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STAGIUNEA MUNCII
PA TRIOTICE

In întreaga țară zeci de mii de tineri au fost prezențl ieri pe șantierele muncii voluntar- 
patriotlce, la acțiunile de înfrumusețare a orașelor și satelor, la împăduriri, plantări de pomi, 
curățirea pășunilor și izlazurilor, evacuarea apelor de pe culturi, colectarea metalelor vechi.
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COORDONATE MAJORE 
ÎN ACTUALA CAMPANIE

RITM ȘI
CĂLITĂ TECROTIRE A SANA In județul Constanța este, în 

adevăratul sens al cuvîntului, 
vîrf de campanie 1 Ca un uriaș 
magnet, cîmpul atrage zilnic mii 
și mii de țărani cooperatori și 
mecanizatori, pe specialiști care 
execută generica lucrare SEMĂ
NATUL. în discuțiile avute cu 
acești pricepuți agricultori (în ul
timii ani, mereu, zona aceasta 
dintre Dunăre și Mare s-a situat 
pe primul loc în țara în ce pri
vește producțiile de gnu, porumb, 
struguri și floarea-soarelui), cu
vintele „sîntem avansați" sau „nm 
terminat“ au de
venit tot mai 
frecvente. Faptul 
că au folosit 
„ferestrele" din
tre zilele ploioa
se, . că au orga
nizat foarte bine 
munca utilizînd 
în aceste mo
mente toate mij
loacele de care 
era nevoie, a 
permis celor din 
Comana, Topra- 
isar. Crucea, 
Băltâgești și din 
alte patruzeci și 
două cooperative

La cooperativa agricolă din 
Băltăgești toate cele șaisprezece 
tractoare ale secției erau în 
cîmp la pregătirea terenului. Ma
zărea și celealte culturi din pri
ma epocă au fost însămînțate în 
cele mai bune condiții agroteh
nice, iar de astăzi se vor... ataca 
suprafețele stabilite pentru floa
rea-soarelui — 180 de hectare 
în total.

Cooperatorii din Gălbiori 2n 
aceste zile nu cunosc nici ei o- 
dihna. Din zori și pînă seara 

tîrziu răspund... 
chemării timpu
lui. Timpul bon 
de lucru nu le 
scapă harnicilor 
cooperatori care, 
în frunte cu pre
ședintele Cons
tantin Gheorglip, 
pe care l-am gă
sit pe semănă
toare în perime
trul rezervat lu- 
cemii, munceic 
de zor.

— E cultum 
eea 

țioasă Ia semănat, 
doua ceasuri, vreau 
ving de felul cum sînt reglate 
semănătorile.

sondelor aruncau umbre 3tafi 
hăt departe cind tineretul plo
ieștean se Intilnea într-o vastă A 
acțiune patriotică. în fața Gării 
se Sud ți pe tot Bulevardul Gh. 
Gheorghiu-Dej. peste lflfe de ti- a 
neri amenajau peluzele ce iar- W 
bă, curățau și greblau spațiile 
verzi ore au avut , mult de su- 
ferit în iarna aceasta. Pe Bule- 
ssrdul Ștrandului, la Blocuri 
Nord. în Bulevardul Glgeni sau 
în parcul Bucov, de ia Uzinele £ 
de utilaj petrolier ..1 Mai' sau 
de la Ceramica și din alte în
treprinderi. tinerii s-au rein- A 
tilnit din nou Ia chemarea șan
tierelor. la premiera noului an 
de munci patriotică. Si poate. A 
că cei aproape o mie de plo- ™ 
ieștenl ar fi fost cu mult 
mulți dacă s-ar fi 
pe toate fronturile 
duminică. Firavi, 
pletele în vint 
că mai impunător: 
năcopul mușca pămintul 
cînd coada lopeții se îndoia sub 
apăsarea grea a miinii- Cele 
aproape patru mii de ore de 
muncă patriotică ale ploieșteni- 
lor dau un bilanț pramifător : 
1 Mt de plopi plantați In bariera 
Gigeni. amenajări de peluze și 
curățat spații veni pe Bulevar
dele Găgeni. Gheorghe Gheor
ghiu Dej. «I Ștrandului, amena
jări de alei fi curățit a zonă din 
parcul Bucav. amenajarea spa
țiilor dintre blocuri Ia cartierul 
Nord. Și o promisiune — dumi
nica viitoare, cînd timpul va 
permite la deschiderea șantiere- 
lui pe „Șoseaua de centura- vom 
găsi alți o mie de tineri.

ȘT. GĂNESCU

Fotografiile reportajului: O. 
PLECAN și C. CIOBOATA 

(Continuare în pag. a ll-a) ®

(aici se afla faimosul epicentru 
al ..bălții albe") ce va fi chezaa 
la jocurile de lumini si Cnîini 
arteziene. în anul 1978. Organi
zațiile V.T.C. — din cele peste 
IM de întreprinderi si instituții 
ale sectorului IV și-au propui 
ca în fiecare zi. după amiază 
si în toate duminicile — dimi
neața. pe acest șantier si lucre
ze continuu, cîteva echipe de 
tineri.

Alte echipe de tineri —. din 
sectorul VI — ji-au fixat obiec
tivul de lucru la Stadionul 
„Ventilatorul", in parcul Raho
va si parcurile 
tierul Ghencea.

Pretutindeni
— acolo unde 
sau o grădină 
care trebuia curățat si înfrumu
sețat am găsit un grup de tineri. 
Pe strada Melodiei. în dreptul 
Fabricii de țevi sudate de pe 
șoseaua Afumați. 30 de tineri
— au cărat din fabrică 40 de 
tone de zgură cu care au ame
najat cîteva străzi si solarul de 
copii din dreptul scolii generale 
nr. 157. Pe artera Baba Novac
— din șoseaua Mihai Bravu 
Dină în Bulevardul C. Brâncuși
— alt grup de 150 de tineri de 
la I.O.R., Cooperativele „Arta 
fotografică-. ..Artă si precizie-. 
..Sporul- — au săpat de-a lun
gul bulevardului pe o lungime 
de 2 km la rădăcina pomilor or
namentali — în timp ce tinerii 
salariat! ai poștei centrale, au 
pregătit spațiul verde 
oficiului postal de De 
dul Le on tin Silfi j an.

In Sntreajta capitala ______
10 000 de tineri si-au dat întîl- 
nire duminică dimineața la pre
miera muncii patriotice.

Dublice din car-

— în București 
se află un nare 
nublica. un loc mai 

putut lucra 
I-am privit 
subțiri, cu 
erau par- 

ciud tîr-
S3 j

din fata 
Bulevar-

TATII POPULAȚIEI
y

Acad. ȘTEFAN MILCU
vicepreședinte al Academiei

se sărbătorește, pentru 
oară, alături de cea de-a

a-1969 adică de 
ori. In momentul

Ari 
prima 
21-a aniversare a Zilei mondiale 
a sănătății, Ziua sănătății în țara 
noastră.

Această hotărire re Fleetă pe
deplin saccesele obținute în anii 
eonsriucți« socialismului în do
meniul ocrotirii sănătății $i grija 
permanentă a partidului $i sta
tului nostru pentru perfecționa
rea continua a.rețelei sanitare. în 
deplină concordanța cu țelurile 
$i imperativele 
cietâții noastre 
consideră omul 
lă supremă.
nostru a ridicat problema ocro
tirii sănătății publice la rang de 
politică de stat si tui nd-o orln- 
tre obiectivele de bază ale pro
gramului de construire a noii o- 
rinduiri.

în acest scop, an de an, au 
fost alocate din bugetul statului 
sume tot mai importante pen
tru dezvoltarea rețelei sanitar? și 
îmbunătățirea asistenței medi
cale a populației. Cheltuielile 
bugetare au sporit de Ia 644,5 
milioane lei în 1950, la 6147,6

majore aie so- 
sociafete, care 

ca valoare soaa- 
partidul și statul

milioane lei în 
proxima tiv 9.5 
de față se cheltuiesc în medic, 
pc cap dr lucuitor, peste 300 lei 
anual. în felul acesta a fost po
sibilă crearea unui larg sistem 
de unități sanitare — dispensare, 
policlinici, spitale — capabil sa 
asigure asistenta medicală a 
populației în cele mai bune con
diții. Astăzi funcționează circa 
4 700 dispensare de circumscrip
ție — dintre care 3 000 în me
diul rural — față de numai 1 239 
cit existau în 1938. Cit privește 
asistența medicală ambulatorie 
de specialitate, ea se asigură în 
prezent prin 414 policlinici față 
dc numai 37 în 1938.

O dată cu dezvoltarea bazei 
materiale a fost acordată o aten
ție deosebită formării și perfec
ționării cadrelor medico-san ilare. 
Astfel, față de 1938, numărul 
merii ci lor din unitățile sanitare 
s-a mărit de Ia 8 234 la 31 000, 
iar al cadrelor medii și auxiliare 
sanitare dc la 11 360 la circa

• In județul Constanța, 42 
de unități agricole au ter
minat însâmtnțarea culturi
lor din epoca I • Organiza
rea muncii în doua schim
buri pe tractor îți dezvăluie 
eficiența • Randamentul 
parcului de mașini și trac
toare poate li mai ridicai, 
daca cooperativele agricole 
le-ar asigura permanent 
forța de lucru, iar organele 
agricole le-ar îndrepta ope
rativ din unitățile unde mo
mentan prisosesc, spre cele 
care le resimt nevoia.

mai preten- 
Și, în vreo 
să mă con-

două cooperative agricole și 
întreprinderi agricole de stat 
ah județului să semene în con
diții bune mazărea, sfecla de za
hăr, borceagul și ovăzul pe a- 
proapc 20 000 de hectare.^ Sînt 
avansate lucrările de pregătire a 
patului germinativ pentru însă- 
mînțatul florii-soarelui și porum
bului.

Destul de tîrzie, primăvara a- 
ceasta dă prilejul să se lucreze 
cu spor. La întreprinderea agri
colă de stat „Stupina", toată 
saptămîna s-a lucrat în două 
schimburi pe tractoare. Tovară
șul director Marderas Onig a- 
tribuia acestei acțiuni — la care 
au participat toți tinerii mecani
zatori din cadrul unității — fap
tul ca pînă la această dată, cu 
două zile mai devreme decît a- 
nul trecut, s-a încheiat semăna
tul culturilor din prima epocă 
(orz, lucerna, mazăre, măzăriche 
și borceaguri) pe toată suprafața 
de 878 hectare rezervată. Pe te
renurile ce vor fi cultivate cu 
porumb s-a și executat o discuire 
șî grăpatul. Și, tot dumnealui 
mărturisea că cincizeci de trac
toare ar putea fi împrumutate 
de către întreprindere altor u- 
nități agricole. Trustul I.A.S. 
Constanța și Direcția agricolă cu
nosc această disponibilitate de 
forță mecanică creata la Stupi
na, de ce atunci nu iau mă
suri să dirijeze tractoarele către 
I.A.S. Medgidia și Crucea, către 
cooperativele agricole din zona 
Hîrșova, unde ar putea fi fo
losite pentru recuperarea rapi- 
lă a rămînerilor în urma ?

GH. FECIORUanroaDCC aprilie, duminică ora 8. 
In această zi de primăvară 
In toată țara s-a deschis uri
așa stagiune a muncii iolun- 
tar-patriotice la care vor lua 
parte, efectiv și cu entuziasm, 
mii, zeci de mii de tineri. Va 
fi o stagiune a elanului și 
hărniciei, în care tinerii pre- 
zenți șl receptivi la apelul 
organizațiilor U.T.C. vor con
tribui direct, cu generoasa 
lor energie, la înfăptuirea o- 
biectivelor social-economîcc. 
Va fi o uriașă stagiune a 
hărniciei — instalată pe 
schele de șantier, la amena
jările pentru irigații din cîm- 
piile Bărăganului, la împădu
riri, pe islazuri, pretutindeni. 
Prezentăm mai jos cîteva 
fragmente din frumoasa zi de 
premieră ce a deschis sta
giunea muncii voluntar-pa- 
triotice.

