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ps 23 milioane lei" șl un spor la 
producția marfă clc circa 37 mili
oane leL Plnă In:prezent, angaja
mentele anuale asumate , au fost în
deplinite in proporUe de 50 la sută, 
ceea ce constituie 6 garanție sigură 
pentru reușitele viitoare.

ALTE ȘTIRI Șl REZULTATE .SPORTIVE 
ÎN PAGINA A III-A.

Volumul 
a crescut 
de anul 
Potxacu. . 
Dar. o dală cu această creste- 

s-a produs si o schimbare de op- 
i : acum realizăm utilaje sl ana-

IAȘI (corespondentul „Scânteii*, 
M. Corcacl). — întîmplnlnd ziua de 
1 Mai, colectivele ce muncitori, 
tehnicieni șl ingineri din întreprin
derile industriale d!n‘județul Iași 
înscriu rezultate de seamă In pro
ducție. Un bUanț al realizărilor ob
ținute de la începutul anului și 
p’nă Ia 20 aprilie arată depășiri de 
plan la multe produse Importante 
Intens solicitata de beneficiari. S-au 
fabricat șl livrat peste sarcinile de 
plan din această perioadă 073 tone 
țevi, șl 1443 lone profile Industriale, 
128 tone fire pollcsterico șl 70 tone

INADMISIBIL DE MULTE 
FORMALE

SUCEAVA (corespondentul ,„Srin- 
’ - Colorii -

ingineri șl 
unităților e- 

Combinalului

— Mfi aflam pe dmp dnd 
s-a făcut repartizarea — 
povestește Neagu Oprea, 
președintele — și ml-am

L-am cunoscut tn prima zi a acestui an școlar. Mi-a 
atras atenția figura lui,rotundă, cu-fruntea înaltă șl 
ochi vii : un copil, din clasa a V-a, trecut cu puțin 
pitite 11 ani. ‘ ‘ J ■

După clleva zile am descoperit, cu dezamăgire că 
M.T. stătea prost cu ortografia. Eforturile mele de 
a-i împuțind greșelile păreau că rdmln fără nici un 
rezultat. Dlnlr-un cuvint de patru litere mtnca una, 
nu știa 14 despartă In silabe, nu punea punct aproape 
niciodată, .iar dacă, totuși se hotăra să-l pună. începea 
propoziția următoare cu minusculă. Ftrdște, conse
cințele erau neplăcuta și pentru mine și ■pentru el 
(observații, note mici), dar. insuccesele noastre ne-au

lire 
fală

■Tlle 
puri
re. i 
tlcă 
rate sl pentru alte Institute sl Intre- 
prinderi.

S IN'PAGINA A ll-A

tracloa- 
brlgăzl 

i unul 
In 
cu

flclală. formală sau de încălcare fla
grantă n prevederilor sale.

Una .dintre primele probleme ce ta 
ridică In legătură.cu aceasta es’.e a- 
.litudinea a Înșiși conducătorilor auto

tell*, G. Parascan). 
vele de mundtori, 
tehn.lde.nl din cadrul 
conomlce aparținlnd- ___________
pentru exploatarea'șl Industrializa
rea lemnului din Suceava raportea
ză că, In cinstea marii sărbători a 
oamenilor muncii, au realizat, poște 
prevederile Inițiale dc plan., aproa
pe 28W0'mc bușteni rășlnoasd. cir
ca 8 DOT mc lemn do celuloză, 8 600 
mc cherestea rășlnonse. 210 tone 
plăci fibrolemnoasc. precum șl un 
număr însemnat de garnituri do 
mobilă. Edificatoare pentru munca 
avlntală a lucrătorilor din cadrul a- 
costel mari unități economice suce
vene slhtjși calculele estimative din 
care rezultă că, plnă la s'ir.:!'.ui lu
nii aprilie, se vor realiza o depă
șire a producției globale cu aproa-

TOMOIll Gfiz.i r 
corespondentul „Sdnteii

elallste dotate cu aparatura necesari. 
Subliniem, cu fiscul de a repeta un 
fapt elementar, că actul normally a- 
mlnlil, asemeni oricărei legi de stat, 
trebuie să-și găsească o aplicare fer-

zăril superioare a pro
ducției și a muncii. în 
acest scop se conlu
crează fructuos cu cen
trul teritorial de cal
cul In urmărirea ope
rativă a realizării sor
timentelor, a necesaru
lui de forță de mun
că j și onorarea con
tractelor. O mare aten
ție S3 acordă Îmbunătă
țirii continue a calită
ții ; produselor. în ur
ma aplicării .unor so
luții tehnice origina
le s-a îmbunătățit struc
tura ' granulometries a 
carburii de siliciu,,ma- 
terio primă de bază. In 
curinci, vor ft introdusa 
In fabricația de serie 
pietre de polizor cu 
liant minerali sortiment 
care ta prezent se a- 
duce din import

să 
ne 
la 
pe ■ 

atunci agronomul nostru. !

ca să nu mal amintim și
de, alte defecțiuni, 
guste și 
prăpăslitlo-, primejduind viața 
larilor afiaț! In excursie. Doar prln- 
tr-o minune cursa s-a terminat cu 
bine. Dar aceasta nu poate șterge 
sau-diminua fapta Iresponsabilă a

S-au desprins re- 
canacltate dorit 

februarie. no!

In clipa clnd se pregă
tesc pentru tipar aceste 
rinduri, in Salu-Nou, 
unde: s-au petrecut cele 
de mai Jos, c sărbătoare. 
Cooperativa agricolă de 
producție de alei a primit, 
prin decretul publicat 
Ieri, „Ordinul ' Muncii" 
clasa I. Eveniment neaș
teptat pentru reporter, dar 
care pune șl mal mult in 
lumină esența faptelor.

