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Aplicarea acordului global, stimulent puternic hunedoara.- Un nou lac de acumulare
In executarea celei mai urgente lucrări

din agricultură

ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR

DEVA (Corespon
dentul „Selnteii-'. Sa
bin Ioncscu). — Dună 
terminarea 
instalații ______
complexului hidroteh
nic de la Valea de 
Pești. municipiul Pe
troșani. ne harta ju
dețului Hunedoara a 
incenut să se contu
reze un nou lac. In a- 
ceste zile. în soațele 
barajului de aici — 
construcție originală in 
tara noastră, la înăl
țarea căreia s-au fo
losit peste 700 000 mc

ultimelor 
aferente

anrocamente — a în
ceput umplerea lacu
lui de acumulare care, 
prin capacitatea sa de 
circa 5 milioane 
va asigura alimenta
rea cu apă potabilă șl 
industrială a nume
roase unități econo
mice si localități din 
Valea Jiului, 
care Uricanî. 
peni. Vulcan si 
trosani. înainte de a 
porni pe magistralele 
de aductiune spre lo
calitățile amintite, apa 
va trece printr-o me

mc.

printre
Lu-
Pe-

dernă stație de epura
re și tratare. Înălța
tă ln apropierea bara
jului.

In afară de utilita
tea sa practică, eco
nomică. noul complex 
hidrotehnic de la Va
lea de Pești consti
tuie. în același timp, 
și o pitorească bază 
turistică. marcată, 
deocamdată, de silue
ta unui modern mo
tel. a cărui construc
ție se află ln faza de 
finisare.

Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceausescu

ziarului „FUnitâ
Tovarășul Nicolao Ceaușescu, secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit, la 16 mai, pe ziaristul italian GIUSEPPE 
BOFFA, comentator special al „’"Jr:**", ‘
un interviu.

ziarului „l'Unifâ", câruia i-a acordat

ÎNTREBARE : Vizita dum
neavoastră iminentă in Italia 
este prima vizită in țara noas
tră a unui șef de stat al Româ
niei socialiste — eveniment de 
neîndoielnică importanță In 
relațiile italo-române. Cum a- 
preciați cele realizate pină 
acum in ce privește relațiile 
dintre cele două țări șl previ
ziunile pentru viitor ?

nind de la toate acestea, conferin
ța va constitui un eveniment de 
însemnătate istorică pentru conti
nentul european și va exercita o 
influență pozitivă asupra întregii 
vieți internaționale. Aș dori însă 
să menționez că noi considerăm 
că apare necesitatea ca partidele 
politice din Europa, forțele demo
cratice, progresiste să acorde mal 
multă atenție și să participe mai 
activ la activitatea de pregătire a 
conferinței general-europene. Pînă 
la urmă, problema securității euro
pene, afirmarea în relațiile dintre 
state a unor principii noi sint o 
cauză a forțelor progresiste, a po
poarelor înseși.

ÎNTREBARE : Există unii 
care au susținut că țările 
mici și mijlocii, așa cum sint 
țările noastre, ar exercita o 
influență cu totul secundară 
in procesul relațiilor interna
ționale. Știm că dumnea
voastră personal, Partidul Co
munist Român și guvernul 
României ați respins întot
deauna o asemenea concepție. 
Considerați că experiențele 
cele mai recente v-au dat 
dreptate, șț ce rol vedeți pen
tru țări ca România și Italia 
în desfășurarea ulterioară a 
vieții politice internaționale ?

RĂSPUNS : Realitatea lumii 
contemporane este aceea că există 
țări mari — unele foarte mari — 
țări mijlocii, mici — unele foarte 
mici. Deci, în abordarea relațiilor 
dintre state trebuie să pornim de 
la această realitate. Desigur, tre
buie să avem, de asemenea, în ve
dere că există țări cu orânduiri so
ciale diferite și, ca atare, poziția 
lor în viața internațională este 
determinată și de acest factor.

în ce privește țările mici și mij
locii, noi considerăm că ele au de 
jucat un rol important în afirma
rea între state a noilor principii și 
în soluționarea problemelor care 
preocupă astăzi omenirea în con
cordanță cu interesele tuturor sta
telor și națiunilor lumii. De alt
fel. în ultimii ani, țările mici șl 
mijlocii își afirmă tot mai puternic 
prezența în viața internațională, 
se intensifică lupta lor pentru 
preluarea în propriile mîini a bo
gățiilor naționale, dorința de a-și 
asigura dezvoltarea economică și 
socială independentă. De aici se 
poate vedea că, într-adevăr, dez
voltarea vieții internaționale de
monstrează rolul tot mai impor
tant pe care îl au toate popoarele 
și, deci, și țările mici și mijlocii,

rind, pentru a se înainta dl 
mai grabnic pe acest drum ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în Eu
ropa — și s-ar putea spune că, în 
general, pe plan mondial — s-au 
obținut o serie de rezultate poziti
ve pe calea destinderii și colaboră
rii. După cum se știe, au loc maia 
schimbări în raportul de forțe pe 
plan internațional, și aceasta se 
reflectă și în viața continentului 
european.

România s-a pronunțat întot
deauna pentru realizarea unor re
lații noi între tarile europene, 
pentru așezarea acestora pe prin
cipiile egalității, respectului suve
ranității și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, ale nere- 
curgerii la forță și la amenințarea 
cu forța în raporturile inter
statale. Se poate spune că a- 
ceste principii sînt tot mai mult 
acceptate și recunoscute ca singu
rele în stare să asigure o conlu
crare trainică între toate națiunile. 
Este adevărat că de la acceptarea 
și recunoașterea lor și pînă la rea
lizarea în pracțică mai este un a- 
numit drum, dar noi considerăm 
că este de datoria tuturor popoa
relor de a acționa pentru ca aceste 
principii să se afirme cu putere în 
viața internațională.

In ce privește problemele secu
rității europene, apreciez că în ca
drul reuniunii pregătitoare de la 
Helsinki s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive, ceea ce creează 
premisele pentru convocarea în 
vara acestui an a conferinței ge- 
neral-europene. După părerea 
noastră, este necesar ca la Helsin
ki să fie încheiate cit mai grab
nic lucrările pregătitoare. Apre
ciem că ceea ce s-a convenit pînă 
acum la Helsinki constituie o bază 
bună pentru a se putea trece la 
pregătirea și ținerea conferinței 
propriu-zise.

In ce privește conferința însăși, 
noi îi acordăm o mare Importan
ță. așteptînd ca ea să adopte prin
cipiile de bază ale relațiilor din
tre state, să stabilească căile pen
tru dezvoltarea liberă a colaboră
rii economice, tehnico-științifice, 
precum și în domeniul turismului 
și în alte sectoare de activitate, in
clusiv în domeniul uman. De ase
menea, noi așteptăm ca în cadrul 
conferinței să se ajungă la o ho- 
tărire comună cu privire la crea
rea unui organism permanent. Por-

RĂSPUNS : Intr-adevăr, peste 
citeva zile urmează să vizitez Ita
lia la invitația președintelui Leo
ne. Deși este prima vizită a unui 
șef de stat român în Italia și, de
sigur, al României socialiste — se 
poate spune, cu toate acestea, că 
între țările noastre există vechi 
relații, că, în ultimii ani, ele au 
cunoscut o dezvoltare foarte pu
ternică.

Pornind de la situația actuală a 
relațiilor dintre țările noastre, a- 
preciez că vizita va deschide noi 
posibilități pentru extinderea co
laborării economice, tehnico-știin
țifice, culturale și în alte domenii 
dintre țările și popoarele noastre, 
însuși programul vizitei prevede 
convorbiri cu președintele, cu pri- 
mul-ministru, întîlniri cu persona
lități politice italiene și cu oameni 
de afaceri. Este în discuție realiza
rea unor înțelegeri privind colabo
rarea în cîteva sectoare de activi
tate. De 
vizita se 
zultate pozitive, 
chide perspective 
pentru dezvoltarea 
colaborării dintre 
Am convingerea că 
ca un moment important în dez- ' 
voltarea relațiilor dintre România 
și Italia.

că 
re

des-

aceea. apreciez 
va încheia cu 

că va 
îmbucurătoare

multilaterală a 
țările noastre, 
vizita va mar-

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

UZINA DE ALUMINA DIN TULCEA
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BOTOȘANI

depășirea
Așa stmd

Cițiva din cei care, prin faptele 
lor, contribuie la intrarea in 
funcțiune a întreprinderii cu o 
lună mai devreme : brigada de 
montori a lui Nicolae Severi-

ÎN PREAJMA INTRĂRII ÎN FUNCȚIUNE

La județul Botoșani, 22 coopera
tive agricole, intre care cele din 
Drâgușeni. Sirbi. Voraiceni. Hulub 
și Borolea. au terminat prașila I 
La sfecla de zahăr. In multe alte 
unități — Sirbi. Mîorcanî, Voini
cești — prima prașilă mecanică șl 
manuală la floarea-soarelui se 
execută pe ultimele suprafețe. Este 
un rezultat al preocupării organi
zațiilor de partid. consiliilor de 
conducere si specialiștilor, care au 
organizat temeinic aplicarea acor
dului global la culturile prășitoare. 
Ca urmare. In numeroase coopera
tive agricole participarea la lucru 
este de sută la sută. La Mîorcanî, 
de pildă, fiecare țăran oooperator 
a știut din vreme ce suprafață i 
s-a repartizat. ce producție tre
buie să realizeze, ce i se cuvine 
pentru Îndeplinirea și 
producțiilor planificate.
lucrurile, cooperatorii de aici au 
Încheiat prima prașilă mecanică și 
manuală pe Întreaga suprafață de 
225 ha de sfeclă de zahăr și pe 
350 ha floarea-soarelui. .Asemenea 
rezultate au și alte cooperative 
agricole. Pînă In dimineața zilei 
de 18 mal, în unitățile cooperatiste 
din Județul Botoșani, prima pra
șilă s-a executat pe 81 Ia sută din 
suprafețele cu sfeclă de zahăr.

Rezultatele Înregistrate oe județ 
comportă Înseși unele comentarii. 
In primul rind s-a constatat că 
ln unele unități participarea la 
lucru a cooperatorilor este nesa
tisfăcătoare, iar in altele, Întreți
nerea culturilor se efectuează în 
mod necorespunzător. Cauza prin
cipală a acestor neajunsuri constă 
In modul aplicării acordului global. 
De exemplu, ln angajamentele În
cheiate cu cooperatorii s-a prevăzut 
numai suprafața șl producția pla- 
nificată, fără să se arate și ce i se 
cuvine țăranului cooperator în 
condițiile realizării producției pre
văzute. Dacă așa stau lucrurile ln 
cooperativa din comuna Coțușca (și 
ln altele), intr-un număr de coope
rative agricole ca. cele din Vlădeni, 
Brehuești, Bălușeni, Draxini, Mitoc, 
Cristești, Prăjeni, lucrările de între
ținere a culturilor sint Întârziate ca 
urmare a slabei organizări a mun
cii. Și lntr-un caz și-n celălalt este 
necesară intervenția organelor agri
cole de specialitate și o mal inten- 
să muncă politică din partea orga- 

^nixațiLor^^partid^^

Viile din podgoriile județului 
Vrancea sint bine îngrijite, cum 
n-au mai fost in ultimii ani. Tăie
rile s-au terminat de mult pe 
toate cele 18 468 ha deținute de 
cooperativele agricole, iar sapa 
mare s-a executat pe mai bine de 
jumătate din suprafață. Rodul bo
gat al viilor care se întrezărește 
reprezintă un veritabil certificat 
al calității lucrărilor executate. Ce 
a stimulat interesul cooperatorilor 
pentru executarea unor lucrări de 
bună calitate și in perioadele op
time ? Organizarea și retribuirea 
muncii in acord global — afirmă 
tov. Simion Călcii, președintele 
cooperativei agricole din Urechești. 
Avem 1 547 ha plantații viticole. 
Niciodată via nu a fost lucrată așa 
de bine ca in acest an. cind a fost 
repartizată pentru a fi muncită in 
acord global.

Peste tot se evidențiază hotărî- 
rea de a îngriji cit mai bine viile. 
Am văzut plantațiile pe sute de 
hectare ale cooperativelor agricole 
din Odobești. Jariștea, Faraoane 
și Cotești. Toate sint bine ingri
jite. Cooperatorii vin la lucru ln 
număr mare și muncesc din zori 
pină seara tirziu. O dovadă a pre
ocupării cooperatorilor pentru ri
dicarea și menținerea plantațiilor 
viticole la un potențial productiv 
ridicat e faptul că in această pri
măvară, in cooperativele agricole 
au fost completate peste un milion 
de goluri.

Organizarea muncii in acord glo
bal a pus in acțiune nu numai 
spiritul de răspundere al membri
lor cooperatori, ci și al conduceri
lor cooperativelor agricole. „Prin 
angajamentele încheiate, spunea 
Ștefan Matei, președintele coope
rativei agricole din Ruginești, 
ne-am asumat răspunderea in fața 
cooperatorilor de a le asigura toate 
condițiile materiale pentru realiza
rea producției, obligații pe care ie 
respectăm cu strictețe".

Mai sint și unele cazuri, puține 
la număr, unde nu s-au respectat 
indicațiile privitoare la organiza
rea muncii in acord global, unde 
din comoditate s-a lăsat ca tre
burile să meargă ca înainte. La 
cooperativa din Soveja, din cei 
oeste 1 300 cooperatori, mai puțin 
de 300 s-au angajat să lucreze 
via în acord global. Ca ur
mare, o plantație de aproape 30 ha 
de viță de vie e lăsată în para
gină. Asemenea situații confirmă 
necesitatea aplicării, peste tot, a 
acordului global

ÎNTREBARE : Momentul în 
care are loc călătoria dumnea
voastră coincide cu o perioadă 
de însemnate progrese in viața 
internațională europeană, atît 
in ce privește dezvoltarea rela
țiilor dintre statele continentu
lui, cit și in ce privește căuta
rea — in perspectiva iminentei 
conferințe a tuturor țărilor eu
ropene interesate — a unor noi 
forme de securitate colectivă. 
Care sint sarcinile pe care le 
considerați a fi cele mai ur
gente pentru viitorul apropiat 
și ce probleme apreciați că 
trebuie rezolvate în primul (Continuare In pag. a IV-a)

PROBLEMELE SPORTULUI ÎN DEZBATEREA 
JUDEȚENEORGANELOR DE PARTID
program amplu• SATU-MARE: Se pregătește un 

pentru o perioadă îndelungată
• MARAMUREȘ : Progrese mari, proiecte și mai mari

TENiS: „Cupa Davis“ 
a învins echipa Olandei

Echipa țării noastre

La Tulcea, o uzină me
nită să transforme bauxita 
in alumină (praful alb 
care, prin electroliză, de
vine aluminiu) iși așteaptă 
cu emoție prima zi de 
producție — încununarea 
unui efort de construcție 
început in urmă cu cițiva 
ani.

De citeva săptăminl „ini
ma" uzinei a început să 
bată. Este vorba de utila
jele care sint puse, pe 
rind, in mișcare pentru e- 
fectuarea probelor de ro
daj. Constructorii, montorii 
și beneficiarul numără zi
lele, orele. Au in față o 
dată calendaristică fermă : 
30 mai 1973. Este ziua ma
relui start. Uzina va pro
duce astfel cu treizeci de 
zile mai devreme față de 
prevederi.

Am fost martor la una 
din obișnuitele ședințe ale 
comandamentului consti
tuit special pentru urmări-

rea și rezolvarea tuturor 
problemelor ce se ridică in 
legătură cu debutul indus- 
rial al aluminei la Tulcea. 
Era intr-o seară... Proiec
tantul, constructorii, mon
torii și beneficiarul anali
zau, hotărau asupra lucru
rilor neprevăzute ce se 
ivesc in legătură cu mon
tarea unuia sau a altuia 
dintre utilaje. Martor tă
cut la acest colocviu ope
rativ, de lucru, simți cum 
te antrenezi în tensiunea 
dinaintea primei șarje de 
metal alb:

„Care este situația pom
pelor de injecție ? Dar « 
supapelor ?“

„Să se dea un telex ur
gent la furnizor, să știm 
exact pe ce contăm !“

„Au sosit și ultimele u- 
tilaje la secția X... ?“

„Trebuie organ i 
schimburile II și III 
punctele cheie...

Simți că ei trăiesc

z a t e 
la
cu

toții marele examen al 
muncii lor de pină acum: 
trecerea cu succes a roda
jelor la toate utilajele și 
instalațiile. Notăm cîteva 
secvențe din multitudinea 
de evenimente de pe acest 
șantier (ele ar putea fi. tot' 
atit de bine, puncte de re
per la întocmirea unei e- 
ventuale monografii):

• Au fost puse sub ten
siune, cu 15 zile înainte de 
termenul prevăzut, 
energetică și stația 
transformare de 110 
S-a înlesnit astfel începe
rea probelor de rodaj la 
benzile transportoare și la 
celelalte utilaje de la gos
podăria de bauxită a uzine:. 
Cu alte cuvinte. intrarea 
ln probe tehnologice, îna
inte de termenul prevăzut, 
și a celorlalte secții.

® Intr-una din dumini
cile acesteț primăveri, un 
nou succes al montorilor: 
a fost terminată racorda-

linia 
de 

KV.

rea conductelor uzinei la 
stația de pompare de la 
Dunăre. Operația trebuia 
încheiată in trei etape. Prin 
munca neîntreruptă a bri
găzilor de montori conduse 
de Ion Cioroiu și Vasile 
Irimia, lucrarea a fost ter
minată in numai 20 de 
ore.

• In plin viscol, brigada 
luj Slmion Cauciuc lucra 
la montajul instalației de 
vid de la secția evaporare, 
la o înălțime de peste 20 
de metri. La depozitul de 
var, dată fiind greutatea 
aducerii mortarului, bri
gada de zidari, condusă de 
Tudor Bulgaru, a hotărit 
să-l prepare la fața locului. 
In aceleași zile cu zăpadă 
și vint puternic, montorii

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a Il-a)
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Au Început probele tehnologice ki benzile transportoare de bauxita

ACTUALITATEA
. * * • ' —: --

® Concerte remarcabi
le, expresii ale priete
niei reciproce © Con
cursul și festivalul fol
cloric „Maria Tunase" 
• Manifestări culturale 
județene © Semicente
narul liceului 
Cuza
Scena * Din sălile de 

concert © Ecranul

„Al. I. 
din Focșani ®

O ,.Orașul nostru se simte onorat de prezența pre
ședintelui Ceaușescu" — subliniază mesajul adresat 
locuitorilor Romei de primaria capitalei Italiei • Trico
lorul românesc împodobește principalele edificii pu
blice romane ® Opinia publica considerâ 
ședintelui Consiliului de Stat al României 
ment cu semnificații deosebite ® Ample 

în presa italiana

vizita pre- 
un eveni-
comentarii

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Roma așteaptă cu viu interes vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
In cetatea eternă se văd pretutin
deni semnele pregătirilor, manifes
tări evidente ale înaltei stime, ale 
dorinței de a primi cu onoruri de 
stat și cordialitate pe șeful statului 
român. După cum s-a anunțat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, impreună 
cu persoanele care-i însoțesc, vor 
sosi in capitala Italiei luni la ora 
15 (ora României). La aeroportul 
Ciampino, unde va ateriza avionul 
prezidențial, precum și la Quirinale, 
palatul prezidențial, care va fi re
ședința inaltului oaspete și locul 
desfășurării principalelor manifes
tări din cursul primei zile a vizitei, 
pregătirile sint încheiate. In între
gul oraș, edificiile publice sint or
nate cu tricolorul romanesc. Pretu
tindeni poate fi văzut manifestul, 
multiplicat in zeci de mii de exem
plare, pe care primăria capitalei 
l-a editat in onoarea președintelui 
român. ,,Orașul nostru, care se sim
te onorat de prezența sa — se 
subliniază in acest mesaj adresat 
locuitorilor Romei — urează ilus
trului oaspete o fericită ședere șl 
iși reînnoiește convingerea că nu
mai prin intermediul dialogului, al 
intilnirii, al recunoașterii valorilor 
comune ale civilizației se poate

construi o pace solidă fondată pe 
justiție și libertate".

