare cu consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport, acționează încă de cîțiva ani 
pentru amenajarea unor baze spor
tive complexe cu terenuri bituminate 
și cu zgură roșie, folosind in mod 
chibzuit fondurile, antrenind elevii < 
la muncă pentru construirea lor. în 
felul acesta, sperăm ca, pînă la sfîr- 
șitul anului, toate școlile din județ să 
dispună de astfel de terenuri.

Patrice Dominguez l-a eliminat eu 
6—2, 6—0, 6—0 pe compatriotul său 
Georges Goven, iar Nowicki (Polo
nia) l-a învins cu 6—2, 6—7, 6—8, 
8—6, 6—1 pe Ribarczyk (Polonia). 
La dublu mixt, perechea Florence 
Guedy (Franța)—Nowicki (Polonia) a 
întrecut cu 7—5, 6—3 cuplul Nathalie 
Fuchs (Franța)—Viorel Marcu (Ro
mânia).

HANDBAL. O SURPRINZĂTOA
RE VICTORIE A ECHIPEI NOR
VEGIEI.

în localitatea Karvina (Moravia) 
s-a disputat întîlnirea amicală de 
handbal dintre reprezentativele mas
culine ale Cehoslovaciei și Norve
giei. Practicînd un joc spectaculos 
și eficace, handbaliștii norvegieni au 
obținut o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 12—11 (7—6) ! Pentru for
mația oaspeților cele mai multe go
luri au fost înscrise de Klavenes (4), 
iar pentru echipa Cehoslovaciei de 
Lukosik (3).

FOTBAL. MECIURI AMICALE
într-un meci amical de fotbal des

fășurat ieri dimineață in Capitală, 
echipa Steaua București a învins cu 
scorul de 4—2 (2—0) formația F. C. 
Argeș Pitești. Au marcat Dumitru 
(2), Tătaru și Aelenei, respectiv 
Roșu și Dobrin.

Rezultate înregistrate fn partidele 
amicale de fotbal disputate în țară : 
Steagul roșu Brașov — Metrom Bra
șov 6—1 ; Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova 3—0 ; U.T. 
Arad — C.F.R. Cluj 1—0 ; Corvlnul 
Hunedoara — Jiul Petroșani 1—0 ; 
F. C. Petrolul Ploiești — Metalul 
Plopenl 1—1 ; Olimpia Satu-Mare — 
Sportul studențesc București 2—1.

In cooperativele agricole din județul Dolj

SERICICULTURA —UN SECTOR
CARE ADUCE MARI VENITURI

CRAIOVA. (Corespondentul 
„Scînteii", N. Țuicu). — Nume
roase cooperative agricole din 
județul Dolj, pe lingă alte 
sectoare de activitate, acordă o 
atenție deosebită dezvoltării se
riciculturii. în anul care a tre
cut. de pe urma creșterii vier
milor de mătase, cooperativele 
agricole, din sudul județului, 
cum sînt cele din Dăbuleni, 
Călărași, Maglavit și altele, au 
valorificat, prin unitățile între
prinderii județene Dolj pentru 
contractări și achiziții pentru 
industria ușoară, peste 100 
tone de gogoși de mătase și au

realizat un venit bănesc de a- 
proape 5 milioane lei. în anul 
acesta se preconizează ca uni
tățile agricole cooperatiste cu 
tradiție în creșterea viermilor 
de mătase să producă mai mul
te gogoși și, pe această cale, 
să realizeze un venit de două 
ori și jumătate mai mare decit 
în 1972. în acest scop, se acor
dă o atenție sporită asigurării 
bazei furajere pentru hrana 
viermilor de mătase. Cooperati
vele agricole de producție din 
județ specializate în creșterea 
viermilor de mătase, cu spriji
nul efectiv al întreprinderii ju

dețene pentru contractări șl a- 
chiziții pentru industria ușoară, 
au plantat în 1972, tn sistem 
intensiv, încă 150 ha cu 
duzi. Suprafața plantată cu 
duzi în județul Dolj a ajuns tn 
prezent la 320 ha, din care 
170 ha pe rod. Cooperativele 
agricole din comunele Leu și 
Maglavit, renumite în creșterea 
viermilor de mătase, au pe rod 
cite 20 ha cu plantații Intensi
ve de duzi. Aici se preconizea
ză ca, în acest an, să înceapă 
construcția a două mari com
plexe pentru creșterea viermi
lor de mătase pe scară indus
trială.



ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE

CU POPORUL VIETNAMEZ

Sprijin față de lupta 
poporului Zimbabwe 

O DECLARAȚIE A ORGANIZA
ȚIEI »E SOLIDARITATE A PO
POARELOR AFRO-AS1ATICE
CAIRQ 18 (Agerpres). — Cu pri

lejul zilei de solidaritate cu po
porul Zimbabwe, Organizația de soli
daritate a popoarelor afro-asiatice 
(O.S.P.A.A.) a dat publicității, la 
Cairo, o declarație prin care își ex
primă sprijinul față de lupta popu
lației majoritare din Rhodesia îm
potriva regimului rasist din această 
tară. Dealarația cheamă toate for
țele progresiste și democratice să-și 
întărească sprijinul față de lupta 
poporului Zimbabwe și subliniază că, 
la sfirșitul anului tn curs, la Moga
discio va avea loc o conferință in
ternațională de solidaritate eu acesta.

An de an în țara noastră, ca și 
în numeroase alte țări ale lumii, 
ziua de 19 martie a fost sărbătorită 
ca zi de solidaritate internațională 
cu poporul vietnamez. Poporul ro
mân este deosebit de bucuros că 
anul acesta Ziua solidarității se 
desfășoară sub auspicii noi, în noile 
condiții create prin încheierea A- 
cordului privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Vietnam. 
Eveniment de Însemnătate majoră 
în viața internațională, realizarea 
acestui acord a constituit o vic
torie istorică a poporului vietna
mez, a luptei sale eroice pentru li
bertate, o victorie a tuturor forțelor 
antiimperialiste, demonstrtnd cu 
pregnanță că în zilele noastre nu 
există forță în stare să înfrîngă 
voința unei națiuni de a trăi liberă 
și independentă, de a-și hotărî sin
gură destinele. Acest acord, ca șl 
semnarea Actului final al Confe
rinței internaționale asupra Viet
namului au dovedit, totodată, că a- 
tunci cînd se pornește de la res
pectarea independenței și suvera
nității statelor și de la interesele 
generale ale păcii se poate ajunge 
la soluționarea prjn tratative a ce
lor mai acute probleme litigioasa 
dintre state.

Poporul român, care și-a mani
festat întotdeauna solidaritatea, 
susținînd în mod activ cauza dreap
tă a poporului vietnamez și acor- 
dîndu-i sprijin pe toate planurile 
— material, moral, politico-diplo
matic — a militat cu perseverență 
pentru încetarea agresiunii și solu
tionarea pe cale politică a războiu
lui din Vietnam. împreună cu toate 
popoarele iubitoare de libertate, cu 
opinia publică progresistă de pre
tutindeni, poporul român a salutat 
cu satisfacție acordurile încheiate 
Ia Paris, exprimîndu-și speranța că 
se va deschide astfel calea spre 
realizarea unei păci trainice, în a- 
ceastă țară atit de Încercată. Cu a- 
celeași sentimente a Intimpinat po
porul nostru încheierea recentă a 
acordului de restabilire a păcii șl 
de Înțelegere națională Ln Laos, act 
reprezentînd o nouă contribuție 
prețioasă la instaurarea păcii în 
Indochina.

Acum, poporul vietnamez pășește 
într-o etapă nouă — a eforturilor 
pentru realizarea deplină a păcii 
și instaurarea liniștii, pentru crea
rea condițiilor necesare spre a-și 
consacra toate energiile și eforturile 
țelurilor vindecării rănilor războiu
lui și dezvoltării economice și so
ciale, realizării unității, soluționării 
problemelor proprii potrivit voinței 
și aspirațiilor sale.

Cu un sentiment de caldă și fră
țească simpatie, ia cunoștință po
porul român de vasta activitate de 
refacere și reconstrucție îh care 
poporul R.D. Vietnam se află din 
plin angajat — cu toate forțele

sale, din primele ore de după înce
tarea războiului. Veștile ce sosesc 
zilnic din Hanoi, anunțînd noi și 
noi realizări în refacerea orașelor 
șl satelor, în reconstrucția între
prinderilor avariate, a rețelei fero
viare și rutiere, a digurilor, a spi
talelor și școlilor, întreaga această 
titanică activitate creatoare reflec
tă un eroism cu nimic mai prejos 
decît acela vădit pe cîmpul de lup
tă, demonstrează încă o dată tenaci
tatea, înaltele însușiri și dragostea 
nedezmințită de patrie a acestui 
brav popor.

