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ȚIE IȘI EXPRIMA HOTARIREA DE A ÎNFĂPTUI PROGRAMUL PROPUS DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

PENTRU ÎNTĂRIREA SPIRITULUI PARTINIC,
A COMBATIVITĂȚII REVOLUȚIONARE 

IN ÎNTREAGA ACTIVITATE 
POLITICO-IDEOLOGICĂ Șl EDUCATIVĂ
Telegrame adresate Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Producția uzinelor
hunedorene să crească

la nivelul capacității mașinilor 
și utilajelor instalate!

Programul propus de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îm
bunătățirea activității politico-ideologice, de educare mar
xist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii are un puternic ecou în rîndurile comuniștilor, ale 
întregului nostru popor. In telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, comitetele județene de 
partid, organizațiile de partid din marile întreprinderi, 
din alte unități economice socialiste, conducerile uniuni

Comuniștii din organizația județeană de partid 
Galați, toți oamenii muncii din județ au primit 
cu profund interes recentele propuneri de măsuri, 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
adoptate m unanimitate de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Exprimlndu-și calda adeziune față de acest 
document de partid de excepțională însemnătate, 
ci văd in indicațiile secretarului general al par
tidului un program profund partinic de educare 
marxist-leninistă a întregii noastre generații, ge
nerația socialismului.

Am deslușit in ideile sale valoroase reafirma
rea unor constante ale întregii existențe a parti
dului nostru : caracterul revoluționar, militant al 
■.astei sale activități politico-ideologice. combati- 

ta tea comunistă față de manifestările ideologice 
burgheze, idealiste, retrograde, fermitatea cu care 
este repudiată toleranța față de fenomenele ne
gative din procesul complex. $i de aceea dificil, 
al formării omului nou. cu o înaintată conștiință 
socialistă.

Organizația județeană de partid Galați vă mul
țumește din inimă pentru spiritul de înaltă res
ponsabilitate față de destinele poporului, ale so- 
' ialismului. pentru grija ce o purtati pentru să
nătatea morală a națiunii, pentru educarea tine
retului — schimbul nostru de miine —. pentru 
infuzia de spirit novator, de gindire originală ce 
o dati activității partidului nostru, pentru modul 
creator in care dati viată principiilor nemuri
toare ale marxism-leninismului.

Luind exemplul vieții dumneavoastră de revolu
ționar comunist, caracterizată de o înaltă prin
cipialitate și exigență, de nesecată energie crea
toare. vom acționa cu neabătută hotărire în spi
ritul propunerilor prezentate de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu. pentru ridicarea con
tinuă a rolului conducător al partidului în toate 
compartimentele activității politico-ideologice. 
pentru creșterea răspunderii organizațiilor de 
partid in îndrumarea întregii munci de educare 
a maselor, pentru folosirea cu mai multă eficien
tă a tuturor mijloacelor de influențare politică si 
de culturalizare de care dispune societatea noas
tră socialistă.

în spiritul de profundă și intimă comuniune 
cu ideile expuse de dumneavoastră, ne angajăm 
să muncim cu dăruire si perseverentă, cu fermi
tate si exigentă comunistă pentru ridicarea la un 
nivel superior a educației partinice a activului 
nostru, a tuturor comuniștilor, pentru imbunătă- 
frea calitativă a activității politrco-ideologice a 
organizațiilor U.T.C.. de sindicat, de femei. a 
presei locale, a așezămintelor culturale și insti
tuțiilor de artă, in a*a fel incit ele să militeze 
eficient pentru educația comunista a maselor, 
pentru triumful principiilor eticii comuniste. Bi
roul Comitetului județean de partid Galați.

ir
Creatorii comuniști. toți membrii Asociației Ci

neaștilor au primit cu deplină satisfacție propu
nerile prezentate de dumneavoastră, privind îm
bunătățirea activității politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, și consideră ca o obli
gație imediată a lor realizarea unor filme profund 
partinice, militante, inspirate din activitatea con
structorilor societății socialiste, din istoria de 
3uptâ a poporului și clasei noastre muncitoare.

Ne sint vii in minte îndrumările pe care ni 
le-ați dat cu prilejul consfătuirii cu creato-ii d’.n 
cinematografie, și vă asigurăm că ele se află in 
centrul preocupărilor noastre, canalizează toate 
forțele de creație și producție pentru a răspunde 
in mod exigent sarcinii de a dezvolta producția 
națională de filme, de a determina apariția ace
lor opere care prin conținutul si ținuta lor artis
tică să afirme superioritatea artei inspirate din 
realitatea vieții socialiste.

Reflectind in chip adevărat istoria și viața po
porului. pe care partidul nostru il conduce cu în
țelepciune și fermitate pe drumul construirii so
cietății comuniste, noi ne iubim arta căreia i-am 
dedicat întreaga noastră activitate.

Pătrunși de importanța și rolul educativ al fil
melor de orice gen, vă asigurăm că vom lupta 
pentru înlăturarea oricăror tendințe străine de 
•deologia marxist-leninistă, împotriva apariției 
pe ecrane a unor lucrări care se abat de la gin- 
direa noastră politica și artistică.

Ne angajăm față de partid, față de dumnea
voastră, ca întreaga noastră activitate să fie de
dicată propagării prin film a politicii partidului și 
statului, a realizărilor și izbinzilor poporului ro
mân.Conștienți de răspunderea ce ne revine, de sar

lor de creație, colectivele instituțiilor ideologice, de cul
tură și de artă Iși exprimă în cuvinte calde adeziunea de
plină la acest program, hotărîrea și angajamentul de a ac
ționa cu fermitate și combativitate partinică pentru tradu
cerea lui în viață, pentru îmbunătățirea calitativă a acti
vității politico-ideologice, în scopul întăririi conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, pentru o și mai rapidă înain
tare a societății noastre pe calea socialismului și comu
nismului.

cinile pe care partidul ni le pune in față o dată 
eu elaborarea importantului document prezentat 
de dumneavoastră, vă asigurăm de partinitatea, 
devotamentul și abnegația creatorilor comuniști 
din cinematografie, a tuturor membrilor Asocia
ției Cineaștilor. Biroul Organizației de bază P.C.R., 
ACIN.

★
Alături de toți oamenii muncii din țara noastră, 

comuniștii, colectivul de creație, toți lucrătorii 
Studioului cinematografic „Alexandru Sahia" au 
primit cu vie satisfacție hotărirea Comitetului 
Executiv al partidului privind propunerile dum
neavoastră in legătură cu îmbunătățirea activității 
politico-ideologice de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.

Colectivul nostru, care de 20 de ani este croni
carul in imagini al marilor prefaceri și izbinzi so
cialiste din țara noastră, iși propune să contribuie 
și mai activ la educarea socialistă a spectatorilor 
prin filme documentare, științifice, jurnale cine
matografice, pătrunse de adevărul înălțător al dez
voltării impetuoase a patriei noastre.

în condițiile actuale ale creșterii exigenței ideo
logice și politice, filmul documentar și jurnalul 
cinematografic sint chemate să joace un rol sporit 
in mai buna echilibrare a spectacolului cinemato
grafic. in asigurarea legăturii permanente dintre 
spectatori și înfăptuirile de zi cu zi ale socialis
mului.

Revoluția tehnico-științifică și dezvoltarea con
temporană a invățămintului solicită creșterea nu
merică și calitativă a filmului științific și didactic.

Conștienți de cele exprimate mai sus, răspun
dem cu entuziasm și devotament măsurilor con
ducerii partidului nostru și vă asigurăm pe dum
neavoastră personal, tovarășe Ceaușescu. că vom 
face totul pentru ca Studioul „Alexandru Sahia“ 
să se afle in primele rinduri ale luptătorilor pe 
frontul ideologic. Studioul cinematografic „Ale
xandru Sahia".

★
Artiștii plastici din județul Brașov, tineri, virst-, 

nici, români, maghiari, germani, intruniți în șe
dința plenară, au dezbătut propunerile făcute de 
dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, propuneri care au fost aprobate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R., și in deplină 
unanimitate iși exprimă totala lor adeziune față 
de aceste propuneri, menite să ducă societatea 
noastră spre progrese și mai mari.

Noi vedem in aceste propuneri idei directoare 
și un enorm izvor de inspirație pentru activitatea 
noastră, idei sănătoase, fundamentale pentru des
tinul culturii și artei noastre.

Ne angajăm, iubite tovarășe Ceaușescu, să lu
crăm in spiritul acestor idei, să creăm opere pen
tru oamenii zilelor noastre, profund legate de 
realitățile de azi, de interesele societății socia
liste.

Transmițir.du-vă stima și adincul nostru respect 
pentru inepuizabila dumneavoastră energie pusă 
in slujba poporului, vă asigurăm că, alături de 
întregul popor. vom participa activ și ofensiv 
prin specificul muncii noastre la educarea marxist- 
leninistă a oamenilor, la dezvoltarea culturii noas
tre socialiste. Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala 
Brașov.

★
Colectivele de muncitori, Ingineri și tehnicieni, 

toți salariații de pe platforma Combinatului Si
derurgic din Galați, in frunte cu comuniștii, au 
luat cunoștință cu profundă satisfacție de conți
nutul propunerilor de măsuri prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și aprobate de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. pentru Îmbunătă
țirea activității politico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii.

Constructorii și siderurgiștii iși manifestă ade
ziunea totală față de acest program multilateral 
de educație politico-ideologică a întregului popo'-, 
considerindu-1 drept o necesitate obiectivă in 
etapa actuală de construcție a noii orinduiri so
ciale. o creație politică elaborată in mod științific 
concret de pe pozițiile marxism-leninismului, a 
principialității comuniste.

Cei peste zece mii de comuniști din Combinatul 
Siderurgic gălățean. consideră propunerile de mă
suri o expresie a grijii partidului, a dumneavoas
tră personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru orientarea întregii munci ideo
logice și educative desfășurat? in rindul făurito
rilor societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru formarea unui profil moral sănătos în
tregii noastre națiuni socialiste.

Faptul că propunerile de măsuri vizează res
ponsabilitatea organizațiilor de partid, a fiecărui 
comunist de a-și insuși și acționa in spiritul idei

lor noi socialiste, confirmă încă o dată perseve
rența conducerii partidului nostru de a urma 
neabătut calea ascendentă a ridicării conștiinței 
maselor de oameni ai muncii la nivelul realizări
lor remarcabile obținute in toate laturile vieții și 
activității noastre.

Aici, pe platforma fierbinte a Combinatului Si
derurgic Galați, constructorii ?i siderurgiștii, în
drumați de organele și organizațiile de partid, au 
obținut in primul semestru din acest an succese 
însemnate. Recent, constructorii au încheiat lu
crările unui nou obiectiv siderurgic, laminorul de 
benzi la cald. La rindul lor, siderurgiștii au de
pășit planul la producția de fontă, oțel, laminate, 
realizind producția marfă stabilită pe primul se
mestru in proporție de 108,5 la sută.

Este o dovadă concretă a faptului că toți cei 
care trăiesc și muncesc in cetatea siderurgică gă- 
lățeană aplică cu fermitate politica partidului, 
considcrind-o drept propria lor politică. Aplicarea 
măsurilor propuse va consolida și mai mult suc
cesele economice, va spori avintul creator al fie
cărui om al muncii, va ridica activitatea intregu - 
lui popor la nivelul exigențelor Congresului al 
X-lea al partidului.

Ne angajăm, tovarășe secretar general, să fo
losim cu mai multă atenție ca pină acum toate 
formele de influențare politică in rindul con
structorilor și siderurgiștilor, să ne îmbunătățim 
stilul și metodele in activitatea politică ce o des
fășurăm, convinși că prin aceasta ne vom aduce 
o contribuție directă la creșterea rolului conducă
tor al partidului, a prestigiului si autorității sale 
in rindul întregului popor. Comitetul de partid de 
pe platforma Combinatului siderurgic Galați.

★
Noi, comuniștii Centrului militar județean 

Ilfov, am luat cunoștință cu mare bucurie de 
măsurile elaborate in ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 6 iulie 1971, 
pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice 
de educare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii.

Ne exprimăm ferma convingere că măsurile 
adoptate vor duce la ridicarea nivelului politic, 
ideologic și educativ al tuturor oamenilor muncii, 
al tinerei generații, la ridicarea conștiinței socia
liste a acestora și lichidarea unor manifestări de 
cosmopolitism, la promovarea in rindurile tine
retului a unei concepții sănătoase despre lume 
și viață.

Comuniștii unității noastre sînt hotăriți să des
fășoare o neobosită muncă politică educativă 
pentru traducerea in viață a măsurilor indicate, 
pentru promovarea spiritului muncitoresc, patrio
tic, internaționalist în rindurile militarilor și ale 
tineretului, pentru combaterea cu intransigență a 
oricărei manifestări de indisciplină, de încălcare 
a normelor de conviețuire socială, pentru întări
rea legalității socialiste și a ordinii publice, pen
tru promovarea unor înalte trăsături moral poli
tice la întregul personal din unitate. Centrul mi
litar județean Ilfov.

★
Cadrele didactice și studenții Institutului peda

gogic din Galați, alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, au primit cu profund interes 
propunerile eu privire la îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii.

Ele reprezintă un îndreptar de acțiune de o 
excepțională însemnătate, ce se încadrează orga
nic in preocuparea perseverentă a conducerii de 
partid pentru perfecționarea activității noastre 
politico-ideologice.

Sintem conștienți de faptul că această preocu
pare răspunde unei necesități obiective impuse 
de «stadiul actual al evoluției societății românești, 
de aceea, avind in vedere datoria primordială a 
școlii de a-i forma tinerei generații o înaltă con
știință socialistă, ne angajăm să educăm pe stu- 
denți in spiritul patriotismului socialist, al devo
tamentului nemărginit față de partid și popor și 
de patria noastră socialistă. Vom cultiva in rindul 
studenților și al oamenilor muncii, in mijlocul 
cărora ne vom desfășura activitatea, ideologia 
partidului nostru, pentru a ridica nivelul comba
tivității revoluționare împotriva influențelor ideo
logice străine burgheze.

încredințăm conducerea superioară de partid, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că in munca de educare comunistă a studenților 
vom folosi modalități noi cu o mai mare forță de 
influențare ideologică a acestora și vom acționa 
cu toată fermitatea in direcția promovării in viața 
noastră socială a tot ceea ce este înaintat, pro
gresist și corespunde idealurilor societății noastre 
socialiste. Institutul pedagogic din Galați.

Este Îmbucurător să constatăm că 
in județul Hunedoara există multe 
dovezi care atestă preocuparea con
siliilor de administrație ale centra
lelor, comitetelor de direcție ale 
întreprinderilor șl organizațiilor de 
partid din cadrul acestora. pen
tru obținerea unor sporuri pro
gresive de producție, cit mai apro
piate de nivelul dotării tehnice. Se 
•impune atenției reușita oțelarilor 
hunedoreni care, in cincinalul tre
cut, au sporit oroducția de metal la 
cuptoarele Martin de la 2 294 000 
tone anual la peste 3 milioane tone, 
in exclusivitate prin creșterea indi
cilor de utilizare a cuptoarelor exis
tente și prin introducerea unor teh
nologii de lucru avansate. De ase
menea, in sectorul minier din Valea 
Jiului, in principal la exploatarea 
minieră Lupeni s-au introdus me
tode moderne de exploatare a zăcă
mintelor o dată cu dezvoltarea nive
lului de mecanizare a operațiunilor 
de tăiere, încărcare și transport a 
cărbunelui, ceea ce a asigurat creș
terea corespunzătoare a randamen
tului in abataje și a eficienței eco
nomice a întregii producții. Și dacă 
șirul unor asemenea exemple poate 
fi continuat — in cinci luni din acest

an, industria județului a fabricat 
peste plan o producție marfă vin- 
dută și încasată de 168 milioane lei 
— înseamnă că, in bună măsură, in 
majoritatea întreprinderilor sarcina 
de utilizare cu randamente superi
oare a zestrei tenruce proprii este 
privită cu maximă seriozitate, în
seamnă că unitățile industriale ale 
județului s-au înscris liotărit pe dru
mul creșterii eficienței economice.