(Continuare in pag. a Il-a)

I. MARCOVICI
• PLOIEȘTI (Continuare în pag. a 11-a)

Am ajuns în Ploiești o dată 
cu revărsatul zorilor. Schelele

• RUGBI - Notă

NEAGU totală de mediocritate

• HANDBAL-I
competiție care

O „secvența* dintr-un entuziast 
front de lucru bucureștean

de muncă patriotică 
de tineri, va atinge 

peste 30 milioa- 
Doi ani vor du

și

• BUCUREȘTI

CLASAMENTUL

ATENTAT LA BUGETUL
laI film

DE LA AUTOGARA...I g;-

I
I
I O ANCHETĂ A SUBREDAC

TIEI NOASTRE JUDEȚENEI

I
I
I

Această declarație ne-a făcut-o 
intr-o seară un tînăr muncitor de 
ia C.l.L. Tg. Jiu. A doua zi, am 
încercat să aflăm, cel puțin în

auto- 
să a- 
însă,

auto- 
bilete 

eto.

orașul Tg. Jiu. unde se găsesc 
acele „robinete" prin care se iro
sește timpul nostru prețios, lată 
ce-am constatat :

autogârii, mai
Nu aș-

teaptă.
că o
ce în
coși, alții s-au obișnuit cu aceas
tă așteptare care, de multe ori,

Mulți, foarte mulți oameni
Așteaptă să soseas- 

mașină sau să ple- 
cursă. Unii sînt ner-

ETAPA VIITOARE
(20 aprilie)

Crlșul — Dinamo Bacău ; 
F. C. Argeș — „U“ Cluj ; Pe
trolul — Progresul ; Rapid — 
Farul ; U.T.A. — Jiul ; Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș ; „U“ Cra- 
iflva — Vagonul ; „Poli“ Iași — 
Dinamo București.

Duminică dimineața capitala a 
fost un uriaș șantier. In diverse 
puncte ale orașului unde cu o 
zi în urmă — odihna duminica
lă întreriiDsese lucrul — prezen
ta insolită a tinerilor, veniti la 
ore matinale în careurile $i 
grădinile publice. înșirați de-a 
lungul autostrăzilor, sau De șan
tiere. aducea un plus de frumu
sețe zilei de Drimăvară. In car-

tierul Balta Albă, care numără 
de pe acum o DODulatie aDroaDe 
egală cu cca a Ploieștiului, 1 500 
de tineri — au deschis festiv — 
cel mai important obiectiv al 
muncii voluntar-natriotice din 
anul acesta : Parcul tineretului, 
cu o suprafață de 100 de hectare, 
înzestrat cu mari oglinzi de 
apă. oază de liniște si odihnă, 
între verticalitatea atîtor blocuri. 
Parcul va fi amenajat numai 
prin contribuția tineretului. Es
timată de pe acum, valoarea lu
crărilor 
prestată 
cifra de 
ne lei 1
ra lucrările de amenajare 
finisare a parcului, doi ani în 
care orice tînăr al capitalei — 
îi va dedica din timpul siu li
ber, cîteva ore de muncă. Fiind
că, în afara trasării aleilor, con
struirii podului și autostrăzii 
peste cele două lacuri, cu ame
najarea unei insule — în care 
va fi construit un restaurant 
sau poate un cinematograf, ori 
un teatru în aer liber — parcul 
va deveni un uriaș rezervor de 
aer proaspăt prin plantarea a 
20 000 de arbori mari. 40 (Jf)O de 
brazi si 400 000 de arboreti. în 
prezent — pe cele 100 de hectare 
ale parcului sînt gropi si gră
mezi de Dămînt. doar un singur 
arbore, un dud bătrîn. martor 
de De vremuri al vechii mlaștini

1. U.T.A. 21 12 4 5 33-18 28
2. Blnamo 

Bucu rești 21 11 3 7 41—24 25
.1. Rapid 21 10 4 7 28—25 24
4. Jiul 21 9 5 7 23—20 23
5- Dinamo

Bacău 21 10 3 8 27—25 23
c nU“ 

Craiova 21 10 3 8 34—31 23
î. „u- Cluj 21 10 1 10 31—29 21
t. Poli. Iași 21 10 1 10 22—24 21
a. A.S.A.

Tg. M. 21 10 1 10 26—28 21
ii. Steaua 21 9 1 10 35—30 20
ii. Farul 21 9 2 10 29—29 20
12. Progresul 21 7 C 8 10—24 20
IL Crlșul 21 6 1 8 22—23 19

St. Petrolul 21 9 1 11 21—26 19
F. C.
Argeș 21 8 1 12 25—3G 17

ÎS. Vagonul 21 5 2 14 27—49 12
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CARNET 
DIURN

Sînt redactor la o 
vistâ de literatura și 
cînd o data bilanțul

re- 
fâ-

-----  ------ co
laborărilor pe vîrste și 
pe profesiuni am consta
tat că 75 la sută din nu
mărul sol icitantilo r de 
spațiu literar tipărit sînt 
studenfi, după cum și ma
joritatea numelor publi
cate sub semnul debutu
lui acoperă identități cu 
profesiunea încă în sta-

u

FĂRĂ CIR
CUMSTĂNTE
ATENUANTE

SÂNZIANA POP

ASTENIE
DE PRIMĂVARA

de FĂNUȘ
U.T.A. suferă de astenie de pri

măvară, iar hucureștenii, neier
tători, o haituiesc acum cu două 
formații : Dinamo și buldogii de 
peste podul Grant.

U T.A., degeaba s-a supărat un 
prieten al meu, nu poate să stea 
în capul mesei, scapă lingura 
din mînă. învinsă categoric de 
Rapid acum două etape, nu ca 
scor, ci ca manieră de joc, for
mația lui Coco Dumitrescu a 
pierdut ieri două puncte și la

Tg. Mureș. Apărarea ei, în care 
doai Go mea dacă e un colț da 
stea, suferă de astm. Sau mai 
românește, de năduf. Și nici 
înaintarea nu are, după cîte ve
dem, străluciie și pătrundere. 
Langa-danga, danga-langa. Pen-

(Continuare în pag. a lll-a)

• BOX - Azi
comentează

Nicolae Linca

comportă perfecționări

„Am încercat o dată să aflu 
cit timp pierd zilnic pentru di
verse cumpărături, 
buz, la policlinica, la 
pentru teatru sau 
După un calcul sumar, am ajuns 
la concluzia că, în fiecare zi, un 
Dm, doi, sau mai mulți, în ge
neral CINEVA — nu știu cum 
să-l numesc — îmi fură cel pu
țin o oră. înseamnă că pînă cînd 
împlinesc 80 de ani (acum am 
25) și sper să trăiesc mai mult, 
mi se răpesc, cu sau fără voia 
mea, circa 20 000 de ore, adică 
d cantitate de timp care, folo
sită cu chibzuință, mi-ar fi ofe
rit posibilitatea să citesc apro
ximativ I 000 de romane, să vi
zionez 9 000 de piese de teatru 
sau 10 000 de filme sau chiar să 
termin cursurile unui institut po
litehnic.

CINEVA, exact nu știu cine, 
vînzătorul de la Alimentara sau 
funcționarul de la un oarecare 
ghișeu, întreprinderea comercială, 
instituția sanitară sau, probabil, 
toți la un loc, mi-au răpit aproa
pe 6 ani din viață".

tot călătorii, că nu a mai ajuns 
în acea zi.

Am relatat acest caz — ceva 
mai vechi — pentru a scoate in 
evidență o neglijență și mai ve
che, aceea de a da cale liberă 
autobuzelor cu defecțiuni cunos
cute încă din garaj.

Șoferul, Gh. Podărelu, ne po
vestea că, de cite ori „face" a- 
cesl traseu, aproape niciodată nu 
ajunge pină la Filiași. Sînt multe 
cazurile cind călătorii își petrec

trecuseră de acum aproape două 
ore și încă nu era nici o speran
ță. Poate cei ce se ocupă de 
transportul în comun vor dori 
exemple mai multe. Sinceri să 
fim, noi nu vrem să ne pierdem 
timpul în fața autogârii, deci le 
lăsăm celor de aici posibilitatea 

aleagă, în fiecare zi, exem- 
dorite. Sînt destule.
nu părăsim, însă, autogara 

nu intrăm și în sala de aș-

se transformă în ore. Am luat 
pentru exemplificare traseul Tg. 
Jiu — Turceni — Filiași, pen
tru simplul motiv că e foarte 
solicitat de cetățeni. Mașina a 
pornit in cursă la orele 16,30 și, 
normal, trebuia să ajungă la Tur
ceni la 17,30. Pe drum, însă, au
tobuzul s-a defectat si a ajuns 
la Turceni abia a doua zi la 
orele 4,35. La Filiași — capătul 
traseului — degeaba l-au aștep-

chiar o noapte în mașină aștep
tând (uneori inutil) să se reme
dieze pe drum unele defecțiuni 
sau să sosească un alt autobuz 
din urmă. Iată și un caz mai 
recent. In fața 
tnulți oameni așteaptă.
teaptă să sosească mașina, căci 
ea e deja în stație, ci așteaptă 
ca șoferul Gh. Albășoiu să o re
pare. Autobuzul acea plecarea 
spre Mărișori la orele 17, dar

să-și 
piele

Să 
pînă 
teptare. Aici, de asemenea, lume 
multă. Așteaptă să cumpere bi
lete de călătorie. Vrei să mergi 
la Peșteana sau Glodeni ? Te duci 
la casă și... după ce aștepți 30 
de minute, casierul iți spune că 
biletele se dau în autobuz. Șofe
rul, care vinde și biletele, nu 
vrea să se „încarce" cu gestiune 
și te trimite din nou la casă 
Cînd te întorci cu miraculoasele 
bilete, mașina a plecai.

Și aștepți iar...
...LA POLICLINICA

După atâta așteptare la 
gară, nu ar fi deloc exclus 
jungi la... policlinică. Noi, ..... .
nu din acest motiv am vizitat 
policlinica municipiului Tg. Jiu

TITUS STOICHIȚIU 
VASILE CRĂCIUN

(Continuare in pag. a 11-a)

diu de formare : studenți 
filologi dar și studenfi ai 
unor institute cu 
real sau economic.

Am vizionat, în 
cu cîtva timp, două 
tacole de teatru 
prelate de studenti ai 
Institutului de teatru pe 
scena Teatrului „Casan- 
dra" din București, deci 
pe scena unui teatru stu
dențesc cu caracter per
manent.

Aproape la toate a- 
nualele de pictură, sculp
tură și grafică din ulti
mii cinci ani, studenfi ai 
Institutului de arfă plas
tică din București si din 
tară expun alături de 
maeștri și de colegi din 
generațiile deja mature.

In componenta mull ' 
reputatului cor „Madri 
gal intră în număr des
tul de mare student 
ai conservatorului „Cipri 
an Porumbescu" din Bucu 
rești, după cum repre 
zentanți ai aceluiași in 
stitut concertează cu ab
solută virtuozitate sub 
bagheta unor maeștri in- I 
ternaționali. j

Opresc exemplele la I 
ramurile de studiu pri* 1 
vînd domeniile artei pen- I

(Continuare în I
pag. a ll-a) I

profil

urmă 
spec- 
infer-
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Stagiunea muncii patriotice
de tineri au săpat șanțuri pen
tru scurgerea apei ce băltea pe 
suprafețele însămânțate cu cul
turi de toamnă.

V. MOINEAGU

CRONICA MUZICALĂ

(Urmare din pag I)

• ARGEȘ

Obișnuitul repaus duminical a 
fost pentru tinerii din județul 
Argeș un oportun prilej pentru 
a deschide obiectivele de mun
că patriotică din anul acesta. 
De fapt, începutul a fost făcut 
cu multe zile în urmă, cînd ti
nerii din întreprinderile și in
stituțiile din Curtea de Argeș, 
au efectuat la Merișani, pri
mele împăduriri. Luna aceasta 
tineretul argeșean desfășoară o 
adevărată campanie a muncii 
patriotice. Ea a fost declarată 
„Luna pădurii" întrucît în a- 
ceastă perioadă favorabilă, circa 
300 hectare — vor fi împădu
rite. In tot județul vor funcțio
na șantiere ale tineretului pen
tru această acțiune. Ieri, multe 
din acestea au fost inaugurate. 
Totodată, în cadrul săptămînii 
„Ocrotirea naturii" elevii și ti
nerii din alte instituții și Între
prinderi au inițiat o mulțime de 
acțiuni pe această linie. Tot 
uteciștii sînt aceia care au luat 
în sarcina lor îngrijirea monu

mentelor Istorice. Ziua de ieri 
a culminat cu ambele acțiuni 
întreprinse de tinerii din muni
cipiul Pitești pentru înfrumuse
țarea orașului lor, acțiune care 
de altfel poate fi întilnită zil
nic. Aproape 2 000 de tineri de 
Ia diverse întreprinderi și in
stituții au luat parte la toaleta 
de primăvară a orașului.

Agenda muncii patriotice este 
extrem de bogată. Pe *rima filă 
au fost înscrise primele suecese. 
Ele sînt pe potriva acestor ti
neri gospodari.

V. RAVESCU

• HUNEDOARA

în aceste zile Comitetul jude
țean Hunedoara al U.T.C. a fă
cut bilanțul realizărilor obți
nute anul trecut în domeniul 
muncii voluntar-patriotice.