Profund devotată idealurilor pă
cii și libertății popoarelor, princi
piilor internaționalismului proletar, 
România socialistă își reafirmă 
neabătut, și în aceste noi condiții, 
solidaritatea cu aspirațiile națio
nale ale poporului .vietnamez, in 
vederea făuririi unui viitor de pace 
și bunăstare, pentru reunificarea 
patriei, solidaritatea cu toate po
poarele Indochinei. Așa cum a ară
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. — 
„România va dezvolta larg relațiile 
de colaborare cu popoarele din In
dochina, acționînd ferm în sprijinul 
eforturilor lor de dezvoltare liberă 
și independentă pe calea progresu
lui și prosperității". z

Ziua solidarității internaționale cu 
poporul vietnamez se desfășoară, în 
acest an, sub semnul voinței ferm 
exprimate de toate popoarele iubi
toare de pace de a nu precupeți 
nici un efort pentru ca documen
tele semnate la Paris să fie apli
cate integral, în toate prevederile 
lor. Așa cum s-^ arătat și la recenta 
conferință de la Roma a opiniei pu
blice din 65 de țări, între care și 
Republica Socialistă România — 
manifestare de prestigiu în spri
jinul cauzei drepte a poporului 
vietnamez, a popoarelor Indochinei 
— stricta respectare și traducere în 
viață a acestor acorduri reprezintă 
condiția esențială pentru instaura
rea unei păci durabile și pentru re
construcția Vietnamului, o sarcină 
de prim ordin a tuturor forțelor de
mocratice și progresiste din lume.

în această zi, poporul român 
transmite eroicului popor vietna
mez un călduros salut și 11 urează, 
din toată inima, să dobîndească iz- 
bîndă deplină în grandioasa bătălie 
pașnică a reconstrucției, exprimin- 
du-și convingerea că raporturile de 
adincă și caldă prietenie, relațiile 
frățești multilaterale dintre Româ
nia și R.D. Vietnam, dintre par
tidele clasei muncitoare din cele 
două țări se vor dezvolta continuu, 
■in interesul ambelor popoare, al 
unității țărilor socialiste și al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, în interesul cauzei 
păcii, cooperării și progresului în 
lume.

GENEVA 18 (Agerpres).
inițiativa U.N.C.T.A.D., un grup de 
experți vor studia, la Geneva, între 
19 și 30 martie, practicile comercia
le restrictive utilizate de companiile 
multinaționale și efectul lor asupra 
tendințelor comerțului internațional. 
Vor fi examinate, în acest cadru, ac
tivitățile cartelurilor, acordurile de 
împărțire a piețelor, practicile mo
nopoliste, precum și modalitățile de 
constrângere în domeniul aprovizio
nării.

Experții urmează să examineze 
prejudiciile pe care practicile co
merciale restrictive le aduc țărilor 
în eurs de dezvoltare și să elabore
ze recomandări privind evitarea a- 
cestor prejudicii.

La chemarea celor trei centrale sindicale italiene — Confederația Generală a Muncii din Itdlia, Confedera
ția Italiană a Sindicatelor celor ce Muncesc și Uniunea Italiană a Muncii — mii de oameni au manifestat la 

Milano împotriva recrudescenței activității elementelor neofasciste

agențiile de presă.transmit:
Ministrul afacerilor ex

terne al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyea 
Thi Binh, a sosit în capitala irakia
nă într-o vizită oficială. La sosire, 
Nguyen Thi Binh și-a exprimat în
crederea că vizita va contribui la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între popoarele vietnamez 
și irakian.

Ministerul Agriculturii 
dill Peril a anuntai hotărîrea gu
vernului de a expropria, în cadrul în
făptuirii reformei agrare, 18 000 hecta
re de terenuri în departamentul Aya- 
cucho.' în această lună vor mai fi 
expropriate 27 de latifundii în de
partamentul Cajamarca.

Președintele Adunării 
Poporului a O. Egipt, Ha
fez Badawi, a sosit în capi
tala kuweitiană pentru 0 vizită 
oficială de cinci zile. Badawi va fi 
primit de emirul Sabbah al Salem al 
Sabbah, de primul ministru, Jaber 
Al-Ahmed Al-Jaber, și va avea con
vorbiri cu omologul său, Saleh Al 
Ghoneim, th legătură cu situația din 
Orientul Apropiat și evoluția relați
ilor bilaterale.

subliniază că această creștere a ioni 
realizată ca urmare a întăririi con
trolului statului în domeniul exploa
tării și valorificării petrolului.