Poate nimic nu e mai 
Interesant dedt să poți 
urmări, tn balanța vremii, 
cum se schimbă, uneori 
pe nesimțite,' atitudinea 
oamenilor foță de propria 
muncă șl judecată. - Cu 
ntit mai mult In lumea 
•latelor, care o trăit pro
cesul regenerator de la 
„al meu" la „a! nostru". 
Veți, vedea rit de actuale 
sini aceste rinduri. deși 
pornesc mal de demult— 

Cooperativa agricolă de 
producție „Drumul lui 
Lenin" din satul Satu- 
Nou — (comuna Cuza 
Vodă, județul Constanța) 
a luat ființă acum 21, de 
ani. pentru Începui cu 37 
dc familii. Zestrea de a- 
tnncl : 303 hectare. 12 cai, 
4 hol șl cllova pluguri 
„Mistrețul". Sase an! mal 
llrzlu au pășit alături de 
cooperatori șl. dlllmelo 
f anali ÎL . .

Ștergerea haturilor și 
organizarea muncii In co
mun era o operație oare
cum mal simplă. Un plan 
cadastral, clteva I 
re. împărțirea pe 
șl echipe, crearea 
fond de bază, un coi 
bancă... Treburi care, 
puțin simț de organizare 
și cu ajutorul substanțial 
al stalului, s-nu rezolvat 
repede și bine. Altceva se 
dovedise mal greu. Mun
ca tn comun însemna 
ceva cu totul nou pentru 
un om obișnuit din moșl- 
strămoșl să-și clădească 
întreaga existență In pe
rimetrul midi Iul bucăți 
de pămlnt. Orlclt ar pă
rea acum de ciudat. In 
perspectiva spiritului coo
peratist care și-a arătat 
Intre timp roadele din 
plin, ctb încă greu pentru 
afcș'.l oameni să glndeas- 
că despre marea tarla a 
tuturor ca dosare propriul 
lor avut ȘI. din această 
cauză. — povestește pre
ședintele Neagu Oprea —

— Aveam deseori dis
cuții cu uni! oameni pen
tru că fiecare venise aici 
cu obiceiurile „de acasă", 
diferite unele de altele. 
Unul era obișnuit să se
mene porumbul dnd în
florea prunul, altul, lua 
temperatura solului cul- 
dudu-se pa pămlnt ; unul 
Ieșea la prășii clnd po
rumbul era de o șchioapă, 
altul clnd buruiana ajun
gea dl porumbul... Fle
care cu învățui Iul... Și 
țineau morțiș— Or, noi 
In cooperativă, aplicam o 
agrotehnică unică. înce
puserăm să urăm și 
•semănăm dnd șl cum 
Indicau specialiștii de 
raion : n-aveam încă

. ' ,pi l',W -5^. -rt.'e’Z-S ",
metanol, 440 M.U.L penicilină șl de- 
nvați, 83 kg streptomlclnă, 24 DUO 
mp țesături șl 13 tone fire de bum
bac, 20 OM) bucăți tricotaje din PVC, 
pollestll șl pollsUren In valoare de 
8 147 009 let mobilă Ae 2 027 0U0 lei, 
confecții de 1037 000 lei. Tn acest 
fel la uzina metalurgică, uzina'de 
fibre sintetice, fabrica de antibio
tice, unitățile combinatului de ex
ploatarea șl Inchisiriallzarea lemnu
lui, uzina de prelucrare a maselor 
plastice șl altele se prellmlnă în
deplinirea înainte de termen a pla
nului de producție pe primele patru 
luni ale anuluL

Nld n-am Intrat bine pe periile 
Institutului de cercetări șl proiec
tări pentru industria electrotehnică 
din Itucurești. si lntreliarea care 
no-a venit mintea’fost'".■Urmă
toarea : de ce tocmai de aici a por
nit, In februarie a.c.. chemarea la în
trecerea socialistă către colectivele 
tuturor imltătilor- de cercetare st 
proiectare din țari, ? SIht In țară 
zeci șl zeci de institute de cerce
tări șl proiectări șl. totuși. .J.C.P.E.* 
a dat semnalul'întrecerii. ■ -

— De ce 7 E greu do dat un răs
puns scurt la Întrebarea aceasta., Tn 
urină cu doi ani am dstiaat Între
cerea socialistă Intre unitățile minis
terului nostru. Chemarea ce am lan
sat-o in februarie a.c.. obiectivele 
ce nl le-am propus alund au rezul
tat dlntr-o analiză atentă a posibili
tăților existente în Institut. Faptul 
că slntem un institut cu tradiție, că 
formăm un colectiv unit de cerce
tători. prolcclanU. Ingineri, tehni
cieni șl muncitori, că avem clare 
dlrecUHe de dezvoltare ale Indus
triei electrotehnice In' tara noastră, 
a permis anenfarea deollnă.: cu toa
te torțele si capacitatea lor. In 
această întrecere.

Inlerior la uzinele textile „Oltul

Experiența circulației rutiere si
tuează „pe banca acuzării", printre 
principalii vinovațl de accidente, de
fecțiunile tehnice ale autovehicule
lor. Tolerate sau neobservate la timp, 
aceste defecțiuni, chiar mărunte șl 
In aparență neînsemnate, se amplifi
că 'cu timpul produdnd consecințe 
funeste. în 1971, de exemplu, din 
cauza defecțiunilor tehnice nereme- 
diale s-au produs 231 de accidente 
goldata cu numeroși morți și răniți 
ți pagube materiala In valoare de 
zeci de milioane leL

Tocmai, ca măsură de‘protecție îm
potriva acestui pericol, Decretul nr. 
328/!S®0, republicat. In 1970, privind 
circulația pe drumurile publice, a 
obligat pe t6țl deținătorii de mijloace 
auto să efectueze plnă la data de 1 
Iunie a fiecărui an verificarea tehni
că a autovehiculelor la unitățile :so-