Dar, chiar și intr-un asemenea 
context pozitiv se poate pune, to
tuși, întrebarea : aceste incontesta
bile rezultate reflecta, fidel, uriașa 
potența productivă — materială și 
umană — de care dispune, practic, 
industria județului nostru ? Fără a 
diminua cu nimic eforturile evidente 
depuse pe această linie, trebuie sa 
arătăm că aproape in fiecare între
prindere există incă mari rezerve și 
posibilități care nu așteaptă decit ac
țiunea inventivă, perseverentă și res
ponsabilă pentru a fi puse in va
loare.

Tocmai In acest scop, comisia 
noastră economică — la indicația se
cretariatului comitetului județean de 
partid — a întreprins recent un 
amplu studiu analitic in fiecare în
treprindere. De la bun inceput ana-
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a lll-a

Uza a relevat vastele resurse exis
tente in sensul majorării producției 
marfa obținute la 1 000 lei fonduri 
fixe. Studiul ne-a atras atenția asu
pra faptului că, in multe întreprin
deri industriale, acest indicator pre
zintă o tendință de scădere in primul 
trimestru al acestui an. față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Tendința de scădere a acestui in
dicator important, desigur nefirească 
și păgubitoare, are la origine motive 
atit de natură subiectivă, cit și 
obiectivă. Mai intii, este vorba de 
faptul că. in ultimii ani. in majori
tatea întreprinderilor industriale 
s-au construit și dat in funcțiune 
numeroase rpasini și instalații co
nexe pentru îmbunătățirea activită
ții de deservire, depozitare și trans
port. pentru ridicarea calității pro
duselor etc., investiții importante 
care, insă, nu au atras după sine șl 
o creștere corespunzătoare a volu
mului producției, deși in unele în
treprinderi existau posibilități în a- 
cest sens. Dar. depășind această 
sferă — fără a o neglija insă — rea
litatea ne demonstrează cu probe 
elocvente că principala frină — su
biectivă — in sporirea producției 
marfă la 1 000 lei miiloaoe fixe con
stă in gradul nesatisfăcător de folo
sire a capacităților medii anuale de 
producție și a suprafețelor de pro
ducție. in evoluția lentă a unor noi 
obiective și instalații spre nivelul 
parametrilor proiectați, in existența 
unor mijloace fixe inactive.

Investigațiile făcute de comisia 
economică a comitetului județean de 
partid — cu sprijinul a numeroși 
specialiști — au arătat că in multe 
întreprinderi există capacități de 
producție neincărcate, nici chiar 
prin plan, la nivelul posibilităților 
reale. Cauza ? Locurile înguste apă
rute in anumite’ faze ale fluxului 
tehnologic. La C. S. Hunedoara, de 
pildă, se face simțită necorelarea ca
pacității de încălzire a lingouvilor de 
otel cit capacitatea caielor de la la- 
minoarele bluming. Efectul ? Caje'.e 
s‘nt utilizate numai in proporție de 
81.6 la sută. Disonante asemănătoare 
se întinase si la preoarațiile de căr
bune Coroești si Petrila. unde caoa- 
cităriie de producție deoă«esc vizibil 
posibilitățile de aprovizionare rit
mică cu cărbune brut, cu mijloace 
de transport pentru expedierea pro
ducției. ca și la Uzina de preparare 
a minereurilor de fier Teliuc. unde 
există un excedent de capacitate la 
instalația de sfărimare. față de cele
lalte verigi ale fluxului tehnologic

Ing. Ștefan ALMAȘAN 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

(Continuare in pag. a Il-a)
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Formarea unui tinăr de
pinde, adeseori, de oame
nii pe care-i intilnește. 
Cum il privesc și ce-i spun 
acei oameni ; cu cită — 
hai să nu zicem numaide- 
cit responsabilitate, ci ini
mă — cu cită inimă il iau 
in seamă.

Deci, trei tvneri de pe 
un șantier transilvan au 
obținut o primă foarte în
semnată, pentru o faptă 
foarte însemnată. Ziua lor 
liberă era in timpul săp- 
tăminii și s-au întrebat ce 
să facă ei cu banii in 
acea zi. S-au 'întrebat cu 
glas tare și un oarecare 
aflat in preajmă le-a spus: 
„Să-i beți ! Dar să beți 
whisky, in oraș, nu borș 
de casă de prin împreju
rimi !“.

Flăcăii s-au urcat tn 
autobuz, după un ceas 
s-au aflat in marele oraș 
transilvan, au intrat in 
cafe-bar, au cerut două 
sticle de lichid inflamabil 
care, de altminteri, le-a 
și aprins capetele și, după 
un ceas, doi iși scoteau că
mășile făcînd numere de 
circ cu măscări, spre ha
zul unora și indignarea al
tora, iar al treilea privea 
buimac, fără să i nț e leagă 
ce se intimplă in jurul lui. 
„Nu le mai da de băut, 
sint prea cruzi" — a zis 
careva barmanului. „Din 
partea mea. a rinjit aces
ta, îi privește. Eu le-arii 
luat gologanii înainte".

S-a iscat un scandal, 
s-a ivit un milițian, a 
urmat, evident, o vizită 
la miliție. Cel mai mic 
dintre tineri. Aurel. fie 
că nu era pe deplin in 
cauză, fie că i-a muiat 
nu știu cum sufletul că
pitanului de miliție, fie 
din cine știe ce alte mo
tive a fost supus unui 
tratament simplu de dez
meticire. printr-un duș

rece și poftit, cu cuve
nita morală, să plece sin
gur acasă, urmind ca altă
dată „să nu mai facă".

Stătea acolo, nefericit 
și mărunt, in fața ofițe
rului și se uita la banc
notele pe care nu le chel- 
tuise. „Ce să mai fac eu

ia banii. Dar tot amuzin- 
du-se in taină de băiatul 
acela încurcat și nădușit, 
cum se codește și se in- 
fioară, cum e gata să 
plece nu prea convins cu 
pachetul sub braț, l-a în
trebat : „N-ai vrea și 
niște discuri ?“ „Aș vrea"

Omul 
pe care-l 
întîlnești...

PREȚUL INESTIMABIL AL SFATULUI 
EDUCATIV

cu banii ?“ — l-a între
bat pe bărbatul cărunt 
ce-l privea tăcut. „Cum- 
pără-ți și tu ceva — i-a 
spus acela — ceva fru
mos". $i din nu știu ce a- 
mintire tăinuită sau aso
ciație intimplătoare, mi
lițianul i-a spus: „la-ți un 
picup. Ai picup ?“ Aurel 
n-ayea și intrind la ma
gazinul de muzică și sport 
a întors patefonul elec
tric timp de un ceas pe 
toate fețele și s-a hotărit 
să-l cumpere.

Sarcina vinzătoarei era 
să i-l împacheteze și să-i

— a zis cumpărătorul, 
realizind de-abiti atunci 
că e nevoie și de discuri. 
Vinzătoarea a scos din 
raft un disc uriaș cu 
uverturile sprințare si 
surizătoare ale lui don 
Gioachino Rossini. Putea 
să-i dea citeva plăci de 
modă ieftină, sau cine știe 
ce altceva, dar ea iubea 
operele rossiniene, avea o 
idee muzicală fixă, și 
cind putea, făcea proze
liți. Aurel a ascultat la 
inceput nu prea mișcat, 
apoi ceva mai însuflețit 
„Italianca in Alger", cu

susurul ei vesel și caden
țele iuți, pline de soare fi 
bucurie și a pornit-o in- 
cintat spre șantier.

Seara, in dormitorul co
mun, a pus placa și a a- 
nunțat cu jovială solem
nitate : „Cine vrea ascul
tă aici uvertura italiencei, 
pe care am cumpărat-o 
eu personal azi". S-a fă
cut haz, vestea s-a răspin- 
dit iute și s-a ascul
tat tot discul, cu cele 
patru ori șase uverturi 
rossiniene, printre care u- 
nora li s-a părut foarte 
nostim că apărea și o 
„Coțofană hoață".

Nu era lipsit de mu
zică șantierul — imi 
povestește azi. după o 
bună bucată de vreme 
de atunci, responsabi
lul cercului de muzică, 
tovarășul Aurel B., un 
tinăr mărunt. smead, 
cu o față de copil — 
mulți aveați tranzistoa- 
re, vreo cițiva cintau 
la chitară, era un acor
deon. cred insă că mu
zică de astălaltă. și incă 
pe discuri, nu prea as
cultase nimeni dintre 
băieți pină atunci. Nici 
eu. Și așa am inceput 
„cercul". Cu discurile 
mele — acum am multe 
și mai cumpăr. Audiem 
două ceasuri in fiecare 
săptămină și pe urmă 
discutăm cu tovarășul 
Zamfir, care e specialist, 
cu toate că e inginer aici 
la noi, dar cintă și la 
vioară.

El imi înfățișa,. cu min- 
drie, un aspect al activi
tății culturale, dar eu imi 
îngăduiam să meditez la 
valorile pe care le gene
rează fiecare intilnire a 
unui tinăr cu un semen 
al său mai mult sau mai 
puțin matur.

Valentin 
SILVESTRU
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actualitatea culturală
SCENA

• TEATRUL T.V. ne invit* si ur- 
mftrim : „Despot Vodă" de V asile 
Alecsandri. în interpretarea colecti
vului Teatrului de stat din Arad. 
(Mjine. marți, pc programul I. la

I

or

• TEATRUl. RADIOFONIC pre
zint*. m cadrul celui de-al lll-lea 
festival de comedie o altă piesi 
Vasile Alecsandri : „Piatra jn

Spectacolele rep

Radiodifuziune si 
bătoririi a 150 de

a lui 
c*sâM

două d.:n- 
> de către 
dune s ar
ia nașterea

D<
Salutind inițiativa difuzării lor. 

inițiativă care este extrem dc bine 
venită tinînd seama — dincolo de 
evenimentul comemorării — de pro
nunțata valoare educativă $î artistică 
a operei marelui nostru clasic, ne 
întrebăm : oare nu putea fi evitată 
programarea simultană a celor două 
spectacole ?

TINERI INTERPREȚI
PE SCENELE BUCUREȘTENE

DE CONCERT

Apă dulce de izvor
in locul celei scoase

cinema

„din piatră v / /seaca

• Vom mai putea asculta, de ase- 
r".ani. in saorâmina aceasta, la Tea
trul radiofonic : ..Mielul turbat”, co
media de succes a lui Aurel Ba- 
ranca (vineri 16 iulie, orele 10).

★
Tn rest, stagiunea estivală bucu- 

reșteană. așa cum se prezintă ea in 
sâptămina care vine. — cu un afiș 
ce cuprinde 8 titluri de teatru (de 
proză. de păpuși, de revistă) și prin
tre ele ..Puricele in ureche”. „Cum 
se jefuiește o bancă", „Domnișoara 
de Beile-Isle" etc. — nu face decit 
să arate că vara a rămas în Capitală 

un anotimp artistic secetos". Oare 
lipsa de masuri — la vreme — nu 
poate fi compensată prin nici un 
fel de initiative luate acum în „al 
doisprezecelea ceas“ ?

Ultimii ani au 
in viața noastră 
zicală o prezentă 
susținută « tinerilor 
interpreți. Studioul de 
concert al Conserva
torului ,.C. Porum- 
bescu" din București, 
face parte dintre in
stituțiile care $i-au 
oferit cu ospitalitate 
podiumul atît studen
ților, viitoarele forțe 
artistice ale tării, cit 
și tinerilor muzicieni 
absolvenți, dornici de 
a se perfecționa prin 
intermediul acelui pre
țios contact cu publi
cul sălii de concert.

Două din manifes
tările din ultima vre
me ale Studioului Con
servatorului au atras 
atenția prin calitatea 
deosebită a muncii in- 
terpreților, prin 
loarea stimulativă 
realizărilor lor. 
vorba de concertul 
muzică preclasică 
românească contempo
rană — susținut de

adus 
mu-

va- 
a 
E 

de 
si

flautistul Voicu Va- 
sinca și percuționistul 
Sorin Vasinca.

Prezentind lucrări 
«părtinind unei extin
se perioade, istorice — 
de la dansurile me
dievale de curte, de la 
Bach și pînâ la crea
țiile 
noștri 
Mihai Moldovan, 
viu Glodeanu, 
Dandara. — 
interpreți au 
în primul 
discemămint 
de aleasă calitate 
totdeauna sprijinit pe 
disponibilități instru
mentale ce vizează 
virtuozitatea.

Tot la Conservator, 
sfîrșitul de stagiune 
a fost marcat prin 
prezentarea In premie
ră a operei „Nevestele 
vesele din Windsor" 
de Otto Nicolai, poate 
spectacolul de 
mai bună ținută 
tistică pe care 
prezentat clasa de o-

compozitorilor 
contemporani 

Li-
Liviu

cel doi 
probat, 

rlnd, un 
stilistic 

în-

cea 
ar-
1-a

„Retorta

de cristal"
B AC AU (corespondentul 

..Scînteii", Gh. Baltă). Sub a- 
ceastă denumire s-a desfășurat 
in municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cea ae-a IV-a ediție a 
tradiționalului festival de muzi
că populară și ușoară al soliști
lor din Moldova. Intțiat de con
siliul local al sindicatelor, con
cursul a reunit la rampă soliști 
amatori din S județe ale țării, 
intre care Iași, Suceava, Boto
șani, Galați, Vrancea. Competi
ția artistică s-a incheiat cu un 
spectacol de gală la care și-au 
dat concursul cunoscuți inter- 
preț-i de muzică ușoară.

CARNET
Lucrările LIDIEI NANCUISCHI 

prezentate acum la Galeriile de 
artă „Galateea" (Calea Victoriei 132) 
pornesc declarat de la natură și. in- 
vestigind calitățile plastice ale con
cretului. materializează nevoia de a 
egala prin intermediul picturii o ex
periență umană. Se află aici, în fi
xarea interesului său asupra unor 
motive legate de peisaj sau de fi
gura umană — sursa primă a dez
voltării si construcției picturale.

Convertite in vibrație cromatică, 
temele abordate contribuie la defi
nirea. la individualizarea acestei 
picturi care încearcă cristalizarea u- 
nei atitudini mai mult afective. Sint 
observate, asociate lucruri știute, 
bine cunoscute, dar situate,' de fie
care dată, intr-un context nou. tranfc- 
puse in luminoase și inefabile ar
monii de culoare. Lumina domoală, 
conținind elementele unei 
tați de exprimare proprii,
parcă gustul pentru subtilitatea re
lațiilor, pentru finețea raporturilor 
(„Meri Înfloriți". „Maci". „Sextet" 
etc.). O subtilă elaborare intelectuală 
însoțește tensionările și ritmările vo
lumetrice din lucrări ca „Peisaj",

modali- 
traduce

Spectacole ce demască
nedreapta orinduire

burgheză

perfi In ultimele sta
giuni. Și trebuie a- 
preciat că această reu
șită a studenților cin- 
tărețl. a orchestrei de 
studio, o datorăm con
ducerii artistice a 
spectacolului. dirijo
rului Anatol Chlsadji. 
Realizări valoroase pe 
planul coeziunii spec
tacolului, a împlinirii 
sale muzicale si sce
nice. au avut, cîntă- 
reții studenți Gheorghe 
Crâsnaru, un bas pro
fund. și 
terpretă 
Vlad, cu 
ușurință
tate scenică. Sint două 
manifestări muzicale 
care impun cu necesi
tate continuarea ini
țiativei de a crea ti
nerilor interpret! con
dițiile necesare afir
mării, valorificării ta
lentului.

talentata in-
Ruxandra 

o deosebită 
vocală, abili-

Dumitru 
AVAKIAN

PLASTIC
ca-..Vile" etc., accentuind asupra 

racterului lor decorativ.
Tehnica folosită este reflexul di

rect al unei viziuni stenice asupra 
lumii, al unui mod de a afirma cre
dința în rolul umanist pe care tre
buie să-1 aibă arta.