Pentrul anul în cun, biroul 
comitetului județean U.T.C. a 
stabilit ca sarcină realizarea u- 
nor lucrări, nefinanțate. In va
loare de 10 000 006 lei si a unor 
lucrări finanțate în valoare de 
1 350 000 lei. în acest *em

vor deschide 12 șantiere ale ti
neretului pentru redarea în cir
cuitul agricol a unei suprafețe 
de 150 hectare, amenajarea a 
120 hectare pentru irigații, con
struirea a două ștranduri la 
Deva și Petroșani, a unei săli 
de sport 1» Deva și amenajarea 
a numeroase baze sportive și de 
agrement în alte localități ale 
județului. Se mai prevede în 
plan colectarea a 40 000 tone 
metal vechi, împădurirea a 63 
hectare în fond forestier și co
munal, plantarea a 11 ©00 pomi 
ornamentali etc.

Comitetul județean al U.T.C. 
a hotărit ca luna aprilie să fie 
declarată „lună a muncii pa
triotice*, In cadrul căreia se vor 
executa toate lucrările de se
zon.

AL BALGRĂDEAN

• MARAMUREȘ

Ziua de chnninică a toaimriat 
11 In județul Maramurot, mo
mentul declanșării masiva a ac
țiunilor voi un tar -patriotice.
Paata IIMfl da tineri au răs

puns la apelul organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, institu
ții și de la sate. în multe loca
lități această acțiune a avut un 
caracter educativ, sărbătoresc.

în municipiul Baia Mare, or
ganizațiile U.T.C. »u continuat 
plantatul arborilor ornamentali 
în cartierul Săsar. și pe maluri
le rîului Săsar. Tinerii din mu
nicipiul Sighetu! Marmației au 
reluat fmpăduritul in zona Va
lea Stejarului-Vad, La Baia 
Sprîe, a fost amenajată suprafa
ța de 5000 m.p. destinată flori
lor șl gazonului. Atit la Baia 
Mare si Sighetul Marmației cît 
și la Tg. Lăpuș și Somcuța Mare 
s-a terminat curățirea parcurilor 
și a aleilor. Comitetul orășenesc 
U.T.C. Vișeu de Sus a declarat 
ziua de duminică „zi de colec
tare a metalelor vorbi", arțitme 
de mas* la care au luat parte 
tinerii din întreprinderile I.Z.A-. 
I.G.O, I.C.F, «te. în comunele 
SJUdg. Sfttfota. Remețl. Satu- 
noa de Sim, Seini, Busaf. Cidr- 
Un ad altele, pesta MM de tineri 
au luat parte la rurtfltal pten- 
allar în satele de saa alfl 1 tM

Mai mult ca în oricare 
dintre perioadele stagiunii 
ultimele zile au înscris în a- 
genda de concert a Capitalei 
momente de multiple semni
ficații în care, alături de 
programe banale ți evoluții 
plate, am putut frecventa cî- 
teva manifestări de ținută și 
prestigiu.

Din mulțimea momentelor 
muzicale care au derulat în 
această ultim* decadă șl a- 
lupra cărora merit* ■£ insis
tăm, aț aminti înainte de 
toate concertul orchestrei 
studențești „Academica", for
mație care și-a propus a fi 
nu numai un laborator stu
dențesc de experimentări or
chestrale d și cadrul nece
sar lansării, afirmării celor 
mal tineri soUgti în viața da 
concert a Capitalei.

Sub conducerea excelentu
lui ei animator, dirijorul 
Alexandru $umschi ,^Acade- 
maea" ■ insert» de astă dat* 
tn programul ei patru lucrări 
concertanta tn interpretarea 
a paîni tineri asistenți stu- 
dmțl șl elevi : oboistul Radu 
C3i:sd. harpista Adrian Anca, 
vtoînnisza Victoria Bațta- 
lehimeaeu ți pianista nines 
Ito iii troett-

Pentru flecara dintre tine

rii soliști, concertul din sala 
Ateneului, — confruntare de 
maximă importanță pentru 
cariera solistică — a repre
zentat prilejul etalării unor 
valori interpretative care im
pun intrarea lor în circuitul 
soliștilor cultivați de orches
trele simfonice.

Momentul revelator al se
rii a fost evoluția Ilincăi 
Dumitrescu, eleVă a Liceu

chestra de cameră a Filar
monicii clujene — indiscuta
bil una din cele mal buna 
formații ale țării. îndruma
tă de mulți ani de Mircea 
Crîstescu, formația urcă ne
contenit treptele desăvîrșiril 
profesionale. Omogenizarea, 
perfecta unitate artistică 
îți creează din primul mo
ment sentimentul unul unLc 
instrument cu 16 arcușuri.

Un program de elevată ți
nută, alăturînd „Anotimpu
rile" lui Vivaldi, cel de a) 
treilea brandenburgic de 
Each, „Mica serenadă" de 
Mozart și trei piese pentru

DOUA CONCERTE
lui nr. 1 din Capitală, care 
la cel 16 ani ai ei s-a dove
dit posesoarea unei energii, 
unei capacități de concentra
re asupra fiecărui sunet, a 
unei siguranțe cuceritoare. 
Ea ne-a recreat paginile Con
certului In do minor de 
Beethoven (In special ale 
primei părți) cu o înțelege
re a detaliilor, cu o maturi
tate care na îndreptfițește 
cela mai optimiste speranțe.

Un alt moment cu deose
bite semnificații In agenda 
săptămînii a fost reîntâlni
rea bucurețtenilor cu Or

orchestră de coarde de C. 
Silvestri — a găsit în con
certul clujenilor o restituire 
în cele mai autentice coor
donate stilistice. Indubitabil 
formația de cameră a Filar
monicii din Cluj a atins la 
ora actuală un nivel compa
rabil cu marile ansambluri 
similare de peste hotare, și 
O.S.T.A. trebuie tocmai de 
aceea să asigure formației 
posibilitatea participării la 
marile întîlniri muzicale in
ternaționale.

IO8IF 8AVA

0 fructuoasă 

activitate de

ATENTAT LA BUGETUL TIMP CRONICA PLASTICĂ
Om ♦»

tnsnna HJtt-

ocrotire a
(Urmare din pag. 1)

90 000. în felul acesta, numărul 
de locuitori ce revin la un me
dic a scăzut la 636, față de 1 895 
in 1938.

Ca urmare a dezvoltării con
tinue a sistemului de ocrotire a 
sănătății mortalitatea generală și 
infantilă a cunoscut o scădere 
accentuată. Comparativ cu 1933 
mortalitatea generală s-a redus 
cu mai mult de jumătate, iar cea 
infantilă de peste 3 ori, durata 
medie de viața crescînd de la 42 
de ani, cit era tn 1932, la 68 de 
ani tn momentul de față.

O contribuție prețioasa Ia ob
ținerea tuturor acestor succese în 
domeniu] ocrotirii sănătății a a- 
dus-o școala românească de me
dicină, care.. în condițiile socia
lismului, a dus mai departe va
loroasele sale tradiții. Apreciind 
tocmai contrihuția cercetării ști
ințifice medicale la progresul și 
îmbunătățirea continuă a ocro
tirii sănătății populației, statul 
nostru a acordat fonduri sporita 
pentru extinderea rețelei de cer
cetare. S-au înființat laboratoare 
moderne, dotate cu aparatură de 
înaltă tehnicitate. Un exemplu in 
acest sens este laboratorul cen
tral de microscopie electronică. 
Există, de asemenea, un mare 
număr de. reviste și publicații cu 
profil medical, precum și un 
mare număr de societăți științi
fice care se ocupă de principa
lele domenii ale teoriei și prac
ticii medicale.

Dispunînd de o bază mate
rială adecvată, institutele și cen
trele de cercetări au realizat o 
fructuoasă activitate de investi-

V V ■ V ■sănătății
O apreciere pozitivă peste ho

tare au și cercetările Institutului 
de geriatrie din București, pri
mul institut din lume de acest 
fel. în lupta împotriva bătrîneții 
pretimpurii, gerovitalul românesc, 
realizat de colectivul profesoarei 
Ana Aslan, este unul din cele 
mai căutate medicamente pe 
piața mondială internațională.

cAter dorn In toată puterea as-
— einfuite.
■ Oi mei mtdți «șffipfi la ea* 
| binetul de radiologie. Am mteal

m vorbă cu Dumitru Cin, «■ 
* sătean din comune Rsmcu Ieri 
® fuJtM aminei pentru cri. ier mi
■ a fost amhtai pentru... stem*. A-
■ dică trei tile pierdute pe MU 
g policlinicii. Am notat eu fideii- 
a Me programul trrrirudui de m-

dialogic : 7—8,30 — citirea fA- 
melor din true anterioară ți

Apreciind, deci, pozitiv reztil- 
țațele obținute de cercetarea me
dicală românească, putem totuși ■ 
afirma, așa după cum s-a ară- g 
tat și în documentele de partid, 
că ea mai are foarte multe re
zerve nefolosite, că poate să în- ■ 
deplinească în și mai mare mă- 
sură un rol de prim ordin Jn 
dezvoltarea ocrotirii sănătății ® 
populației, pe măsura posibilită- ■ 
ților materiale care i-au fost _ 
create. La îmbunătățirea organi
zării activității de cercetare va ■ 
contribui înființarea Academiei ■ 
de Științe Medicale, care va con- 
centra toate forțele științei rnedi- * 
cale din tara noastră, va îndruma ■ 
și controla întreaga artiritale 
științifica din arest doownia. In 
felul acesta, contribute romi- ® 
neaseă Ia patrimoniul mondial va ® 
fi tot mat valoroasa. Sărbătorirea ®
Zilei sănătății în tura noastri ■ 
este un prilej potrivit pentru j ■ 
marca acest moment în dezvol-fl 
tarea științelor medicale, menite g 
să contribuie la perfecționai ea j 
continuă a ocrotirii sănătății po- 
porului nostru și la progresul 
medicinii contemporane.

(Urmare din pag. 1)

— De Ml de (LaitoeaC*. ce tel 
mW avu* tn prrgyw ?

— Am fact to tarlaua a ete-

toarclui )i acolo.
•uri am lucrat pe aratenteorl. 
primi n do fiind, in don!
te mA cwrvwM de f r W rwa
Apte. am tirrut pe la a-d>« 
pmtnj a telrătma b I M A Pao- 
trlîmon ai «id tr ua de gSnd te 
(ari ni tractorul aceb «w te

— Pe etod • U farheaatl »

— $tm m, cred că pH te 30 
•prflM. ori M drxm

tete M dr MteR 10 to

tan OKI-MC» n c«Uca 
«mt »«if:» *cMmhb 
fKtetr-u pra l«-

ca arsa modamâ. 
a FaMB •** *r*a 'rial

a Auatnra a art- 
r« arf caia > <rav«. c*a 
ta aaoa B • aUCndlea. • 
«rt rnoiaiatl la
ru rraea c» poaw ctBaa 
■ -f-l • aaBcaa ta cec«IB 
•«■aaBBarBai A*c*al 
tMrajKii la ckar^tacar. toaU* 
M6> rttra pactTBtt^
ta^ aa BW3C -araejaf *1 
. i<b fB* fla JaCTrfiBi 
ta caaa cflBvatlB <A bimt- 
aa w câta oaa cA*
taa MataB ciSrr n4aarc *1 
nr^aalum. A>«*rai ^crtara 
tas» teetoote te

■tare to creație, • anumită 
structură pe care HAriescu, 
•e poate afirma net, nu a 
avut-o.

D este mai degrabă Mstin, 
calm, ușor melancolic, cu 
neașteptate gingășii uneori. 
Agitația In fața problemelor 
sociale ale aspectelor mize
ra ale existenței nu trece 
eterate de compasiune. Ișj 
caută mrreu o stare de per
fect echilibra șl obiectivitate

dincolo de aparențe, prln- 
tr-un aol de expunere a 
disputei sentimentelor, a stă
rilor sufletești ale modelului, 
care fac din el nu numai un 
om, un personaj verosimil și 
autentic, cl și un mic univers. 
Ceea ca 11 păstrează o legă
tură cu arta Înaintașilor este 
tendința de descriere a stă
rilor sufletești a personaje
lor. persotnaje ce animă 
mal toate scenele sale. 
Hărleacu a pictat mult 
(In duda numărului re- 
strlns de plnze care ne-au 
rimai de la el, parte distru
se In timpul primului război 
mondial) cu rezultate Inegc*

RETROSPECTIVA 
DIMITRIE HÂRLESCU

RITM ȘI 
CALITATE

XX««d «tel, • tetele te «te 

cwsă tead 0bte te I<X 
toMcro a te* * tete *

tt*a V <al| nap-
■te a <-a LMJL

tea.
M pteateote toata*» de 2D apri-

ga re în domeniul cercetării fun
damentale și în cel aplicativ, pre
ventiv și terapeutic.

In cercetarea clinică s-au ob
ținut, de asemenea, rezultate 
valoroase; ele se referă în
deosebi, In stabilirea unor teh
nici operatorii originale în afec
țiunile urologice și în cele ale 
esofagului. De asemenea, s-au 
înregistrat succese în cercetarea 
multilaterală a metodologiei diag
nosticului precoce în diferitele 
localizări ale bolii canceroase.