CI.UJ (cores pomlen- 
tul ■„Sdntell". AL Mure-, 
șan). — „Cnrbochlm" 
Cluj a realizat In primul 
trimestru al anului o 
producție marfă supli
mentară In valoare de 
peste 2 milioane leL Au 
fost livrate, perie pre
vederi, circa 1 6®0 sor
timente pietre de poli
zor, in greutăți , de, la 
dteva grame la zed de 
kilograme, electrozi si- 
derurgid, abrazivi pe 
suporți, electrozi pen
tru ', baterii. Ca ■ urma
re a unor modificări a- 
duse procesului‘tehno
logic la fabricarea elec- 
trocbrlndonulul, s-a ob
ținut un spor substan
țial de producție. Prin
tre preocupările colec
tivului do aid se- În
scrie șl aceea a organi-

Astfel ne-a vorbit directorul tnxti- 
tuțulu'J. dr. JngioFloriăn tTfinSsoscu?”'1' 
Obiectivele LntrecerlL .eiamostute*și 
Însușite de toți salnrintli institutului. 
au‘ foit defalcate pe secții si atelie
re. așa că inlregrnl colectiv a fost 
angrenat In Întrecerea socialistă. 
Sistemul-de urmărire „la z!“ n înde
plinirii nngn iamentelor oferă perma
nent posibilitatea măsurării rezulta
telor obllnute. Intervenției pentru 
recuperarea eventualelor— scăderi 
de ritm In atingerea obiectivelor 

Această situație ..la zl“ 
acum, spre sfîrșilul lunii 

la ceva mai mult de

BOX @ PRIMII CÎȘTIGATORI 
Al „CENTURII DE AUR"

«e petreceau șl lucruri de tat reprezintă adevăratul, 
felul următor : Izvor de bunăstare. Dar

pentru asia nu trebuie să 
aștepți, trebuie să-l aju(l 
pe om, să te lupți eu de
prinderile vechi.

îritimplnrea istorisită dp 
președinte s-a petrecut cit 
vreo 17 anl In urmă. De 
a'.unci parcă nld satul nu 
mal e același. Datele mun- 
dl sint acum, și ele, cu 
totul alteie.

— în IS51, dnd am In
trat tn cooperativă — po- 
vealeșțe Vaslle Colnlcen- 
nu — dnd ni se spunea 
că vom scoale, in viilor, 
sl, 1 MO de kg de porumb 
la hecțar ni se părea exa
gerai. Dar In 1937 am scos 
2 (MMI. Inr azi obținem cile 
4 0OT—4 MO șl chiar 5 893 
de kg de porumb ta hec
tar Cine ar tl crezut asta

La „Carbochlm"*Clu]

Jrp l ',‘<v'■
■ ■ ■■ ■ , 

. < j . , _ ’ I 1

propușe. 
arăta, că 
aprilie, ded ,,
două tuni de la lansarea chemării la 
Întrecere, multe din angajamentele 
asumate peste plan au șl fost reali
zate. '

— Da. organizația de Partid nr. 1. 
ne spunea, secrelarul Filip Alannse, 
a chemat la întrecere celelalte două 
organizații de bază ale Institutului, 
Comuniștii, toți lucrătorii nu răspuns 
cu fnsnfletlre chemării Ia Între
cere, astfel că avem acum „o Între
cere in Întrecere", 
zerve nul mari de 
cele estimate In luna

Colectivul de muncitori. Ingi
neri șl tchnldenl de la uzinele 
textile „Oltul* din St. Gheor- 
ghe și-a îndeplinit planul de 
producție pe perioada care a 

’trecut din acest an la toU In
dicatorii economlco-flnandari. 
Numeroșii beneficiari din tară 
șl de peste hotare al acestor u- 
zlne au numai cuvinte de lautlă 
pentru produsele de calitate 
realizate olcL „Oltul” se Înscrie 
printre cele mal bune întreprin
deri din județ si printre fruh- 
t.a.șelo pe țară In ramura produc
ției de fire șl țesături de bumbac. 
'Milioane de kilometri de fire, mii 
șl mii da metri pătrall țesături 
de bumbac de cea mol bună ca
litate sint realizate aici zi de 
zl de harnicul colectiv nl aces
tei Importante unități u Indus-, 
triel noastre ușoare. 40 de ti
puri do fire de bumbac țlnt 
transformate in țesături diverse 
In cadrul întreprinderii sau la 
fabricile de Irlcotaîe din Timi
șoara. Iași. Mediaș ri altele.

în atențln colectivului de 
muncitori, Ingineri șl tehni
cieni de alei stă in permanență 
găsirea unor noi procedee teh
nologice. îmbunătățirea Dernin- 
nenîă a calității produselor. In 
acest scop a fost extinsă folo
sirea firelor chimice In ames
tec cu,'fire de bumbac, care a- 
slEură țesăturilor rezistentă 'șl 
elasticitate mai mere. Pe aceas
tă cale, numai In cursul trimes
trului I nl acestui an s-au eco
nomisit peste 120 tone de fire 
de bumbac. De pe acum se fnc 
pregătiri pentru asimilarea In 
fabricație a unor noi modele de 
țesături care vor fi prezertlale 
In cel de-al Vî-Iea Dnvlllon dc 
mostre din acest im. dubă care 
vor Intra In producția de seri?.

UN DECRET CLAR... SI
INTERPRETĂRI

P' ■ -X.;
1

îeh încheierea 
sbbpepatifizaru 

:; .«gricolturH ,

celelalte cu ci ic 
5 0®3 kilograme 
Arta s-a văzut chiar n- 
coio," la fața locului, la 
cintar. Brigadierul a făcut 
socoteala limpede, pentru 
ca flecare să știa cit șl pe 
ce ore de primit. M-am 
dus șl la cel cu discuția 

.din primăvară șl l-am 
spus : — „Ia eă vedem a- 
cuma, rite zlle-muncă al 
făcut. Le punem pe cln-‘ 
tar..;" Muncise bine. A Ie
șit cu mult paste plan, 
mal bine decit înainte. A 
văzut cit are de primit șl 
l-a părut bine. Avea șl, 
de ce. „El. l-am Intors-o 
eu. ce facem, ne întoar
cem la ziun-muncă 7“ A 
ri? : „Păi de ce să ne mnl 
întoarcem ? I E mni muilă 
muncă, mal multă grijă, 
dar acuma văd șl eu că 
la rezallaie ,e mal bine-." 
Vedeți, așa n devenit o- 
mul nostru cel mal bun 
agitator pentru acordul 
global.