In străvechea așezare rurală Do- 
brești, atestată documentar pentru 
prima dată Intr-un hrisov din 1384 
al voievodului Radu Basarab, a fost 
constituită duminică o nouă socie
tate culturală — a 8-a de acest fel 
din județul Argeș. Purtînd denumi
rea comunei, societatea culturală Do- 
brești este continuatoarea tradițiilor 
unei vechi societăți corale.

în sala căminului cultural din lo
calitate a avut loc o adunare festivă.

Exprimînd totala lor adeziune la 
programul de măsuri propus de se
cretarul general al partidului nostru 
pentru îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice. de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, numeroși 
vorbitori au relevat profunda semni
ficație a constituirii societății cultu
rale in viața spirituală a comunei.

Luind cuvîntul, Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R.. președintele 
consiliului popular județean, a adre
sat calde felicitări tuturor locuitori
lor comunei pentru inițiativa lor, 
urindu-le, totodată, succese in ac
tivitatea societății culturale.

In încheiere, cei prezenți au adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușcseu, in care se spune, printre 
altele :

Călăuziți de recentele propuneri de 
măsuri adoptate de Comitetul E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. pen
tru educarea marxist-leninistâ a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, față de care 
ne exprimăm întreaga adeziune 
și hotărirea de a contribui la tradu
cerea lor in viață, vom depune efor
turi sporite pentru ca roadele muncii 
noastre pe plan economic să fie și 
mai mari, militind, totodată, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tineretului și a tuturor cetățenilor 
comunei — scop care stă in primul 
rind la baza societății constituite de 
noi.

Ne angajăm să aducem un aport 
substanțial la opera de culturalizare 
a maselor, să ridicăm nivelul calita
tiv al manifestărilor culturale orga
nizate, contribuind astfel la îmbo
gățirea vieții spirituale a locuitorilor 
comunei noastre. (Agerpres)

M a rina PREUTU

• „Despre șl pentru hidrocentrala 
Porțile de Fier” — se numește ex
poziția recent Inaugurată în 6ala 
mare a teatrului din Turnu Severin. 
Organizată de Uniunea artiștilor 
plastici cu sprijinul Comitetului 
județean pentru cultură și artă, o- 
ceastă expoziție prezintă lucrări de 
pictură și grafică realizate în urma 
documentărilor pe șantierul dună
rean. Printre expozanți : Aurel Ani- 
ței, Petre Dumitrescu-jr., Sever 
Mermeze, Virgil Popa, Marin Pre- 
descu, Vasile Varga, Mariana Pe- 
trașcu, Mircea Velea, Constantin 
Dipșe, Mircea Olarian, Toma Roată 
etc.

O inițiativă care-și merită apre
cierile publicului.

Premiere cinematografice
8-a infimplat în recunoaștere — 

producție sovietică în regia lui L. 
Mirski. Filmul evocă anii războiu
lui. aducind in prim plan eroismul 
unui copil care. în pofida virstei. nu 
concepe să nu ia parte la lupta îm
potriva cotropitorilor hitleriști și își 
dă viața salvind o grupă de ostași 
sovietici. Cu Vitia Jukov, Valeri Ma- 
Jișev, Vladimir Gramatikov.

Cele patru nunti ale lui Marisol — 
producție spaniolă în regia lui Luiz 
Lucia. Comedie muzicală, interpre
tată de Marisol. Jean-Claude Pas
cal etc.

Festivaluri
folclorice

In județul Vaslui

Ne-a vizitat de ră
rind un teatru italian. 
La sediul său din Ca- 
lania, ca și in în
treaga Sicilie, acest 
Teatro Stabile — anul 
din acele teatre P^ 
tare statul italian le 
subvenționează in sco
puri culturale — des
fășoară o largă activi
tate, orientată in cea 
mai mare parte spre 
promovarea dramatur
giei naționale italie
ne și îndeosebi a celei 
regionale. siciliene, 
punind publicul in 
contact $i cu operele 
cele mai de seamă ale 
dramaturgiei univer
sale. O muncă stâriu- 
toare pentru airaeerea 
șl formarea publicului 
d? teatru, ale cărei 
rezultate se materiali
zează. între altele, in 
creșterea numărului 
de abonați de ia 120 
la 8 000.

Repertoriul de tur
neu a fost alcă
tuit din două piese de 
Pirandello, dramaturg 
Italian de origine sici- 
liană. Si nu intimplă- 
tor piesele alese fac 
parte din ciclul sici
lian al creației piran- 
deUiene, ciclul agri- 
gentin cum i s-a mai 
spus, ciclu care păs
trează pecetea locurilor 
natale din care și-a sor
bit seva vitală a crea
ției. Cele două pie
se jucate ia no: de
*mpa catanezâ. „Lio- 

.Tichia cu zur-
int două mici

1 spectaoo’u- 
..Liolâ". reali-

ie Turi Ferro, 
tocmai de a fi 

pus în valoare sensul 
adine al comediei, 
cela al triumfului 
devărului natural, 
vieții. Intr-o 
eferă de muncă 
masa, la spartul mig
dalelor. in lumina dul
ce a amurgului sau 
cea vie a miezului zi
lei, in decorul realist 
fără ostentație al lui

a- 
a- 
al 

atmo- 
vo-

Francesco Contrafatto 
se desfășoară acțiu
nea sprintenă a co
mediei. jucată de ac
torii trupei cataneze 
cu multă sinceritate 
și credință, cu o can
doare cuceritoare. 
Turi Ferro, care este 
interpretul rolului 
principal, nu e un re
gizor Inventiv și asta 
se vede limpede din

Pirandello pre
zentat de Teatro 
Stabile di Ca

tania

caracterul static al 
unor scene, din așeza
rea actorilor cu fața 
la public de cele mai 
multe ori. ca intr-un 
spectacol de operă. In 
schimb, rolul lui Liolâ 
— rol pe care actorul 
ii depășește cu mult 
ca virstă — l-a com
pus cu o mare măies
trie, dindu-i personaju
lui vitalitatea, căldu
ra. generozitatea, na
turalețea și puritatea 
care-i justifică toate 
actele, cu farmec și 
strălucire. Actorul e 
vioi, vorbește cu ges
turile. cu miinile de
senează adevărate a- 
rabe=curi. te face să 
le gindești la Arlechi- 
no. la Trufaldino. Iar 
ocena finală, 
Liolâ 
cuțitul 
Tuzzei, simullnd 
lia și nepăsarea 
lacrimă in glas, 
scenă de mare 
tru.

Scena aceasta 
anunța pe Clampa, e- 
roul din „Tichia cu 
zurgălăi", interpretat 
in seara următoare de 
același Turi Ferro. De 
data aceasta legea •>- 
noarei acționează in
tr-un mod tragic, cad

rănit, 
din

in care 
smulge 

mina 
vese- 
cu o 
e o 
tea-

ni-1

Ciampa, ascultînd de a- 
ceastă lege, iși stâpi- 
nește toate impulsuri
le, suportind umilințe, 
suferințe de tot felul, 
dar purtind cu dem
nitate masca zimbi- 
toare a omului fe
ricit.

Concluzia piesei vor
bește de neputința o- 
mului de a-și trăi pro
priul adevăr in socie
tatea burgheză în care 
Pirandello avusese pri
lejul să vadă ucigăto
rul mecanism al con
veniențelor.

Amestecul de tragic 
și comic a fost exce
lent dozat, cu contri
buția actorului de vi
guroasă vină comică 
Umberto Spadaro. in
terpretul Delegatului, 
actor care a dat dova
dă de o mare savoare 
comică, de o savantă 
minuție a compozi
ției și in rolul lui Don 
Simone din Liolâ.

Alături de acești ac
tori s-au afirmat cu o 
mare autenticitate cele 
trei interprete 
trinelor din 
Ave Ninchi, 
Manetti și 
Marrone, cărora li _ _ 
adaugă Maria Tolu, o 
..gura satului" de bună 
calitate comică in 
Liolâ (Moscardina) și 
o modestă servitoare 
m „Tichia cu zurgă
lăi".

De menționat regia 
sobră, a lui Romano 
Bernardi, care a ur
mărit nuanțele psiho
logice, ritmul con
centrat, contrapunc
tul comic fără exage
rare, punind in va
loare drama lui Ciam
pa ca un argument al 
unei critici îndreptate 
asupra unui 6istem 
social.

In 
turneu __ ________
ne-a prilejuit întllni- 
nea cu o trupă con
vinsă de misiunea 
nobilă a teatrului.

Municipiul Tr. Severin a găzduit 
timp de două zile cea de-a treia edi
ție a Festivalului de instrumente 
muzicale populare la care participă 
reprezentanți din peste 20 de județe 
ale țârii. Organizată de către Comi
tetul pentru cultură și arlă al jude
țului Mehedinți și Casa creației 
populare, această amplă manifestare 
are drept scop valorificarea creații
lor folclorice muzicale, cunoașterea 
și popularizarea bogatei game de in
strumente populare.

în prima zi a Festivalului, folclo
riști și cercetători științifici de la In
stitutul de etnografie și folclor au 
participat la sesiunea de comunicări 
,,Instrumentele populare muzicale in 
contemporaneitate". în continuare, 
pe scena Teatrului pODular din loca
litate, au evoluat soliști și formații 
reprezentind folclorul muzical in
strumental din toate zonele folclorice 
ale țării.

în județul Prahova a început etapa 
a doua a tradiționalului festival cul
tural artistic „Mindră floare-i Pra
hova", organizat de comitetul jude
țean pentru cultură și artă. Consi
liul județean al sindicatelor și Co
mitetul județean al U.T.C.

„NEAM DE EROI" 
LA A PATRA EDIȚIE

VASLUI (corespondentul „Scîn
teii", Vasile Iancu). — Ieri, la 
locul istoric „Podul înalt", ce 
amintește de Ștefan cel Mare, 
situat la sud de orașul Vaslui, 
s-a desfășurat cea de-a 4-a e- 
diție a manifestărilor tradițio
nale „Neam de eroi". Acțiunea, 
organizată de comitetul județean 
pentru cultură și artă, consiliul 
județean al sindicatelor și Co
mitetul județean al U.T.C. Vas
lui, a cuprins o evocare istori
că, realizată cu sprijinul colec
tivului artistic de la Teatrul de 
stat „Victor Ion Popa" din Bir- 
lad, precum și un spectacol mu
zical coregrafic. In cadrul ace
lorași manifestări, in orașul Vas
lui. a avut loc un spectacol mu
zical, susținut de artiști ama
tori din Vaslui, Negrești și Huși, 
iar in sala cinematografului 
„Vaslui" a rulat filmul româ
nesc „Neamul Șoimăreștilor", cu 
care prilej spectatorii s-au in- 
tilnit cu actorul Mihai Boghiță, 
de la Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra", interpretul lui Tudor 
Șoimaru.

ale bă- 
Liolâ : 
Franca 
Floria 

se

concluzie, 
reușit,

un 
care

Margareta 
BĂRBUȚĂ

La Romanești, Grop
nița și alte comune din 
județul Iași — deși 
locurile sint mlăști
noase, cu iazuri des
tule împrejur — in 
vatra satelor se găseș
te destul de puțină 
apă potabilă. Ani de 
zile au tot săpat 
oameni ftnlini adinei, 
în pâmint pietros, fără 
sâ ajungă la un rezul
tat îmbucurător. Ici- 
colo dacă lăcrimează 
vreo fintină mai ca 
lumea. Majoritatea 
seacă și stau așa, goa
le, mai tot timpul a- 
nului. Localnicii s-au 
obișnuit să spună ; 
„Noi bem apă din pia
tră seacă".

Iată insă că — mai 
întîi la Românești, iar 
de vreo citeva zile și 
la Gropnița — coope
ratorii au început să 
consume apă bună, 
dulce, de izvor. Au 
adus-o prin conducte, 
de la cițiva kilometri 
depărtare. Inițial, lu
crările de captare a 
unor izvoare din coas
ta dealurilor din apro
piere au fost făcute cu 
fondurile C.A.P., in 
scopul adăpării ani
malelor din sectorul 
zootehnic. Au fost 
construite castele de 
apă și, de aici, apa a 
fost adusă in grajduri.

„Ar trebui să proce
dăm altfel, să facem 
mai puține fintîni, in 
schimb să extindem a- 
ducțiunea apel prin 
conducte și in sat, in 
fiecare curte sau chiar 
în case, după cum po
sibilitățile locuințelor 
noastre ne vor per
mite !“ — a propus la 
o adunare populară 
Ștefan Stegaru, prima
rul comunei. Sătenii 
au fost cu toții de a- 
cord. Au strins fonduri 
prin contribuție volun
tară, au cumpărat țea
va, au săpat voluntar 
șanțurile, au ajutat e- 
chipa de instalatori 
din cadrul C.A.P. să 
monteze conducta, ro-

binețti... Astfel, din 
vuia anului 1970 și 
pină In prezent, în sa
tul Românești 
realizat 
km de . .
traseele principale și 
alte ulițe, trăgîndu-::e 
apă la consiliul popu
lar. la școală și dis
pensar, precum și in 
curțile și casele a pes
te 80 de familii. Acțiu
nea continuă.

Recent, primarul co
munei ne-a informat : 
..Exemplul cooperato
rilor din Românești

aproape 
conductă, pc

țevilor. Multă 
ihstalAtorii En- 
gru, Ențlu Das-

0 pilduitoare ac
țiune obștească

l-au luat șl locuitorii 
satului Avintul din 
comuna noastră. Și ei 
au captat izvoare de 
coastă și, prin cădere 
liberă, au adus apa in 
sat, pină la școală. 
Pentru săteni s-au a- 
menajat deocamdată 8 
guri de apă, pe o por
țiune de vreo 400 me
tri liniari. In cadrul 
acțiunilor patriotice, in 
acest an se lucrează și 
pentru captarea altor 
izvoare, in vederea ex
tinderii aducțiunii de 
apă potabilă. Aceeași 
problemă stă in cen
trul preocupărilor ob
ștești și in Ursoaia, cel 
de-al treilea sat din 
comuna noastră".

La fel stau lucrurile 
și in satele Bulbucați 
și Gropnița ; procura
rea țevii necesare s-a 
făcut din cota de 0.45 
la sută din taxele co
munale încasate de la 
populație. Cetățenii au 
efectuat voluntar toa
te lucrările de instala
re a conductei. De-a 
lungul a aproape 4 ki
lometri au lucrat zil
nic zeci și sute de oa
meni, au săpat șanțuri 
și au ajutat la mon-

tarea 
silință și hărnicie 
depus **
țiu Neț,.-, ---------
călu și Ion Rotaru, dar 
și cetățenii Ion Scuta- 
ru. Vasile Dumbravă, 
Nicolae Stoica ș.a. 
Multi tineri, conslituiți 
in echipe, au grăbit lu
crările pentru a se a- 
junge cit mal repede 
cu conducta și la școa
la nouă cu opt săli de 
clasă, care a început, 
să se construiască la 
Gropnița.