Interesul deosebit cu care opinia 
publică italiană privește vizita șe
fului statului român este viu ilus
trat de întreaga presă italiană de 
astăzi, care continuă să publice 
ample comentarii și informații des
pre vizita inaltului oaspete român, 
despre dezvoltarea armonioasă pe 
care au urmat-o, indeosebi in ulti
mii ani, legăturile pe diverse pla
nuri dintre România și Italia.

Ziarul l’Unitâ, organ al Partidu
lui Comunist Italian, publică astăzi, 
in prima pagină, interviul pe care 
secretarul general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, l-a acordat trimisului 
special Giuseppe Boffa.

Majoritatea ziarelor rezervă un 
spațiu larg vizitei. Cotidianul „II 
Popolo“ aprociazâ vizita primului șef 
de stat român in Italia „o culme 
in istoria relațiilor celor două țări".

Intr-un amplu comentariu consa
crat vizitei, agenția ANSA, re- 
levind stadiul aciuai al raporturilor 
bilaterale româno-italiene pe pla
nurile politic, economic, cultural și

Radu BOGDAN

(Continuare in pag. a IV-a)

Astăzi, in jurul orei 15,00, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct de la Roma 
ceremonia sosirii președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, în vizita oficială pe care 
o fac in Italia, la invitația președintelui Republicii Ita
liene, Giovanni Leone.
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actualitatea culturală În confruntare:
ZILELE MUZICII DIN R. 0. GERMAN*Concerte remarcabile,expresii ale prieteniei reciproce
SimfonicuJ Filarmonicii 

Enescu" a deschis o 
manifestare artistică : __ _____ _
MUZICII DIN R. D. GERMANA". 
Dr. Siegfried Kurz din Dresda, 
u.n dirijor competent, cu o solidă 
cultură muzicală, ne-a orezentat, 
la pupitrul primei orchestre ro
mâne. citeva lucrări cunoscute dm 
creația compozitorilor din R. D. 
Germană. Astfel, am ascultat : 
„Mica simfonie" de Hanns Fișier, 
un opus ce demonstrează știința cu 
care acesș-t remarcabil compozitor 
german — autor a] Simfoniei de 
cameră. Rapsodiei pentru soprană 
aolo si orchestră, ăl unor interesan
te „Eseuri" — minuia aparatul sim
fonic, știa șă obțină expresia do
rită. să dozeze contrastele. Scrisă 
acum 40 de ani. lucrarea impre
sionează prin conciziune si clari
tate.

Cea de-a doua lucrare : Concer
tul nr. 2 pentru vioară și orchestră, 
pentru care autorul ei, - •
Rosenfeld a obținut de 
„Premiul 
mană", a fost prezentată 
februarie în cadrul Bienalei berli
nele în concertul popular „Bero- 
Ilna". Succesul a f^t cu totul 
neobișnuit Intr-adevăr această 
partitură ni-1 dezvăluie pe Ger
hard Rosenfeld ca un căutător al 
sonorităților inedite, al donăsirii 
procedeelor de lucru știute. In Con
certul nr. 2 pentru vioară și or
chestră. Rosenfeld se arată ca 
un bun constructivist, pentru că 
Intr-o astfel de simfonie concer
tantă numai o construcție 6olidă 
putea da unitate, echilibru. Solis
tul concertului, violonistul Gustar 
Schmahl face Intr-adevăr în a-

i ceasta lucrare o creație, deslușin- 
du-^se limpede înclinația sa spre 
partiturile moderne. Interpretind 
?i alte concerte (Șostakovici, Stra-

..Goorge 
importantă 

..ZILEI.E

Gerhard 
obținut de cunnd 

culturii din R. D. Ger- 
in luna

vlnski) tehnica sa. luciditatea și 
totodată sensibilitatea cu care des
prindea sensurile opusurilor s-au 
dovedit, pe deplin edificatoare in 
acest sens.

Sub bagheta lui Siegfried Kurz, 
dirijorul permanent al Filarmonicii 
din Dresda. am ascultat In acest 
concert al Filarmonicii 
inaugural pentru 
din R. D. Germană*
I in Si 
mann. 
un Schumann 
mai puțin ............r____ __
talgic. a înțeles această „Simfonie 
a primăverii" ca o maiestuoasă 
desfășurare de planuri sonore, țâră 
izbucniri vulcanice, " ” 
contrași e.

..Zilele muzicii din 
mană" sint în atenția 
meloman. Va putea i 
cunoscuta 
Leipzig — 
Brașov ; 
filarmonicile din Iași, 
va prezenta .". 1 
Matthus. Sint așteptate cu viu in- 
teres spectacolele cu operele : 
„Lohengrin" de Wagner, ..Don 
J ian** de Mozart — în care Iși vor 
da concursul cunoscuți soliști din 
R. D. Germană printre care : Then 
Adam. Sigfried Vogel. Au intrat 
In rerortoriul a 8 orchestre simfo
nice din țarâ lucrări ale comoozi- 
t,'rilor contemporani din R. D. 
Germană, care vor fi executate în 
această perioadă. La Uniunea Com
pozitorilor vor fl supuse dezbaterii 
în cadrul unul cenaclu cele mai 
interesante pagini ale compozitori
lor din țara vecină.

„Zilele muzicii din R. D. Ger
mană" se prefigurează încă de 
acum ca o manifestare de larg in
teres si înaltă calitate a vieții noas
tre muzicale.

concert
Iii ele muzici t 
și Simfonia 

bemol major, de Schu- 
Siegfried Kurz a conturat 

viguros, exuberant, 
visător, mai puțin nos-

fără mari

R. D. Ger- 
publi cuiul 

fl ascultată 
orchestră ..Bach" din 
la Timișoara. Sibiu. 

Robert Hanell va dirija 
Timișoara, 

lucrări de G orner.

Smaranda OȚEANU

IALOMIȚA

Vernisajul expoziției 
„Valorificarea artei 

populare tradiționale"
SLOBOZIA (corespondentul „Scin

teii" Lucian Ciubotaru). — La Mu
zeul de etnografie a Bărăganului din 
Slobozia a avut loc vernisajul ex
pozițiilor : „Valorificarea artei popu
lare tradiționale", organizată cu spri
jinul unor cercetători de la Muzeul 
de artă populară al Republicii, și 
„Aspecte etnografice din județul 
Ialomița". Gruparea tematică a ex
ponatelor urmărește valorificarea ar
tei populare in port, in obiecte de 
uz casnic, decorative și podoabe 
(produse din lemn, ceramică, metal, 
textile de interior, împletituri) și 
transpunerea elementelor tradițio
nale in modă.

ECRANUL
Premiere cinematografice

• „ELIBERAREA". Producție a 
studiourilor „Mosfilm". Regia : Iuri 
Ozerov. Film distins cu premiul LE
NIN 1972, vastă imagine a războiu
lui. o epopee, prin amploarea mate
rialului și prin problematica sa.

• „ROND DE NOAPTE". Produc
ție a studiourilor din S.U.A. Regia : 
Richard Fleischer. Cu : George C. 
Soot*. Stacy Keach. Scott Wilson. 
Un film cu mult suspens și nuan
țate investigații psihologice.
• „BATRÎNII BANDIȚI". Producție 
a studiourilor ..Mosfilm". Regia : El
dar Riazanov. Comedie satirică care 
beneficiază de aportul a doi actori 
cunoscuți : Iuri Nikulin. Evgheni 
Evstigneev.
• „copin căpitanului grant-. 

O nouă versiune cinematografică a 
celebrului roman al lui Jules Verne 
— realizată in studiourile WALT 
DISNEY. în fruntea distribuției : 
Maurice Chevalier.

folcloric „Maria Tănase
Concursul și festivalul Corespondenții

„Scinteii" transmit

CRAIOVA (Corespondentul „Scin
teii", Nistor Țuicu). Incepind de as- 
tdzi. salo Teatrului Național din 
Craiova găzduiește cea de-a treia 
ediție a festivalului șț concursului 
cintecului popular românesc „Ma
ria Tănase".

Timp de 7 zile, pe scena con
cursului, peste 70 de soliști vocali 
?i instrumentiști amatori vor pre
zenta in fața juriului și a publicu
lui frumusețea folclorului muzical 
din zonele țării pe care le repre
zintă. aspirină la obținerea unuia 
dintre cele 20 de premii oferite dc 
organizatori.

Paralel cu concursul, pe scenele 
unor cluburi din întreprinderile 
craiovene și cămine culturale din 
județul Dolj vor avea loc concerte 
dc muzică populară românească la 
care-și vor da concursul interpreți 
de muzică populară, printre care 
Doina Badea, Angola Buciu. Maria 
Ciobanu. Ion Dolânescu. Maria Pie
trarii, Ionela Prodan, Gheorghe Ro- 
țoaa. Sofia Vicoveanca ș.a.

In cadrul manifestărilor prile
juita de concursul și festivalul

„Maria Tănase", Centrul județean 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice dc masă organi
zează o expoziție la care participă 
renumiții ceramiști Stelian Ogre- 
zeanu (Horezu) și Grigorc Clungu- 
lescu (Oboga) cu cele mat valo
roase lucrări. Muzeul Olteniei a 
organizat In sălile de la Casa bă
niei o expoziție de artă populară — 
„Vechi și nou in arta populară din 
Oltenia" — ce cuprinde țesături, in- 
crustăturl in lemn, obiecte de uz 
casnic, ceramică ctc.

în zilele de 21 ți 22 mal va avea 
loc un simpozion pe tema cintecu
lui popular oltenesc, la care prof, 
dr. docent Ion C. Chițimia. prof. dr. 
Al. Amzulescu, prof. dr. docent 
Pândele Olteanu, prof. dr. Ion D. 
Lăudat, alte cadre didactice univer
sitare vor prezenta comunicări.

Festivalul „Maria Tănase" este 
precedat de un concurs cu tema 
„Maria Tănase șf cintecul popular 
românesc" la care iau parte nume
roși tineri și virstnici dc pe cu
prinsul județului.

Grijă sporită 
pentru apărarea 
sănătății oame

nilor

FOCȘANI (corespondentul „Scin
teii", Ion Nistor). Duminică, la Foc
șani au avut loc manifestările prile
juite de sărbătorirea a 50 de ani de 
existență a liceului teoretic „Alexan
dru Ioan Cuza". Sute de elevi, absol
venți. cadre didactice, Invitați au 
participat la dezvelirea unei plăci 
omagiale și a unui bust al lui Ale
xandru Ioan Cuza.

După vizitarea liceului, profesorii, 
elevii și invitații au luat parte la a-

donarea festivă care a avut loc In 
sala teatrului din municipiu. Partici
panții la adunare au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
prin care profesorii si elevii liceului 
iși exprimă hotărirea de a munci cu 
perseverență și dăruire pentru înfăp
tuirea indicațiilor Conferinței Națio
nale. pentru continua dezvoltare a 
școlii, de legare a învățămîntului cu 
problemele practicii, cu producția.

SCENA
• Cu prilciul aniversării revoluției 

de la 1848. TEATRUL „A. DAVILA" 
DIN PITEȘTI a reluat spectacolul 
cu piesa „Bălccscu" de Camil Petres
cu. in regia lui C. Dinischiotu. în 
rolul titular : Sorin George Zavulo- 
vici. Spectacolul este prezentat in aer 
liber la Golești, în Pitești — la sta
tuia lui Bălcescu, la Bălcești și In 
alte locuri istorice.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă in premieră „Deșteaptă pâmîn- 
tului" comedie de Victor Ion 
Regia : Dan Puican. Cu : Dan 
mian. Sandu Sticlaru, Eugenia 
povici, Rodica Popescu doi, 24 
ora 20,00, programul 3).

Popa. 
Da- 
Po- 

mai.

DIN 
dra-

e TEATRUL NAȚIONAL
CLUJ anunță premiera „Jocul 
gostei și al intimplării" de Marivaux. 
Regia : Aureliu Manea. Scenografia : 
T. Th. Ciupe. Interpretează : Anca 
Neculce Maximilian, Mariana Po- 
povici, T. Coloman, Nicolae Iliescu, 
Dorel Vișan, Octavian Lăluț.

• TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU prezintă premiera pe țară a 
spectacolului ,,Răposatul" de B. Nu-

Din sălile
o Astă seară, ora 20, la Sala mică 

a Palatului, cvartetul ,,Philarmonia“ 
ne oferă lucrări de Beethoven, Ravel.

e Marți 22. ora 20, la Sala Studio 
a Ateneului Român recitalul pianis
tului Tudor Dumitrescu. In partea a 
doua a programului va clnta violo
nistul Alexandru Orban.

o Joi 24, ora 20, la Ateneul Român 
are loc concertul corului și orchestrei 
Filarmonicii ..George Enescu“ din ca
drul ..Primăverii culturale bucurește- 
ne“. Dirijori : Vasile Pântea și Aurel 
Niculescu.

• Simfonicul Radioteleviziunii, de 
joi 24. ora 20, va fi dirijat de Mir
cea Basarab. Solist Ifrah Neaman 
(Anglia).

șici. Regia : Liubișa Georgievskl din 
R.S.F. Iugoslavia. In distribuție : Ion 
Buleandră, Radu Basarab, Mircea 
Hindoreanu. Constantin Stănescu, 
Hanibal Teodorescu. Nicu Niculescu, 
Valeriu Paraschiv. Doina Alexa Po
pescu, Mircea Birlea, Emilia Poro- 
jan.

o In continuarea unor mai vechi 
relații de colaborare cu Teatrul de 
păpuși din Walbrzych — R.P. Polo
nă. la TEATRUL DE PĂPUȘI — 
„CIUFULICI" DIN PLOIEȘTI 
avut loc premiera „Necazurile 
Guignol" de L. Moszczynski și 
Wilkowski, în ' ’ “'
Doszla, scenografia 
molyk și muzica : 
— din R.P. Polonă.

a 
lui 

. . J. 
regia lui Edward

— Kazimierz Sa- 
Jerzy Dobrzanski

STAT „MIHAI• TEATRUL DE _ „_____
EMINESCU" DIN BOTOȘANI a pre
zentat in premieră „Moralitatea 
doamnei Dulska", de Gabriela Za- 
polska. Direcția de scenă : Eugen 
Traian Bordușanu ; scenografia Ele
na Buzdugan. In distribuție, actorii 
Viky Andronescu, Diana Cheregi, 
Ildiko Iarcsek, Elena Ligi, Eleonora 
Luminița Gheorghiu, Geta Iliescu, 
Ortansa Panamerenko, Radu Neag. 
Ion Plăieșanu.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
GALAȚI prezintă azi, 21 mai, la 
orele 17 șl 20 la Teatrul Mic, ultima 
sa premieră : „Povestiri din vechiul 
Arbat" de Alexei Arbuzov. Regia : 
Nicoleta Toia. Scenografia : St. Ha- 
blinski. Interpreți : Eugen Popescu 
Cosmin, Ion Lemnaru, Mitică Iancu, 
Liliana Lupan, Anton Filip și Radu 
Gheorghe Jipa. In fotografie : o ima
gine din spectacol.

Două răspunsuri t 
site la redacție de ._ 
Direcția sanitară a mu
nicipiului București, 
semnate de prof. dr. 
doc. V. Ciobanu, direc
tor. vădesc o preocu
pare și grijă deosebita 
pentru apărarea sănă
tății oamenilor Împo
triva poluării indus
triale. La scrisoarea 
cetățenilor domiciliați 
pe străzile din jurul 
uzinei „Vulcan", de 
unde se râsDÎndeau in 
casele ]or fum. funin
gine, zgomot ele. răs
punsul informează : 
„s-au desființat 8 ca
zane vechi cu coșuri 
de fum cu ardere ne
controlată și s-au 
montat două cazane 
noi. modeme, 
funcționează cu 
bustibil gazos și 
prevăzute cu 
automatizate de re
glare a procesului de 
combustie ; s-au revi
zuit și repus in func
țiune instalațiile exis
tente de captare, ex- 
haustare și reținere a 
pulberilor din secțiile 
nocive ale întreprinde
rilor ..Vulcan". „Teh
nica Nouă" și „INOX"; 
au fost introduse sis
teme de reținere u- 
medă (hidrocicloane) 
la principalele locuri 
do muncă cu pulberi". 
Aflăm, apoi, că deter
minările de mediu e- 
factuate In zona in
dustrială șl în cartier, 
în urma acestor mă
suri, relevă reduceri 
Importante ale po- 
luanților. In încheie
rea acestui răspuns se 
arată că s-au fixat și 
alte măsuri tehnico- 
organizatorice. pină la 
realizarea investițiilor 
ce sint etapizate, fi- 
xindu-se termene de 
execuție a urgențelor 
printre care și inter
zicerea utilizării sire
nei între orele 15—18 
și 22—6.

Referindu-se la scri
soarea trimisă redac
ției de către Frăsina 
Georgescu din str. dr. 
Alex. Vitzu, sectorul 
6, in legătură cu zgo
motele și gazele pro
duse de autovehicule
le gospodăriei de în
treținere a I.T.B., si
tuată in • ■
locuinței 
punsul informează că 
s-au stabilit următoa
rele măsuri: „Parcul 
de tractoare și re
morci, in număr de 
peste 200, se va muta, 
in trimestrul II a.c., 
la noua platformă de 
parcare creată in 
cinătatea 
Giulești. 
I.T.B.; de 
tot în aceeași perioa
dă se va muta la noul

PO- 
j la

Ele 
com- 
sint 

sisteme 
de

vecinătatea 
sale, răs-

... ve- 
depozi tulul 
aparținind 
asemenea.

concert
• Astă seară, ora 20, la Sala Studio 

a Conservatorului se vor prezenta 
operele „Amorul doctor" de Pascal 
Bentoiu și „Ariadna la Naxos" de 
Richard Strauss, in regia lui A. I. 
Arbore.

o La Miercurea Nirajului s-a des
fășurat ieri tradiționala reuniune co
rală. la care și-au dat întilnire 
rurile de amatori din satele 
valea Nirajului.

Sutele de participanțj la 
manifestare cultural-artisticâ 
terpretat un bogat repertoriu 
tece Închinate muncii, patriei 
tidului, cîntece populare și 
crări folclorice.

co
de pe
această 
au in- 
de cîn- 
și par- 
prelu-

• TEATRUL DE STAT „VICTOR 
ION I’OPA" DIN BÎRLAD a înscris 
pe afișul acestei stagiuni cinci pre
miere : „Gaițele** de N. 
„înșir-te mărgărite" de V. 
„Fata morgana" de D. 
„Casa care a fugit pe ușă" 
Vintilă și „Montserrat" de F. Robles. 
Ultima premieră va fi spectacolul cu 
piesa „Ochiul babei", dramatizare de 
G. Vasilescu, după „Soacra cu trei 
nurori** de Ion Creangă. Spectacolul, 
anunțat pentru 9 iunie, va fi prezen
tat intr-un centru de comună, in aer 
liber, urmind ca in sezonul estival 
colectivul de actori bîrlădeni să fie 
prezent in alte localități rurale din 
județul Vaslui.

Kirițescu, 
Eftimiu, 

Solomon, 
de Petru t v

PROGRAMUL I

Turneul Teatrului de stat 
din Bacău în Iugoslavia

MANIFESTĂRI CULTURALE JUDEȚENE
ARAD (Corespondentul „Scinteii", 

Constantin Simion). — Desfășurată 
timp de 9 zile, cea de-a cincea ediție 
a Festivalului cultural artistic „PRI
MĂVARA ARADEANA" s-a incheiat 
duminică, cind la Arad au fost orga
nizate un spectacol folcloric, o para
dă a portului pooular din județ, un 
tirg de artă populară- precum si 
un carnaval al tineretului din mu- 
nic’Diul Arad. Vernisajele exoo- 
zîțiilor „Artă plastică arădeană con
temporană". „Expoziția de primă
vară" a Filialei Arad a Uniunii ar
tiștilor plastici. „Cea de-a doua ex
poziție județeană de pictură naivă" 
șl expoziția cu produse de larg con
sum ale întreprinderilor arădene. 
întilniri ale oamenilor muncii arădeni 
cu diferite personalități ale vieții 
culturale și artistice, concerte corale, 
spectacole folclorice, concerte ale or
chestrelor simfonică și de muzică 
populară ale Filarmonicii de Stat din 
Arad etc. au conferit o deosebită a- 
tractivltate și 
festivalului.

tași — crimpci din tezaurul folcloric 
al locuitorilor satelor Văii Gurghiu- 
lui. urmat de cel al formațiilor ar
tistice participante la sărbătoarea 
cintecului și dansului popular care 
i-a urmat.

