
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLII Nr 9501 Prim» edilie 4 PAGINI 30 BANI

O ACTUALITATEA

SCADENTA UNOR INVESTIȚII CULTURALĂ

BATE EA UȘĂ;
Scena 
Ecranul 
Expoziții
In pagina a ll-a

nu mai e timp de controverse sterile
— Cum înțeleg sa „coopereze", în unele cazuri 
constructorul, proiectantul și beneficiarul

In prims parte » anchetei „Scintell" pe șantiere din industria lem
nului și materialelor de construcții — publicată recent in ziarul nostru — 
s-a subliniat că unii factori care concură la infăptuirea Integrală 
a planului de Investiții pe acest an au asigurat o puternică mobilizare a 
forțelor de care dispun, in vederea respectării termenelor de punere in 
funcțiune a obiectivelor productive. în alte cazuri insă, invocindu-se di
ferite motive, de cele mai multe ori subiective, stăruie lipsa de conlu
crare intre constructori, beneficiari și proiectanți, pe de o parte, și slaba 
receptivitate a titularului de investiții față de solicitările cc-i sint adre
sate. pe de altă parte. Or. fiecare zi și decadă au devenit extrem de pre
țioase și irosirea lor poate cintări greu in balanța rezultatelor în îndepli
nirea pianului de investiții.

în ce direcție trebuie să acționeze cu prioritate, în strinsă colaborare, 
factorii menționați pentru intensificarea ritmului de execuție și crearea 
oondițiilar optime de intrare In ... 
capacități ?

producție, la termen, a tuturor noilor

RICOȘEUL RĂSPUNDERILOR
L» întreprinderea de materiale 

Izolatoare din Bercenl (județul Pra
hova) sint prevăzute să intre în 
funcțiune, la sfirșitul acestui trimes
tru și In luna septembrie, două noi 
capacități productive: fabrica de folii 
din aluminiu și țesători» de fibre 
din sticlă. Ne așteptam să-i găsim pe 
constructori, la această oră. momind 
febril mașinile șl utilajele tehnolo
gice. Nicî vorbă de așa ceva. Lucră
rile sint mult rămase in urmă. Bună
oară, la una din hale abia se toarnă 
fundațiile. Ne-am interesat de cau
zele acestor mari lntirzieri față de 
graficele de lucrări și am aflat că de 
vină ar fi... beneficiarul. „Ni s-a asi
gurat documentația de execuție foar
te tirziu" — ne-a explicat ing. Ale
xandru Nuțu, șef de lot in cadrul 
Trustului de construcții industriale 
din Ploiești.

— în această situație, aveți posl-

bilitatea să recuperați grabnic rămî- 
nerea in urmă ?

— Dacă beneficiarul se angajează 
să ne asigure întreaga documentație 
și utilajele necesare In timp util, 
noi nc angajăm să lucrăm zi și noap
te pentru a da noile obiective In 
funcțiune la termen.

Ce spune beneficiarul ? Acesta, în 
persoana tov. Gheorghe Panait, ingi- 
ner-șef al întreprinderii, transferă, 
la rindul său, răspunderea : „Institu
tul de proiectări pentru 
materialelor de construcții din Capi
tală amină să ne predea modifică
rile pentru o serie de soluții necores
punzătoare".

Rămine deschisă și problema asi
gurării unor utilaje tehnologice de 
bază. O parte dintre ele abia au fost 
contractate, din care cauză furnizorii 
(majoritatea lor fac parte din minis
terul titular de investiții) nu garan
tează că vor livra mașinile in con
cordanță cu necesitățile de montaj.

— Cum vedeți rezolvarea acestei 
probleme acute ? — l-am întrebat pe 
directorul întreprinderii, tov. Gheor
ghe Voicu.

— Am trimis delegați la toate fa
bricile furnizoare și insistăm să ne 
livreze mașinile pentru montaj cit 
mai repede. Dar și acum proiectan
tul. in loc să nc ajute, ne creează di
ficultăți. Fără să ne informeze, aces
ta a cerut furnizorilor să modifice 
documentațiile pentru 32 de mașini 
de tras fire de sticlă. Aflind de a- 
ceasta, am cerut să fie oprită fabri
carea utilajelor după noile „rețete". 
Ca atare, ne întrebăm : dacă se fac 
modificări la proiectele de utilaje și 
acum. In ultimul moment, cind le 
vom primi ?

— Conducerea ministerului 
noaște această situație ?

— Da. dar nu a intervenit prompt 
pentru lichidarea deficiențelor.

industrie

Ieri, în numeroase județe 

s-a muncit intens pentru

TERMINAREA SEMANATILOI
BRĂILA MEHEDINȚI

Pină duminica seara, in județul 
Brăila se insămînțaseră cu porumb 
aproape 80 000 hectare din cele 
114 131 ha planificate. în partea de 
nord-est a județului mal sint dc ln- 
sămînțat suprafețe mari. Din acest 
motiv, ziua de ieri a fost declarată o 
zi de muncă record. în zona consiliu
lui intereooperatist Romann au for>t 
aduse circa 40 de discuri și pluguri 
din unitățile care au terminat semă
natul. Pe tarlalele cooperativei agri
cole Romanu lucrau 11 tractoare la 
arat, 19 la discuit și 6 la semănat po
rumb și soia. Cu același zor so lucra 
și la cooperativele agricole Pitulați, 
Scorțaru Nou, Oancea și Cotu Lung, 
cărora le-au venit în ajutor 22 de 
tractoare cu discuri și pluguri. Ac
țiunea de duminică fiind bine pregă
tită, s-a reușit să se insămințeze 
peste 1 600 hrf cu porumb.

La semănat pe ogoarele județului Mehedinți

ru-

Pentru lucrătorii de pe ogoarele 
mehedințene, duminică a fost o zl de 
muncă plină. în cooperativele agri
cole din raza de activitate a stațiu
nilor pentru mecanizarea agriculturii 
din Botoșani, Strchaia, Pldeș. Live
zile, Prunișor, Bălăci ța au fost con
centrate numeroase forțe mecanice. 
In sprijinul mecanizatorilor din a- 
ceste unități au venit din stațiunile 
din zona de cimple 270 de tractoare, 
160 discuri și 72 semănători. S-a lu
crat din -primele ore ale dimineții, 
pină noaptea tirziu. Numai în aceas
tă zi s-au făcut lucrări de pregătire 
a terenului pe 6 000 ha și s-au insă- 
mlnțat peste 2 300 ha cu porumb și 
alte culturi. Pină Ieri scară. In 67 de 
cooperative agricole de producție s-a 
Încheiat semănatul porumbului pe în
treaga suprafață. Pină la această dată, 
lucrarea a fost efectuată pe județ In 
procent de peste 75 la sută, urmînd 
a fi încheiată in primele zile ale a- 
cestei săptămîni.

au ieșit ieri, duminică, cu toate for
țele, pe ogoare. La cooperativa agri
colă din Șelaru «-a lucrat Ieri cu 20 
tractoare și 5 semănători SPC 6, Pină 
s^ara se insămințaseră 100 ha. La 
Sălcioara, d?și s-au terminat de în- 
sămînțat cele 255 ha cu porumb, Ieri 
cooperatorii au lucrat la semănatul 
porumbului furajer șl la plantarea 
legumelor in clmp. S-a muncit Intens 
și in cooperativele agricole Mortenl, 
Vișina, Petrești-Titu, Bălenl Sirbl, 
Dobra, Mătăsaru etc. Bilanțul zilei de 
ieri la semănat : aproape 3 000 ha din 
care 550 ha cu plante furajere, 315 
ha cu fasole.

< SIBIU ?

Produse noi

DÎMBOVIȚA
Pe ogoarele județului Dîmbovița, 

lucrările de sezon s-au suprapus. 
Cooperatorii și mecanizatorii, con- 
ștlenți că in citeva zile trebuie să 
termine de lnsâmințat porumbul, car
tofii, legumele șl plantele furajere,

Ieri s-a evidențiat mai clar de
cit In oricare din aceste zile preocu
parea stăruitoare a lucrătorilor de 
pe ogoarele județului Sibiu de a re
cupera in cel mult 5—0 zile rămlne- 
rile in urmă la semănatul porumbu
lui. Peste tot acolo unde terenul ■ 
permțs s-a muncit din primele ore 
ale dimineții. Cu cele 1 500 tractoare 
ieșite in clmp, pină la ora 14. s-au 
arat și discuit 9 000 ha și lnsâmințat 
3 000 ha. Ieri, de exemplu, pe solele 
cooperativei agricole din Avrig acțio
nau ca un ceasornic 7 tractoare la 
arat, 5 la discuit, alte două la semă
nat. într-un ritm intens s-a lucrat și 
pe terenurile cooperativelor agricole 
Racovița, Saroș, Ighișul Vechi, Ml- 
căsata, Șelimbăr și altele.

Județul Neamț a încheiat
9 9

campania msămînțărilor
PIATRA NEAMȚ 

(Corespondentul „Scin- 
teii", Ion Manea). — 
Ieri după-amiaZă, pe 
ogoarele județului 
Neamț au fost trase 
ultimele brazde de se
mănători. A fost insă- 
mințată cu sfeclă de 
zahăr, trifoliene, car
tofi, porumb, floarea- 
soarelui, fasole etc. în
treaga suprafață de 
peste 81 000 ha prevă
zută prin planul acea-

tei campanii. Succesul 
se datorește măsurilor 
care au fost luate la 
indicația biroului co
mitetului județean de 
partid pentru folosirea 
la maximum și cu 
bune rezultate a între
gului parc de mașini și 
tractoare, a atelajelor 
și a timpului de lucru, 
fapt ce a condus, in 
majoritatea unitâț.lor, 
la o dublare a viteze
lor zilnice de lucru

planificate. De reținut 
că, deși, datorită con
dițiilor vitrege din lu
na martie, lnsămlnță- 
rile au inceput cu circa 
două săptămîni mal 
tirziu, ca urmare a bu
nei organizări a mun
cii, întregul volum de 
lucrări din actuala 
campanie de însămin- 
țări s-a încheiat în e- 
pocile optime prevăzu
te pentru această zonă.

CERINȚA „MAI PUȚINĂ 
VORBĂ Șl MAI MULTA 
MUNCĂ" NU S-A FĂCUT 
AUZITĂ PE ȘANTIER ?

Pe șantierul Fabricii dc produse 
din materiale plastice pentru con
strucții din Buzău persistă o impor
tantă răminere în urmă față de pre
vederile planului. Șl aceasta, cu 
toate că termenul de punere in func
țiune a noilor capacități bate la ușă : 
30 iulie a. e. „Toate greutățile se da-

la „Electromureș“
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Premieră industrială pe platforma

Combinatului siderurgic de la Galați
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TG. MVREȘ ȚCoraspOnddntui 
„Scînteii", Lorand Deaki). — în
treprinderea „Electromureș" din 
Tg. Mureș reunește trei fa
brici: de conductoare electri
ce, de produse electrocalorice 
și de mașini de calculat electro
mecanice, produse bine cunos
cute in țară și peste hotare. Aici 
se realizează anual un mare nu
măr de conductoare electrice 
pentru motoare, instalații și apa- 
rataje electrice de joasă tensi
une, sablaje auto etc. în dome
niul aparatelor electrocalorice, 
întreprinderea asigură necesită
țile economiei naționale. O im
portanță deosebită are fabrica de 
mașini de calculat electrome
canice. tn acest an, aici s-au în
treprins acțiuni importante pen
tru ridicarea caracteristicilor 
tehnico-funcționale și estetice 
ale produselor. Au fost intro
duse in fabricație radiatoarele 
electrice din tipurile „dreptun
ghiular" și „solar", la realizarea 
cărora se obțin economii de 
materiale, concomitent cu creș
terea randamentului tehnic ai 
acestora prin posibilitatea de 
dirijare a sursei de căldură pe 
porțiunile dorite ale încăperii. 
In continuare, colectivul de 
concepție al întreprinderii se 
preocupă de înnoirea și moder
nizarea tuturor produselor pe 
care le fabrică.

Victoriile pentru care trebuie
să muncim înainte de toate

— Potrivit Legii 
din 1967, C.N.E.F.S, 
domeniul sportului 
numai sarcina de

sportului 
avea, in 

de masă, 
a stabili 

orientarea și a exercita îndru
marea de specialitate. Potrivit 
recentei hotăriri a C.C. al 
P.C.R.. „Consiliul National pen
tru Educație Fizică și Sport 
răspunde de realizarea unitară 
a sarcinilor stabilite in dome
niul educației fizice și sportu
lui de masă". Ce implicații de
curg. din această nouă atribu
ție, pentru C.N.E.F.S. ?

ferite de trecut, pe care C.N.E.F.S. 
le are. Pentru că, in mod special, 
v-ați referit la domeniul sportului 
de masă, aș vrea să vă spun că pre
vederile hotăririi vizind această com
ponentă de bază a mișcării sportive 
elimină limitele și confuziile existente 
in legiferarea din 1967 și înlătură 
posibilitatea — existentă la un mo
ment dat — ca. in urma unei înțele
geri greșite a sarcinilor ce-i reve
neau, C.N.E.F.S. să se considere un 
for diriguitor la modul general, fără

cocso-chimice a produs 
prima șarjă de cocs metalurgic

De peste 100 de zile, construc
torii Uzinei cocso-chimice de la 
Galați trăiesc febra unui mare 
examen al muncii : punerea în 
funcțiune a primei baterii șl pro
ducerea. aici, pe malul Dunării, 
a primelor tone de cocs meta
lurgic, materie primă de bază 
pentru furnale. Cocs românesc, 
care să-1 înlocuiască in bună 
parte pe cel pe care U impor
tam pină acum.

„Startul" în noul debut in
dustrial «-a dat încă de la 
23 ianuarie a.c., ci nd a fost a- 
prins focul in cele 62 de celule 
ale bateriei nr. 1. De atunci a 
inceput, de fapt, „numărătoarea 
inversă", o luptă acerbă cu tim
pul, pentru finisarea ultimelor 
amănunte ale bateriei și a ce
lorlalte instalații de producere a 
cocsului. Ultimele zile ale lunii 
aprilie șl primele zile din luna 
mal au fost trăite de construc
tor și beneficiar la cea mal 
înaltă tensiune. Și, la mijlocul 
aăptâmînii trecute, „gura laoo- 
mă“ a bateriei nr. 1 a Început să 
„înghită" prima Încărcătură de 
cărbune, care echivalează cu 
cea a unei garnituri de tren cu 
160 de vagoane. Acolo. în inte
riorul celulelor bateriei, la tem
peratura celor 1 360 de grade, 
cărbunele se metamorfoza in 
coci metalurgic.

— Pină la finele acestui an, 
ne spune tovarășul Ion Poto- 
ceanu, directorul general al 
Combinatului siderurgic de la 
Galați, bateria nr. 1 va produce 
circa 200 000 tone cocs metalur
gic. Nu peste multă vreme, tot 
in acest an, prin intrarea în 
funcțiune a celei de-a doua 
baterii a uzinei, furnalele 
combinatului vor consuma pes
te 300 000 tone cocs metalurgic 
produs la Galați de ambele ba
terii ale uzinei cocso-chimice.

