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NOASTRE.
• CARNET CULTURAL

• IN CONFRUNTARE

SCRISORI Șl RĂSPUN

SURI • SPORT • DE

PRETUTINDENI

Întîmpinat la Monrovia cu deosebită căldură,
cu puternice manifestații de simpatie și prețuire

L NICULAE CEAUSESCU A ÎNCEPUT
VIZITA UFICIAIĂ IN REPUULICA IHA

0 RECOLTA RECORD li

„SA FACEM TOTUL PENTRU A AVEA GARANȚIA CA LOZINCA 
DE A OBȚINE ÎN ACEST AN O RECOLTA RECORD SE VA PUTEA 
REALIZA. AVEM TOATE CONDIȚIILE PENTRU ACEASTA ȘI EU 
SINT CONVINS CA FIECARE DINTRE NOI, ÎNTORS ACASA, VA 
ACȚIONA IN ACEASTA DIRECȚIE". Ecoul acestui Înflăcărat Îndemn 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. rostit in încheierea lucrărilor Confe
rinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, a fost recepțio
nat in numeroase unități agricole. Cooperatorii, mecanizatorii, toți lu
crătorii din agricultură sint hotărîți să-și mobilizeze toate energiile pen
tru realizarea la timp a tuturor lucrărilor, astfel incit campania agricolă 
de primăvară să se desfășoare în cit mai bune condiții.

In notațiile lor, reporteri și corespondenți ai ziarului — prezenți 
tn diferite unități agricole — n-au făcut decit să transcrie ginduri și 
fapte din aceste zile caro exprimă hotărirea de mal sus.

IALOMIȚA

RĂSPUNSUL MECANIZATORILOR — 
CALITATEA SUPERIOARĂ A LUCRĂRILOR

Sărățeni, vom începe însămințatul 
lucernei. Dispunem de sămînță din 
producție proprie. Terenul e pregătit. 
Vom urma Îndeaproape indicaț.iil» 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta conferință, sporind pro
ducția de furaje cultivate și îmbună
tățind structura acestora pentru a 
putea asigura o bună furajare a ani
malelor".

La cooperativa agricolă din comu
na Valea Ciorii, 27 de tractoare cu 
8 discuri și 19 grape erau în brazdă. 
Mecanicul de secție, Constantin Ga- 
vriiă, arătîndu-ne tarlaua pe car» 
abia o terminaseră de discuit meca
nizatorii Marin Stamate, Stan Ga- 
vrilă și Ion Anghel, ne-a spus : „Lu
crarea, executată ireproșabil, a pri
mit calificativul de „foarte bine". 
Ața știu să răspundă mecanizatorii 
noștri chemării recentei Conferin
țe pe țară a cadrelor de condu
cere din agricultură, executînd lu
crări de bună calitate, care să duci 
la obținerea de recolte mari".

Mecanizatorii Bărăganului au lu
crat cu însuflețire în zilele consfă
tuirii, muncesc cu mai multă dărui
re, acum, pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a agriculturii, 
pentru obținerea unei producții spo
rite în acest an. în ultimele zile, ei 
au înscris în graficele de lucru 68 070 
ha grăpate, 20 000 ha discuite, 2 500 
ha semănate cu culturi din prima 
urgență. Continuă, în același ritm, 
fertilizarea griului și a ogoarelor. 
Pînă în prezent au fost administrate 
11751 tone de îngrășăminte chimice 
pe 209 305 ha. De asemenea, au fost 
încorporate în sol aproape 500 000 
tone de îngrășăminte naturale.

Un prim popas la S.M.A. Balaciu 
ne convinge că toate forțele au fost 
mobilizate intr-un scop precis: reali
zarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate. Mecanizatorii de aici au 
terminat semănatul culturilor din 
prima urgență. Ogoarele de toamnă 
— 7 117 ha — au fost grăpate în to
talitate. în toate cele cinci coopera
tive din raza stațiunii — Muntenii 
Buzău, Crășani, Balaciu, Sfintu- 
Gheorghe, Sărățeni — continuă pre
gătirea terenului. „îndată ce solul se 
va mai încălzi, spunea tov. Ion Ivan, 
președintele cooperativei agricole din
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Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

fășurării vizitei
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înainte de plecare, pe aeroport

însemnări de reporter de la marele forum 

al agriculturii

• Primire plină de însu 
flețire pe aeroportul 
Robertsfield

• Cordialitatea, respec 
tul reciproc, dorința 
de colaborare con fi 
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„BINE AȚI VENIT PLECAREA DIN BUCUREȘTI
PE PĂMÎNTUL LIBERIEI!"

însoțit de gîndurile pline de dra
goste, de urările cele mai calde de 
drum bun și deplin succes ale în
tregului nostru popor, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început duminică, 
3 martie, vizita oficială de priete
nie în Liberia, Argentina și Gui
neea — nouă și importantă acțiu
ne politică internațională a Româ
niei socialiste.

Acest itinerar — nouă solie a 
colaborării, păcii și prieteniei — 
debutează cu vizita în Republica 
Liberia, mareînd un moment de 
cea mai mare însemnătate în evo
luția relațiilor româno-liberiene : 
pentru întîia oară un șef de stat 
român vizitează prima republică 
independentă constituită pe conti
nentul african.

La capătul a mai bine de opt 
ore de zbor, timp în care sînt stră
bătuți 6 500 km, aeronava prezi
dențială aterizează la Monrovia, 
la 17,30, ora locală, 19,30 ora Bucu- 
reștiului. Pînă la trecerea gra
niței Liberiei, aeronava survolea
ză cinci țări : R.S.F. Iugoslavia, 
Italia, Algeria, Mali, Guineea.

Urmînd călătoriei istorice efec
tuate cu doi ani în urmă de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în opt 
țări ale Africii, întîlnirilor ulteri
oare cu alți lideri ai lumii afri
cane, recentei vizite în unele țări1 
arabe, prezența în Liberia a condu
cătorului statului român constituie 
o nouă și elocventă ilustrare a 
preocupării consecvente a partidu
lui și statului nostru de extindere 
a raporturilor cu statele acestui 
continent, angajate pe calea dez
voltării de sine stătătoare.

Auspicii din cele mai favora
bile și-au pus amprenta, din pri
mele clipe ale sosirii șefului sta
tului român, asupra climatului vi
zitei.

Cordialitatea deosebită cu care 
au fost întîmpinați președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, din prima clipă 
a sosirii lor pe pămîntul liberian, 
de către președintele William 
Tolbert jr. și soția sa, doamna

Victoria Tolbert, calda îmbrățișare 
dintre cei doi șefi de stat, atmosfe
ra festivă care domnește pe 
aeroport — iată tot atîtea dovezi 
grăitoare ale stimei și prețuirii re
ciproce dintre cele două țări și 
popoare, ale, dorinței comune de 
a statornici 'între ele raporturi 
strînse de cooperare.

în ambianța specifică marilor 
evenimente, pe aeroportul inter
național Robertsfield — nume ce 
evocă pe primul președinte al 
Liberiei — sint prezenți mem
brii guvernului liberian, alte per
sonalități ale vieții politice, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Monrovia.

Tovarășei Elena Ceaușescu 1 se 
oferă, în semn de ales omagiu, un 
splendid buchet de trandafiri roșii.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
prezintă șefului statului liberian și 
soției sale persoanele offciale care 
îl însoțesc : Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Cei doi șefi de stat iau apoi loc 
pe podiumul de onoare. Răsună 
acordurile solemne ale imnurilor 
de stat ale celor două țări, în timp 
ce se trag 21 salve de artilerie. Ca
racterul solemn al ceremoniei este 
întregit de aspectul festiv al aero
portului1, dominat de portretele ce
lor doi președinți, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Victo
ria Tolbert, de drapelele de stat ale 
României și Liberiei.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, în
soțit de șeful statului liberian, tre
ce în revistă compania de onoare, 
alcătuită din detașamente ale găr
zii naționale liberiene în ținută de 
paradă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește pentru cîteva 
clipe, salutînd drapelul Republicii 
Liberia. Cei doi președinți pri
mesc defilarea gărzii.

Sint prezentate președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu înaltele oficiali
tăți liberiene ; vicepreședintele re-

publicii,' James Greene, președin
tele Camerei Reprezentanților, Ri
chard A. Henries, președintele Se
natului, Frank E. Tolbert, minis
trul de externe, Cecil C: Dennis, 
ministrul finanțelor, Steven Tol
bert, ministrul justiției, Clarence 
Simpson, ministrul comunicațiilor, 
McKiridley Deshield, ministrul a- 
părării, Allan Williams, ministrul 
dezvoltării și reconstrucției. Jo
nathan Goodridge, ministrul lu
crărilor publice, Gabriel Tucker, 
ministrul agriculturii, James Phil
lips, ministrul sănătății și asigură
rilor sociale, Oliver Bright, minis
trul comerțului, industriei și trans
portului. William C. Dennis, mi
nistrul informațiilor, culturii și tu
rismului, Ben Page, ministrul eco
nomiei și planificării, David Neal, 
alte persoane oficiale.

Domnește o atmosferă plină de 
însuflețire, se aclamă in cinstea 
solilor poporului nostru, a priete
niei româno-liberiene.

Oaspeții români sînt invitați a- 
poi de gazde în salonul de onoare 
al aeroportului, unde cei doi pre
ședinți, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Victoria Tolbert se în
trețin cordial cîteva minute.

In acest moment — a declarat pre
ședintele Liberiei, VV. TOLBERT — 
doresc să vă spun, în numele po
porului Liberiei, în numele guver
nului liberian, al familiei mele și 
al meu personal, cit de bucuroși 
sîntem că dumneavoastră și doam
na Ceaușescu, răspunzind invita
ției noastre, ați putut vizita Libe
ria. Din momentul in care am au
zit plăcuta veste că ați acceptat in
vitația. v-am așteptat pe dumnea
voastră și pe doamna Ceaușescu 
cu multă, multă plăcere. Bine ați 
venit la noi !

Mulțumind, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a decla
rat : Sînt bucuros că pot să
această vizită în Liberia, să cu
nosc cite ceva din viața și 
munca poporului liberian și, in 
special, să mă intilnesc cu dum
neavoastră, domnule președinte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a părăsit, duminică di
mineața, Capitala, plecind, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în vizită oficială în Republica Li
beria, Republica Argentina și Re
publica Guineea.

In această vizită, șeful statului 
român este însoțit de tovarășii. Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
de consilieri și experți.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au'fost conduși de 
tovarășul Ioij Gheorghe Maurer și 
de tovarășa Elena Maurer, de tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
«îescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu,

Virgil Trofin, Iile Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Po- 
pescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Chivu Stoica, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț. Conducătorii de 
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali, ziariști.

A fost de față Gaspar Luciano 
Taboada, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Argentinei la Bucu
rești. Erau, de asemenea, prezenți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră.

Numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu-

Sub această uriașă cupolă se or
ganizează de obicei expoziții indus
triale. Intre 27 februarie—1 martie 
a.c., aici a fost prezentă agricultura. 
Murmurul celor peste 8 000 de soli ai 
ogoarelor pare foșnetul lanurilor de 
griu și porumb, în aer se simte mi
reasma cîmpului. Deasupra lor, în 
centrul cupolei, îți deschide petalele 
o uriașă lalea roșie, semn al înflori
rii, al primăverii ce începe, Peste 
8 000 de oameni, pe umerii cărora s-a 
clădit marea răspundere a proceselor 
de muncă în agricultură, s-au adunat 
aici la sfat. E ca atunci cînd, înainte 
de a se desprimăvăra, cei ai casei se 
adună și pun la cale toate cîte vor 
fi de făcut. Și nu este oare agricul
tura socialistă a țării o mare, o pu
ternică și armonioasă familie 7

în minutele ce preced începerea 
lucrărilor, zumzetul sălii se estom
pează, se face liniște, oamenii 
mîn cu glodurile lor.

Au venit aici să discute, 
hotărască acele lucruri care 
ducă mai departe șirul succeselor 
sfertul de veac al revoluției agrare 
socialiste, cum a definit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea sa 
procesul istoric petrecut in lumea 
satului românesc, început după Ple
nara din 3—5 martie 1949. Și iată-i 
ascultînd cuvîntul secretarului gene
ral al partidului, ascultînd, reflec- 
tînd, însuflețindu-se, retrăind drumul 
parcurs de agricultura noastră, de 
populația satelor României. De la 
exploatarea moșierească la situația
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(Continuare în pag. a IlI-a)

Mii de bucureșteni au condus ieri, la aeroportul Otopeni, pe conducătorul partidului șl statului nostru
(Foto: S. Cristian)(Continuare in pag. a Iii-a) I

de stăpîni suverani asupra pămîntu- 
lui. De la analfabetism la policalifi
carea agricolă. De la umilință 
demnitate.

„Drumul arătat de partid s-a 
vedit just !“ — rostește apăsat 
varășul Nicolae Ceaușescu, iar 
(8 000 de oameni, dar purtînd senti
mentele a milioane) izbucnește în a- 
plauze. E confirmarea celor 
parcurs acest drum istoric 
de partid.

...în marea sală un cuvint 
adesea, se face simțit și atunci cînd 
nu e rostit : răspunderea. Răspun
derea producătorilor agricoli față de 
pămînt, față de recolte, față de or
ganizarea muncii, față de folosirea 
mijloacelor tehnice, față de bunăsta
rea poporului. Răspunderea față de 
interesele întregii societăți socialiste.

— La ce vă gîndiți 7 — am între
bat-o într-o pauză pe Vasilica Be- 
jan, președintă a cooperativei agri
cole de producție din Drogu, comuna 
Galbenu, județul Brăila. După ce 
mulțimea se răspîndise in spațiul ce
lor trei inele ale pavilionului, ea ră
măsese în scaunul ei, pe ginduri.

— Mă gîndesc la cele spuse de to
varășul Ceaușescu. Ne-a vorbit exact 
despre cele ce se întîmplă la noi.

— De exemplu 7
— De exemplu, problema folosirii 

fiecărui petic de pămînt. Noi ne-am 
gindit la treaba asta. Astă toamnă 
am arat și pămîntul dintre grajduri 
și parcă tot am mai avea de făcut 
cite ceva. Cînd o să ne întoarcem 
acasă o să ne apucăm serios de 
treabă I Pe urmă, cu irigațiile. N-o 
să mai așteptăm pînă vine și la noi 
apa din sistemul mare. O să facem 
ceva chiar de anul ăsta. Sîntem ho- 
tăriți. O să 
lău...