Sărbătoarea cîmpenească de la 
poalele codrilor molidului de rezo
nanță, la care au participat circa 
20 000 de oameni, localnici, ca și nu
meroși oaspeți din 
din străinătate, s-a 
seara tirziu.

intreaea tară si 
desfășurat pină

valoare educativă

★
(Prin telefon, de la 

— Ieri s-a desfășurat 
localitate de pe valea 
nume din jud. Mureș,

TG. MUREȘ 
Onisie Hossu). 
la Gurghiu, 
cu același 
„Tirgul fetelor" — manifestare tra
dițională, a cărei vechime se pierde 
in negura anilor, o adevărată sărbă
toare a cintecului, jocului și portului 
popular.

Festivalul a fost deschis de impre
sionantul alai de nuntă — care îm
podobite și încărcate cu lăzi de zes- 
tre, urători și colăcari, miri și nun-

★
PIATRA NEAMȚ 

„Scinteii", Ion Manea), 
stimularea și promovarea activității 
artistice de masă, la Piatra Neamț a 
fost inaugurată o interesantă mani
festare culturală care se desfășoară 
sub genericul „Stagiunea permanentă 
a artiștilor amatori — „Petrodava 
’73". Ineditul stagiunii oonstă In aceea 
că marea majoritate a spectacolelor 
sint prezentate prin rotație la locu
rile de muncă in principalele unități 
economice.

Debutul stagiunii a fost tăcut si
multan pe scenele platformei chimi
ce Săvinești, fabricii „Reconstrucția", 
Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase și ale celor două șantiere de 
construcții din Piatra Neamț. Stagiu
nea continuă pe parcursul întregului 
an prin manifestări săptăminale șl se 
va inchc-ia printr-un spectacol festiv 
in preajma sărbătoririi Zilei Repu
blicii.

(Corespondentul
Pentru

dețului Hunedoara se desfășoară in 
prezent numeroase și variate acțiuni 
cultural-artistice care premerg am
plele și tradiționalele manifestări 
cu caracter educativ-patriotic ce au 
loc In fiecare an la Costești — fos
ta cetate a regilor daci — sub sim
bolica c* numire „Intilnlrea tineretu
lui cu istoria patriei".

Aflată la cea de-a cincea ediție a 
sa. manifestarea se va bucura de pre
zența a numeroși tineri din județele 
țării, personalități marcante care au 
făcut cercetări și studii istorice pe a- 
ceste meleaguri.

★

La invitația Teatrului Național din 
Tuzla, care a fost oaspetele Bacău
lui in cursul anului trecut, colectivul 
teatrului dramatic „g. ba- 
COVIA" din orașul de pe Bistrița în
treprinde intre 18—27 mai un turneu 
în R.S.F. Iugoslavia. Timp de 10 zile 
actorii băcăuani vor prezenta dc sce
nele teatrelor din Sarajevo. Tuzla. 
Mostar și in alte citeva localități din 
țara vecină, spectacole cu piesele 
„Interesul general" de Aurel Baranga 
în regia lui I. Gh. Rusu și „Pădurea 
împietrită" de Robert Sherwood, in 
regia lui Yannis Veakis.

(Urmare din pag. I)

★
DEVA (Corespondentul „Scinteii", 

Sabin Ionescu). — In localitățile Ju-

MIERCUREA CIUC (Coresponden
tul „Scinteii**, Bartunek Istvan). — 
La Miercurea Ciuc are loc cea de-a 
Vl-a ediție a tradiționalului festival 
folcloric ,,Primăvara harghiteană", 
veritabilă carte de vizită a folcloru
lui românesc și secuiesc din această 
parte a țării. Cu acest prilej, ieri a 
avut loc o paradă a portului popular, 
prezentată in centrul orașului de că
tre participanții la festival : apoi, 
timp de 7 ore, zeci de mii de specta
tori au aplaudat programul de cin- 
tece și jocuri al celor peste 2 000 ar
tiști amatori, program prezentat pe 
scena in aer liber de pe platoul Ji- 
godin. Azi, luni, 21 mai se desfășoară 
un colocviu-analiză cu participarea 
specialiștilor din Capitală și din alte 
centre culturale ale țârii, in cadrul 
căruia se dezbate problema origina
lității și autenticității prelucrărilor de 
folclor prezentate, precum și alte 
probleme privind mișcarea artistică 
de amatorL

din echipele lui Ion Ți"ă- 
nilă și Florca Oprea au lu
crat la coșul de fum. la 
mare înălțime, timp de pes
te 30 de ore, fără întreru
pere.

• Montoril din brigada 
condusă de Constantin 
Maftei au terminat lucrarea 
de montare a electrofiltru- 
luj nr. 1 șl racordarea elec
trozilor, lucrare de mare 
complexitate tehnică (ter
minată cu 30 zile mai de
vreme).

• A fost racordată la 
sistemul energetic național 
stația centrală de conexi
uni de 6 KV, ceea ce per
mite alimentarea cu ener
gie electrică a tuturor a- 
gregatelor. in vederea în
ceperii probelor tehnolo-
?lce la toate secțiile uzinei, 

n aceeași zi. la ora 19,00. 
aceste probe tehnologice au 
și fost „inaugurate" odată 
cu începerea pompării a- 
pei filtrate pe platformă.

Pe scurt, acesta este cu- 
vlntul faptelor. în amă
nunt (și cit de importante 
sint amănuntele !), ele 
desenează dimensiunea pu-

sediu șl o parte din 
echipele de mecanici 
de întreținere și repa
rații; utilajele de con
strucții grele și mij
locii ce sint în dota
rea secției vor fi mu
tate la noua platfor
mă GiuJeștl; pentru 
reducerea zgomotului 
și a gazelor produse 
de mașinile ce 
chează in curtea 
față a secției, 
creat o platformă 
fundul garajului unde 
urmează să fie par
cate un număr însem
nat de mașini etc".

Mal mult respect 
față de sesizări 
și de autorii lor

par- 
din 
s-a 
in

Concis, la obiect

Comitetul 
Teleorman al 
„Biroul 
comunal 
Năsture.lu 
că tov. 
Dragnea. 
comitetului, a ___
cat democrația coope
ratistă, luindu-și a- 
tribuții care nu-I re
vin. în consecință, ca
zul a fost discutat la 
25 aprilie a.c. în ple
nara comitetului unde 
s-a hotărit sancțio
narea sa cu „mustra
re", atrăgindu-i-se a- 
tenția asupra compor
tării pe viitor".

Consiliul popular al 
Județului Botoșani: 
„Intrucit a fost ne
cesară și refacerea in
stalației electrice la 
căminul cultural VIă- 
deni, lucrare care din 
lipsă de fonduri a 
fost realizată abia în 
trimestrul I a.c., nu a 
fost posibilă termina
rea reparațiilor capi
tale la termenul pre
văzut. In prezent se 
execută finisajele ex
terioare, urmind ca in 
jurul datei de 20 mal 
a.c să se recepționeze 
lucrarea".

Consiliul popular al 
Județului Dolj: „Co
misia pentru reparti
zarea pășunilor din 
fondul forestier Jude
țean a repartizat soli
citantului (Ticlea N. 
Florea, din comuna 
Malul Mare, județul 
Dolj — n.n.) și altor 
cetățeni 50 ha pădure 
la Ocolul silvic Craio
va. din suprafața ră
masă disponibilă pen
tru Răsunat".

Consiliul popular al 
Județului Hunedoara: 
„Dr. Glilean Maria, 
director al sanatoriu
lui T.B.C. Brad, Du
mitru Achim, șeful 
sectorului economic- 
gospodăresc, și dr. loan 
Lică au garat auto
turismele personale 
fără să plătească chi
ria legală. S-a impu
tat sus-numiților suma 
de 3 561 lei. iar 
D. Achim a fost și 
sancționat contraven
țional pentru că, in ca
litatea sa, nu a luat 
măsurile de respecta
re a legalității".

Judcțean 
P.C.R.: 

comitetului 
de partid 

a apreciat 
Constantin 
secretarul 

încăl-

Ing. Victor Mazllu 
din Timișoara ne-a 
semnalat, intr-o scri
soare, că trenurile 
care circulă pe ruta 
Timișoara — Rad na 
sint neiluminate. Con
trolorii 
Jătorii, 
nicii 
nurile 
plac. Am adresat 
sizarea Regionalei de 
căi ferate Timișoara. 
Răspunsul, sosit la 
redacție luna trecută, 
ne informa că. timp 
de două zile, s-au fă
cut controale și nu 
s-au constatat defi
ciențele semnalate. 
Concomitent, i s-au co
municat și autorului 
sesizării concluziile 
reieșite. Din respect 
pentru adevăr și in 
virtutea dreptului la 
replică, Ing. V. Mazilu 
ne-a trimis o nouă 
scrisoare, semnată de 
încă 5 persoane (dr. 
Gh. Bias — I.A.S. 
Giarmata, dr. Mircea 
Negritoriu — I.A.S. 
Masloc, ing. Petru Do- 
boșan — S.M.A. Pis- 
chia, ing. Adrian Ma
nea — I.A.S, Masloc, 
ing. Lucian Danclu — 
S.M.A. Fibiș), prin 
care califică răspunsul 
primit ca jignitor, for
mal. dulceag, fără in
tenția de a da o rezol
vare problemelor rela
tate. „Supremul ar
gument rezultat din 
răspuns, cum că defi
ciențele semnalate nu 
sint reale — se arată 
în scrisoare — este 
acela că pină In pre
zent n-a existat nici o 
reclamație din partea 
publicului călător. Cu 
alte cuvinte, să curgă 
o droaie de reclamații 
pentru a se lichida o 
stare de lucruri neco
respunzătoare ?... De 
nenumărate ori loco
motivele vin tirziu din 
depou, iar garniturile 
pleacă total neincăl- 
zite... Nu prea pricep 
ce înseamnă „vagoane 
active", dar înțeleg 
doar că lumina este 
..inactivă"... înșiși con
ductorii afirmă că nu 
pot ilumina vagoanele 
datorită unor defec
țiuni la tablouri (ca
zul trenului 2232 din 
zilele de 6 și 7 aprilie 
a.c.)**. Și astfel, pe alte 
citeva pagini, autorul 
scrisorii, combate fie
care afirmație din 
răspunsul primit de la 
Regionala de căi fera
te Timișoara, punînd 
intr-o lumină deloc 
plăcută pe cei ce l-au 
semnat. Așa se intim- 
plă cind nu se acordă 
atenția necesară sesi
zărilor și respectul 
cuvenit autorilor lor.

jicnesc 
iar 

opresc 
după 1

că- 
meca- 

tre- 
bunul 

se-

Neculal ROȘCA

Tn jurul orei 15,00 — Trans
misiune directă de Ia Roma 
a ceremoniei sosirii președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu In vi
zita oficială pe care o 
fac fn Italia, la invitația pre
ședintelui Rcnublicii Italiene 
Giovanni Leone.

In jurul orei 16,15 — Cam
pionatele balcanice de volei : 
România — Grecia (mascu
lin). Transmisiune directă de 
la Timișoara.

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 55-a.

IR,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi. județul 

Cluj.
18.20 Căminul.
19.00 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatrală.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,10 Cintecul Băptâmînll : „Din-

țin obișnuită a unor efor
turi, a nerăbdării cu care 
se apropie acești oameni 
de clipa inaugurală.

Stăm de vorbă cu ingi
nerul Boleslav Sanițki, șe
ful șantierului uzinei de

totdeauna pe acest pămfnt" 
de T. Popa, versuri Mircea 
Bloc. Interpretează Magda 
Gorea.

20.15 „Pe un mal frumos" — se- 
Jectiunl din Festivalul de 
doine șl balade de la Câmpu
lung Muscel — mal 1973.

20,35 Roman foileton : „Femeia în 
alb“. Episodul IV. Producție 
a televiziunii franceze după 
romanul lui Wilkie Collins. 
Regia : Pierre Gautherin.

21,25 Fantezie coregrafică pe mu
zică de Bach. Coregrafia : 
Adina Cezar. Dansează : Adi
na Cezar, Ștefan Bănică, 
Cristina Saru, Mihai Ciortea, 
Slmona Ștefănescu.

81.40 Revista literară TV. Romanul, 
starea de maturitate a unei 
literaturi.

22.40 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,10 Film serial pentru copil : 
„Daktari".

20,35 Muzică ușoară cu formația 
Valențlu qrlgorescu.

21,00 „Meșterii lemnului" — film 
documentar, producție „Al. 
Sabla".

ti,10 Dans șl muzică de pretutin
deni. Ansamblul folcloric 
Ulianovsk la București.

81,40 Film serial : „Pe urmele lui 
Caplja" — episodul IV. Pro
ducție a televiziunii iugosla
ve. Regla : Ivan Hetrich.

din viața și munca noas
tră. Am, citeodată, impresia 
că nici nu se poate altfel. 
Este important să depășești 
momentele critice, să le 
învingi. Asta am și făcut. 
De altfel, cu oameni cum

ASEMENI UNUI
TRANSATLANTIC

alumină. Rememorăm îm
preună prima zi a sosirii 
pe locul unde trebuia să 
se înalțe uzina.

— Era in 1970. Țin minte, 
erau caișii in floare. Nici 
nu știu cind a trecut tim
pul...

— Vă amintiți, desigur, și 
greutățile...

— Da. Fac și ele parte

sint cei din echipa monto- 
rului Nicolae Severlneanu 
sau cu fierarii-betoniști 
conduși de Sava Bizgan, nu 
poți să nu reușești. Cea 
mai mare parte a intirzie- 
rilor ei le-au recuperat.

...Zile febrile de șantier, 
In mijlocul constructorilor 
și montorilor. Mereu noi 
pași ce apropie clipa pu

nerii In funcțiune a uzi
nei. Cele două coșuri de 
fum, înalte de peste 60 de 
metri, gospodăria de bau
xită. cuptoarele de calcina- 
re etc. iți sugerează ima
ginea unui transatlantic 
gata să pornească in 
cursă...

Nu mai știu exact cine, 
un pasionat al cifrelor, ne 
spunea că toată construc
ția se sprijină pe circa 
16 000 de piloni. Rădăcini 
adinei și solide, ale unei 
construcții care a încorpo
rat tot atîta beton cit ar 
fi fost necesar pentru clă
direa a 220 de blocuri cu 
cite 20 de apartamente fie
care. Pe această structură 
au fost montate pină 
prezent peste 19 000 
utilaje, peste 100 km ca
bluri și peste 20 km țevi 
magistrale.

Consemnind acum aceste 
dimensiuni, nu putem să 
nu ne gindim la miile de 
constructori de la Tulcea, 
la muncitorii din uzinele 
furnizoare din întreaga țară, 
care au livrat utilajele — 
ale căror nume râmin în
crustate la temelia noului 
edificiu industrial de pe 
țărmul Dunării.

Bunuri materiale tn 
valoare de peste 115 
milioane lei p|nS
la 15 mai finalizează 
ta tea desfășurată in 
perioadă de oamenii 
din întreprinderile și 
economice brăiJene. " 
însemnate depășiri _  ____
au fost obținute la producția 
de țiței șl gaze de sondă, oțel 
brut, laminate, fibre și fire ar
tificiale, plăci aglomerate din 
lemn, ciment, confecții textile, 
conserve de legume. Meritul a- 
parține în egală măsură colec
tivelor de oameni ai muncii de 
la întreprinderile „Laminorul" 
și „Progresul", fabrica de con
fecții, combinatul pentru fibre 
artificiale.

Oradea a fost conec
tată la sistemul telefo
nic Interurban automat. 
Legăturile telefonice din Ora
dea și spre acest oraș ee pot 
obține acum ' .................
prefixul 
(Oradea 
numărul 
natului 
rea traficului ______ _____
mat interurban de ia Oradea și 
finalizarea lucrărilor de extin
dere a rețelei s-au efectuat pe 
baza unor soluții tehnice mo
derne și originale aparținind 
unui colectiv de specialiști de 
la Întreprinderea „Telecon- 
strucția" București.

A început la Mără- 
șeșii construcția unei 
fabrici de sticlărie - 
biectiv care, potrivit angaja
mentului muncitorilor de pe 
acest șantier, va fi conectat la 
circuitul industrial al orașului 
cu cel puțin un trimestru îna
inte de termenul prevăzut 
Noua fabrică va folosi ca ma
terii prime bogatele resurse mi
nerale din bazinul Șiretului. Ea 
va fi dotată cu utilaje de înal
tă tehnicitate, fabricate de În
treprinderi specializate din 
țară. Gradul inalt de mecani
zare și automatizare a liniilor 
tehnologice va face posibilă re
cuperarea investițiilor intr-un 
termen scurt.

Folosind din plin ma
șinile și utilajele din 
dOâGr©, colectivul Combina
tului siderurgic Hunedoara a 
produs peste prevederi, in pe
rioada care a trecut din acest 
an, aproape 27 000 
merat feros. ~ 
realizări au ___
de muncitorii agregatului nr. 2. 
care numai în cursul lunii mai 
au depășit sarcina de plan cu 
peste 2 500 tone ; de asemenea, 
acest colectiv a realizat în a- 
cest an economii suplimentare 
în valoare de peste 2,2 milioane 
lei.

Fabrica de zahăr din 
Bod, judejul Brașov, 
și-a îndeplinit planul 
pe 5 luni 13 Producîia glo
bală și marfă. Datorită efor
turilor care se depun pentru 
folosirea mal bună a capacită
ților de producție, se estimea
ză, pină la sfîrșitul lunii, reali
zarea unei producții suplimen
tare In valoare de 1,6 milioane 
Iei.

în producție, o nouă 
linie tehnologică 13 in- 

treprinderea de prefabricate din 
beton celular autoclavizat din 
Doicești. Proiectată pentru 20 000 
tone pe .an — necesarul de 
prefabricate pentru construcția 
a 1 100 de apartamente — noua 
capacitate de producție, avmd 
un inalt grad de automatizare 
a procesului de fabricație, va 
contribui la esigurarea unei mai 
bune aprovizionări cu panouri 
mari și alte materiale a șantie
relor de construcții industriale.

Cea de-a 30-a temă 
de cercetare InscrIsă ps 
agenda colectivelor de muncă 
din cadrul Institutului de studii 
in transporturi și unitățile de ex- 
jloatare și întreținere a parcu- 
ui de mijloace feroviare, ru

tiere șl navale a fost transpu
să In practică. Mai multe teme, 
definitivate și aplicate în a- 
ceastă perioadă, cum ar fi „tra
versele de beton precomprimat 
pentru liniile care prezintă 
curbe cu raze mici" (produse 
care au permis economisirea a 
5 000 mc material lemnos), noile 
tipuri de lianți pentru îmbră- 
căminți asfaltice, folosirea ma
terialelor plastice pentru re- 
condiționarea unor piese de 
schimb auto, noile metode in 
construcții, precum și alte
le au creat posibili-tăti pentru obținerea unei economii a- 
nuale de 180 milioane lei și 
diminuarea cu 4 milioane lei 
a efortului valutar.

activi- 
aceastâ 
muncii 

unitățile 
Cele mal 
de plan

form!nd la disc 
localității respective 
ere prefixul 991) și 
de telefon al abo- 
solicitat. Dimensiona

tei ef on Ic auto-

tone agio-
Cele mal bune 

fost obținute

in 
tone

Reamplasarea în flux 
a unor utilaje și insta
larea pe spațiu! creat 
astfel a altora noiouavut 

drept rezultat, la Uzinele meca
nice din Cîmpina, creșterea 
producției fizice cu 35 la sută, 
ață de perioada corespunză
toare’ a anului precedent O 
preocuDare susținută in această 
direcție manifestă si colec
tivele de la uzinele de u- 
tilaj petrolier ..1 Mai"-Plo- 
Iești, „Neptun“-Cîmpina și din 
Tîrgoviște, în cadrul cărora au 
fost amplasate numeroase ma
cini și instalații de mare ran
dament. Unitățile amintite pro
duc astăzi cu 40 de pro
duse mai mult deck în anul 
trecut și se prevede asimilarea 
în fabricație a altor 60, printre 
care instalații pentru foraj 
structural și hidrologic, pentru 
prospecțiuni geologice, sape, 
pompe de extracție, reductoare.