Ora debutului Industrial. Ieri, 
la Galați, bateria nr. 1 a ince
put să producă primele canti
tăți de cocs metalurgic. Noul 
obiectiv zz * ,1”
xului tehnologic siderurgic, con
tribuind la sporirea eficientei 
economice a C. S. Galați, prin 
reducerea importurilor de cocs. 
Au fost puse în funcțiune, tot
odată. secțiile de răcire și con
densare a gudroanelor, de amo
niac. precum și alte unități afe
rente, care vor furniza, din ga
zele rezultate in procesul cocsi
ficării, diverse subproduse chi
mice, între care : gudroanele, a- 
pele amoniacale, sulfatul de 
moniu, benzenul și naftalina.

se integrează flu-

a-

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii'

— Avem permanent în față, pe 
masa noastră de lucru, în toate ac
țiunile pe care le întreprindem de 
la apariția hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie, 
acest document de partid care ne 
ajută și ne orientează in toate pro
blemele fundamentale ale mișcării 
sportive. Profunzimea analizei făcu
te, ca și măsurile concrete stabilite 
pentru perioada imediat următoare 
și in perspectivă, ne indică limpede 
răspunderile sporite, directe, mult di-

Convorbire cu general It. 
Marin Dragnea, 
prim-vicepresedinte 

al Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport

A-ȚI GÎNDI MUNCA
ÎN CHIP COMUNIST
aminteam pe ingl- 
Dar. Teodorescu 

emisiune T.V. îl 
i cîntlnd la pian,

nerul 
dintr-o 
văzusem 
cam zmucit, fără muzicali
tate prea mare, dar cu o 
propensiune vizibilă către o 
formă pură de energie in
terioară. întruchipată de 
data asta în nu mai știu 
ce parte dlntr-o sonată. 
Știam despre el că este 
autorul a nenumărate bre
vete cu circulație mondială 
șl îl păstram ca exemplu 
pentru o posibilă teorie 
privitoare La structura in
telectuală a specialistului 
de mare valoare. Savanțli 
au suferit de altfel de 
ceeași „boală", 
spunea că 
cunoscător 
a și 
acest ___
înșel, Iar Coandă, întrebat 
fiind in legătură cu teoria 
relativității, spunea că își 
amintește ce bine cînta 
marele fizician la vioară 
Un studiu de sociologie a- 
firmă 
Înaltă ..... , r .
se autodefinească, au evi
tat să se refere ia profesiu
nea lor, menționind mai 
ales ocupațiile Intime. U- 
nul se prezenta ca alpinist, 
altul ca flautist etc. Este 
o dovadă de lărgire a ori
zontului. de diversificare a 
vieții lăuntrice șl se intîl- 
nește numai la formele evo
luate de conștiință. Nu

a-
Einsteln 
un bun 
yachting, 
ceva în

este 
de 

publicat 
sens, dacă nu mă

că muncitorii de 
calificare, puți să

este întîmplător că ve
chile centre muncitorești 
au cea mai solidă miș
care artistică de ama
tori, cu cercuri de pictură, 
cu orchestre semi-slmfonice 
de autoritate, cu coruri 
vestite și adeseori cente
nare. Ar merita studiate 
corelațiile intre preocupări 
și am putea astfel să do-

Inginerul Dan Teodorescu 
este de multe ori admirat 
pentru performanțele teh
nice Intr-adevăr neobiș
nuite. Este autor, cum am 
spus, a patruzeci și cinci 
de invenții. cunoscute și 
brevetate de statul nostru 
în S.U.A., Japonia, Angiia, 
Elveția, Suedia etc. A pri
mit trei medalii de aur ia

Un inginer, două secții noi 
și patruzeci și cinci 

de invenții românești

vedim cit de falsă este 
opinia care afirmă carac
terul recent al vieții mun
citorești de la noi.

In sflrșit, cam In această 
zonă a meditațiilor noastre 
se afla și inginerul Dan 
Teodorescu de la Electro
motor din Timișoara. In 
mijlocul colectivului său 
din cadrul serviciului teh
nic al uzinei, alături de 
cei opt muncitori și de 
colegul inginer cu care 
formează „grupul de cer
cetări", devenit faimos 
pentru rezultatele sale, am 
înțeles mult mal multe 
despre ceea ce face și des
pre felul cum își gîndește 
munca.

expoziții Internaționale de 
invenții, la Viena, la Koln 
și Oberhausen. A publicat 
peste 100 de lucrări în toată 
lumea, iar în curlnd îi 
apare, la editura Facla, cea 
de-a treia carte, cuprin- 
zind o teorie nouă a siste
melor automate. Cu toate 
acestea, mărturisește că 
r.ici unul din succesele ci
tate nu 1 se pare compa
rabil cu satisfacțiile din 
propria uzină. ,Vă rog să 
mă înțelegeți I Secția 40 a 
uzinei este nouă și a fost 
generată de cinci dintre 
invențiile noastre. Toată 
producția el se bazează 
deci pe glndlrea originală 
a grupului de cercetări.

Este suprema răsplată pen
tru un creator în ordinea 
tehnică. Am realizat un 
nou element pentru siste
me automate și in ultimă 
instanță o instalație pro
prie pentru condiționarea 
aerului in hale mari zoo
tehnice. Cunoașteți ce ac
cent pune partidul nostru 
la ora actuală pe dezvol
tarea zootehniei și amploa
rea investițiilor in dome
niu. Gîndul 
la folosirea 
entă, ceea 
lucru*'.

Faptul că 
dorescu 
fiecare 
ta tea t
sale nu trebuie să ne sur
prindă. Se află de 16 ani 
împreună cu colectivul său, 
la Electromotor. Se poate 
spune că aici și-a desfă
șurat toată viața, din 1957, 
cînd a venit la Timișoara, 
deși fusese repartizat în 
București, animat de ideea 
de a găsi produse 
competitive pe piața 
ternaționaiă. Atunci 
ceva părea mai mult 
Îndrăzneț, chiar straniu, a- 
cum a devenit ceva comun 
pentru Întreprinderea unde 
muncește șl pentru toată 
economia națională. în

răspunderi directe nemijlocite, oare
cum despărțit tocmai de cel mai im
portant domeniu al său de activita
te : sportul de masă. După cum se 
vede, acum nu mai este vorba doar 
de orientare și Îndrumare de spe
cialitate — noțiuni care își expri
mă valoarea numai in activitatea 
practică — ci de RĂSPUNDERE ÎN 
REALIZAREA UNITARA A SARCI
NILOR STABILITE, ceea ce presu
pune obligația C.N.E.F.S. de a asi
gura toate măsurile necesare și de 
a asigura îndeplinirea lor la nivelul 
cerințelor, prin mijloacele indicate 
de partid, prin propria activitate, 
mai susținută, mai fermă și eficien
tă ca pină acum. Cred că lucrurile 
sânt foarte clare.

După cum este cunoscut. r>u de 
mult a avut loc Plenara C.N.E.F.S. 
In aceste zile au avut sau au loc

plenare ale consiliilor sportive Jude
țene, in cadrul cărora, ih lumina 
hotăririi partidului, sint adoptate 
planuri de măsuri pentru aplicarea 
in viață a noilor sarcini de mare 
răspundere ale mișcării sportive. 
” munca de organizare

studii și cer- 
de rezolvarea 

într-o pe- 
__ ___ o- __---t luate 

măsuri operative ca în toate jude
țele să fie imediat aplicate hotări- 
rile cu privire la extinderea acti
vităților sportive de masă, îndeo
sebi a celor organizate în aer liber. 
Avem mai multe exemple, de altfel 
cunoscute și din presă, din care re
zultă un inceput bun în această di
recție. S-a dovedit astfel, dacă cine
va se mal îndoia, că tineretul, cetă
țenii participă cu entuziasm Ia în
trecerile sportive, dar pentru aceas
ta cei însărcinați cu răspunderea or
ganizării unor asemenea activități șl 
competiții trebuie să-și facă, lntr-a- 
devăr, datoria, să muncească toți cu 
pricepere, cu dragoste și pasiune, și 
nu să-și piardă toată vremea după 
cite o echipă de valoare îndoielni
că. La Galați, la Cluj, in București, 
la Reșița și Hunedoara, in județele 
Alba și Maramureș, la Rm. Vilcea, 
la Alexandria și la Satu-Mare — în 
multe alte locuri, zeci de mii de ti
neri au participat in ultima vreme 
la întreceri de cros, la acțiuni tu
ristice, la alte manifestări sportive 
organizate în aer liber. In multe 
municipii — cu asemenea prilejuri 
sau cu ocazia inaugurării sezonului 
sportiv în aer liber — zilele de sfâr
șit de săptămină au constituit ade
vărate sărbători ale sportului de 
masă. Pentru asemenea victorii tre
buie să muncim, înainte de toate.

Paralel cu
și planificare, de 
ce țări — cerută 
unor sarcini Înscrise 
rioadă mai lungă — au fost

nostru va duce 
lor mai eficl- 
ce nu e puțin

„ inginerul Teo- 
i este conștient în 

moment de utili- 
sociaiă a activității

noi, 
in- 
așa 

decit

Aurel Draqoș 
MUNTEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)
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actualitatea culturală
SCENA

In cinstea revoluției 
de la 1843

TEATRUL „CIULEȘTI" prezintă 
un montai literar Închinat Revoluției 
de la 1848. Acest* cuprinde fragmen
te din operele lui Nicolae Bălcescu, 
Andrei Mureșanu, SL O. Iosif, Mihal 
Emlnescu, Camil Petrescu. Al. Phillp- 
plde, Eugen Jebelcanu, Demostcne 
Botez. R**gl* : Corado Negreanu. 
Participă actorii : Marga Anghelescu. 
artistă emerită. Dana Comnea, ” 
rado N’egreanu. Ion Vilcu. s.a.

Spectacolele sint programate 
Casa de cultură „N. Bălcescu", 
biblioteca „VasHe Roaltă". la Casa 
de cultură a sectorului 6. 1* Institu
tul oneilogic n la două uzine din 
sectorul 8.

Co-

1*
la

Premiere teatrale
• TTâTRUL NAȚIONAL „I. L. 

CARAGIALF" prezintă in premieră : 
..Prizonierul din Manhattan" de Neil 
Simon. Interpret! : Radu Bellgan, ar
tist al poporului, Valeria Gagealov, 
Didona Popescu, Cristina Bugeanu, 
Anca Șahlghian, Gh. Cristescu. Re- 
g'.a : M. Berechet. Decoruri : Elena 
Pătrâșcanu-Veakis. Costume : Ga
briela Nazarie.

• TFATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" a înscris pe afișul său 
de spectacole „A douăsprezece» noap
te" de W. Shakespeare, srxxriacol rca- 
hrat in regie colectivă. Scenografia i 
Paul Salzbergcr. în distribuție : 
Emmerich Schăffer, Irina Petrescu, 
Ileana Predescu, Mariana Mihuț. Va
leria Marian, Petre Gheorghiu. Virgil 
Ogășanu, Florian Pittiș, Mircea Dia- 
conu etc.

• TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
n înscris pe afișul său un nou titlu 
de prestigiu : „Antigona" de Sofocle. 
Regia : Dan Alexandrescu. Scenogra
fia : Paul Salzberger. In rolurile 
principale : Larisa Stase Mureșan, 
Constantin Adamovlci, Mariana Ste
re. Sorin Postelnicu, Gelu Bogdan 
Ivașcu. Elena Drăgoi. Liviu Mârti- 
nuș. Ion Văran, Ion Petrache etc.

• TEATRUL DF DR \MA ȘI CO
MEDIE DIN CONSTANȚA prezintă 
in premieră pe țară piesa de debut a 
Llri Crișan „Tntre noi doi n-a fost 
decit tăcere". Regia : Ion Maximilian. 
Scenografia : Mihai Tofan.

• TEATRUL DF. STAT ..MIHAIL 
EMINESCU- DIN BOTOȘANI a or
ganizat. duminică, in localitate un 
reușit spectacol de poezie patriotică 
Întitulat „Aici e soarele meu". Spec
tacolul, în regia actorului Virgil 
Raiciu, t-a bucurat de un deosebit 
succes.

Premiere in cadrul 
„Festivalului dramaturgiei 

ruse și sovietice"
• TEATRUL MUNICIPAL „MARIA 

FILOTTI” DIN BRÂILA prezintă S-n 
premieră piesa „Furtuna" de A. N. 
Ostrovski. Regia : Dumitru Dinules- 
cu. Scenografia : Vasile Rotam. Din 
distribuție fac parte : Mircea Valen- 
rir.e,Nicolae Ivăn^scu. Jlaana Raqu, 
NErcea Crețu. Anca *Alecsahdra, Car
men Roxln. Nicolae Dorin Țăranu, 
Anghel Deac. Silvia Tabacu, Jeny 
Dumitrescu. Tanti Negoescu.

r TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN TIMIȘOARA anunță premiera 
„Ivanov" de A. P. Cehov. Regia : 
Ioan Taub. Scenografia : Virgil Mi- 
loia. în rolul titular : Sinka Karol.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE va prezenta in fața pu
blicului spectator din municipiu, pre
cum și in orașele din județul Mara
mureș și din județele limitrofe piesa 
..Melodie varșoviană" de Leonid Zo
rin. Spectacolul, realizat de Petru 
Mihail, in scenografia Elenei Forțu, 
cuprinde in distribuție pe Ruxandra 
Petru și Ben Dumitrescu.

CONCERTE
• Tn ridul „Debuturi, afir

mări, confirmări", filarmonica 
bucureșteană prezintă, marți. 8 
mai, ora 20, două microrecita- 
luri ale pianistului Sorin Enă- 
chescu și flautistului Nicolae 
Maxim, iar duminică, 13, ora 
18, cele aJe pianistului Peter 
Grossman și Petru Csaba.

• Pianistul Fr. J. Thiollier 
(Franța) susține miercurii 9 
mai, 12 Ateneul Român un re
cital extraordinar, incluzind, 
printre altele, lucrări de Ser- 
ghel Rahmaninov, programate 
cu ocazia aniversarii centenaru
lui nașterii marelui muzician 
rus ; aflat, de această dată, in 
compan’3 Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunil române, 
pianistul francez va interpreta, 
joi. 10 mai, cel de-al doilea con
cert pentru pian și orchestră de 
Johanne* Brahms.

• Ciclul simfonic „Phtora I" 
de Nicolae Brinduș va fi pre
zentat de dirijorul Em. Elenes- 
cu !n cadrul concertului Or
chestrei simfonice a Radiotele- 
vlzlunii române de joi seara.

(Urmare din pag. D

1 de 
este

1958 * primit Premiul 
Stat, iar din 1961 e 
membru al partidului Is
toria colectivului de crea
ție este istoria lui perso
nală. Odată cu cercetările 
sale și_a dat doctoratul. 
Toată problematica studii
lor și a cărților sale, ca și 
a cursurilor de mai tirziu, 
a fost extrasă din activita
tea productivă, este legată 
organic de uzină. De aceea 
a refuzat să părăsească 
Electromotorul pentru ca
tedră.

„Drumul normal este de 
aJcl către studențl, îmi 
epune din nou. Simt că 
fără uzină n-aș mal putea 
trăi, oriclt succes personal 
aș avea. Doresc să aplic 
invențiile noastre și asta 
nu se poate face altfel. In 
curlnd vom inaugura o 
nouă secție, bazată in În
tregime pe activitatea gru
pului ae cercetări. Este
vorba de producția unor 
mașini electronice de echl 
llbrat. Uzina posedă zece 
brevete in acest sens Ar 
fi un salt calitativ, o ade
vărată mutație in preocu
pările noastre, punind mal 
puțin material fi mal

ECRANUL
• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ- a 

realizat spectacolul pentru școlari 
..Toveste» timpului pierdut" de Ev
ghenii Șvarț. Regia : Ștefan Lenklsch. 
cadrul scenografic (păpuși, decoruri, 
măști, costume) : Zizl și Sever Fren- 
țiu. Muzica : Ștefan Zorzor.

• Colectivul TEATRULUI DE STAT 
DIN REȘIȚA a prezentat pe scena 
sălii de spectacole de la casa de cul
tură a sindicatelor cea de-a V-a pre-

fac 
Aura

mieră a sa cu „Micii burghezi* 
Maxim Gorki. Din distribuție 
parte : Mircea Tpate-Mareș, nura 
Rlmnlceanu, Ovldlu Cristca. Tnnța 
Lake. Grigore Alexandrescu, Dan 
Turbatu. Rodica Turbatu. Lelia Co- 
himb, Borf» Ciornei ș a. Regi* : Eu
gen Vance* | scenografia : Virgil 
Milola.

Săptămîna teatrului 
„Ion Creangă*

• Manifestările ,„săptămînll", care 
»e vor desfășura intre 7 și 15 mai, cu
prind : o expoziție „Actorii teatru
lui „Ion Creangă" șl artele plastice"; 
o repetiție generală cu public la pie
ră lui SL Iureș, „Dansați cu Sala
mandra" : o avanpremieră cu specta
colul „Harapnicul fermecat" de Be- 
nedek Andras, în regia lui Mihal 
Dimiu ; spectacolele : „Scufița cu 
trei... iezi" de AJecu Popovici, pre
zentate in grădinițe de copii șl clu
buri ; o „Dimineață de cimilituri" 
pentru topii (după Arthur Gorovei), 
într-o reprezentație realizată de N. 
Al. Toscani ; prezentarea poeziilor 
elevei Olga Tătaru. In lnteroretarea 
actorilor teatrului ; o „Paradă a per
sonajelor de teatru" Încununată de 
concursul „Cunoașteți personajul

Turnee bucureștene
• TEATRUL DE NORD DIN SATU 

MARE — secția română prezintă la 
tala Teatrului de Comedie :

— „Războiul vacii" de R. Aver- 
maete (azi 7 mai. ora 20).

— „Oțelul" de C. Chlriță (8 mai 
ora 17).

— „Procesul rebelilo dc pe Câine" 
de H. Wouk (8 mal, ora 20).

9 TEATRUL TINERETULUI DIN 
PIATRA NEAMȚ prezintă la Teatrul 
Mic :

— „Inimă rece" de E. Covaii după 
W. Hauff. Regia : Sanda Mânu. Sce
nografia : Mihal Mădescu (milne, 8 
mai, ora 20).