Cea de-a 
deschis sub 
pe care o acordă statul și poporul 
nostru celor ce se dovedesc meri
tuoși în lupta pentru recolte mari, în 
procesul dezvoltării întregii agricul
turi socialiste.

Din mulțimea sălii, cel ale căror 
nume s-au făcut auzite urcă la tri
buna de culoarea griului și odată cu 
strîngerea de mină a secretarului ge
neral al partidului primesc înaltele 
distincții, titlul de Erou al Muncii 
Socialiste sau Ordinul „Meritul agri
col". Oameni obișnuiți. Și nu tocmai. 
La numele lor vom adăuga acum un 
titlu de adine respect : eroi. Eroi ai 
muncii socialiste. Eroi ai agriculturii 
socialiste.

în marea sală s-a aprins lumina 
steluțelor de aur. E ca lumina griului 
din vara ce vine.

Pentru că primăvara, vara și toam
na ce vin, anii următori vor sta sub 
semnul îndemnurilor adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu de la tri
buna conferinței, sub semnul efortu
rilor spre valorificarea integrală a 
posibilităților de care dispune agri
cultura noastră.

Semănate în ogorul receptivității 
din ideile conferinței, vor încolți expe
riențe noi, vor rodi, fără îndoială, 
succese noi. Și astfel, anul XXX al 
libertății noastre va fi și anul unui 
nou pas înainte pe drumul consoli
dării agriculturii socialiste, al victo
riilor obținute în dezvoltarea econo
mică și socială a României socialiste,

Mîhal CARANFIL,

do- 
to- 

sala

care au 
deschis

revine

luăm apă din balta Jir-

doua zi a lucrărilor s-a 
lumina înaltei prețuiri
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SCENA EXPOZIȚII
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL RADIOFONIC vă in
vită să ascultați premiera „Arhan
ghelii" de Ion Agîrbiceanu, dramati
zare de Vasile Mănuceanu. Regia : 
Titel Constantinescu. (6 serii, trans
mise zilnic, la ora 17,30, pe progra
mul 2, începînd de azi).
• TEATRUL BULANDRA vă in

vită la ultima sa premieră cu „Pyg
malion" de G.B. Shaw. Regia : Moni 
Ghelerter. Decor : Paul Bortnovschi. 
Costume : Doris Jurgea. Interpret! : 
Victor Rebengiuc. Beate Fredanov, 
artistă emerită. Mariana Mihuț, Toma 
Caragiu, Fory Etterle, Gina Petrini, 
Valeria Marian, lea Matache, Marian 
Georgescu ș.a.

• TEATRUL EVREIESC DE STAT 
a inscris pe afișul său premiera 
„Au fost odată un băiat și o fată", 
poveste muzicală de Bebe Bercovici, 
in regla autorului și a lui Rudy Ro
senfeld. Conducerea muzicală : Eu
gen Koffler. Scenografia : Diana 
Ioan Popov. Coregrafia : Adina Ce
zar. Interpret : Bebe Bercovici și 
Tricy Abramovici.

O TEATRUL PENTRU COPII SI 
TINERET DIN IAȘI anunță premiera 
spectacolului pentru tineret — CRO
NICA FAPTULUI DIVERS — spec
tacol colaj de poezie, muzică, proză 
satirică — realizat din lucrări apărute 
recent în volume, reviste și alte pu
blicații. Scenariu : Natalia Dănăilă. 
Regia : Constantin Brehnescu. Mu
zica : Sabin Pautza. Scenografia : 
Lică Nicolae. Coregrafia : Brîndușa 
Baraș. Cîntă formațiile : „Pop-Studio 
T“, studenți ai conservatorului „Geor
ge Enescu" și formația „Flacăra- 
Folk ’73".

Spectacolul „Cronica faptului di
vers" a fost prezentat în avanpre
mieră la „Clubul dezbaterilor de 
artă" al uzinei metalurgice „Nicoli- 
na“ din Iași, precum și la „Clubul 
artelor" de la Casa de cultură a ti
neretului și studenților.

• TEATRUL DE STAT DIN TIR- 
GU-MUREȘ •— secția maghiară, pre
zintă în premieră „Vilegiaturiștii" de 
Maxim Gorki. Regia : Tompa Mi- 
klâs. Scenografia : Gheorghe Szakăcs. 
Din distribuție fac parte : Csorba 
Andras, Erdos Irma. Tanai Bella, 
Ferenczy Csongor, Lohinszky Lorand, 
artist emerit, Mende Gaby, Baes Fe- 
reno, Szamossy Kornelia și alții.

In cadrul studioului teatrului, ac
trița Fana Geică, secondată de Io- 
landa Dain, a susținut spectaoolul 
„Premiera" de John Cromwel. Re
gia : Gh. Harag.

o TEATRUL DE NORD DIN SATU- 
MARE — secția română, va prezenta 
în curînd premiera „Timon din Ate
na" de William Shakespeare. Regia : 
Mihai Raicu. Scenografia : Franțois 
Pamfil. Din distribuție : Violeta Ber- 
biuc. Deda Graur, Ion Tifor — în 
rolul titular. Petre Băcioiu, Alexan
dru Bălan, Constantin Dumitra etc.

Regia : Alexa Visarion. Scenografia : 
Vittorio Holtier. Interpreți : Cornelia 
Dumitrâș, Dorina Lazăr, Florin 
Zamfirescu și Dan Tufaru.

• TEATRUL DRAMATIC „BA- 
COVIA" BACAU și-a înscris în pro
gram premiera pe țară a piesei 
„Cantemir" de Dumitru Almaș, re
constituire istorică a unor dramatice 
momente din viața marelui cărturar 
și om politic moldovean. Spectacolul 
este pus în scenă de tînărul regi
zor Cristian Pepino. Scenografia : 
Vasile Jurje. Rolul titular este sus
ținut de Mircea Belu.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
GALAȚI prezintă cea de-a cincea 
premieră din această Stagiune cu 
piesa „Căsătorie prin concurs" de 
Carlo Goldoni. Regia : Gheorghe 
Jora. Scenografia : Olimpia Damian, 
în distribuție : Mitică Iancu, Liliana 
Lupan, Lucian Temelie, Dimitrie Bi- 
tang, Anton Filip, Dorel Bantaș, Stela 
Popescu-Temelie, Leni Ștefănescu, 
Alexandru Năstase.

SAPTAMÎNA TEATRULUI 
„BULANDRA"

• TEATRUL GIULEȘTI prezintă 
în deschiderea sălii Studio "74 pre
miera „Năpasta" de I. L. Oaragiale.

Premiere 
cinematografice

O Călărețul fără cap — producție 
a studiourilor sovietice. Scenariul : 
Vladimir Vladimirov și Pavel Finn, 
după cunoscutul roman al scriitoru
lui american Mayne Reid. Regia : 
Vladimir Vainstok. Cu : Ludmila Sa
velieva, Eslinda Nunez, Enrique 
Santesteban, Oleg Vidov.

Manifestare care se va desfășura 
între 4—10 martie, „Săptămîna tea
trului «Bulandra»" va include specta
cole cu numeroase dintre montările 
teatrului (unele ajunse la un număr 
impresionant de reprezentații). In 
foaierul sălii din B-dul Schitu Mă- 
gureanu nr. 1 se va deschide miercuri, 
6 martie, la ora 19,30, expoziția 
„Caietele program ale teatrului «Bu
landra»". Joi, 7 martie, actorii teatru
lui „Bulandra" vor merge în vizită la 
întreprinderea poligrafică „Arta gra
fică". Vineri, 8 martie, teatrul va 
fi gazda profesorilor și studenților 
institutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu". Aceștia vor fi invitați să ur
mărească cea de-a 50-a reprezenta
ție a piesei „Noile suferințe ale tî- 
nărului „W“ de Ulrich Plenzdorf — 
după care vor urma discuții. Dumi
nică 10 martie, ultima zi a săptăminii. 
va fi „Ziua dramaturgiei românești" 
și va include trei spectacole. In 
cursul dimineții va avea loc verni
sajul expoziției de caricaturi „20 4- 1 
oameni de teatru" văzu ti de Valeriu 
Moisescu.

• Cîntecul Norvegiei — biografia 
romanțată a cunoscutului compozitor 
norvegian Edvard Grieg, concepută 
în stilul unui spectacol muzical-co- 
regrafic. Scenariul și regia : Andrew 
L. Stone — după un spectacol muzi
cal de Milton Lazarus. Robert Wright 
și George Forest. Muzica : Edvard 
Grieg.

• Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun", producție a studiourilor cana
diene, în regia lui Daniel Petrie. în 
distribuție : Ben Gazzara, Yvette Mi- 
mieux,-Walter Pidgeon, Ernest Borg- . 
nine. Peripețiile neobișnuite ale e- 
chipajului de pe submarinul „Nep- 
tun“, plecat în căutarea a trei ocea- 
nografi naufragiați într-o peșteră de 
pe fundul mării.

• Trenul spre stația „Cerul" — 
producție a studiourilor cehoslovace. 
Regia : Karel Kachyna. Film de a- 
ventuti pentru copii și tineret, a că
rui acțiune se petrece într-o pito
rească regiune de munte, in ultimele 
luni ale războiului.

»•

)
î
I
4_____
ț Ceaușescu în Republica Cuba ; VI- 
’ tân : Vizita oficială a tovarășului

*

Victoria, Modern : Vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Sta
tele Unite ale Americii ; l’acca : 
Vizita oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Costa Rica ; 
Popular : Vizita oficială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in Repu
blica Columbia ; Munca : Vizita 
oficială a tovarășului Nicolae

Nicolae Ceaușescu în Republica 
Venezuela ; Rahova s Vizita oficială 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Republica Ecuador ; Capitol, Lucea
fărul : Amintiri din filmotecă ; 
Festival : Puiul ; Scala, Central t 
Al. I. Cuza — ctitor al România! 
moderne ; Lumina : Gol ; Doina, 
Flacăra : Fungii ; Excelsior : Adre

santul cunoscut ; Grivlța : Zburați 
cu TAROM ; înfrățirea : Proprie
tarul ; Și totuși s-a întîmplat ; 
Dacia, Arta : Manuscrise emines
ciene ; Bncegi : Părinți și copii ; 
Unirea : Sărbătoarea ; Lira, Moși
lor : începuturi ; Drumul sării : 
Cuiul ; Ferentari : Frumoasă lume 
nouă ț* Ghileștt : - Orizont științific 
nr. 12/73 ; Cotroceni, Floreasca : 
Constantin Colibaba ; Volga : Bun 
ca ziua ; Gloria : Tejli III ; Aurora: 
Variațiuni cu haltere ; Cosmos : 
Letopisețul lui Hrib ; Progresul : 
Revista premierelor ; Clubul uzine
lor „Republica" : Din nou Formica ; 
Doina : E numai un șoricel, Ca
riera, Cavalerul și țăranul, Jane și 
Steluța, Aventură în pădure, Mena
jeria cpt. Aly, Cine a furat apa.
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• „SALONUL DE UMOR ’74“ poa
te fi vizitat la Galeriile de artă 
Simeza (b-dul Magheru nr. 2).

• Pictorul Gh. Kăducanu prezintă, 
la atelierul său din str. Mendeleev 
nr. 48, o expoziție cu cele mai recen
te lucrări.

• La Galeriile de artă „Amfora" 
(str. Mihai Vodă nr. 2) s-a deschis 
expoziția de artă decorativă Sandra 
Slătineanu.

• Galeriile Muzeului de artă din 
Cluj găzduiesc lucrările cele mai re
prezentative a 40 de artiști plastici 
amatori din județ, de toate virstele 
șl profesiile. Reunite sub genericul 
„Salonul de iarnă al artiștilor plas
tici amatori", expoziția cuprinde 
peste 100 de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, metaloplastie, cu 
o tematică foarte largă, inspirată din 
realitățile zilelor noastre și închinată 
celor două mari evenimente ale anu
lui.

• în sălile muzeului de artă din 
Cluj a avut loc, recent, vernisajul 
retrospectivei pictorului loan Sima, 
artist emerit, organizată cu prilejul 
împlinirii virstei de 75 de ani. Expo
ziția este alcătuită din 150 de lucrări 
în ulei. (Al. Mureșan).

• La Muzeul județean din Deva a 
fost deschisă o expoziție care reflectă 
străvechiul meșteșug al prelucrării 
metalelor rare și prețioase pe melea
gurile hunedorene. Sînt expuse nu
meroase obiecte de podoabă dacice 
din argint, unelte care se foloseau 
la confecționarea diverselor obiecte 
din aur și argint, monede grecești 
din secolele 3—2 î.e.n., precum și te
zaure bizantine de pe timpul împă
raților Theodorius și Iustinian. Ex
ponatele au fost scoase la iveală de 
specialiști, care au întreprins cerce
tări în perimetrul străvechilor așe
zări dacice și romane din județul 
Hunedoara. (Sabin Ionescu).

• Sălile Galeriei de artă a 
fondului plastic clujean găzduiesc 
expoziția de artă plastică a cunos
cutului pictor Teodor Harșia. Sînt 
expuse peste o sută de lucrări de 
pictură în ulei și pastel din colecția 
personală a autorului.

• In orașul Blaj, pe lingă casa de 
cultură, funcționează un cerc de artă 
plastică, care cuprinde 22 pictori 
amatori, muncitori la complexul de 
prelucrare a lemnului din locali
tate, ingineri, profesori, lucrători în 
unitățile cooperației meșteșugărești. 
Zilele trecute, pictorii amatori din 
Blaj au deschis o expoziție colec
tivă în orașul Zlatna. (Ștefan Di- 
nică).

• La Galeria de artă „Alfa" din 
Arad, filiala Uniunii artiștilor 
plastici din Republica Socialistă Ro
mânia a organizat expoziția de gra
fică (linogravuri și gravuri colorate) 
a cunoscutului artist plastic arădean 
Baăsz Imre. (C. Simion).
• Simbătă, 2 martie, la Galeriile 

de artă din Timișoara s-a deschis 
expoziția personală a pictoriței Oră- 
vițan Florica, membră a cenaclului 
din Lugoj al Uniunii artiștilor plas
tici. (Cezar Ioana).

• în sala de expoziții a Mu-, 
zeului județean, din Sf. Ghșor- 
ghe a avut loc vernisajul ex
poziției de artă plastică a trei tineri 
artiști covasneni, membri ai cena
clului din Sf. Gheorghe al U.A.P., 
Deak Maria, Kiss Bela și Deak 
Barna.