„Aducind apă prin 
conductă pe șantierul 
școlii, economisim dln- 
tr-o dată 15 000 lei, so
licitați pentru trans
portul apei necesare 
producerii mortarelor 
— a ținut să precizeze 
Gh. Straton primarul 
comunei. In total, la 
lucrarea de aducțiune 
a apei — ca și prin 
construcția a două ba
ze sportive, întreține
rea și repararea dru
murilor și podurilor, 
întreținerea și amena
jarea spațiilor verzi, 
înființarea unei pepi
niere de salcimi, plan
tarea unei păduri co
munale și alte acțiuni 
patriotice — am reali
zat acțiuni obștești e- 
valuate la 
600 000 lei i 
720 000 lei cit 
angajamentul.

Consemnind 
rezultate, se 
să adăugăm o 
tare generală, 
mată de toți 
care am discutat, 
toți cei pe care i-arn 
găsit pe șantierele 
muncii patriotice : ho- 
târirea unanima a ce
tățenilor de a sprijini 
îndeaproape asemenea 
acțiuni, convinși fiind 
că ei sint beneficiarii 
înfăptuirilor gospodă- 
rești-edilitare.

aproape 
din cei 

. ne este

aceste 
impune 
consta- 
confir- 
cei cu 

de

Manole 
CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

Țara noastră participă la o nouă 
competiție cinegetică internațională

După cele cinci me- 
mii-record obținute la 
trofeele de capră nea
gră și la trofeele de 
blană de urs si de 
linx, in 1965. la exDo- 
ziția cinegetică inter
națională de la Novi- 
Sad, anul 
pregătește

acesta se 
_ . o nouă

competiție internațio
nală de acest gen. Or
ganismele de resort
— Ministerul Agricul
turii și Silviculturii si 
Ministerul Turismului
— se ocupă intens de 
prepararea celor nece
sare pentru a se pre
zenta la această între
cere cinegetică.

La 27 august a.c. va 
avea loc la Budapesta 
„Expoziția Mondială 
de Vinătoare", la care 
vor lua parte 33 de 
țâri, reprezentind toate 
continentele. Tara 
noastră va participa la 
expoziție cu 500 (cinci 
sute) de trofee de vi- 
nat mare — cranii și 
blănuri.

Printre cele mai re
prezentative trofee 
care vor fi expuse — 
?i la care țara noastră 
deține recordul mon
dial — se numără tro
feele de capră nea
gră (dintre care unul, 
vinat pe fondul de 
vinătoare din masivul 
Făgăraș. reprezintă 
141.10 puncte C.I.C. — 
conform punctajului 
stabilit de Comisia In
ternațională de Vină
toare — iar altul a fost 
vinat pe fondul din

masivul Bucegi și are 
135,60 puncte C.I.C.).

Trofeele de urs — 
unul vinat in zona 
Harghita, in anul 1969, 
i fost evaluat la 394.45 
puncte C.I.C., iar celă
lalt. vinat in zona 
Mălini — Suceava, in 
anul 1971, numără 
388.04 puncte C.I.C. — 
sint impresionante. 
Deosebit interes vor 
stirni, desigur, și tro
feele de linx. Unul 
dintre acestea apar
ține Ocolului silvic — 
Sovata, a fost vinat in 
anul 1960 și numără 
155.01 puncte C.I.C.

Vor fi expuse 
trofeele de cranii, 
care, de ________
deținem incă recordul 
mondial. Un valoros 
trofeu de craniu de 
urs aparținind vină- 
torului Mănulescu 
Ioan, a fost vinat in 
zona Bilogu — Hune
doara, jn anul 1965, și 
ase 65.75 puncte C.I.C. 
Un trofeu de craniu 
de linx, care aparține 
Ocolului Silvic Mol- 
dovița și a lost vinat 
în anul 
nește 
C.I.C.

Tara 
primul 
feele de blană 
luo. Unul dintre 
ceste trofee, care ur
mează să fie expus, 
aparține vinătorului 
Cojocaru Ion și a fost 
vinat in anul 1971. în 
valea Bistriței : el nu-

si 
la 

asemenea,

1961,
28.05

întru- 
puncte

noastră deține 
loc și la tro- 

de 
a-

PRODUCȚIA UZINELOR HUNEDORENE
(Urmare din pag. I)

Importante rezerve 
producției La 1 000 lei ___
există și in domeniul folosirii supra
fețelor de producție actuale. Indicele 
de folosire intensivă a suprafețelor 
de producție din sectorul pieselor 
turnate din fontă este de numai 60.5 
la sută la Uzina de utilaj minier 
Petroșani, 90,7 la sută la turnătoria 
nr. 1 de la uzina ..Victoria” Călan, 
78,1 la sută la turnătoria de piese a 
Combinatului siderurgic Hunedoara. 
Utilizarea mai chibzuită a suprafe
țelor de producție din turnătoriile 
amintite ar corespunde unui spo* 
anual de circa 2 600 tone piese tur
nate. Cit de utilă ar fi această pro
ducție economiei naționale nu mai 
este cazul să precizez.

în mod evident, diminuarea cuan
tumului producției marfă obținute la 
1 000 lei mijloace fixe este accen
tuată și de unele obiective, instalații 
importante, care nu funcționează la 
nivelul parametrilor proiectați. în a- 
semenea situații se găsesc instalația 
de brichete a cărbunelui de la Co- 
roești. stația de sortare și concasare 
a minereurilor de la uzina ..Victoria” 
Călan — care, in primul trimestru 
al anului, a realizat doar o produc
ție de 2 600 tone, față de 550 000 tone 
capacitate anuală.

de sporire a 
fonduri fixe

Desigur. există și alte aspecte ale 
rezervelor reale din județ (numai la 
patru mari intreprinderi au fost 
depistate mijloace fixe inactive de 
peste 80 milioane lei) care pot con
tribui substantial la sporirea eficien
tei economice in ansamblu. Impor
tant este că neajunsurile depistai 
in utilizarea capacităților de produc
ție existente in industria județului. 
— prin a căror înlăturare se obțin 
tot atitea posibilități de sporire a 
producției — au constituit pune'ni 
central al dezbaterilor ce au avut 
loc in recenta plenară a comitetului 
județean de partid, la care au fo>: 
invitați și specialiști cu responsab - 
lități in această direcție. Analiza fă
cută de comisia economică și biro.il 
comitetului nostru de partid, ampli
ficată in cadrul plenarei amintite. 
condus la reactualizarea fermă > 
unor obligații exprese ale consilii
lor de administrație, comitetelor de 
direcție și organizațiilor de partid 
din unitățile industriale cu privire 
la ridicarea gradului de utilizare a 
fondurilor fixe. în esență, s-a ho- 
tărit ca încă in cursul lunii iunie 
a. c. toate aceste organe conducă
toare să stabilească un program con
cret de înlăturare a deficiențele- 
semnalate, de punere în valoare de
plină in cel mai scurt timp a mari
lor rezerve de capacități productive 
de care dispun, o dată cu redistri-

buirea in cadrul județului — la un 
mod eficient — a mijloacelor fixe 
disponibile. Calculul initial. întoc
mit in urma acestor investigații, evi
dențiază faptul că. incă in acest an, 
prin acțiunea de utilizare mai chib
zuită a capacităților medii anuale 
existente, in industria județului nos
tru se vor putea produce, suplimen
tar. circa 2 000 tone cocs metalurgic, 
18 000 tone fontă, 25 000 tone oțel. 
40 000 tone cărbune brut, 1 000 tone 
minereu de fier brut, circa 150 tone 
cupru, zinc și plumb in concentrate 
și multe alte produse.

întărirea rolului conducător al or- • 
ganizațiilor de partid dm unități, a 
controlului asupra activității condu
cerilor tehaico-administrative. sti
mularea acțiunilor de mobilizare 
activă a colectivelor de muncă si 
creșterea răspunderii acestora in uti
lizarea cu maximă eficientă a zes
trei tehnieo-materiale din fiecare în
treprindere sint direcțiile principale 
pe care comitetul județean de partid 
și-a axat o buna parte din activita
tea sa pentru atingerea scopului 
propus. Vrem ca la sfirșitul anului 
acesta să putem ajunge la o produc
ție suplimentară, care să se ridice cu 
adevărat la nivelul forței productive 
de care dispunem și care să asigure 
dezvoltarea in perspectivă a valori
lor materiale obținute la fiecare 
1 000 lei mijloace fixe aflate in 
circuitul economic.

mără 135.01 puncte 
C.I.C.

în cadrul expoziției 
de vinătoare de 
Budapesta vor fi 
puse și imagini 
— alb-negru și 
lor ; citeva diapozitive 

m. ilu- 
prezenta 
căpriori, 
peisaje 

al-

la 
ex- 
foto 
co

ioc , ci seva ai 
color, de 1/1 
minate, vor 
capra neagră, 
splendide 
montane, lacuri 
pine, Delta Dunării, 
colonii de pelicani etc.

Cu același prilej se 
vor desfășura diferite 
concursuri 
variate, la _ . _ 
participa și reprezen
tanții noștri : expozi- 
tia-concurs de foto
grafii de vinătoare, ex- 
poziția-concurs de fil
me turistice si de 
vinătoare. Se vor pre
zenta filmele : ,.Vî-
nătoare în România", 
„Singur printre 
câni", „Poiana 
lor", ..Sub aripa 
turilor" și altele, 
cadrul zilelor națiuni
lor, care vor avea loc 
cu această ocazie, la 20 
septembrie se va des
fășura ziua României. 
In acest cadru va a- 
vea loc o conferință 
de presă și o gală de 
filme românești, 
terne de vinătoare.

După cum se vede, 
fondul cinegetic de 
aur al țării noastre va 
fi bine reprezentat și 
în această nouă com
petiție internațională.

Ioana VASILIU

cu teme 
care vor

peli- 
urși-

cu

• SAptăniIna nebunilor (spectacol 
dn gală) : PATRIA — 20.
• Hello, Dolly : PATRIA — 9,30.
• Baltagul : BUCUREȘTI — 12. 15, 
18. 21.
• s-a intîmplat In recunoaștere : 
LUMINA — 9—13 în continuare ; 
16; 18,15; 26,30.
• Neamul șoimăreștilor : SCALA
— 9.30; 12.30; 16; 19,30. GRADINA 
DINAMO - 20.30.
• Cortul roșu : SALA PALATU
LUI — 19 (scriu de bilete — 3787). 
CAPITOL — 9,30; 12.30; 16,45; 20, 
la gradină — 20,30. FEROVIAR - 
9; 12,30; 16: 19.30, GLORIA — 9.30; 
12,30; 16; 19.30. TOMIS — 9.30;
12.30; 16.45. la grădină — 20.
• Facerea lumii : BUZEȘTI — 
15,30: 18; 20,30. la grădină — 20.30.
• Un surfs fn plină vară : AU
RORA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
• Tudor : MUNCA — 16; 19.
• Inttlnire cu o necunoscută : 
FAVORIT — 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
IR,15; 20.30. MODERN — R.30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 20.45, la grădină —
20.15. MELODIA — 8.45; 11; 13.30; 
16; 18.30; 20,45.
• Treci pragul : COSMOS — 
15,30; 18; 20.15.
• Iubire :
17,45; 20.
• Pădurea 
GA — 9,30;
• Haiducii
Union) : 10,45; 12,30; 14.15:
• Din nou despre dragoste : U- 
NIREA — 16; 18,15.
• Haiducii lui Șaptecai : Zestrea 
domniței Ralu : GRĂDINA UNI
REA — 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Bătălia pentru Alger : DOINA
— 11.30; 13,45; 16; 18,45; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : BU
CEGI — 16.30; la grădină — 20,30/
• Eliberarea : PACEA — 16;
19.15.
• Ccalkovski : GRIVIȚA — 9; 12; 
16; 19,30.
• Romeo și Julleta : CENTRAL
— 9.30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Esop : DRUMUL SĂRII — 15.30; 
17,45; 20.
• Renegat* : VIITORUL — 15,45; 
18; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : 
FLACARA — 9; 12.30; 16: 19.30, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 19. ACTORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, FLOREASCA — 11; 15,30; 
19.
• Inteligență cifrată ; Gimnastică 
și fantezie : Sugestie șl psiholo
gie ; Dănilă Prepeleac ; Raliul 
morțil : TIMPURI NOI — 9—20,15 
în continuare.
• Secretul din Santa Vittoria :
PROGRESUL — 15.30: 18; 20.15.
FERENTARI — 15: 17.45; 20,15.
• In arșița nopții : GRADINA 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20.15.
• Greșeala fatală : EXCELSIOR
— 9: 11.15: 13,30; 16; 18.30: 20.45. 
LUCEAFĂRUL — 8.45; 11.15; 13.30; 
16: 18.30: 21. GRADINA DOINA —
20.30. FESTIVAL — 8.45: 11.15;
13.30; 16; 18,30; 21, la grădină -
20.30.
• Greșeala regelui : CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
• Cfntccele mării : ARTA — 15.30; 
18. la grădină — 20,30.
• Mihal Viteazul : FLAMURA - 
9; 12,30: 16; 19.30.
• Ziua fn care vin peștii : MIO
RIȚA — 10: 12.30; 15; 17,30: 20.
• B. D. Intră fn acțiune : POPU
LAR'— 15.39: 18: 20.1*.

LARO-

MOȘILOR 15.45;

spfnzuraților : VOL-
12,30; 16,15: 19.15.

: CINEMATECA («ala
.................* 16.

LIRA

«.45—20

• Cinci pentru Infern : 
MET — 15.30; 17.30; 19.30.
• Elefantul Slowlv : 
15.30; 18; 20,15.
• Ultimul mohican : GRADINA 
LIRA — 20,15.
• DarclGe : DACIA 
în continuare.
• Pădurea spînzurațtlor : RAHO
VA — 15,30; 19.
• O scrisoare pierdută: VITAN— 
15,30; 18. la grădină — 20.30.

tatr
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 18.30.

t
18,00 Deschiderea emisiunii. .Pa

triei" — emisiune de ver
suri.

18.15 Scena — emisiune de infor
mație și critică teatrală.

18.45 Slop-cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară • 

Sport.
20.10 Roman foileton „Mizerabi

lii" (IV).
21,05 Idei contemporane. Sociolo

gia astăzi.
21.35 Steaua fără nume — muzică 

ușoară. Prezintă Dan Deșliu.
22.35 Telejurnalul de noapte.
22.45 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

ÎN CUPRINSUL I. R. E. CRAIOVA

12000 km linii electrice
Nu cu mult timp In urmă, se 

anunța darea in folosință a ma
gistralei electrice Porțile de 
Fier — Slatina, in lungime de 
160 km. Noua magistrală s-a a- 
dăugat liniilor electrice de înal
tă și foarte înaltă tensiune gos
podărite de I.R.E. Craiova, care 
transportă și distribuie energie 
electrică unui mare număr de 
fabrici și uzine. printre care 
.. Elect ropu tere“ -C ra iova. Uzina 
de aluminiu-Slatina. Combinatul 
chimic de la Turnu-Măgurele. 
magistralei feroviare Craiova- 
Caransebeș. precum și orașelor 
și satelor din județele Dolj. Go-j 
și Mehedinți. în prezent, liniile 
electrice apartinind de I.R.E. 
Craiova ating lungimea de a- 
proape 12 000 km. Pină la sfir- 
șitul anului, acestora li se vor 
mai adăuga aproape 1 000 de ki
lometri.