Iranul va prelua, înce- 
pînd de Ia 21 martie, con- 
traiul complet asupra in
dustriei sala petroliere,« 
anunțat în Senat primul ministru a! 
Iranului, Abba/ Hoveyda.

B. STOIAN

Forțele militare portu
ghez® au pierdut în Mo- 
Zambi.C cursu^ ultimelor 48 de 
ore două avioane, se arată într-un 
comunicat al înaltului comandament 
portughez. Primul aparat a fost do- 
borît în timp ce efectua o misiune de 
recunoaștere deasupra regiunii Nia- 
ssa, în timp ce al doilea — un avion 
de vînătoare cu reacție — s-a pră
bușit în regiunea Tete.

Vicepreședintele Partidu
lui Social-Democrat (PSD) 
din R. F. Germania, Herbert Weh
ner, a anunțat intenția sa de a se 
retrage din funcție, la 10 aprilie, 
„din motive personale". în comuni
catul. oficial, Herbert Wehner iși 
exprimă dorința de a rămîne purtă
torul de cuvînt al partidului său în 
Bundestag și, de asemenea, de a 
candida în alegerile pentru prezi
diul P.S.D. ca și în cele pentru 
Comitetul executiv național. Comi
tetul executiv al P.S.D. a«hotărît să 
propună candidatura lui Heinz KUhn, 
primul ministru al landului Renania 
de 
de

nord (Westfalia), pentru funcția 
vicepreședinte al P.S.D.

La 19 și 21 martie

CONVORBIRI ÎNTRE
REPREZENTANȚII

EORJEIOR PATRIOTICE
Șl'AI GUVERNira
DE EA VIENTIANE

A-VIENTIANE 18 (Agerpres). — 
genția Khaosan Pathet Lao infor
mează că la 19 șl 21 martie vor con
tinua convorbirile între reprezentan
ții forțelor patriotice și ai guvernu
lui de la Vientiane în problemele 
politice șl militare ale aplicării A- 
cordului de restabilire a păcii și în
țelegere națională în Laos. Runda 
precedentă a acestor convorbiri s-a 
desfășurat la Vientiane, Ia 15 mar
tie.

Bombardamente americane 
asupra Cambodgiei

HONOLULU 18 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Comandamentu
lui forțelor S.U.A. din zona Oceanu
lui Pacific a anunțat că avioanele mi
litare americane au continuat, la 17 
martie, bombardamentele asupra te
ritoriului Cambodgiei. La bombarda
mente au luat parte și avioane gigant 
„B-52".

DAKAR 18 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat difuzat la Dakar de Par
tidul African pentru Independența 
Guineei Bissau și a Insulelor Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.) se arată că, 
îa primele zile ale acestei luni, for
țele patriotice au supus unui susți
nut tir de artilerie principalul cen
tru urban din sudul Guineei Bissau 
— orașul. Catio, provoctnd trupelor 
portugheze importante pierderi în 
semeni și materiale.
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BRUXELLES

Din nou despre drama 
muncitorului emigrant

îi întîlnești pretu
tindeni. în ipostaza 
femeii măturind stra
da sau prestînd acti
vități domestice con
siderate inferioare. A 
bărbatului 
volanul 
sau al 
greu, în 
asudînd 
prost plătite 
dustrie, 
funcții 
nu necesită o califica
re ridicată.

Este realitatea, pe 
alocuri dezarmant de 
tristă, a circa 800 000 
de muncitori, singuri 
sau cu familii, Imigrați 
în una din cele mai 
dezvoltate țări ale 
Europei occidentale — 
Belgia. Sint 800 000, 
aproape a zecea par
te din populația tării.

O carte. „Străini în 
Belgia", apărută re
cent în editura bru- 
xelleză 
ERE" (autor : 
Braeckman), 
luie, printr-un 
tant volum de 
vatii personale . 
cumentație operată pe 
multiple piste, o reali
tate rămasă sub sem
nul necunoașterii și 
neînțelegerii, iar 
ceasta —■ se afirmă în 
lucrare — datorită ex
clusiv lipsei de infor
mații precise.