Continuînd vechile și valo
roasele tradiții ale școlii medi
cale lomânești, în anii socialis
mului s-au elaborat lucrări știin
țifice de mare valoare, aprecia
te favorabil în literatura științi
fică internațională și luate ca 
punct de plecare ale altor cer
cetări pe plan mondial. Același 
lucru se poate spune și despic 
endocrinologie, care este apre
ciată în străinătate.

(Urmare din pag. I) 

fru a trage concluzia și 
pentru a întreba : stu- 
denți-profesioniști ?

Șansa de a te mani
festa profesional la o 
vîrsta aflată încă sub 
semnul studiului mi se 
pare excepțională. Pen
tru cei tn cauza, situația 
oferă nenumărate posibi
lități de verificare, de 
limpezire a vocației, de 
statornicire a disciplinei 
studiului, de intuire a o 
riginalitâții încâ sub con
trolul unui maestru, deci 
de formare a ei. Pentru 
observatorul dinafară, e- 
xercitareo profesiunii la 
o vîrstâ oparținînd încâ 
studenției este un spec
tacol real. Un specta
col real și o demon

strație de maturitate. Este 
foarte reconfortantă si
tuația în care asîstînd la 
manifestările cu caracter 
artistic ale tineretului stu
dios nu ești obligat sâ a- 
corzi circumstanțe ate
nuante, sâ devii tolerant 
față de tinerețea, fațâ 
de inexperiența studenți
lor, ci sâ-i aprobi prin 
demonstrație ca pe niște 
„profesioniști". In sensul 
acesta, cuvîntui poate fi 
acceptat. Profesionaliza
rea este de dorit ca ma
turizare, ca activitate 
disciplinată, conștientă la 
o vîrstâ încâ foarte tî- 
nâră. Ca ambiție maxi
ma, ca sens de mișcare 
înainte a unei generații 
studențești.

Dar satisfacția obser
vatorului din afara este

și aceea de a recunoaș
te sub semnul evidentei 
maturizări, nesupunerea 
vîrste>, prospețimea fan
teziei și neliniștea căută-

IARĂ CIR- 
CIIMSTANTE 
AHMIANH

rilor, riscul frumos și 
sportiv al recordurilor 
neegalate. E foarte lim
pede pentru un observa
tor obiectiv câ eferves
cența mișcării artistice va 
repercuta noul, experi
mentul în sens bun, de

căutare si p^woenre a 
disciplinei aritvrii toc
mai din zona oceasto a 
tineretului studios. Ado
lescenta es*e a virsiă a 
entuziasmului, a etanului 
generos, este vîrsta exta
zului șî chiar docâ dis
ciplina artei va filtra lu
crurile acestea ulterior, 
le va discerne și le va 
supune, ea nu poate re
fuza fermentul inițial, 
„riscul", lonusul tineresc.

Profilul profesional ac
tual al studenților stâ, fi
lologic, sub semnul unei 
abstracții : încredere.
Cum se poate materiali
za acest cuvînt ? Cum 
poți mobila o noțiune cu 
toate determinantele ei ? 
Ce trebuie numit la în
ceput ? Corpul profesoral 
responsabil pe generații

timp ț
-r-en anume 
Generozitatea

pe "Vi 0B“*3*«e de con
cret cutourol can «e va

neiiniștoc couhatoare a 
disc co1 Iar I Șansa con
cretă de a exista un loc
mare*.el care să încapă 
monrfestorea artistică, un 
teotni, «r zior, o salâ de 
concert ? Publicul gata 
să aplaude apariția unui 
nou tolent ? Lanțul de
terminărilor are sfîrșrtul 
atif ae îndepărtat incit 
„slăbiciunea" unei în
tregi colectivități pentru 
tinăra generație studioa
să pare să fie, în cele 
din urmă, echivalentul 
lingvistic cel mai potri
vit.

• duminica s-a Înapo
iat în Capitală tovarășul 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentant al pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, la fu
neraliile fostului președinte al 
S.U.A., general Dwight D. Ei
senhower. După cum s-a a- 
nunțat, în drum spre patrie, 
tovarășul George Macovescu 
a făcut un scurt popas în 
Olanda.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri 
ai conducerii ministerului Afa
cerilor Externe.• •••••••••••••••■••••••••«•••••••ta»

IPEmW TIMPUL OV. LIBER

mm tiada
a* ie ega 11 r». te aeateau «rt- 
cv rs-vs eaftîtertMr te inter 
pevur* te ara» m
•eria rit ir ifiMtoK aak te- 
•‘w «Bte apa? fifarl te po- 
IxbctsmK, tawVMl ti
w«te teftsriBarve n *MMte*li, 
cmtem. nu tr»r» te rw. 
s«te rra «cM Sa rrarmd e 
top«ate. £| țtev te fiteul 
•Mto Cara<M*r. La pictor ta- 
fltoafti rv« muH • vxKl te 
Irao* tetisati rara nu «t*- 
rn* trwrmd lejer titir alte 
lot* »t UciM rtrodit.î îniig- 
nlftent abtvriaJ »rhUe4or. 
Îto"trvtu1 ftealne, Ort late
rală. umd tenSrv a*rteiarei«

le. mai ales spre sflrșitul vie
ții. cind incertitudinea în
cepuse sl se facă simțită în 
căutările sale. N-a fost un 
temperament artistic singu
larizat, de o originalitate 
ferm subliniată, dar a însem
nat, fără îndoială, o perso
nalitate, conturată cu preg
nanță și distincție în epocă. 
Ne gîndim, evident, nu nu
mai la creația propriu zisă, 
ci și la conștiincioasa sa ac
tivitate didactic* desfășurată 
la Constanța, Giurgiu și Te
cuci, la încurajarea unor ta
lente ca Ion Jalea și Marius 
Bunescu, la activitatea în ca
drul societății „Tinerimea 
artistică" șj altele. Meritul 
•cwtei refitîtuții 11 revine 
astăzi Muzeului de artă din 
Constanța.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

Au fost de față, Richard H. 
Davis, ambasadorul S.U.A. la 
București și membri ai amba
sadei.

Duminica a părăsit Capitala 
delegația Partidului Eliberării și 
Socialismului din Maroc, forma
tă din tovarășii Aziz Belal, mem
bru al Biroului National, și Mus
tafa Azzaoui, membru al Comi-

nieri din România (30 aprilie 
1949) la Casa pionierilor din 
Constanța a fost deschisă du
minică o expoziție de filatelie 
a pionierilor și școlarilor, or
ganizată de Consiliul județean 
al organizației pionierilor, în 
colaborare cu Inspectoratul 
școlar județean și filiala Con
stanța a Asociației filateliști- 
lor din România.

PIPELE rulează la Repu
blica (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;

16.30 ; 18,45 ; 21). ADIO, GRINGO
rulează la Luceafărul (orele 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Bucu
rești (orele 9,45 ; 11 ; 13 30 : 16 ;
10.30 ; 21 ; In completare Paiața) ;
Favorit — Drumul Taberei (orele 
10 ■ 13 : 16,30 ; 18 ; 20,30). CRIMA 
IN STIL PERSONAL rulează la 
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,33 ; 20.45 ; in completare
Jupiter trebuie aalvat). RĂUTĂ
CIOSUL AOOLESCENT rulează 
la Actoria (orele 8,45 : 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45 ; în completare
Cîntecele Renașterii) ; Excelsior 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45 ; In completare Cîntecele 
Renașterii). TATA, rulează la 
Central (orele 9 : 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; ÎS ; 21 ; în programul
Viitor CĂLUGĂRIȚĂ ȘI COMI
SARUL). PRELUDIU rulează la 
Lumina (orele 9,15—16 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45 ; în comple
tare Eternul feminin). RIO BRA
VO rulează 'a Doina (orele 11,30 ;
16 ; 19,30 ; Program pentru copii
orele 9 ; 10) , Arta (orele 8,45—12 
în continuare ; 20 ; în completare 
Domnia sa, pietonul). OAMENI 
ÎMPIETRIȚI rulează la Union (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,80 ; slmbatfi,
completare Soarele negru). PE
PLAJELE LUMII rulează la Fe

roviar (orele 8,30 ; 10,M ; 12,30 ;
14.30 ; 16.30 : 18.45 : 21 • în comple
tare Cîntecele Renașterii) ; Mo
dern (orele 8,30 ; 11.45 ; *14 ; 16,15 ; 
18 30 ; 20,45 ; în completare Eter
nul feminin). RISCURILE MESE
RIEI rulează la Grtvița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; In 
completare Drama străzii) ; Me
lodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 : 20,30) ; Flamura (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). CO
LUMNA rulează la înfrățirea (o- 
rele 15,30 ; 19 ; Tn completare Ori
zont științific nr. 2/lMfl). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN rulează la 
Buzești (orele 15,30 ; 18) ;ROMAN- 
ȚA PENTRU TROMPETĂ (orele
20.30) . UN OM PENTRU ETER
NITATE rulează la Dacia (orele 
8.45—15,45 în continuare ; 18.ÎS ; 
20,45). PAȘA rulează la Bucegi (o 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 :
20.30 ; în completare Cu toții la
vot) ; Giuleștl (orele 15.30 ; 18 ;
20.30) ; Aurora (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). AVENTU
RILE LUI TOM SAWYER ; 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 19). 
PRINȚESA rulează la Lira (orele
15.30 ; 18 ; 20,15 ; în completare
Orizont științific nr. 1/196S). PE 
TEREN PROPRIU rulează la Dru
mul Sării (orele 15 ; 17,3» ; 20).
PROFESIONIȘTII rulează la Fe
rentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
marele ȘARPE ruleaz* la Co- 
trocenl (orele 15,80 ■ 18 ; GUSTUL 
M1ERU orele 20,30 ; In completa

re Anotimp și îmbrăcăminte). LA 
EST DE EDEN rulează la Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 
2*1 : în completare Șofer de du
minică» ; Gloria (orele 9,30 ; 12 ; 
14.M ; 1? ; 19,30 ; în comoletare
Cimentul). PENTRU INC4 PU
ȚINI DOLARI rulează la Volga 
(orele fi—15,30 în continuare ; 18 ; 
20.M : In completare Neoenei ; 
Miorița (orele G ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45 ; In completare Mis
tere în piatră). FELDMAREȘALA 
rulează ia Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; DRUMURI orele 20,30 ; In 
completare Misterul culorilor). 
NEÎNȚELESUL rulează la Moșilor 
(orele 15,30 ; 18 ; CELE TREI
NOPȚI ALE UNEI IUBIRI orele 
20,30). ......APOI S-A NĂSCUT LE
GENDA" rulează la Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30). CADEREA
IMPERIULUI ROMAN rulează la 
Munca (orele 16 ; MAGAZINUL 
DE PE STRADA MARE orele 20). 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Tomls (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18 15 ; 20,30 ; In comple
tare Legendele Ceahlăului). DUE
LUL LUNG rulează la Flacăra 
(orele 15,30 ; 18 ; MESTEACĂNUL 
orele 20,30 ; în completare Ca o- 
țeluD- VEȘNICUL ÎNTIRZÎAT 
rulează la Vitan (orele 18,30 ; 18 ; 
TANDREȚE orele 20,30 • în com
pletare Pentru cel așteptat). EX
PRESUL COLONELULUI VON
RYAN rulează la Rahova (orele
15.30 ; 18 ; în completare Răscru
ce) | VALKA (orele 20,3» ; în com

pletare Merele). BECKET rulează 
la Progresul (orele 15,30 ; 19). UR
LETUL LUPILOR rulează la Pa
cea (orele 15.38 ; 18 ; 20,15 ; In
completare Despre pițigoi ; De 
la 16 aprilie PENSIUNE PENTRU 
HOLTEI orele 15,45 ; 18 ; 20,15 ;
în completare Carnavalul anima
lelor). PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15 ; în completare 
Apa subterană. De la 10 aprilie 
URLETUL LUPILOR orele 15,30 ; 
18 ; 20,15). MADE IN ITALY ru
lează la Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15. De la 10 aprilie PRINȚESA 
orele 15,38 ; 18 ; 20 15). TOTUL
PENTRU RÎS ; CULTURA PIER
SICULUI ; 600 SECUNDE DE A- 
DEVAR ; GUSTAV SE ODIH
NEȘTE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare). DOM
NUL ROSSI FACE SCHI ; UN 
OSCAR PENTRU DOMNUL ROS
SI ; GUSTAV SUPERSTIȚIOSUL; 
GUSTAV ȘI RUDELE BOGATE; 
VRĂBIUȚĂ CTUFULICI ; ALFA, 
OMEGA ; DRUMUL ȘI MAXWELL 
rulează la Union sîmbătă (orele 
18).