ZILELE
FILMULUI CEHOSLOVAC

Astă-wNirfl are loc. la cinematogra
ful „Capitol". deschiderea „Zilelor 
filmului cehoslovac", manifestare or
ganizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste cu 
prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace. La 
spectacolul de gală inaugural va fi 
f'rezentat filmul Drumurile bftrbațl- 
or — evocare a unor evenimente 

autentice din perioada Imediat ur
mătoare celui de-al doilea război 
mondial. Vor rula, In continuare, fil
mele : ...Șl salută rl nd unei ele (film 
consacrat memoriei unei tinere 
luptătoare din rezistență, Marouchka 
Kudemikovă, executată de fasciști), 
și Homolka șl portofelul (comedie cu 
o notă satirică amară, continuing se
rialul despre avatarurile familiei 
pragheze Homolka). Inscrilndu-sc In 
cadrul tradiționalelor schimburi cul
turale dintre țara noastră șl R.S. 
Cehoslovacă, aceste „zile ale filmu
lui" constituie prilejul de a cunoaște 
noi opere reprezentative ale cineaș
tilor cehoslovaci, ale căror creații sa 
bucură de prețuirea spectatorilor ro
mâni.

PREMIERA 
FILMULUI ROMANESC 

„CEAȚA"

Mîin< «eară la cinematograful 
„Scala" va 11 prezentat — Intr-o 
premieră de gală organizată in cln- 
riea aniversării partidului — un nou 
film românesc i „Ceața", producție u 
„Casei de filme nr. 1". Realizat de 
regizorul Vladimir Popescu-Doreanu 
(scenariul i Alexandru Șlpcrco, In 
colaborare cu V. Popcscu-Doreanu), 
filmul evocă împrejurări dramatice 
ale luptei ilegale conduse de P.C.R., 
în perioada premergătoare Eliberă
rii. în distribuție : Toma Dimitriu, 
Adela Mărculescu, Emmerich Scă- 
ffor, Maria Rotaru, Mircea Anghe- 
lescu, Liviu Ciulei, Theo Partisch, 
Vladimir Găitan, Dinu Ianculescu, 
Chirii Eoonomu, Nicolae Praida.

Săptămîna aceasta mai sint pro
gramate In premieră filmele :

• Frontul nomad — producție a 
studiourilor sovietice, In regla lui 
Baras Halzanov. Evocare a eveni
mentelor anului 1919, In Siberia.

• Raportul agentului 38 — pro
ducție a studiourilor ckin R.P.D. Co
reeană, In regia lui Klm Gir Ho. Un 
film inspirat din lupta eroică a or
ganelor de securitate coreene.

EXPOZIȚII
• IAȘI (Corespondentul „Scin

teii", Manole Coroaci). — In holul 
bibliotecii municipala „Gheorglie 
Asachi" de la Palatul Culturii din 
Iași s-a deschis zilele acestea o ex
poziție documentara dedicată ani
versării a 80 de ani de la crearea 
partidului politic al clasei munci
toare din România. Expoziția, or
ganizată sub îngrijirea Muzeului de 
istorie a Moldovei, cuprinde expo
nate de mare importanță documen
tară.

• ARAD (Corespondentul „Scin
teii", Constantin Simlon). — Muzeul 
județean din Arad găzduiește Ince- 
pind de joi 3 mai a.c. expoziția „80 
de ani de la crearea partidului po
litic al clasei muncitoare din Româ
nia" organizată sub auspiciile Comi
tetului județean de cultură ți edu
cație socialistă, de Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, in colaborare cu Mu
zeul județean Arad.

• în sala „Alfa", aparținind Ga
leriilor de artă din Arad, a avut loc 
vernisajul expoziției Eva Gyorffy, 
manifestare organizată sub egida 
Filialei Arad a Uniunii artiștilor 
plastici.

• La Galeriile de artă „ApoLlo"
(Calea Victoriei. 56) a avut loc. de 
curl nd, vernisajul unei expoziții in 
cadrul ’ ’ ‘ ‘ ......... ~ •
patru

căreia îsl prezintă lucrările 
artiști ieșeni : FRANCISC

FESTIVALURI CULTURALE 
JUDEȚENE

SLATINA (Corespondentul „Scin
teii". E. Rouă). — In localitățile ju
dețului Olt a Început „LUNA CUL
TURII OLTENE", care se va desfă
șura intre 5 mai și 5 iunie. Inițiată 
in scopul stimulării și valorificării 
mai bune a bogatelor tradiții cultu
rale de pe aceste meleaguri, mani
festarea iși propune o diversă gamă 
de manifestări culturale, artistice, 
sportive. Ieri, la toate căminele cul
turale din județ s-au prezentat ex
punerile ,,52 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român" $1 „Ju
dețul Olt in anii socialismului", ur
mate de spectacole artistice. Pe șta- 
dionul 1 Mai din Slatina a avut 
loc un program cui tu ral-artistic și 
sportiv „Flutură cravatele roșii". Tot 
ieri, in pădurea de la Crăciunei s-a 
desfășurat o nouă ediție a „Sărbă
torii bujorului românesc". în pre
zența a aproape 1 000 de spectatori 
a avut loc parada portului popular, 
precum și un frumos program ar
tistic susținut de formațiile cămine
lor culturale Stoicănești, Radomi- 
rești, Mihăiești, Văleni, Seaca, Sprin- 
cenata, Dăneasa, Mărunțel, ’ 
Titulescu, Vilcele, Izvoare și 
de cultură Drăgănești-Olt

PITEȘTI (Corespondentul 
teii", Gheorghe Cirstea). — __
tești s-a deschis a cincea ediție 
festivalului „U---------- --------
LUI", amplă

Nicolae 
a casei

„Sdn- 
La Pi-

_ ------- a
„MEMORIA ARGEȘU- 

manifestare cui tur al- 
artistică care se va desfășura intre 
4 mai și 3 Iunie a.c. Programul pre
vede o cuprindere mai larga In cir
cuitul cultural a localităților juue- 
țului. In plus, noua ediție prevede 
ca la manifestări să participe forțe 
artistice și personalități de seamă 
din afara Argeșului, indeosebi din 
Capitală. între acțiunile mal deose
bite notăm : în comunele Pribolenl, 
Corbi, Gliganu și Sălătruc vor avea 
loc festivaluri folclorice, la Rucăr 
se va ține un simpozion pe teme de 
silvicultură locală, la Curtea de Ar
geș va concerta corul „Madrigal" al 
Conservatorului „Clprian Porum- 
bescu", iar la Pitești localnicii se 
vor intilni cu personalități ale tea
trului românesc.

In prima zi a „Memoriei Ar
geșului", in prezența tovarășului Ion 
Dincă, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Argeș, care a des
chis festivitățile, au avut loc simpo
zionul „Știința — factor revoluționar 
in societatea contemporană", un con
cert prezentat de Liceul de muzică 
din Pitești, vernisajul expoziției de

artă naivă a celor mal reprezentativi 
artiști din țară.

SAT U-M ARE
„Scinteii". Octav _____
pitorescul „amfiteatru" natural de la 
poalele dealului Huta-Certeza, d:n 
Țara Oașului, a-a desfășurat dumi
nică tradiționala sărbătoare popu
lară a „SlMBREI OILOR". Amplifi
cată in ultimii ani prin preocuparea 
forurilor județene pentru valorifica
rea frumoaselor tradiții strămoșești, 
fascinanta simbră oșenească a in- 
cîntat și de această dată pe cei 40 000 
de oameni ai muncii, sătmăreni șt 
turiști veniți din 
țării. Principalele 
ale serbării le-au 
Iul ceremonial al 
oilor și măsurișul ___  „„___ ,
înaintea urcării turmelor in munți), 
precum și desfășurarea pe tot cu
prinsul zilei a unei mari parade fol
clorice cu participarea a 1 200 de 
artiști amatori, din toate comunele 
și orașele județului. Alături de for
mațiile de dansuri și tulnicari, de 
corurile, fanfarele și rapsozii din ju
deț și-au dat concursul ansamblurile 
folclorice și „Vișeul" al Casei de 
cultură din Vișeul de Sus — Mara
mureș. Cu prilejul simbrei, la Mu
zeul etnografic al Țării Oașului din 
Negrești a fost deschisă o expoziția 
de artă plastică cu lucrări inspirate 

viața oșenilor. Sint expuse, prîn
altele, creații ale pictorilor Bră- 
Covaliu, Paul Erdds, Aurel Pop, 
artistului popular Vasile Ionici 
Cămărzana, ale altor artiști

(Corespondentul 
Grumeza). — In

toate colțurile 
„capete de afiș" 

constituit origina- 
simbrei (mulsul 
laptelui pe răboj

BARTOK, DAN COVATARU. DAN 
HATMANU, ION PETROVICI.

• O nouă expoziție de gravură 
s-a deschis recent la Galeriile de 
artă „Simeza" (Bd. Magheru 20). 
Sint prezentați prin intermediul lu
crărilor GEORGETA BORUSZ, A- 
DRIAN DUMITRACHE, ION PA- 
NAITESCU, CONSTANTIN POH- 
RIB.

a TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). — Galerii
le de artă de la Bastionul Cetății 
din Timișoara, găzduiesc — «ub ge
nericul „Muncă, destindere, frumu
sețe" — expoziția anuală a artiști
lor plastici amatori din acest oraș. 
Cele peste 200 de lucrări redau 
imagini din viața fi munca do 
toate zilele, peisaje Industriale șl 
citadine, locuri pitorești din na
tură. In cadrul aceluiași spațiu ex- 
pozițional sint prezentate de aseme
nea creații plastice ale elevilor de 
la școala generală din satul Ianova, 
precum și o expoziție personală 
cuprinzînd 50 de lucrări" a artistului 
plastic amator Ștefan Uca din Lu
goj.

O Două dintre foaierele teatrelor 
bucurostene reunesc tn aceste sile 
expoziții de artă :
— Teatrul de Comedie (str. M incli

nes ti nr. 2) — expoziția pictori
lor FLORICA ORAVIȚAN «1 
NICOLAE LAZAR.

— Teatrul Ciulești — expoziția do 
pictură. sculptură, ceramică 
RODICA CATANESCU.

TEA TRUL 
Șl CULTURA

multă Inteligență In pro
dus. De altfel, Întreprinde
rea funcționează cu mașini 
de echilibrat făcute la noi. 
Am Introdus, pentru prima 
oară In lume, controlul 
statistic automat pentru 
studiul echilibrărilor".

Un laitmotiv al preocu
părilor de la Electromotor 
este tocmai ridicarea com-

• .................. - -<]

In confruntare:

SCRISORI«mmsisi
Însănătoșirea 

spitalului
șl experiență organi
zatorică, 
eficient .................
complexă a spitalului 
jude-țean ”

iă conducă 
activitatea

Slatina".

Șl, totuși, 
persistă 

neclarități..

O scrisoare adre
sată redacției se re
ferea la comportarea 
necorespunzătoare n 
unor radre de bază 
ale spitalului unificat 
Slatina. Din răspunsul 
Ministerului Sănătății, 
semnat de ministrul 
sănătății, prof. 
Th. Burgheîc,
tă că s-a făcut o am
plă analiză a stărilor 
de lucruri din acest 
spital, dezvălulndu-sa 
cauzele deficiențelor 
semnalate. „Preocu
parea principală a dr. 
Măndescu Iile șl dr. 
Alexandru Tașcu — 
se snune In răspuns — 
a devenit „vinarea" 
de greșeli, de diferita 
aspecte, reținerea u- 
nor foi de observația 
„demonstrative", „con
cludente" ale adversa
rului, in scop de 
„apărare", în loc ca 
atenția, preocuparea 
și Întreaga capacitate 
de muncă să fie ca
nalizate spre crește
rea calității și ope
rativității in acorda
rea asistenței medi
cale ; .‘..din partea
ambilor medici se ma
nifestă atitudini care 
au generat hipertro
fieri de personalita
te... ; antrenarea șefu
lui secției șl a direc
torului spitalului în 
acest conflict a dus la 
scăderea autorității 
acestora, la neglijarea 
sarcinilor de organiza
re a activității". Tn 
răspuns se apreciază 
că dr. Alex. Tașcu a 
creat și menținut în 
6ecție un climat de 
lucru nefavorabil șl 
nu și-a îndeplinit co
rect atribuțiile do 
serviciu. în această 
atare de lucruri s-au 
antrenat dr. D. Prun- 
deanu, precum și di
rectorul spitalului.

Analiza nu s-a llrnU 
tat doar la secția me
dicală I. „Cercetarea 
făcută de Ministerul 
Sănătății ca urmare 
a acestei sesizări — se 
arată în răspuns — a 
dezvăluit existența u- 
nor aspecte negativ» 
in activitatea spitalu
lui, atit la secțiile in
terne,. țhirurgie, cît 
și ' In actlvltâtda de 
conducere".” tn " final 
sint redate măsurile 
propuse organelor lo
cale, cu caracter dis
ciplinar, față de medi
cii respectivi, pentru 
deficiențele constatate 
in organizarea și asi
gurarea asistenței me
dicale. De asemenea, 
se prevede „înlocuirea 
directorului spitalului 
și numirea unui di
rector competent și 
obiectiv care, prin au
toritate profesională

S-au împlinit 8 luni 
de cind redacția noas
tră, pe baza unei scri
sori, a sesizat că la 
baza de aprovizionare 
agricolă Băleștl s-au 
comis unele abuzuri 
în dauna avutului ob
ștesc. Pe 8 pagini, au
torul scrisorii relata r- 
mănunțit faptele șl 
persoanele Implicate. 
După aproape 4 
luni (? I) la redacțte 
a sosit răspunsul Co
mitetului Județean al 
P.C.R. Gorj. „Este 
adevărat, se arăta In 
răspuns, că s-au livrat 
din magazia unității 
5 anvelope 590/13 și 
5 camere către
U.J.C.A.P., în prezen
ța tovarășului pre
ședinte Tomescu Vic
tor. Directorul unității, 
Olaru Ion, a dat un 
bon de mină magazio
nerului, urmind ca a 
doua zi să perfecteze 
formele de livrare. 
Din verificările făcu
te... a reieșit că s-nu 
întocmit documentele 
necesare facturării a- 
cestora, conform me
todologiei de lucru a 
unității".

Răspunsul lăsa ast
fel impresia că totul 
ar fi in regulă. Fapt 
cu care nu a fost însă 
de acord și semnata
rul sesizării. In cea 
de-a doua scrisoare, a- 
cesta a adus și unele 
elemente noi.

După încă aproape 
3 luni am primit un 
nou răspuns de la a- 
celași for. „Olaru Ion, 
în calitate de direc
tor, în anul 1971, la 
solicitarea președin
telui U.J.C.A.P. Gorj. 
i-a dat 5 anvelope și 
5 camere de dimensiu
nile 590/13. Cu ocazia 
schimbării magazio
nerului 6—a constatat 
că incă nu se întocmi
seră documentele le
gale pentru anvelope, 
găsinau-se numai bo
nul de mină dat de 
directorul unității..., 
dtipă care S-SQ per-

mul răspuns, de ce s-a 
facturat livrarea in 
iunie 1972, cind ma
terialele fuseseră scoa
se din magazie In *- 
nul 1971 ? Apoi, care-I 
realitatea tn legătură 
cu însușirea de către 
directorul și contabi
lul șef al bazei, a u- 
nor cantități de ben
zină pentru autoturis
mele personale, In- 
cărclndu-se consumu
rile autovehiculelor 
întreprinderii ; la fel, 
cu descoperirea în 
timpul cercetărilor a 
unei alte ilegalități, 
privind nereguli tot 
in gestionarea unor 
anvelope șl piese tn 
valoare de 7 500 lei. în 
sfirșit, faptul că au
torul sesizării a fost 
schimbat din funcția 
de șef de serviciu 
aprovizionare în aceea 
de merceolog — după 
ce s-a aflat că a sem
nalat organelor locale 
neregulile constatate. 
Iată cîteva fapte care 
puteau — șl credem — 
trebuiau clarificate.

Concis, la obiect
Consiliul popular al 

Județului ~ 
„Comitetul _____
al consiliului popular 
a! comunei Nicolae 
Bălcescu a luat mă
suri imediate pentru 
amenajarea porțiunii 
de drum mlăștinos 
Poiana-Flămînzl, prin 
executarea unul canal 
de scurgere a apel, In 
lungime de 120 m. De 
asemenea, s-a con
struit un podeț pentru 
traversări, s-au săpat 
șanțuri pe ambele 
părți ale drumului, 
iar in prezent se trans
portă material pietros 
pentru amenajarea În
tregului drum".