• în holul Teatrului maghiar de 
stat din Sf. Gheorghe s-a deschis o 
expoziție de artă plastică, organizată 
de cenaclul din Sf. Gheorghe al 
U.A.P. Sînt expuse 27 de lucrări de 
pictură, grafică, sculptură și artă 
decorativă. (Tomiiri Geza).

cinema

ÎNSENINARE 
LA TURDA ?

Deși din București, 
cititorul nostru Ion 
Popa ne informează 
despre situația nu 
prea bună, sub aspec
tul noluării, a orașu
lui Turda. „Despre po
luarea Turdei s-a mai 
scris în presă, s-au 
adus și electrofiltre la 
fabrica de ciment, dar 
cu toate acestea lo
cuitorii orașului su
portă în continuare e- 
fectele poluării" — 
susținea semnatarul 
scrisorii.

Din răspunsul Con
siliului popular al mu
nicipiului Iurda reți
nem o serie de măsuri 
care în final vor duce 
la diminuarea substan
țială a poluării ora
șului. „S-a luat legă
tura cu conducerea 
Combinatului pentru 
lianți și materiale re
fractare Turda. care 
ne informează că elec- 
trofiltrele suplimenta
re pentru cuptoarele 
CR 800 nr. 7. 8 și 9, 
aduse la unitate, sînt 
în curs de punere în 
funcțiune. Lucrările 
de legătură și cuplare 
ale electrofiltrelor su
plimentare în flux 
continuu cu cele exis
tente, pentru mărirea 
suprafeței de filtrare, 
sînt în curs de execu
ție de către Trustul 
instalații-montaj Bra
șov — lotul Turda și 
necesită timp pentru 
lucrări în etape succe
sive, cu opriri și por
niri ale cuptoarelor. 
Pînă în prezent s-au 
executat lucrările de 
montaj la electrofil- 
trele de la cuptoarele 
nr. 8 și 9, urmînd a se 
termina pînă la 30 
martie a.c. si cele de 
la nr. 7".

în încheiere, răs
punsul precizează că, 
în urma acestor mă
suri, se vor diminua 
în mare parte canti
tățile de praf de ci
ment ce cad asupra 
orașului. Cu cît mai 
repede, cu atît mai 
bine !

0 TĂCERE 
CARE NU-I 
DE AUR...

Secretara biroului 
organizației de partid 
de la Complexul avi
col Văleni, județul 
Argeș, Gheorghița 
Gheru, a trimis re
dacției o scrisoare am
plă referitoare la di
ferite fapte ce se pe
trec în cadrul unității.

Ea sesiza că șeful 
complexului, Ivan A. 
Ilie, comite abuzuri și 
ilegalități in dauna a- 
vutului obștesc și a 
intereselor legitime 
ale salariaților și, pe 
deasupra, are o com
portare imorală.

Redăm constatările 
esențiale cuprinse în 
răspunsul Comitetului 
județean de partid 
Argeș........S-au încăl
cat prevederile legii 
nr. 3/1972, vînzîndu-se 
păsări direct la sala- 
riați, plata făcîndu-se 
cu întîrzlere ; ...s-au 
constatat grave defi
ciente în tinerea im
primatelor cu regim 
special și tinerea evi
dentei comenzilor e- 
mise de unitate — a- 
cestea neputind fi puse 
Ia dispoziția colectivu
lui (care a verificat 
sesizarea — n.n.). în 
legătură cu desfacerea 
contractului de muncă 
al numitei Cristea Ro
zalia s-a procedat abu
ziv... Iar în celelalte 
cazuri nu s-a consul
tat cu organizația de 
partid și grupa sindi
cală, măsurile fiind 
luate de unul singur 
șl de multe ori fără 
probe temeinice, cum 
a fost cazul numitei 
Mincă Evdochia ; ...din 
cele relatate de sala- 
riați se adeverește că 
Ivan Ilie are viciul 
beției și este un om 
foarte distant în rela
țiile cu muncitorii ; 
...secretara organiza
ției de partid, trăind 
sub influența amenin
țărilor cu îndepărtarea 
din serviciu, nu a mai 
avut curajul de a tra
ge la răspundere con

ducerea administrativă 
a complexului pentru 
abuzurile și nesocoti
rea legilor statului, a 
normelor și principii
lor de partid".

In continuare, răs
punsul informează a- 
supra măsurilor luate. 
Astfel, în ședința bi
roului comitetului co
munal de partid, la 
care au participat și 
membrii de partid din 
complexul avicol, Ivan 
A. Ilie a fost sancțio
nat cu „vot de blam 
cu avertisment". S-a 
stabilit ca conducerea 
efectivă a complexu
lui avicol să fie exer
citată de consiliul a- 
sociației. De aseme
nea, de activitatea or
ganizației de bază 
P.C.R. din complex va 
răspunde, pe tot par
cursul anului, secreta
rul comitetului de 
partid comunal. Reți
nem, așadar, că orga
nizația de/partid și-a 
făcut datoria. Dar fo
rurile administrative 
ierarhic superioare 
n-au nimic de zis ? 
Nu se sesizează de 
abaterile de la nor
mele legale de gospo
dărire și gestionare a 
avutului unității, de 
încălcarea legislației 
muncii, sustragerea de 
produse din avutul u- 
nității ? S-a mers pînă 
acolo îneît s-au dat 
dispoziții paznicilor să 
nu controleze anumiți 
lucrători cu munci de 
răspundere ai com
plexului, despre care 
se afirma în scrisoare 
că sustrag zilnic pro
duse. O fi „tăcerea de 
aur" — dar aici nu 
e cazul.

CONCIS. LA OBIECT
Consiliul popular al municipiului Brăila : 

„Neajunsurile semnalate de locatarii blocului 
turn din ansamblul Viziru I au fost în majo
ritatea lor lichidate la scurt timp de la se
sizare. La ora actuală, toate apartamentele 
din bloc beneficiază în mod normal de apă 
rece, apă caldă, încălzire, lumină electrică, 
gaze. Toate instalațiile și obiectele sanitare 
sînt complete".

Consiliul popular al orașului Victoria : „Din 
cvartalul Oltului, unde locuiește cel care a 
scris redacției, în fiecare zi vin două autobuze 
care fac cîte două curse la fiecare schimb, 
față de numai un autobuz cît circula pînă 
în prezent."

Regionala C. F. București1; ,;Biroul finan
ciar Constanța a recalculat drepturile bănești 
ale manevranților care lucrează pe secția 
Ciulnița—Pasărea, a stabilit diferențele ce 
revin acestora și a întocmit statele de plată 
corespunzătoare... în scopul prevenirii unor 
asemenea erori, s-au luat măsuri organiza
torice, stabilindu-se, totodată, și regimul de 
muncă al manevranților care lucrează pe 
această secție".

Neculal ROȘCA

• Proprietarii : SCALA — 9.39;
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, CENTRAL
— 9.1&; 11,30; 13,45; 18; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cîntecul Norvegiei (ambele se
rii) : LUCEAFĂRUL — 9: 12,30;
16; 19,30, CAPITOL — 9,15; 12,30; 
16,15; 19,30.
• Trenul spre stația „Cerul*4 :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Fantastica aventură a Iul „Nep-
tun44 î BUCUREȘTI — 8,30; 11;
13,15; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45;
11.15.
• Uimitoarele aventuri ale iul 
Robinson Crusoe i DOINA 12,30; 
14,30 ; 16,45.
• Antoniu șl Cleopatra : DOINA
— 19,15.
• Cidul ; PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
• Nu trișa, dragă î LIRA — 16,30;
18; 20,15, MOȘILOR — 9; 11,15 J
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor î EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : COTRO
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Judo î VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 întoarcerea lui Magellan : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

?Stan șl Bran în Scoția — 14,30, 
omoara din lacul de argint —

16,30, Ogorul — 18,45, Extravagan
tul Mr. Teeds — 20,45 : CINEMA-W 
TECA (sala Union).
0 Aurul negru dîn Oklahoma s 
MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,30; 20.45, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Veronica se întoarce : CRÎN- 
GAȘI — 16; 18.
O Omul cu creierul transplantat : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
0 Cojocelul fermecat : MUNCA 
— 16.
0 Dacii : MUNCA — 18; 20.
0 Joe Kidd : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30, FLOREASCA 
— 15.30: 18; 20,15.
0 Trecătoarele iubiri : ARTA — 
15,30; 16; 20,15.
0 Misterioasa prăbușire : DRU
MUL SARn — 15,30; 18; 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLA- 
CÂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,1*5.
0 Coloana de Ia miezul nopții t 
POPULAR — 15.30; 18: 20.15.
0 Marele vals : PACEA — 15,30; lfi.
9 Dosare de mult uitate : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
e Aventura lui Darwin : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
0 Oamenii de pe „Flamingo44 :
UNIREA — 16; 18.
0 Luna furioasă : UNIREA —
20,15.
0 Misiunea secretă a maiorului 
Cook : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
0 Vagabondul : BUCEGI — 10; 
15,30; 19.
0 CejfiU..: VIT»AN — 15,30.
n boV« Story » — 18;
zoțBOfA.I > - ■
• Insula misterioasă s RAHOVA 
— 16,30; 18; 20.15.
a Trimestrul V : PROGRESUL — 
15,30.
0 Ultimele șase minute : PRO
GRESUL — 18; 20,15.

teatre
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handbal t Campionatele mondiale în faza decisivă

Echipa României întîlnește mîine 
la Halle selecționata Danemarcei
Odată cu meciurile disputate ieri, 

campionatul mondial masculin de 
handbal a intrat în faza decisivă, in 
lupta directă pentru cucerirea titlu
lui suprem rămînînd doar opt echi
pe. între ele, cum de fapt cunoșteam 
încă de vineri seara, se află și se
lecționata României, actuala cam
pioană a lumii. Ieri, în ultimele 
meciuri ale grupelor preliminare, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Danemarca — Islanda 19—17 
(10—10), Cehoslovacia — R. F. Ger
mania 17—11 (S—7), Suedia — Româ
nia 20—18 (9—8), Polonia — Spania 
21—15 (11—6), R. D. Germană —
U.R.S.S. 15—15 (7—4), Japonia
S.U.A. 29—18 (13—9), Iugoslavia —
Ungaria 21—18 (9—10), Bulgaria — 
Algeria 23—16 (10—9). In urma aces
tor rezultate, în seria A a semifina
lelor s-au calificat Cehoslovacia, Da
nemarca, România, Polonia, iar în 
seria B — R. D. Germană, U.R.S.Ș., 
Iugoslavia, Ungaria. Se poate lesne 
observa că în această primă fază a 
„mondialelor" din R. D. Germană, 
surprizele le-au produs echipele Po
loniei și Danemarcei, calificate în 
dauna formațiilor Suediei și, respec
tiv, R. F. Germania.

Meciul de aseară al handbaliștilor 
noștri cu echipa suedeză, transmis 
în întregime pe micul ecran, a fost 
cît se poate de echilibrat, pe toată 
durata lui. Handbaliștii suedezi au 
jucat de această dată foarte bine, reu
șind să obțină victoria. Echipa noas
tră nu a forțat, menajîndu-se pen
tru următoarele partide, foarte grele, 
decisive în lupta pentru titlu. Unele 
inexactități în apărare, ca și lipsa de

precizie în transformarea loviturilor 
de la 7 m, au privat-o aseară de o 
victorie. Din cîte am aflat, antrenorii 
Nedef și Vlase au preferat să odih
nească De unii dintre jucăto
rii de bază.’ în acest meci s-a re
marcat din nou Birtalan, golgeterul 
formației. El a marcat 9 goluri. Ce
lelalte au fost înscrise ds Gațu 
și Kicsid (cîte 3), Voina (2) și Tu- 
dosie.

Astăzi este zi de odihnă pentru 
toate formațiile. întrecerea se reia 
mîine. Echipa României întîlnește. 
Ia Halle, selecționata Danemarcei, cu 
începere de la ora 18,30. La Karl- 
Marx Stadt, Polonia joacă cu echipa 
Cehoslovaciei.

Rugbi în „Cupa națiunilor" 

ROMÂNIA —MAROC 

22 — 9
Peste 3 000 de spectatori au urmărit 

duminică la Casablanca meciul inter
național de rugbi dintre echipele 
Marocului și României, contînd pen
tru „Cupa Națiunilor" — F.I.R.A. 
Rugbiștii români au terminat învin
gători cu scorul de 22—9 (4—6), prin 
punctele marcate de Motrescu (8). 
Durbac (4), Constantin (4), Fugigi 
(4) și Nica (2).

★
RUGBI — La Dublin, In cadrul 

„Turneului celor 5 națiuni", Irlanda 
a învins Scoția cu 9—6 (9—0).

VOLEI:

Dinamoviștii pe locul doi in
în sala „Coubertin" din Paris a 

luat sfîrșit, duminică, turneul final 
al „Cupei campionilor europeni" la 
volei (masculin). Trofeul a fost cîști- 
gat de echipa Ț.S.K.A. Moscova, care 
a obținut victoria în toate cele trei 
partide susținute. In ultimul joc, 
voleibaliștii sovietici au învins cu 
scorul de 3—2 (13—15, 15—5, 15—9, 
7—15, 15—11) echipa S. K. Leipzig.

„Cupa campionilor europeni"
Echipa Dinamo București a avut o 
bună comportare în acest turneu, 
ocupînd locul doi. Dinamoviștii au 
învins în ultima partidă, cu 3—0 
(15—3, 15—5, 15—9), formația olande
ză Blokker.

Clasamentul final : 1. Ț.S.K.A.
Moscova — 6 puncte ; 2. Dinamo
București — 5 puncte ; 3. S. K. Leip
zig — 4 puncte ; 4. Blokker — 3
puncte.

FOTBAL: în prima etapă a returului

VICTORIE NETĂ A FRUNTAȘEI CLASAMENTULUI
CRONICI TELEGRAFICE

UNIVERSITATEA CRAIOVA — JIUL 5—1 (1—0). Au 
marcat : Oblemenco (min. 32 și 70), Țarălungă (min. 60), 
Bălăci (min. 61), Marcu (min. 71) pentru gazde ; Stan Ga
briel (min. 72) pentru oaspeți. • O primă repriză destul 
de echilibrată, dar apoi ut» joc la discreția craiovenilor. 
Aceștia au ratat două mari ocazii : prin Niță (în min. 19), 
care, singur de la 10 m, trage peste bară, și Oblemenco, 
care, de asemenea, a expediat peste bară mingea la 
penaltiul din min. 53.