în cadrul dezvoltării rețelelor 
electrice, o mare extindere au 
cunoscut liniile electrice de 110. 
220 și 400 kV. care însumează in 
prezent 2 092 km; Creșterea ni
velului de trai al pooulației a 
atras după sine un consum spo
rit de energie electrică pont u 
utilități casnice și cultural-edu
cative. Față de 1965. numărul 
abonatilor a crescut, in acest an, 
cu peste 70 la sută.

Introducerea oe scară largă a 
iluminatului electric, sporirea 
numărului de sate electrificaTe, 
precum și a aparatelor de radio 
și televizoare, frigidere, mașini 
de cusut etc. au dus. in ultimii 
am. la o dublare a consumului 
de energie pe fiecare gospodărie 
in parte.

Concomitent _  _______ ___
rețelelor electrice si cu sporirea 
cantității de energie distribuită, 
au crescut și cerințele consuma
torilor. fapt care a impus luarea 
unor măsuri concrete de către 
I.R.E. Craiova pentru mai buna 
întreținere a liniilor și stațiilor 
de alimentare cu energie. Echi
pele de intervenție sint dotate cu 
mașini, dispozitive si utilaje de 
lucru moderne. Stații de radio 
portative ajută echipele de lu
cru să acționeze operativ, să 
tină o legătură strinsă in timpul 
intervențiilor. Aceste măsuri, ue 
lingă faptul că au dus la redu
cerea cu mult a timpului de 
remediere a avariilor, asigură o 
desfășurare normală a activității 
in unitățile economice benefi
ciare. precum si energia nece
sară in gospodăriile cetățenilor 
abonați

cu dezvoltarea

Nistor TUICU 
corespondentul ,Sclnt»ii‘

biro.il
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SPORT
CAIAC — CANOE

„REGATA SNAGOV"
— avanpremieră a campionatelor mondiale

Spectaculoasa rcu nu, proba de canoe dublu — 1 000 m este totdeauna una dintre „favoritele" fotoreporterilor 
noștri : sintem doar campioni olimpici pe această distantă Foto : M. Andreescu

tnti-o zonă mai liniștită a Snago- 
vului — zonă care, cu mai multă 
bunăvoință, ar nutea deveni ..sediul 
permanent0 al sporturilor nautice — 
simbătă si duminică s-au disputat 
întrecerile tradiționalei competiții 
internaționale de caiac-canoe ..Re
gata Snagov". Și de această dată, 
s'artul s-a bucurat de prezența unora 
dintre cei mai prestigioși maeștri 
mondiali ai pad el ei și pagaei, repre- 
zentind 3 țări. Cum prea bine se știe, 
In rindul unor asemenea sportivi se 
numără si caiacăștii și canoiștii 
noștri, a] căror palmares nu mai este 
cazul să-1 prezentăm acum.

In prima zi. specialiștii au putut 
reține, fără îndoială, disputa extrem 
de strinsă ce s-a dat cam în țoale 
finalele intre prezumtivii candidați 
la medalii la Jocurile Olimpice de 
anul viitor. Nu poate fi decât îm
bucurător faptul că din cele șapte 
finale la probele olimpice disputate 
in prima zi, jumătate plus una au 
revenit echipajelor românești ; este 
adevărat, asemenea victorii sânt obiș
nuite pentru caiaciștii și canoiștii 
tricolori, dar realizate la puțină vre
me înaintea campionatelor mondiale 
din Iugoslavia, ele anticipează noi 
succese ale sportului românesc la 
competiția supremă a acestui sport.

O discuție ieri dimineață, la pon
tonul central al competiției, cu an
trenorul emerit NICOLAE NAVA- 
SART avea să ne ofere unele apre
cieri despre întrecerile în sine, des
pre valoarea competitorilor, despre 
comportarea sportivilor noștri.

— Ca de obicei, ..Regata Snagov* 
semnifică pentru caiaciști și canoiști 
o repetiție generală înaintea mon
dialelor — a precizat, mai întîi, in
terlocutorul. Acum la Snagov, la ca
noe. de pildă, au fost prezenți abso
lut toți deținătorii titlurilor mon
diale. olimpice și europene, precum 
și alți medaliați ai respectivelor 
competiții. Foarte puternică mi ș-a 
părut întrecerea echipajelor feminine 
de caiac, fapt datorat, de asemenea, 
valorii extrem de ridicate a unor 
caiaciste de peste hotare, medaliate 

precedentele campionate mondiale 
' si olimpice.

— Vă rugăm citeva referiri con
crete la probele olimpice.

— Victoria maghiarului Wichman 
la canoe 1 000 m. in fața compatrio
tului său Tatai și a vest-germanului 
Lbwe este considerată de toți o sur
priză, dar. după mine, marea surpri
ză — de fapt, marea noastră bucurie 
— au produs-o caiacistele Maria Ni- 
chiforov și Viorica Dumitru, prin câș
tigarea finalei de dublu 500 m. 
Rivalele lor, indiscutabil pretendente 
principale la obținerea locului intii, 
au fost vest-germanele R. Esser, 
R. Brauer, campioanele mondiale ale 
probei.

La canoe dublu — 1 000 m, deși 
nou alcătuit, echipajul nostru G. Da- 
nielov — G. Simionov s-a impus cu 
destulă autoritate, printre învinși 
numărindu-se colegii lor de lot, prea 
bine cunoscuți in toată lumea. Pat- 
zaichin — Covaliov flocul 4 ocupat 
de aceștia este explicabil ; Covaliov 
a revenit în echipaj de-abia de cu- 
rind. deoarece a fost bolnav). 
Ne-a părut, firește, bine că la caiac 
4 — 1 000 m. pe podium au urcat nu
mai echipaje românești (după o 
luptă fantastică, „cvartetul" Zafiu, 
Ivanov. Vemescu, Negraia a ciștigat 
cu numai 4 zecimi de secundă față 
de echipajul Cosniță. Simiocenco. 
Macarenco. Zabara). La mondiale 
insă, participarea va fi mult mai se
lectă. echipajul austriac și cel so
vietic — absente acum la Snagov — 
inscriindu-se, de asemenea, printre 
favorite.

— Cum apreciat!, in general, ni
velul de pregătire al selecționabililor 
din loturile reprezentative ? Ați fixat 
echipajele pentru mondiale ?

— Componenta echipajelor este 
aproximativ profilată ; nivelul pre
gătirilor, personal il apreciez ca sa
tisfăcător. Sint incă unele probleme 
la ștafetă, la caiacul de 4 fond, la 
dublu fond. Mai trebuie muncit se
rios la caiacul de simplu fond, Roșea 
și Eremia. deși de valoare aproxi
mativ egală, au încă de refăcut un 
teren serios pentru a se înscrie în 
primul eșalon, in eșalonul candidați- 
lor la medalii.

Tenismanii noștri în întreceri internaționale
• Selecționatele României, în fruntea clasamentelor 

balcanice
Selecționatele României se află in 

fruntea clasamentelor Balcaniadei de 
tenis care se desfășoară la Zagreb. E- 
chipa masculină a învins cu 3—0 for
mația Turciei și a ciștigat cu 2—1 
meciul cu redutabila echipă a Iugo
slaviei. în partida de dublu (intre-

• llie Năstase, Ion Țirlac, 
la Baastad

Final? probei de simplu a turneului 
internațional de tenis de la Baastad 
(Suedia) se va disputa intre românul 
llie Năstase și danezul Jan Leschly. 
In semifinale. Năstase l-a eliminat cu 
7—6, 6—3. 1—6, 6—3 pe australianul 
Rufiels, iar Leschly a ciștigat in fața

ruptă din cauza întunericului), Petre 
Mărmureanu și Sever Dron au între
cut cu 6—2, 11—13, 7—5, 7—5 cuplul 
iugoslav Jovanovici, Spear. In con
cursul feminin, reprezentativa Româ
niei a dispus cu 3—0 de selecționata 
Turciei.

învingători în finala de dublu

lui Santana (Spania) cu 7—6. 2—6,
5—7. 7—6. 5—4 abandon.

în finala de dublu bărbați, victoria 
a fost cucerită de dublul românesc 
llie Năstase, Ion Țiriac, in intilnirea 
cu Seewagen (S.U.A.). Jaime Pinto 
Bravo (Chile) cu 7—6, 6—1.

Pe pistele de atletism
• întrecerea dintre echipele feminine ale ro

mâniei, FRANȚEI Șl OLANDEI
în localitatea olandeză Uden, ieri 

s-a disputat meciul triunghiular de 
atletism dintre echipele feminine ale 
Franței. Olandei si României. între
cerile au prilejuit înregistrarea citor- 
va bune rezultate tehnice, atletele 
respective urmărind să-și asigure se
lecția definitivă in loturile reprezen
tative pentru campionatele europene 
de la Helsinki, de luna viitoare. 
Sportivele noastre au terminat învin
gătoare in următoarele probe : 100 m 
garduri — Valeria Bufanu (13 3 10), 
809 m — Ileana Silai (2’03”2T0) : a- 
runcarea discului — Lia Manollu 
(58.22 m) ; săritura in înălțime — 
Cornelia Popescu (1.80 m) ; săritura 
în lungime — Elena Vintilă (6,02 m).

Ana Sălăgean, clasată pe locul II, la 
aruncarea greutății, a stabilit un nou 
record național : 16,54 m. Iată scoru
rile Înregistrate în final : România— 
Franța 72—63 p ; România—Olanda 
69—66 p ; Olanda—Franța 78—57 p.

★

în cadrul campionatelor vest- 
germane de atletism, care se desfă
șoară pe pista pe tartan a stadionu
lui „Neckar" din Stuttgart. Hildegard 
Falck-Janze a stabilit un nou re
cord mondial in proba feminină de 
800 m cu excelenta performanță de 
l’58”3/10. Vechiul record mondial era 
de 2'00”5/10 și aparținea din anul 
1963 atletei iugoslave Vera Nikolici.

BALCANIADA DE FOTBAL

Larg interes 
pentru întilnirile 

„tinerelor speranțe"
ATENA (prin telex). 

— După mai bine de o 
sfiptămină de întreceri, 
care au prilejuit ob- 
M-rvatorilor sportivi și 
suporterilor momente 
de reală satisfacție, 
duminică seara s-a în
cheiat, la Atena, Cam
pionatul balcanic de 
fotbal al echipelor de 
tineret. Intrată in 
tradiția competițiilor 
sportive internațio
nale, Balcaniada de 
tineret a întrunit 
in acest an. în capita
la Greciei, echipele 
țării gazdă. României, 
Bulgariei. Albaniei și 
Iugoslaviei. Făcindu-se 
ecoul interesului larg 
față de întilnirile „ti
nerelor speranțe" ale 
fotbalului balcanic, 
ziarul „Acropolis" sa
luta prezența, pentru 
prima dată, a echipei 
iugoslave și exprima 
satisfacția spectatorilor 
eleni de a fi avut pri
lejul să urmărească, 
pentru prima oară in 
Grecia, formația alba
neză. Un ziar nota că, 
prin caracterul larg al 
participării, campio
natul de fotbal al ti
neretului a devenit, 
practic, „panbalcanic".

Tinerii fotbaliști din 
țările balcanice — 
scrie „Elefteros cos
mos" — au oferit pri
lejul unor dinamice 
întreceri. După păre
rea generală — conti
nua ziarul — campio
natul balcanic al tine

retului este o acțiune 
foarte interesantă și 
Importantă, di nd spec
tatorilor prilejul să 
urmărească un specta
col fotbalistic bogat, 
în care fiecare din ță
rile participante im
primă trăsăturile spe
cifice ale jucătorilor 
ei. Ziarele releva „spi
ritul sportiv" în câre 
s-a desfășurat compe
tiția, calitățile mani
festate de jucătorii 
din diferite țări, pri
mirea călduroasă re
zervată de spectatori 
echipelor oaspete. „A- 
tenienii au primit cu 
deosebită căldură e- 
chipa României", scrie 
..l’anathinaikos nea", in 
timp ce „Fos ton spor" 
menționează, referitor 
la meciul Romănia- 
Grecia, că deși forma
ția noastră a fost în
vinsă, ea a demon
strat „un complex 
tehnic minunat". Zia
rele nu-și ascund sur
priza plăcută pe care 
le-a oferit-o jocul for
mației albaneze.

în opinia comenta
torului sportiv Manolis 
Garifalakls, însemnă
tatea campionatelor 
balcanice de fotbal, 
din punct de vedere 
sportiv, este tocmai a- 
ceea că oferă fiecărei 
formații din regiune 
prilejul să se compare 
cu calitățile dobîndite 
de echipele din cele
lalte țări. îmbogățind 
astfel fotbalul balca

nic. Ca și competițiile 
balcanice precedente 
— notează el — cea 
desfășurată la Atena a 
constituit un bun 
schimb de experiență. 
Directorul ziarului 
„Fos ton spor", Theo
dores Nlcolaldis, opi
nează la rindul său că 
balcaniada facilitează 
o mai bună cunoaște
re între tinerii sportivi 
din țările situate in 
această zonă, dar nu 
numai între ei, ci și 
între popoarele balca
nice. în ansamblu.

Cu prilejul campio
natului — spune el — 
zeci de mii de greci 
s-au familiarizat cU 
numele jucătorilor 
găzduiți la Atena. 
Comentînd competiți
ile, care au Întrunit 
zilnic 25 mii de spec
tatori, mai multe ziare 
consideră că balcania
dele au devenit o for
mă de promovare a 
colaborării intre țările 
peninsulei.

La ora cind transmit 
aceste rinduri, porțile 
marelui stadion ate
nian s-au deschis pen
tru ultima „nocturnă" 
a balcaniadei, în ca
drul căreia se dispută 
meciurile România— 
Albania și Grecia— 
Bulgaria, acesta din 
urmă decisiv pentru 
cîștigarea titlului bal
canic.

Al. CÎMPEANU

„MONDIALELE" DE SCRIMĂ

Numirea ambasadorului
Republicii Socialiste România 

In Republica Costa Rica
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Mircea Nioolaescu a fost 
numit, ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Social Is
te România in Republica Costa Rica, 
cu reședința 1a Lima.

(Agerpres)

Cuvîntarea 
radiotelevizată 

a ambasadorului 
R. P. Mongole

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 
a victoriei Revoluției populare mon
gole, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Damdinnerenghiin Bataa, 
a vorbit, duminică seara, la posturile 
de radio șl televiziune.

Sosirea in Capitală a ministrului minelor
și oțelului din India, S. M. Kumaramangalam

Duminică după-amiază a sosit la 
București ministrul minelor și oțelu
lui. Surendra Mohan Kumaraman
galam, trimis special al guvernului 
Indiei.

La aeroportul Otopenâ, oaspetele ®

fost întimpinat de Bujor Almășan. 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei. și Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost de față S. Than, ambasado
rul Indiei la București.