Iar reporterul, ascultln- 
du-1 pe președinte, se 
glndea la noul» fel de n 
munci sl de a glndl al oa
menilor de oe ogoarele de 
mult Înfrățite.

aici, Ia noi, unde mia de 
kilograme îa hectar era 
ceva rar de tot 7

Veniturile la suta de 
hcelare ajung acum la 
810 000 lei anual, de zece 
ori mai mult decit In 
urmă cu 13 ani...

Unei asemenea creșteri 
li corespunde perfecțio
narea organizării, iar per
fecționarea .Implică siste
me noi, superioara șl ded 
necesitatea Înțelegerii și 
Însușiri! acestor sisteme, 
care contribuie nemijlocit 
la sporirea producției co
operativei șl a veniturilor 
țărănimii. Introducerea n- 
coidului global menit să 
Înlocuiască sistemul zlle- 
lor-muncă presupune un 
non pis înainte șl pe pla
nul atitudinii față de 
muneă.

Anul trecut, cooperativa 
agricolă de producție din 
Snlu-Nou a aplicat acor
dul global in două cul
turi prăsitoare : flonrea- 
soarelul și sfecla de za
hăr. Clnd a venit vremea 
prășllulul s-a făcut îm
părțirea pe echipe șl pe 
familii, fiecăreia revenin- 
du-I, la număr egal de 
brațe de muncă, suprafețe 
egale și condiții egale. 
Flata urma. deci, eă se 
focă în funcție de produc^ 
ția obținută la sflrșlt de 
an.

TIMIȘOARA (corespondenfeil 
„Sciritcll*, Cezar Ioana). — Zilnic, 
pe graficele de producție do la Uzi
na mecanică din Timișoara, Impor
tanta unitate constructoare de ma
șini din Județul Timiș, slnt con
semnate noi realizări în îndeplini
rea sarcinilor de plan șl a angaja
mentelor luate In întrecerea socia- 
Lteîă. Datorită utilizării mal Irane a 
capacităților de producție șl a tim
pului de lucru, precum șl prin per
fecționările organizatorice șl teh
nologice aduse procesului de fabri- 
cnție,; uzina timlșoi-eană a realizat 
de la începutul anului și plnă a- 
cum, pește plan utilaje pentru e- 
chiparea industriei alimentare in 
valoare de 1.3 mlllpnne lei. în a- 
cceasl perioadă ău, fost fabricate 
In plus un număr <le 44 utilaje și 
instalații de ridicat și transportat, 
macarale-tum. nincarale-portal, po
duri rulante mono șl bl-grindă. In 
acest fel. au fost onorate In fi vans 
față de termenele prevăzute con-, 
tractele Încheiate cu "Uzina de 
strunguri din TirgovLște, Uzina de 
vagoane din Caracal,' Portul Cons
tanța— banefldorl rare au de exe
cutat și pus In funcțiune Încă In 
acest' an Importante obiect ive de 
investiții.

dat seama, ca odinioară, 
că noul nu prinde rădă
cini de la sine. Deși tn 
repetate rinduri, In adu
narea generală și cu alte 
prilejuri, se dlscuta.se a- 
ir.ăhunțit despre avanta
jele acordului global, unii, 
fn practică, păreau că nu-1 
înțeleg rostul. Oare de 
ce 7 — am căutat eu să a- 
flu. N-am să vă dau nume 
de oameni, să-1 rușinez de 
pomană? dar să vedeți ce 
nil-a spus unul. Zice : 
..Da' ce, tovarăș© preșe
dinte. flecare cu supra
fața lui 7“ Vedeți cum a 
Intora-o ' „Șl nu-țl con
vine ?“ — l-am întrebat. 
„Păi, de ce să-mi convi
nă 7 — zice el — că vre
me de douăzeci de ani am 
lucrat de-a valma, flecare 
cura s-a priceput șl-ncu- 
ma de ce nu-1 bun siste
mul 7"

VezL nu-1 convenea cS 
avea de făcut o treabă a- 
nume, precisă, că putea 
fi controlat nu după 
scripte, d după strădania 
depusă efcctlv, după ro
dul muncii. Am stat pe 
Îndelete do vorbă cu el șl 
cu alții ca să le arătăm 
că cel harnici șl prlcepuți 
n-nu ce să păgubească. 
Dimpotrivă. Dar să vezi, 
obișnuința j omului- Me
reu mai mă-ntreba cite 
uniil : — ,;.ȘI eu cile z.lle 
sin la sfeclă 7“ — „Păi, 
nu mal e cu zlle-muncă, 
al uitat 7“ — „N-am ui
tat, dar eu vreau să știu 
cit am muncit". Nu mă 
supăram să l-o repet : 
„Asta, neică, o să vedem 
Jn toamnă, la recoltat*. 
Și Intr-adevăr, nimic nu 
t> convinge mal bine do
cil faptele, viața... Astă- 
tbamnă. o singură echipă 
a Ieșit sub pian În sfeclă, 

3—t— 
peste.