■w
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ZILELE MUZICII DIN R. h. GERMak'HConcerte remarcabile, expresii ale prieteniei reciproce

Simfonicul Filarmonicii „George 
Enescu" a deschis o importantă 
manifestare artistică : „ZILELE 
MUZICII DIN R. D. GERMANA". 
Dr. Siegfried Kurz din Dresda, 
un dirijor competent, cu o solidă 
cultură muzicală, ne-a Drezeniat, 
la pupitru] primei orchestre ro
mâne. câteva lucrări cunoscute din 
creația compozitorilor din R. D. 
Germană. Astfel, am ascultat : 
„Mica simfonie" de Hanns Eister, 
un opus ce demonstrează știința cu 
care aceet remarcabil compozitor 
german — autor a] Simfoniei de 
cameră. Rapsodiei pentru soprană 
solo si orchestră, al unor interesan
te „Eseuri** — minuia aparatul sim
fonic, știa să obțină expresia do
rică, să dozeze contrastele. Scrisă 
acum 40 de ani, lucrarea impre
sionează prin concizlune si clari
tate.

Cea de-a doua lucrare : Concer
tul nr. 2 pentru vioară șt orchestră, 
pentru care autorul ei, Gerhard 
Rosenfeld a obținut de cunnd 
^Premiul culturii din R. D. Ger
mană", a fost prezentată in luna 
februarie in cadrul Bienalei berli
nele in concertul popular „Bero- 
llna“. Succesul a fe«t cu totul 
neobișnuit. Intr-adevăr această 
partitură nl-1 dezvăluie pe Ger
hard Rosenfeld ca un căutător al 
sonorităților inedite, al depășirii 
procedeelor de lucru știute. In Con
certul nr. 2 pentru vioară si or
chestră. Rosenfeld se arată ca 
un bun constructivist, pentru că 
intr-o astfel de simfonie concer
tantă numai o construcție 6Olidă 
putea da unitate, echilibru. Solis
tul concertului, violonistul Gustav 
Schmahl face Intr-adevăr In a-

> ceasta lucrare o creație, deslușin- 
du-<e limpede înclinația sa spre 
partiturile moderne. Interprctind 
și alte concerte (Șostakovici. Stra-

vlnskl) tehnica sa, luciditatea și 
totodată sensibilitatea cu care des
prindea sensurile opusurilor s-au 
dovedit pe deplin edificatoare in 
acest sous.

Sub bagheta lui Siegfried Kurz, 
dirijorul permanent al Filarmonicii 
din Dresda. am ascultat în acest 
concert al Filarmonicii — concert 
inaugural pentru „Zilele muzicii 
dm R. D. Germană", și Simfonia 
I in Si bemol major, de Schu
mann. Siegfried Kurz a conturat 
un Schumann viguros, exuberant, 
mai puțin visător, mai puțin nos
talgic. a înțeles această „Simfonie 
a primăverii" ca o maiestuoasă 
desfășurare de planuri sonore, țâră 
izbucniri vulcanice, fără mari 
contraste.

„Zilele muzicii din R. D. Ger
mană" sint în atenția publicului 
meloman. Va putea fl ascultată 
cunoscuta orchestră „Bach" din 
Leipzig — la Timișoara. Sibiu, 
Brașov ; Robert Hanell va dirija 
f’larmonicile din Iași, Timișoara, 
va prezenta lucrări de Ghrner. 
Matthus. Sint așteptate cu viu in
teres spectacolele cu operele : 
„Lohengrin" de Wagner, „Don 
J ian" de Mozart — in care îsi vor 
da concursul cunoscuți soliști din 
R. D. Germană printre care : Theo 
Adam. Siefried Vogel. Au intrat 
în repertoriul a 8 orchestre simfo
nice din țară lucrări ale compozi
torilor contemporani din R. D. 
Germană, care vor fi executate în 
această perioadă. La Uniunea Com
pozitorilor vor fi supuse dezbaterii 
in cadrul unul cenaclu cele mai 
interesante pagini ale compozitori
lor din țara vecină.

„Zilele muzicii din R. D. Ger
mană" se prefigurează încă de 
acum ca o manifestare de larg in
teres si inaltâ calitate a vieții noas
tre muzicale.

Smaranda OȚEANU

Concursul și festivalul
folcloric „Maria Tănase"

CRAIOVA (Corespondentul „Scân
teii", Nistor Țuicu). Inccpind de as
tăzi. sala Teatrului Național din 
Craiova găzduiește cea de-a treia 
ediție a festivalului șt concursului 
cintecului popular romanesc „Ma
ria Tănase".

Timp de 7 zile, pe scena con
cursului, peste 70 de soliști vocali 
Și instrumentiști amatori vor pre
zenta in fața juriului și a publicu
lui frumusețea folclorului muzical 
din zonele țării pe care le repre
zintă. aspirină la obținerea unuia 
dintre cele 20 de premii oferite de 
organizatori.

Paralel cu concursul, pe scenele 
unor cluburi din întreprinderile 
craiovcne și cămine culturale din 
județul Dolj vor avea loc concerte 
dc muzică populară românească la 
care-și vor da concursul interpreți 
de muzică populară, printre care 
Doina Badea, Angela Buciu, Maria 
Ciobanu, Ion Dolănescu, Maria Pic- 
traru, Ionela Prodan, Gheorghe Ro- 
șoaa. Sofia Vicoveanca ș.a.

In cadrul manifestărilor prile
juita de concursul și festivalul

„Maria Tănase", Centrul județean 
do îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice dc masă organi
zează o expoziție la care participă 
renumiții ceramiști Sfelian Ogrc- 
zeanu (Horezu) șl Grlgorc Ciungu- 
lescu (Oboga) cu cele mai valo
roase lucrări. Muzeul Olteniei a 
organizat in sălile dc la Casa bă
nici o expoziție de. artă populară — 
„Vechi și nou in arta populară din 
Oltenia" — ce cuprinde țesături, in- 
crustăturl in lemn. obiecte de uz 
casnic, ceramică etc.

în zilele de 21 și 22 mai va avea 
loc un simpozion pe tema cintecu
lui popular oltenesc, la care prof, 
dr. docent Ion C. Chițimia, prof. dr. 
Al. Amzulescu, prof. dr. docent 
Pândele Olteanu, prof. dr. Ion D. 
Lăudat, alte cadre didactice univer
sitare vor prezenta comunicări.

Festivalul „Maria Tănase" este 
precedat de un concurs cu tema 
„Maria Tănase și cintecul popular 
românesc" la care iau parte nume
roși tineri și virstnici de pe cu
prinsul județului.

SfMlEENTEWflRUl Iffllll „Al. I. CIIM" DIN FOCȘANI
FOCȘANI (corespondentul „Scin

teii", Ion Nistor). Duminică, la Foc
șani au avut loc manifestările prile
juite de sărbătorirea a 50 de ani de 
existență a liceului teoretic „Alexan
dru Ioan Cuza“. Sute de elevi, absol
venți, cadre didactice, Invitați au 
participat la dezvelirea unei plăci 
omagiale și a unui bust al Iul Ale
xandru Ioan Cuza.

După vizitarea liceului, profesorii, 
elevii și invitații au luat parte la a-

dunarea festivă care a avut Ioc In 
sala teatrului din municipiu. Partici
pants la adunare au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care profesorii si elevii liceului 
iși exprimă hotărirea de a munci cu 
perseverență și dăruire pentru înfăp
tuirea indicațiilor Conferinței Națio
nale, pentru continua dezvoltare a 
școlii, de legare a învățămintului cu 
problemele practicii, cu producția.

In confruntare:

său. MspiMtm
• Pe scurt, 
din. țară •

Corespondenții 
„Scinteii" transmit;

IALOMIȚA:

Vernisajul expoziției 
„Valorificarea artei 

populare tradiționale"
SLOBOZIA (corespondentul „Scin

teii" Lucian Ciubotarul. — La Mu
zeul de etnografie a Bărăganului din 
Slobozia a avut loc vernisajul ex
pozițiilor : „Valorificarea artei popu
lare tradiționale", organizată cu spri
jinul unor cercetători de la Muzeul 
de artă populară al Republicii, și 
, .Aspecte etnografice din județul 
Ialomița". Gruparea tematică a ex
ponatelor urmărește valorificarea ar
tei populare in port, in obiecte de 
uz casnic, decorative și podoabe 
(produse din lemn, ceramică, metal, 
textile de interior. împletituri) și 
transpunerea elementelor tradițio
nale in modă.

ECRANUL
Premiere cinematografice

• „ELIBERAREA". Producție a 
studiourilor „Mosfilm-. Regia : Iuri 
Ozerov. Film distins cu premiul LE
NIN 1972. vastă imagine a războiu
lui. o epopee, prin amploarea mate
rialului si prin problematica sa.

• „ROND DE NOAPTE**. Produc
ție a studiourilor din S.U.A. Regia : 
Richard Fleischer. Cu : George C. 
Scott.. Stacy Reach. Scott Wilson. 
Un film cu mult suspens si nuan
țate investigații psihologice.
• „BATRÎNII BANDIȚI**. Producție 
a studiourilor „Mosfilm". Regia : El
dar Riazanov. Comedie satirică care 
beneficiază de aportul a doi actori 
cunoscuți : Iurl Nikulin. Evgheni 
Evstigneev.
• „COPIII CĂPITANULUI grant-. 

O nouă versiune cinematografică a 
celebrului roman al lui Jules Verne 
— realizată in studiourile WALT 
DISNEY. In fruntea distribuției : 
Maurice Chevalier.

SCENA
• Cu prilciul aniversării revoluției 

de la 1848. TEATRUL „A. DAVILA*4 
DIN PITEȘTI a reluat spectacolul 
cu piesa „Bălccscu" de Camil Petres
cu, in regia lui C. Dinischiotu. In 
rolul titular : Sorin George Zavulo- 
vici. Spectacolul este prezentat în aer 
liber la Golești, în Pitești — la sta
tuia lui Bălcescu, la Bălceștl și în 
alte locuri istorice.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă in premieră „Deșteaptă pămîn- 
tului" comedie de Victor Ion Popa. 
Regia : Dan Puican. Cu : Dan Da
mian. Sandu Sticlaru, Eugenia Po- 
povici, Rodica Popescu (joi, 24 mai. 
ora 20,00, programul 3).

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ anunță premiera „Jocul dra
gostei și al intimplării** de Marivaux. 
Regia : Aureliu Manea. Scenografia : 
T. Th. Ciupe. Interpretează : Anca 
Neculce Maximilian, Mariana Po- 
povici, T. Coloman, Nicolae Iliescu. 
Dorel Vișan, Octavian Lăluț.

e TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU prezintă premiera pe țară a 
spectacolului „Răposatul** de B. Nu-

șici. Regia : Liubișa Georglevski din 
R.S.F. Iugoslavia. In distribuție : Ion 
Buleandră, Radu Basarab, Mircea 
Hindoreanu, Constantin Stănescu, 
Hanibal Teodorescu, Nicu Niculescu, 
Valeriu Paraschiv. Doina Alexa Po
pescu, Mircea Birlea, Emilia Poro- 
jan.

• în continuarea unor mai vechi 
relații de colaborare cu Teatrul de 
păpuși din Walbrzych — R.P. Polo
nă, la TEATRUL DE PĂPUȘI — 
„CIUFULICI" DIN PLOIEȘTI a 
avut loc premiera „Necazurile Iui 
Guignol" de L. Moszczynski și J. 
Wilkowski, în regia lui Edward 
Doszla, scenografia — Kazimierz Sa- 
molyk și muzica : Jerzy Dobrzanski 
— din R.P. Polonă.

9 TEATRUL DE STAT „MIHA1 
EMINESCU44 DIN BOTOȘANI a pre
zentat in premieră „Moralitatea 
doamnei Dulska**, de Gabriela Za- 
polska. Direcția de scenă : Eugen 
Traian Bordușanu ; scenografia Ele
na Buzdugan. In distribuție, actorii 
Viky Andronescu, Diana Cheregi, 
Ildiko Iarcsek, Elena Ligi, Eleonora 
Luminița Gheorghiu. Geta Iliescu, 
Ortansa Panamerenko, Radu Neag. 
Ion.Plăieșanu.

Din sălile
• Astă seară, ora 20, la Sala mică 

a Palatului, cvartetul „Philarmonia" 
ne oferă lucrări de Beethoven, Ravel.

• Marți 22, ora 20, la Sala Studio 
a Ateneului Român recitalul pianis
tului Tudor Dumitrescu. In partea a 
doua a programului va cinta violo
nistul Alexandru Orban.

o Joi 24, ora 20, la Ateneul Român 
are loc concertul corului și orchestrei 
Filarmonicii „George Enescu" din ca
drul „Primăverii culturale bucurește- 
ne“. Dirijori : Vasile Pântea șl Aurel 
Niculescu.

• Simfonicul Radioteleviziunii, de 
joi 24. ora 20, va fi dirijat de Mir
cea Basarab. Solist Ifrah Neaman 
(Anglia).

de concert
• Astă seară, ora 20, la Sala Studio 

a Conservatorului se vor prezenta 
operele „Amorul doctor" de Pascal 
Bentoiu și .,Ariadna la Naxos" de 
Richard Strauss, in regia lui A. I. 
Arbore.

o La Miercurea Nirajului s-a des
fășurat ieri tradiționala reuniune co
rală, la care și-au dat intilnire co
rurile de amatori din satele de pe 
valea Nirajului.

Sutele de participant la această 
manifestare cultural-artistică au in
terpretat un bogat repertoriu de cîn- 
tece Închinate muncii, patriei și par
tidului, cîntece populare și prelu
crări folclorice.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
GALAȚI prezintă azi, 21 mai. la 
orele 17 și 20 la Teatrul Mic, ultima 
sa premieră : „Povestiri din vechiul 
Arbat" de Alexei Arbuzov. Regia : 
Nicoleta Toia. Scenografia : St. Ha- 
blinski. Interpreți : Eugen Popescu 
Cosmin, Ion Lemnaru, Mitică Iancu, 
Liliana Lupan, Anton Filip și Radu 
Gheorghe Jipa. In fotografie : o ima
gine din spectacol.

• TEATRUL DE STAT „VICTOR 
ION POPA" DIN BÎRLAD a înscris 
pe afișul acestei stagiuni cinci pre
miere : „Gaițele" de N. Kirițescu, 
„Inșir-te mărgărite" de V. Eftimiu, 
„Fata morgana" de D. Solomon, 
„Casa care a fugit pe ușă" de Petru 
Vintilă și „Montserrat" de F. Roblâs. 
Ultima premieră va fi spectacolul cu 
piesa „Ochiul babei", dramatizare de 
G. Vasilescu, după „Soacra cu trei 
nurori" de Ion Creangă. Spectacolul, 
anunțat pentru 9 iunie, va fi prezen
tat intr-un centru de comună, în aer 
liber, urmind ca în sezonul estival 
colectivul de actori bîrlădeni să fie 
prezent in alte localități rurale din 
județul Vaslui.

MANIFESTĂRI CULTURALE JUDEȚENE
ARAD (Corespondentul „Scinteii", 

Constantin Simion). — Desfășurată 
timp de 9 zile, cea de-a cincea ediție 
a Festivalului cultural artistic „PRI
MĂVARA ARĂDEANA" s-a încheiat 
duminică, dnd la Arad au fost orga
nizate un spectacol folcloric, o oara- 
dă a portului popular din județ, un 
tirg de artă populară- precum și 
un carnaval al tineretului din mu
nicipiul Arad. Vernisajele expo
zițiilor „Artă plastică arădeană con
temporană", „Expoziția de primă
vară" a Filialei Arad a Uniunii ar
tiștilor plastici. ..Cea de-a doua ex
poziție județeană de pictură naivă** 
și expoziția cu produse de larg con
sum ale întreprinderilor arâdene, 
Întâlniri ale oamenilor muncii arădeni 
cu diferite personalități ale vieții 
culturale și artistice, concerte corale, 
spectacole folclorice, concerte ale or
chestrelor simfonică și de muzică 
populară ale Filarmonicii de Stat din 
Arad etc. au conferit o deosebită a- 
tractivitate și valoare educativă 
festivalului.

★
TG. MUREȘ (Prin telefon, de la 

Onisie Hossu). — Ieri s-a desfășurat 
la Gurghiu, localitate de pe valea 
cu același nume din jud. Mureș, 
„Tirgul fetelor" — manifestare tra
dițională. a cărei vechime se pierde 
in negura anilor, o adevărată sărbă
toare a cintecului, jocului și portului 
popular.

Festivalul a fost deschis de impre
sionantul alai de nuntă — care îm
podobite și încărcate cu lăzi de zes- 
trt, urători și colăcari, miri șl nun

tași — crimpei din tezaurul folcloric 
al locuitorilor satelor Văii Gurghiu- 
lui, urmat de cel al formațiilor ar
tistice participante la sărbătoarea 
cintecului și dansului popular care 
i-a urmat.

Sărbătoarea cîmpenească de la 
poalele codrilor molidului de rezo
nanță, la care au participat circa 
20 000 de oameni, localnici, ca si nu
meroși oaspeți din întreaga tară și 
din străinătate, s-a desfășurat pină 
seara târziu.

★
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scinteii". Ion Manea). — Pentru 
stimularea și promovarea activității 
artistice de masă, la Piatra Neamț a 
fost inaugurată o interesantă mani
festare culturală care se desfășoară 
sub genericul „Stagiunea permanenta 
a artiștilor amatori — „Petrodava 
’73“. Ineditul stagiunii constă in aceea 
că marea majoritate a spectacolelor 
sint prezentate prin rotație la locu
rile de muncă in principalele unități 
economice.

Debutul stagiunii a fost făcut si
multan pe scenele platformei chimi
ce Sâvinești, fabricii „Reconstrucția", 
Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase și ale celor două șantiere de 
construcții din Piatra Neamț. Stagiu
nea continuă pe parcursul Întregului 
an prin manifestări săptăminale și se 
va încheia printr-un spectacol festiv 
in preajma sărbătoririi Zilei Repu
blicii.

★
DEVA (Corespondentul „Scinteii", 

Sabin Ionescu). — In localitățile ju

dețului Hunedoara se desfășoară in 
prezent numeroase și variate acțiuni 
cultural-artistice care premerg am
plele și tradiționalele manifestări 
cu caracter educativ-patriotic ce au 
loc in fiecare an la Costești — fos
ta cetate a regilor daci — sub sim
bolica c« numire „Intilnirea tineretu
lui cu istoria patriei".

Aflată la cea de-a cincea ediție a 
sa, manifestarea se va bucura de pre
zența a numeroși tineri din județele 
țării, personalități marcante care au 
făcut cercetări și studii istorice pe a- 
ceste meleaguri.

★
MIERCUREA CIUC (Coresponden

tul „Scinteii", Bartunek Istvan). — 
La Miercurea Ciuc are loc cea de-a 
Vl-a ediție a tradiționalului festival 
folcloric „Primăvara harghiteană", 
veritabilă carte de vizită a folcloru
lui românesc și secuiesc din această 
parte a țării. Cu acest prilej, ieri a 
avut loc o paradă a portului popular, 
prezentată in centrul orașului de că
tre participants la festival : apoi, 
timp de 7 ore, zeci de mii de specta
tori au aplaudat programul de cin- 
tece și jocuri al celor peste 2 000 ar
tiști amatori, program prezentat pe 
scena In aer liber de pe platoul Ji- 
godin. Azi, luni. 21 mai se desfășoară 
un colocviu-analiză cu participarea 
specialiștilor din Capitală și din alte 
centre culturale ale țârii, in cadrul 
căruia se dezbate problema origina
lității și autenticității prelucrărilor de 
folclor prezentate, precum și alte 
probleme privind mișcarea artistică 
de amatori.