C.S.M. REȘIȚA — STEAUA 1—1 (0—1). Au marcat : 
Iordănescu (min. 9) și Beldeanu — din 11 m (min. 83). 
• Un joc frumos, de ambele părți. După înscrierea golu
lui, Steaua a preferat ceva mai mult apărarea. Reșițenil 
au forțat egalarea și după cîteva ratări (Filipescu și Bel
deanu) au reușit aceasta prin transformarea unui penalti.

UNIVERSITATEA CLUJ — F. C. ARGEȘ 0—1 (0—1). 
A marcat : Mustețea (min. 35) • Singurul gol a fost, de 
fapt, urmarea unei greșeli evidente a portarului clujean 
Lăzăreanu ; la șutul, destul de slab, al lui Mustețea, a 
scăpat mingea din mină. Plteștenii au dominat, în gene
ral, cîștigind pe merit.

SPORTUL STUDENȚESC — POLITEHNICA IAȘI 3—1 
(1—0). Au marcat : Sandu Mircea (min. 13 și 90), Casai 
(min. 81) pentru gazde ; Marica — din 11 m (min. 86) 
pentru oaspeți. • O victorie foarte prețioasă pentru stu
denții bucureșteni, în tentativa de a evita „zona pericu
loasă" a clasamentului. Ieri au luptat mult și, în general, 
bine.

F. C. PETROLUL — C.F.R. CLUJ 2—1 (1—1). Au mar
cat : Zamfir (min. 3) și Crîngașu — din 11 m (min. 64) 
pentru ploieșteni ; Adam (min. 19) pentru clujeni. • Lup
tă strînsă pe toată durata partidei. Ploieștenii — la un 
moment dat descumpăniți că fuseseră egalați — au insis
tat cu dîrzenie și după ce au luat conducerea din nou au 
păstrat-o, nu fără a face eforturi mari.

U.T.A. — STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). A marcat : Kuhn 
(min. 22).

A.S.A. TG. MUREȘ — POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—1 
(1—0). Au marcat : Mureșan (min. 33 și 46); respectiv — 
Floareș (min. 53).

Celelalte două partide ale etapei avut loc sîmbătă t 
F. C. Constanța — Dinamo 0—0 ; Rapid — S. C. Bacău 
1—0 (a marcat Angelescu, în min. 38).

Finalele „Cupei tineretului" O REUȘITĂ DEPLINĂ
BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 

teii", Nicolae Mocanu). — lntr-un de
cor primăvăratic, cu zăpadă puțină și 
un soare călduț, simbătă și duminică, 
pe pirtiile din Poiana Brașovului, s-au 
desfășurat finalele celei mai populare 
competiții de masă a tineretului. La 
start au fost prezenți peste 1000 de 
participanți din toate județele țării și 
din Capitală, clasați pt primele locuri 
in fazele premergătoare. Elanul, e- 
nergia și ardoarea competitorilor de 
a obține rezultate cit mai bune, la 
care s-au adăugat eforturile, deloc 
neînsemnate, ale organizatorilor, au 
permis să fie învinse unele greutăți 
apărute din cauza penuriei de zăpa
dă și a durității acesteia. De altfel, 
in scopul creării unor condiții optime 
de întreceri, organizatorii au fost o- 
bligați să găsească și să amenajeze 
pîrtii prin locuri mai „ascunse", pe 
marginea pădurii, unde zăpada era in- 
trucitva mai abundentă. Au fost ca
zuri cind, pe unele porțiuni, s-a adus 
zăpadă cu coșurile, lopețile și chiar 
cu păturile.

întrecerile in cadrul probei de sla
lom s-au desfășurat pe porțiunea fi
nală a pirtiei Lupului, pe două trasee 
paralele, pentru a se putea cuprinde 
toți cei 260 de participanți. In acest 
scop, pirtia a fost marcată cu 15—16 
porți de dirijare. Zăpada dură, pe a- 
locuri înghețată, a îngreunat desigur

întrecerea. Cei mai mulți dintre con- 
curenți s-au „descurcat" foarte bine, 
dovedindu-se pregătiți pentru faza fi
nală. Nu mai puțin dificile s-au dove
dit întrecerile la sanie. Traseul ales 
— o porțiune a vechii pîrtii de bob, 
cu continuare pe Drumul roșu, in lun
gime de 700 m, cu numeroase curbe 
și zăpadă înghețată. Probele de pa
tinaj viteză, desfășurate la Tușnad 
(județul Harghita), au demonstrat și 
ele buna pregătire a concurenților, 
dorința lor de a reprezenta cu cinste 
județele din care au sosit.

Iată numele fruntașilor : La patinaj 
viteză : fete 100 m — 1. Astrid Ștefani 
(județul Alba), 2. Camelia Rădulescu 
(Galați) 3. Marieta Paltan (Mureș). 
Băieți 200 m — 1. Dan Vartolomei 
(Brașov), 2. Iosif Buzdugan (Mureș), 
3. Francisc Mikloș (Harghita).

SCHI. Proba de slalom : băieți, 
mediul sătesc — N. Urzică-Dobreanu 
(Harghita) și N. Stanciu (Brașov) ; 
fete, mediul sătesc — Elisabeta Siito 
(Sibiu) ; fete, 15—19 ani — Crista 
Birsan (Sibiu) ; studente — Agneta 
Iablonschi (Iași) ; băieți, U.G.S.R. — 
I. Tbrbk (Brașov) ; fete, U.G.S.R. — 
Adriana Iepure (Brașov) ; studenți — 
C. Brumărescu (București) ; elevi, 
15—19 ani — M. Săracu (Brașov) ; 
pionieri, 11—14 ani — C. Bucur (Pra
hova) și M. Suciu (Harghita) ; pio
niere, 11—14 ani — Ilona Nathazi 
(Harghita),

Iată ciștigătorii probelor de fond, 
disputate în Lunca lui Bălan din 
Poiana Brașov : studente, 3 km — 
Rodica Nilă (Bihor) ; studenți, 4 km
— M. Țeposu (Dolj) ; pionieri, 2 km
— I. Stoian (Brașov) ; pioniere, 1 km
— Maria Toma (Brașov) ; eleve (15— 
19 ani), 1,5 km — Georgcta Istrate 
(Argeș) ; elevi (15—19 ani), 3 km — 
I. Cojocaru (Brașov) ; băieți, U.G.S.R., 
4 km — I. Petrie (Brașov) ; fete, 3 
km — Dida Antal (Harghita) ; tineri, 
mediu rural : băieți, 4 km — Gh. 
Birsan (Harghita) ; fete, 3 km — Sa
bina Costea (Alba) ; băieți, UCECOM. 
4 km — G. Benga (Brașov) ; fete, 3 
km — Elena Lehaci (Suceava).

Concursul de sanie a desemnat ur
mătorii campioni: fete (11—14 ani) : 
Georgeta Dumitrescu (Prahova) ; fete 
(15—19 ani) : Sara Kopecsiri (Bra
șov) ; băieți (11—14 ani) : M. Mar- 
dare (Brașov) ; băieți (15—19 ani) : 
Gh. Scridon (Brașov).

Un spectacol de rară frumusețe l-a 
constituit și festivitatea de deschidere 
oficială a primei finale a „Cupei ti
neretului" de pe stadionul din Poiană, 
urmată imediat de un carnaval al ză
pezii, desfășurat pe pirtia Bradului. 
La reușita „Carnavalului zăpezii", o 
contribuție deosebită au adus-o schi
orii de performanță, elevii Liceului 
experimental de schi din Predeal, un 
grup al monitorilor de schi.

Clasamentul
Univ. Craiova 
F.C, Constanța 
F.C. Argeș 
Steaua
Dinamo
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș
C.S.M. Reșița 
Steagul roșu 
Sportul stud. 
Jiul
Univ. Cluj 
Poli. Timișoara 
Rapid
F.C. Petrolul 
Poli. Iași 
C.F.R. Cluj 
S.C. Bacău

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12 3 3 39-18
9 3 6 30-18
9 3 6 29-28
8 4 6 22-17
8 4 6 24-21
9 2 7 21-20
9 2 7 26-31
6 7 5 26-23
7 3 8 19-16
8 1 9 26-23
7 3 8 24-22
7 3 8 15-16
6 5 7 18-20
6 4 8 18-23
6 3 9 17-24
7 1 10 19-27
5 3 10 20-35
5 2 11 19-30

27
21
21
20
20
20
20
19
17
17
17
17
17
16
15
15
13
12

Etapa viitoare
(10 martie)

Politehnica Iași — Universitatea 
Cluj, Steaua — F.C. Constanța, Di
namo — F.C. Petrolul, C.F.R. Cluj — 
A.S.A. Tg. Mureș, F.C. Argeș — Ra
pid, Steagul roșu — Universitatea 
Craiova, Jiul — C.S.M. Reșița, Poli
tehnica Timișoara — Sportul studen
țesc, S.C. Bacău — U.T.A.

În cîteva rin duri
HOCHEI PE GHEAȚĂ. Ieri a 

început „Cupa Federației" la pa
tinoarul artificial „23 August" din 
Capitală. Selecționata divizionară a 
României a învins cu 7—1 echipa 
secundă a R. D. Germane. într-un alt 
joc, S.K.A. Sverdlovsk — Selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei 6—3.

BASCHET, Ieri, la sala „Construc
torul", „Voința" București a fost 
depășită de echipa I.E.F.S., într-o 
partidă în care semifinalistele „Cu
pei cupelor" au fost superioare din 
primul și pînă în ultimul minut de 
joc. Rezultat final : I.E.F.S. — Voința 
— 68—61 (35—32). Alte rezultate : 
Universitatea Timișoara — „U“ Cluj 
60—46, Olimpia — Crișul Oradea 
54—64, „U“ Iași — Constructorul 48— 
41, Voința Tg. Mureș — Sănătatea 
Satu-Mare 65—71.

CAMPIONATELE MONDIALE DB 
BIATLON au luat sfîrșit ieri 1* 
Minsk. în ultima zi a competiției, 
proba de ștafetă 4X7,5 km a revenit 
echipei U.R.S.S., care a realizat tim
pul de 2h02'48”75/100. Echipa Româ
niei a ocupat locul 7 (cu 2hl2’44”22f 
100).

BOX — Francezul Jean Claude 
Bouttier este noul campion european 
la categoria mijlocie. în meciul dis
putat la Paris, Bouttier l-a învins 
prin abandon, în repriza a 12-a, pe 
deținătorul titlului, italianul Elio Ca- 
lacabrini.

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu44 (la Sala mică a Palatu
lui) : Soliști ai scenelor lirice în 
recital : Valeria Rădulescu și Flo
rin Diaconescu — 20.

? Teatrul Național (sala mare) : 
oana Chirița — 19,30.

0 Teatrul de stat din Ploiești (în 
sala Teatrului Mic) : Dlogene 
clinele — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea — 17.

t V

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune In limba maghiară.
19,00 Buenos Aires — film de Ilie 

Ciurescu și Sergiu Stejar.
19.15 Interpretul preferat. Cîntece 

moldovenești cu Marla Schl- 
por.

19,25 1001 de seri : Prietenii lui 
Bunny Bugs.

19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : „Cum pregă

tim viitorul orașelor noas
tre

20.30 Publicitate.
20.35 Povestea unui clntec : Bala

de llfovene : Ghiță Cătănuță 
șl Corbea.

20.45 Revista Uterar-artlstlcă TV. 
Arta Intre inspirație și 
muncă.

21.30 Roman foileton : „Germinai". 
Ecranizare după Emile Zola. 
Episodul IV — „Soldații".

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Album coral. Pagini corale 

în interpretarea ansamblului 
„Maeștrii cîntărețl" din Bos
ton — S.U.A. La plan Elisea 
Puntukln. Dirijor : Allen 
Lannom.

17.45 Virstele peliculei — magazin 
de cultură cinematografică.

19,25 1001 de seri : P.rietenii lui 
Bunny Bugs.

19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii: 

„Comoara din 13 case". Epi
sodul V.

20.30 Viața economică a Capitalei. 
Azi sectorul 6.

20,50 40 de minute cu Julia An
drews și personajele iul Walt 
Disney.

21.30 Gala maeștrilor : Teodora
Lucaciu va Interpreta ari! din 
opere de Massenet, Mansi,.
Barberis, Puccini, Verdfc
Leoncavallo.

22,00 Drumuri In istoria : Curtea 
de Argeș.
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VIZITA TOUARflSULUI NICOLAE CEAUSESCU CXX

Sosirea la
(Urmare din pag. I)

Este pentru noi o deosebită 
satisfacție și bucurie că ne aflăm 
în Liberia, în patria dumneavoas
tră. Sper că vom găsi căi pen
tru o bună dezvoltare, în continua
re, a colaborării între țările noas
tre. La aceste cuvinte, președin
tele Tolbert a remarcat : „Sînt 
sigur că le vom găsi“.

Vă adresez dumneavoastră și 
poporului liberian — a spus, în 
încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu — salutul prietenesc al 
poporului nostru și al meu perso
nal.

împreună, cei doi șefi de stat ies 
fn fața clădirii aerogării. Aici, nu
meroși locuitori ai capitalei întîm- 
pină pe președintele Nicolae 
Ceaușescu cu tradiționalele tamta- 
muri, cu cîntece și dansuri, cu e- 
xuberanța și voioșia unui popor 
bucuros de a avea ca oaspeți pe 
solii națiunii noastre.

Aceleași imagini le vom reîn- 
tîlni de-a lungul drumului spre 
capitală, ori de cîte ori vor fi stră
bătute așezări muncitorești și lo
calități rurale.

Trecem prfntr-o pitorească re
giune, cu case ingenios construite, 
pe stîlpi înalți, pentru a fi ferite 
de inundații în sezonul ploilor. 
Acoperișurile policrome le dau o 
notă de fantezie și originalitate. 
Pe măsură ce ne apropiem de 
oraș, plantațiile, bogăție a țării!, 
fac tot mai mult loc construcții
lor moderne cu mai multe etaje, 
unde își au sediul instituțiile 
guvernamentale și diferite orga
nizații economice. Arterele prin
cipale Boad Street, Cartey Street, 
Benson Street sînt inundate de o 
adevărată revărsare vegetală : 
bananieri, arbori de pîine, alți ar
bori1 tropicali. De-a lungul bu
levardelor se văd stegulețe ale 
celor două țări, portrete ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu ș> 
tovarășei Elena Ceaușescu, pan
carte cu urări de bun sosit. Popu
lația salută cu multă prietenie pe 
oaspeți, agitînd, potrivit unui 
obicei al locului, frunze late de 
palmieri.