Parcurgînd cele 330 
de pagini . cît .însu
mează cartea, remarci 
discrepanta — pusă 
cu limpezime în evi
dentă — dintre opinia 
unanim acceptată de

aplecat pe 
autobuzului, 

camionului 
antrepozite 
la munci 

în in- 
încadrat în 

mărunte, care

,VIE OUVRI- 
Colett 

dezvă- 
impor- 
obser- 
și do

a-

public și realitatea de
loc roză a ceea ce 
se numește climat de 
viată, mediul în 
care trăiesc muncito
rii străini și familiile 
lor. Citeva constatări : 
familiile de emigrantl 
își duc existenta în 
locuințe insalubre, a- 
devărate cocioabe. E- 
migranții, ca oameni 
încadrați în felurite ac
tivități, plătesc impo
zit ea toți membrii 
societății și cotizează 
la asigurările sociale, 
la fel cu salarlații au
tohtoni, dar nu se bu
cură decît parțial de 
drepturile ce decurg 
din calitatea de con
tribuabili și de asigu
rați.

Ei sînt privați de 
dreptul de a participa 
la viața politică, fie 
chiar șl numai la ni
vel comunal. S-a cal
culat că în Valonia 
există mai mult de 
350 000 de străini. Ci
fra deputaților eligi
bili este stabilită aici 
în funcție de numă
rul locuitorilor și pre
vede un deputat pen
tru 40 000 de persoane, 
fie ei cetățeni bel
gieni sau străini. Por
nind de aici, autoarea 
cărții relevă cu date 
certe faptul că opt 
locuri de deputați va
loni nu ar fi putut fi 
atribuite acestei părți 
a tării fără minorita
tea străină, evaluată 
numeric tn calcul, 
dar neconsultată prin 
vot Numind această 
pătură activă a popu-

lației „minoritate mu
tă" sau „străini fără 
voce", lucrarea reac
tualizează ideea susți
nută mai de mult de 
unii oameni politici 
de a se acorda emi- 
granților drept Ia vot 
la nivel de comună. 
Sub acest aspect, pro
blema se pune, de alt
fel, și în celelalte țări 
membre ale Pieței co
mune, iar un recent 
demers belgian tn 
acest sens s-a izbit 
de rezistenta declara
tă a Franței și de re
zistenta tăcută a Ita
liei.

Dificultățile munci
torilor străini nu se 
opresc însă aici ; au
torul cărții la care ne 
referim analizează fe
nomenul izolării so
ciale și consecințele 
acestei izolări asupra 
vieții de familie, gra
dul redus de școlari
zare a copiilor etc.

Pioni pe eșichierul 
economic, emigranții 
sint oameni ai mun
cii, oameni necesari, 
care nu beneficiază 
însă de drepturi cetă
țenești — aceasta este 
concluzia cărții. Lu
crarea „Străini în Bel
gia". a cărei apariție 
a coincis cu „Săptă- 
tnîna emigratului", 
manifestare ce s-a 
desfășurat între 2 și 11 
martie, supune cunoaș
terii un fenomen com
plex al contempora
neității.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI
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Statistica 
accidentelor

La fiecare 5 minute am euro
pean este omorît ți alți 20 ră
niți, ca urmare a accidentelor 
rutiere care se produc cu o ca
dență de 30 de secunde —.asjii 
o statistică dată publicității la 
Geneva de Comisia economică 
a O.N.U. pentru Europa.

Ca urmare, In 1971 — potri
vit statisticilor referitoare la un 
număr de SI de țări europene 
(cu-excepția Albaniei, Bulgariei 
ți U.R.S.S.) — 32 000 de per
soane au decedat ți 2 163 000 au 
fost rănite in cursul celor 
1 120 000 de accidente produse. 
Pe primul loc se află R.F.G., eu 
18 882 morți, 518 181 răniți ți un 
total de 254 714 accidente.

In apărarea eroilor 
fabulelor

După ' ee mai bine <4® trei 
veacuri oamenii de știință au 
fost de acord că „nimic nu se 
pierde", reprezentanți ai 80 de 
țări participanți la o conferință 
intrunită in S.U.A. au constatat 
că de pe vremea lui Lavoisier 
plnă astăzi au dispărut de pe 
fața pămîntului 475 de specii o'- 
nimaliere. Pentru a se împiedica 
continuarea acestui proces, după 
dezbateri de trei săptămlni, a 
fost încheiată o convenție care 
prevede ocrotirea rinocerilor, ti
grilor, leoparzilor, jaguarilor, 
crocodililor, balenelor, papaga
lilor, broaștelor țestoase și altor 
vietăți, care devin tot mai rare. 
In total 375 de specii, mai mult 
sau mai puțin denigrate de fa- 
buliștii antici- și moderni și care 
astăzi sint pe cale de dispariție.