19,30 ; Teatrul Național ,,I. L. 
Caragiale“ (sala Comedia) : MEI- 
DELBERGUL DE ALTADATA — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : TRA
VESTI — ora 16 : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 19.S3 ; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 20 ;
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureann) : MOARTEA 
LUI DANTON — ora 20 ; (sala 
Studio) : SFÎNTUL MITICA BLA- 
JINU — ora 28 ; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 2t : Teatrul ,,C. 
I. Nottara“ (sala Magaeru) : VI
JELIE ÎN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30 ; Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase) (sala Savoy): 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO 
— ora 19,30 ; Teatrul de estradă 
„Ion Vasilescu" : DE LA BACH 
LA TOM JONES — ora 20.

LUNI 7 APRILIE 1M8

• 11,30 — Telex TV. « 16,35 — 
TV. pentru aperi alls til din Indus
trie. • Chimie, ț Produse chimi
ce pentru combaterea dăunători
lor din agricultură • 17,63 — Lim
ba franceză — lecția a 83-a • 17,36 
— Campionatele internaționale de 
natație ale Romănlei « 18,38 — 
Lyceum — emisiune pentru elevi 
„Caiete de adolescenți • 18,86 —

LUNI, 7 APRILIE 1M8

Opera romfint î CARMEN — ora
19,30 ; Teatrul de Operetă : VO
IEVODUL ȚIGANILOR — ora

Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic • 19,30 — Actualita
tea științifică. Centre științifice — 
lașul • 20,00 — Roman foileton 
„Forsyte Saga" (XXIII) « 29,50 — 
„Steaua fără nume" — emisiune- 
concurs de mu-:ică ușoară • 21,50
— Prim-plan. Mlron Radu Paras- 
chivescu. Emisiune de Mioara 
Cremene sji Sergiu Huzum q 22,20
— Gong — emisiune de actualita
te teatrală • 22,45 — Telejurnalul 
de noapte • 23,00 — închiderea e- 
misiunil.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
• Trei enigme ale justiției a- 

merlcane (Oswald, Sirhan, Ray)
— participă redactorii N. lones- 
cu, N. Crețu șl Gh. Ciobanu (Clu
bul actualităților, Juni, ora 20,30).
• Expozițiile de pictură ale stu

denților Nicolae Eftlmie-Borcea și 
Matei Constantin Negreanu.

IAȘI
• Spectacol de teatru cu „Vrei 

să fii nevasta mea ?“ — prezintă 
formația Institutului agronomic 
(sala de spectacole, marți, ora 20).
• Concert de muzică de came

ră — prezintă cvartetul de coarde 
„Virtuoșii" (Student-CIub-Bar, 
marți, ora 20).
• Dans cu formația „Roșu șl 

negru" (sala de spectacole, marți, 
ora 20).

TIMIȘOARA
• Dicționar plastic : „Gravura 

șl tehnlcele ei" — proiecții comen
tate de asist, unlv. Fr. Schreiber ; 
Film (sala de spectacole, marți, 
ora 20,30).

tetuiui Național al Partidului 
Eliberării și Socialismului, care 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Mihai DaJea, secre
tar al CC. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

• DUMINICĂ, delegația tu
nisiană condusă de Mongi 
Slim, ministrul justiției, a vi
zitat serele din Codlea și Po
iana Brașov. La amiază, mi
nistrul român al justiției, 
Adrian Dimitriu, a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților.

• IN ÎNTÎMPINAREA celei 
de-a 20-a aniversări a creării 
primelor detașamente de pio-

• 170 DE STUDENȚI și ca
dre didactice de la Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală au fost sîmbătă 
și duminică oaspeții studenți
lor Universității din Craiova, 
în cadrul unui schimb de ex
periență au fost discutate pro
bleme privind procesul de în- 
vățămînt, cercetarea științifi
că, activitatea organizației 
U.T.C. și a asociațiilor stu

denților, precum și munca cul- 
tural-educativă.

Formațiile artistice studen
țești de la institutul bucureș- 
tean au prezentat sîmbătă sea
ra în fața colegilor lor din 
Craiova un program de muzică 
populară și ușoară, iar dumi
nică dimineața au avut loc 
întreceri sportive, ca și un re
cital dramatic.

MANIFESTARE CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 150 DE ANI 
DE LA NAȘTEREA LUI ALECU RUSSO

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de împlinirea a 150 de 
ani de la naștere^ lui Alecu 
Russo, la căminele culturale 
din comunele Sărmaș, Suplac, 
Bahnea, Dedrad șl în alte a- 
proape 30 de localități din ju
dețul Mureș, au avut loc expu

neri și simpozioane dedicate 
vieții și operei marelui cărtu
rar. Profesori din învățămân
tul superior și mediu, cerce
tători în domeniul literaturii, 
au vorbit despre bogata acti
vitate literară desfășurată dî 
Alecu Russo.
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tru că numai cu Domide, ori oît aur frumoa arda 
pe capul Iul (și arde), formația din orașul da pa 
Mureș nu poate sft cîștige bătăliile pe care Ic 
are de duz de acum înainte la Bacău sau la 
București. De altfel, dacă e să fim cinstiți, lotul 
de care dispune antrenorul Dumitrescu este de 
mărimea a doua. Unii dintre ei sînt băieți eaTB 
reazimă felinarul. Vreau să zio că valoarea lor 
e de zona lanternei. Au crescut enorm da mult 
șansele dinamoviștilor bucureșteni. Corsarul roib, 
care s-a îmbolnăvit ne stadionul din Istanbul și 
este iubit de zeițe blonde, cu hucla vaporoasa 
și cehi de nu mă uita, își mînă furtunos echipa 
către titlu. Ieri ne-a lipsit foarte mult galopul lui.

Fără el, și fără Ion Pîrcălab, accidentat în 
prima repriză, atacul dinamovist a aruncat în 
luptă numai voința și dîrzenie și a cîștigat un 
meci în care Dembrovsld de la Bacău ne-a dă
ruit clipe de mare frumusețe.

Rapidul. Realul. Fii risipitori, huliți și bleste
mați la sfîrșitul primei părți a campionatului, au 
ajuns după atîtea luni de iarnă să facă fericit tot 
cartierul Gării, plus Crîngașii și Șoseaua Cățelu. 
Năslurescu și Dan s-au logodit cu „Naționala". 
Neagu vrea să devină Capellini. Iar mongoloidul 
Octavian Popescu, jucător de rară finețe și inte- 
'Vitrență, s-a încadrat perfect între Dinu și 
^Dumitau. Numai Mazurachis fuge-n dorul Cluju
lui. Dar poate că va veni și o zi a lui. Pentru 
asta trebuie să aibă răbdare și să n-aibă drum la 
circiuma din coif.

Oaidă a împlinit 38 de ani, a fost sărbătorit și 
a împărțit florile primite jucătorilor de la Crișul. 
Pe urmă Progresul a împărțit și punctele cu 
Oradea : unul mie, unul ție. Și totodată și foarte 
mulți pumni și îmbrînceli. Neacșu cel blind (am 
și eu candorile mele !) a răbufnit. S-a săturat să-1 
laude lumea pentru joc curat. Drept pentru care 
întoarcem și -noi lauda pe partea inversă.

La Constanta, de unde Buhoiu ne-a transmis 
pe calea undelor o frumoasă poveste cu niște 
berze întoarse din Africa, Farul și-a pus la brîu 
doi colaci de salvare Și i-a legat Argeșului un 
pietroi de gît. Astăzi este aproape sigur că 
Dobrin, Țurcan și Păciulete vor intra pe linia 
a doua, unde a tras Vagonul Arad cu atîta grabă 
și tampoane rupte.

Aud ca-1 căutăm pe Ion Ionescti să-l instalam 
în cențiul liniei de atac al „Naționalei”. Excelentă 
idee. Dar anunț pe tovarășii antrenori că n-am 
uitat de rezultatul din partida cu Fenerhachce.

Continuă ii dan
seze pe întuneric ci- 
dețil noștri. Și • pă- 
oat, pentru că clnt 
tineri șl ar trebui 
Încurajați mal mult, 
pentru că mănîncă 
fotbalul cu plina ți, 
dacă 
luăm în seamă, ris
căm 
mline 
exemplul celor mari, 
■lat plictisiți șl ai 
de joaca asta. Săptă
mâna aceasta am în
registrat, ce-1 drept, 
un progres : „Spor
tul", cotidianul de 
specialitate — dar 
numai el — na-a ■- 
nunțat ora |i locul 
de desfășurare a ce
lor două partide da 
tineret din Capitală. 
Să fie într-un ceas

astăzi nu-i

al na trezim 
ci, urmînd

ționalo. Iată, în tur
neul internațional 
da la Cannes, re
prezentativa noas
tră da juniori a •- 
voluat cu nu mai 
puțin decît cinci ju- 
ventlști : Ș te fin es
eu (Steaua), Radu 
Ianescu (Progresul), 
Petreann 
Halnal șl 
(A.S.A. Tg. 
Antrenorii 
Schileru șl 
Teodoreecu 
de asemenea, ochii 

mai mulțl tineri

(Rapid), 
Caniaro 
Murei).

Din că 
Dumitru 
au pus,

P«
pe care-f vor chema 
la ' ’ “ 7
nele de tineret des
pre care vom vorbi 
mal pe larg cu pro
ximul prilej.

Șl, în tot acest 
timp, clasamentul ie

cele două națlo-

nat, la tineret, 
niște locuri suspuae.

Așa cum ne spu
nea Intr-o zl antre
norul Cornel Dr&gu- 

clasamentul la 
tineret are Insă prea 
puțină Importanță. 
Mal nimerit ar fi, 
poate, si >e alcă
tuiască un clasament 
al promovărilor In 
echipa I-a, propu
nere la oare sub
scriem Intru total gî. 
dacă nimeni n-o 
va realiza, o vom 
prekua-o noi Intr-un 
număr 
altfel, 
tfizl

▼liter, 
chiar 

facem o 
geatia : hutrudt 
dirițla noeitră 
de gînd sft experi
menteze un nou sis
tem de punctaj pro-
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bun ! Dar nu s-ar 
putea, confrate Ion 
Ghițulescu de la 
„Radio*1, ca în trans
misiile 
dirijezi 
trebi 
cu prilejul unuia 
dintre desele tururi 
de orizont, și asupra 
rezultatelor juven- 
tiste ? Te rugăm să 
faci și această fap
tă bună, pe lingă 
cele multe pe care 
ni le oferi în fie
care etapă. Nu nu
mai de dragul nos
tru și al suporteri
lor, ci ți pentru a- 
cești mînji care bat 
la porțile consacră
rii și pe care 
pionatul lor îi inte
resează poate 
mult decît îl 
resează pe Boc cine 
se va așeza Ia vară 
în fotoliul de rangul 
I al diviziei „A“.

Plutonul masiv al 
tinerilor noștri fa- 
voriți, continuînd să 
alimenteze forma
țiile de seniori, a în
ceput de cîtva timp 
să ofere elemente de 
bază și loturilor na-

pe care le 
să-ți în- 

colaboratoril, 
prilejul

cam-

mai 
inte-

Aspect din timpul partidei de fotbal Progresul — Crițul (1—1) 
disputată pe stadionul Republicii din Capitală

DIVIZIA B

MARTOR OCULAR LA DERBIUL SERIEI I
După 20 de minute de dominare insistentă, dar cit se poate 

de haotică, cea mai mare ocazie de gol o au gălățenii prin Adam. 
Arbitrul Iosif Ritter oprește această splendidă fază, acordînd un 
fault imaginar. Gălățenii se lasă dominați mizînd pe jocul bun al 
apărării unde Dima (excelent in acest joc) și Tudorie s-au dovedit 
de netrecut. Totuși în minutul 29 se produce o fază in care lor- 
gulescu devine pur și simplu al 12-lea jucător brașovean. Icănescu 
urcat în atac șutează fără perspectivă de la aproximativ 30 de 
metri lateral, portarul gălățean scapă balonul din brațe și Florescu 
aflai în apropiere îndeplinește o simplă formalitate deschtzînd 
scorul, 1—0. In repriza a doua, deși nivelul partidei crește, faza 
din minutul 29 se dovedește a fi decisivă. Nimic de semnalat în 
continuare doar în minutul 70 în care arbitrul, Iosif Ritter aduce 
egalarea la ocazii oprite „imaginar". Necula, scapă singur, e oprit 
pe motiv de... ofsaid. Această victorie tn extremis lasă în continuare 
deschisă lupta pentru promovare. Dacă pînă la urmă „stegarii" 
vor reveni în categoria A au obligația să ridice o statuie portarului 
gălățean lorgulescu.