Monrovia este un oraș în plfnă 
dezvoltare, în care edificiile noi 
răsar la tot pasul. „Executive 
Mansion", reședința prezidențială, 
impresionează prin liniile sale 
sobre, constituind o reușită exem
plificare a arhitectonicii moderne.

La intrarea în reședință se află 
aliniată o gardă de onoare. Cei 
doi președinți se opresc, cîteva 
minute, pe terasa de la capătul 
monumentalei scări de la intrare, 
unde primesc onorurile militare.

Președintele Liberiei și soția sa 
Invită pe șeful statului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu în ma
rele salon al palatului, unde se 
află reuniți, pentru a saluta pe 
solii poporului român, președinții 
Senatului și Camerei Reprezentan
ților, membrii guvernului și ai 
parlamentului.

întreaga asistență ridică o cupă 
de șampanie în cinstea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu. în acest ca
dru, președintele William Tolbert 
adresează solilor poporului român 
o alocuțiune omagială.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Liberia a polarizat 
atenția tuturor cercurilor politice 
din Monrovia, a opiniei publice, 
a corespondenților străini de pre
să acreditați aici.

Aprecierile unanime subliniază 
Ideea că această vizită constituie 
un important act de politică ex
ternă al României* și Liberiei, 
menit nu numai a jalona viitorul 
relațiilor dintre cele două țări, dar, 
de asemenea, să contribuie la 
promovarea cooperării și înțelege
rii în lume.

Si*it fericit că președintele 
Ceaușescu a sosit astăzi in vizită 
în țara mea — a declarat

Din cauza decalajului de fus orar, care determină 
depășirea orei de închidere a edițiilor, relatările de 
la Monrovia despre celelalte manifestări oficiale 
din cursul serii de duminică vor fi publicate in 

numărul următor al ziarului

IN REPUBLICA LIBERIA
Monrovia
William Dennis, ministrul comer
țului, industriei și transportului. 
Am urmărit îndeaproape, cu 
admirație, activitatea domnului 
Ceaușescu și am apreciat, întot
deauna, eforturile sale constante 
puse în slujba cooperării și în
țelegerii. Ca ministru, am vizitat 
România și am participat, alături 
de alți colegi ai mei, la primele 
convorbiri economice dintre țările 
noastre. Relațiile pe care le-am 
început atunci vor primi acum, 
fără îndoială, cu prilejul vizitei 
acestei mari personalități politice 
a țării dumneavoastră și a vieții 
internaționale, un cadru nou, mai 
larg, mai consistent. Sînt con
vins că în urma convorbirilor din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele țării mele relațiile 
româno-liberiene se vor cimenta 
și mai mult, se vor extinde în 
toate domeniile de activitate, în 
avantajul nostru reciproc.

în continuarea declarației sale, 
ministrul comerțului, industriei și 
transportului a ținut să sublinieze 
că „activitatea politică internațio
nală a președintelui Ceaușescu 
este impresionantă pentru oricine. 
Ea dovedește dorința României de 
a trăi în pace și înțelegere cu 
toate popoarele, de a conlucra spre 
binele întregii lumi. Ca și dum
neavoastră, noi, liberienii, iubim 
pacea, dorim colaborarea cu toate 
națiunile, cauză căreia președinte
le Ceaușescu i-a consacrat toate 
eforturile sale. Pentru aceasta, 
pentru Ceaușescu-omul, noi îi a- 
dresăm șefului statului român un 
fierbinte „bun venit

„Deși de dată mai recentă, rela
țiile dintre România și Liberia 
sînt foarte calde șl extrem de ami
cale" — ne-a declarat domnul 
Johnny McClaine, ministru adjunct 
al informațiilor, culturii și turis
mului. „Sînt convins — a spus 
domnia sa — că vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu. personalita
te cunoscută a vieții internaționale, 
va impulsiona dezvoltarea acestor 
legături, va da noi dimensiuni 
cooperării politice, economice și 
sociale dintre România și Liberia. 
Poporul liberian a așteptat cu 
mare bucurie această vizită — pri
ma călătorie a unui șef de stat 
român în Liberia. După cum pu
teți vedea, șeful statului român a 
fost primit cu toată ospitalitatea 
rezervată marilor oameni politici, 
marilor prieteni ai Liberiei, mari
lor prieteni ai popoarelor.

La rîndul său, presa liberiană 
s-a făcut ecoul interesului deose
bit manifestat față de vizita șefu
lui statului român, consacrînd spa
ții largi acestui eveniment. Postul 
local de televiziune a difuzat un 
program special dedicat personali
tății tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
activității internaționale și efor
turilor sale de a consacra în lume 
un sistem de relații noi, bazat pe 
respectul fiecărei națiuni, pe drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele. în același timp, 
postul de radio „L.B.C." a dedicat 
mai multe emisiuni României, în 
care au fost prezentate pe larg as
pecte ale dezvoltării economice și 
social-culturale ale țării noastre, 
direcțiile principale ale politicii 
externe românești „al cărei promo
tor neobosit și plin de înțelepciu
ne este președintele Nicolae 
Ceaușescu". în emisiunea de du
minică dimineața, postul de radio 
a relevat, între altele, sprijinul pe 
care România îl dă luptei țărilor 
africane împotriva rasismului, neo- 
colonialismului, pentru dreptul 
lor suveran de a-și hotărî desti
nele proprii, fără vreun amestec 
din afară". „Să facem, a subli
niat postul de radio, președintelui 
Ceaușescu, acest prieten al nostru, 
al tuturor, o primire caldă, să-i 
urăm din suflet «bun venit.!»".

Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU 
Iosif SOCACIU

Plecarea din București
1

(Urinar» din pag. I) 

reștene au venit, la aeroport, să-1 
salute pe șeful statului român. Ei 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros „drum bun", 
precum și cele mai sincere urări de 
succes în această importantă solie 
de pace, prietenie și colaborare în
tre popoare, care — asemenea tu
turor vizitelor întreprinse de pre
ședintele Consiliului de Stat pe 
meridianele lumii — pune cu preg
nanță în evidență dorința României 

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

Survolind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, am 
deosebita plăcere să vă adresez cordiale salutări tovărășești și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Uniunii Comuniștilor și po
poarelor din Iugoslavia prietenă urări de noi și importante succese pe 
calea construirii socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al P.C.R., 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE 
Președintele Republicii Italiene

ROMA

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez un cordial salut și cele mai 
calde urări de sănătate și fericire personală, cu prilejul survolării teri
toriului Republicii Italiene. Doresc, cu această ocazie, să transmit po
porului italian prieten sincere urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER

îmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul Republicii Alge
riene Democratice și Populare, să vă adresez un cordial salut și calde 
urări de sănătate și fericire personală, precum și cele mai sincere urări 
de pace și prosperitate poporului algerian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali

BAMAKO

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Mali, doresc să vă adresez 
dumneavoastră și poporului malian prieten un cordial mesaj de salut 
și sincere urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea

CONAKRY

Survolarea teritoriului Republicii Guineea îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă transmite, stimate tovarășe președinte, un călduros salut prie
tenesc și cele mai bune urări de prosperitate și pace poporului guineez 
prieten.

în așteptarea apropiatei noastre întîlniri, vă rog să primiți asigu
rarea înaltei mele considerațiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

socialiste de a extinde relațiile de 
colaborare prietenească cu toate 
statele, de a intensifica legăturile 
cu țările în curs de dezvoltare, 
de a contribui la afirmarea 
pe arena mondială a princi
piilor de egalitate deplină în drep
turi și respect al independenței și 
suveranității fiecărei națiuni, la 
crearea unui climat de destindere, 
înțelegere și largă cooperare inter
națională.

(Agerpres)

între 26 februarie și 3 martie 1974 
au avut loc la București convorbiri 
între loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele al 
Republicii Socialiste România, și Bo- 
jidar Dimitrievici, membru al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, secretar federal pentru 
economie.

Cu ocazia discuțiilor purtate a fost 
examinată dezvoltarea de pină acum 
a colaborării și cooperării tehnice și 
economice și au fost apreciate cu 
satisfacție rezultatele obținute în 
domeniile construcțiilor de mașini 
grele, mașinilor-unelte și electroteh
nicii.

Miniștrii au examinat și convenit, 
de asemenea, noi acțiuni de interes 
reciproc de natură să contribuie la 
dezvoltarea și adîncirea în continua
re a colaborării și cooperării econo
mice în producție dintre cele două 
țări. S-a apreciat că eforturile celor 
două părți trebuie să fie și pe mai 
departe îndreptate spre acțiuni de 
lungă durată, spre încheierea unor 
aranjamente cit mai concrete în do
meniul colaborării reciproce și pe 
terțe piețe.

în timpul vizitei, secretarul federal 
pentru economie. Bojidar Dimitrie
vici, a vizitat mai multe obiective 
industriale din domeniile industriei 
construcțiilor de mașini grele, petro
chimiei și industriei de mașinj- 
unelte.

Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească și de 
înțelegere reciprocă.

La sfîrșitul discuțiilor a fost sem
nat un protocol cu privire la lărgirea 
colaborării în domeniile industriei 
construcțiilor de mașini grele, ma- 
șini-unelte și electrotehnicii.

Duminică dimineața, Bojidar Dimi
trievici a plecat spre patrie.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
Uniunii Sindicatelor 

din R.S.F. Iugoslavia
Duminică, a părăsit Capitala dele

gația Uniunii Sindicatelor din 
R. S. F. Iugoslavia (U.S.I.), condusă 
de tovarășul Dușan Petrovici-Sane, 
președintele Consiliului U.S.I., care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de activiști al sindicatelor.

Era prezent Petar Dodik, ambasa
dorul Iugoslaviei la București.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Ma

rocului, Maati Jorio, ambasadorul a- 
cestei țări la- București, a vorbit ’la 
posturile noastre de televiziune.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Albania, se 
află în țara noastră ansamblul fol
cloric „Dajti" care efectuează un 
turneu în mai multe orașe, prezen- 
tînd spectacole de cîntece și dansuri 
albaneze. Solii folclorului albariez au 
fost sîmbătă și duminică oaspeții 
orașelor Deva și Hunedoara.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

relativ rece, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit în sudul și estul ță
rii. Au căzut precipitații slabe locale 
sub formă de ninsoare în nordul Ol
teniei, în partea centrală și nord-ves- 
tică a Munteniei și în Moldova. Izo
lat, în Moldova s-a semnalat și la- 
poviță, iar in Muntenia și pe litoral, 
ploaie slabă. Vîntul a suflat moderat, 
prezentînd intensificări din sectorul 
sud-estic, local, în sudul Banatului. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 2 grade la Tg. Neamț și 
9 grade la Blaj. Izolat, în Carpații 
Orientali, s-au semnalat ceață și chi
ciură. în București : Vremea s-a 
menținut relativ rece și închisă. S-au 
semnalat precipitații slabe. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 martie. în țară : Cerul va 
fi mai mult noros, îndeosebi în ju
mătatea de sud-vest a țării, unde vor 
cădea precipitații temporare. In rest, 
precipitații locale. Vînt moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 5 grade, iar ma
ximele intre zero și 8 grade. In 
București : Cerul va fi mai mult no
ros. Precipitații slabe. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre 
Republica India, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului 
român cele mai cordiale salutări și urări de noi succese în construirea 
socialismului, pentru dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre țările și popoarele noastre.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Succese de prestigiu 
în îndeplinirea planului

ALEXANDRIA (Corespondentul 
„Scînteii", Alexandru Brad). — An
gajați în întrecerea socialistă închina
tă celei de-a XXX-a aniversări a e- 
liberării patriei și Congresului al XI- 
lea al partidului, oamenii muncii din 
județul Teleorman și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan pe primele 
două luni, obținînd peste prevederi 
o producție-marfă în valoare de 
21 811 000 lei. Depășirea este concreti
zată în țiței, mijloace de automati
zare, acid sulfuric, țesături de bum
bac. piese de schimb pentru tractoa
re și mașini agricole etc. In luna fe
bruarie, pe ansamblul județului, pla
nul a fost îndeplinit la producția glo
bală în prooorție de 102,3 la sută, iar 
la producția-marfă în proporție de 
102.4 la sută, realizîndu-se peste pre
vederi produse în valoare de 8 839 000 
lei.

★
Colectivele întreprinderilor indus

triale din județul Gorj au obținut,

Noaptea primei „șarje electrice"
Acum, evenimentul se cunoaște 

în întreaga țară. La Galați, în 
cel mai tinăr obiectiv de pe plat
forma Smîrdanului, oțelăria elec
trică, primul cuptor a inceput să 
producă. Așadar, s-au aplicat pe 
deplin indicațiile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, formulate cu prilejul 
vizitei întreprinse în combinat în 
toamna anului trecut, referitoare la 
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru ca obiectivele aflate în 
construcție să intre cît mai curînd 
în funcțiune și să dea țării sporul 
de oțel prevăzut în actualul cin
cinal.

Rodul acestor eforturi fructuoase 
ale constructorilor de la I.C.M.S.G., 
proiectanților de Ia IPROMET, cît 
și ale cadrelor tehnice și de specia
litate de la combinatul siderurgic 
gălățean s-a concretizat, în cursul 
nopții de 28 februarie spre 1 martie 
a.c„ într-o nouă și remarcabilă pre
mieră industrială : darea în exploa
tare a oțelăriei electrice și elabo
rarea primei șarje de oțel electric, 
in „cetatea metalului" de la Bu- 
năre. Preoizăm că in construcția n- 

Țudoirel.pANCEA „„„ 
corespondentul „Scînteii".

de la începutul anului și pînă a-’ 
cum, un spor la producția industria
lă de peste 14 milioane lei, concre
tizat în livrarea peste prevederile de 
plan a 380 mii kWh de energie e- 
lectrică, 62 000 tone de lignit, 1 140 000 
bucăți cărămizi și blocuri ceramice, 
370 metri cubi de cherestea din fag și 
rășinoase, mobilier din lemn în va
loare de 250 000 lei etc. Din situa
țiile întocmite la direcția județeană 
de statistică reiese că cele mai bun» 
rezultate în întrecere au fost ob
ținute de minerii din bazinul car
bonifer Rovinari, petroliștii sche
lei de extracție Țicleni, munci
torii și tehnicienii unor fabrici 
de bază de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Tg. Jiu 
și Combinatul de lianți și azboci
ment Bîrsești, lucrătorii întreprinde
rilor de industrie locală și altele.