Convorbirile premierului 
Biedîci la Singapore. Sln- 
gapore au început convorbirS® ofi
ciale intre Lee Kuan Yew, prim- 
ministru al Republicii Singapore, și 
Gemal Biedici, președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iugo
slavia. Cei doi șefi de guverna au făcut J- -*--- > ----- i—
unor 
tuale.

Cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Krelsky, va fac® o vi
zită oficială în R.P. Ungară, 
torul apropiat

Indicații d& pilotare
în rîl-

un schimb de păreri asupra 
probleme Internaționala ac-

Populația Japoniei 
cifra de 107 650 000 locuitori, 
tă intr-un 
Tokio. ’

a atins
ss ara-

oomunicat publicat ia

După primul său turneu 
oficial în țările din Africa 
de nord (E^ipt’ Tunisia> Algeria, 
Maroc și Libia), secretarul general 
al Organizației Unității Africane, 
Nzo Ekhangaki, șl-a exprimat satis
facția față de rezultatul convorbiri
lor pe care le-a avut in capitalele 
respective. El a menționat că aceste 
convorbiri au fost consacrate, în 
special, situației din Orientul Apro
piat, precum și unor probleme pri
vind decolonizarea completă a Afri
cii și viitoarea conferință la nivel 
înalt a O.U.A., programată pentru 
începutul lunii mai, în capitala etio- 
piană.

La invitația guvernului
R. P. Chineze, președintele Ca
merunului, Ahmadou Ahidjo, urmea
ză să facă, în intervalul 25 martie— 
2 aprilie, o vizită oficială la Pekin.

Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Gius€pî>e Me~ 
dici, va efectua, între 28 și 29 mar
tie, o vizită oficială în Israel la in
vitația omologului său, Abba Eban.

Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unit®, 
Kurt Waldheim, a sosit într-o scurtă 
vizită la Bogota, -unde s-a întîlnit 
cu președintele Columbiei, Misael 
Pastrana Borrero.. Luni, secretarul 
general al O.N.U. va pleca la Ciu
dad de Panama pentru a participa 
în Continuare 
extraordinare a 
ritate.

la lucrările sesiunii 
Consiliului de. Secu-

între Societatea it®-Un acord
liană „FIAT" și guvernul Braziliei 
pentru construirea, in statul brazilian 
Minas Gerais, a unei uzine de auto
mobile cu o capacitate de 190 000 de 
vehicule pe an, a fost semnat la Rio 
de Janeiro.

Veniturile furnizate ¥e- 
nezuelei de industria petro
lieră ttu crescu^> anul 1072, cu 
887 milioane de bolivari, comparativ 
cu anul precedent — se arată în- 
tr-un raport al Ministerului Minelor 
și . Industriei Petrolului. Documentul

MS

Țesături miraculoase

După cum se știe, In ultimul timp în Cipru au avut loc o serie de aten
tate cu bombe, organizate de elemente de dreapta, grupate în jurul ge
neralului Grivas. în fotografie : postul de poliție din localitatea Paralineini 

după un asemenea atentat

După acordul monetar
de la Paris

A Redeschiderea piețelor de schimb ® Negocieri în pro
blemele contenciosului comercial și valutar dintre S.U.A. 

și Comunitatea economică europeană

Toate bursele de schimb din țările vest-europene șl Japonia, 
care și-au încetat activitatea, în urmă cu 17 zile, datorită noii 
răbufniri a crizei monetare occidentale se vor redeschide azi — 
s-a anunțat oficial la Londra și Tokio. Acest fapt se datorează 
acordului intervenit vineri, la Paris, în cadrul „grupului celor zece" 
(organism ce include principalele țări industriale din Occident), 
acord prin care Statele Unite s-au angajat să sprijine, atunci 
cînd consideră necesar, cursul dolarului pe piețele de schimb. In
tre timp, continuă negocierile dintre S.U.A. și 
munitatea economică europeană 
mercial și monetar transatlantic.