întreprinderea de 
hoteluri și restauranto 
București : „La 1 iu
nie a.c., restaurantul 
„Berlin" va fi închis 
pentru reparație ca
pitală, urmînd ca să 
fie schimbată și pozi
ția motorului de la 
ventilator, evitîndu-se 
astfel tulburarea li
niștii locatarilor din 
vecinătatea unității", 

întreprinderea do 
țevi „Republica" : 
„Pentru abaterile co
mise și comportare 
necor.espunzătoare față, 
de muncitorii din e- 

fectat formele în iu- . chipa sa. Zecheru Ha- 
nie 1972. ...Olăru Ion- - ralambie a fost pus tn 
a fost schimbat din 
funcția de director și 
pus în discuția orga
nizației de partid". 
Deci, cel de-aJ doilea 
răspuns diferă oare
cum de primul.

Cu toate acestea, 
deși au trecut atltea 
luni, unele aspecte din 
sesizare au rămas ne
clarificate. Dacă a 
fost o „treabă legală", 
cum reieșea din pri-

Botoșani : 
executiv

discuția adunării ge
nerale a grupei sindi
cale nr. 3 ajusta], sec
ția trăgătorie, și sanc
ționat cu „vot de 
blam public". De ase
menea, a fost schimbat 
din funcția de coordo
nator al echipei de 
muncitori și încadrat 
!ntr-o altă muncă, 
conform pregătirii și 
calificării sale".
Neculai ROȘCA

de asigurare

șalelor

din 
tre 
duț 
ale 
din 
plastici localnici.

CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 
Alex. Murcșan). — Timp de zece 
zile, pe scenele municipiului Turda, 
la cluburi și cinematografe, pe tere
nurile de sport, in locuri de agre
ment, s-au desfășurat ample mani
festări cultural-educative și sportive 
ale festivalului „POTAISSA '73“. Au 
reținut atenția spectacolele folclorice 
susținut- de ansamblurile ..Arieșea- 
na“ și „Țarina", festivalul de mu
zică ușoară „Armonii de primăvară", 
spectacolul formațiilor artistice șco
lare, ca și cel al colectivului de ac
tori ai teatrului de stat cu piesa 
„Casa care a fugit pe ușă" de Petru 
Vintilă. Ultima zi a decadei. 8 mal. 
va fi dedicată împlinirii a 52 de ani 
de la întemeierea P.C.R. Dintre 
manifestările prilejuite de acest eve
niment reținem recitalul de versuri 
patriotice și simpozionul „Turda — 
trecut, prezent șl viitor".

TIMIȘOARA (Coresponden
tul „Scinteii", Cezar Ioana). 
In organizarea Comitetului de 
Cultură și Educație Socialistă 
al județului Timiș și a Filialei 
A.T.M., la Timișoara s-au des
fășurat simbătă și duminică 
lucrările celei de-a 5-a ediții 
a sesiunii de comunicări „Tea
trul șl cultura". Au participat 
oameni de teatru, cercetători 
științifici, cadre didactice uni
versitare, dramaturgi din Bucu
rești, Timișoara, din alte cen
tre culturale ale țării, care tu 
dezbătut sub genericul „Arta 
spectacolului și dramaturgia" 
contribuția teatrului românesc 
contemporan la Înfăptuirea pro
gramului Ideologic al partidului 
de educare comunistă a oame
nilor muncii. Participanții la 
sesiune au vizionat, de aseme
nea, spectacole din repertoriul 
teatrelor timișorene.

I intri tn
Azi, județul

de Rctuali-

PROGRAMUL i

17,90 Curs de limba franceză. Lec
ția a 53-a.

18,00 Telex.
18,00 La ordinea zilei. 

Satu-Mare.
18.20 Căminul : „O.D. 

competiție".
10,00 Scena. Emisiune ______

tate și critică teatrală.
10.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

»0.00 CIntecul săptămînll : „Vlața-l 
frumoasă" de Petre Mihftes- 
cu, text de Sașa Georgescu. 
Interpretează George Enache.

20,05 Ancheta TV : Medicamentul 
— aliat sau dușman ?

20.45 Roman foileton „Femela in 
alb". Producție a studiourilor

franceze, după romanul 
Wilkie Collins. Regia : Pierre 
Gautherln. Episodul II.

Bl.33 Revista literar-artistlcă TV.
22,35 24 de ore.
22,50 Luminile rampeL Arii cele

bre din opere interpretate 
de : Zenalda Pally, Teodora 
Lucaciu, Eugenia Moldovea- 
nu. Valentin Teodorlan, Da
vid Ohanesian.
PROGRAMUL n

20.00 Avanpremiera.
20,05 Film serial pentru 

„Daktari". Episodul „Ostati
cii" (II).

20,30 Dans șl muzică de pretutin
deni. Folclor din Iugoslavia, 
Franța șl Chile.

Bl,05 Film documentar : „Stele cu 
coadă". Regia : Ion Bostan.

21,15 CIntece de voie bună șl mu
zică lăutărească cu Dumitru 
Dona Slmlnlcă, Iile $1 Fane 
Udllă.

21,55 Film serial : „Pe urmele lui 
Caplja". Producție a Televi
ziunii iugoslave. Episodul II.

RAspunzînd solicitărilor locui
torilor din mediul rural de a-și 
pune «ub protecție familia, bu
nurile agonisite prin muncă și 
animalele din gospodăriile pro
prii, Administrația Asigurărilor 

‘de Stat a introdus. în exclusivi
tate pentru sate, forme specifice 
de asigurări facultative, pe cit 
de convenabile, pe atit de efi
ciente, venind direct in spriji
nul cetățenilor. Una din aceste 
forme, care se bucură de o tot 
mal largă răsplndire, este asi
gurarea paușală a gospodăriilor 
familiale ale membrilor coopera
tivelor agricole de producție. 
Marele avantaj al acestor forme 
de asigurare constă in faptul 
că printr-un singur contract 
■ini cuprinse : asigurarea com
plexă a gospodăriilor cetățenilor, 
asigurarea animalelor șl asigu
rarea de accidente. Asigurarea 
complexă a gospodăriilor cetă
țenilor cuprinde : mobilierul, o- 
biectele casnice, uneltele pentru 
uz gospodăresc, aparatele de ra
dio, televizoarele, mașinile de 
cusut, îmbrăcămintea, încălță
mintea, produsele agricole, vi
ticole, pomicole, produsele ani
maliere și alimentele, uneltele 
agricole, mijloacele de transport 
(exceplind autoturismele), com
bustibilul, furajele și alte bu
nuri aparținind asiguratului șl 
membrilor familiei sale, precum 
și altor persoane, dacă bunurile 
respective se află în folosința 
sau păstrarea asiguratului sau a 
membrilor familiei sale. Bunu
rile din gospodărie se asigură la 
suma totală de 5 500 lei. Aceas
tă asigurare paușală a membri
lor cooperativelor agricole inclu
de și asigurarea de accidente * 
persoanei care a încheiat con
tractul, precum șl a celuilalt 60t. 
pentru cazurile de invaliditate 
permanentă sau deces, pricinui
te de evenimente nedorite pe
trecute la domiciliul asiguratu
lui : incendiu, trăsnet, explozie, 
cutremur de pămlnt, alunecare, 
arsură, lovire, cădere, asfixiere 
din cauze subite, prăbușire de 
teren etc. în afară de protecția 
pentru accidentele suferite la 
domiciliul său, așa cum s-a ară
tat mai sus, asigurarea paușală 
protejează pe asigurat șl in ca
zul unor evenimente subite pro
venite din afară șl fără voința 
sa, cum ar fi explozia, prăbuși
rea de teren, alunecarea, lovi
rea, căderea, atacul din partea 
unei persoane sau a unui ani
mal, trăsnetul, acțiunea curen
tului electric, arsură, degerare, 
Înec, intoxicație subită, asfixiere 
din cauze subite și altele.

Prin același contract sint asi
gurate $1 animalele, din urmă
toarele specii,- la alegerea asigu
ratului.: 3 bovine de producție, 
in virstâ de 6 luzii sau peste 6 
luni (pentru suma asigurată de 
1 000 lei) sau porcine : 4 capete, 
!n virstă de 6 luni sau peste 6 
luni (pentru suma asigurată de 
700 lei) sau ovine și caprine : 10 
capete, In virstă de 1 an sau 
peste 1 an (pentru suma asigu
rată de 700 lei). In caz că se 
asigură bovine de rasă, suma 
asigurată totală pentru aceste 
animale poate fi majorată cu 
Încă 1 000 de lei. ADAS plătește 
despăgubiri în cazul pieirii ani
malelor asigurate, in cazuri de 
boli, inclusiv sub formă de mo
lime, in cazuri de incendiu, ex
plozie, acțiunea curentului elec
tric, trăsnet, cutremur de pă- 
mint, surpare de teren, inun
dație, fyrtună, uragan, viscol, 
grindina, îngheț, atacul anima
lelor sălbatice sau al altor ani
male, mușcătura șerpilor, înțe
pătura insectelor veninoase, o- 
trăvirea subită cu ierburi sau 
substanțe toxice ori medicamen
toase, insolația, asfixierea, Îne
cul, lovirile sau rănirile subite 
etc., precum și în caz de sa
crificare a animalelor, pe baza 
dispozițiilor date de organele 
competente pentru aplicarea mă.- 
surilor de prevenire și comba-1' 
tere a epizootiilor sau in urma 
unei boli incurabile, care exclu
de posibilitatea utilizării mal 
departe a animalelor și altele. 
Asigurarea paușală » gospodă
riilor familiale ale membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție se Încheie cu ADAS pe 
termen de 1 an sau cel puțin 6

și Doru Flora, șl Tiberiu 
Demeter, și Iullu Szabo, și 
toți ceilalți muncitori din 
colectiv se află în primele 
rîndurt Dezvoltarea indus
triei românești trebuie să 
6e facă prin evoluția cer
cetărilor autohtone șl crea
rea de tehnologii proprii. 
Este mal ușor să faci după 
alții, desigur, dar mai puțin

A-ți gin di munca 
în chip comunist

petltivitățli produselor, prin 
la.itatea manoperei și in
teligența tehnică pe care 
o Înglobează Experiența 
productivă și concurența 
pe pința internațională î-au 
dus la convingerea că nu
mai așa se pot face saltu
rile șl se poate impune o 
autentică formulă ae teh
nologie românească. Este 
o bătălie a inteligenței, In 
care inginerul Teodorescu

valoros, in același timp. 
Produsele noastre nu tre
buie să poarte numai în
scrisul care atestă că slnt 
făcute in România, cl și 
acela aevăzut, care spune 
că sint gîndlte si create 
la noi pentru prima dată, 
ca o contribuție la civili
zația contemporană și ia 
bunăstarea omului.

Inginerul Dan Teodores- 
cu este o fire neliniștită,

aliată Insă cu o robustețe a 
gindirll și o tollditale a 
convingerilor. neîntrecute 
poate decit de încrederea 
in virtuțile lucrului in 
uzină. „Aici nu-șl au locul 
hlrtllle irXitlle și vorbăria 
prea multă. Trebuie să pui 
mina și să faci". Iși înso
țește cuvintele cu gesturi 
largi, dar iuți, ca ale unul 
Bportiv bine pregătit. în
treaga sa ființă degajă de 
fapt sentimentul de om In 
permanența conectat, cu 
toate simțurile, la reali
tate Ceea ce am considera, 
în mod obișnuit, agitație 
interioară a devenit la el 
un tip de activitate, con
trolată de exactitatea gin
dirll și de fermitatea sco
purilor A rezultat un tip 
cuceritor de umanitate, 
care te antrenează, te en
tuziasmează de ceea ce 
face și te convinge imediat 
câ trebuie împlinit Pentru 
că argumentele sale nu sint 
numai tehnice, au o pro
nunțată notă politică și 
socială, făcind apel la in
terese «uperioare ' ’’
viața imediată Am 
cel mal limpede 
Dan Teodorescu, 
formulă lapidară • este un 
inginer care glndește co
munist.

Floarea Pavelescu, cu toa
te că are in partea dreap
tă a danturii un dinte din- 
tr-un metal nu prea valo
ros, s-a născut fără frica 
lui Dumnezeu in Slatina fi, 
muțind u-se In București, 
chiar pe Calea Victoriei 
142—148 scara C, a început 
sd frecventeze aproape 
zilnic Biserica Amzei. Deși 
nu are decit 6 clase 
ți late, ca psiholoagd 
„studii superioare", 
am zis, frecventa aproape 
zilnic Biserica Amzei. în
genunchea, se ruga, iar 
uneori plingea. Plingea 
sfișietor de sincer.

— De ce plingi. femele 7
— Pling să mi se ierte 

păcatele.
— Dar ce păcate ai 7
— Nici eu nu știu cu 

ce-am păcătuit pe pămin- 
tul ăsta de nu pot găsi vn 
client pentru vinzarea ca
sei pe care am primit-o 
moștenire de la buna mea 
mamă.
- Ai 

Unde ?

mari 
are 

Cum

o casă de vînzare 7 
întrebau credin-

șl la 
spune 

despre 
Intr-o

Slatina Chiar pe 
str. 7 Noiembrie nr. 74.

Și scotea din poșetă ac
tul de moștenire, pe care-l 
uda cu lacrimi Un zct de 
moștenire autentic.

— Și de ce nu poți s-o 
vinzi ?

— Trebuie să fac nljte 
reparații. Dacă-l fac niște 
reparații iau pe ea peste 
o sută de mii Dar de unde 
bani pentru reparații 7

CintărețuJ bisericii a in
trat și el in vorbă cu mult 
prea „credincioasa" Floa
rea Pavelescu, care une-

ori punea In sfeșnic lu
minări de ceară curată. I-a 
povestit acesteia că are un 
prieten amator să facă 
niște combinații pe bază de 
spațiu locativ. S-au intil- 
nit ți au ajuns la următoa
rea concluzie : amatorul de 
combinații să „finanțeze" 
repararea casei din Slati
na, „Fifl neinarlpata" s-o

— De ce plingi, femeie 7 
a întrebat-o îngrijitoarea.

— Trebuie să mă duc 
neapărat la Slatina, am 
găsit client pentru casă șl 
mi-e frică să nu fi luat 
cartonul vijelia care a lost 
aseară. Dacă aș avea 500 
de lei pentru tren...

Pe coana Gheorghița a 
taxat-o numai cu atit pen-

ți iar s-a rugat pen- 
ru odihna mamei ei, cu

rit
tru —......  —..... ... .
actuala reședință la dreap
ta tatălui.

35 155 de lei au costat-e 
pe bătrina Luiza A. vizi
tele „mult preacredlncioa- 
sei" '----

O 
din _____ ________  _
lași sector — P. Virginia —

Floarea Pavelescu. 
altă credincioasă, tot 
București ți din ace-

m NtiMWPATA
foileton

vîndâ, iar cu banii rezul
tați să-și cumpere un a- 
partamenl în București. A- 
partamentul ei din Calea 
Victorie1 să-l cedeze ama
torului dt combinații

Floarea Pavelescv a 
„stors" de la prietenul cln- 
tărețului bisericesc vreo 
7 135 lei. Cu cei de lei 
din coada cî’o» 7 000, 
croaca s-a Hru; că-i 
asigurare ADAS pe 
parlamentul din Victoriei. 
El, amatorul de combina
ții, s-a bucurat că priete
nul lui, cîntărețul, l-a scot 
în cale o astfel de pleașcă.

Coana Gheorghița, îngri
jitoarea lăcașului din Am 
zei, a văzut-o și ea pe 
Floarea Pavelescu rugin- 
du-se și plinglnd.

es- 
face 

a-

tru că la slujba din aceeași 
zi a aflat că Luiza A. din 
str. Precupeții Vechi nr. 69 
a strlns niște bani pentru 
un cavou. „Flfi neinaripa
ta" nici n-o cunoștea prea 
bine, dar cu toate astea a 
„zburat' la bătrini in casă 
și in fața icoanei a început 
să plingi mult mai con
vingător decit la toate ru
găciunile făcute pini a- 
tuncl.

— De ce plingi, femeie 7 
— Am o casă la Slatina... 
- Și ?
— Am găsit un cltent 

pentru ea, dar nu vreu să 
ml-o cumpere decit repa
rată.

A umblat iar la geantă, 
a lăcrimat din nou pe ac
tul de moștenire din Sla-

a contribuit la „repararea" 
casei din Șlatina cu 38 913 
lei, plus un inel de aur de 
vreo 15 grame, cu o pira
midă și un palmier gravate 
pe el, care a dispărut in 
timpul in care „Fifl ne- 
inaripata" îngenunchea in 
fața icoanei din casa con
tribuabilei.

A aflat Floarea Pavelescu 
pe aceleași căi greșite, și 
ale pierzaniei că și Elena 
E., vecina el de strană, 
stringe bani pentru a-și 
cumpăra un loc de veci. 
S-a împrietenit cu ea. De 
bobotează i-a adus bă- 
trinei acasă și agheasmă, 
și busuioc de la Biserica 
Amzei. Cind bătrina nu 
putea, din cine știe ce mo
tive, să se ducă la slujbe,

Floarea aprindea luminări 
și îngenunchea și pentru 
absentă. Binevoitoarea Floa
rea Pavelescu cică a făcut 
și mătănii pentru ea. Toa
te astea doar plnă cind a 
pus mina pe cei 12 855 de 
lei economisiți de bătrină 
pentru bătrinețe.