Plecarea ministrului afacerilor 
externe al Indoneziei, Adam Malik

Ministrul afacerilor externe al In
doneziei, Adam Malik, care a făcut o 
vizită de citeva zile in țara noastră, 
a părăsit, duminică dimineața, Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
erau prezenți Cornel Burtică, mi

nistrul comerțului exterior. George 
Macovescu, prim adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Erau de față Hamzah Atmohandojo. 
ambasadorul Indoneziei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea

Finalele de ieri — la probe 
neolimpice, dar care interesau în
deajuns pe concurenți și pe antre
norii lor (pentru că unele sînt pro
gramate și la apropiatele campio
nate mondiale) — au avut aceeași 
pasionantă desfășurare, cu învingători 
deciși de-abia pe ultimii metri ai 
traseului, la capătul unor lupte fără 
nici cel mai mic moment de respiro. 
Caiacistele noastre s-au impus din 
nou, de data aceasta în finala de 
patru (500 m). Finișul lor irezistibil 
— bineînțeles, în prealabil nepier- 
zind deloc contactul cu fruntea plu
tonului — le-a făcut să încheie victo
rioase proba, înaintea echipajelor 
R.D.G. (Setzkom, Grabowski, Loesch. 
Grupp) și R.F.G. (Pepinghege, Gess- 
ner, Esser, Brauer), adică ocupan
tele locurilor doi și, respectiv, trei 
la precedentele campionate ale lumii. 
Antrenorul emerit Radu Huțan, satis
făcut de rezultat, ne spunea câ echi
pajul este nou alcătuit, doar Viorica 
Dumitru avind un stagiu mai înde
lungat pe pistele de apă ; celelalte 
trei colege ale ei din formația învin
gătoare ieri (se speră, candidată la 
una dintre medalii și la mondiale) 
fiind tinere : Nichiforov, Lovin șl 
Humă.

Pe apele Snagovului, ieri s-au re
marcat și alte echipaje românești : 
Coșniță. Simiocenco (caiac dublu — 
10 000 m). Vemescu (caiac simplu — 
500 m). Danielov, Simionov (canoe 
dublu — 500 m), Vemescu, Botez, 
Sciotnik, Ivanov (ștafeta caiac 
4x500 m), Dragulschi. Pavel (caiac 
dublu — 500 m), Calabiciov. Cova
liov (canoe dublu — 10 000 m). în 
două probe de fond, victorii aplau
date au realizat Wichman (Ungaria) 
la canoe si Schneider (R.F.G.) la 
caiac. Vest-germanul Ldwe a câștigat 
proba de canoe 500 m.

„Pregătirile care vor urma la Vă- 
liug — ne spunea N. Navasart 
vor duce nu numai la stabilirea echi
pajelor pentru campionatele supre
me de la Belgrad, ci — vrem cu tot 
dinadinsul — și la acumulări mai 
mari de forță, de vigoare. Acum, mai 
mult ca niciodată, titlurile, de fapt 
oricare dintre medalii, nu vor putea 
fi cucerite decit la mare luptă".

Să sperăm că. așa cum au dovedit 
și in atîtea alte împrejurări, caia- 
ciștii șl canoiștii noștri își vor face 
din nou un titlu de cinste din a re
prezenta sportul românesc la cota 
prestigiului de care 6e bucură in 
toată lumea.

Ion DUMITRIU

Ana Pascu a fost la un pas 
de titlul mondial

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 iulie. în țară : Vremea va 
fi în general frumoasă și călduroa
să. cu cerul variabil. Vor cădea aver
se izolate de ploaie in zona de mun
te si in nordul țării. Vint potrivi'.. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, iar maximele 
intre 22 și 32 grade, local mai ridi
cate in sudul țări:. In București : 
Vreme în general frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil. Vint po
trivit. Temperatura in creștere.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 11 IULIE 19'1

EXTRAGEREA I : 15 19 26 14 12 
16 34 10.

EXTRAGEREA a II-a : 39 13 18 M 
7 11 43 28.

EXTRAGEREA a IlI-a 19 9 15 2 
36 20 11 45.

EXTRAGEREA a IV-a : 29 33 4 
16 11 36 8 22.

EXTRAGEREA a V-a 1 45 12 31 
9 21 29 38.

Fond de premii : 2 008 773 lei.

VIENA, 11 (prin 
telex). — Campiona
tele mondiale de scri
mă se găsesc în cea 
de-a 8-a zi de între
ceri. S-au consumat 
cinci din oele opt fi
nale ale mondialelor 
— floretă masculin 
(individual și echipe), 
sabie (individual și 
schi.pe), floretă femi
nin (individual). încă 
de pe acum se poate 
spune că ediția din a- 
cest an a dat naștere 
unor dispute foarte 
Interesante, soldate, 
uneori, cu surprize de 
mari proporții- Că asa 
este ne-o dovedesc 
rezultatele de pină a- 
cum și dispariția noți
unii de vedetă. Nici 
un campion sau e- 
chipă campioană da 
anul trecut nu au reu
șit nu să ciștige titlul, 
ci să intre în finala 
pentru disputarea me
daliilor de aur.

Cum s-au comportat 
pînă acum sportivii 
români ?

In proba de floretă 
masculin, participants 
noștri nu au reușit să 
repete performanta de 
anul trecut — medalia 
de bronz în proba pe 
echipe. Reprezintă a- 
cest rezultat o scă
dere a valorii lor ? 
Sau este vorba numai 
de un accident ? In a- 
ceastă probă s-a pro
dus cea mai strinsă 
regrupare de forțe. 
Cel puțin șapte echipe 
aveau șanse egale la 
titlul mondial. Faptul 
că a cincea clasată ia 
C.M. de la Ankara in 
1971 (echipa Franței) 
ciștigă titlul mondial 
în acest an vorbește

de Li sine. Totuși, re
prezentativa noastră 
de floretă masculin 
putea obține o per
formanță mai bună, 
dar fluctuații de for
mă de-a dreptul in
credibile au făcut 
irealizabilă o perfor
manță superioară. în- 
tr-un meci, doi com
ponent! evoluau bine, 
ceilalți doi mai slab, 
in următoarea întîl- 
nire rolurile se schim
bau. Un rezultat favo
rabil în meciul cu e- 
chioa Ungariei ar fi 
plasat reprezentativa 
noastră în prima par
te a clasamentului, a- 
oolo unde credeam că 
ii este locul la această 
oră. Cauzele acestor 
fluctuații vor trebui 
analizate cu toată se
riozitatea, pentru a 
evita pe viitor aseme
nea situații, neconfor
me cu prestigiul cuce
rit de floretiștii noștri 
de-a lungul anilor.

în proba de sabie, 
românii au produs o 
mare surpriză avi nd 
în finală, pentru pri
ma dată, un reprezen
tant. Puțin i-a lipsit 
lui Dan Irimiciuc să 
cucerească o bineme
ritată medalie.

Echipa de sabie a 
reintrat în grupa ne 
care o părăsise, cu un 
an in urmă, cu unele 
evoluții mulțumitoare.

Dar pentru a forța 
mai mult poarta con
sacrării. trebuie ca, în 
cadrul pregătirilor, să 
caute cele mai adec
vate forme pentru 
îmbunătățirea stilului 
de lucru. Stilul de a-

cum este confuz și nu 
cel mai eficace.

In cea mai disputată 
și controversată finală 
de pină acum — fi
nala probei de floretă 
feminin — scrima ro
mânească a ciștigat 
6 medalie de bronz 
prin Ana Pascu. A 
fost cea mai dură 
probă, marile favorite 
fiind pe rind obligate 
să părăsească între
cerea incă mult îna
intea finalei. Ana 
Pascu a fost la un pas 
de titlul mondial. La 
egalitate de victorii 
cu Rejto (Ungaria) și 
Demaille (Franța), re
prezentanta noastră a 
susținut un meci de 
baraj. în ambele asal
turi, scorul a fost egal, 
dtir de fiecare dată 
tusa decisivă a fost 
dată de către adver
sarele ei.

Cei care a avut cele 
mai mari resurse (fi
zice si nervoase (fi
nala a durat trei ore 
și jumătate) a fost 
Demaille (profesoară 
la o școală din Gre
noble), care a învins 
cu 4—3 pe ambele 
pretendente la titlu. 
Victorie meritată, în
delung aplaudată, ca 
de altfel și cele două 
medaliate cu argint 
(Rejto) și bronz (Ana 
Pascu).

Performanța Anei 
Pascu este mult co
mentată șl apreciată 
aici, prezentatei in fi
nală fiind urmarea 
unor evoluții foarte 
eficace.

Octavian VINTILA

Expoziția din incinta pavilio
nului administrativ al fabricii 
„Vidra" Orăștie este ca o fe
reastră deschisă prin care pă
trunzi în universul muncii mi
găloase a creatorilor de util și 
frumos de aici. Haine îmblănite 
în diverse culori si modele, scur
te, veste și cojocele din velur, 
ornate discret cu motive folclo
rice, stirnesc interesul vizitato
rilor /Vioi se realizează peste 
75 de sortimente de articole din 
blănuri mult solicitate pe piața 
internă și la export în diferite 
țări, printre care : Suedia, Nor
vegia, R. F. a Germaniei, Fran
ța. Elveția, S.U A., Canada

In ultimii ani „Vidra" a de
venit o fabrică de la care se 
poate pretinde mult. O singură 
comparație : în decursul unei 
singure luni aici se realizează 
o producție egală cu cea obți
nută in întregul an 1953. La 
sfirșitul anului trecut, în sfera 
productivă a intrat o nouă sec

In magazinul de prezentare al 
Fabricii de piele și mănuși din 
Tirgu-Mureș ni se prezintă o 
gamă variată de confecții din 
piele, mănuși, articole de arti
zanat. Intîlnești aici mănuși din 
piele moale ’ca mătasea, căptu
șite cu blană, cu tricot sau ne
căptușite. mănuși pentru călă
torie, pentru teatru, pentru 
stradă — intr-un cuvînț, zeci și 
zeci de modele, care mai de care 
mai atractive, solicitate atît in 
tară, cit și peste hotare. Fabrica

ție pentru confecționarea artico
lelor din piei velur, iar in 
luna aprilie a acestui an s-a în
ființat o secție pentru confecți
onarea gulerelor și căciulilor 
din blană. De asemenea, s-a în
ființat o secție-de confecții -n 
orașul Hunedoara în primul tri
mestru al anului, unde se pro
duc covoare și carpete de o de- 
osebică frumusețe, din bucăți de 
blănuri rămase de la croirea 
articolelor mari, ceea ce asigură 
si o valorificare superioară a 
deșeurilor. In acest an, aproape 
25 la sută din producția totală 
a fabricii „Vidra" o reprezintă 
articolele și modelele nou asi
milate. în rindul noutăților se
înscriu 10 modele de haine si
scurte din blană. 6 modele de
haine, cojocele și veste din
piei velur, covoare și carpete din 
bucăți de blană și multe altele 
pe care cumpărătorii le vor în- 
tilni în magazine, cu marca atît 
de cunoscută „FAVIOR".

s-a pregătit bine pentru sezo
nul călduros cu articole adec
vate, printre care mănuși spe
ciale pentru conducători auto, 
executate in diferite culori, pre
cum si noi modele de mănuși 
pentru bărbați și femei întru
nind cerințele modei

Fabrica a intrat in al treilea 
trimestru al anului cu rezultate 
bune, cu depășiri de plan și îm
pliniri ale sarcinilor de cali
tate. fără reclamații din partea 
beneficiarilor.
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DIN TOATE SPORTURILE
ȘAH. Echipa României, 

campioană balcanică
La Atena au luat sfirșit întrecerile 

Balcaniadei de șah. Titlul de cam
pioană balcanică a revenit echipei 
României, care a totalizat 16 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat for
mațiile Bulgariei — 16 puncte (cu un 
procent al coeficienților mai slab), 
Iugoslaviei — 15,5 puncte. Greciei — 
7,5 puncte și Turciei — 5 puncte.

NATAȚIE
Tinăra sportivă australiană Shane 

Gould a realizat o nouă performanță 
de valoare in cadrul concursului in
ternațional de înot de la Santa Cla
ra. Ea a obținut in proba de 100 m 
liber timpul de 59”3/10. Proba mascu
lină a revenit lui Mark Spitz (S.U.A.) 
care a parcurs 100 m liber in 53". 
Cursa de 200 m delfin a fost ciști- 
gată de sportiva sovietică Galina 
Stepanova in 2’44”7/10. Pe primul 
loc la masculin, in cadrul aceleiași 
probe, s-a clasat Nikolai Rankin 
(U.R.S.S.) 2’25”7/10.

La Siracusa se desfășoară intil
nirea de natație dintre selecționatele 
de natație ale Italiei și Poloniei 
După prima zi de întreceri, scorul 
este favorabil gazdelor cu 40—31 
puncte la masculin și cu 56—26 la 
feminin.

în cursa feminină de 1 500 m liber, 
cunoscuta campioană italiană Novella

Calligaris a stabilit un nou record 
european cu timpul de 17’51’T/IO. Ea 
a ciștigat și proba de 100 m liber in 
l’03”l/10. Proba feminină de 100 m 
fluture s-a încheiat cu victoria spor
tivei italiene Talpo, cronometrată în 
l’10”7/10 (nou record național). Un 
nou record al Italiei a fost stabilit și 
in proba masculină de 100 m bras, in 
care pe primul loc s-a clasat Di Pie
tro cu timpul de 1T2"3/1O.

ATLETISM
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Varșovia, sportiva po
loneză Danuta Wierzbowska a stabi
lit un nou record al țării sale in 
proba de 800 m cu timpul de 
2’03”2/10.

La Bakersfield, în cadrul campio
natelor feminine de atletism ale

O fază din meciul România—U.R.S.S. (juniori) 3—2, care a prilejuit un 
frumos debut international, în acest sezon, al sportivilor noștri. Aseară, in 

meci retur, 6—5 pentru poloiștii sovietici

S.U.A., echipa de ștafetă Tennessee 
a stabilit un nou record mondial in 
proba de 4x110 yarzi cu timpul de 
44”7/10. Vechiul record era de 45" și 
aparținea echipei Angliei, care-1 sta
bilise acum trei ani, in cadrul unui 
concurs disputat la Portsmouth.

După prima zi a meciului de atle
tism care se desfășoară la Atena 
intre selecționatele masculine ale 
Greciei și Austriei, scorul este favo
rabil gazdelor cu 67—39 puncte. Cel 
mai valoros rezultat din prima zi de 
concurs a fost înregistrat in proba 
de 100 m plat, ciștigată de sprinterul 
grec Vasilis Papageorodopoulos ni 
timpul de 10”l/10.

VOLEI
La Karl Marx-Stadt s-a disputat 

intilnirea internațională amicală de 
volei dintre selecționatele feminine 
ale R. D. Germane și Cehoslovaciei. 
La capătul unei partide care a du
rat peste două ore. voleibalistele ce
hoslovace au terminat învingătoare 
cu scorul de 3—2 (10—15, 16—14.
15—9, 9—15, 16—14).

CICLISM
Etapa a 13-a a Turului ciclist al 

Franței, desfășurată contracronome- 
tru in circuit la Albi, a revenit cu
noscutului rutier belgian Eddy 
Merckx, care a realizat pe 16,300 km 
timpul de 22'37”5/10. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ocana — 23’08”

7 10. Grosskost — 23’08"9,'10, Guimard 
— 23’23”6 10 etc.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă spaniolul Ocana. 
urmat de Merckx — la 7'23”, olande
zul Zoctemelk — la 9’26”, belgianul 
Van Impe — la 10’14", suedezul Gosta 
Petterson — la 10’30” etc.

TIR
In prima zi a concursului inter

național dc tir de la Wroclaw, proba 
de armă liberă calibru redus — po
ziția culcat a fost ciștigată de Wun
derlich (R. D. Germană) cu 597 
puncte, urmat de Lonkar (Iugosla
via) — 595 puncte și Traidoj (Polo
nia) — 595 puncte.

La juniori, aceeași probă a revenit 
iugoslavului Lasici cu 588 puncte.