(Agerpres)

oțelăriei electrice au fost încorpo
rate, pînă în prezent, importante 
cantități de materiale și utilaje, 
printre care : 33 000 mc beton armat 
și simplu, 3 600 tone construcții me
talice, 4 250 tone utilaje și insta
lații tehnologice, iar la stația de ra
cord adînc a oțelăriei — 140 de ta
blouri și panouri de protecție și 
distribuție a energiei, 75 de celule 
pentru posturile de 110, 35 și 6 KV, 
aproape 100 km de cabluri, 5 trans
formatoare de mare putere însu
mând 280 de tone în greutate și alte 
importante echipamente și apara- 
taje electrice. (în imaginile alătu
rate prezentăm secvențe din noap
tea primei șarje. Fotografia nr. 1 : 
se încarcă cuptorul cu fier vechi ; 
fotografia nr. 2 : are loc elimina
rea zgurii ; fotografia nr. 3 : Ilie 
Stoica, șeful secției, împreună cu 
alți colaboratori, dirijează elabora
rea primei șarje ; fotografia nr. 4 : 
în oala de turnare se descarcă pri
mele tone de oțel electric ale șarjei 
inaugurale).

face totul pentru a obține în acest an
-------- -------

o recoltă record45
MARAMUREȘ

FREAMĂT DE MUNCĂ 
IN LIVEZI Șl GRĂDINI

Sîmbătă dimineața, la ora cînd am 
început acest dialog cu brigadierul 
legumicol Atanasiu Ardelean de la 
cooperativa agricolă Ocoliș, partlci- 
panții din Maramureș la Conferința 
pe țară a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste încă se mai aflau in trenul care 
îi aducea spre casă. în satele jude
țului, oamenii se aflau pe cîmp sau 
prin grădini, fiindcă acest început de 
martie primăvăratic îndeamnă la 
muncă.

— Tovarășe Ardelean, dv. aveți 
aici, pe malul Lăpușului, pămînt 
bun, roditor...

— Bun, ziceți, pămînt bogat, dar 
vrem să-1 facem și mai bogat. 
Tocmai aceasta spunea tovarășul 
Ceaușescu alaltăieri, la conferință : 
să-1 facem să fie mai rodnic. Eu nu 
vă spun cum o să facem, ci vă spun 
cum facem azi, acum, cum am făcut 

și ieri, ce vom lucra și mîine. în 
zilele cînd în București se desfășura 
conferința noi am pregătit vreo 
390 mp de paturi calde, tar acum 
repicăm în răsadnițe 30 000 fire de 
salată. Și în tot acest timp, cu ate
lajele aducem spre grădini îngrășă- 
mintele care sporesc puterea pămin- 
tului. Cam așa înțelegem noi, grădi
narii de aici, din Ocoliș, să răspun
dem chemării conferinței de a gospo
dări mai bine pămintul.

La Ocoliș, livada de 120 ha e un 
adevărat șantier. Se fac tăieri de ră
rit, două echipe de pomicultorl exe
cută al doilea stropit de iarnă, Pînă 
acum, 80 de ha de livadă au fost 
fertilizate cu îngrășăminte chimice, 
iar restul cu gunoi de grajd. „Cînd 
cooperatorii au văzut că îngrășămin- 
tele chimice nu ajung pentru întrea
ga suprafață de livadă au hotărît să 
aducă gunoi de grajd din gospodă
riile proprii — spunea brigadierul 
pomicol Cerneștean Toma. Pămin
tul nu trebuie lăsat să slăbească. 
Acum vedeți și dv. cum înțelegem 
noi să avem grijă de pămînt".

Fie că se aflau la împrăștiatul în
grășămintelor pe viitoarele tarlale cu 
porumb de la Bozînta Mare, fie că 
lucrau la pregătirea terenului pentru 
ovăz sau in, cooperatorii și mecani

zatorii ne-au vorbit despre entu
ziasmul și satisfacția cu care au ur
mărit lucrările conferinței pe țară, 
precum și despre dorința lor ca anul 
agricol 1974 să fie cu adevărat un 
an de producție record.

Gheorcjhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

DOLJ

PĂMÎNTU
MAI BINE FOLOSIT
în numeroase unități agricole de 

stat și cooperatiste de pe cuprinsul 
județului Dolj se desfășoară ample 
lucrări de îmbunătățiri funciare pen
tru folosirea cît mai rațională a pă- 
mîntului. Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Să unim efor
turile pentru a smulge pămîntului 
recolte tot mai bogate !“ au îndem
nat pe oamenii muncii de pe ogoa
rele județului Dolj să intensifice 
aceste lucrări. Zilnic, sute de coope

ratori, ajutați de mecanizatorii din 
cadrul oficiului județean' de îmbună
tățiri funciare cu tractoare de mare 
capacitate, dragline, screpere etc. 
execută canale, nivelează terenul etc. 
Cooperatorii din Ișalnița, vestiți in 
producerea de legume, fac ultimele 
lucrări pe cele 800 ha prevăzute a fi 
irigate în acest an. Avînd asigurată 
în tot timpul anului o sursă perma
nentă de apă prin terminarea lucră
rilor lacului de acumulare de la Fin- 
tînele, țăranii cooperatori din Lipov, 
Radovan, întorsura, Cerat și-au pro
pus să irige 2 450 ha. Pînă în pre
zent au și terminat lucrările pe 1 300 
ha, săpînd peste 50 000 mc pămînt. In 
alte unități agricole cooperatiste, cum 
sînt cele din Cerăt, Celaru, Piscu- 
Vechi, Seaca de Cîmp, peste 2 000 
brațe de muncă fac lucrări pentru e- 
liminarea excesului de umiditate.

Țăranii cooperatori din Valea lut 
Pătru. regularizează pîrîul Argetoaia. 
pentru a feri terenurile agricole de 
inundații. Astfel, pe o porțiune de 
250 m, unde tarlalele sînt mai joase, 
s-a construit un dig în care au fos* 
încorporate mai bine de 4 800 mc de 
pămînt. La Preajba de Pădure sînt 
în fază de finisare lucrările la bara
jul de acumulare pe pîrîul Circea. 
La toate punctele de lucru de pe cu

prinsul județului au fost repartizat! 
31 specialiști din cadrul Oficiului de 
îmbunătățiri funciare Dolj, care în
drumă și dau asistență tehnică ne
cesară țăranilor cooperatori pentru 
efectuarea lucrărilor în cele mai 
bune condiții.

Pe baza măsurilor stabilite la Con
ferința pe țară a cadrelor de condu
cere din agricultură, în județul Dolj 
s-au întreprins măsuri Urgente pen
tru curățirea canalelor colmatate și 
îmburuienate, astfel îneît să se poată 
iriga in cele mai bune condiții în
treaga suprafață amenajată.

NIstor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

NEAMȚ

COOPERATORII ȘI-AU 
SUFLECAT MÎNECILE...

Nicolae Bostan, președintele coo
perativei agricole de producție din 
Girov, județul Neamț, s-a numărat 

printre cei peste 8 000 de participanți 
la lucrările Conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. Ală
turi de alte decorații, pe pieptul său 
strălucește acum și ordinul „Meritul 
agricol" clasa I, pe care îl consi
deră ca o prețuire a muncii tuturor 
cooperatorilor de aici pentru crește
rea producției. Reîntîlnindu-1, i-am 
pus întrebarea : Care a fost primul 
dumneavoastră gind pentru ca ideile 
programatice și prețioasele indicații 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în hotărîrile 
conferinței să fie traduse în viață 1 
„Să ne suflecăm minecile pentru a 
porni cu toată hotărîrea la muncă, 
astfel încit realizările de pînă acum 
ale fruntașilor să devină producții 
medii în fiecare unitate".

Am aflat că, de fapt, chiar în 
timpul lucrărilor conferinței, pe 
ogoarele cooperativei s-a lucrat in
tens în scopul asigurării unei baze 
trainice recoltelor viitoare. Acum, in 
cîmp, sînt foarte multe de făcut. 
Pentru a asigura o pregătire temei
nică a terenurilor destinate sfecle! 

de zahăr — cultură de la care coo
peratorii și-au propus să obțină 
40 000 kg la hectar — întreaga supra
față de 130 hectare a fost fertilizată 
cu cîte 400 kg superfosfat și cite 
200 kg îngrășăminte chimice com
plexe. De asemenea, pe anumite tar
lale s-au administrat 5 000 tone gu
noi de grajd, acțiune care continuă 
și în aceste zile. Pe tarlalele „Fața 
dealului" și „Doina" se lucra din 
plin. Peste 60 de cooperatori împrăș
tiau îngrășămintele organice, iar in 
urma lor mecanizatorii pregăteau 
terenul prin discuire și tăvălugire. 
Aici toate utilajele agricole sînt gata 
pentru a intra în brazdă.

Așadar, cooperatorii din Girov ac
ționează concret, cu răbdarea și per
severența bunului gospodar, pentru 
ca întregul program de măsuri sta
bilit de conferință privind ridicarea 
pe noi trepte a activității din agri
cultură să devină o realitate și în 
unitatea lor.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"



viața internațională

Imagine a muncii însuflețite de pe ogoarele R. D. Vietnam. Membri ai coope
rativei sătești Hai Thanh, din provincia Ham Ha, participă la uscarea ore

zului decortlcat

Cu prilejul împlinirii unui an de la semnarea 
Actului Conferinței internaționale1 1 

cu privire la Vietnam
HANOI 3 (Agerpres). — Cu prilejul 

împlinirii unui an de la semnarea, 
la Paris, a Actului Conferinței inter
naționale cu privire la Vietnam, Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a adresat o notă ministere
lor afacerilor externe ale țărilor par
ticipante la conferință, ale țărilor 
membre ale Comisiei internaționale 
de control și supraveghere (C.I.C.S.), 
precum și secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite — trans
mite agenția V.N.A.

Nota subliniază că administrația 
de la Saigon și S.U.A., contrar anga
jamentului luat, încalcă prevederile 
documentelor internaționale mențio
nate.

în încheiere este exprimată convin
gerea guvernului R. D. Vietnam că 
guvernele țărilor participante la Con
ferința internațională de la Paris își 
vor putea aduce contribuția pozitivă 
la aplicarea corectă a Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului.

★
VIETNAMUL DE SUD 3 (Ager

pres). — Cu același prilej, Ministe
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agențiile de presă transmit:
Subcomitetul permanent 

greco-iugoslav ?i a lj- 
crările consacrate cooperării în do
meniul industrial. Potrivit comunica
tului dat publicității la Atena, coo
perarea realizată în acest sector este 
satisfăcătoare. Ambele părți și-au 
exprimat dorința de a continua a- 
ceastă cooperare într-un ritm mai 
accelerat și de a o extinde la alte 
domenii de interes comun pentru 
părți.

Birmania a revenit Ia 
guvernarea constituțională. 
Deschizînd prima sesiune a Adunării 
Populare recent alese, primul minis
tru al Birmaniei, Ne Win, a anunțat 
revenirea Birmaniei la guvernarea 
constituțională. în cuvintarea inau
gurală rostită cu acest prilej în fața 
Adunării, premierul Ne Win, care a 
fost și președinte al Consiliului Re
voluționar, a arătat că, deoarece 
acum există Adunarea Populară și o

AZI LA BRUXELLES

0 nouă rundă de negocieri 
intercomunitare

„Pentru Europa «celor nouă», 
martie va fi o lună decisivă" — a- 
preciază observatorii din Bruxelles, 
unde azi începe prima rundă din- 
tr-o nouă suită de negocieri inter
comunitare, menită să scoată Piața 
comună din impasul în care se află 
încă de la sfîrșitul anului trecut. 
Politica regională a comunității și 
relațiile dintre C.E.E. și Statele U- 
nite — iată cele două dosare care 
vor fi readuse în fața miniștrilor de 
externe ai „celor nouă", prezenți 
luni și marți în capitala Belgiei.

în ce privește primul dosar, el 
a fost pus pe rol la conferința la 
nivel înalt a Pieței comune de la 
Copenhaga, din decembrie trecut, 
care a hotărit crearea unui fond de 
ajutorare a regiunilor rămase in 
urmă pe plan economic din țările 
comunității, fond ce urma să intre 
în funcțiune la 1 ianuarie 1974. Ne
gocierile pe această temă s-au do
vedit insă a fi deosebit de anevo
ioase, îneît numeroasele tentative de 
pină acum de a se ajunge la un 
compromis au fost zadarnice. Ță
rile care au de soluționat cele mai 
grele probleme regionale (Anglia, 
Irlanda, Italia) cer ca acest fond 
să fie cît mai substanțial, in timp 
ce alte state — și în primul rind 
R.F.G., care ar urma să devină 
principalul cotizant — nu sînt dis
puse să-și asume obligații prea 
mari. Alte disensiuni privesc aria 
de aplicare a politicii regionale. _ în 
acest sens, Franța, care are ea în
săși probleme legate de dezvoltarea 
regională, dorește ca acest fond să 
funcționeze în beneficiul tuturor ță
rilor membre și nu numai pentru 
un număr restrins dintre ele.

în pregătirea actualei reuniuni, 
George Thomson, vicepreședintele 
Comisiei executive a C.E.E., însărci
nat cu politica regională, a făcut 
săptămîna trecută un turneu prin 
capitalele „celor nouă" pentru a 
constata dacă se poate întrevedea 
un compromis. Impresiile culese de 
Thomson l-au făcut însă să declare 
că „4 și 5 martie nu sînt date ma
gice pentru calendarul comunită

rul Afacerilor Externe al Repu
blicii Vietnamului de Sud a adresat 
o notă țărilor participante la Confe
rința internațională cu privire la 
Vietnam, țărilor membre ale Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control și secretarului general al 
O.N.U.

Timp de peste un an — se arată 
în notă — G.R.P. al R.V.S. și-a res
pectat neîncetat angajamentele asu
mate, aplicind întru totul prevederile 
Acordurilor de la Paris. încâlcind 
angajamentele asumate ca părți 
semnatare ale acordului, S.U.A. și 
administrația de Ia Saigon — se 
spune in notă — au sporit însă în 
mod ilegal armamentul, desfășurînd 
continuu intense acțiuni militare.

G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud solicită guvernelor statelor 
interesate să adopte măsurile nece
sare pentru a contribui la aplicarea 
strictă a prevederilor Acordului de 
la Paris și ale Actului Conferinței 
internaționale cu privire la Vietnam.

nouă Constituție, menținerea Consi
liului Revoluționar nu mai este ne
cesară și, drept urmare, puterea de 
stat este transferată, cu efect ime
diat, Adunării Populare, iar Consi
liul Revoluționar, instituit in urmă 
cu 12 ani, este dizolvat.