— Și cind mi-l dai îna
poi 7

— Cind vlnd casa de la 
Slatina.

— Și cind vinzi casa de 
la Slatina 7

— Poate săptămîna asta. 
Chiar mă duc să-mi cum
păr bilet de tren.

„Flfi neinaripata" nu 
se ducea la Slatina, pentru 
ci nu mai avea ce căuta 
acolo. Casa pe care o pri
mise moștenire de la buna 
ei mamă, Ioana Greceanu, 
decedată în anul 1961, o 
vinduse de-adevăratelea 
încă din anul 1970.

„Sfintul" (maior} Ion 
Sofronie de la miliția sec
torului 1 — băgind de seamă 
că pe escroacă n-o trăs
nește nimeni pentru păcă
toșeniile ei, pentru că a 
inșelat sentimentele seme
nilor — a invitat-o 
„Fifl neinaripata" să 
spovedească.

Pini acum sint probe
escrocat 14 persoane, 

probe ci plinsul ei 
sincer, îngenuncherile in 
fața icoanelor ți mătăniile 
i-au adus un venit de 
101731 lei. ista deocam
dată.

Mal urmează ceva.

pe 
se

cd

Micuță TANA5B
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ATLETISM

Start bun

FOTBAL! Ieri, la Tirana

România—Albania 4-1
COMPETIȚII DE MASĂ

n București 6C Constanța S3 Brăila

economice a Republicii Cuba

în noul sezon
Inaugurarea sezonului atletic 

In aer liber — dacă avem in ve
dere, In primul rind, rezultatele 
înregistrate pe stadionul ..Repu
blici;" — s-a făcut sub cele mai 
bune auspicii. I-am solicitat 
ci tex-a impresii secretarului ge
neral adjunct al federației de 
specialitate. Florian Laslău. 
..Se impun apreciate, înainte de 
toate, rezultatele lui Gh. Ghipu 
la 1 500 m (3:40.4 — cea mai 
bană performanță europeană de 
juniori) și Tudor Stan La arun
carea ciocanului (66.90 m — nou 
record național). Mi-a plăcut 
comportarea și valoarea rezulta
tului lui St. Lăzărcscu La sări
tura In lungime (7.95 m), cu 
care a ciștigat concursul. Un 
nume nou printre fruntașii pro
belor de fond : Ilie Floroiu, cla
sat al treilea la 5 000 m, dună 
consacrafii Mustață și Cioca. In 
ansamblu, impresionant, aș zice, 
s-ou prezentat echipele județului 
Argeș : locul I in clasamentul 
feminin și locul al treilea (după 
Dinamo șl C.A.U.) In dasamen- 
1 ' general, Înaintea cluburilor 
oucureștene Steaua, Metalul, a 
județului Cluj etc. In probele 
masculine de sprint se impun, 
confirmlnd valoarea dovedită In 
sezonul trecut, Toma Petrescu 
(10.4 la 100 m și 21.5 la 200 m) 
șl juniorul Doru Cristudor (10.4 
— al doilea la 100 m — ceea ce 
înseamnă un nou record național 
de juniori)

Frumusețea 

rugbiului...
—ne-a fost prezentată, oriclt 

ar părea de curios, de echipa 
C.S.M. Sibiu in partida pe care 
a susținut-o ieri dimineață, pe 
stadionul din Parcul Copilului, 
cu formația Grivița roșie. Rug- 
biștii sibieni, robuști, tineri și 
foarte activi, cu o remarcabilă 
condiție fizică, au impresionat 
pe spectatorii aflați in tribune, 
aplauzele acestora — chiar dacă 
cei mai mulți erau suporteri ai 
grivițenilor — râsplâtindu-le, in 
mod absolut obiectiv, eforturile. 
Specialiștii s-au declarat și ei 
satisfâcuți. In acest sens am re
ținut aprecierile vicepreședinte
lui F.R.R., Jean Oncescu, a an
trenorilor Nicolae Pâdureanu și 
G. Carnabel. a fostului interna
țional Rene Chiriac.

Meciul Grivița roșie — C.S.M. 
Sibiu a revenit, conform pro
nosticurilor, gazdelor : 19—3. In
discutabil. grivițenii mc-riță vic
toria ; insă — dra de părere 
vicepreședintele F.R.R. — sco
rul este mult prea sever față 
de raportul de forțe existent pe 
teren. Determinante pentru suc
cesul grivițenilor au fost expe
riența lor, evident superioară, 
precum și faptul că au știut să 
profite imediat de citeva greșeli, 
copilărești le-am putea denumi, 
ale sibienilor. Este in afară de 
orice îndoială că C.S.M. Sibiu 
se dovedește, prin poziția din 
clasament, ca și prin ținuta jo
cului ce-1 practică, una din for
mațiile fruntașe ale rugbiulul 
nostru.

In celelalte partide de ieri 
8-au înregistrat următoarele re
zultate : C.S.M. Suceava-Dina- 
mo 3—12, Rulmentul Birlad- 
Steaua 6—6 (6—3), Universita
tea Timișoara-Vulcan 19—15 
(9—15), Farul-Politehnica Iași 
12—15 (0—15 !), Gloria-Precizia 
Săcele 12—11 (0—11 !), Sportul 
studențesc-Știința Petroșani 
12—18 (12—6). în clasament con
duce Steaua, urmată de U. Ti
mișoara (la 5 p).

1. DUM1TR1U

(Urmare din pag. I)

activul sportiv, noi, cei de la 
C.N.E.F.S., precum șl federațiile 
noastre.

— Ce obiective țintește pla
nul de măsuri pe care l-ați 
adoptat 7

— Măsuri importante au fost sta
bilite pentru a asigura succesul aș
teptat acțiunilor ..Amicii drume
ției", „înotul pentru toți", „Delfi
nul" etc. Urmărim, de asemenea, 
lărgirea considerabilă a activității 
sportive desfășurate in cartierele de 
locuințe, in stațiunile balneo-clima- 
tence, la cluburile și casele de cul
tură. O serie de acțiuni, competiții 
și alte manifestări sportive vor con
tribui, de asemenea, la dezvoltarea 
educației fizice și sportului de masă 
în școli Si universități, in întreprin
deri și instituții, la sate, ln unități 
militare. Este evident că, îndeplinln- 
du-și in primul rind propriile sarcini, 
C.N.E.F.S. colaborează Îndeaproape in 
acest sens cu U.G.S.R., U.T.C., Mi
nisterul Educație: și învățământului, 
Organizația pionierilor șl celeialte or
ganizații de stat și obștești cu atri
buții in mișcarea sportivă.

în domeniul sportului de perfor
manță a fost Întocmit și discutat In 
biroul nostru executiv planul de pre
gătire pentru Jocurile Olimpice din 
197S ; vom elabora, pină la 1 august 
1973, un sistem de norme șl cerințe 
da activitate obligatorii pentru spor
tul de mare performanță ; pină la 1 
septembrie 1973 vom pregăti un sis
tem unitar de orientare și selecție 
e valorilor sportive, vom elabora mă
surile corespunzătoare pentru spori
rea contribuției si eficienței cercetă
rii științifice ?1 a medicinii sportive 

.* La pregătirea sportivilor de perfor
manță ; vom Întocmi planurile de 
dezvoltare — pină In 1980 — a tutu
ror ramurilor de sport

— în ce va consta comple
xul „Sport și sănătate" și cind 
va fi el inaugurat 7

— O comisie formată din oei mai 
buni specialiști ln acest domeniu lu
crează intens la stabilirea conținutu
lui, formei și cadrului acestui com
plex polisportiv ce poate fi un ex
celent și extrem de util mijloc de 
testare a indicilor biologici ej popu

TIRANA (prin telefon, do la tri
misul nostru). — Slnt absolut con
vins că cei mai mulți dintre citito
rii acestor rinduri au urmărit încă 
de ieri, in direct, prin intermediul 
radiodifuziunii, desfășurarea acestei 
foarte pasionante partide de fotbal, 
dintre reprezentativele României și 
Albaniei. Cele două formații au in
trat pe toreai cu efectivele anunțate 
de simbătă și cu dorința — nutrită 
de atita vreme — de a obține un 
rezultat favorabil. In tribune, mulți. 
foarte mulți spectatori. Căldura este 
de-a dreptul sufocantă, mai ales 
pentru fotbaliștii noștri.

Jocul este din primele clipe foarte 
vioi, jucătorii ..caută" poarta, fără a 
intirzia prea mult cu mingea la pi
cior. Fotbaliștii albanezi — nici nu 
ne așteptam altfel — atacă mereu cu 
efectiv supranumcric. Cu calm, ieșim 
din Încurcătură. Contraatacurile e- 
chipei noastre pun probleme adver
sarilor. Iată insă și primul gol : in 
minutul 12. Dumitru execută (de 
fapt repetă !) o lovitură liberă de 
la aproximativ 20 m. Traiectoria 
mingei este calculată parcă ingine- 
rește ; Intră direct in poarta albane
zilor, ocolind toate obstacolele, in
clusiv pe portarul Rama. 1—0 pen
tru România. Replica gazdelor este 
la fel de dirză. Rftducanu, de fapt 
Întreaga noastră echipă, trece prin

BUCUREȘTI; în meciul echipelor de tineret

România — Albania 2-1 în citeva rînduri
Aproximativ 6 000 de spectatori au 

asistat ieri dimineață, in tribunele 
stadionului „23 August" din Capitală, 
la meciul dintre echipele de tineret 
ale României și Albaniei, oontind, 
după cum se știe, pentru prelimina
riile campionatului european rezer
vat jucătorilor sub 23 de ani. Cele 
doua formații se intilneau acum pen
tru a doua oară in cadrul acestei 
competiții (in toamnă, la Tirana, au 
terminat la egalitate : 1—1). Evident, 
avantajul, șansele erau de dala a- 
ceasta de partea fotbaliștilor noștri.

echipa tricoloră a obținut, in

DIVIZIA B
Seria I. Politehnica Iași—Metalul 

Plopeni 0—0, Metalul București—Pro
gresul Brăila 1—1, Chimia Rm. Vâl
cea—C.F.R. Pașcani 2—1, Știința Ba
cău — C.S.U. Galați 1—0, F. C. Ga
lați—Progresul București 2—1, C. S. 
Tirgoviște—Ceahlăul Piatra Neamț
1—1, Delta Tulcea—S. N. Oltenița

Cinci pugiliști români
iii finalele campionatelor 

balcanice
Trei noi calificări în finalele cam

pionatelor balcanice de box au reușit 
pugiliștii români în cadrul galei des
fășurate simbătă seara pe stadionul 
„Panathinaikos" din Atena. Numărul 
boxerilor români calificați în finale 
se ridică astfel la cinci. In limitele 
categoriei pană. Gh. Ciochină a dis
pus fără dificultate la puncte de 
iugoslavul Mitovici. La categoria mij
locie, Ion Gyorfi a cucerit tribunele 
printr-un box excelent în fața tur
cului Kuran, pe care l-a învins la 
puncte. în sfirșit, Marin Constanti- 
nescu (semigrea), printr-o lovitură 
năpraznică, l-a trimis din prima re
priză la podea pe grecul Papagheor- 
ghiou, care nu a mai putut să reia 
lupta.

Tot simbătă seara, din lotul țării 
noastre au mai evoluat Cerchia și 
Dascălu. Nereușind să evite lupta de 
aproape, preferată de adversar, Cer
chia (categoria muscă), a pierdut la 
puncte in fața bulgarului Krumov, 
iar Dascălu (categoria grea) a trebuit 
să părăsească ringul după numai o 
repriză, fiind descalificat de arbitrul 
bulgar Nikolov pentru că și-a lovit 
(involuntar) adversarul — turcul 
Ozbey — cu capul.

lației și, In același timp, un mijloc 
de mare eficiență propagandistică și 
practică pentru atragerea maselor 
largi la practicarea sporturilor prefe
rate. Activitățile care răspund cel 
mai bine cerințelor acestui complex 
sint atletismul, gimnastica, înotul, tu
rismul. schiul și jocurile sportive (la 
alegere). Pină la 1 iunie 1973, pro
iectul complet de organizare și 
desfășurare a complexului polispor
tiv „Sport și sănătate" va fi gata și 
nu peste mult timp el va figura, de
sigur, la loc de cinste in ansamblul 

Victoriile pentru care trebuie 
să muncim înainte de toate

activităților de educație fizică ale 
maselor de tineri, de oameni ai 
muncii de toate virstele.

— Ce mare competiție de 
masă cu caracter republican in
tenționează să organizeze 
C.N.E.F.S. 7

— Studiem posibilitatea de a orga
niza o Largă competiție de masă 
cu caracter republican care să răs
pundă prin intreg conținutul său 
cerințelor indicate de partid. De 
altfel, se lucrează la un asemenea 
proiect care va fi definitivat in ju
rul datei de 1 iunie 1973. Avem in 
vedere, printre altele, ca această 
competiție republicană să se desfă
șoare la toate nivelurile mișcării 
sportive, de la întreceri Ln cadrul 
asociațiilor, pină la finale pe țară, 
să cuprindă toți cetățenii de toate 
categoriile de virată, să fie — dacă 
se poate spune astfel — competiția 
supremă a sportului de masă din 
țara noastră. De aceea, desigur, ea 
va fl rezervată practicanților spor
tului de masă, nu și sportivilor legi
timați sau avind diferite clasificări. 
In ceea ce privește disciplinele, m 

emoții. Dar toți iși revin destul de 
repede șl. in minutul 24, la capătul 
unei combinații colective. Trot — 
printr-un plonjbn — Înscrie cu 
carul ; 2—0 pentru România.

Acesta va fi scorul la pauză, deși 
nici una dintre tabere nu s-a rezu
mat In minutele rămase plnâ la fi
nele reprizei la a face simplă pre
zență pe teren. încercărilor adverse 
de a sirăpunge sistemul nostru de
fensiv li se răspunde printr-un pre
sing precis, încă din zona de con
cepție a fazelor.

Ar fi fost cu totul greșit, dacă ne 
închipuiam că meciul este jucat I 
Aproape In Întreaga repriză secundă, 
lupta s-a menținut extrem de strân
să, interesați In a forța ritmul fiind, 
normal, fotbaliștii albanezi. Sporti
vii români nu-și pierd insă încre
derea și. cu calm și precizie, des
tramă ofensiva adversă, contraaia- 
cind. periculos. Scorul devine 4—0 
pentru România, ca urmare a golu
lui marcat de Dumitrache (din 
11 m) in minutul 58 și a oelul in
serts in min. 76 de Tarălungâ (în
locuitorul Iui Marcu). In min. 87, 
Di zi reduce din handicap : 4—1 pen
tru România.

Un rezultat concludent, un joc 
bun, asupra cărora vom reveni.

G. M1TRO1

tr-adevăr, victoria, după un joc In 
care a dominat mult, în special în 
prima repriză. Scorul final (2—1) nu 
convinge prea bine pe cei ce nu au 
asistat la meci. Totuși, tinerii noștri 
fotbaliști s-au dovedit superiori în 
toate compartimentele, conducind la 
un moment dat cu 2—0, prin punctele 
realizate de Dumitriu IV (min. 4) și 
de Moldovan (min. 56, din lovitură 
dc Ia 11 m). Oaspeții au revenit des
tul de puternic în finalul partidei, 
încurajați poate și de faptul că în 
min. 60 reduseseră scorul, prin Ca- 
lucci.

2— 1, Gloria Buzău—Dunărea Giur
giu 4—1.

Seria a Il-a. Metalurgistul Cugir— 
Electroputere Craiova 1—2, Nitramo- 
nia Făgăraș — Corvinul Hunedoara
3— 1, Minerul Baia Mare—C.F.R. Arad
1—0, F. C. Bihor—Gloria Bistrița 
5—0, C.F.R. Timișoara—C.S.M. Sibiu
1— 0, Minerul Anina—Olimpia Oradea
4— 1, Metrom Brașov—Metalul Dro- 
beta Turnu-Severin 1—0, Olimpia 
Satu-Mare—Politehnica Timișoara
2— 1.

O „îmbrățișare* nu prea sportivă executată de Natalia Alexandrescu 
(nr. 8), in meciul I.E.F.S.-Voinja

E9 □ E3 S El a
gindim la circa 15—16 sporturi care, 
după opinia noastră, se bucură de o 
popularitate și audiență mai largă 
și care răspund cerințelor unor anu
mite categorii de vârstă ale concu- 
renților, asigurînd in același timp 
largi posibilități de participare atit 
bărbaților, cit și femeilor.