Prin 1995 am introdus 
niște metode.noi la prășit. 
S-au. scos i raritate și s-a 
Introdus prășltul mecanic. 
Se cerea o anumită den.li
tote la hectar... Cu lucrul 
ăsta unii nu erau de a- 
cord. Jnlr-to zl, țin min
te, om avut 'o discuție 
cam tare" cu unul. Cos tea 
l’ascu. Eram |>e cimp cu 
brigadierul șl l-am atraa 
lui Fascii ;atențta că nu 
prășește cum se cere, că 
lasă mni multa fire. A 
sărit ca ars : „Ce, nu știu 
eu să lucrez 7 Mă Invățațl 
voi 7“ l-am explica’, că o 
fi știind el agricultură, dar 

„ că. uite, aici. In povestea 
cu densitatea, n-are drep
tate, că experiențe ărnlă 
că e mai bine cum ne 
sfătuiește știința. N-a în
țeles. A aruncat sapa cit 
colo : „Să prășiți voi șl 
specialiștii voștri I". Vreo 
wptămină n-a mal venit 
la lucru. Pe urmă s-n în
tors. dor lucra cam In do
rul lellL Toamna, fiindcă 
se aplicase totuși metoda. 

. M făcut mal mult po
rumb. Iar Coslea Pa seu a 
înțeles ce era de înțeles 
din toată povestea... Mul
te Intimplflri din astea am 
avut — Ișl, continuă gln- 
durlle președintele. .Ve

il defi. nu degeaba se zice 
că nu se schimbă peste 
noapte conștiința" omului. 
Au trebuit să se adune 
multe fapte și mult timp 

■ ca oamenii; să priceapă, 
i să se convingă că întări

rea avuției comune, stră
dania de a o spori nelnce-

o EXPOZIȚIE 1)1: FOTO
GRAFII : GIRON - 11 ANI
• ELOGII PENTRU CVAR
TETUL „MUZICA" o EX
POZIȚII • SCENA o AGEN
DA MUZICALA ® SAPTA- 
MÎNA CALISTRAT HOGAȘ 
o ECRANUL • „MADRI
GALUL" IN MARAMUREȘ
• „MUNCA ÎNFRĂȚITĂ"

PROLETARI DIN TOATE
!l ............. ■ '■ - T ■ \ ; I'. .. : I

apropiat. Din zi lh zl,’micul elev Imi devenea tot mal 
drag. Lacrimile cc-i cădeau pe foaia roșie de corec
turi, Inecind cuvintele schingiuite, erau dovada sufe- 
Tințel. lui cdlncl. Md murtram atunci că nu găseam 
mai repede mijlocul nedureros de a-l tr.iidta să jerie 
corect. Cine ș!le clnd aș fi rcuțit id-l aeicopdr și 
cine știe cite necazuri ar mal fi tulburat sufletul mi
cului meu dUcipol, pind atunci! ■ ■ ■

Dar,Jnfr-o bund‘zi. nu.de mult, sfios ea de obicei 
|i totuși parcă mal sfios, coiiilul mi-a dat. clnd să iei 
din cloid. o foaie de caiet împăturită in două.

Era b scurtd poezie inlUulatd „PATRIA”.
în scrierea celor cit oca versuri simple, micul meu 

prieten investise tot, ce avea mei bun, întreaga lui 
simțire; dragostea lui pentru pdmîntul (drl:. „Patrie, 
tu al lsufletal părinților mei. / Primește șl sufletul 
meutP — acestea erau ultimele versuri ele poeziei.

Impresionat de candoarea ei. de minunatul seniiment 
al copilului, n-âni observat decit mai tlrziu cd M.T. 
Isi transcrisese poezia cu litere frumoase, rotunde și 
firi greșeală/ ' ’ '

Simțind că trebuie să împărtășească hlrtiei, tn ver
suri, dragostea fată de patrie, Sf. T. a Înțeles sau a 
intuit cd-lucrul acesta nu poate fl fdcut oricum ; de 
aceea s-a străduit pentru o caligrafie și o ortografie 
de sărbătoare. :

De atunci, M. T. a mai scris o mulțime de poezii. 
Am dat citeva unei reviste care a promis cd le va 
publica In-tr-o pagină pioniereasca.

Nu de mult am corectat teza trimestrială a Iui M.T. 
Bineînțeles. a Ineheiat-o cu rifeva versuri. Faptul 
este, prin el însuși, emoționant, dar trebuie să adaug 
că'lucrarea nu are decit foarte puține greșeli.

Inteleglnd di de mult ■ datorează M. T. aprințpluf 
sentiment, m-am" țșlndit cit de mult datorăm, fiecare 
dintre noi, pentru devenirea noastră, accsiei unice 
dragoste.

© ROMÂNIA (ECHIPA 0- 
LIMPICĂ) - PERU 2-2 

o LOTUL REPREZENTA
TIV „A" ȘI-A CONTI
NUAT PREGĂTIRILE LA 
BRAȘOV

HANDBAL • DE LA CAMPIONAT, PE 
DRUMUL PREGĂTIRII 
OLIMPICE

Bf tori r&i ^3 BsSia O

ț 
respectivului șofer. Socotim necesar 
să mai remarcăm un fapt nu llpalt da 
Importanță constatat In mal toate Ju
dețele : neglijența unor Întreprinderi 
sau proprietari de mijloace auto de 
o executa din timp verificarea rnașl-ț 
nllor, verificare' pe care o amină 
sine die plnă spre ultimele săptă- 
minl dinaintea expirării termenuluE 
Aceasta provoacă aglomerări la uni-' 
lățite de verificare tehnică ți. blneln- 
tetes, ășă-cum se intimplă In astfel 
de ocazii, examinări superficiale.