0 conferință de presă cu 
privire la dezvoltarea turismului în 
România a avut loc la hotelul Nova 
Park din Ziirich. în fața a numeroși 
ziariști, scriitori, șefi de birouri de 
voiaj, reprezentanți ai municipalită
ții Ziirich, Ilie Voicu, prim-adjunct 
al ministrului turismului, a vorbit 
despre condițiile și facilitățile ce se 
acordă turiștilor în România. A fost 
prezentat apoi filmul turistic „Rapso
dia română".

Organizația vest-euro- 
peană de cercetări spațiale 
(E.S.R.O.) a aprobat programul de 
construire a rachetei purtătoare 

ții". Pentru numeroși observatori oc
cidentali, scrutinul indecis din Ma
rea Britanie a complicat și mai mult 
lucrurile în Piața comună. Faptul* 
că nici unul din principalele partide 
politice (laburist și conservator) nu 
pot alcătui un guvern majoritar, că 
vor trebui deci așteptate noi alegeri 
legislative, echivalează — în ochii 
unor comentatori vest-europeni — 
cu o lovitură dată unei comunități 
deja traumatizate de recenta con
ferință petrolieră de la Washington, 
care a pus la grea încercare coeziu
nea „celor nouă.".

De altfel, chiar în aceeași zi (luni), 
cînd șefii diplomației din țările 
C.E.E. vor discuta problema relații
lor interatlantice, secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, se va 
opri la Bruxelles pentru a informa 
Consiliul permanent al N.A.T.O. a- 
supra rezultatelor negocierilor sale 
în Orientul Apropiat. Ziarele vest- 
europene consideră că nimic nu ar 
putea ilustra mai bine, decît această 
coincidență, problema majoră cu ca
re sînt confruntați „cei nouă" — 
aceea a relațiilor lor cu Statele U- 
nite.

Propunerea Washingtonului de a 
se adopta o, nouă „Cartă atlantică" 
a dat naștere la puternice înfruntări 
interoccidentale, care au repus pe 
tapet vechea dispută privind felul 
cum trebuie să fie Europa „celor 
nouă" : „europeană", adică să aibă 
o identitate proprie, sau „atlantică", 
adică să fie subordonată S.U.A. în 
proiectul de declarație al „celor 
nouă" privind relațiile dintre Piața 
comună și S.U.A. se subliniază ne
cesitatea „colaborării pe bază de 
egalitate" și dreptul C.E.E. „de a 
acționa pe arena internațională în 
calitate de organism separat". Iată 
de ce stabilirea unei poziții comune 
a „celor nouă" în raporturile cu 
S.U.A.. — o altă chestiune care va 
fi discutată azi la Bruxelles — este 
considerată în capitalele vest-euro- 
pene drept o problemă fundamen
tală pentru Piața comună.

Gh. CERCELESCU

tunis: Aniversarea Partidului 
Socialist Desturian

REPREZENTANTUL P.C.R. A TRANSMIS MESAJE DE 
SALUT DIN PARTEA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

A C.C. AL P.C.R.
TUNIS 3 (Agerpres). — In Tunisia 

a avut loc simbătă, cu ocazia celei 
de-a 40-a aniversări a creării Parti
dului Socialist Desturian, o ceremo
nie solemnă, în prezența lui Habib 
Bourguiba, președintele P.S.D., pre
ședintele Republicii Tunisiene, a al
tor conducători de partid și de stat, 
precum și a numeroase delegații de 
peste hotare.

Din partea Partidului Comu
nist Român, la festivități par
ticipă tovarășul Florian Dănăla- 
che, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., care a trans
mis, cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, un mesaj de salut, urări de să
nătate și de noi succese în activita
tea desfășurată pentru prosperitatea 
poporului tunisian.

Mulțumind pentru mesajul trans

ORIENTUL APROPIAT
• SE ÎNCHEIE ULTIMA FAZA A DEZANGAJĂRII FORȚELOR 
EGIPTENE ȘI ISRAELIENE • VIZITA SECRETARULUI DE STAT 

AL S.U.A. LA AMMAN
CAIRO 3 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint al O.N.U. a declarat, la 
Cairo, că forțele israeliene au eva
cuat, duminică, ultima zonă deținută 
pe malul de est al Canalului Suez, 
predînd controlul asupra acesteia for
țelor de urgență ale Națiunilor Unite 
— transmite agenția U.P.I. El a men
ționat că trupele egiptene vor intra 
în această zonă în cursul zilei de 
luni, la ora 04.00 GMT.

★
Pe de altă parte, la Tel Aviv s-a 

anunțat că trupele israeliene vor o- 
cupa, luni, noile lor poziții în Sinai, 
situate la aproximativ 20 de kilome
tri de Canalul Suez, încheindu-se, ast
fel, cu o zi mai devreme decît era

„Ariane", de concepție franceză, des
tinată plasării pe orbită, în jurul a- 
nului 1980, a unor sateliți de teleco
municații. Costul programului . este 
evaluat la 2 472 milioane franci fran
cezi, din care Franța va contribui cu 
62,5 la sută, R.F. Germania cu 20 la 
sută, iar restul de țări participante 
—. Belgia, Italia, Danemarca, Olanda, 
Suedia și Elveția — cu 1—5 la sută.

La „Palazzo CafarsIIi", 
situat pe Via Condotti, una din cele 
mai vechi străzi ale Romei, a fost 
dezvelită o placă comemorativă în
chinată amintirii scriitorului și di
plomatului român Duiliu Zamfirescu, 
care a locuit aici între anii 1895— 
1905. Printre cei prezenți se aflau 
Alberto di Segni, viceprimarul Ro
mei, personalități ale vieții culturale 
din capitala Italiei, membri ai Amba
sadei și ai Bibliotecii române. Figura 
l‘ i Duiliu Zamfirescu a fost evocată 
de viceprimarul Romei și de amba
sadorul României în Italia.

„CONCORDE" AMENINȚAT 
CU ABANDONAREA?

Un nou episod în odiseea supersonicului 
franco-britanic

După 12 ani de la 
lansarea oficială a 
programului „Con
corde", supersonicul 
franco-britanic pare a 
avea suprema și ne
contestata calitate de 
a genera periodic 
dispute.

Ce-i drept, aparatul 
a suportat intre timp 
probele... tehnice. A a- 
vut loc „traversarea 
istorică a Atlanticului", 
cum marcau eveni
mentul ziarele. In sep
tembrie trecut, avionul 
a efectuat „turneul de
monstrativ" pe deasu
pra celor două conti
nente americane. Apoi, 
„Concorde" a sosit in 
Alaska, la baza aeria
nă „Fairbanks", pen
tru alte încercări in 
condiții de temperatu
ră scăzută. Piloții se 
arată mulțumiți de 
comportarea avionului 
și îi relevă chiar cali
tăți și caracteristici de 
performanță.

Și, totuși, bucuria 
constructorilor rămine 
exclusiv „aeriană". La 
„sol", „Concorde" în
fruntă adversități tot 
mai înverșunate.

Primul aparat care 
va intra in exploata
rea comercială poartă 
numărul de serie 5 și 
va decola pentru întîia 
oară in primăvara a- 
nului 1975. Nori sum
bri se proiectează însă 
peste aceste planuri. 
Zilele trecute, compa
nia vest-germană de 
transporturi aeriene 
„Lufthansa" a comu

nicat în mod oficial 
că își retrage opțiunea 
sa pentru „Concorde". 
Este a opta societate 
străină care renunță să 
cumpere supersonicul 
franco-britanic. In loc 
de 30 aparate, cum se 
stabilise inițial, cele 
două firme construc
toare și-au redus pro
ducția de serie la opt 
aparate (patru la Tou
louse, în Franța, și 
patru la Bristol, in 
Anglia). La ora actua
lă sint tranșate nouă 
comenzi sigure : cinci 
din partea companiei 
„British Airways" și 
patru angajate de „Air 
France". Cinci alte 
promisiuni de cumpă
rare rămân încă necon
cretizate. Biroul japo
nez al aviației civile 
a informat că „Con
corde" nu va fi proba
bil autorizat să ateri
zeze în Japonia.

Această nouă ofensi
vă împotriva superso
nicului intervine in
tr-un moment în care 
autoritățile franceze 
își reînnoiesc încre
derea în șansele co
merciale ale aparatu
lui „Concorde" și pro
pun Marii Britanii tre
cerea la producția a- 
vioanelor cu numărul 
de serie 17, 18 și 19. 
„Aceasta ar fi o solu
ție de înțelepciune și 
speranță" — opinase 
ministrul francez Yves 
Guena.

In Anglia însă, 
„Sunday Times", care

mis, președintele Habib Bourguiba a 
transmis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
român urări de noi victorii în lupta 
sa pentru edificarea unei noi socie
tăți.

Totodată, tovarășul Florian Dănă- 
iache a înminat președintelui Parti
dului Socialist Desturian mesajul de 
salut din partea C.C. al P.C.R. cu 
prilejul împlinirii a 40 de ani de la 
crearea P. S. Desturian.

în cuvîntarea pe care a rostit-o cu 
prilejul celei de-a 40-a aniver
sari a P. S. Desturian, președintele 
Bourguiba a evocat principalele mo
mente din lupta poporului tunisian 
pentru dobîndirea independenței, ro
lul P.S.D. în cadrul mișcă
rii de eliberare națională, precum și 
preocupările actuale ale partidului și 
statului tunisian pentru dezvoltarea 
țării pe calea progresului social.

prevăzut, ultima fază a dezangajării 
forțelor egiptene și israeliene.

★
AMMAN. — Secretarul de stat 

american, Henry Kissinger, și-a în
cheiat vizita oficială în capitala ior
daniană. Convorbirile sale cu regele 
Hussein al Iordajiiei au fost consa
crate, în special, examinării unor 
aspecte ale situației actuale din 
Orientul Apropiat, precum și unor 
probleme privind relațiile bilaterale. 
Potrivit agenției United Press In
ternational, care citează surse guver
namentale iordaniene, a fost discu
tată, intre altele, problema dezanga
jării forțelor iordaniene și israeliene 
de-a lungul rîului Iordan.

ATENA 3 (Corespondență de 
la I. Badea). — Sub auspiciile 
„Fundației europene Dragan", 
in sala mare a Noului Centru 
de Cultură din capitala Greciei 
a avut loc simbătă inaugurarea 
unei expoziții reprezentative de 
carte românească.

In mod deosebit reține aten
ția publicului standul central, 
consacrat operei și personalității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care sînt expuse edițiile ro
mânești, precum și numeroasele 
ediții apărute in străinătate din 
lucrările președintelui Consiliu
lui de Stat al României.

Cu prilejul inaugurării expo
ziției — care va rămine deschi
să pină la 25 martie — au rostit 
alocuțiuni Constantin Rallis, 
ministru pe lingă primul mi
nistru, Dimitrios Ritsos, prima
rul Atenei, Ghiorghios Cour- 
noutos, director general in Mi
nisterul grec al Culturii și 
Științelor. A adresat un cuvint 
de mulțumire organizatorilor și 
participanților ambasadorul 
României la Atena, Ion Brad.

a rezistat pină de cu- 
rind avalanșei adver
sarilor proiectului, a- 
cum cere pur și sim
plu abandonarea pro
gramului, iar in „Ob
server" o întreagă pa
gină de „necrolog" este 
intitulată : „De ce tre
buie să moară ^Con
cordes". Lozinca noilor 
inamici britanici ai su
personicului este : „A- 
bandonăm «Concorde* 
și economisim 3 mili
oane de lire sterline 
pe săptămână". Sim
plu de spus, greu de 
realizat — obiectează 
oficialitățile. In caz de 
abandon unilateral, 
Anglia trebuie să plă
tească mari despăgu
biri Franței. Perspec
tiva subvenționării 
prin aceste despăgu
biri a aparatului fran
cez nu mai pare ten
tantă.

Așa incit „Concorde" 
rămine — după cum 
scria un ziar francez 
— „o dramă economi
că, socială și finan
ciară".

Dar pe deasupra tu
turor problemelor rea
le, notează agenția 
France Presse, „cercu
rile aeronautice fran
ceze cred că superso
nicul „Concorde" ar 
putea să devină „țapul 
ispășitor" al unei cam
panii de denigrare a 
produselor europene", 
alimentată de firmele 
concurente de peste 
Ocean.

P. STANCESCU

COMUNICAT COMUN CHINO-ALGERIAN
PEKIN 3. — Corespondentul Ager

pres, I. Tecuță. transmite : Comuni
catul comun chino-algerian dat pu
blicității la încheierea vizitei oficiale 
în R. P. Chineză a lui Houari Boume- 
diene, președintele Consiliului Revo
luției, președintele Consiliului de Mi
niștri al Algeriei, arată că președin
tele algerian a avut un amplu schimb 
de vederi cu președintele Mao Tze- 
dun în probleme de interes comun 
și a purtat convorbiri cu premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, cu privire la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și asupra prin
cipalelor probleme internaționale. 
Cele două părți. și-au reafirmat, cu 
acest prilej, sprijinul față de lupta 
popoarelor arabe pentru redobîndirea 
teritoriilor ocupate și față de lupta 
poporului palestinean pentru drep
turile sale naționale. R. P. Chineză

Convorbiri Kim Ir Sen-Houari Boumedienc
PHENIAN 3 (Agerpres). — La 

Phenian au început convorbirile 
dintre Kim Ir Sen, președintele 
R.P.D. Coreene, și Houari Boume- 
diene, președintele Consiliului Re
voluției, președintele Consiliului de 
Miniștri al Algeriei, aflat în vizită 
in R.P.D. Coreeană.

La recepția oferită oaspetelui, 
după ce a salutat succesele poporu
lui algerian pe calea întăririi inde
pendenței și suveranității țării, a 
economiei sale naționale, Kim Ir

Acte de încordare întreprinse de regimul de la Seul
După cum s-a mai anunțat, la 15 

februarie, două vase de spionaj sud- 
coreene au pătruns în apele terito
riale aie R.P.D. Coreene. Folosind 
dreptul de autoapărare, nave milita
re ale R.P.D. Coreene au zădărnicit 
acțiunea părții sud-coreene. Unul din 
cele două vase a fost capturat.

în legătură cu aceasta, Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană și Co
mitetul pentru Unificarea Patriei și 
Apărarea Păcii au dat publicității 
declarații în care se condamnă cu 
hotărîre acțiunea regimului de la 
Seul.