Turneul Teatrului de stat 
din Sacău in Iugoslavia

La invitația Teatrului Național din 
Tuzla, care a fost oaspetele Bacău
lui in cursul anului trecut, colectivul 
TEATRULUI DRAMATIC „G. BA- 
COVIA" din orașul de pe Bistrița În
treprinde intre 18—27 mai un turneu 
în R.S.F. Iugoslavia. Timp de 10 zile 
actorii băcăuani vor prezenta pe sce
nele teatrelor din Sarajevo, Tuzla. 
Mostar și în alte citeva localități din 
țara vecină, spectacole cu piesele 
„Interesul general" de Aurel Baranga 
în regia lui I. Gh. Rusu și „Pădurea 
împietrită" de Robert Sherwood, in 
regia lui Yannis Veakis.

(Urmare din pag. I)

din echipele lui Ion Țigă.- 
nilă și Florea Oprea au lu
crat la coșul de fum. la 
mare înălțime, timp de pes
te 30 de ore, fără întreru
pere.

• Montorii din brigada 
condusă de Constantin 
Mafiei au terminat lucrarea 
de montare a electrofiltru- 
luj nr. 1 și racordarea elec
trozilor, lucrare de mare 
complexitate tehnică (ter
minată cu 30 zile mal de
vreme).

• A fost racordată la 
sistemul energetic național 
stația centrală de conexi
uni de 6 KV, ceea ce per
mite alimentarea cu ener
gie electrică a tuturor a- 
gregatelor, in vederea în
ceperii probelor tehnolo
gice la toate secțiile uzinei. 
In aceeași zi. la ora 19,00. 
aceste probe tehnologice au 
și fost „inaugurate" odată 
cu începerea pompării a- 
peî filtrate pe platformă.

Pe scurt, acesta este cu- 
vintul faptelor. In amă
nunt (și cit de Importante 
sint amănuntele !), ele 
desenează dimensiunea pu

Grijă sporită 
pentru apărarea 
sănătății oame

nilor

Două răspunsuri Bo
aite La redacție dc la 
Direcția sanitară a mu
nicipiului București, 
semnate de prof. dr. 
doc. V. Ciobanu, direc
tor, vădesc o preocu
pare și grijă deosebita 
pentru apărarea sănă
tății oamenilor împo
triva poluării indus
triale. La scrisoarea 
cetățenilor domiciliat! 
pe străzile din jurul 
uzinei „Vulcan", de 
unde se răsoindcau in 
casele lor fum, funin
gine, zgomot etc. răs
punsul informează : 
„s-au desființat 8 ca
zane vechi cu coșuri 
de fum cu ardere ne
controlată si 6-au 
montat două cazane 
noi, modeme. Ele 
funcționează cu com
bustibil gazos și sint 
prevăzute cu sisteme 
automatizate de re
glare a procesului de 
combustie ; s-au revi
zuit și repus in func
țiune instalațiile exis
tente de captare, ex- 
haustare și reținere a 
pulberilor din secțiile 
nocive ale întreprinde
rilor „Vulcan". „Teh
nica Nouă" și „INOX"; 
au fost introduse sis
teme de reținere u- 
medă (hidrocicloane) 
la principalele locuri 
de muncă cu pulberi". 
Aflăm, apoi, că deter
minările de mediu e- 
fectuate în zona in
dustrială șl în cartier, 
în urma acestor mă
suri. relevă reduceri 
importante ale po- 
luanților. In încheie
rea acestui răspuns se 
arată că 6-au fixat si 
alte măsuri tehnico- 
organizatorice. pină la 
realizarea investițiilor 
ce sint etapizate, fi- 
xîndu-sse termene de 
execuție a urgențelor 
printre care și inter
zicerea utilizării sire
nei intre orele 15—18 
și 22—8.

Referindu-se Ia scri
soarea trimisă redac
ției de către Frăsina 
Georgescu din str. dr. 
Alex. Vitzu, sectorul 
6, în legătură cu zgo
motele și gazele pro
duse de autovehicule
le gospodăriei de în
treținere a I.T.B., si
tuată in vecinătatea 
locuinței sale, răs
punsul informează că 
s-au stabilit următoa
rele măsuri: „Parcul 
de tractoare și re
morci, in număr de 
peste 200, se va muta, 
in trimestrul II a.c.. 
la noua platformă de 
parcare creată in ve
cinătatea depozitului 
Giulești, aparținind 
I.T.B.; de asemenea, 
tot in aceeași perioa
dă se va muta la noul

sediu șl o parte din 
echipele de mecanici 
de întreținere și repa
rații; utilajele de con
strucții grele și mij
locii ce sint în dota
rea secției vor fl mu
tate la noua platfor
mă Giulești; pentru 
reducerea zgomotului 
și a gazelor produse 
de mașinile ce par
chează in curtea din 
față a secției. s-a 
creat o platformă In 
fundul garajului unde 
urmează să fîe par
cate un număr însem
nat de mașini etc".

Concis, la obiect

Comitetul județean 
Teleorman al P.C.R.: 
„Biroul comitetului 
comunal de partid 
Năsturelu a apreciat 
că tov. Constantin 
Dragnea, secretarul 
comitetului, a încăl
cat democrația coope
ratistă, luindu-și a- 
tribuții care nu-i re
vin. In consecință, ca
zul a fost discutat la 
25 aprilie a.c. în ple
nara comitetului unde 
s-a hotărit sanctio
narea sa cu „mustra
re**, atrăgîndu-i-se a- 
tentia asupra compor
tării pe viitor".

Consiliul popular al 
Județului Botoșani: 
„Intrucit a fost ne
cesară și refacerea in
stalației electrice la 
căminul cultural Vlă- 
deni, lucrare care din 
lipsă de fonduri a 
fost realizată abia in 
trimestrul I a.c., nu a 
fost posibilă termina
rea reparațiilor capi
tale la termenul pre
văzut. In prezent se 
execută finisajele ex
terioare, urmind ca în 
jurul datei de 20 mal 
a.c să se recepționeze 
lucrarea".

Consiliul popular al 
Județului Dolj: „Co
misia pentru reparti
zarea pășunilor din 
fondul forestier jude
țean a repartizat soli
citantului (Ticlea N. 
Florea, din comuna 
Malul Mare, județul 
Dolj — n.n.) gi altor 
cetățeni 50 ha pădure 
la Ocolul silvic Craio
va. din suprafața ră
masă disponibilă pen
tru păsunat".

Consiliul popular al 
Județului Hunedoara: 
„Dr. Glilean Maria, 
director al sanatoriu
lui T.B.C. Brad, Du
mitru Achim, șeful 
sectorului economic- 
gospodâresc, și dr. loan 
Lică au garat auto
turismele personale 
(ără să plătească chi
ria legală. S-a impu
tat sus-numitilor suma 
de 3 561 lei, iar 
D. Achim a fost și 
sancționat contraven
țional pentru că, in ca
litatea sa, nu a luat 
măsurile de respecta
re a legalității".

Mal mult respect 
față de sesizări 
ți de autorii lor

Ing. Victor Mazllu 
din Timișoara ne-a 
semnalat, intr-o scri
soare, că trenurile 
care circulă pe ruta 
Timișoara — Radna 
sint neiluminate. Con
trolorii jignesc că
lătorii, iar meca
nicii opresc tre
nurile după bunul 
plac. Am adresat se
sizarea Regionalei do 
căi ferate Timișoara. 
Răspunsul, sosit la 
redacție luna trecută, 
ne informa că, timp 
de două zile, s-au fă
cut controale și nu 
s-au constatat defi
ciențele semnalate. 
Concomitent, i s-au co
municat și autorului 
sesizării concluziile 
reieșite. Din respect 
pentru adevăr și in 
virtutea dreptului la 
replică, ing. V. Mazilu 
ne-a trimis o nouă 
scrisoare, semnată de 
încă 5 persoane (dr. 
Gh. Bias — I.A.S. 
Giarmata, dr. Mircea 
Negritoriu — I.A.S. 
Masloc, ing. Petru Do- 
boșan — S.M.A. Pis- 
chia, ing. Adrian Ma
nea — I.A.S. Masloc, 
ing. Lucian Danciu — 
S.M.A. Fibiș). prin 
care califică răspunsul 
primit ca jignitor, for
mal. dulceag, fără in
tenția de a da o rezol
vare problemelor rela
tate. „Supremul ar
gument rezultat din 
răspuns, cum că defi
ciențele semnalate nu 
sint reale — se arată 
în scrisoare — este 
acela că pină în pre
zent n-a existat nici o 
reclamație din partea 
publicului călător. Cu 
alte cuvinte, să curgă 
o droaie de reclama ții 
pentru a se lichida o 
stare de lucruri neco
respunzătoare ?... De 
nenumărate ori loco
motivele vin tirziu din 
depou, iar garniturile 
pleacă total neincăl- 
zite... Nu prea pricep 
ce înseamnă „vagoane 
active", dar inteleg 
doar că lumina este 
„inactivă"... Insisi con
ductorii afirmă că nu 
pot ilumina vagoanele 
datorită unor defec
țiuni la tablouri (ca
zul trenului 2232 din 
zilele de 6 si 7 aprilie 
a.c.)". Și astfel, pe alte 
citeva pagini, autorul 
scrisorii, combate fie
care afirmație din 
răspunsul primit de la 
Regionala de căi fera
te Timișoara, punind 
într-o lumină deloc 
plăcută pe cei ce l-au 
semnat. Așa se întim- 
plă cind nu se acordă 
atenția necesară sesi
zărilor și respectul 
cuvenit autorilor lor.

Neculal ROȘCA

Bunuri materiale în 
valoare de peste 115 
milioane lei Pin>
la 15 mai finalizează activi
tatea desfășurată in aceasta 
perioadă de oamenii muncii 
din întreprinderile și unitățile 
economice brăilene. Cele mal 
însemnate depășiri de plan 
au fost obținute la producția 
de țiței șl gaze de sondă, oțel 
brut, laminate, fibre și fire ar
tificiale, plăci aglomerate din 
lemn, ciment, confecții textile, 
conserve de legume. Meritul n- 
parține In egală măsură colec
tivelor de oameni ai muncii de 
la Întreprinderile „Laminorur 
și „Progresul", fabrica de con
fecții, combinatul pentru fibre 
artificiale.

Oradea a fost conec
tată la sistemul telefo
nic Interurban automat. 
Legăturile telefonice din Ora
dea și epre acest oraș se pot 
obține acum formind la disc 
prefixul localității respective 
(Oradea are prefixul 991) șl 
numărul de telefon al abo
natului solicitat. Dimensiona
rea traficului telefonic auto
mat Interurban de la Oradea șl 
finalizarea lucrărilor de extin
dere a rețelei s-au efectuat pe 
baza unor soluții tehnice mo
derne și originale aparținind 
unul colectiv de specialiști de 
la Întreprinderea „Tele con
strucția" București.

A început la Mără- 
șești construcția unei 
fabrici de sticlărie — o_ 
biectiv care, potrivit angaja
mentului muncitorilor de pe 
acest șantier, va fi conectat la 
circuitul industrial al orașului 
cu cel puțin un trimestru îna
inte de termenul prevăzut 
Noua fabrică va folosi ca ma
terii prime bogatele resurse mi
nerale din bazinul Șiretului. Ea 
va fi dotată cu utilaje de înal
tă tehnicitate, fabricate de în
treprinderi specializate din 
tară. Gradul înalt de mecani
zare și automatizare a liniilor 
tehnologice va face posibilă re
cuperarea investițiilor intr-un 
termen scurt.

Folosind din plin ma
șinile și utilajele din 
dcWrG colectivul Combina
tului siderurgic Hunedoara a 
produs peste prevederi, in pe
rioada care a trecut din acest 
an, aproape 27 000 tone aglo
merat feros. Cele mal bune 
realizări au fost obținute 
de muncitorii agregatului nr. 2, 
care numai în cursul lunii mai 
au depășit sarcina de plan cu 
peste 2 500 tone ; de asemenea, 
acest colectiv a realizat în a- 
cest an economii suplimentare 
Tn valoare de peste 2,2 milioane 
lei.
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PROGRAMUL I

în Jurul orei 15,00 — Trans
misiune directă de Ia Roma 
a ceremoniei sosirii președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu In vi
zita oficială pe care o 
fac fn Italia, la invitația pre
ședintelui Republicii Italiene 
Giovanni Leone.

In Jurul orei 16,15 — Cam
pionatele balcanice de volei : 
România — Grecia (mascu
lin). Transmisiune directă de 
la Timișoara.

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 55-a.

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

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

litate și critică teatrală.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,10 Cintecul săptămînll : „Dln-

totdeauna pe acest pămînt" 
de T. Popa, versuri Mircea 
Bloc. Interpretează Magda 
Gorea.

20,13 „Pe un mal frumos" — se- 
lecțiunl din Festivalul de 
doine și balade de la Cîmpu- 
lung Muscel — mal 1973.

10.35 Roman foileton : „Femeia în 
alb“. Episodul IV. Producție 
a televiziunii franceze după 
romanul Iul Wilkie Collins. 
Regia : Pierre Gautherin.

21,25 Fantezie coregraiică pe mu
zică de Bach. Coregrafia : 
Adina Cezar. Dansează : Adi
na Cezar, Ștefan Bănică, 
Cristina Saru, Mihai Ciortea, 
Slmona Ștefănescu.

31.40 Revista literară TV. Romanul, 
starea de maturitate a unei 
literaturi.

32.40 24 de ore.

PROGRAMUL n

20.10 Film serial pentru copil : 
„Daktarl**.

30.35 Muzică ușoară cu formația 
Valent Iu Qrigorescu.

31,00 „Meșterii lemnului" — film 
documentar, producție „Al. 
Sahla".

31.10 Dans șl muzică de pretutin
deni. Ansamblul folcloric 
Ulianovsk la București.

31.40 Film serial : „Pe urmele lui 
CaplJa" — episodul IV. Pro
ducție a televiziunii iugosla
ve. Regla : Ivan Hetrlch.
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țin obișnuită a unor efor
turi, a nerăbdării cu care 
se apropie acești oameni 
de clipa inaugurală.

Stăm de vorbă cu ingi
nerul Boleslav Sanițki, șe
ful șantierului uzinei de

din viața și munca noas
tră. Am, cîteodată, impresia 
că nici nu se poate altfel. 
Este important să depășești 
momentele critice, să le 
învingi. Asta am și făcut. 
De altfel, cu oameni cum

ASEMENI UNUI
TRANSATLANTIC...
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alumină. Rememorăm Îm
preună prima zi a sosirii 
pe locul unde trebuia să 
se Înalțe uzina.

— Era in 1970. Țin minte, 
erau calșii in floare. Nici 
nu știu cind a trecut tim
pul...

— Vă amintiți, desigur, și 
greutățile...

— Da. Fac și ele parte

sint cei din echipa monto- 
rului Nicolae Severlneanu 
sau cu fierarii-betoniști 
conduși de Sava Bizgan, nu 
poți să nu reușești. Cea 
mai mare parte a Intirzie- 
rilor ei le-au recuperat

...Zile febrile de șantier. 
In mijlocul constructorilor 
și montorilor. Mereu noi 
pași ce apropie clipa pu

l

nerii în funcțiune a uzi
nei. Cele două coșuri de 
fum, înalte de peste 80 de 
metri, gospodăria de bau
xită, cuptoarele de calcina- 
re etc. iți sugerează ima
ginea unui transatlantic 
gata să pornească in 
cursă...

Nu mai știu exact cine, 
un pasionat al cifrelor, ne 
spunea că toată construc
ția se sprijină pe circa 
16 000 de piloni. Rădăcini 
adinei și solide, ale unei 
construcții care a incorpo
rat tot atita beton cit ar 
fi fost necesar pentru clă
direa a 220 de blocuri cu 
cite 20 de apartamente fie
care. Pe această structură 
au fost montate pină in 
prezent peste 19 000 tone 
utilaje, peste 100 km ca
bluri și peste 20 km țevi 
magistrale,

Consemnind acum aceste 
dimensiuni, nu putem să 
nu ne gindim la miile de 
constructori de la Tulcea, 
la muncitorii din uzinele 
furnizoare din întreaga țară, 
care au livrat utilajele — 
ale căror nume rămin în
crustate la temelia noului 
edificiu industrial de pe 
țărmul Dunării.

Fabrica de zahăr din 
Bad, județul Brașov, 
și-a îndeplinit planul 
pe 5 luni 13 product^ g’o- 
bală și marfă. Datorită efor
turilor care se depun pentru 
folosirea mai bună a capacită
ților de producție, se estimea
ză, pină la sfîrșitul lunii, reali
zarea unei producții suplimen
tare in valoare de 1,6 milioane 
lei.

In producție, o nouă 
linie tehnologică 13 ln- 

treprinderea de prefabricate din 
beton celular autodavizat din 
Doicești. Proiectată pentru 20 000 
tone pe an — necesarul de 
prefabricate pentru construcția 
a 1 100 de apartamente — noua 
capacitate de producție, avmd 
un inalt grad de automatizare 
a procesului de fabricație, va 
contribui la asigurarea unei mai 
bune aprovizionări cu panouri 
mari și alte materiale a șantie
relor de construcții Industriale.

Cea de-a 30-a temă 
de cercetare lnscTisă p= 
agenda colectivelor de muncă 
din cadrul Institutului de studii 
în transporturi și unitățile de ex
ploatare și întreținere a parcu
lui de mijloace feroviare, ru
tiere șl navale a fost transpu-, 
să în practică. Mai multe teme, 
definitivate și aplicate în a- 
ceastă perioadă, cum ar fi „tra
versele de beton precomprimat 
pentru liniile care prezintă 
curbe cu raze mici" (produse 
care au permis economisirea a 
5 000 mc material lemnos), noile 
tipuri de lianți pentru imbră- | 
căminți asfaltice, folosirea ma
terialelor plastice pentru re- 
condiționarea unor piese de 
schimb auto, noile metode in 
construcții, precum si alte
le au creat posibilități pen
tru obținerea unei economii a- 
nuale de 180 milioane lei și 
diminuarea cu 4 milioane lei 
a efortului valutar.

Reamplasarea în flux 
a unor utilaje și insta
larea pe spațiul creat 
astfel a altora noi ou3''ut 

drept rezultat, la Uzinele meca
nice din Clmpina, creșterea 
producției fizice cu 35 la sută, 
față de perioada corespunză
toare’ a anului precedent O 
preocupare susținută in această 
direcție manifestă si colec
tivele de la uzinele de u- 
tilaj petrolier ..1 Mai“-Plo- 
lești, „Neptun“-Cîmpina și din 
Tîrgoviște, în cadrul cărora au 
fost amplasate numeroase ma
cini și instalații de mare ran
dament. Unitățile amintite pro
duc astăzi cu 40 de pro
duse mai mult declt în anul 
trecut și se prevede asimilarea 
în fabricație a altor 60, printre 
care instalații pentru foraj 
structural și hidrologic, pentru 
prospecțiuni geologice, sape, 
pompe de extracție, reductoare.
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RUGBI :

Steaua -încă un pas spre titlu
Culcind de două ori balonul In te

renul de țintă adversă. In primele si 
în ultim'*Je minute ale partidei de 
Ieri cu Universitatea Timișoara, rug
bist d de la Steaua au ciștigat der
biul campionatului, căci timișorenii, 
egali In jocul lor de dmn, nu au pu
tut fructifica dorit o singură dată, 
transformi nd o lovitură de pedeap
să. Soor final 8—3 (4—3). Mal-pre
sus insă de rezultatul destul de 
rt-rlns. lucru firesc dacă avem in ve
dere că Ieri ambele formații s-au 
prezentat cam in aceeași formă, cu 
forțe și sl.il de ioc apropiate. es‘c 
de subliniat că pentru Steaua bene
ficiul este deosebit de mare ; și-a 
consolidat poziția de lideră a clasa
mentului. devansindu-i acum pc 
imediat următorii clasați (campionii 
de azi. rugbiștii de la Universitatea) 
cu 6 puncte. Dacă în următoarele 
cinci etape nu ac va intîmola nimic 
special (capotări ale liderilor) cam
pionatul nu se va încheia dccit cu 
' irtoria echipei Steaua. Intr-un anu
me fel deci, derbiul de ieri (in care 
Steaua și-a luat revanșa in fata sin
gurei formații de care a fost învin
să în acest campionat (in toamnă.