Aplicarea prevederilor legi! dreu- 
Jnțtei referitoare la verificările teh
nice anuale depinde, In mod hotărl- 
tor, de responsabilitatea cu care se 
efectuează această operație, dc se
riozitatea și conștiinciozitatea cu curs 

Bc lucrează în respectivele unități. 
Nu insistăm asupra activității acelor 
ateliere bine dotata din punct de ve
dere tehnic, o căror conducere si 
specialiști desfășoară o muncă anre- 
clntă. pentru că nu-șl fac decit da
toria. S-au Întrebat Insă vreodată 
cel denrins! „să treacă cu vederea" 
lacunele mașinilor, să-sl manifeste 
..amabilitatea" inchlrind un ochi la 
acestea, cu ce consednte grave se 
poate solda atitudinea lor linsită de 
răspundere 7 în definitiv, nu nr fi 
prea exagerată comparația cu Ires
ponsabilitatea acelora care ar efec
tua o verificare tehnică de minta
la Fi a unei nove sau unul avion. 
Iăs!ndu-le să' plece In larg sau 
sfi-țl fa zborul cu defecțiuni tehnice. 
Calificativul de „neglijentă crimi
nală* uzitat, In asemenea cazuri, 
nu so potrivește șl celor care lasă să 
niece be șosele autovehicule In orag 
de accident 7 Iată o mostră eloc
ventă de nepăsare sl.ușurință : „Au-: 
to-servlcc* din Oradea șt A.C.R.-C1U1 
verlflclnd In aceri an 4OT și. res
pectiv. 490 de autovehicule, nu au 
respins nici umil pentru defecțiuni 
tehnice I Si iată ’consecintele unor

mă, strictă șl Integrali. O subliniere față de exigențele unei serioase ve-
neecsart — deoarece sensul și Im- . rlflcări tehnice. Multi conducători 
portanta decretului nu .gu fost încă auto se limitează — și se consideră
unanim Înțelese, lnreg!strindu-se nu- salHf&ciill — dară au la bord o do-
meroase cazuri de îndeplinire aiper- vadă orlclt de sumară dc verificare,

lnteresindu-1 prea puțin starea -reală 
a mașinii. De parei o simplă hîrlle 
ștampilată ar putea ține loe de frină, 
de direcție ori de sistem de semna
lizare 1 O asemenea atitudine de 
auto-Ințelare periclitează attt securl- 
tataa conducătorului auto, eit șl a 
celor din jurul său. Prezintă o Lm- 
pbrtanță vitală datoria omiilul de la 
volan de a avea revizia .tehnică bine 
făcuta, de a te îngriji șl de a urmări 
el însuși, cu exigență, acest lucru. 
Cum s-ar putea denumi altfel decit 
Inconștiență atitudinea conducătorului 
auto Petre Florea (si implicit a șe
filor sil), de la garalul Teatrului de 
Stat din Ploiești, care. In pofida de
ficiențelor ce le prezenta autobuzul 
31-PH-3183. l-a încărcat cu copii 
— ii!* — de la Casa pionierilor. Dle- 
cind cu ei pa Valea Oltului. A 
parcura șute de kilometri cu frinn 
defecta

posibilități de realizare a aneala- 
monlelor asumate. ■oJal!’?,.ț*

într-adevâr, elaborarea'' onor noi 
procedee pentru telioJdle „de virf-, 
instalați» de reglaj ta curent conti
nuu cu trlstoare. noi tipuri de apa
rate electrocalorlce $1 electromotrice 
de uz casnic ș.a. se află Intr-un sta
diu mal înaintat de lucru decit se 
prevedea Initial, fn luna februarie. 
Am văzut.bunele din ultimele rea
lizări ale institutului. Cu vomeaun 
încă nro.'isnătfi. uncie sub husele de 
proiecție, noile nnoduse realizate in 
cadrul acțiuni! de autoutllaro vor fi 
expus© peste cllova zile in o expo
ziție.

lucrărilor de aiitoatl- 
cu aproape 50 Ia sută 
trecut, no relntaZ'.ig. 
setul secției orototi-
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pe drumuri în- 
scrpentine. In vecinătatea 
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care va avea loc miercuri. 20. ora 20. 
la Ateneul Româm3“trrJțiroj;rain;:'’'In- 
tegralâ “Sonatelor pentru" vîolbheei șl 
nlan■da”Beethoven. * ■

dedi- .
•' into-

Jn _____________ ____ L__,
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Slnt adevărate toto- 
grafii-document. eare 
pun în evidentă reall-
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Expoziția de fotografii
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GIRON 11 ani
gll expoziții. însăși e- 
sența evenimentelor 
petrecute la Giron.

Imaginile fotografice 
vin să demonstreze o- 
Iccvent faptul că mi- 
mai eroismul, a țața- 
meniul și încrederea 
In cauza revoluție! a 
milioane de oameni 
au determinat respin
gerea, în numai 72 
de ore, a atacurilor 
bandelor mercenare.

S-au împlinit, la 
aprilie. 11 ani do 
Istorica victorie 
care poporul Cubei 
înregistrat-o la Playa
Glroft : 11 ani caro au 
marcat nu numai un 
șir do realizări pe ca
lea construirii socia
lismului. dar sl o con
tinuă luptă pentru fl
para rea lor. ;

Expozlțlu cubaneză 
de fotografii deschisă 
zilele acestea in sala 
Casai do cultură a 
I.R.R.C-S. (str. M. E- 
mlnescu 8) lșl propu
ne <să readucă in me
moria privitorilor ro
mâni imagini ale a- 
coslul eveniment isto
ric. „Combatanții noș
tri nu luptat la Glron 
pentru a apăra nu 
huma! suveranitatea 
țării, nu numai pă- „_
mlnlul sacru a! pa- tfițile istorice, cauzale 
triei. nu numai Inte
resele lor. Interesele 
muncitorilor și țărani
lor noștri : au' luptat 
pentru a-șl apăra 
Idei io și un procea in 
mod clar definit ca 
fiind un proces socia
list". Sint cuvintele 
tovarășului Fidel Crw.- 
tro, cuvinte care sin
tetizează. ea un udo- care le-a Infâpi 
vârât motto al Intre- poporul cubanez. îr

CARNET 
PLASTIC

complexe șl condițiile 
concrete sl variate 
care au determină! 
prefacerile radicale ne 
care le-a cun ascut 
insula , din Marea Ca
raibilor. Ele concreti
zează și adună In ima
gini lipalte de reto
rism marile realizări 
și prefaceri socialo do 
— — le-a înfăptuit

ceste condiții, absenta 
explicațiilor obișnuite 
In dreptul fiecărei fo
tografii devine o cali
tate. Imaginile se în
lănțuie unele după, ak 
lele șl evocă, cu aju
torul peliculei foto
grafice. ' momente de 
înaltă tensiune ale 
încleștării revoluțio
nare : aspecte - ale 
măsurilor luate pentru 
apărarea țării. mă
suri menite efi garan
teze munca creotonre 
a poporului ; oolldari- 
iateu poporului ro
mân, a tuturor țărilor 
socialiste cu lupta 
dreaptă a Cubei revo
luționare.