— Cum va sprijini C.N.E.F.S. 
cluburile școlare ?

— Considerăm că de activitatea ce 
se va desfășura in cluburile școlare 
vor depinde, în foarte mare mă3ură.

nivelul performanțelor, creșterile ca
litative pe care toți iubitorii sportu
lui le așteaptă in mod Îndreptățit in 
acest domeniu de larg interes. Este 
firesc, de aceea, ca întregul C.N.E.F.S. 
să considere de datoria sa a sprijini 
multilateral șl cit mai eficient clubu
rile școlare — prin federațiile de 
specialitate, prin antrenori, prin pu
nerea la dispoziție a ultimelor nou
tăți ln metodică și cercetarea științi
fică, prin promovarea susținută a ce
lor mai talentate elemente în loturile 
reprezentative ale țării. Ne propu
nem, în toate aceste direcții, o cola
borare strinsă cu Ministerul Educa
ției și Invățâmintului, o legătură 
mai bună cu conducerile cluburilor 
școlare, cu cadrele de specialitate 
care activează in aceste importante 
unități organizatorice ale sportului 
de performanță.

— Planul de pregătire olim
pică nominalizează exact pro
bele la care avem șanse la me
dalii — pentru a investi in a- 
ceste direcții eforturile umane 
fi materiale ?

Ieri dimineață, Sn BUCUREȘTI 
au avut loc noi competiții do masă, 
1a caro au participat mii do tineri 
șt tinere. Astfel, in Parcul Tinere
tului s-a desfășurat, In organizarea 
comitetului municipal U.T.C. și a 
consiliului municipal omtvu educa
ție fizică și sport, otapa pe Capi
tală a „Crosului tineretului", la car 
au fost înscriși aproximativ 3 000 
de concurenți și concurente. Pe un 
traseu din sectorul I a avut loc o 
ștafetă pentru reprezentativele u- 
nor licee bucureștene. Semnalăm, 
de asemenea, concursul de orien
tare turistică din pădurea Băneasa, 
cu participarea unor echipe din 
toate unitățile școlare ale sectorului 
1. Pe stadionul Colentina s-au des
fășurat finalele Cupei ,,1 Mai" la 
tenis dc cîmp și handbal.

In organizarea Comitetului jude
țean pentru cultură fizică și sport 
Constanța., ieri dimineață s-a dat 
startul In prima ediție a crosului 
dotat cu „Cupa ucenicului", com
petiție de masă care, incepind cu 
acest an, va deveni tradițională. 
La întrecere au participat aproape 
4 000 de elevi din școlile profesio
nale și ucenici care se califică la 
locul de muncă in întreprinderile 
municipiului Constanța. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut ele
vele Grupului școlar comercial și 
ale liceului agricol, precum și ele

o în diferite orașe de pe glob con
tinuă întilnirile pentru competiția de 
tenis „Cupa Davis". La Madras, în 
finala zonei asiatice, echipa Austra
liei conduce după două zile cu 3—0 
in meciul cu India și s-a calificat 
pentru turul următor. Alte rezultate : 
Cairo : Republica Arabă Egipt — Po
lonia 3—0 ; Vicna : Noua Zeelandă — 
Austria 2—1 ; Rabat : Suedia — Ma
roc 3—0 ; Tel Aviv : Olanda—Israel 
4—1. (In turul următor selecționata 
Olandei va intilni reprezentativa 
României). Oslo : Norvegia — Dane
marca 2—1 ; Atena : Ungaria—Grecia
3—0 : Sofia : Belgia — Bulgaria 2—1. 
In finala zonei sud-americane, la 
Buenos Aires, echipa Argentinei con
duce cu 2—1 in meciul cu selecțio
nata Chile.

© Cu prilejul unei reuniuni de 
atletism, desfășurate la San Jose 
(California), americanul Al Feuerbach 
(1,85 m înălțime, 114 kg greutate) a 
stabilit un nou record mondial In 
proba de aruncare a greutății cu 
performanța de 21,82 m. Vechiul re
cord, deținut de Randy Matson, era 
de 21,78 m.

S3 EJ O
— A? dori să subliniez că, indi

ferent de numărul ramurilor de sport 
cuprinse in planurile noastre pentru 
Jocurile olimpice din 1976 șl 1980, in 
baza hotăririi de partid, C.N.E.F.S., 
organizațiile și instituțiile cu atribu
ții, federațiile și cluburile vor acor
da o aterțție cu totul deosebită dez
voltării acelor discipline care au po
sibilități și perspective reale de a- 
firmare și o mare pondere in pro
gramul olimpiadelor, campionatelor 
mondiale și europene : atletism, 
lupte, caiac-canoe, canotaj, gimnasti

că, box, tir, scrimă, handbal, fotbal, 
tenis de cimp, polo, tenis de masă, 
șah.

— La ce forme concrete vă 
gîndiți pentru a cunoaște in 
permanență opiniile masei de 
specialiști și sportivi fruntași, 
pentru a asigura consultarea 
acestora In luarea deciziilor ?

— N-am să repet formele deja cu
noscute și intrate in practica muncii 
de fiecare zi. Mâ voi referi doar la 
una din aceste forme, pe care o 
consider cea mai importantă și care 
ne-a fost tuturor transmisă din ex
periența muncii de partid : prezența 
permanentă pe teren, pe stadioane, in 
săli, in școli și întreprinderi, in la
boratoare șl amfiteatre — in mijlo
cul tuturor celor care practică sau 
răspund de conducerea diferitelor 
domenii ale mișcării sportive. Va fi 
principala noastră metodă de muncă 
pentru a putea cunoaște realitatea 
vieții sportive, pentru a putea cu
noaște opiniile sportivilor, specialiș
tilor, activiștilor sau ale iubitorilor 
de «port. 

vii școlilor profesionale S.N.C. și 
C.F.R. Fruntașii probelor au pri
mit din partea organizatorilor di
plome și premii in excursii și 
obiecte. In aceeași zi, o întrecere 
asemănătoare a avut loc In orașul 
Medgidia. (G. Mihâcscu).

Duminică, in parcul „Monument" 
din Brăila s-a desfășurat faza ju
dețeană a „Crosului tineretului". A- 
ceasta a constituit, de altfel, pre
ludiul unei manifestări mult mai 
ample care începe astăzi, luni 7 
mai, la Brăila. Este vorba de „Săp- 
tămina sportului brăilean" — ac
țiune organizată de consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport, 
in colaborare cu consiliul județean 
al sindicatelor, comitetul Județean 
al U.T.C., comitetul municipal al 
U.T.C. și inspectoratul șoolar.

în programul, destul de bogat al 
acestei manifestări polisportive de 
masă, se prevede organizarea unor 
întreceri de fotbal, volei, handbal, 
atletism, lupte și trintă, marșuri și 
concursuri de orientare turistică, 
pe toate terenurile sportive din 
municipiul Brăila, precum și In 
pădurile din jur.

Acțiunea iși propune să mobili
zeze, de-a lungul celor șapte zile 
de Întreceri, peste 50 000 de elevi 
și eleve, tineri și virstnici din a- 
sociațiile sportive sindicale și șco
lare. (N. Gr. Mârășanu).

Bodicek... 
la handbal

în plină desfășurare, campio
natul feminin de handbal atrage 
atenția generală. Echipele, pu
blicul și, nu in ultimul rind, teh
nicienii nu au uitat, desigur, că 
sintem in anul „mondialelor", 
suprema competiție interesind, 
firesc, și handbalul românesc. 
Antrenamentele, meciurile deci 
se desfășoară — sau ar trebui să 
se desfășoare — numai cu gin- 
dul la marea confruntare...

Etapa de ieri a programat în 
Capitală un cuplaj in cadrul 
căruia au evoluat fruntașe ale 
clasamentului, numeroase com
ponente ale lotului reprezenta
tiv. Mai întii, Universitatea 
București a întilnit echipa Vo
ința Odorhci. Bucureștencele aU 
ciștigat, dar deloc ușor, pentru 
că, pe de o parte, și-au descon
siderat adversarele, iar pe de 
alta s-au văzut in fața unei ri
poste extrem de energice, pasele 
?i. in general, mișcarea Ln teren a 
jucătoarelor din Odorhei punin- 
du-le in incurcătură. Scor final : 
22—14 pentru Universitatea 
București. In derbiul etapei s-au 
iiîtîlriit,-. apoi»’I.E.F.S. și Textila 
Buhușl. „Succesul net al studen
telor' (17—9) — este de părere 
antrenorul federal Gabriel Zu- 
grăvescu — apare mai degrabă 
ca un rezultat al abandonării 
luptei de către textiliste. înce
putul acestora a fost furtunos, 
lăsind să se Întrevadă o luptă 
echilibrată. Poate că greșelile 
arbitrilor (Leikep și Manoliu — 
n.n.) să le fi descumpănit. Indis
cutabil, aceasta nu este o scuză. 
...Personal, sint surprins de cali
tatea slabă a arbitrajului, deci
ziile neavind mai deloc o expli
cație de regulament".

„V-a plăcut cuplajul de pe 
Tineretului ?“ — l-am întrebat 
și pe antrenorul emerit Nicolae 
Nedef. Răspuns : „Un nivel me
diu, spre slab... Evident, două 
lucruri — arbitrajul incalificabil, 
după opinia mea, din partida 
I.E.F.S.-Textila și, tot in acest 
joc, tendința unor jucătoare, 
foarte puțin sau deloc sancțio
nată, de a folosi ...bodicekul ; 
parcă am fi la hochei, nu la 
handbal feminin !“

Alte rezultate : Universitatea 
Timișoara-Mureșul Tg. Mureș 
27—7, Constructorul — Progre
sul 13—10.

I. D.

O 0 □ B S 0 H
— Nu credeți că ar trebui 

elaborat de către C.N.E.F.S. un 
regulament disciplinar unic și 

. un singur regulament de tran
sferări — valabile pentru în
treaga noastră mișcare spor
tivă 7

— Da, cred că este nevoie de un 
asemenea regulament și, după toate 
probabilitățile, va trebui să acționăm 
cit mai rapid in acest sens.

— Unde și cind se va con
strui Sala sporturilor din Bucu
rești ?

— Zilele acestea a fost definitivat 
totul. Pe șoseaua Olteniței (pe locul 
actualei baze sportive „Constructo
rul") vom avea o sală spațioasă 
(6 000 — 8 000 de locuri), elegantă și 
Înzestrată cu instalațiile cele mai 
moderne. Proiectele sint gata. Chiar 
in cursul acestei luni incep lucrările. 
Sperăm ca in cursul anului 1975 sâ 
vizionăm în noua sală primele ma
nifestări sportive. Ulterior, in cinci
nalul viitor, intenționăm ca, pe lin
gă noua sală, să facem și alte baze 
sportive, in așa fel incit să formăm 
aci un mare complex sportiv bucu- 
reștean.

— Intenționați să dezvoltați 
relațiile cu presa 7 Pe ce căi 7

— Consider că presa poate avea o 
mare contribuție la reușita deplină a 
tuturor acțiunilor dc înfăptuire a 
hotăririlor de partid in domeniul e- 
ducației fizice și sportului. Sintem 
dornici să folosim cit mai eficient 
acest sprijin prețios și, pentru aceas
ta. ne propunem să dezvoltăm larg 
relațiile cu presa. Vom permite ac
cesul ziariștilor La ședințele biroului 
executiv al C.N.E.F.S. și, bineînțeles, 
la ședințele birourilor federale. De
sigur, vom organiza conferințe de 
presă, in care ii vom informa pe 
ziariști cu toate problemele de ac
tualitate și evenimentele Importante 
din mișcarea sportivă. Legătura cu 
presa o vom face, de asemenea, 
prin consultări directe in luarea 
unor decizii, prin furnizarea promp
tă, operativă, a tuturor informații
lor necesare atit propagandei spor
tive, cit și dezbaterii in presă o 
unor probleme pozitive și negative 
din domeniul muncii educative.

Convorbire consemnată de
G. MITAOI

Duminică după-amiază a sosit In 
Capitală delegația guvernamentală 
economică a Republicii Cuba, condusă 
de Pedro Miret Prleto, vicepreședin
tele părții cubaneze in Comisia mixtă 
cubano-românâ de colaborare econo
mică și tchnlco-știlnțificft, pentru a 
participa la lucrările celei de-a treia 
sesiuni a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost lntlmpinați de 
Gheorghe Rădulcscu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române, in Comisia mixtă, 
Radu Constantlnescu, vicepreședinte

Vizitele delegației parlamentare tanzaniene
în cursul zilei de duminică, dele

gația parlamentară tanzaniană. con
dusă de Adam Sapi Mkwawa, pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Unite Tanzania, care face o 
vizită la invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, a vizitat întreprinderea agricolă 
de stat Popești-Lcordenl. De aseme
nea. a fost vizitat Muzeul de Artă 
al Republicii

Oaspeții tanzanienl au fost Înso

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis ministrului afa
cerilor externe al statului Israel, 

„ESTIMO ’73“ ȘI-A
In complexul expozițional din Piața 

Scinteii s-a deschis Expoziția inter
națională de mașini și echipamente 
pentru silvicultură, industria lemnu
lui și a mobilei, transporturi, con
strucții și instalații — „Estimo ’73".

La festivitatea inaugurală, care a 
avut loc duminică, au participat prof, 
univ. Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț, membri ai con
ducerii unor ministere și organizații 
economice, șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Expoziția „Estimo ’73“ reunește 
circa 80 de firme producătoare și ex
portatoare din Anglia, Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemar
ca, Elveția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Italia, Iu
goslavia, Olanda, Polonia și Ungaria.

Țara noastră, principala expozantă 
(deține mai bine de o treime din su
prafața totală de 12 500 mp rezervată 
expoziției), este reprezentată de 16 
întreprinderi de comerț exterior și 
centrale industriale din economia fo
restieră și a materialelor de con
strucții, construcția de mașini grele,

SCADENTA UNOR INVESTIȚII BME IA USĂ
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(Urmare din pag. I)
toresc proiectantului" — ne-a spus 
ing. A. Mirea, șeful șantierului.

Am discutat cu reprezeintanții be
neficiarului, din care a reieșit că 
tergiversarea finalizării documenta
ției a fost favorizată și de repetate
le transferuri ale investiției de la o 
centrală la alta a ministerului. Din 
acest motiv, elaborarea proiectelor, 
contractarea utilajelor și chiar lucră
rile de pe șantier au fost lăsate pe 
plan secundar, cu toate că termenul 
de punere in funcțiune a capacităților 
este apropiat, iar orice încălcare a 
lui poate provoca pagube de milioane 
lei. Recent a fost analizat din nou 
stadiul de execuție pe acest mare 
șantier. Factori dc răspundere din 
cadrul comitetului Județean de 
partid au stabilit o nouă succesiune 
de desfășurare a lucrărilor, cu date 
limită pentru terminarea lor. Deși 
cei prezenți, constructor și benefi
ciar, au fost de acord cu noile gra
fice, practic, nu se observă nici o 
schimbare în bine. Acum sint nece
sare, după calculele celor de pe șan
tier, o concentrare de forțe de cel 
puțin 200 de oameni, precum și or
ganizarea lucrului in schimbul II, 
dar o buna parte din forța, de muncă 
continuă sâ lipsească. Cit despre 
schimbul doi, nici aici lucrurile nu 
sint definitiv puse la punct. Mai 
poate mira pe cineva că, in aceste 
condiții, Trustul de construcții indus
triale din Ploiești prevede execuția 
unor lucrări de construcții-montaj 
tocmai la sfârșitul anului ?

Maniera în care constructorul, be
neficiarul, dar mai ales titularul de 
investiții iși duc la îndeplinire sar
cinile clare ce le revin pare a fi to
tal ineficientă. Practica ședințe
lor ineficiente, a reașezării termene
lor — de fapt multă vorbărie, la care 
se reduce „aportul" acestor ședințe — 
sint in contradicție flagrantă cu ce
rințele reale ale îndeplinirii exem
plare a planului de investiții. Cine 
va rezolva ansamblul de probleme 
care țin in loc pe constructori și 
montori ? Cine va Impune proiec
tantului să asigure ncîntirzlat ulti
mele documentații ? Cine va deter
mina pe beneficiar să-și ia în serios 
atribuțiile ? Sint întrebări la care 
numai centrala și, desigur, in ultimă 
instanță, ministerul pot răspunde. 
Beneficiarul — e drept — a luat in 
ultima vreme unele măsuri, consti
tuind citeva echipe specializate pen
tru montarea unor instalații. Deși 
binevenite, aceste măsuri nu pot fi 
privite decit ca un început

EXPERIENȚA POZITIVA 
A UNUI REVIRIMENT

In hala principală de fabricație a 
Fabricii de PAL din Bistrița au fost 
montate pină la această oră peste 80 
la sută din instalații și utilaje. Acum, 
echipele de montori șl lăcătuși, con
duse de Carol Borș și David Chcr- 
ciu, lucrează la finisarea presei su
praetajate — ,instalația-chcie a noii 
capacități. în schimb, la secția de 
uscare șl preparare a așchiilor, la 
secția de tocare a lemnului, precum 
și la depozitul de materii prime, lu
crările de construcții și de montaj 
sint realizate doar pe jumătate. în- 
tirriere» față de termenele cu

al Comisiei guvernamentale de co* 
Laborare și cooperare economică șl 
tehnică, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Gheor
ghe Lazăr, adjunct al ministrului e- 
conomiel forestiere și materialelor de 
construcții, Gheorghe Pacoste, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului șl 
geologiei, șl de membri al delegației 
guvernamentale române.