HANDBAL (feminin):

I.E.F.S-o nouă victorie asupra 
Universității Timisoara■> ■>

I.E.F.S. a învins din nou în cam
pionat pe Universitatea Timișoara, 
deținătoarea titlului național. Scor 
10—9. Dar, de astă-dată, repercusiu
nile victoriei bucureștenelor sint mai 
puternice dccit au fost in trecutele 
etape. I.E.F.S. a redevenit lideră și 
are un punct in plus față de Univer
sitatea Timișoara, acum, cind a mai 
rămas o singură etapă pină la înche
ierea campionatului. Ultimele meciuri, 
acelea care vor decide pe câștigătoa
rea titlului acestei ediții, vor avea 
loc la Brașov (Rulmentul — I.E.F.S.) 
și Timișoara (Universitatea — Uni
versitatea București). Deci, se pune 
întrebarea : va avea I.E.F.S. forța 
necesară ca să învingă in deplasare 
și să cucerească trofeul național ? 
Judecind după meciul de ieri, stu
dentele bucureștence formează o 
echipă puternică, mai ales in apă
rare. și al cărei punct forte in atac 
esta Doina Băicoianu. Aici se găseș
te. totodată, și numai aparent 
paradoxal, punctul slab al I.E.F.S.: 
această echipă are ca realiza
toare aproape exclusivă tocmai pe 
Doina Băicoianu ! Ieri, Băicoianu a 
deschis scorul și tot ea a marcat 
golul victoriei, înscriind nu mai pu

Duminică, bucureștenii din nou la cros I (Cupa „Informației Bucureștiului") Foto : M. Andreescu
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PROBLEMELE SPORTULUI ÎN DEZBATEREA ORGANELOR DE PARTID JUDEfENE

SATU-MARE : Se pregătește un programamplu, pentru o perioadă îndelungată maramureș : Progrese mari, proiecte și mai mari, mobilizatoare
In „analele" mișcării 

sportive din județul Satu- 
Mare s-au înscris, indis
cutabil, an de an, reali
zări meritorii in aria ac
tivității ccmpetiționale de 
masă și de performanță. 
Cu toate acestea, ele sint 
departe de a satisface, 
față de posibilitățile exis
tente, imperativele majore 
care stau in fața educați
ei fizice si sportului ca 
mijloc important de edu
care a tinerei generații, 
de menținere șl întărire a 
sănătății oamenilor mun
cii. Aceasta este concluzia 
desprinsă din recenta șe
dință a biroului comitetu
lui județean de partid, 
care a analizat activita
tea organelor si organiza
țiilor de partid, a organi
zațiilor sportive și a ce
lorlalte organizații cu > a- 
trlbuții în activitatea spor
tivă pentru traducerea in 
viață a hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 fe- 
bruarie-2 martie 1973. Cau
za principală a acestei 
stări de lucruri — au sub
liniat raportul prezentat sl 
intervențiile participanți- 
lor la discuții — rezidă in 
inerția și lipsa de iniția- 
tă a majorității asocia
țiilor sportive. Ignorin- 
du-și menirea — de verigi 
de bază ale mișcării spor
tive, de princioale promo
toare si organizatoare ale 
activităților sportive pen
tru si cu participarea e- 
fectivă a marii mase a 
oamenilor muncii — asoci
ații ca acelea de la Uzina 
Unio, fabrica ,.23 August*4, 
întreprinderea d*> prelu
crare a lemnului. com
plexul C.F.R.. întreprinde
rea de gospodărie comu
nală continuă să acorde

atenție doar unor echipe 
și activități care cuprind 
un număr restrins de sala- 
riați. In mediul rural, cu 
mici excepții, asociațiile 
sportive iși reduc activita
tea la susținerea echipelor 
de fotbal din campionate
le județean sau zonal 
Chiar și in școli, unde ac
tivitatea sportivă are un 
caracter mal fluent și or
ganizat, un număr destul 
de mare de elevi este 
frustrat de posibilitatea 
practicării exercițiilor fi
zice, fie din cauza como
dității și lipsei unui front 
comun de acțiune al ca
drelor didactice pentru 
practicarea exercițiilor fi
zice, fie a ușurinței cu 
care unii medici acordă 
scutiri medicale (un sfert 
din numărul elevelor din 
clasele liceale terminale 
posedă certificate de scu
tire de la orele de edu
cație fizică !).

Referiri multiple si con
structive s-au făcut și la 
modul cum este utilizată 
și dezvoltată baza materi
ală a sportului, domeniu 
in care, cu tot începutul 
promițător din ultimul 
timp, realizările sînt mult 
sub cerințe și posibilități.

Discuțiile au pus in evi
dentă faptul că se not reali
za in scurt timp si cu chel
tuieli mici, prin largi ac
țiuni de muncă patriotică 
dotări sportive. Că se poate 
acționa ca atare a dovedit-o 
Consiliul popular munici
pal Satu-Mare care (de ce 
tocmai in... preziua ședin
ței de birou ?) a eliberat 
autorizație de folosire pen
tru sport a unui teren de 
către un grup de trei în
treprinderi. Membrii aso
ciațiilor sportive respecti

ve au și trecut la amena
jarea unui complex ce-1 
vor gospodări și folosi in 
comun.

In cuvîntul rostit In în
cheiere, tovarășul Iosif U- 
glar, prim-secretar al co
mitetului județean de 
partid, a precizat că este 
necesar ca activitatea a- 
sociațiilor sportive să fie 
pusă sub conduceroa și 
controlul nemijlocit al or
ganelor și organizațiilor 
de partid. In acest sens, 
așa cum prevede și ho- 
tărirea adoptată de bi
roul comitetului județean 
de partid, se va trece in 
scurt timp la reorganiza
rea conducerilor asociații
lor sportive. Vorbitorul 
a arătat că sarcina prio
ritară ce se pune acum 
in fața organismelor ju
dețene de coordonare a 
sportului, a conducerilor 
cluburilor și asociațiilor 
este alcătuirea unui pro
gram amplu și judicios de 
activități sportive concre
te, eșalonate pe o perioa
dă Îndelungată, cu obiec
tive temeinic prefigurate, 
organizarea unor manifes
tări sportive de amploare. 
Trebuie, de asemenea, să 
se treacă cu toată hotări- 
rea la folosirea din plin a 
tuturor posibilităților și 
resurselor locale umane si 
materiale pentru amenaja
rea a zeci și sute de tere
nuri și complexe sportive, 
care in mod practic — și in 
scurt timp — in toate lo
calitățile sătmărene, să 
devină, realmente, un bun 
al cetățenilor de toate 
vlrstele.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

timișorenii au ciștigat acasă cu 6—0), 
a pus punct luptei directe pentru 
titlu.

Fâclnd deplasarea în ..îndepărtatul** 
stadion al clubului Steaua, amatorii de 
rugbi, tehnicienii au sperat că 
vor vedea un joc cit mai aproape 
dc ceea ce se așteaptă de la un mare 
derbi, dc la două echipe (una cam
pioană azi, cealaltă miine) cu pre
tenții. cu posibilități reale. Lupta a 
fost dîrză, foarte echilibrată, tensiu
nea marc, iar scorul s-a menținut 
incert pină către final, dnd — dc 
unde se părea că Universitatea va 
lua conducerea — Steaua și-a asigu
rat victoria, printr-un contraatac pu
ternic și destul de precis. Atente nu
mai la rezultat, echipele nu au arătat 
prea mult din frumusețea rugbiului. 
Am văzut, deși nimeni nu dorea, 
tocmai ceea ce trebuia să lipsească 
cu desăvirșire : schimburi de pumni, 
busculade, injurii reciproce. Oare de 
ce federația de specialitate nu este 
mai fermă și mai promptă in privin
ța sancționării unor asemenea scene 
reprobabile ?

I. D.

TENIS: „CUPA DAVIS“

După o dispută pasionantă, jucătorii 
romani au învins echipa Olandei
După ce cuplul nostru Ilie Năstase 

și Hărădău ne-a provocat o surpriză 
puțin plăcută — pierzind In trei se
turi la Okker și Hordijk — iată că 
ieri, odată cu reîntoarcerea vremii 
frumoase pe terenul de la Scheve- 
ningen. s-a oferit formației române 
o șansă cu totul neașteptată. Jan 
Hordijk, campionul Olandei, și nr. 2 
al echipei gazdă, s-a accidentat la 
antrenament și a fost declarat in
disponibil !.

Astfel, olandezii au fost nevoi ți să 
recurgă la jucătorul lor nr. 4. Nick 
Fleury, spre a-1 opune reprezentan
tului nostru Toma Ovici. Iată că de 
data aceasta, tenismenul român — 
ce arătase frumoase calități in pri
mul set al meciului contra faimosu
lui Okker — n-a mai avut de su
portat marele handicap al lipsei de 
experiență de joc. întâlnind un ad

versar mal puțin redutabil tehnic ?i 
tactic. Toma Ovici și-a impus punc
tul de vedere In toate seturile, ciști- 
gind net cu 3—0 (6—2, 6—3. 6—4). 
Ca urmare a victoriei lui Ovici In 
cea de-a patra manșă a meciului 
România—Olanda, scorul general de
venise 2—2 !

Apoi, pe țeren au intrat așii celor 
două formații, Ilie Năstase și, res
pectiv, Tom Okker. rezultatul aces
tui joc avi nd să decidă soarta între
gului’ meci.

După cum ați putut constata de 
la televizoare, a fost un joc frumos 
și dinamic, cu înalte virtuți tehnice 
și tactice (aminti(i-vă de cel de-al 
nouălea ghem din primul set !), la ca
pătul căruia Năstase a adus punctul 
victoriei pentru echipa României 
(6—4, 6—2. 6—4 !).

FOTBAL

Pregătiri pentru preliminariile campionatului mondial

Echipa reprezentativa a învins 
ia scor pe Steagul roșu

în vederea meciului cu echipa 
R. D. Germane, din cadrul orelimi- 
nariilor Campionatului mondial de 
fotbal, selecționata țării noastre a 
susținut duminică la Brașov, oe sta
dionul municipal, o Dartidă de veri
ficare in compania echipei Steagul 
roșu. Selecționabilii au obținut

victoria cu scorul de 5—0 (2—0),prin 
punctele marcate de Dumitrache (2). 
Dumitru. Deleanu și Jenei (autogol). 
A fost utilizată următoarea formație: 
Răducanu — Sătmăreanu, Antones
cu. Dinu. Deleanu — Dumitru, Nun- 
wciller (Anca) — Troi. Dobrin. Du
mitrache. Iordăncscu (Țarălungă).

DIVIZIA B
Seria I. Dunărea Giurgiu — C.F.R. 

Pașcani 2—1. C.S.U. Galați — Chi
mia Rm. Vilcea 1—1, Progresul 
București — Delta Tulcea 4—0, Pro
gresul Brăila — Șantierul naval Ol- 
tenția 2—0, Politehnica Iași — Me
talul București 1—1, Metalul Plopeni 
— Ceahlăul Piatra Neamț 0—0. Ști
ința Bacău — Gloria Buzău 0—0.

După 24 de etape conduce Poli
tehnica Iași cu 31 puncte, urmată de 
Metalul București, cu 29 puncte.

țin de șaDte din cele zece puncte ale 
I.E.F.S.-ului.

Universitatea Timișoara, aceeași 
formație omogenă și valoroasă, a 
menținut ieri scorul egal pină cu 
două mmute înainte de pauză (5—5). 
apoi, prin două contraatacuri, și-a 
asigurat avantaj : 7—5. Insă, după 
pauză. Universitatea s-a lăsat sur
prinsă de șuturile Doinei Băicoianu. 
(ieri, in formă excelentă), in timp ce 
atacul timișorean n-a marcat decit 
două goluri apărării organizate și 
dure a echipei bucureștene. Campioa
nele vor juca, desigur, la victorie 
in viitorul lor meci cu Universita
tea București : totuși, spre a recu
ceri titlul, trebuie să aștepte „deci- 
zia*' partidei Ruhnenul — I.E.F.S.

C. FLORIN
★

BASCHET. Rezultate din etapa a 
27-a a campionatului masculin : Po
li ehnica Cluj — Academia Militară 
73—62, Universitatea Cluj — I.C.H.F. 
95—64, Voința București — Univer
sitatea Timișoara 47—100, Farul — 
I.E.F.S. 74—63. Steaua — Politehnica 
București 86—72.

Seria a Il-a. Minerul Anina — 
C.S.M. Sibiu 1—0, Metalul Drobeta 
Turnu-Severin — F.C. Bihor 3—4, 
C.F.R. Arad — C.F.R. Timișoara 2—1, 
Politehnica Timișoara — Corvinul 
Hunedoara 4—0, Gloria Bistrița — 
Olimpia, Satu-Mare 2—0, Metrom 
Brașov — ElectrODUtere Craiova 
2—0.

în clasament, după 24 de etape, 
conduce Politehnica Timișoara cu 
33 puncte, urmată de F. C. Bihor cu 
82 puncte.

In preliminariile 
campionatului jmondial

FOTBAL. Pe stadionul Parc des 
Princes din Paris, în prezența a 
45 000 de spectatori, s-a disputat, în 
preliminariile Campionatului mondial 
de fotbal, meciul dintre selecționatele 
Irlandei și Franței. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0). Sco
rul a fost deschis de francezi In mi
nutul 78 prin Chiesa, dar. după 5 
minute, oaspeții au reușit să egaleze, 
datorită golului marcat de mijlocașul 
Martin. în clasamentul grupei a 9-a 
conduce echipa U.R.S.S. cu 4 puncte, 
din 3 meciuri, urmată de Franța — 
3 puncte din 3 jocuri, Irlanda 3 punc
te din 4 partide. Ultima intilnire, de
cisivă pentru calificarea in turneul 
final, se va disputa, la 26 mai. la 
Moscova, intre formațiile Franței și 
U.R.S.S.

Așa după cum s-a relie
fat in recenta ședință lăr
gită a biroului comitetului 
județean de partid și a 
comitetului executiv al 
consiliului popular jude
țean — care a analizat 
problemele aportului în 
lumina hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie—2 martie 1973 —
mișcarea sportivă din ju
dețul Maramureș a cu
noscut in ultima vreme 
un progres pe linia di
versificării și lărgirii ac
tivității sportive de masă 
și de performanță. In com
petițiile de masă la atle
tism și cros, volei, excursii 
și drumeții ele. — organi
zate la Bala Mare, Sighe- 
tul Marmației și in alte 
localități din județ, de 
consiliile locale de educa
ție fizică și sport, in co
laborare cu organizațiile 
de sindicat, U.T.C. și pio
nieri — au luat parte în 
ultima lună peste 70 000 
de sportivi, de oameni ai 
muncii de toate viratele.

în ședință au fost ex
primate opinii, observații 
critice, sugestii interesan
te. După conceperea unor 
acțiuni — a arătat Augus
tin Pop, prim-secretar al 
comitetului județean al 
U.T.C. — se trece greu la 
finalizarea lor. Mai ales la 
sate, organizațiile U.T.C. 
nu sint sprijinite de că
tre comitetele comunale 
de partid, primării. con
siliile de conducere ale 
cooperativelor agricole, in 
acțiunea de amenajare a 
bazelor sportive simple, în 
organizarea unor duminici 
cultural-sportive atractive, 
în comunele Leordlna, Re
pedea, Ieud, Săcel, Cup- 
șeni, Coroieni, precum și

intr-un mare număr de 
sate incă nu s-a trecut la 
amenajarea terenurilor 
pentru practicarea sportu
rilor. Mai mult, unele or
gane comunale manifestă 
tendința de a desființa ba
zele sportive existente I

Majoritatea organizațiilor 
de partid, ceilalți factori 
de răspundere — a arătat, 
printre altele, în cuvîntul 
său, tov. Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al Comite
tului județean de partid 
Maramureș — se preocu
pă în măsură tot mai mare 
de traducerea in fapt a 
indicațiilor, a măsurilor 
prevăzute în hotărirea 
plenarei C.C, al P.C.R 
De altfel, noi am pus in 
dezbatere acum această 
problemă tocmai spre a 
vedea cum am demarat 
dc la apariția hotăririi și 
a desprinde concluzii — 
la ședința noastră fiind 
invitați un mare număr 
de cadre cu funcții de 
răspundere din organele 
județene de resort, secre
tari de comitete de partid 
și primari, conducători de 
întreprinderi șl instituții, 
sportivi fruntași, cadre 
care se ocupă de conduce
rea asociațiilor sportive. 
Biroul comitetului jude
țean de partid este hotă- 
rit să ajute organizațiile 
de partid să-și sporească 
rolul, să-și perfecționeze 
stilul șl metodologia de 
îndrumare și control a or
ganizațiilor de sindicat, de 
U.T.C.. a comitetelor oa
menilor muncii, a condu
cerilor asociațiilor sportive 
pentru a le determina să 
lărgească practicarea exer
cițiilor fizice șl sportului, 
să asigure permanentiza
rea și diversificarea lor.

ATLETISM:

Promisiunile 
primăverii

De Ieri, aruncătorul de ciocan Tu
dor Stan a îmbunătățit recordul na
țional al probei. în cadrul zilei a 
doua a concursului de primăvară al 
atleților fruntași, el a ciștigat proba 
cu un rezultat foarte apropiat de 
nivelul internațional : 67,26 m. Spe
cialiștii sint de părere că este foarte 
posibil ca. incă in acest sezon. Tudor 
Stan să atingă granița color 70 m, 
ceea ce ar Însemna, Intr-adevăr, con
sacrarea lui definitivă.

Performanța de ieri a lui Tudor 
Stan se înscrie in rindul bunelor re
zultate pe care le-au realizat in a- 
cest început de sezon — deci fără a- 
comodare in aer liber — atleții noș
tri fruntași. Este cazul să reamintim 
că și Argentina Menis, recordmena 
mondială la aruncarea discului, a 
reușit simbătă, pe stadionul Republi
cii. o încercare dc 63.64 m. cu care a 
deschis seria marilor performanțe 
mondiale ale anului. Rezultate bune 
și in probele feminine de 1 500 m — 
Natalia Andrei (4:18,4) și Maria Lin
ca (4:18,5) — șl de 400 m: Niculina 
Lungu (55,2, la numai cei 16 ani ai 
săi).

La start s-a aliniat și Valeria Bu- 
fanu, dar... din nou în afară de con
curs ! Cunoscuta noastră alergătoare, 
care se antrenează la clubul Dinamo, 
suportă in continuare consecințele 
(cel puțin bizare !) ale regulamentu
lui de transferări. In aceste condiții, 
Valeria Bufanu, deși a realizat in ca
drul probei de 100 m garduri cel mal 
bun timp (13.1), nu poate apărea în 
postura de cîștigătoare oficială a 
cursei...

D. I.

în cîteva rînduri
VOLEI. Astăzi la Timișoara începe 

balcaniada de volei. întrecerile se 
vor desfășura în sala Olimpia. In 
prima zi sint programate următoa
rele meciuri: Iugoslavia—Turcia (m), 
Bulgaria—Iugoslavia (f), Grecia— 
România (m) și Bulgaria—Alba
nia (m).

CROS. în împrejurimile Stadionu
lui tineretului din Capitală s-au 
desfășurat, duminică dimineața, în
trecerile competiției de cros pentru 
cupa ziarului „Informația Bucureștiu- 
lui“. La startul probelor au fost pre- 
zenți peste 2 000 de sportivi și sporti
ve. Pe echipe, victoria a revenit spor
tivilor din sectorul 8 U.T.C. Iată în
vingătorii in cursele individuale : fe
minin 15—16 ani: Antoaneta Iacob 
(șc. generală 170): băieți 15—16 ani : 
Cristian Rijcală (liceul Spiru Haret); 
fete 17—19 ani: Doina Pricop (liceul 
I. L. Caragiale) ; băieți 17—19 ani: 
Manole Zisulescu (liceul I. Neculce); 
fete 20—27 ani : Eliza Enache (între
prinderea de instalații) : băieți 20— 
27 ani: Gabriel Vilcu (Izolatorul). In 
proba rezervată alergătorilor de 
peste 27 de ani și a veteranilor, pri
mul a trecut linia de sosire D. Lupu 
(Steaua).