în declarația A.C.T.C. se arată că 
cele două nave, camuflate drept 
vase de pescuit, au trecut așa-zisa 
„limită teritorială de pescuit", fixată 
de altfel unilateral de însuși regimul 
din sudul Coreei, și au pătruns în 
apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, 
avînd misiuni de spionaj. în a- 
ceeași zi, elemente provocatoare din 
Coreea de sud au desfășurat așa-nu- 
mite „aplicații civile împotriva co
muniștilor", mobilizînd forțat, în a- 
cest scop, populația din peste 100 de

Pseudoscrutin
Ieri s-au desfășurat în Guatemala 

alegeri prezidențiale și parlamentare, 
la capătul unei camoanii electorale 
presărate cu explozii de bombe. 
Chiar în prima zi de campanie s-au 
înregistrat 18 cazuri de răpiri și 
două asasinate, ilustrare a unui cli
mat de violență care dăinuie în a- 
ceastă țară de aproape două decenii.

Este semnificativ că de astă dată 
toți candidații la președinție, trei la 
număr, sînt militari.

Actualul președinte, colonelul O- 
sorio, care a făcut carieră în 
fruntea unui corp expediționar 
trimis, cu ani în urmă, să lichi
deze focarele de rezistență antigu
vernamentale, își încheie mandatul 
fără să fi înlăturat violența, deși la 
instalarea sa în fotoliul prezidențial 
promisese „pacificarea", precizînd : 
„voi obține acest lucru chiar dacă 
țara va trebui transformată în cimi
tir". Ce-i drept, mormintele s-au 
înmulțit, însă climatul politic guate
malez continuă să fie impregnat de 
violență.

în Guatemala, teroarea politică nu 
e un fenomen nou, dar în ultimii 
ani ea a căpătat o amploare cu to
tul ieșită din comun, soldîndu-se cu 
mii de victime în ultimul deceniu. 
Nu e pentru nimeni un secret că 
grosul asasinatelor politice se dato- 
rește organizațiilor de extremă 
dreaptă, care intră în scenă de fiecare 
dată cînd cercurile oficiale vor să 
elimine persoane neconvenabile re-

R f g Alegeri de land 
cu multiple semnificații

Febra electorală în orașul-land 
Hamburg a cunoscut o creștere 
continuă pînă în ziua scrutinului 
de ieri — cînd hamburghezii au fost 
chemați să aleagă senatul, forul 
parlamentar local suprem. De o- 
bicei, problematica și dialogul po
litic în asemenea alegeri au semni
ficații mai mult pe plan local, în- 
trucit nu sint de natură să producă 
modificări de anvergură în rapor
tul de forțe dintre partidele poli
tice pe ansamblul țării. De data 
aceasta însă au intervenit cîteva 
elemente noi, care pot transpune 
la scară federală implicațiile votu
lui de ieri.

In anii postbelici, Hamburgul 
și-a creat renumele unei puternice 
citadele politice a Șbcial-democra- 
ției vest-germane. La ultimele a- 
legeri, P.S.D. a obținut 55,3 la sută 
din voturi, majoritate care i-a per
mis să dețină poziții-cheie atît în 
senat, cît și în administrația ora
șului. în actualele alegeri, P.S.D. 
va încerca să-și asigure majoritatea 
absolută de voturi, pentru a putea 
înfăptui o serie de reforme deve
nite mai de mult necesare, dar a că
ror realizare a fost frinată de par
tidele din opoziție. Campania P.S.D. 
situează in centrul atenției popu
lara figură a lui Peter Schulz, ac
tualul primar general și președinte 
al senatului.

La rîndul ei, opoziția și-a anga
jat în campania electorală toate 
forțele și supralicitează puternic cu 

și Algeria sprijină ferm poziția justă 
a R. D. Vietnam și a G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud de res
pectare strictă a Acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului, precum și 
lupta pentru salvarea națională des
fășurată de poporul cambodgian sub 
conducerea F.U.N.C., în frunte cu 
Norodom Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia. China și Algeria sprijină 
lupta poporului coreean pentru reu- 
nificarea independentă și pașnică a 
patriei sale.

Cele două părți au relevat rolul 
crescînd pe plan internațional al ță
rilor în curs de dezvoltare și au 
exprimat sprijinul lor față de lupta 
popoarelor pentru apărarea indepen
denței naționale și a suveranității de 
stat, pentru dezvoltarea economiilor 
lor naționale și protejarea resurselor 
lor naturale.

Sen a exprimat solidaritatea R.P.D. 
Coreene cu lupta popoarelor arabe 
pentru redobîndirea teritoriilor ocu
pate, cu lupta poporului palestinean 
pentru drepturile sale legitime.

In cuvîntarea de răspuns, Houari 
Boumediene a relevat eforturile po
poarelor Algeriei și R.P.D. Coreene 
pe frontul construcției în diferite 
domenii și a subliniat necesitatea 
întăririi independenței politice a 
statelor prin consolidarea indepen
denței lor economice.

orașe de provincie și din Seul. Aceste 
acțiuni premeditate împotriva păr
ții de nord a republicii — se arată 
in declarație — încalcă în mod fla
grant Declarația comună a Nordului 
și Sudului din iulie 1972, prin care 
cele două părți s-au angajat să nu 
întreprindă nici un fel de acțiuni cu 
caracter militar.

Analizînd mobilurile care stau Ia 
baza acțiunilor îndreptate împotriva 
R.P.D. Coreene, declarația arată că 
prin organizarea lor regimul de la 
Seul urmărește să diminueze in
fluența pe care succesele Coreei 
populare o exercită asupra populației 
din sud, să abată atenția acesteia de 
la situația de criză existentă în par
tea de sud a Coreei, să stăvilească 
lupta maselor populare din sud pen
tru unificarea pașnică a țării.

întreaga națiune coreeană, care nă
zuiește spre pace și unificarea pe 
cale pașnică a țării — se subliniază 
în declarație — condamnă cu indig
nare noile manevre provocatoare ale 
regimului de la Seul.

în Guatemala
gimului. Nu lipsesc cazurile cînd a- 
ceste grupuri difuzează buletine cu 
numele și chiar cu fotografiile vii
toarelor victime ; sau cînd cadavrele 
sint însoțite de inscripții informind 
că „operația" se datorește „activități
lor sindicale" ale victimei.

Cum era de așteptat, candidatul 
coaliției guvernamentale promite 
„continuitate", ceea ce înseamnă 
menținerea represiunilor antidemo
cratice, a dominației monopoliste în 
economie și a inechităților sociale. 
Un program cu oarecare răsunet 
prezintă candidatul dempcrat-creștin, 
Rios Mont, care susține necesitatea 
unor măsuri de dezvoltare economi- 
co-socială, sporirea numărului de 
locuri de muncă, inițierea unei re
forme agrare, lichidarea corupției și, 
implicit, stăvilirea valului de tero
rism. Deși programul său este în an
samblu timid, dreapta a declanșat 
contra lui o aprigă campanie de 
discreditare, iar adepții lui au fost 
vizați de descinderile comandourilor 
extremiste. Forțele de stînga sînt 
puse, de mult timp, în afara legii.

Judecind după componentele pa
noramei politice guatemaleze, scruti
nul de ieri apare ca încă unul din 
seria farselor care, în ultimele două 
decenii, au dat cîștig de cauză celor 
ce dispuneau de mijloace mai efi
ciente de constrângere și intimidare.

Vasile OROS

promisiuni care vizează aceleași 
reforme neinfăptuite. Creștin-demo- 
crații aruncă în prima linie a bătă
liei personalități politice bine cu • 
noscute la nivel federal, ca, de 
pildă, Walter Leister Kiep, expert 
In probleme externe al Uniunii 
Creștin Democrate, sau Karl 
Schiller, fost ministru social-dc- 
mocrat al economiei, care. după 
cum se știe, a demisionat și a tre
cut la U.C.D. Ambii au refuzat 
însă să candideze la președinția se
natului și la funcția de primar ge
neral, dorind, desigur, să evite o e- 
ventuală înfringere electorală, care, 
chiar și la nivelul unui land, ar fi 
dăunătoare carierei lor politice. 
De aceea, .candidatura respectivă a 
fost încredințată deputatului fede
ral Erik Blumenfeld, cunoscut co
merciant hamburghez de combus
tibil.

Pentru fiecare dintre partidele po
litice din R.F.G., Hamburgul, pri
mul dintre cele patru landuri unde 
se votează anul acesta, devine un 
fel de „test electoral", menit să 
prefigureze tendințele de orientare 
a alegătorilor. După opinia observa
torilor politici, s-ar putea evalua 
încă din această fază atitudinea 
corpului electoral față de rezulta
tele guvernării coaliției dintre so- 
cial-democrați și liberali.

N. S. STĂNESCU
Bonn

• CATASTROFĂ AE
RIANĂ FĂRĂ PRECE
DENT, Un avion >’DC*10“ 
al companiei „Turkish Airli
nes", cu 334 de pasageri la bord 
și cu un echipaj de 11 persoa
ne, s-a prăbușit duminică, în 
pădurea Ermenonville din 
nord-estul Parisului, cîteva mi
nute după ce decolase de pe 
aeroportul Orly din capitala 
Franței, îndreptîndu-se spre 
Londra. Potrivit agențiilor de 
presă, aparatul plecase din Is
tanbul cu 280 de pasageri la 
bord, o parte a acestora debar- 
cînd la Paris. Alte 216 persoa
ne — în majoritate englezi șl 
japonezi și un număr restrins 
de cetățeni francezi — s-au 
urcat la bordul aparatului pe 
aeroportul Orly.

Imediat după prăbușirea avio
nului autoritățile franceze au 
declanșat operațiunea de salva
re „Orsec". dar. la cîteva ore 
după catastrofă, surse oficiale 
au declarat că nu există nici 
un supraviețuitor. Cauzele ac
cidentului, considerat cel mai 
mare din istoria aviației civile, 
nu au fost stabilite.

• REFLEX REVELATOR.
Un doctor danez, Erik Ole Joer- 
gensen, de la un spital din Co
penhaga, a expus, intr-o emi
siune radiofonică, o metodă 
simplă, care permite să se con
state cu certitudine dacă la un 
pacient a intervenit sau nu 
moartea cerebrală. El afirmă că 
este suficient să se înțepe cu un 
ac brațul pacientului pentru a 
provoca un reflex indubitabil : 
in caz de moarte cerebrală, bra
țul se întinde și se răsucește 
spre interior. Metoda, spune 
Joergensen. stă la indemîna ori
cărui medic, nu solicită nici un 
fel de tehnică avansată și per
mite să se stabilească precis 
dacă mai este sau nu necesa
ră continuarea tratamentului. 
Cum era de așteptat, metoda a 
început să suscite discuții în 
rîndul medicilor.

• VEHICUL AMFIBIU 
ZBURĂTOR. Î;1 URSS- a 
fost construit un vehicul amfi- 
biu, inzeștraț cu aripi, care ur
mează să fie folosit, în primul 
rînd, ca navă de salvare. Vehi
culul, acționat de un motor de 
30 C.P., poate atinge o viteză 
de 120 km pe oră. înălțimea o- 
bișnuită de zbor este de un me
tru, cțar el poate survola și 
obstacole care au o înălțime de 
10 metri. în timpul zborului, 
între aripi și suprafața apei se 
formează o pernă de aer, ceea 
ce permite folosirea sa și atunci 
cînd. există valuri mari. După 
cum au declarat piloții de în
cercare, vehiculul se conduce 
tot atît de ușor ca un automobil.

• ATENȚIE LA GAZE I 
La tradiționalul tîrg industrial 
de la Brno, specialiștii ceho
slovaci au expus un original 
indicator al gazelor asfixiante. 
De mărimea unui pachet de ți
gări, aparatul indică nu numai 
oxizii de carbon, dar semnali
zează și sonor în cazul în care 
conținutul gazului asfixiant în
cepe să depășească norma ino
fensivă pentru om. Acest dozi- 
metru este destinat celor ce lu
crează în condiții în care poate 
apărea o cantitate periculoasă de 
oxizi de carbon, ca de pildă in 
mine, în ateliere metalurgice, 
în garaje și cazangerii.

• BILANf. Poliția din A- 
frica de Sud a încheiat anul 
1973 cu următorul trist bilanț : 
117 oameni uciși în „exercițiul 
funcțiunii", alți 352 răniți. De- 
falcarea acestor cifre, anunțate 
la Capetown in fața parlamen
tului de ministrul Louwrens 
Mtiller, este mai mult decît re
velatoare. Dintre cei 117 morți 
96 erau oameni de culoare, 16 
metiși, 2 albi Și un asiatic. Din
tre răniți, 278 erau negri, 68 me
tiși, patru asiatici și opt albi. 
Să se mai spună că in R.S.A. 
negrii nu au prioritate !...

• MATERIALUL PLAS
TIC - ÎNLOCUITOR AL 
GHIPSULUI. Se ?tie că Pen- 
tru vindecarea fracturilor ex
terne este folosit ghipsul. De 
curînd însă, cîțiva oameni de 
știință americani au alcătuit și 
aplicat în cîteva spitale o teh
nică nouă : bandajarea locului 
fracturat cu un'pansament din 
polipropilenă, acoperit apoi cu 
un fileu și cu o pînză din sticlă 
fibroasă, aplicată cu ajutorul 
unui gudron sintetic special. 
După această operație, banda
jul este supus, timp de trei mi
nute, razelor ultraviolete, în așa 
fel îneît gudronul se întărește, 
obținîndu-se un strat din ma
terial plastic de două ori mai 
ușor și de trei ori mai rezistent 
decit ghipsul.

• CU UȘA IN SPATE... 
Un neobișnuit furt de obiecte de 
artă s-a petrecut în orașul vest- 
german Gottingen : ziua în a- 
nuaza mare, pe o arteră extrem 
de populată, un „iubitor de 
artă" s-a apucat să demonteze, 
după toate regulile meseriei, o 
foarte valoroasă ușă a unei clă
diri vecni în stil baroc. Hoțul 
nu s-a lăsat deranjat de privi
rile curioase ale trecătorilor și 
nici de întrebările... indiscrete 
ale locatarilor clădirii. Munca 
de demontare fiind terminată, 
omul și-a luat prețioasa pradă 
în spinare și a dispărut...

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața Scfntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele ae fac la ofletlle poștale șt dlfuzorli din !ntret>r1nderl si Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA* București -• 
Calea Grlvlței nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEII w 36«