Menită ®â omagieze 
victoria de la Glron. 
expoziția din sălile 
Casei de cultură a 
LR.R.C.S. devine. In 
ansamblul ei. un sim
bol viu și concret al 
angajării șl responsa
bilității manifMKiie 
de întregul popor râi- 
banoz pe calea con
struirii socialismului : 
devine un adevărat 
mesa] de prietenie na 
caro acest popor ti a- 
dreseăză acum d 
porului român.
Marina PREUTU

EXPOZIȚII
o In cinstea aniversării semlcen- • La Galeriile de artă „Amfora*

I tenarului U.T.C.. in holul Casei de (rtr. MItal Vodă nr. 2) s-a des- 
’ cultură a sectorului 0 s-a deschis chls recent expoziția pictoriței Sil- 
l o expoziție de artă plastică «I de- . via Tâmpea.
i coratlvt Expoziția reunește lu-
1 crări de pictură, aculpturî. *

■ Imprimeuri etc., realizate de mem- 
l brl ai cercului de arte plastice.
i • L-t. Galeriile de artă .Gala-
1 feea* (cal. Victoriei nr. 132) poate
i fl vlritată expoziția do pictură
? Mihai Macri.

că. metaloptasile. podoaba. măști. ... .■ — -•-■------ La Arad.* în sala -Alta*, ri-a
deschis porțile, sub egida filialei U- 
nlunll artiștilor plastici din loca
litate. o expoziție de gravură 
semnală de tlnâral grafician Eme- 

' rlc Bata.

— Aslfi-seară. ora 20. la Sala mică
a Palatului, Dan Grlgoro ai Eduardo,; ' 
Bled susțin un recital la două pia-« 
ne ; ®a vor prezenta lucrări de Mo
zart, Schumann; Brahms, lincseu. 
Poulenc, Milhaud.

— Așteptăm cu deosebit Interes 
recitalul extraordinar al violoncelis
tului sovietic Daniil Safran, recital

FZLME IN PREMIERA
• Poloneza de Oghinskl — pro

ducție a studiourilor sovietice. 'n 
regla lui Lev Golub. Evocare a 
eroismului copiilor sovietici în lup
ta împotriva cotropitoritor hltlerfștl. 
Distins eu premiul „Garoafa roșie" 
la Festivalul filmului pentru copiii 
din U.RJs.S. — 1971. acest film este 
interpretat de lila Tukker. G. Gar- 
b-ult șn.

o Cercurile dragostei — produc
ție a studiourilor bulgare, in regla 
iul Ktrll Hincev. Trei schite cinema
tografice conturlnd In prim-plan 
portretele a trei frați, luptător! co
muniști. în distribuție : Nevenn Ku
kanova. Kolln Donrev. Cristian Ps
kov. Ștefan Ștefanov.

pian de Beethoven. *
— Tot miercuri 23.'oră' 10.30. P-a 

scena Operei Române ®e va prezen
ta baletul ..Primăvara" de Cornellu 
Trăllescu. o meritorie realizare a 
colectivului artistic al prime! noastre 
scene lirice.

• Studioul de concerte al Radlo- 
telev-lzlunll găzduiește miercuri sca
ra concertul simfonic prezentat de 
soliștii și orchestra Liceului de mu
zică „G. Eneseu".

o La Sala Mici, tn cadrul pro
gramului Ateneul tineretului, pia
niștii lua Macarlo șl Alexandru Pre
da prezintă 1o! seara cite un seinl- 
reciial de plan.

o Filarmonica de Stal din Bacău 
. condusă de dirijorul Ovldlu Bălan 
organizează joi. în orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. șl In ziua următoare 
la sediu un Festival Mozort-Brahmș. 
Soiiștil concertului vor fi pianista 
Irlna Gavrilovlcl șl contrnbasistul 
Wolfffand Gflthlcr.

• Cunoscutul organist ceh Fer
dinand Klinda Interpretează simbă- 
tă seara în studioul de concerte ni 
Radiotelevlziurill lucrări de J. S. 
Baril.

N. Gr. Mărilșanu). — Sub genericul 
amintit s-a desfășurat la Brăila con
cursul formațiilor artistice de ama
tori de la sale, cil ocazia sărbătoririi 
unul deceniu de la încheierea coope
rativizării agriculturii.

Organizat de Comitetul de cultură, 
șl educație soclalls'ă. in colaborare 
cu Uniunea județeană a cooperative
lor agricole de producție Brăila. In 
perioada decembrie 1871—aprilie 1872. 
concursul .JMuncă înfrățită" a antre
nat la cele trei faze — comunală, in

tereomunală, județeană — peste 3 OM 
artiști amatori, reuniți in 188 de for
mații : brigăzi artistice de agitație, 
echipe de teatru șl dansuri, grupuri 
vocale, tarafuri, coruri» echipa do ln- 
ștrumenti.ști
, Repertoriul bogat și variat, cu- 
prinzlnd cintere patriotice, piese de 
teatru, texte de brigadă etc.', a oglin
dit viața salului contemporan, a 
popularizat rezultatele valoroase ale” 
muncii țăranilor, sallrlzind la același 
timp «spectre negative din viața și 1 
activitatea lor.