Au fost prezențl ambasadorul Re
publicii Cuba Ia București, Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, și membri al 
ambasadei.

țiți de Dumitru Coliu, președintei* 
Comisiei pentru agricultură si eil- 
vlcultură a M.A.N., și Stanclu Sto- 
ian. membru al Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N.

Seara, delegația a asistat la un 
spectacol de operă. Au participat 
Ștefan Voitec, președintele Marii A- 
dunărl Naționale, șl alte persoana 
oficiale.

(Agerpres)

Abba Eban, o telegramă de felicitare 
cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării independenței de stat a 
Israelului — ziua națională.

DESCHIS PORȚILE
mașinl-unelte și electrotehnică, chi
mie, din domeniul construcțiilor in
dustriale ?i al transporturilor. Parti
cipă, de asemenea, cu creații speci
fice, institute de cercetări și proiec
tări care iși desfășoară activitatea în 
ramurile reprezentate in expoziție.

In standurile românești sint expuse 
mașini și utilaje din nomenclatorul 
de export al unor firme cunoscute 
pe piața externă, cum sint : „Auto
tractor", „Mașinexport", „Mecanoex- 
port”. Este prezentă, totodată, Antre
priza română de construcții — 
ARCOM, distinsă nu de mult cu 
„Premiul internațional pentru pro
movare", acordat de Comitetul inter
național de promovare și prestigiu de 
Ia Geneva, ca și firmele specializate 
in proiectarea, construcția și echipa
rea de obiective complete pentru sil
vicultură, exploatarea și industriali
zarea lemnului, pentru industria ci
mentului și materialelor de construe-» 
ții, pentru transporturi și .telecomu- • 
nicații. - ...

Expoziția aste' deschisă timp de opt 
zile, intre 6 și 13 mai.

(Agerpres)

prinse în plan se ridică, din acest 
motiv, la circa 3 luni. Care este ex
plicația acestei situații contradic
torii ? Iată opiniile factorilor ce răs
pund de soarta lucrărilor pe acest 
șantier de investiții.

Ing. Ștefan Găzdar, șeful lotului 
de instalații-montaje, și Ioan Pop, 
inginer șef la șantierul de construc
ții industriale — Bistrița, sintetizea
ză în felul următor cauzele acestei 
stări de lucruri : „documentația s-a 
asigurat cu intirziere, șantierul a 
fost lipsit mult timp de materialele 
necesare, în special ciment, la fel și 
de forța de muncă, utilajele au fost 
predate neritmic, cu intirziere".

— Pentru a se recupera in cel mai 
scurt timp rămînerea în urmă — 
ne-a spus ing. Gyorgenyi Bela, di
rector tehnic al combinatului bistri- 
țean — s-au stabilit măsuri tehnico- 
organizătorice adecvate, la a căror 
înfăptuire s-a și trecut.

Ce s-a întreprins ? Față de primul 
trimestru al anului, acum sint anga
jați în plus, la realizarea lucrărilor 
de montaj, peste o sută dc lucrători 
de înaltă calificare. Aproape jumă
tate dintre ei sint salariați ai între
prinderii beneficiare. La turnarea de 
betoane și dulgherie, la lucrările de 
zidărie și finisaje interioare se lu
crează in schimburi prelungite, iar 
pentru exploatarea utilajelor de exe
cuție de mare capacitate — macarale, 
buldozere ș. a. — a fost organizat 
lucrul in două schimburi. Așadar, pe 
șantier, constructorii șl beneficiarul 
și-au unit forțele intr-o colaborare 
fructuoasă. Rezultatele : comparativ 
cu media realizărilor decadale din 
trimestrul I, in primele zile din luna 
mai s-a înregistrat o creștere a re
zultatelor cu peste 200 la sută.

Pentru deplina reușită a acestor 
acțiuni este Insă imperios necesară 
soluționarea unei importante proble
me — și anume : mai bine de 400 
tone de utilaje și instalații, care tre
buiau să sosească la începutul aces
tui an pe șantier, nu au fost livrate 
la termen de către I.R.U.M. — Re
ghin, I.R.U.M. — Vatra Dornei, uzina 
„Progresul" — Brăila, I.U.P.S. — Iași 
și altele. Potrivit prevederilor planu
lui de stat, fabrica de plăci aglome
rate din Bistrița trebuie să fie pusă 
in funcțiune in acest semestru. Con
structorii și beneficiarul dau asigu
rări că vor reuși să recupereze toate 
restanțele în cel mai scurt timp. 
Sperăm că așa va fL

★
In legătură cu acest complex de 

probleme se ridică unele întrebări :
1. Sint cunoscute de către direcția 

de investiții din minister dificultă
țile care îngreunează activitatea pe 
unele șantiere ?

2. Cum se explică intirzierea cu 
care sint soluționate problemele im
puse de situația critică in care se află 
o serie de lucrări ?

3. Ce măsuri tehnice și organiza
torice vor fl aplicate, in cel mal scurt 
timp, pentru accelerarea ritmului de 
construcție și montaj, in vederea pu
nerii in funcțiune la termenele pla
nificate a tuturor noilor capacități 
de producție ?

Anchetă realizată do
Ing. Cristian ANTONESCU 
ți corespondenji oi „Scinteii’
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viața internațională
CAMBODGIA GENEVA

OPERAȚIUNII! OFENSIVE Mi PAIRIOTILOR

PNOM PFNH 6 
blanț provizoriu al 
II ta re ale patriot iK. 
doua jumătate a lunii 
că. în cursul acțiunilor 
de-a lungul șoselelor 
1. 2 șl 5, precum și 
fluviului Mekong, forțrio patriotice 
8.1 scos din luptă peste 2 090 de mi
litari inamici, au capturat peste 200 
tone material de războ: și Importante 
cantitătl de armament, au distrus și 
avariat peste 40 de nave inamice. 
Totodată, forțele patriotice și-au in
tensificat acțiunile ofensive In jurul 
orașului P'K-m Pr-h. in unele punc
te unitățile patriotilor ajungind pină 
la 5 km dis'antă de suburbiile capi
talei cambodgiene.

Tn cursul zilei de simbătă, patr’o- 
țli au declanșat noi atacuri asupra

(Agerpres). — Vn 
operațiunilor mi- 

>r khmeri din a 
aprilie arată 

desfășurate 
naționale nr. 
de-a lungul

localităților Sethbo și Saang. Ia 20 km 
sud de Pnom Perth. Avioane .... 
de tipuri „B-52" și „Phantom" 
S.U.A. au • • •
simbăti 
misiuni de 
teritoriului ______ ______ _____ _
sprijini încercările L~-;L5. L..... -
liste de a degaja localitățile Sethbo 
și Saand, încercuite de mai multe 
săptămini de patrioțl.

★
HONOLULU 6 (Agerpres'. — 

Bombardiere americane „B-52" au 
operat noi atacuri asupra Cambod- 
gic:. anunță un comunicat al cartie
rului general american pentru zona 
Pacificului. Nu au fost precizate 
pierderile și nici scopul operațiunii 
declanșate.

militare 
, ------------- ale

efectuat, in noaptea de 
si duminică dimineața, noi 

bombardament asupra 
Cambodgiei, pentru a 

trupelor lonno-

R. D. VIETNAM

Ample eforturi de reconstrucție
în domeniul comunicațiilor

H.t.VOf 6 fAperprw). 
în R. D. Vietnam con
tinuă, în ritm intens, 
ac' -nea de refacere a 

de 
ae- 

încă 
princi- 

magistralâ fero- 
a țârii, care u- 
Hanoiul cu regi
me sud, aflat în 

provincia Thanh Hoa, 
a fost reconstruit ri

a, in r 
unea d<

‘Hor distruse 
ardamcntele 

riene. Recent, 
un pod de pc 
pala 
Piară 
neste 
unite

dat în exploatare îna
inte de termen. In 
curs de reconstrucție se 
află, totodată, podul de 
la Ham Doung. care u- 
nește flancurile a doi 
munți aflați pe cele 
două maluri ale riului 
Ma și este dc impor
tanță majoră pentru in- 
treaga rețea de comu
nicații a R. D. Vietnam.

Datorită ritmului sus
ținut al lucrărilor, se

preconizează ca, pînd 
la sfirșitul lunii iunie, 
toate instalațiile dc tre
cere provizorii aflate 
pe magistrala feroviară 
Hanoi-Vinh să fie în
locuit? prin trainice 
poduri permanente. Pa
ralel cu lucrările de re
facere a podurilor c- 
chipcle de constructori 
acordă populației locale 
un prețios sprijin in 
refacerea fondului de 
locuințe.

Succese ale forțelor de eliberare din Guineea-Bissau
Forțele patriotice din Guineea- 

Bissau și-au intensificat, în ultima 
perioadă, lupta împotriva trupelor 
colonialiste portugheze, fiind hotărite 
să-și elibereze țara cit mai curind 
posibil — a declarat ziariștilor, in 
cursul unei vizite întreprinse recent 
la Addis Abeba, Victor Maria, mem

bru al conducerii Partidului African 
al Independenței din Guineea-
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). El a subliniat, totodată, 
importanța sprijinului 
moral acordat 
neea-Bissau de 
Africane.

____ material și 
patriotilor din Gui- 
Organizația Unității

Lucrările Comitetului special 
pentru definirea agresiunii

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN
GENEVA 6 — (Corespondență de 

la C. Vlad). Luind cuvintul în ca
drul grupului de lucru ol Comitetu
lui special pentru definirea agresiu
nii. reprezentantul României. Aurel 
Preda, a subliniat importanța pre
cizării conceptului dc agresiune și 
adoptării ncintirzlate, prin eforturi 
comune, a definiției agresiunii, care 
ar conduce la stabilirea criteriilor 
științifice pentru calificarea politico- 
juridică a actelor de agresiune. 
Elaborarea definiției agresiunii ar 
constitui astfel un instrument juridic 
internațional eficient, menit să 
descurajeze agresorul potențial, și să 
a.iute la promovarea climatului de 
parc și înțelegere in lume.

In continuare, vorbitorul a relevat 
importanța includerii in definiția a- 
gresiunli a principiului respectării 
suveranității statelor, fapt care ar 
face ca scopul definiției să apară 
mai specific și mai clar. Arătind că 
problema interzicerii folosirii sau a 
amenințării cu folosirea armelor de 
distrugere în masă a constituit in 
ultimii ani obiectul a 
reuniuni internaționale, 
român a specificat : .
lntimplător că această problemă

află in discuția Comitetului special, 
al cărui obiectiv final nu poate 
ignora mijloacele de înfăptuire a a- 
greslunii. Ținlnd scamă de consecin
țele deosebit de grave pe care ’e-ar 
avea actele de agresiune prin folo
sirea armelor de distrugere în masă, 
delegația română se pronunță pen
tru includerea in definiția agresiunii 
a unei prevederi speciale, care să 
consfințească obligația statelor de a 
nu folosi sau a nu amenința cu fo
losirea unor astfel de arme în nici 
o împrejurare și Împotriva niciunul 
stat".

numeroase 
delega tul 

„Nu este deci 
' se

bhrut intensa

BONN 6 (Agerpres). — O plenară 
conducerii P.C. German, care a 

la 
următorul 

se desfă- 
noiembrie

a
avut loc în zilele de 5 și 6 mai 
Dilsseldorf, a hotărît ca 
congres al partidului să 
șoare în intervalul 2—4 
1973, la Hamburg.

Principalele puncte de . 
de zi a congresului vor fi 
conducerii P.C.G., raportul 
de revizie, alegerea președintelui par-

a

pe ordinea 
raportul 
Comisiei

R. S. CEHOSLOVACĂ

Depunerea unor coroane 
de flori la monumente 

ale ostașilor români
PRAGA 6 (Corespondentă de la 

C. Prlsăcaru). — La invitația comi
tetului orășenesc de partid din ora
șul Kromeriz, cu prilejul împlinirii 
a 28 de ani de la eliberarea Ceho
slovaciei de sub jugul fascist șl a 
eliberării acestui oraș de către tru
pele române, ambasadorul României 
la Praga, Teodor Ilaș, împreună cu 
atașatul militar, colonel Petru Ro- 
tariu, au făcut o vizită la Kromeriz, 
unde, împreună cu organele locale 
de partid și de stat, au depus coroa
ne de flori la monumentul eroilor 
români.

A avut loc apoi o întllnlre priete
nească, la care au participat acti
viști de partid și de stat din locali
tate, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești din cadrul Fron
tului Național.

★
Consilierul general al României la 

Bratislava. Carol Cozma, a depus co
roane de flori la monumentele osta
șilor români din localitățile slovace 
Zvolen. Lucenec și Piestany.

Au fost de față reprezentanți al 
organelor locale de partid și de stat. 
O companie militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

ZIUA NAȚIONALĂ A ISRAELULUI

Excelenței Sale Domnului ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului

TEL AVIV
A 25-a aniversare a statului Israel îmi oferă prilejul să adresez Ex

celenței Voastre și poporului israelian sincere felicitări și cele mai buna 
urări de pace și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Vedere din Tel Aviv

Udului, a locțiitorilor acestuia și 
celorlalți conducători, informează 
genția T.A.S.S.

• Situația evoluează 
spre normalizare

BEIRUT 6 (Agerpres). — Pentru a 
doua zi consecutiv, capitala Libanu
lui a fost, duminică, centrul unei 
intense activități diplomatice, consa
crată, in esență, stabilirii mijloace
lor celor mai adecvate pentru evi
tarea unor noi incidente intre arma
ta libaneză și unitățile palestinene 
și pentru normalizarea completă a 
situației.

După întrevederea avută. în cursul 
nopții, cu Yasser Arafat, președinte
le Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, s-a Lntilnit din nou, 
duminică dimineața, cu președintele 
libanez, Suleiman Frangieh. Discu
țiile au permis trecerea în revistă a 
punctelor de vedere ale rezistenței și 
autorităților libaneze față de moda
litățile de restaurare completă a cal
mului. Un conținut similar au avut 
și convorbirile șefului statului liba
nez cu Hassan Sabri El Kholy. re
prezentantul personal al președinte
lui Republicii Arabe Egipt, și cu mi
nistrul sirian de externe, Abdel 
Halim Khaddam, desfășurate, de a- 
semenea, după o întrevedere intre 
cei doi trimiși și președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P. Ulterior, 
reprezentantul șefului statului egip
tean s-a intilnit din nou cu liderul 
rezistenței palestinene, pentru a-1 
informa asupra conținutului convor
birilor cu președintele Frangieh. In 
cursul întrevederii a fost sublinia
tă, potrivit agenției M.E.N., necesi
tatea respectării, de către rezistență 
și armata libaneză, a prevederilor a- 
cordului de încetare a focului sur
venit in urmă cu două zile.

Premierul Amin Hafez a decla
rat. intr-un discurs televizat, reluat 
de agenția Associated Press : „In 
prezent acționăm pentru restabilirea 
deplină a calmului și pentru a pre
veni apariția unor probleme ase
mănătoare in viitor". Pe de altă par- 
te. Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei se pronunță, intr-un comu
nicat referitor la incidentele din ul
timele zile, pentru transpunerea in 
practică a înțelegerilor survenite in
tre cele două părți, pentru efec
tuarea unui schimb reciproc de pri
zonieri și de armament capturat în 
cursul ciocnirilor.