C. IONESCUREZULTATE TEHNICE
SERIA I SERIA II

de la o 
la alta, 

cralovenii 
mai mult 

din

zdruncină 
duminică 
După ce 
au condus
de jumătate 
cursă, au cedat șe
fia (cu sprijinul di
rect și neprecupețit 
al propriului antre
nor de juniori) oră- 
denilor care, prin 
„drawul" reușit ieri 
la București, îșl 
consolidează poziția. 
Interesant este și că 
Steaua (care după 
părerea noastră are 
cea mai valoroasă 
formație de tineret) 
«e zbate pe undeva 
pe la mijlocul cla
samentului, mulțu- 
mindu-se doar cu 
titlul de golgeteră a 
campionatului ju- 
ventixt. In reit, ar 
mai fi de remarcat 
că Vagonul deține și 
la tineret .aceeași 
lanternă roșie care 
luminează drumul 
„bătrînilor*1 spre 
„B“, iar argeșenii și 
mureșenii, care în 
campionatul mare se 
străduiesc să 
din întunericul sub
solului — s-au ani-

iasă

pus de iugoslavul 
Andreeviei, care 
ne-a vizitat de cu- 
rînd țara (3 puncte 
pentru victorie, 1 
punct pentru meci 
egal și cite un sfert 
de punct pentru fie
care gol marcat) 
l-ar putea calcula în 
acest mod clasamen
tul campionatului de 
tlneret-rezerve.

Am constatat că 
nedreptăți prea mari 
nu s-ar face pentru 
că schimbări specta
culoase de lacuri nu 
apar — except ind 
faptul efi atacurile 
prolifice lși imping 
echipele mai In față. 
Am pu*ea Insă, fS- 
And acest experiment 
chiar h. campionate! 
prezent, să oferim 
forului f Internațional 
(F.I.F.A.) unele date 
care sâ-i folosească 
în lupta ce-o duce 
împotriva fotbalului 
defensiv. Iar juven- 
tiștii noștri ar fi sti
mulați. totodată, să 
joace mai ofensiv. O 
încercare moarte 
n-are.

G. MITRO1

Finalele campionatelor naționale

Azi comentează NICOLAE LINCA
nu mai are ne-Nicolae Linca 

voie de prezentare. Vom des
chide cu el seria comentariilor 
noastre despre finalele campio
natului național de box urmînd 
ca, în celelalte zile, să găzduim 
opiniile unor nume la fel de 
celebre — MIRCFA DOBRESCL. 
GHEORGI1E NEGREA, GHEOR- 
GHE FI AT.

— Am vizionat pînă acum 
dană gale. Care sint primele 
damneaveastră impresii *

— Puternica dorință de afir
mare a boxerilor din provincie, 
care se anunță mai bine pregă
tiți ca oriei nd. Vorbind despre 
nivelai tehnic al primelor două 
gale trebuie aă subliniaz, spre 
părerea mea de rău, că majo
ritatea boxerilor se „bat". A- 
bundă boxul confuz, fără ori
zont. Combatanții luptă cu dis
perare, utilizînd prea puțin pro
cedeele tehnice, de finețe, folo
sind formula „Dă tu. că dau și 
eu

— Aveți dreptate. ..Miza" își 
spune etnintui. Se luptă extra
ordinar. Niciunul dintre boxeri, 
ea rare excepții (Ivan. C. Cu- 
țov) ii face ceea ce numim 
..aerisi pugilistic* *. De aici si 
număra! marc — ■epermis de

— de abandanurl și 
In plus, unii boxeri din

Iotul național vădesc o vădită 
scădere de formă. 
Gîju, Buzuîiuc și, 
că. Ce ziceți ?

— Boxerii din 
stau prea mult 
mente, nu au suficiente meciuri 
publice și „inactivitatea*1 lor 
prelungită își spune cuvîntul.

— Să revenim la marea 
„bombă" : înfrîngerea prin a- 
bandon a lui Gîju de către tî
nărul Pometcu.

— Gîju a pierdut pentru că 
este obligat să slăbească cinci 
sau șase kilograme. Tn boxer 
nu poate trăi numai din... lămîi. 
(Si pe semlmuscă Ivan îl paște 
același pericol). Dar nu sînt de 
acord nici cu publicul și nici 
cu presa, care au, acum, față de 
Gîju o atitudine descurajatoare. 
Gîju este un boxer talentat și 
de situația în care a ajuns nu 
este numai el vinovat. Reve
nind la surprize, una dintre ele 
mi se pare a fî înfrîngerea lui 
Buzuîiuc, deși învingătorul său. 
Gh. Drugă, este un boxer care 
promite.

— Ce boxeri atî remarcat ?
— CALISTRAT CLȚOV, care 

are șanse mari la ..europene". 
Evoluția lui mă incintă. Mi-au 
plăcut PAUL DOBRESCU. un 
tînăr talentat. COJAN (adversa-

Mă gîndeac la 
chiar, la Ciu-

lotul national 
în... cantona-

rul lui Ciucă) și MIHAI AUREL. 
Boxerii noștri continuă însă să 
evite lupta de aproape șl nu în
țeleg de ee. Precaritatea proce
deelor de apărare este, de 
asemenea, evidentă, de mulțl 
ani, dar antrenorii fac prea pu
țin pentru a o elimina. De 
aceea, boxerii noștri primesc lo
vituri cit în 3—4 meciuri, 
mal fi și altele 
îți propun să 
să vedem ce 
următoare.

PRIMA GALA
Semlmuscă : M. AUREL, b. 

ah. 3 GH. CRISTEA ; V. IVAN 
b. p. V. DRAGAN ; M. LUME- 
ZEANU b. KO. 2 F. MOMOIU ; 
P. GANEA b. p. S. STANES- 
CU ; Cocoș : G. POMETCU b. 
ab. 2 N. GlJU ; P. OCICA b. 
p. GH. MOKARU ; A. DUMI
TRESCU b. p. V. 1VANOVICI ; 
P. NEDELCEA b. ab. 3 O. AN- 
DERCO ; Semiușoarâ : P. 
BRESCU b. p. 
C. NEGOESCU b. p. I. 
TIN ; A. STMION b. p. 
PALAU J C. CUTOV b. 
S. COSTANDACHE.

• HANDBAL

Faral — F. C. Argeș : 4—6. O 
primă repriză de fotbal exce
lent : Iancu. acest „balon de o- 
xigen" pentru Farul, a înscris 
patru goluri. Ah, dacă Iancu 
n-ar avea și a doua fată- Dobrin 
a evoluat sub nivelul unui debu
tant. Kalo și-a amintit că a fost 
în Națională și a jucat bine.

A.S.A. — U.T.A. : 1—0. Tîrgu- 
muresenii au obtinut o victorie 
STAS, iar liderul o tafringere 
similară. Jocul a fost echilibrat 
si soarta lui a fost decisă 
Mureșan care 
nutul 61 și de 
spectaculos, cu 
85.

RUGBL Notă totală

„17“ Cluj — Steaua : 1—(L 
Studenții au avut mai multă 
prospețime fizică și imaginație 
în joc. Militarii promit o cădere 
spectaculoasă. O noutate : rein
trarea lui Constantin, pentru 
prima dată, in retur.

Petrolul
I—0. Două evenimente sint de 
notat. Pavlovici a înscris primul 
gol pentru PetroluL mare 
roata carului, 
jucătorilor au 
concurind calitatea fotbalului.

Jiul — Politehnica Iași : 2—L 
Joc disputat dar care n-a ieșit 
din limitele calificativului de 
mediocru. Două momente au dat 
..culoare" meciului : golul pri
mit din neatenție de portarul 
Constant inescu și eliminarea 
pentru lovire reciprocă, a doi 
matadori. lanul și Naidim.

V agonal — Rapid : 1—5. Va
gonul a pornit vijelios (I—• în 
minutul 17). dar a... deraiat pe 
drum. Golul egalizator este ope
ra arbitrului Petre Sotir (n-a 
sancționat o poziție de ofsaid) 
și a lui Neagu. Urmează 
recitalul : Octavian “ . 
Dvorjek (autogol) și Neagu 
două ori.

apoi 
Popescu, 

de

Dinamo București — Diname 
Bacău : 2—1. Jucătorii din Ște
fan cel Mare au trăit o repriză 
cu fierul roșu la piept. Apoi. 
Frătilă si Dinu au marcat fră
țește cite un gol. Dinamo Bucu
rești asaltează acum cu șanse 
titlul.

Progresul — Crițul : 1—1. 
mostră de antijoc pentru care 
trebui sancționați jucători, an
trenori ți arbitrul Octavian 
Cotnța. care. în nota meciului, 
a comis numeroase greșeli.

(După relatările corespondenților 
noMri : L. BRI KER, ION RLSL. C. 
MATEESCL. M. IEGARIL.

POPESCL)

O
ar

această etapă a camp ion a- 
republican — cea de-a 

— in Capitali a fost pro
gramat un singur meci : „Pro
gresai" — „Grivițz rație" (etapă 
recompletA deoarece ..Steaua" 
se afli inL-un turneu în Fran
ța. unde a debutat cu un meci 
<-’ai in fala Selecționatei a ar-

• matei franceze : 9—9).
Meciul desfisurat intr-o

• notă de total î mediocritate, cu
• faze Epsite de spectacol, anost 

in cea mai mare parte a timp'j-
• Iui. A ineerrat „Grivița roșite 

în repriza a doua cur. cucute le 
jzrje pe înaintate, dar lipsa de 
coneenșt^r? si calmul nu au dus 
la finalizări concrete

• Dac* drnbgoSul !ui Ba Iran 
r.-- ar fi trecut printre bare, 
cred ci un rezultat de egr-

a 
M W fi aarprtna pe uXj” -

•
*

• ECHIPA DE
• (Juiari) a Fraafei a 
e -Capa Natiaailar" — 

care a leat sfirșit daminieă 
la Barrelaaa. la finală, 
bixtii francezi aa lari

RL'GBI 
editat 

FJ.B.A-,

C.F.R. Pașcani—Chimia Su
ceava 2—0 ; Oțelul Galați— 
Electronica Obor 2—2 ; Steagul 
Roșu—Politehnica Galați 1—0 ; 
Portul—Ceahlăul P. Neamț 
3—0 ; Politehnica București— 
Metrom 1—0 ; Progresul Brăi
la—Poiana Cîmpina 3—1 ; Glo
ria Bîrlad—Metalul București 
0—0 ; Dunărea Giurgiu—Fla
căra Moreni 1—0.

In clasament continuă să 
conducă tot Politehnica Galați 
cu 27 de puncte, urmată de 
Steagul Roșu Brașov, care are, 
însă, un golaveraj mai slab.

C.F.R. Cluj—C.F.R. Timișoa
ra 2—0 ; Metalul Hunedoara— 
Olimpia Oradea 2-—1 ; Electro- 
putere Craiova—C.S.M. Sibiu 
2—1 ; Politehnica Timișoara— 
Minerul Baia Mare 0—1 ; Chi
mia Rm. Vîlcea—Medicina Cluj 
2—0 ; Metalul Tr. Severin— 
C.F.R. Arad 2—1 ; A.S. Cuglr— 
Gaz Metan 2—0 ; C.S.M. Reși
ța—Ind. Sirmei 3—1.

In clasament conduoe In con
tinuare C.F.R. Cluj, eu 10 de 
puncte.

(jucătorul Ceaușu de la „Pro
gresul- este eliminat pentru lo
virea intenționată a adversaru
lui). poate singura măsură și 
sancțiune de arbitraj acordată 
oportun de arbitrul Eftimescu 
Gabriel. Altfel, conducătorul de 
joc a fost lipsit de promptitudi
ne. fluierind de cela mai multe 
ori ..neinspirat", dind arbitraju
lui o netă ..meșteșugărească".

♦
In tară, in cadrul campionatu

lui republican s-a mai disputat 
un meci la Cluj : Agronomia a 
dispus de Faral Constanța 
scorul de 6—3.

♦
Intr-un meci internațional 

rarebi desfășurat in Capitală, 
chîpa _ Lokomotiv* Leipzig 
învins cu scorul de 16—8 
.. Acromatica- București.

A DOUA GALA
Muscă : C. GRUIESCU 
POP ; I. GAUREANU 
DAVIDESCU ; C. ȘTEFAN 
p. D. NICOLAE ; C. CIU- 

CA b. p. A. COJAN ; Pană ! 
GH. DRUGA h. ab. 2 C. BU- 
ZL’LIUC ; O. AMAZAROAIEI 
h. p. O. GOREA ; A. ILIESCU 
b KO. 1 C. CRUDU ; GH. 
PUȘCAȘ b. descalificare 3 C. 
STANEF ; Ușoară : V. ANTO
NII’ b. p. GH. ENE ; L. MA- 
THE b. p. M. PATRAȚEANU ; 
M. DUMITRESCU b. p. A. 
ZAIBEL ; I. DINU b. p. P. 
PRUNEA.

Duminica a fost reluata 
competiție sportivă de anver
gură a elevilor și juniorilor : 
campionatul de handbal. In 
toamnă, timpul nefavorabil a 
împiedicat disputarea ultime
lor trei etape ale turului așa 
Incit campionatul a reînceput
— cu prima etapă a returului
— ca si cum n-ar fi interve
nit această pauză fortuită, ur
mînd ca „lichidarea contu
rilor" să se facă la sfîrșit. De 
ce, totuși, federația de specia
litate a permis o astfel de so
luție curioasă, nimeni n-ar pu
tea spune. Ar fi fost, credem, 
mai normal să se fi reluat 
campionatul de la situația în
treruperii lui decît să se cre
eze multiple discuții și situații 
deformate în clasamentele ce
lor 6 serii, separat pentru bă
ieți și fete, a cite 8 echipe 
fiecare.