TIR. „CUPA ȚARILOR LATINE". 
La Pontevedra au luat sfirșit. dumi
nică. întrecerile competiției interna
ționale de tir „Cupa țărilor latine și 
Greciei". Proba de pistol viteză a fost 
ciștigată de reprezentantul Româ
niei. Marcel Roșea, cu 593 puncte.

TENIS. In semifinalele turneului 
de tenis de la Las Vegas. Arthur 
Ashe l-a învins cu 7—6, 6—2 pe 
Roscoe Tanner, iar Brian Gottfried 
l-a eliminat cu 6—1, 7—5 pe Cliff 
Richey, continuind astfel seria sur
prizelor înregistrate in acest concurs.

ȘAH. După șapte runde, in turneul 
internațional feminin de șah de la 
Voronej. in clasament conduc 
Radzikowska (Polonia) și Saunina 
(U.R.S.S.) cu cite 4 puncte (2), . ur
mate de Maria Pogorevici (România) 
— 4 puncte. Hofmann (R.D. Ger
mană) — 3,5 puncte.

Ședința lărgită a birou
lui comitetului județean de 
partid și a comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
județean a adoptat un pro
gram de măsuri. Subliniem 
citeva dintre acestea :

• Asociațiile sportive din 
întreprinderi, instituții, 
școli, de la sate vor orga
niza săptăminal acțiuni de 
masă, crosuri, concursuri 
de înot, excursii și drume
ții ; organizațiile de partid 
vor îndruma asociațiile 
sportive să inițieze, de-a 
lungul întregului an. în
treceri dc masă sub formă 
de campionate interne, 
baza acestora constituin- 
d-o atelierul, secția, servi
ciul, brigada de muncă.

• Pe lingă tradiționale
le festivaluri cultural-spor- 
tive dc la Hoteni. Apa Să
rată, Stejarul. Izvoarele, 
Stoiceni, Asuajul de Sus, 
care antrenează mii de 
participanți la excursii și 
drumeții, in fiecare comu
nă se vor organiza, cel pu
țin o dată pe lună, dumi
nici cultural-sportive.

• Pină la finele acestui 
an, în cadrul întrecerii 
lansate de consiliul popu
lar județean, se vor ame
naja, prin muncă patrioti
că, peste 120 baze sporti
ve simple, mai cu seamă 
la sate, se vor termina lu
crările de reparații la pis
ta de atletism din Vlșeul 
de Sus. la complexul spor
tiv din Slghetul Marma
ției, trambulina mică de 
schi de la complexul tu
ristic Borșa, iar in anul 
viitor se vor da în folo
sință sala sporturilor, cu 
2 000 de locuri, și hazinuj 
de înot din Baia Marc.

Vasile GAFTONE 

Tovarășii Ion PAțan, membru >u- 
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., au 
avut, duminici dimineața, o intilnire 
cu delegația somaleză condusă de 
Ahmed Mohamed Farah, membru al 
Consiliului Revoluționar Suprem al 
Republicii Democratice Somalia, mi
nistrul poștelor și telecomunicațiilor,

Delegația Grupului român in Uniunea 
interparlamentară a plecat in R.P.D. Coreeană

Duminică dimineața a părăsit .Ca
pitala delegația Grupului român in 
Uniunea interparlamentară care va 
face o vizită oficială in Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Din delegația condusă de Comeliu 
Mănescu. președintele grupului ro
mân in Uniunea interparlamentară, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
fac parte deputății Iuliu Fejes. se
cretar al Marii Adunări Naționale,

Cronica zilei
In zilele de 17—20 mai. dl. Rafael

M. Salas, directorul executiv al 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
acțiuni in domeniul populației, însăr
cinat cu organizarea manifestărilor 
de intimpinare a Anului mondial al 
populației, a fost oaspetele țării 
noastre, la invitația Comisiei națio
nale de demografie. In timpul vizi
tei. Rafael M. Salas a fost primit de 
tovarășul Vasile Vilcu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, cu care 
a avut o convorbire cordială.

Manifestări consacrate 
anului revoluționar 1848
In localitatea sălăjeană Gorgana, 

unde a trăit ultimii săi ani marele 
cărturar și revoluționar pașoptist Si- 
mion Bărnuțiu, a avut loc, duminica, 
o serbare populară omagială : nu
meroși artiști amatori, formații co
rale, orchestrale și grupuri folclorice 
din întregul județ și-au dat con
cursul la un reușit program cultural- 
educativ inspirat din evenimentele și 
ideile anului revoluționar 1848. în 
cadrul acelorași manifestări, la Zalău 
s-a deschis o expoziție documentară 
care cuprinde peste 100 de fotocopii, 
tipărituri și manuscrise originale pri
vind desfășurarea Revoluției din 1848 
în Țările române. La Jibou, Cehul 
Silvaniei, Șimleul Silvaniei și In alte 
localități au avut loc simpozioane, 
conferințe, recitaluri literar-muzicale 
pe tema „1848 in conștiința poporu
lui".

In județul Buzău au continuat du
minică manifestările consacrate ani
versării a 125 de ani de la revoluția 
din 1848. Astfel, cetățenii comunei 
Smeeni au luat parte la simpozionul 
„Revoluția de la 1848 in Țările ro
mâne", după care a urmat un bogat 
program artistic dedicat evenimentu
lui. Aceleiași aniversări i-au fost 
consacrate expuneri privind semnifi
cația și înfăptuirea marelui eveni
ment istoric, prezentate la căminele 
culturale din peste 50 de localități 
buzoiene.

La muzeul memorial „Nicolae Băl- 
cescu," din comuna vilceană cu ace
lași nume, s-a desfășurat finala con
cursului cultural cu tema „Anul 
revoluționar 1848 în Țările româ
ne'*, organizat de comitetul ju
dețean al U.T.C. : concursul a reunit 
in fazele anterioare sute de tineri 
muncitori și țărani, precum și elevi 
din școlile județului. Participanții au 
vizitat apoi casa-muzeu din localitate, 
care evocă viața și activitatea celui 
ce a fost sufletul revoluției din Mun
tenia. Manifestarea s-a încheiat cu 
un bogat program artistic.

CINE ARĂ
CEL

MAI BINE?
Primul concurs pe țară care 

și-a propus să stabilească cali
tatea unei foarte importante lu
crări agricole — și anume 
aratul — s-a desfășurat simbătă 
și duminică la secția Moara 
Domnească a Institutului de 
cercetări pentru mecanizarea a- 
griculturii. Au participat 71 
tractoriști din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, între
prinderile agricole de stat și 
stațiunile experimentale agrico
le, selecționați in fazele jude
țene ale acestui concurs. Proba 
a constat din executarea arătu
rii pe o suprafață de 3 000 me
tri pătrațl. Pe primul loc. în a- 
ceastâ originală competiție, s-a 
situat tractoristul Constantin 
Cărbune de la S.M.A. Locusteni, 
județul Dolj, căruia i s-a de
cernat diploma de onoare acor
dată de C.C. al U.T.C. Locurile 
doi și trei au fost clștigate de 
Nicolae Stoia, tractorist la 
S.M.A. Alba lulia, și Ion Vasile 
de la S.M.A. însurăței, județul 
Brăila. Ciștigătorilor concursu
lui li s-au acordat premii în 
bani și dreptul de a participa 
la concursul Internațional de 
arat care va avea loc in luna 
iulie la Halle in Republica De
mocrată Germană. 

care «e află într-o vizită In țara 
noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
Intr-o atmosferă prietenească, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre Româ
nia și Somalia In diferite domenii de 
activitate.

A participat Constantin Stanclu, 
adjunct al Ministrului Comerțului 
Exterior.

(Agerpret)

și Stanciu Stoian. secretar general 
al Ligii române dc prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

La plecare, la aeroportul Otopenl, 
membrii delegației au fost salutați 
de deputății ion Mărgineanu. secre
tar al Marii Adunări Naționale, Ro
man Moldovan, Mircea Rebreanu și 
alte persoane oficiale.

A fost de față Li Min Su, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

(Agerpres)

Duminică dimineața oaspeteJa a 
părăsit țara noastră. La plecare, pe 
aeroportul internațional Otopeni, 
oaspetele a fost condus de ing. lo
se! Ionescu, secretarul Comisiei na
ționale de demografie, de alte per
soane oficiale. Au fost de față Sa
yed Abbas Chedid, director ai Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București, și Alexander H. Rotival, 
reprezentantul permanent la Bucu
rești al programului, Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare.

(Agerpres)

In 33 comune vilcene au avut 
loc duminică manifestări consacrate 
aniversării Revoluției din 1848 in 
cadrul cărora lectori ai comitetului 
județean de partid au prezentat ex
puneri despre importanța ' istorică a 
evenimentelor desfășurate acum 125 
de ani.

Sesiunea științifică intitulată „Anul 
1848 in conștiința neamului româ
nesc", care a avut loc duminică la 
Brăila, a prilejuit prezentarea unor 
interesante comunicări. Dintre acestea 
reținem „Probleme fundamentale ale 
Revoluției de la-1848“ „Anul 1848 la 
Brăila", „Anul 1848 în spiritualitatea 
neamului românesc" și „Militantis
mul literaturii pașoptiste", realizate 
de profesori membri ai filialelor so
cietăților de științe istorice și filolo
gice. Simpozionul a fost urmat de un 
spectacol omagial prezentat de actorii 
teatrului din localitate.

O sesiune de referate și comunicări 
științifice a avut loc duminică și la 
Slatina. La această manifestare dedi
cată Revoluției din 1848 au luat parta 
sute de elevi și cadre didactice care 
au urmărit cu interes referate pre
zentate de activiști de partid, 
cercetători de la Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia si de la institutul de istorie 
„Nicolae Iorga". Asemenea simpozi
oane, care au evocat momentul re
voluționar 1848, au avut loc și la 
Caracal, Corabia, Balș și Drăgănești- 
Olt.

Forme moderne
de servire

a populației
înDe citva timp, la intrarea ... 

marile întreprinderi industriale 
din Bacău și Buhuși, I.C. „Ali
mentara** a instalat o serie de 
cutii speciale pentru colectarea 
comenzilor. Despre ce este vor
ba ? înainte de a intra in fa
brică, oamenii înscriu pe o hir- 
tie mărfurile de care au nevo
ie, precum și magazinele de spe
cialitate cele mai apropiate de 
locuințele lor, de unde doresc 
să-și procure produsele. La ie
șirea din schimb, ei pot ridica 
din magazinele respective pro
dusele solicitate preambalate. In 
felul acesta, timpul afectat cum
părăturilor se scurtează de ci
teva ori. Pentru asemenea servi
cii nu sc percepe nici o taxă 
suplimentară. Directorul I.C. ,,A- 
limentara", Gicu Manolache, ne 
spunea că există o permanentă 
preocupare perjtru găsirea unor 
noi forme de servire a consu
matorilor. în scopul economiei 
de timp si asigurării unui co
merț modern, civilizat. în ulti
ma vreme a fost introdusă, la 
toate magazinele, servirea pe 
bază de comandă la oră fixă, 
iar la Bacău s-a înființat și o 
casă de comenzi — „Mercur". 
Nu demult, în cartierul Corni
șa Bistriței a fost deschis pri
mul magazin de tip BIG, unde 
gospodinele găsesc o gamă va
riată de produse. Asemenea 
maga-’tne vor fi deschise. în 
curînd, și în cartierele C.F.R. și 
Partizanul din Bacău, ca și în 
centrul orașului Buhuși. Tot din 
rindul acestor unități face par
te și magazinul „Non-Stop" din 
Bacău, unde cumpărătorii gă
sesc la orice oră din zi și din 
noapte tot felul de produse ali
mentare.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii1



viața internațională______
Interviul acordat de AMERICA LATINĂ

tovarășul Nicolae Ceaușescu
■ Relațiile economice să fie așezate 

pe baze echitabile — declară pre
ședintele Republicii Costa Rica

ziarului
(Urmare din pag. D

în viața Internațională. După pă
rerea noastră, nici o problemă nu 
poate fi soluționată în mod viabil 
fără participarea activă a tuturor 
statelor interesate, independent 
de mărimea lor.

In ce privește colaborarea din
tre România și Italia a? dori să 
menționez cu satisfacție faptul câ 
în multe probleme internaționale 
țările noastre au conlucrat strîns, 
inclusiv in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite. Ținînd seama de 
problemele complexe ce urmează 
să fie soluționate în viitor, inclusiv 
în ce privește problemele securită
ții europene, apreciez că România 
și Italia pot să aducă o contribuție 
însemnată în găsirea soluțiilor care 
să țină seama de interesele tu
turor statelor și să asigure o pace 
trainică.

ÎNTREBARE : Atît Româ
nia, cit și Italia au fiecare — 
în condițiile lor specifice — 
legături și interese șt în afara 
continentului european. As
tăzi, tinde să prevaleze o apre
ciere mai curind pozitivă asu- 
pra stadiului relațiilor inter
naționale in lume. Mai îngri
jorătoare apare insă o întrea
gă serie de probleme econo
mice internaționale. Ce ar tre
bui făcut, după părerea dum
neavoastră, pentru a nu se că
dea din nou în situațiile de 
încordare din trecut și pentru 
a se favoriza realizarea de noi 
progrese pe calea colaborării 
pașnice ?

RĂSPUNS : Dezvoltarea vieții 
Internaționale, inclusiv în ce pri
vește domeniul economic și știin
țific, reclamă o intensificare a co
laborării între statele de pe dife
rite continente- România acționea
ză foarte intens in această direcție 
și, după cit se știe, acest lucru îl 
face și Italia. Practic, toate statele 
fac astăzi acest lucru, pentru că nici 
o țară nu se poate dezvolta dacă 
nu participă activ la diviziunea 
internațională a muncii.

Desigur, problemele, inclusiv 
cele ale colaborării economice, sînt 
foarte complexe, ținînd seama mai 
ales de faptul că există un număr 
mare de state subdezvoltate, ceea 
ce ridică în fața țărilor dezvoltate 
problema găsirii formelor celor 
mai potrivite de a acorda un aju
tor corespunzător ridicării econo- 
mico-sociale și lichidării — sau, cel

ROMA ASTEAPTA CU Viii INIERES

VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. D

științific, arată că, in prezent, a- 
cestea sînt dintre cele mai active 
in toate sectoarele. Referindu-se la 
perspectiva dezvoltării acestor re
lații. comentariul pune in evidență 
rolul deosebit de important pe care 
11 are și in această privință vizita 
in Italia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. „Personalitatea pre
ședintelui Ceaușescu — scrie co
mentatorul diplomatic al agenției 
A.N.S.A. — și relațiile speciale, În
deosebi pe plan cultural, dintre cele 
două țări, bazate pe afinități isto
rice și de limbă și care constituie 
baza acestor excelente raporturi 
economice, comerciale și de colabo
rare tehnică si științifică intre Ita
lia și România, conferă vizitei o 
semnificație cu totul deosebită". 
Referindu-se la problemele colabo
rării bilaterale, agenția remarcă că 
discuțiile pe care președintele ro
mân le va purta la Roma vor avea 
drept obiectiv dezvoltarea continuă 
a acestei colaborări, mai ales in do
meniul unor proiecte economice 
comune.

Numeroase comentarii sînt con
sacrate politicii externe promovate 
de România, pozițiilor constructive 
pe care aceasta ]e-a adoptat și le 
adoptă, in diferite probleme ale 
vieții internaționale. „Guvernul de 
la București, cu o consecvență ți o 
principialitate care impun respec
tul ți admirația întregii lumi — 
scrie ziarului ..Avânți" — acționea
ză, nu de astăzi, pentru ca in Eu
ropa, intre state șl popoare să se 
instaureze un climat de încredere, 
de colaborare ți înțelegere care 
să permită, miine, depășirea ace
lor poziții ce se înfruntă direct și 
care divizează continentul", tn a-

puțin, micșorării — decalajului 
care există astăzi între țările dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare.

Asistam, după cum se știe, și la 
o anumită intensificare a contra
dicțiilor economice dintre unele 
țâri. De altfel, criza monetară in
ternațională este tocmai o expresie 
a acestei stări de lucruri.

Pentru a asigura o soluție co
respunzătoare și a crea condiții 
pentru un progres economic gene
ral, trebuie să se pornească, după 
părerea mea, de la necesitatea sta
bilirii unor relații pe baza deplinei 
egalități între toate statele, de la 
înlăturarea unor restricții și ba
riere care se ridică în calea unei 
conlucrări libere între state. în 
același timp, trebuie să se aibă 
în vedere realizarea unor raporturi 
cit mai echitabile, mai cu seamă 
între țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare.

Sînt, fără îndoială, și alte pro
bleme ce trebuie să-și găsească o 
soluționare corespunzătoare, care 
să ducă, realmente, la crearea unor 
relații noi — atît politice, cît și e- 
conomice — între state. Este de 
înțeles că aceasta nu va fi deloc 
ușor. Dar, dacă dorim să evităm 
apariția unor noi complicații și 
noi încordări, va trebui să acțio
năm în această direcție. Așa cum 
am menționat cînd am vorbit de 
Europa, un rol important în di
recția aceasta revine partidelor co
muniste și muncitorești, partidelor 
socialiste, mișcărilor de eliberare 
națională, partidelor politice de
mocratice, mișcărilor de masă, 
ca și, în general, maselor largi 
populare, care vor trebui să aibă 
pînă la urmă cuvîntul hotărîtor în 
viața internațională — desigur, 
pornind de la exercitarea cuvîntu- 
lui lor, în primul rînd pe plan In
tern, în asigurarea unei orientări 
democratice, atît naționale, cît și 
internaționale. Progresul pe calea 
unei colaborări pașnice nu poate 
fi realizat decît cu participarea 
tuturor națiunilor, a tuturor po
poarelor și, în acest sens, forțele 
politice revoluționare, democratice 
au o răspundere deosebit de mare 
în momentul de față. Aceasta ne
cesită o mâi bună colaborare, în
tărirea unității lor, desigur, a uni
tății care să se bazeze pe dreptul 
fiecărui partid de a-și elabora linia 
sa politică, în concordanță cu con
dițiile din fiecare țară și, tot
odată, să asigure o colaborare 
strînsă în problemele de Interes 
comun.

ceastă ordine de idei, agenția 
A.N.S.A. relevă activitatea neobo
sită a președintelui Ceaușescu În
dreptată spre dezvoltarea constantă 
a raporturilor României cu țările 
socialiste și, in aceiași timp, cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială, in spiritul 
principiilor coexistenței pașnice.

Evidențiind că in centrul convor
birilor româno-italiene referitoare 
la problemele internaționale se vor 
afla aspectele cele mai importante 
care privesc Europa și întreaga 
lume contemporană, probleme care 
au format deja in cursul ultimilor 
ani obiectul unor schimburi de ve
deri intre reprezentanții celor două 
guverne, ziarul ..TI Giorno“ subli
niază că „intilnirile și convorbirile 
pe care președintele Ceaușescu le 
va avea cu președintele Leone ți 
cu primul ministru Andreotti au o 
valoare ți importanță deosebite".

De altfel, așa după cum se apre
ciază aici, întreaga vizită a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României in Italia va constitui un 
eveniment remarcabil. Ea va con
tribui la o mai bună cunoaștere și 
apropiere, la dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri, a legăturilor 
tradiționale între cele două țări și 
popoare.

Agenda bogată a vizitei, progra
mul manifestărilor. numeroasele 
lntilniri și convorbiri oficiale sînt 
așteptate de opinia publică italia
nă cu viu interes, expresie a înal
tei stime față de șeful statului ro
mân. a convingerii că vizita sa va 
constitui o nouă afirmare a politi
cii externe a României, in interesul 
dezvoltării continue a bunelor rela
ții româno-italiene și. In același 
timp, un aport de prim ordin la 
cauza păcii și colaborării interna
ționale.