„cei nouă" din Co
in problemele contenciosului co-

O societate britanică ® pus la 
punct primul indicator electro
nic de pilotare, prevăzut cu un 
tub catodic, care furnizează date 
în culori asupra zonei străbătute 
șt a regiunilor survolate. Infor
mațiile color primite In timpul 
zborului sint mult mai utile 
pilotului decît datele în alb-ne- 
gru, ușurindu-i mult manevra
rea aparatului.

Trei chimiști australieni au 
inventat o pastă specială denu
mită „water-gel" — care rezistă 
perfect la flăcări. O țesătură im
pregnată cu „water-gel" nu ia 
foc : ea poate fi folosită atit 
pentru confecționarea unor ves
minte obișnuite, cit și pentru 
haine de protecție. Pe lingă fap
tul- că dă o senzație plăcută de 
răcoare, pasta împiedică, tot
odată, pătrunderea In piele s 
particulelor carbonizate, car» 
generează infecții serioase.

Laserul împotriva 
cariilor

Doi medici de Ia Universitatea 
din Los Angeles au ajuns la 
concluzia că indreptind o rază 
laser timp de o fracțiune de se
cundă asupra punctelor vulnera
bile ale unui dinte se poate 
mări consistența smalțului, sub
stanța cea mai dură a corpului 
omenesc. Sub acțiunea laseru
lui, smalțul se topește și după 
e« astupă punctele vulnerabile, 
se solidifică din nou, așa cum »« 
solidifică lava vulcanici. In a- 
cest fel, se poate ajunge la fuzio
narea microcanalelor din smalț, 
in care se formează majoritatea 
cariilor dentare.

Aplicat o singură dată, trata
mentul înlătură definitiv peri
colul cariilor.

Metoda este încă, deocamdată, 
Jn studiu. Intre timp, un sto
matolog englez a pus la punct 
un vaccin despre care se afirmi 
că reduce cu 80 la sută cariile. 
Vaccinul trebuie administrat 
pentru prima dată la virsta de 
doi ani și apoi, periodic, in fie
care an.

După vizita efectua
tă la Bruxelles, mi
nistrul finanțelor al 
S.U.A., George Shultz, 
a sosit la Londra, 
unde va oonferi. cu 
premierul 
Heath, cu 
de externe. 
glas-Home, 
mologul său. Anthony 
Barber.

Dezvoltare 
far ince-

Edward 
ministrul 

Alec Dori
și cu o-

rare șl 
(O.E.C.D.), 
pînd de miercuri va 
participa la consultă
rile dintre S.U.A. și 
Piața bomună. ce vor 
avea loc la Bruxelles.

Un alt emisar ame
rican. William Casey, 
subsecretar de stat 
pentru probleme eco
nomice, a avut. Ieri, 
la Paris, întrevederi 
cu reprezentanți ai 
Organizației Economi
ce pentru Coope-

Pe de altă parte, la 
Washington a fost pu
blicat un rezumat al 
textului intervenției lui 
Pierre-Paul Schweit
zer, director general 
al Fondului Monetar 
Internațional. în ca
drul conferinței „celor 
zece". In cuvintul său, 
Schweitzer a apreciat 
că structurile cursu
rilor de schimb stabi
lite după ultima de
valorizare s. dolarului

(13 februarie) sînt ac
ceptabile și a cerut ță
rilor occidentale să-și 
unească eforturile pen
tru a apăra aceste pa
rități El a apreciat 
că, în momentul de 
față, în politica mo- . 
netară se impune ca 
țările occidentale să-și 
concentreze eforturile 
pentru 
ordine 
schimb 
ajunge 
valutar
mondial. Fondul Mo
netar Internațional, a 
arătat Schweitzer, se 
așteaptă să joace un 
rol util în acest do
meniu.

Automobil 
cu metan lichefiat

a menține o 
pe piețele de 
și pentru a se 
la un sistem 
unitar pe plan

In franța s j'ost de curind 
experimentată prima mașină 
propulsată cu gaze lichefiate. 
Un „Renault 16“ obișnuit a fost 
echipat cu un rezervor special 
umplut cu metan lichefiat la 
temperatura de 161 de grade.

Pe lingă prețul de cost mult 
redus al combustibilului, siste
mul p-reztntă și alte avantaje : 
poluare aproape nulă, consum 
redus la suta de km, uzura mo
torului mult mai lentă.
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