în Capitală s-au disputat 2 
meciuri : Dinamo — Liceul nr.
2 Tîrgovlște (primii au Învins 
la scor) și Școala sportivă nr.
3 — Liceul nr. 2 Brașov (20— 
20). Decalajul valoric al pri
mului meci a fost evident. Di- 
namoviștii vor cîștlga proba
bil seria fără emoții. In cea 
de-a doua partidă, însă, lupta 
a fost strînsă și aprig dispu
tată. Handballștll Școlii spor
tive nr. 3, pregătiți de profe
sorul Ion Negulescu, deși la 
al patrulea antrenament în aer 
liber, au izbutit să obțină un 
punct în fața unui adversar 
care ni s-a părut ceva mai bi
ne pregătit. Este vorba, în ge
neral, despre o Inegalitate va
lorică a formațiilor ceea ce 
face uneori lupta, în serii, ne- 
echilibrată.

Situații similare sînt și în 
diviziile școlare de baschet și 
volei. Este de așteptat ca în 
viitoarea ediție seriile să fie 
alcătuite și după alte criterii 
decît cele geografice. Aceasta 
pentru că o astfel de compe
tiție să-si atingă cu adevărat 
scopul și să solicite în mod e- 
chitabil posibilitățile reale ale 
jocurilor sportive practicate în 
școli.

VIOREL BABA

cu

de

a
pe

GABRIEL FLORE A

♦

seeral de 31—• (2S—I) echipa 
MareewlaL Pealra lecui trei 
S-aa intilnit echipele de ja- 
nieri ale Româaiei și Italiei. 
Kngbistij reatăni aa ob|iuut 
vi r Ier ia eu aeerel de

• SĂRITURI ÎN APĂ
Tribune goale, performanțe slabe

Cea de-a Lreia ediție a Con
cursului internațional de sărituri 
a) României a reunit, pe trambu
linele de la bazinul acoperit Flo- 
reasca, reprezentanți a cinci țări : 
Austria, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Polonia și România. 
Ne-am fi așteptat Ia un concurs 
„tare" care să solicite din plin 
concurenții, care să ne edifice, în 
special, asupra posibilităților 
sportivilor noștri consacrați ca și 
a tinerilor speranțe. Nu s-a în- 
timplat așa insa. Gazdele au a- 
liniat „primele garnituri" la mas
culin și feminin în timp ce oas
peți s-au prezentat cu sportivi 
foarte tineri, fără o prea mare 
experiență competițională. Con
cursul, conform unor noi preve
deri regulamentare, s-a disputat 
separat pe trambulinele de 1 și 3 
metri iar în final s-a întocmit un 
clasament combinat, prin adițiu- 
ne. In această companie medio
cra, sportivii noștri au cîștigat 
prin campionii .Melania ~ 
seară — 347,10 puncte — și Ion 
Ganea — 424,95 puncte. Tînărul 
Constantin Nedelcu la jumătatea 
concursului izbutise să se afle 
printre protagoniști. El a cedat 
pînă la urmă experienței de con
curs a lui Ganea. In rest, tribu
ne goale.

R. VIOREL

Bure-

Decu-

• FEDERAȚIA ITALIA
NĂ de fotbal a stabilit iotul 
echipei de tineret care re tn- 
ft/ni la 16 aprilie la Udine e- 
chipa României (tineret1. Lo
tul cuprinde pe următorii ju
cători : Novellini, Zanibonia 
(Atalanta), Scala (Bologna , 
Cuccureddu (Brescia), Stan- 
zial (Fiorentina), Spadetto 
(Intemazionale), Marchetti 
(Lecco), Vecchi (Milano), A- 
chilli (Monza), Ahaonanza 
(Napoli), Spinosi (Roma), Sa- 
badini (Sampdoria), 
Ui (Torino), Polici 
Rampanti (Torino), Rimbano 
(Varese). Antrenorul echipei 
este Vicini.

• IN MECI RETUR pen
tru preliminariile turneului

V.E.F.A. de fotbal echipa de 
juniori a Olandei a încins cu 
scorul de 6—1 (3—0) echipe 
Elveției. Fotbaliștii olandezi 
au ocupat locul doi în grupă, 
după selecționata Franței.

Hampton 1—0 , Sunderland—
Arsenal 0—0 ; Wnt Brrmtcich 
Albion — Everton 1—1.

• l.V ORAȘEL BARI s-au 
intilnit intr-un meci interna
țional amical de fotbal selec

lecțioftată a Elveției.
cettnik (UJUS.S.) a dispus cu 
4—1 de Bayern Munchen, iar 
Arsenal Londra a terminat la 
egalitate : 0—0 cu Cagliari.

Bertone- 
(Torino),

• MERIDIAN •
CAMPIONATUL 

de fotbal conduce 
58 de puncte, w- 
Liverpool — 53

• IN 
ENGLEZ 
Leeds cu 
mată de 
puncte și Arsenal 49 de punc
te. Rezultate mai importante : 
Burnley — Chelsea 3—2 ; 
Leeds — Manchester City 
1—0 ; Liverpool — Wolver-

ționatele de tinerel ale Italiei 
ți Elcefiei. Fotbaliștii italieni 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—0.

• 1N CADRUL TURNEU
LUI internațional de fotbal 
pentru echipele de juniori, la 
Bellinzona, Levski

• CU PRILEJUL unui 
concurs de atletism desfășu
rat la Las Angela. Bob Sea- 
gren, campion olimpic la 
Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico, a cîștigat pro
ba de săritură cu prăjina cu 
performanța de 5,03 m. Proba 
de săritură în înălțime s-a în
cheiat cu victoria lui Clarence 
Johnson, care a trecut peste 
ștacheta înălțată la 2,13 m.

Săriturile în apă și-au demonstrat 
încă o dată grația și suplețea in 
recent încheiatele campionate 

internaționale

b9 It



săptămâna pe glob □□□□ L2HDE2ESD
Pentru viitorul pașnic

al Europei
Europe □ însemnat de-a lun

gul fînipului un păminf fertil 
pentru civilizație dar, totodată, 
a constituit — în acest secol — 
scena a doua războaie mon
diale. Continentul acesta are un 
trecui zbuciumat, iar generația 
care a trclit în tranșeele ultimu
lui război și-a făgăduit să îm
piedice reeditarea cumplitei 
vărsări de r.înge. Viitorul paș
nic al Europei în care fiecare 
stat să-și aibă asigurată secu
ritatea, in cure relațiile dintre 
țări să fie guvernate de spiri
tul bunei înțelegeri, al încrede
rii și respectul ji reciproc, ar 
avea o influență binefăcătoare 
pentru climatul politic al lumii 
întregi, ar promova pe plan 
mondial destinderea și ar favo
riza pacea. Securitatea euro
peană constituie în prezent un 
deziderat realist. Drumul spre 
securitatea europeană solicită, 
însă, stăruitoare eforturi, ac
țiuni care să înlăture reziduuri
le anilor de război rece, să do
rim a zidurile neîncrederii, să o- 
propie țările și popoarele 
Securitatea europeana poale fi 
rodul unei colaborări fructuoa
sa, multilaterale, al unui proces 
de normalizare a relațiilor in
terstatale. In acest context tre
buie plasat și Apelul pe care 
statele participante la Tratatul 
de la Varșovia l-au adresat ta- 
turor statelor europene, docu
ment important care a găsit a- 
cou în țara noastră.

Ca țară europeană, Bomâaa 
este profund interesată ca pe 
continent să se instaureze re
lații normale de pace și coope
rare, să se înlăture forța sae 
amenințarea cu forța, ia foaie 
manifestările ei, din raporturi
le între țări. Evoluția srtectiei 
europene indică posibliic» 
crescînde pentru o larga coo
perare. Firește, acest am pozi
tiv poate fi stimulai doar prea 
renunțarea la acțiuni care ar 
înrăutăți atmosfera îa Ewropa. 
Pacea continentului este stap
le nu prin declarații de b—■ 
intenții, prin nobile fegcău ' 
ci prin acțiuni concrete îndrep
tate spre țelurile destinderi, că
tre soluționarea pmfiU—lor 
stringente, ținîndu-se soaaaa de 
realități, prin lărgirea m*— 
rării pe plan generai european. 
Aceste obiective pot fi atrase 
numai în măsura îa caro ftaca-
re stat pornește de la drepnă 
imprescriptibil ai tuturor po
poarelor de a-șî hotărî uapurw 
destinul, fără imixtatei dta a ia
ră, de la respectul de o m iota 
de principiile indeptwrt—tai ■ 
suveranității naționale, eyrfto- 
ții în drepturi, nsoeieita cutai m
treburile interne, avantapdu re
ciproc. Rezoluția odccla'a una
nim de câlre Adunarea Gaaa-
rală a O.N.U. — printre autorii 
căreia se numără România — 
în legătură cu îmbunătățireo

ere «ocean- ca cr**-'*?
ce Eurooa sc-t
>ocec m sc percepe c c^oce 
1. oe ?■•**-"<***-* " cere cretta 

pe cor» SC

tapene se cs~* . cce

-<• e.'*coe*<

*F9±s.~ r? se*»-'
sc— car-e ± ce-

roetar22f ic. B-e=-

Washingtonul
și dosarul vietnamez

In lirap ce Ia Paris, cea de-a 
11-a ședință a Conferinței Ol 
dripartite ia problema < -
meză nn a adns nimic aen. ia 
capitala S.U.A. jefui delegației 
americane la aceste negație rt. 
Calmi Lodge, avea a seni roa
dă de convorbiri ea secretarul 
DepartxmentuIni de Stat Ra
gers. Surse oficiale din Washing
ton lăsau sa se înțeleagă ei 
aceste convorbiri încheie seria 
de consultări și analize coasa- 
erate de Casa Albi ..dosarului 
vietnamez*-. l’n element nou îți 
face insă din ce in ce maj mail 
simțită prezența pe scena poli
tică americana : neliniștea si
nemulțumirea generată de pe
ricolul ca noua administrație să 
rămină angrenată în mecanismul 
vechii politici vietnameze ..NI. 
te simptome remarcă W \- 
SHINGTON POST — indtri 
faptul că. Congresul este di.i ce 
în ce mai puțin disnus ~î
țină răgazul acordat administra
ției pentru acțiune in problema 
Vietnamului. O serioasa majo
ritate consideră că este timpul 
să se ceară președintelui op
țiuni clare și o aplicare a pia
nului de pace despre care a 
vorbit în campania electorală'. 
Amintind că după începerea 
convorbirilor de la Paris, pier
derile americane au atins cifra 
record de 60 uoo de oameni, din
tre care aproape 9 000 de morți, 
liderul majorității democrate in 
Senat. Mike Mansfield, remarca, 
într-un interviu acordat joi re
țelei de televiziune N.B.C. că 
..fiecare zi în care tineri ameri
cani mor într-un război fără 
sens și fără perspective, măreș
te pericolul celei mai grave di
vizări interne pe care a cunos
cut-o vreodată națiunea ameri
cană *. La rindul său, NEW 
YORK TIMES reamintește pre
ședintelui Nixon că „nu mai
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rile arate i r < rieaae aa purtără- 
pal la trei re a«c=6Be de pre
sa au calificai drept «ea nai 
axare ar-'isur de praaesa iupa- 
trisa răzbamlaj diu Vietnam 
desfășurată după instalarea mm 
administrații repaMărane (M- 
Mai ia New Vark aa luai pane 
la de meu st ral ii le si mucurile 
de umbău *M WU per
smbc) I«ew->BStra«pi purtau 
band-rale ne-rre pe rare w pa
tra cui cifra Sita, rrprrwa 
tind a amiral tineriUr rrican 
câinii ie aventura die Vteioam.