SAN JOSE 20 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la reuniunea țărilor expor
tatoare de banane, care se desfășoa
ră la San Jose, președintele Republi
cii Costa Rica, Jose Figueres, a ară
tat că monopolurile nord-americane 
stabilesc prețuri deosebit de scăzute 
la materiile prime și produsele pro
venind din țările în curs de dezvol
tare. in timp ce scumpesc mărfurile 
destinate piețelor din aceste state. O

■ Statul Panama 

zuirii tratatului
CIUDAD DE PANAMA 20 (Ager- 

pres). — Republica Panama este dis
pusă să negocieze cu Statele Unite 
ale Americii asupra Canalului de Pa
nama, avi nd in vedere că, în pre
zent, există o atmosferă favorabilă 
pentru asemenea tratative, a decla
rat ministrul panamez de externe, 
Juan Antonio Tack. In ultimii doi 
ani, a spus el, noi am acționat in di
recția ajungerii la un acord cu S.U.A. 
cu privire la principiile care să stea 
la baza unui nou tratat asupra Ca

B P. C. din Salvador preconizează 

unirea forțelor democratice din tară
SAN SALVADOR 20 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Partidului Co
munist din Salvador a dat publicității 
o declarație in care cheamă poporul 
să lupte pentru apărarea drepturilor 
ci rile și a prevederilor constituțio
nale. Comuniștii — se spune în do
cument — cheamă clasa muncitoare 
din Salvador să-și unească eforturile 
pentru realizarea reformelor promise

Cintâreți români distinși 
cu marile premii 
ale concursului 
de la Nagasaki

TOKIO 20 (Corespondență de 
la Fl. Țuiu). Al treilea concurs 
internațional „Madame Butter
fly", organizat la Nagasakt in 
memoria celebrei cîntărețe japo
neze Tamaki Miura, s-a încheiat 
cu un succes de prestigiu al 
școlii românești de operă. So
prana Eugenia Moldoveanu, 
prim-solistă' a Operei din Bucu
rești, și tenorul Emil Gherman, 
de la Opera din Cluj, s-au cla
sat fiecare pe locul întii, ciști- 
gind marile premii ale concursu
lui. Înaltele distincții le-au fost 
luminate artiștilor români de 
Maria Callas și Giusepe di Ste
fano, invitați de onoare oi 
concursului.
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agențiile de presa transmit:
Primul ministru ai An

gliei, Edward Heath, se va Intilni, 
luni și marți, la Paris, cu președintele 
Franței, Georges Pompidou. Convor
birile dintre cei doi oameni de stat 
se înscriu in cadrul amplelor oon- 
tacte politico-diplomatice dintre ță
rile occidentale, menite să pregă
tească negocierile dintre țările Eu
ropei occidentale și S.U.A.

La invitația Comitetului 
sovietic pentru securitate 
europeană, ° dolesatie de rePr--- 
zentanți ai sindicatelor și ai Partidu
lui Laburist din Anglia a făcut o vizită 
În Uniunea Sovietică. Cu acest prilej.

Misiunea „Skylab“
• Pregătiri pentru salvarea programului • Sarcina difi
cilă încredințată astronauțllor Conrad, Kerwin și Weitz

HOUSTON 20 (A-
gerpres). — Princi
palul obstacol in ten
tativa de depanare a 
laboratorului spațial 
american s-ar putea 
dovedi resturile scu
tului antitermlc dis
trus imediat după 
lansarea de la Cape 
Kennedy, care plu
tesc in jurul stației 
spațiale — infor
mează oficialitățile
N.A.S.A. După stu
dierea fotografiilor 
luate prin telescop, 
există certitudinea 
că fragmente ale u- 
nuia din cele două 
panouri solare prin
cipale se deplasează 
in urma laboratoru
lui. De aceea, in 
primele momente ale 
apropierii de „Sky- 
lab", astronauții — 
care, după cum s-a 
anunțat, vor fi lan
sați de la Cape Ken
nedy vineri. 25 mai 
— vor încerca să în
lăture aceste resturi,

cu ajutorul unui fel 
de toiag cu care vor 
fi dotați. Dacă vor 
descoperi, așa cum 
se speră la Houston, 
că al doilea panou 
solar principal este 
la locul său, dar nu
mai parțial extins, 
Conrad, Kerwin și 
Weitz vor utiliza a- 
celași instrument
pentru deblocarea 
lui. Dacă manevra- 
va reuși, se va res
taura o capacitate de 
curent electric su
ficientă pentru efec
tuarea unui program 
complet din punct 
de vedere al dura
tei : 28 de zile pen
tru primul echipaj și 
cite 56 pentru cele
lalte două.

Aceasta insă 
eventualitatea că 
trei astronauți 
vor îndeplini princi
pala lor sarcină : do
tarea laboratorului 
cu un nou înveliș 
termoizolant. In ve-

in 
cei 
iși

astfel de politică, a subliniat el, de
termină accentuarea sărăciei maselor 
populare din țările noastre.

Exprlmîndu-și Încrederea că rela
țiile comerciale vor fl așezate pe 
baze echitabile. Jose Figueres s a- 
firmat că realizarea acestor obiecti
ve ale țărilor in curs de dezvoltare 
este posibilă prin dezvoltarea și di
versificarea legăturilor cu țările so
cialiste.

insistă asupra revi- 
încheiat cu S. U. A.

nalului de Panama, dar, în momentul 
cind se părea că vom ajunge la o 
Înțelegere, partea americană a for
mulat alte puncte, inacceptabile pen
tru noi.

Totodată, Juan Antonio Tack r 
subliniat că Republica Panama se 
opune unei interpretări unilaterale a 
tratatului din 1903, care ar da drep
tul Statelor Unite ale Americii să 
lărgească actualul canal sau să con
struiască noi ecluze la acesta.

de către autorități și, în primul 
rind, a reformei agrare, pentru Îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de trai in raport cu creșterea costu
lui vieții. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, relevă declarația, este nece
sară realizarea unui front comun al 
tuturor forțelor democratice din țară, 
inclusiv atragerea elementelor pro
gresiste din cadrul armatei.

Marea Britani®. Cîteva mii de muncitori au demonstrat, recent, în localitatea Shotton în semn de protest împo
triva proiectului de închidere a uzinelor siderurgice din oraș

au fost discutate probleme privind 
mișcarea în favoarea asigurării secu
rității pe continentul european.

Consiliul economic șl so
cial al O.N.U. “ ad°p!at ln u™>- 
nimitate o rezoluție în conformitate 
cu care Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) urmează să instituie un 
,.program minimal de securitate in 
domeniul alimentar", in cadrul că
ruia toate statele producătoare sau 
consumatoare de cereale iși vor Îm
părți responsabilitățile pentru stabi
lirea unor plafoane minime ale ne
voilor și stocurilor mondiale de ce
reale.

centre 
ameri- 

lucrează cu 
pentru 

unei 
eficiente

derea facilitării el, in 
numeroase 
aerospațiale 
cane sc l 
febrilitate 
producerea 
„umbrele" 
și ușor de manevrat. 
Sînt luate in consi
derare soluții vari
ate, care includ in
stalarea pe suprafe
țele expuse a unor 
baloane gonflabile. 
Toate variantele ur
mează să fie prezen
tate la Cape Ken
nedy pînă marți la 
prinz, pentru a se 
permite testarea lor 
in condiții de im
ponderabilitate si
mulată. Dacă echipa
jul nu va reuși in 
încercarea de a pro
teja laboratorul de 
razele Soarelui, misi
unea sa va lua sfir
șit după cîteva zile. 
Revenirea pe Pămint 
insemnînd și sfirși
tul programului.

„Noua strategie pentru 
eliberarea deplină a Africii"

Un document al sesiunii Consiliului ministerial al O.UJk.
ADDIS ABEBA 20 (Agerpres).

Consiliul ministerial al Organizației 
Unității Africane, reunit In cea de-a 
21-a sesiune a sa la Addis Abeba, a 
aprobat, simbătă, „noua strategie 
pentru eliberarea deplină a continen
tului". Documentul pregătit de Comi
tetul celor 17 al O.U.A. (Comitetul 
eliberării) se referă la situația ac
tuală și perspectivele mișcărilor de 
eliberare din teritoriile africane afla
te incă sub dominație străină. în 
acest context, se pune un accent deo
sebit pe necesitatea creșterii efica
cității mișcărilor de eliberare, reco- 
mandindu-se intensificarea colabo
rării lor și unitatea de acțiune a or
ganizațiilor patriotice. Se preconi
zează, totodată, o vastă acțiune di
plomatică pentru dobindirea unui 
susținut sprijin internațional față de 
lupta de eliberare din ultimele colo

Amplificarea divergențelor intre Islanda 
și Anglia privind zonele de pescuit

LONDRA 20 (Agerpres). — Elicop
tere ale marinei de război britanice 
au început, simbătă după-amiază, ope
rațiuni de survolare a traulerelor de 
pescuit aparținind Marii Britanii, 
care se află in interiorul zonei na
ționale de pescuit a Islandei — a 
anunțat un comunicat al Foreign 
Officeului. Elicopterele operează de 
la bordul unor fregate ale forțelor 
navale britanice, care patrulează in 
afara limitelor celor 50 mile ale zo
nei islandeze. Comunicatul precizează 
că fregatele vor fi trimise în interio
rul zonei naționale islandeze de pes

Monedă națională în 
Mauritania. Ministnd de Ilnant* 
al Mauritaniei, Sou mare Diaramoune, 
a anunțat că guvernul său a hotărit 
crearea unei monede naționale — 
„ugiya", cu o valoare egală celei a 
frjincului C.F.A. El a menționat că 
această paritate a fost stabilită in 
vederea facilitării schimburilor co
merciale ale Mauritaniei cu țările 
care fac parte din așa-numita 
„zonă a francului".

Lectoratul de limbă șl ci
vilizație română de la Sor- 
bOHCI a orSanizat o seară de poezie 
Lucian Blaga. După prezentarea ope
rei poetului, făcută de criticul lite
rar Eugen Simion, studenții secției 
de română au citit poeme in tălmă
cirea lor. Seara de poezie s-a În
cheiat printr-o dezbatere asupra poe
ziei lui Blaga, la care au participat 
cadre didactice dc la Sorbona și alțl 
oameni de cultură.

0 furtună de zăpadă 
bișnuită pentru această perioadă s-a 
abătut asupra unor întinse zone din 
statul New York, in timp ce în re
giunea de țărm din estul acestui stat 
și in Michigan s-au înregistrat tem
peraturi minime record. In localita
tea Oneonta, la circa 100 kilometri 
sud de Syracuse, precum și in Boon
ville, la nord de Utica, stratul de ză
padă a atins grosimea de 15 centi
metri. Vinturile puternice au provo
cat pagube rețelei electrice. în zona 
Oneonta a fost declarată starea de 
urgență.

Secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, a sosit in
tr-o vizită oficială la Rio de Janeiro, 
unde va avea convorbiri cu președin
tele Emilio Garrastazu Medici și cu 
alte oficialități braziliene, in cadrul 
turneului întreprins pe continentul 
latino-amerlcan.

Delegația laoțiană, condu_ 
să de Nuhak Fumsavan, membru al 
Comitetului Permanent al C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, și-a în
cheiat vizita la Havana, in cursul 
căreia a fost primită de Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, prim-mi- 
nistru al guvernului revoluționar al 
Republicii Cuba. 

nii africane. în ceea ce privește ro
lul O.U.A., documentul prevede creș
terea sprijinului moral șl material a- 
cordat mișcărilor de eliberare de pe 
continent

In cadrul lucrărilor Consiliului mi
nisterial a fost adoptat, de asemenea, 
raportul experților asupra dreptului 
maritim, care prevede stabilirea la 12 
mile marine a limitei apelor terito
riale ale țărilor africane. Se mențio
nează insă că membrii O.U.A. iși 
rezervă dreptul de a stabili pînă la 
200 de mile de coastele lor „o zonă 
economică exclusivă", In interiorul 
căreia ele lși exercită suveranitatea 
absolută asupra resurselor marine, 
biologice șl miniere. Textul prevede, 
în același timp, că statele africane 
care nu au acces Ia ocean sau posedă 
o ieșire maritimă Îngustă, pot fl aso
ciata la exploatarea acestor resurse.

cuit in cazul în care se vor produce 
noi incidente, care vor pune în peri
col viața membrilor echipajelor.

In legătură cu această decizie a 
guvernului britanic, premierul Islan
dei, Olafur Johannesson, a declarat 
că „o asemenea acțiune înseamnă a 
înlătura orice posibilitate de conti
nuare a negocierilor dintre cele două 
țări". Totodată, premierul lslandez a 
precizat că, dacă navele marinei de 
război britanice pătrund În interiorul 
zonei naționale de pescuit a Islandei 
„ o situație complet nouă și foarte 
serioasă" va fl creată.
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cității comunicatul comun Jn urma 
vizitei întreprinse în Republica Mali 
de Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian și președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. Con
vorbirile dintre Norodom Sianuk și 
președintele tării gazdă. Moussa 
Traore — relevă comunicatul — au 
confirmat oportunitatea unui larg 
schimb de vederi asupra relațiilor 
bilaterale și a diferitelor aspecte ale 
situației internaționale, în special, 
din Asia. Africa și Orientul Apropiat

Reprezentanți ai R. A. 
Yemen și ai R.D.P. a Yeme- 
nullli au să creeze un co
mitet comun a cărui sarcină o re
prezintă stabilirea modalităților de 
constituire a unei organizații politice 
unificate a celor două state yeme- 
nlte. Agenția M.E.N. relatează câ 
această măsură a fost adoptată în 
spiritul acordurilor privind realizarea 
uniunii între Republica Arabă Ye
men și Republica Democratică Popu
lară a Yemenului, la sfirșitul unei 
reuniuni de trei zile a delegațiilor 
din cele două țări.

La Santiago de Chile «u 
luat sfirșit lucrările celui de-al 5-lea 
Congres al Organizației latino-ame- 
ricane a studenților (O.C.L.A.E), la 
care au participat delegații din 20 
de țări de pe continent. Participan- 
ții la congres s-au pronunțat pentru 
realizarea unor reforme universitare, 
care să corespundă actualelor condi
ții din țările Americii Latine și pen
tru democratizarea invățămintului 
superior.

Echipa de aipiniști aus- 
tlivCif condusă de Franz Huber, a 
renunțat la cucerirea piscului hima- 
layan Dhaulagiri (8172 metri) din 
cauza condițiilor meteorologice ne
favorabile. Mesajul primit la Kat- 
mandou precizează că cei nouă al- 
piniști au luat această hotărire sâp- 
tămina trecută, după stabilirea ce
lei de-a cincea tabere. In ultimii doi 
ani, șapte echipe de aipiniști — cinci 
japoneze și două austriece — nu au 
reușit să ajungă la punctul final. 
Cinci dintre membrii uneia din echi
pele austriece, împreună cu un șer- 
paș, și-au pierdut viața, în anul 1969, 
intr-un accident survenit in timpul 
tentativei de escaladare a piscului 
Dhaulagiri.

Tabloul „Fată în alb", 
lui Henri Matisse, a fost furat, sim
bătă, de la Muzeul de artă modernă 
din Goteborg (Suedia). Lucrarea 
este evaluată la 450 000 dolari.

DE PREIUTINDEMI
„ZI FĂRĂ 

AUTOMOBILE’
Pentru a protesta împotriva 

proliferării inconștiente a tra
ficului auto, principală sursă de 
poluare ln orașe și pentru a 
promova transportul ln comun, 
„Asociația pentru drepturile 
pietonului" din Paris intențio
nează să transforme ziua de 5 
iunie — Ziua internațională a 
mediului înconjurător — in „Zi 
fără automobile".

Cu acest prilej, va avea loc, 
de la poarta Versailles pină la 
gara Montparnasse, o mare ma
nifestație sub lozinca „dușmanii 
omului — mașinile". Dat fiindcă 
trotuarele în general sint ocu
pate de automobile parcate, de
monstrația se va desfășura de-a 
lungul... părții carosabile, care, 
măcar pentru o zi, va fi elibe
rată de traficul auto, in timp ce 
pietonii nu vor avea de suferit, 
tot pentru o zi, consecințele 
poluării.

0 OAZĂ DE CĂLDURA 
IN MIJLOCUL

GHEȚURILOR VEȘNICE
Lacurile din apropierea ghețu

rilor veșnice ale masivului 
Tianșan (R.S.S. Kazahă) s-au 
dovedit a fi depozite naturale 
de energie solară. Oamenii de 
știință din Alma-Ata au consta
tat că temperatura apei acestor 
lacuri nu coboară nici in cele 
mai aspre ierni sub 10—12 gra
de, iar vara temperatura poate 
atinge chiar 50 de grade. In fie
care litru de apă din aceste 
lacuri se găsesc peste 300 de 
grame de diferite săruri. Or, 
tocmai datorită acestui fapt, apa 
poate acumula și reține vreme 
de mai multe luni căldura so
lară.

Pornind de la acest principiu, 
savanții sovietici intenționează 
să construiască instalații pentru 
acumularea de energie solară, 
care să fie folosită in scopuri 
industriale.

DUȘMANUL NR. 1 : 
BOLILE

CARDIOVASCULARE
Experți cardiologi din întrea

ga lume, reuniți la Geneva, au 
elaborat un vast program de 
măsuri pentru combaterea a 
ceea ce Organizația Mondială a 
Sănătății (O.M.S.), consideră a 
fi, pe bună dreptate, unul din 
principalele flageluri ale omeni
rii — bolile cardiovasculare, 
care, singure, produc un număr 
de victime mai mare decît can
cerul, diferite boli infecțioase șt 
accidentele de tot felul, la un 
loc.

In acest scop, specialiștii
O.M.S. au pus la punct o ampla 
strategie în vederea combaterii 
celor 11 maladii cardiovasculare 
mai importante. In general, se 
recomandă tuturor persoanelor 
trecute de 40 ani reducerea se
rioasă a consumului de grăsimi 
și cel puțin o oră de mers pe 
jos ln fiecare zi.

COLAC DE SALVARE 
PENTRU

MAI MULTE PERSOANE
„Hiloat" este un colac de sal

vare care se poate umfla auto
mat în decurs de 20 secunde, 
printr-o simplă apăsare de bu
ton. Capabil să poarte deasupra 
valurilor 4 oameni, timp de 24 
de ore, colacul este prevăzut cu 
o ancoră plutitoare, care ii con
feră o mare stabilitate. De ase
menea, datorită greutății redu
se. este ușor de lansat.

CEL MAI ÎNALT 
EDIFICIU DIN LUME

Cu ajutorul unui elicopter a 
fost montată pe o clădire din 
Chicago o grindă de oțel purtind 
stema S.U.A. și cea a orașului 
amintit. In acest fel s-a marcat 
încheierea lucrărilor de con
strucție la cea mai înaltă clă
dire din lume : 442 m. Noul edi
ficiu are 110 etaje, in încăperile 
sale puțind lucra, concomitent, 
16 000 de persoane. La etajul 
103 este montată o platformă 
de observație.

Clădirea-turn din Chicago de
pășește. in înălțime, clădirile 
„World Trade Center" și „Em
pire State Building" din New 
York, care dețineau, pînă nu de 
mult, recordul in această pri
vință.

POTCOAVE DIN PLASTIC
Secolul XX, secolul înlocuito

rilor, nu putea să nu aducă ino
vații, chiar și intr-un domeniu 
care părea intangibil : potcovitul 
cailor. De acum înainte se vor 
fabrica potcoave din material 
plastic și anume din poliuretan. 
Noile potcoave sint de 5 ori mai 
rezistente decît tradiționalele 
potcoave de metal, sint silen
țioase, nu strică pavajul străzi
lor, nu distrug copita calului, 
pentru fixarea lor recurgindu-se 
la un clei special și nu la cuie. 
Operația nu necesită o califi
care specială. Să fie acesta, oare, 
sfirșitul secularei meserii de 
potcovar ?

ELECTRONICA 
ÎMPOTRIVA... 
ȚÎNȚARILOR

ln Franța a fost realizat un 
dispozitiv electronic care, emi- 
țind, cu o frecvență determina
tă, unde electromagnetice, dă 
naștere unei „bariere invizibile" 
intre om și țințarii aflați in a- 
propiere.

Instalația are mărimea unui 
pachet de țigări, se poate atașa 
de centură și este alimentată cu 
baterii.
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