PRONOSPORT
Dunărea—Metalul Buc. (5—1)
T.M. București—S.N.O. (0—0)
Progresul Br.—F.C. Galați (1—4) 
Dacia Galați—U. Tr. Brăila (0—1) 
Cimentul Med.—Portul C-ța (0—1) 
Electrica—I.M.U. (1—0)
Victoria Roman—C.F.R. Paș. (6—1) 
Cimentul Bicaz—Ceahlăul (1—2) 
Petrolul Moinești—Tex. Buh. (2—1) 
Șoimii Buzău—Auto Focșani (4—1) 
Olimpia Rm. S.—Met. Buzău (0—0) 
I.R.A. Cîmpina—Poiana (1—2) 
VicL Florești—Caraimanul (1—0)
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viața internațională
După eșuarea tentativei de lovitură de stat

În Maroc, calmul 
a fost restabilit

• MESAJUL REGELUI HASSAN AL ll-LEA • AMĂNUNTE 
ASUPRA DESFĂȘURĂRII COMPLOTULUI

guvernu-

In

Pe de al ti parte, ministrul maro
can de int« rne. generalul Oufkir. 
nvestat de rege cu puteri depline mi- 

’ tare și civile pentru a restabili or
dinea in tară, a declarat că în Ma
roc calmul a fost restaurat, cu ex
cepția orașului Rabat, unde msi

există unele focare disparate ale 
complotiștilor. Toate punctele strate
gice sint înconjurate de trupe, iar in 
centrul orașului au fost aduse 
tancuri. El a țmunțat. totodată, rfi cea 
mai marc parte a parlicipanților la 
complot se află sub stare de arest-.

Agențiile internaționale de presă 
au furnizat, duminică noi detalii in 
legătură cu împrejurările tentativei 
de lovitură de stat și de asasinare a 
șefului statului marocan, care s-a 
produs simbătă seara la palatul regal, 
m timpul recepției oferite cu prilejul 
aniversării zilei de naștere a lui 
Hassan al II-lea. Aproximativ 1400 
de militari au încercat să pătrundă 
in palat, deschizind focul asupra par
ticipant llor la recepție. Confuzia și 
panica au fost accentuate inițial de 
laptul că ticurile de armă au fost 
confundate cu focurile de artificii. 
Mai mulți invitați au fost răniți sau 
uciși. Printre cei care și-au pierdut 
viața se numără și ambasadorul Bel
giei in Maroc, Marcel Dupre, fapt 
confirmat și la Bruxelles

Deschiderea tradiționalei manifestări

„SĂPTĂMÎNA MĂRII BALTICE"
ROSTOCK 11. — Trimisul Agerpres. 

Ștefan Deju. transmite : Duminică a 
avut loc la Rostock, in prezența unor 
i-onducători de partid și de stat ai 
R. D. Germane, in frunte cu Erich Ho
necker. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. mitingul de deschidere a ce
lei de-a 14-a ediții a săptâminii Mării 
Baltice. Anul acesta, la tradiționala 
manifestare, desfășurată sub deviza 
..Marea Baltică trebuie să fie o mare 
a păcii". participă aproximativ 20 000 
de persoane din țările riverane. Nor
vegia și Islanda — reprezentanți ai 
parlamentelor, ai organizațiilor sindi
cale. de tineret și femei, oameni de 
cultură și artă.

Deschizind ceria manifestărilor.

Lothar Bolz, președintele comitetului 
de organizare, a subliniat rolul aces
tora in promovarea păcii și securității 
europene, relevind totodată, In acest 
context, faptul că largi cercuri ale o- 
piniei publice din țările nord-euro- 
pene se pronunță pentru stabilirea de 
r- lății diplomatice normale cu Repu
blica Democrată Germană. Exemplul 
celor 30 de state care întrețin rela
ții diplomatice cu R.D.G.. a declarat 
vorbitorul, demonstrează că „un ase
menea pas este in folosul tuturor păr
ților și. in special, al cauzei păcii".

In încheierea mitingului, a avut loc 
o demonstrație a oamenilor muncii 
din orașul Rostock.

Guayaquil. Demonstrație de masă, în capitala Ecuadorului, pentru îmbu- 
nctc‘’reo condi'iilor motericle ale oamenilor muncii, pentru o reformă 

agrară democratică

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 10 ANI

l)[ LA SEMNAREA TRATATULUI DINTRE
R. P. CHINEZĂ SI

■>

PEKIN 11 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă lnfor mează că Ciu En- 
lai, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Marelui Stat. 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Cian Ciun-ceao, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, lao Ven-iuan. membru 31 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, alți reprezentanți ai conducerii 
de partid și de stat a R. P. Chineze, 
au avut o întâlnire cu delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. D. 
Coreene, condusă de Kim Joong Rin, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. întâlnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească. 
Delegația coreeană se află la Pekin 
pentru a participa la manifestările 
prilejuite de aniversarea a 10 ani de 
la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din
tre R. P. Chineză si R. P. D. Co
reeană.

PHENIAN 11 (Agerpres). — Kim 
Ir. membru al Comitetului Politic al 
C.C. ai Partidului Muncii din Co
reea. prim-vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri al R. P. D. Co
reene. Pak Sen Cer. membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea. al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R. P, D. Coreene, precum și

VIETNAMUL DE SUD

In pofida bombardamentelor S.U.A.

Forțele patriotice 
continuă ofensiva
ȘAIGON 11 (Agerpres). — O esca

drilă formată din 12 avioane de bom
bardament americane de tipul B-52 
a lansat in cursul zilei de duminică 
o cantitate de 360 tone de bombe in 
regiunea situată la sud de zona de
militarizată. în apropierea frontierei 
cu Laosul. Agenția A.P., care transmi
te știrea, precizează că aceste bom
bardamente încearcă, fără rezultat, 
începind din primele zile ale lunii 
mai, să stăvilească ofensiva unită
ților F.N.E. Ele marchează, totodată, 
adaugă sursa citată, accentul deose
bit pe care Comandamentul militar 
american de la Saigon 11 pune pe o- 
perațiunile aeriene, pentru a reduce 
pe cit posibil pierderile înregistrate 
de forțele terestre ale S.U.A.

Un comunicat american anunță, de 
asemenea, că un avion de recunoaș
tere RF-4 și un elicopter au fost do- 
borite duminică în două regiuni dife
rite ale Vietnamului de sud de tirul 
artileriei forțelor patriotice.

RELUAREA DIALOGULUI ANGLO-RHODESIAN

Din nou pe calea concesiilor 
față de regimul de la Salisbury
Pentru a doua oară in decurs de o 

lună, lordul Goodman. s-a aflat 
zalele trecute in vizită la Salis
bury. in cadrul unei misiuni ex
ploratorii in vederea reglementă- 
r a contenciosului anglo-rhodesian. 
Se știe că diferendul dintre cele 
două părți datează din noiembrie 
1965, cind regimul ilegal din Rhodesia 
a proclamat unilateral independența 
fostei colonii britanice. Disensiunile 
au crescut ulterior prin declararea 
Rhodesiei republică, rupind legăturile 
<u coroana britanică. Aceasta a fost

dor.eze și nu afirmarea lățiră șl h ~.i- 
!alâ de către lan Smith și adopții săi 
a unei politici de cruntă discrimina- 
re rasială față de majoritatea afri
cană a populației acestui teritoriu, 
politică oficializată de altfel, prin

<-a putut vedea și din jumătățile de 
măsuri in aplicarea de către Marea 
Britanie a embargoului economic re
comandat in rezoluțiile O.N.U. ca 
răspuns la încălcarea de către regi
mul d« la Salisbury a drepturilor 
elementare ale omului și la măsurile 
represive împotriva africanilor. Prin 
'aptul că o serie de firme engleze, 
nj sprijinul tacit al oficialităților, 
țy-ecum și firm ■ din al’e țări ale 
NAT.O.. au continuat legăturile co
merciale cu Rhodesia, embargoul n-a 
avut eficacitatea scontată. Pe de altă 
parte, regimul din Africa de Sud. la 
t,ridul său rasist, și-a lua’ misiunea 
-xportării produselor rhodesiene și 
furnizării către aceasta a mârfurilo’- 
de care avea nevoie. Iată de ce, afară 
de unele mici perturbații. economia 
rhodesiană n-a avut prea mult de 
suferit, in ciuda celor șase ani de 

embargo". La aceasta se adaugă 
permanenta atitudine de împăciuire 
manifestată de guvernele succesive 
britanice in ce privește căpeteniile 
regimului de la Salisbury. Lanțul de 
concesii față de acestea, inclusiv 
convorbirile desfășurate la bordul 
navelor ..Fearless- si ..Tiger*. în con
diții pe care însăși presa londoneză 
:“-a denumit umilitoare, departe de 
a-1 determina pe Smith că ..revină la 
legalitate", l-au încurajat să persiste 
’n atitudinea sa de sfidare la adresa 
fostei metropole si de nesocotire, tot
odată. 9 cererilor întregii opinii pu

blice internaționale. Aceste tendințe 
conciliatorii s-au accentuat și mai 
mult o dată cu venirea la putere a 
actualului guvern conservator. Aces
tea sint condițiile in care Londra a 
inițiat — pentru a cita oară ? — re
luarea dialogului cu Salisbury. Este, 
de altfel, un pas nou din partea gu
vernului conservator după ridicarea 
< mbargoului cu arme către Africa de 
Sud.

..Intensa activitate diplomatică 
dintre Londra și Salisbury, scrie 
..LIBRE BELGIQUE". pare a lăsa să 
se întrevadă o apropiată reglementare 
a problemei rhodesiene". Despre ce 
reglementare poate fi vorba nu în
cape nici o indoialâ : o reglementare 
care ignoră interesele vitale ale afri
canilor și care nu ține seama de 
principiul „nici un fel de Independen
ță înainte de instaurarea regimului 
majorității africane", susținut in tre
cut. cel puțin in mod teoretic, de 
înseși oficialitățile guvernamentale 
britanice. Astfel stînd lucrurile, nu 
au produs vreo surprindere declara
țiile premierului Heath că, după felul 
cum se desfășoară convorbirile, „nu 
există nici un motiv de pesimism". 
In cercurile informate de pe malu
rile Tamisei se relevă că, în pre- 
zent. diferendul anglo-rhodesian s-a 
redus la ci te va probleme de ordin 
tehnic, lucrările pregătitoare pentru 
un dialog la nivel înalt fiind practic 
terminate. Se avansează chiar posi
bilitatea unei vizite a lui Smith la 
Londra. Pină atunci se consideră po
sibilă o intilnire a șefului guvernului 
de la Salisbury cu titularul Foreign 
Office-ului, Douglas-Home. Potrivit a- 
celorași cercuri, aceste întrevederi 
par a fi pregătite, in afara lordului 
Goodman. de unul din magnații 
presei britanice — Max Aitken, care 
se află in capitala Rhodesiei.

Parte integrantă a acestor pregă
tiri care vizează captarea „bună
voinței" interlocutorului este și de
mersul guvernului conservator bri
tanic pe lingă ce] malgaș pentru des
ființarea bazei de la Majunga din 
strimtoarea Mozambicului, menită 
să supravegheze portul Beira — unul 
din principalele puncte de aprovi
zionare cu petrol a Rhodesiei. Simp
tomatic este, de asemenea, faptul că 
o parte a presei engleze a început să

vorbească despre o anumită „libe
ralizare" (? !) a regimului rhode- 
sian. Se reiau, in acest sens, decla
rațiile lui Smith că are în vedere o 
„debarasare de lest" pentru a per
mite africanilor un rol mai mare in 
viața politică și economică a țării. 
Ce fel de rol este insă greu de în
trevăzut, deoarece tot Smith conti
nuă să susțină cu insolență că prin
cipiul ..un om — un vot" pentru care 
luptă patrioțij africani nu înseamnă 
altceva deciț o ,,numărătoare de oi". 
(-u prilejul upui interviu prezentat 
la televiziunea britanică, șeful gu
vernului de la Salisbury a declarat 
că dreptul la vot trebuie să li se a- 
corde numai acelora care au ajuns 
la „un grad de răspundere, un grad 
de civilizație’*. în concepția lui 
Smith, aceste cerințe se bazează pe... 
venituri. în prezent, din cei 5 mi
lioane de africani sint declarați ca 
răspunzind exigențelor guvernanților 
de la Salisbury doar aproximativ... 
13 000. Așadar, așa-zisa Liberalizare a 
regimului rhodesian este o simplă 
fațadă, un anunț publicitar pentru 
consumul intern britanic, o fragilă 
încercare de justificare pentru fap
tul că Londra a acceptat punctele de 
vedere rhodesiene, cedind, in fond, 
pe toată linia. Ziarul „Rhodesia He
rald" relevă că cele două părți au și 
ajuns la o înțelegere care, in fapt, 
amină sine die problema reprezen
tării africanilor in Parlamentul de 
la Salisbury.

In fața acestei situații, patrloții a- 
fricani reafirmă cu toată tăria că 
soarta Rhodesiei nu poate fi hotă- 
rită de echipa rasistă a lui Smith, 
nesocotindu-se dreptul sacru al po
porului Zimbabwe la libertate și in
dependență. Cele două organizații 
militante ale populației africane in
terzise de autoritățile de la Salisbury 
— ZAPU și ZANU — au adresat o 
scrisoare guvernului englez cerind 
participarea lor la negocierile anelo- 
rhodesiene, pentru a expune păre
rile marii majorități a populației in 
vederea împlinirii aspirațiilor legi
time ale acestei populații. Pe de altă 
parte, ele și-au exprimat din nou 
hotărirea de a continua lupta pen
tru deplina afirmare a ființei națio
nale a poporului Zimbabwe.

A. BUMBAC

Conferința 
extraordinară 

a O.P.E.C.

A 50-A ANIVERSARE A REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE

Festivitățile de la Ulan Bator
HP. II. COBEEĂNÂ
alți reprezentanți ai conducerii de 
partid și de stat a R. P. D. Coreene, 
au avut o convorbire cordială și 
prietenească cu delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Chineze, 
condusă de Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, viceprcmier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. Delegația chi
neză se află la Phenian pentru a 
participa la manifestările organizate 
cu ocazia celei de-a 10-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare si asistență mutuală din
tre R. P. D. Coreeană și R. P. Chi
neză. Informează agenția A.C.T.C.

NICI UN REZULTAT 
IN PROBLEMELE DISCUTATE

VIENA 11 (Agerpres). — Cea de-a 
23-a conferință extraordinară a Or
ganizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.), ale cărei lucrări s-au 
desfășurat simbătă la Viena, nu a a- 
juns la nici un rezultat concret în 
problemele abordate. Potrivit relată
rilor agențiilor de presă, pe agenda 
acestei conferințe a figurat, între al
tele, stabilirea unui plan de produc
ție coordonat al țărilor exportatoare 
in eventualitatea unor evenimente in
ternaționale susceptibile să determine 
o scădere a prețului la petrolul brut.

Dezbaterile asupra acestei teme 
vor fi reluate luni și marți la Viena, 
cu prilejul lucrărilor celei de-a 24-a 
conferințe ordinare a O.P.E.C.

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
Duminică, cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Revoluției populare 
mongole, la Ulan Bator a avut loc o 
paradă militară și demonstrația oa
menilor muncii. In tribuna centrala 
din piața Suhe-Bator au luat loc 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri, Jamsaranghiin 
Sambu, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular, alți conducători 
de partid și de stat ai R. P. Mongo
le. Erau prezenți, de asemenea, con
ducătorii delegațiilor de peste ho
tare, participante la festivitățile pri
lejuite de aniversarea revoluției, 
printre care delegația de partid și 
guvernamentală română, condusă de 
tovarășul Leonte Răulu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

După parada militară. oamenii 
muncii au demonstrat timp de două 
ore, purtînd machete și pancarte care 
ilustrau succesele obținute in diferite 
domenii de activitate.

Pe Stadionul central din Ulan Ba
tor a avut loc ceremonia inaugurării 
tradiționalelor jocuri sportive.