V- actiuua grabnic aasa ad
ministrație ia malrarea _daaa- 
rului vieinamei- * ȘL ceea ce
este mai impartaaL va acționa 
ea in baza alter premize devil 
ale predeenariler săi ? E greu 
de prevăzut Declarațiile făcute 
de ministru] ipirărij Laird eă
„nu se poate vorbi actualmen
te despre a retragere a unor 
trupe americane din Vietnamul 
de sud", și alocarea, săptămina 
trecută, a unor fonduri supli
mentare de 74 milioane de do
lari pentru întărirea a via ți ri 
S.U A. in Vietnam, nu pot ge
nera optimism. Mulți observa
tori sini înclinați sa considere 
aluziile cu privire la rolul 
„contactelor particulare, confi
dențiale*'. în rezolvarea pro
blemei vietnameze (aluzii frec-

«Wd taeaaar U C aaa Vtaâ

TbqsJ piwiri nsa «• cp- 
fMotae tw arebm »vu«. ta m- 
dtaCa dr mi a !—lutada

tae e-d *upntv>

mnl XBVV ©AX rrki.

tLj rxrvfer.-’j de •> r.

c- ra’si» »ee*^or<_
S.L’ A txeLcjj să spr.- 

J—* salgoneză care
-- re prezint,4 pe n£men*“

La capă iul ronmltârilor sale 
ta capătala americană. Cabot 
Lodge declara ziariștilor că _□ 
soluție militară a problemei 
• ftnameM trebuie exclusă ca 
fzLnd. cert. imposibilă'. Conclu
zia aceasta a fost desprinsă de 
o hună bucală de vreme de nu
meroase personalități influente 
americane. Rămine de văzul 
dacă ea va fj dusă pini la ul
tima ei consecință rațională : 
încetarea intervenției Washing
tonului in treburile poporului 
vietnamez.

EL GEMU OBKE A 
EM. RUCĂR

săptămina pe glob

de la Ottawa

guvernului canadian O Temeri la Washington

DEMONSTRAȚII 1N S.U.A

M4NIFISTATH
ANTIRĂZBOINICE

* Prii

de la Otta- 
pleca marți 
pentru a 
Consiliului

O W. Brandt va avea convorbiri cu reprezentanți ai

Ecouri după hotărirea

R. r. BULGARIA. Imagine de la Combinatul chimic
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PUTERNICE

PMTICfPAHȚII AU CERUT ÎNCETAREA 
[MEDIATĂ A RĂZBOIULUI DIN VIETNAM

ale patriotilor 
sud-iietnamez

• ÎN CIT'Dâ interdicției auîo- 
mar.i- 

fripturile civi- 
je tftta LTs'rr a-r simdătă

c-j Irlanda.
rue~_spre Du- 

Cr=șssi peo’ru drepturile 
rr. * c.r. d* Nord, care
« y-ia- ra: marj. mii ițea-
zi. evm se Ftie. pentru
*- • nării in do-
Safnlc! coatas.::lo/ dr k-.-u.t. al 

ÎCîte: de si al
dr-razurJor faU de mi-
roeitaiea catolici am «eeastă 
□ar’-e a Ret a; ai ui Ua:t. Mani- 
tes'-anUi urmeară sâ sosească 

la Dubim leap raia Repu- 
Micii Irlanda), unde intenționea
ză să orfvnneze □ manifesta pe 
de DTGtext in sprijinul rtvendi- 
rarilor lor.

îl M1MIIH IUI
MUlh IIIH1I KING

• STMBATA au continuat in 
numeroase ora<e din S.U.A. ce
remoniile ii manifestările orga- 
niu'e în memoria pastorului 
Martin Luther King. liderul 
populației de culoare americane, 
asasinat acum un an la Mem
phis. Coloane formate din mii 
de persoane, albi și negri, au 
parcurs s’.răzile orașului Mont
gomery. capitala statului Alaba
ma. unde în 1935 a început sub 
conducerea lui King campania 
oopulațieî americane de cu
loare împotriva segregației 
rasiale, ceea ce a determi
nat guvernul S.U.A. să interzi
că, in cele din urmă, segrega
ția în locurile pudice. La în
cheierea demonstrației, condu
să de pastorul Ralph Albernathy, 
succesorul lui King la conduce-
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Ministrul vest-german al afa
cerilor externe, Willy Brandt, a 
plecat duminică spre Ottawa 
pentru a avea convorbiri cu re
prezentanții guvernului cana
dian în legătură cu intenția a- 
nunțată de primul ministru, Pie
rre Elliott Trudeau, de a reduce 
efectivele forțelor armate cana
diene staționate în Europa occi
dentală. El a declarat, înaintea 
plecării, că va folosi convorbirile 
sale cu ministrul canadian al a- 
facerilor externe, Mitchell Sharp, 
și cu ministrul apărării, Leo Ca- 
dieux, ..pentru a explica punctul 
de Ardere vest-german".

Willy Brandt a avut sîmbătă 
o întrevedere cu cancelarul Kie- 
ssinger consacrată acestei proble
me. Tntr-un interviu acordat zia
rului „Welt am Sonntag", Kie- 
mio ger a declarat că hotărirea 
guvernului de la Ottawa, chiar 
dacă este vorba de forțe armate 
cu efective nu prea numeroase, 

slăbi N.A.T.O. din punct de 
vedere psihologic”.

După întrevederile 
■X Willy Brandt va 
•eara la Washington 
asista la reuniunea
nmusterial NATO., organizată 
cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la înființarea Alianței atlan- 
bce.

gere completă a Canadei 
dir. N.A.T.O. Aceste surse au 
declarat că „pierderea contri
buției canadiene la N.A.T.O. 
ar putea avea efecte politice 
serioase, și ar putea deveni 
un simbol al slăbirii structurii 
N.A.T.O.", Pe de altă parte, 
oficialități ale Departamentu
lui de Stat și-au exprimat te
merea că o reducere a trupe
lor canadiene din Europa oc
cidentală ar putea duce la re
luarea dezbaterilor în Con
gres asupra reducerii anga
jamentelor S.U.A. pe continen
tul european. Această poziție 
a fost exprimată după ce pri
mul ministru canadian, Pierre 
Elliott Trudeau, a anunțat, In 
cadrul unei conferințe de pre
să, că guvernul său dorește să 
aibă consultări cu aliații 
N.A.T.O. în vederea unei redu
ceri a efectivelor forțelor ar
mate canadiene din Europa 
occidentală. Aceste efective se 
ridică în prezent la aproxima
tiv 10 000 de militari.

- dLr

pe
rea organizației ..Conferința li
derilor creștini din sud“, a avut 
loc un miting.

INCIIHI SEXȘTfPTAT 
PI „CasCORDE 082“

e UN incident neașteptat a în
trerupt simbătă probele de în
cercare la sol ale prototipului 
britanic al avionului supersonic 
franco-englez ..Concorde". Un 
purtător de cuvint al Companiei 
..British Aircraft Co’-poration" a 
anunțat că, după un prim tur 
de pistă, aparatele de control de 
la tabloul de comandă au indi
cat pericolul producerii unui 
incendiu, ceea ce a dus la între
ruperea zborului. O analiză ul
terioară a stabilit că o defecțiu
ne electrica a provocat declan
șarea sistemului de alarmă îm
potriva incendiilor. Compania 
E A C. a precizat că probele 
prototipului „Concorde 002“ vor 
fi reluate luni, in condiții nor
male.

După cum s-a mai anunțat, 
prototipul francez „Concorde 
001“ a efectuat deja. în cursul 
lunii trecute, primele șase zbo
ruri de încercare.

• STAREA pacientului Has
kell Karp, căruia i s-a implan
tat o inimă artificială, este sa
tisfăcătoare, a anunțat sîmbătă 
seara un purtător de cuvînt de 
la Spitalul St. Luke din Hous

După cum relatează din Wa
shington agenția U.P.I., oficia
lități ale Departamentului de 
Stat și alți membri ai Admi
nistrației Nixon au lăsat să se 
înțeleagă că vor insista pe lin
gă primul ministru Trudeau 
ca g'Jvemul de la Ottawa să 
nu procedeze la retra-

In localitatea Alder- 
maston din Anglia a 
avut loc un marș de 
protest și un miting îm
potriva fabricării de ra
chete ..Polaris".

Pdrtîripdn/ti la marș au pro^ 
tat. de asemenea, împotriva X 
bnedrii de armament atomic șxf 
războiului din Vietnam. Un mi* 
ting asemănător a avut loc la 
Centrul de cercetări bacteorologi- 
ce din Porton-Daune.

In același timp, participanții 
marșului de primăcară al parti
zanilor păcii din Anglia se apro
pie de punctul final — Londra. 
Ei au parcurs sute de kilometri 
trecînd prin zeci de orașe brita
nice, printre care Glasgow, Eddin- 
bourgh, Sheffield, Newcastle, 
Cardiff, Bristol și altele. Partici- 
panții la marș au fost intîmpi- 
nafi de locuitorii orașelor prin 
care au trecut, organizind mitin
guri și demonstrații care s-au 
desfășurat sub semnul cererilor ca 
Marea Britanie să iasă din 
N.A.T.O. și ca bazele S.U.A. 
ale N.A.T.O. să fie retrase 
teritoriul englez și să încetez*, a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam.

• IN ORAȘUL englez 
Scarborough s-au deschis 
lucrările celei de-a 8-a Con
ferințe naționale a Organiza
ției de tineret a partidului 
laburist. Delegații la confe
rință s-an pronunțat pentru 
retragerea Marii Britanii din 
N.A.T.O. și pentru desființa
rea blocului agresiv nord- 
atlantie. Participant! la lu
crări au cerut guvernului 
englez să reducă cheltuielile 
destinate cercetărilor în do
meniul armelor nucleare și 
bacteriologice.

8 O U r* "t
ton. Totuși, a precizat acesta, nu 
se poate stabili cît va mai func
ționa inima artificială, așa in
cit va fi absolut necesar să se 
găsească un „donator" potrivit 
pentru o transplantare cardia
ca. Dr. Denton Cojley, care a 
practicat operația, a lansat un 
apel tuturor persoanelor care ar 
putea să-1 ajute să găsească un 
donator. Veteranul posesor al 
unei inimi artificiale, Philip 
Blaiberg, operat cu un an în 
urmă ia Spitalul din Capetown, 
a adresat felicitări doctorului 
Cooley pentru succesul operației 
și totodată urări de sănătate 
pacientului Haskell Karp.

EXPLOZII NUCLEARE LA 
CAPE KERAUDREN?

SPECIALIȘTII australieni in 
tenționează să excaveze un port 
maritim la Cape Keraudren, în 
nord-vesttd Australiei — cu aju 
torul exploziilor nucleare. Aici 
este urgent necesar un port pen
tru a exploata noile zăcăminte de 
minereu de fier din regiunea 
muntelui Galsworthy. Această lu
crare se va efectua în colaborare 
cu Statele Unite. Savanții ameri
cani doresc efectuarea unui ase
menea explozii și pentru a putea 
stabili dacă exploziile nucleare ai 
putea fi folosite în mod economic 
la construirea unui nou canal in-

teroceanic tn zona Americii Cen
trale.

Explozia nucleară din Austra
lia urmează să aibă loc la sfârși
tul anului curent, sau la începu
tul anului 1970. Aceste așa-numi- 
te „detonări de cavitafie" voi 
provoca găuri de dimensiuni mart 
pentru a produce un port in for
mă de bazin. Roca din straturile 
de sol de deasupra, care va fi 
dislocată și va cădea înăuntru 
după explozie, va fi drenată pen
tru a se croi canale de navigație 
și o ieșire spre mare.

Oamenii de știință care au 
cercetat situația la Cape Kerau
dren au examinat și posibilitățile 
de folosire a exploziilor nucleare 
pentru a se exploata morile re
zerve de țiței descoperita la Me- 
reenie, în centrul Australiei. Aici, 
țițeiul este „zăvorit** într-o for
mație de stînci și nu curge, dar 
este posibil ca explozii nucleare 
„cu efect controlat" să producă 
deschizături în subteran și sd 
facă țițeiul accesibil.

NEGOCIERILE
INTRE S.U.A. Șl SPANIA
• NEGOCIERILE între S.U.A 

și Spania pentru reînnoirea a- 
cordului cu privire la bazele 
americane de pe teritoriul spa

niol, suspendate la 20 martie, na 
vor fi reluate înainte de sfîrșl* 
tul lunii mai, anunță agenția 
France Presse, citind sorse bine 
informate din capitala ameri
cană.

După cum s-a mai anunțat, 
miniștrii de externe al celor 
două țări an ajunu la un acord 
de principiu pentru reînnoirea 
acordului din 19o3 pe o perioadă 
de încă cinci ani, sub rezerva 
colaționării în prealabil a anu
mitor probleme tehnice și finan
ciare legate de existenta acestor 
date. Aceste probleme vor face 
de altfel obiectivul proiectatelor 
negocieri.

MINISTRUL Of EXTERNE GREC
IA HASHINGTON

• MINISTRUL de externe al 
Greciei Panavotis Pipinelis, a 
părăsit sîmbătă Atena cu des
tinația Washington. unde va 
participa la sesiunea N.A.T.O. 
Potrivit unor surse guvernamen
tale citate de Agenția U.P.I.. Pî- 
pine'is va înmina președintelui 
Nixon un mesaj din partea pre
mierului grec Papadopoulos. 
Surse oficiale din capitala Gre
ciei au anunțat, de asemenea, 
că ministrul grec va purta con
vorbiri cu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, și cu 
ministrul de externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil.

La reîntoarcerea din capitala 
S.U.A., Pipinelis va face o esca
lă de două zile la Londra, unde 
se va întîlni cu premierul brita
nic, Harold Wilson.
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