Apel al conducerii
P. C. Italian

ROMA 6 (Agerpres). — Conduce
rea P. C. Italian a dat, duminică, 
publicității un apel privind Începe
rea campaniei la scară națională 
pentru strlngerea de mijloace desti
nate fondului de sprijinire a presei 
comuniste italiene. In cadrul a- 
cestei campanii naționale, vor avea 
loc serbări ale ziarului „l’Unită", 
campania urmind să la 
toamna acestui an, printr-o 
manifestări desfășurate în 
țară.

c.

sfirșit In 
serie de 
Întreaga

J

Tn cursul atacurilor 
lansate de detașa
mentele P.A.I.G.C. 
asupra pozițiilor 
trupelor portughe
ze, inamicul a su
ferit mari pierderi, 
printre care 10 a- 
vioane portugheze 
doborîte recent. în 
fotografie: Patriot! 

misiune de

RELATIIIOR CfflOSlOVACO-VEST-GERMANE I
Dună cum s-a mal 

anunțat, azi încep, 
la Praga, convorbirile 
oficiale între R. S. 
Cehoslovacă si R. F. 
Germania in legătură 
cu normalizarea rela
țiilor dintre cele două 
țări. Delegația ceho
slovacă este condusă 
de Jiri Gotz. locțiitor 
al ministrului aface
rilor externe, iar de
legata vest-germană 
de Paul Frank, secre
tar de stat la *' * ” 
al R.F.G.

Convorbirile 
Praca sun-in 
ce in capitalele celor 
două țări vecine s-au 
desfășurat alternativ, 
pe parcursul a doi 
ani sase runde de 
tratative la nivel de 
expert:. Ultima din 
această serie de tra
tative a fost apreciată 
de ambele Dării ca 
avind o semnificație 
deosebită pentru evo
luția ulterioară a 
tratativelor bilaterale.

Comer, b nd rezulta
tele obținute în timpul 
întilnirilor de pină a- 
eum. ..Rude Pravo" 
menționa că ..pro
gresul obținut în a- 
eeastă problemă (a 
încheierii tratatului) 
va avea o mare în-<_ -—

M.A.E.

de la 
dună

seninătate pentru am
bele noastre țări și 
va influența in mod 
binefăcător atmosfera 
europeană".

Ministrul afacerilor 
externe al R. S. 
Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek. a acordat 
relațiilor cehoslovaco- 
vest-germane un loc 
particular in cadrul 
recentei sale conferin
țe de presă. Arătind 
că actuala etapă a de
venit posibilă ca ur
ma rA a rezultatelor 
pozitive obținute, in
clusiv în problema 
asa-n urnitului acord 

la Munchen. mi
ce hos lo vac a 

că discuțiile 
desfășura atit

de 
nistrul 
precizat 
se vor — 
in ședințe plenare, rit 
și in cadrul 
oomisii si 
continua, 1-

ritorva 
că vor 

. .........  la sflrșitul 
aceleiași luni, la Bonn. 
El a exprimat oonvin- 
gerea că viitoarele 
convorbiri vor decurge 
în aceeași atmosferă 
constructivă, care a 
caracterizat pe cele 
precedente — ceea ce 
ar permite ca. încă din 
prima decadă a lunii 
iunie, tratatul «ă fie 
pregătit pentru para
fare, la Bonn, de că
tre miniștrii de exter-

ne ai celor două țări. 
El ar urma apoi să 
fie semnat la Praga 
de președinții ambelor 
guverne.

Normalizarea rela
țiilor dintre R. S. 
Cehoslovacă și R. F. 
Germania este privită 
ari, in capitala ceho
slovacă. ca o contribu
ție însemnată la însă
nătoșirea climatului 
pe continentul euro
pean. ca o nouă de
monstrație a posibili
tății rezolvării pe cale 
pașnică a problemelor 
internaționale deschi
se. In cuvintarea de 
1 Mai. tovarășul 
Gustav Husak spu
nea : „Trăim in cen
trul Europei. Fiecare 
război european sau 
mondial a apăsat greu 
asupra tării, asupra 
poporului nostru. Cu 
atit mai mult «intern 
interesați
toate măsurile 
să asigure 
securitatea 
muncii 
noastre, «ă
toate tendințele pozi
tive existente în situa
ția internațională".

să luăm 
care 

liniștea si 
vieții 5i 

popoarelor 
fructificăm

C. PRISACARU

Climatul politic șl 
social argentinean con
tinuă să se mențină 
încordat și după intil- 
nirea dintre președin
tele ales, Hector Cam
pora, și membrii juntei 
militare, conduse, de 
generalul Alejandro 
Lanusse.

Scopul acestei întîl- 
niri, convocată de ur
gență de generalul La
nusse — ca urmare a 
Intensificării acțiunilor 
teroriste care au cul
minat cu asasinarea a- 
miralului în rezervă 
Hermes Quijada — era 
de a se ajunge la un 
punct de vedere co
mun în ce privește 
combaterea grupurilor 
extremiste, atit de că
tre autoritățile In 
exercițiu, rit și de gu
vernul ce se va instala 
curind, de a hotărî a- 
supra modalității de 
transferare a puterii 
politice și asupra mo
dului de colaborare In
tre viitorul guvern și 
militari. Se știe câ, 
imediat după atentatul 
Împotriva amiralului 
Quijada, junta militară 
a emis un șir de de
crete, Instituind starea 
de urgență in cinci

santiago de chile Combaterea violențelor

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager
pres). — Printr-un decret guverna
mental, semnat, simbătă seara, de 
președintele Salvador Allende, in 
provincia Santiago de Chile a fost 
declarată starea de urgență.

In cadrul unei conferințe de presă, 
Daniel Vergara, ministrul adjunct de 
interne, a relevat că măsura a fost 
luată „datorită climatului de agitație 
creat prin ciocnirile dintre o serie de 
grupuri extremiste, care provoacă

neliniște In rlndul cetățenilor și ale 
căror consecințe nu pot fi prevăzute'". 
Pe toată durata menținerii stării de 
urgență — relevă agențiile de presă 
— in zonă sint interzise portul arme
lor de foc, întrunirile și manifesta
țiile de stradă, excepție făcind reu
niunile organizate, cu aprobare spe
cială, în localuri. Comandant al zo
nei decretate sub 
a fost numit 
Sepulveda.

stare de urgență 
generalul Mario

agențiile de presă transmit
ESST

Adunarea foștilor eoni- 
bdtnnți. localitatea franceză
Strasbourg a avut loc, simbătă, o 
adunare generală a Confederației 
europene a foștilor combatanți, care 
reunește 8 milioane de membri din 
19 țări europene. Printre subiectele 
abordate in cursul adunării generale 
au figurat problemele păcii pe con
tinent, dezvoltarea comerțului inter
național și apărarea valorilor civili
zației.

Ministerul peruan a! e- 
nergiei și minelora *pr°bat - 
potrivit agenției Prensa Latina — 
studiile tehnico-economice Întocmite 
de „Petroperu" (întreprinderea na
țională a hidrocarburilor) in vederea 
construirii unei conducte petroliere 
transandine, care va lega puțurile 
extractive din Amazonia cu portul 
Bayovar, situat pe coasta nordică a

provincii 
pedeapsa 
pentru orice sechestra
re sau atac împotriva 
personalului militar 
sau polițienesc. Tot
odată, autoritățile din 
Buenos Aires au anun
țat suspendarea auto
mată a oricărui ziar ce 
va difuza comunicate 
emise de organizații 
subversive.

Observatorii politici 
apreciază că întilnirea 
dintre comandanții mi
litari și șeful viitoru
lui guvern a eviden
țiat o serie de diver
gențe, îndeosebi in ce 
privește statutul și ro
lul forțelor armate, ca 
și unele legi promul
gate în timpul guver
nării militare. Referin- 
du-se la situația crea
tă și la anumite ten- 
lințc din sinul forțelor 
armate, unele publica
ții din capitală au e- 
mis opinia că instala
rea noului președinte 
ar putea fi amlnată. 
Generalul Lanusse a 
declarat însă că înalțli 
comandanți militari 
sînt deciși să transfere 
puterea președintelui 
Campora la 25 mal, așa 
cum fusese stabilit.

și stabilind 
cu moartea

Mulțl comentatori con
sideră că președin
tele ales. Campora, 
ar fi reușit să convin
gă pe comandanții mi
litari că numai prin 
normalizarea vieții po
litice șl sociale se va 
putea pune capăt con
vulsiilor actuale.

In acest sens, de o 
atenție deosebită se 
bucură precizările pri
vind orientarea econo
mică și socială a viito
rului guvern. Progra
mul economic denumit 
„pactul social", defini
tivat In urma recente
lor consultări avute la 
Madrid de Campora cu 
șeful suprem al miș
cării justițialiste, Juan 
Peron, cuprinde, Intre 
altele, următoarele o- 
biective : combaterea 
inflației (care a atins 
cote ridicate in ultimele 
douăsprezece luni), 
controlul statului asu
pra creditelor, națio
nalizarea comerțului 
exterior, stăvilirea im
porturilor la articolele 
de lux șl controlul a- 
supra transferării de 
bunuri In străinătate.

V. PAUNESCU
Rio de Janeiro, 6

La Pekin ■ avut Ioc • ta_ 
trevedere intre Pat Sian-kuo, mi
nistrul comerțului exterior al R.P. 
Chineze, și Gaston Thorn, ministrul 
de externe al Luxemburgului, aflat 
in vizită in capitala chineză — rela
tează agenția China Nouă.

Eforturi pentru extinde
rea cooperării interafri- 
COHe. — La Port Louis (Mauriciu) 
s-a încheiat cea de-a șaptea reu
niune la nivel înalt a statelor mem
bre ale Organizației Comune Afri
cane, Malgașe și Mauriciene 
(O.C.A.M.M.). Pe ordinea de zi a 
reuniunii, la care au participat pre
ședinți, precum și' alți reprezentanți 
din toate cele 14 state membre, au 
figurat probleme referitoare la res
tructurarea O.C.A.M.M., * ' ’
noilor sarcini care stau in 
nizației, și la extinderea 
interafricane, ca mijloc 
pentru sprijinirea eforturilor de dez
voltare independentă a țărilor de pa 
continent.

Ziarul „Times Journal", 
care apare în capitala filiplneză, 
Manila, relevă, referindu-se la o de
clarație a președintelui Ferdinand 
Marcos, că Filipinele vor stabili re
lații diplomatice cu țările socialiste 
europene. Agenția Taniug, care reia 
informația ziarului din Manila, pre
cizează că declarația președintelui 
filipinez a fost făcută cu prilejul 
unor convorbiri cu o delegație a Ca
merei de Economie a Iugoslaviei.

Secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, a părăsit 
simbătă Washingtonul, pierind în- 
tr-un turneu in țările nordice, ur- 
mind a vizita Finlanda, Suedia, Da
nemarca, Norvegia și Islanda.

In lumina 
fata orga- 
cooperări i 
imoortant

Inaugurarea unui pod, 
construit în colaborare cu R.P. Chi
neză, a avut loc, în prezența Iul 
Kirti Nidhi Bista, primul ministru 
al Nepalului, la Damauli, în zona ne- 
paleză Gondaki.

Lucrările reuniunii Birou
lui Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor, 
desfășurată pentru prima dată lntr-o 
țară latlno-americană s-au încheiat 
la Havana. La lucrări au participat 
reprezentante din 21 de țâri ale 
lumii. Din partea României a fost 
prezentă Eugenia Andrei, secretară 
a Consiliului Național al Femeilor, 
membră a secretariatului F.D.I.F.

Secretarul de stat al 
S.U.fi., William Rogers, va vizita, 
între «12 și 28 mai, opt state latino- 
americane — a anunțat Casa Albă. 
Turneul este apreciat de agenția As
sociated Press drept cel mai impor
tant după misiunea de informare în
treprinsă in America Latină în urmă 
cu patru ani de guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller. Ro
gers va vizita următoarele țâri : Me
xicul, Nicaragua, Jamaica, Venezuela, 
Columbia, Peru, Brazilia și Argen
tina.

Comitetul ministerial al 
0 P EC reprezentind cele 11 țări 

membre ale Organizației Statelor 
Producătoare de Petrol, se va reuni, 
luni, la Tripoli, cu reprezentanți ai 
companiilor occidentale petroliere, In 
cadrul unei noi runde de negocieri 
menite să soluționeze problemele di
vergente dintre cele două părți-

Val de căldură în Italia
ROMA 6 (Agerpres). — Un val 

de căldură, care a cuprins la sfir- 
șitul săptămlnli trecute întreaga 
Sicilie, unde termometrul indica 
34 de grade la umbră, s-a extins 
treptat spre centrul Italiei. La 
nord de Roma termometrele înre
gistrau simbătă 33 de grade, cea 
mai ridicată temperatură din a- 
ceastă perioadă a anului, cunoscută 
din 1948. Temperaturi de peste 30 
de grade s-au înregistrat și în alte 
orașe italiene ca Florența fi Pisa.
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Efecte catastrofale
ale inundațiilor

9
• 6 milioane de hectare sub 
apă • Pesfe 350 milioane 
dolari pagube

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Suprafața acoperită de apele fluviu
lui Mississippi de la începutul revăr
sărilor din luna trecută a fost, sim- 
bătă, de peste 12 milioane de acri 
(peste 6 milioane de hectare) — se 
arată intr-un raport al comisiei spe
cial constituite pentru studierea efec
telor provocate de inundații. In cele 
șapte state declarate zone de dezas
tru — Illinois, Missouri, Kentucky, 
Tenessee, Arkansas, Louisiana și 
Mississippi — s-au produs pagube es
timate, pină în prezent, la 356 miloa- 
ne de dolari. 26 de persoane au de
cedat, iar 35 000 de oameni au avut 
de suferit di’-ect de pe urma calami
tății. Potrivit raportului, situația 
continuă să se amelioreze în statele 
din zona cursului superior al fluviu
lui.

Furtună violentă
în R. F. G

BONN 6 (Agerpres). — O furtună 
puternică s-a abătut, simbătă sea
ra, asupra orașului Kiel, din R.F.G. 
Potrivit primelor informații, o per
soană și-a pierdut viața și peste o 
sută au fost rănite. Vîntul, care 
sufla cu o violență deosebită, a 
smulg numeroși arbori din rădăcini, 
a avariat sute de acoperișuri, Iar 
pe unele străzi din centrul oralului 
multe turisme au fost pur șl sim
plu azvlrlite prin aer. Un prim bilanț 
apreciază că pagubele materiale se 
ridică la 6Ute de milioane de mărci.

La Tașkent, capitala R. S. S. Uz
bece, a Început construcția primu
lui metro din republicile sovietice 
ale Asiei Mijlocii.

După cum se știe, în 1966, un pu
ternic cutremur a distrus in mare 
parte clădirile din Tașkent, produ- 
cind pagube enorme. Refăcut, Taș- 
kentul și-a extins vechile sale limi
te prin construirea de noi cartiere. 
Dezvoltarea impetuoasă a orașului 
a impus îmbunătățirea transportu
lui In comun, în care scop s-a ho- 
tărit construirea unuf metro. Prima 
sa linie va avea o lungime de 12,5 
kilometri și va lega unul din noile 
și marile cartiere — Cilanzar — cu 
centrul orașului. Tn zona Cilanzar 
a și fost terminată prima porțiune 
a tunelului destinat circulației sub
terane. Construit din blocuri spe
ciale de beton, tunelul va putea re
zista celor mai puternice cutre
mure.

RINICHI ARTIFICIAL 
PORTATIV

Specialiștii americani au pus la 
punct un nou rinichi artificial mai 
ieftin, de dimensiuni mai reduse și 
cu funcționare mai rapidă decit cei 
utilizați pină acum și care prezintă, 
in plus, avantajul de a fi porta
tiv. Aparatul a fost experimentat 
cu succes pe un mare număr de 
cazuri, timpul pe care pacienții il 
petrec in clinică fiind redus în mod 
substanțial.

UN NOU TIP 
DE LOCOMOTIVE

„Vedeta" căilor ferate vesJ-Yf” 
mane, locomotiva ,,ET 403“, cu o 
capacitate de 183 locuri, urmea
ză să-și înceapă în curind cursele 
de probă. Viteza de circulație :

200 km pe oră. Instalațiile aflate la 
bord permit ca locomotiva să poată 
fi conducă automat. Un aparat de 
radio emisie-recepție face posibilă 
păstrarea in permanență a legătu
rii cu cantoanele și gările de pe 
parcurs.

CEL MAI LUNG POD 
SUSPENDAT DIN LUME...
...a fost proiectat în Japonia. In 

lungime de 1 580 m, el va uni ora
șul Kobe (insula Honshu) cu orașul 
Naruto (insula Shiroku). Construi
rea acestui pod este parte a unul 
proiect care prevede unirea, pină 
in 1985, a insulelor Honshu și Shi
roku prin trei poduri, astfel Incit 
să se poală asigura un trafic Intens 
auto și feroviar între aceste insule 
atit de dens populate.

BRONZARE FĂRĂ RISCURI
Pentru bronzarea în deplină si

guranță a amatorilor de băi de soa
re, un cercetător elvețian a reali
zat un aparat minuscul, funcționînd 
pe bază de baterii și care permite 
măsurarea intensității razelor so
lare. In funcție de această inten
sitate, cadranul aparatului indică 
timpul de expunere permis fără 
riscul contractării unei insolațil.
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