Duminică scara, Comitetul Cen
tral al P.P.R.M., Prezidiul Marelui 
Mural Popular și Consiliul de Mi
niștri al R.P. Mongole au oferit o re
cepție cu ocazia celei de-a 50-a ani
versări a revoluției populare mon
gole. Au participat conducători de 
partid și de stat ai R.P. Mongole, 
veterani ai revoluției, oameni de 
artă și cultură, reprezentanți ai oa
menilor muncii din R. P. Mongolă. 
Au fost prezente, de asemenea, de
legațiile de peste hotare care au luat 
parte la manifestările prilejuite 
de aniversarea revoluției.

agențiile de presă transmite
Șeful partidului progre

sului din Islanda, Ola(ur Tha* 
nes<son, a aceptat să formeze noul 
guvern al acestei țări, cu participa
rea partidelor Alianța populară (co
munist) și Liberal de stingă. Noua 
coaliție se bucură de sprijinul a 32 
dintre cei 60 de deputați ai Parla
mentului. Guvernul ce urmează a fi 
format va înlocui pe cel conservator, 
care a pierdut majoritatea parla
mentară in cursul alegerilor desfă
șurate in luna iunie. In programul 
partidelor membre ale noii coaliții 
figurează denunțarea acordului spe
cial americano-islandez privind baza 
de la Ketlavik și retragerea forțelor 
americane staționate aici.

Ministrul etiopian al co
municațiilor, EndalkaUhew Ma- 
konnen, aflat lnrr-o vizită oficială 
la Paris, a anunțat că va candida 
la funcția de secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite. Pină 
in prezent și-au mai anunțat inten
ția de a-i succeda lui U Thant, al 
cărui mandat expiră la 31 decem
brie 1971, ambasadorul Finlandei la 
O.N.U., Max Jakobson, și cel al 
Ceylonului, Hamilton Shirley Ame- 
rasinghe.

Vicepreședintele State
lor Unite, Spiro Asnew. care * 
sosit intr-o vizită oficială la Addis 
Abeba, a avut simbătă o întrevedere

cu împăratul Etiopiei, Haile Selassie. 
In cursul convorbirilor, au fost abor
date probleme privind posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

Guvernul bolivian reu- 
nit simbătă seara de urgență pentru 
a examina situația creată in țara în 
urma a două atentate cu bombe, care 
au explodat in plin centrul capita
lei. Autorii acestor acte teroriste sint 
membri ai organizației de extrema 
dreaptă care se autointitulează „A - 
mata creștin-naționalistă". Ca o pri
mă măsură, guvernul a decretat sta
rea de urgență in rândurile forțelor 
de securitate, care sint pregătite sa 
.intervină pentru a pune capăt aten
tatelor.

Un aparat de zbor „Boe- 
ing-707”, Aparținând companiei 
americane „TWA“, aflat în cursă pe 
ruta Londra-Washington, via Gander 
(Terra Nova), a fost deturnat dumi
nică la prinz, la puțin timp după de
colarea de pe aeroportul londonez 
Heathrow. Agenția France Presse 
transmite că la ora 15,30 G.M.T., după 
ce rezervele de carburant au fost in 
întregime epuizate, avionul a ateri
zat pe aeroportul irlandez Shannon, 
unde pasagerii au putut să părăseas
că aparatul, la bord rămînînd doar 
echipajul și autorii deturnării.

Ministrul turismului al 
României, Ion Cosma. a saslt 
duminică la Atena, la invitația Or
ganizației elene de turism. La aero
portul „Ellinikon", Ion Cosma a fost 
intimpinat de loannis Maltezos. pre
ședintele Organizației elene de tu
rism. de alte persoane oficiale. A fost 
de față ambasadorul României la A- 
tena. Francisc Păcuraru. In cursul 
vizitei sale, ministrul român va pur
ta convorbiri in vederea semnării u- 
nui acord de colaborare în domeniul 
turismului intre România și Grecia.

Ministrul vest-german al 
afacerilor externe, Walter 
Scheel, s-a înapoiat simbătă la Bonn, 
după o vizită oficială de patru zile 
în Israel. Scheel, oare a avut con
vorbiri la Tel Aviv cu omologul său 
Abba Eban și cu primul ministru 
israelian, Golda Meir, s-a declarat sa
tisfăcut de rezultatele vizitei.

/
Lq Gbucvq s_au desfă§urat 

arările grupului de experți Însărci
nați cu examinarea eventualei creări 
a unei universități internaționale. 
Din acest grup fac parte experți gu
vernamentali și cinci experți numiți 
de secretarul general al O.N.U. Prin
tre aceștia din urmă, se numără și 
profesorul universitar Victor Sahini, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România. Re
zultatele activității grupului de ex

perți urmează să fie prezentate celei 
de-a XXVI-a Sesiuni a Adunării 
generale a O.N.U.

Purtătorul de cuvînt ofi
cial al guvernului egiptean, 
Tashin Bechir. a declarat duminică 
la Cairo că întrevederile avute in 
capitala R.A.U. <le Michael Sterner, 
conducătorul secției egiptene din ca
drul Departamentului de Stat ame
rican, și Donald Bergus, reprezen
tantul intereselor americane in E- 
gipt, nu au adus nici un „element 
nou".

In capitala statului in
dian Bengalul de Vest — 
Calcutta — au avut loc sâmbătă noi 
incidente Intre grupurile de extre
miști și forțele polițienești, în cursul 
cărora cel puțin opt persoane și-au 
pierdut viața, anunță agenția Reuter, 
citind un comunicat al autorităților 
locale.

La Londra w desfășoară cea 
de-a IV-a reuniune Internațională 
de poezie „Poetry International 
71", la care participă poeți din dife
rite țări ale lumii. La întilnirea de 
vineri seara, ținută la „Queen Eli
sabeth Hall", au citit din operele lor 
poeți din Anglia, Austria. Israel, Po
lonia și Statele Unite. Poetul român 
Nichita Stănescu a citit din „Ele
giile" 6ale.

Intensitatea excepțională 
a cutremurului din Chile

Declarațiile președintelui Salvador Allende
SANTIAGO DE CHI

LE 11. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Intensi
tatea și durata pe care 
le-au avut cutremurul 
de joi noaptea in unele 
localități chiliene se 
pare că nu au precedent 
in istoria mișcărilor 
seismice din această 
țară. In localitatea Illa- 
pei — una dintre așe
zările cel mai. greu lo- 
viite de cutremur — se
ismul a fost de gradul 
10 și a durat 5 minute. 
La Santiago, chiar nu
mai cu o intensitate de 
6 grade și cu o durată 
de 2 minute, cutremurul 
este fără precedent in 
ultimii 50 de ani. In 
provincia Valparaiso 
cutremurul a fost de 
gradul 9 și a durat 2 
minute și jumătate, pri
cinuind orașului, cel mai 
mare port de pe coas-

ta sud-americană a Pa
cificului, răni greu vin
decabile. In Salamanca, 
oraș cu 20 000 de locui
tori. 80 la sută din lo
cuințe au fost distruse.

In cuvintarea rostită 
in noaptea de 
neri la posturile 
radio și . . 
președintele 
a înfățișat .. ..
le catastrofei. Potrivit 
declarațiilor sale, s-au 
înregistrat 64 de morți 
și aproape 700 de răniți. 
Președintele a informat 
atit asupra constatărilor 
făcute in zonele sinis
trate vizitate de el, cit 
și in legătură cu măsu
rile adoptate de guvern 
pentru ajutorarea popu
lației și asigurarea con- 
d.'țîilor necesare norma
lizării situației. Călăto
rind cu elicopterul. înso
țit de ministrul econo
miei, Pedro Vuskovic,

vi
de 

televiziune, 
Allende 

proporfii-

președintele Salvador 
Allende a vizitat multe 
localități din zonele lo
vite de cutremur, dind 
la fața locului indicații 
și sprijin in acțiunea de 
evaluare a pierderilor, 
și, mai ales, in legătură 
cu organizarea urgentă 
a ajutorului pentru 
miile de oameni rămași 
fără adăpost.

Un nou cutremur de 
pămint s-a produs du
mmied in partea cen
trală a statului Chile, r 
in aceeași regiune care 
fusese zguduită de un 
seism violent cu trei 
zile in urmă. Potrivit 
primelor informații par
venite de la Santiago 
de Chile, nu au fost pro- 
voca1? pagube materia
le. După cum s-a mai 
anunțat, cutremurul de 
ioi a provocat moartea 
a S2 de persoane și ră
nirea altor citorva sute.

X

GUATEMALA
SUB TEROARE

„Puține sint zilele in care nu plu
tesc cadavre pe riul Nantagua" — 
afirma un misionar catolic din Gua
temala. La rindul său, ziarul „El Im- 
parcial" informează că numărul asa
sinatelor politice se apropie din nou 
de recordul primelor trei luni de 
guvernare a actualului președinte 
Carlos Arana Osorio (103 asasinate 
între 1 iulie și 30 septembrie 1970). 
Peste 20 de grupări teroriste de ex
tremă dreaptă, utilizînd armament 
furnizat armatei guatemaleze in ca
drul ajutorului militar al S.U.A., își 
dispută intiietatea in eliminarea sis
tematică a persoanelor care, într-o 
măsură sau alta, «sint considerate ob
stacole în calea actualilor guvernanți 
guatemaleze Vestitele „Mano blan
ca", „Roșa roja", „Exercio secrcto", 
„Consejo anticomunista de Guate
mala" aceste grupuri au ajuns să 
difuzeze buletine cu numele și chiar 
cu fotografiile viitoarelor lor victime. 
Cind victima are nume de rezonan
tă — ceea ce se întimplă deseori — 
imediat după lichidare, un „birou
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După ce a petrecut singur aproa
pe 40 de zile intr-o mică barcă de 
pescari pe întinderile oceanului, un 
băiat de 13 ani a fost salvat in Ma
rea Caraibilor de vasul vest-german 
„Eibe Oldendorff". Băiatul Jason 
White a povestit că, la mijlocul 
lunii moi, a părăsit Jamaica împre
ună cu tatăl său, plecind la pescuit. 
După citeva zile, tatăl a decedat su
bit, iar de atunci mica sa ambar
cațiune era purtată de valurile 
ceanului.

CEL MAI BĂTRIN 
COPAC DIN LUME

0-

crede că cel mai bătrin copacSe crede că cel mai bătrin copac 
din lume s-ar afla in Ceylon, in lo
calitatea Gaya. Virsta lui depășește 
2 000 de ani și este considerat de 
credincioșii clin partea locului ca un 
obiect sfint. Numeroase legende sint 
legate de acest copac, cunoscut in 
rindul budiștilor sub denumirea de 
„Sri maha bodhiya" (marele copac 
binecuvintat).

SISTEMUL NOSTRU SOLAR 
ARE 10 PLANETE?

Astronomul american Henry 
Courten afirmă că ar fi descoperit

o mică planetă care evoluează 
jurul Soarelui, in spațiul 
Mercur și astrul central.

Nu ar fi exclus — scrie 
..Die Welt" — că acest corp 
misterios să fie identic cu . 
pusa planetă căreia, incd in 1839, 
cunoscutul astronom francez Le Ver
ner i-a dat, intr-un mod cu iotul 
ipotetic, numele de Vulcan. Din ne- 
regularitățile observate in evoluția 
planetei Mercur, Le Verrier a tras 
concluzia că intre acest corp ceresc 
și Soare ar mai trebui să existe o 
planetă invizibilă. Ipoteza sa a fost 
mult timp combătută ți, in cele din 
urmă, abandonată.

Acum, Courten afirmă că. în 
timpul eclipselor solare din 1966 si 
1970, a reușit să rețină pe peliculă 
fotografică această a zecea planetă 
a sistemului nostru solar. Analiza 
fotografiilor, potrivit celor afirmate 
de astronomul american, ar permite 
să se deducă că planeta ar avea un 
diametru de aproximativ 800 kilo
metri și că ar evolua in jurul Soa
relui la o distanță de circa 15 mili
oane de kilometri.

ziarul 
ceresc 
presu-

IN STADIUL EPOCII 
DE PIATRA

în pădurile montane din insula 
Mindanao, aflată in sudul Filipine- 
lor, a fost descoperit recent un trib

necunoscut, denumit Tasaday 
nube. Aflat încă in stadiul epocii 
de piatră, in afara oricărui contact 
cu restul lumii, tribul care numără 
doar o sută de persoane constituie, 
după părerea specialiștilor, un o- 
bicct din cele mai fascinante ale 
studiilor antropologice. Membrii 
tribului nu cunosc orezul, porum
bul, sarea, zahărul, olăria, marea. 
Ei constituie, probabil, și singurul 
popor din lume care ignoră tutunul.

In fotografie : membri ai tribu
lui Tasaday Manube

de presă" al comandamentului ar
matei emite cile un comunicat 
stereotip, exprimind cu cinism regre
te familiei dispărutului. Niciodată co
municatul nu uită să afirme că res
ponsabili pentru asasinat sint „extre
miștii ce vor să creeze greutăți re
gimului".

In Guatemala teroarea politică nu e 
un fenomen nou. dar sub actualii gu
vernanți ea a căpătat o veritabilă 
structură organizatorică oficializată. 
Iată ce spune revista „Sic" : „Măsu
rile drastice (este vorba de starea de 
asediu. permanentă — n.a.) au creat 
un sistem de teroare instituționali- 
zată, care vizează toate grupurile da 
opoziție. Există un directoriu alcătuit 
din trei miniștri ai cabinetului, plus . 
președintele Congresului naționa. 
(Sandoval Calderon, fost principal 
inspirator și organizator al organiza
ției „Mano blanca") care planifică, 
controlează, definește și justifică te
roarea. La un nivel intermediar, se 
află un grup de trei persoane, așa 
numiții „agenți ai violenței" — doi 
deputați ai congresului, foști lideri ai 
organizației „Mano blanca", și un 
ofițer cu antecedente penale. In fine, 
ultima verigă e formată din „cuțitele 
regelui", adică escadroanele de exe
cuție, cu oameni recrutați din rindu
rile poliției și din lumea interlopa".

Iată și o precizare revelatorie. 
Membri ai opoziției clandestine au 
formulat recent acuzația că listele de 
victime publicate de grupurile tero
riste de dreapta includ frecvent nume 
de persoane furnizate serviciului se
cret al armatei guatemaleze de către 
ambasada S.U.A. și că aparatul de 
represiune a fost considerabil întărit 
grație echipamentului și corpului de 
instructori asigurate de nord-ameri- 
cani in cadrul programului de asis
tență A.I.D. destinată „securității pu
blice". Nu se cunoaște exact numărul 
total al victimelor terorii din ultimii 
ani și, probabil, că nu se va ști nici
odată. in funcție de surse, se poate 
spune însă că variază intre trei și 
șase mii de morți. Iar in condițiile 
existente, acest măcel instituționalizat 
are toate șansele să sporească in ritm 
rapid. Cu majoritate în congres, 
partidul oficial intitulat „Mișcarea 
națională de eliberare" și care de fapt, 
e o prelungire legală a grupurilor de 
extremă dreaptă, a aprobat „starea 
de război civil", cu scopul de a acor
da președintelui Arana Osorio puteri 
nelimitate, pe termen indefinit. Pre
sei i ș-a interzis să publice știri des
pre violență și crime, cu excepția bu
letinelor emise de biroul de ..relații 
publice" al armatei. Trei ziariști care 
au încălcat această interdicție au fost 
sechestrați de necunoscuți (cu sigu
ranță de către „cuțitele regelui") și 
nu se mai știe nimic despre ei, aștep
ți r.du-se să apară cadavrele și apoi 
buletinul oficial de rutină exprimind 
pioase regrete...

V. OROS
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