PROGRAMUL

a m-a : Ionela Prodan. Pre
zintă Dan Dejllu. Emisiune 
de Simona Palraulea șl Sorin 
Grlgorescu.

J5.J0 Î4 de ore.
SC..3 Contraste In lumea capitalu

lui .

1S.ZJ — 17,M Curs de limba rusă 
— Lecpn a 11-a — reluare.

17,2.3 Deschiderea emisiunii.
17,45 La votan — emisiune pentru 

conducătorii auto
IS,®} Căminul /
1B.45 Ecranul — emisiune de ac

tualitate șl critică cdrtemato- 
gratîeă.

14,10 Noutăți culiural-artlstice. Pre
zintă Adriana Table.

16,25 ÎMI de seri : .Jsprăvlle iul 
Cln-Cln“

10,13 Telejurnal.
10.03 Reflector
21,19 Teatru foileton : „Wușatlall" 

— după trilogia iul Barbu Șto- 
fănescu-Delavrarrcea. Scena
riul și regla : Sorana Co- 
roamă. Seria a 12-a : .. Bă
tălia".

11,15 Reportaj TV : „Visătorii de 
lumină*. Reportaj de Galina 
Erslșleanu

81,40 Steaua fără nume : „Floarea 
din grădină"’. Emlslune-con- 
cura pentru tineri Interpreti 
de muzică populară. In clapa

pnoGnAăroi n
ZP.CQ Cupa primăverii — competi

ție de mlnl-baschet.
SJ.W Ghișeul
Sl.CO RomanUo-ciub — Transmisiu

ne de la clubul uzinelor „Re
publica".

Ș.M Cronica literară.

5teat re
Q Filarmonica de stal „George 
Enescu* (la Sala mică a Palalu- 
lul) : Recital la două plane susți
nut do Dan Grlgore și Eduardo 
lllcei - 59.
a Teatrul National „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Dulcea pa
săre a tinereții — sa.

*
■ î

*
— 4

cvartetul
„Strălucitul concert ai cvartetului 

din București". „Cvartetul din Bucu
rești este- de admirat", „Cvartetul 
bucureștean are mare prestanță", 
„Cvartetul ■ din București intr-un 
program Indntător" alnt litiurile 
cronicilor pe care ziare din S.U.A. 
și Canada le-au dedicat cvartetului 
„Murica* -cu prilejul recentului aău 
turneu In eele două țări. Un turneu 
de o lună de zile In cursul căruia 
cei patru muzicieni — violoniștii 
George Hamza șl Constantin Cosia- 
che, viol brail Ludovic Lang șl vio
loncelistul Robert Sladek — au aus- 
Unut zece concerte, dintre care unul 
la Biblioteca română din New York, 
interpretind pagini celebre din lite
ratura muzicală clasică șf contem
porană, românească șl universală. 
„Membrii formației din București 
sini exceîenți muzicieni, scrie ziarul 
’„The Birmingham News" din 27 
martie. Ei au fost o bine venită, dar 
scurtă apariție in viața muzicală a 
BlrmlnghamuiuL Acești români 
ciniă cu mare prestanță, cu senti
mentul că el creează muzica, nu o 
interpretează numai". Calificind con
certul nnsâmbiulul bucureștean drept 
excelent, criticul Keith Marvin apre
ciază in ziarul „Tuesday Morning" 
din. New York;că „cvartetul căințe
lor a! iul Haydn nu a fost niciodată 
executat mai bine dedt acum, iar

pentru
„Muzica”
cvn-ietu! „Fala șl moartea" do Schu
bert a constituit» punctul culminant 
al serii", fiind Interpretat de artiștii 
bucureșlenl „cu maximum de per- 
feețiune*.

„Cvartetul bucureștean poate fi 
socotit unul dintre cele mai muzi
cale pe care le-am ascultat in ulti
mul timp— scrie Lawrence Clude- 
ray, tn ziarul ..Vancouver Province", 
într-adevăr, in afara unei bune 
omogenități și precizii, co m-a im
presionat cel mal mult a fost muzi
calitateafirească a acestui aMnm- 
blu“. ’

Prima • apariție a cvartetului ’de 
coarde din București In sula Orris 
e Universității din Hawaii a oferit 
după părerea Iul Lee Winters exprl-» 
mată tn ziarul „The Sunday Star” 
din Honolulu, „una dintre cele mal 
bune șl Impresionante Interpretări 
din cile au fost ascultate alcl“. Re- 
ferindu-se la programul prezentat, 
cronicarul consideră cyartelui nr. 2 
de D. Bughid ca o'lucrară ce dove
dește „un abil simț ni formei, o 
mare inventivitate lirică șl ritmică". 
Intarprellnd-o. cvartetul bucureș- 
ttan ,ta făcut o demonstrație Impre
sionantă n meritelor artistice ale lu
crării".

Slnt doar cilava din numeroa- 
eele aprecieri ce le-au prilejuit con
certele reputatului cvartet bucureș-

SCENA
PREMIERE TEATRALE

» TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV a inclus recent pe afișul 
său premiera piesei Iui Aurel Ba- 
ranga „Interesul general". Regia : 
Nlcușor Conslantlnescu. Scenogra
fia : Mihai Tofan. Costume : Maria 
Stoanescu. In distribuție : Geta Gra
pă, George Gridănușu, Paul Lavric, 
Ion Fiscuteanu, Cosiacbe Bobii. E. 
Mihăllă-Brașoveanu. Mihai Bălaș, 
Flavius Constantine seu, Dona Co- 
trubaș. Constanța; Comănolu șl alții.

o In cinstea aniversării Împlinirii 
unul deceniu de ki încheierea coo
perativizării agriculturii, TEATRUL 
MUNICIPAL „MARIA FILOTTI" 
DIN BRATLA a prezentat in comuna 
Gropenl premiera spectacolului cu 
plejia „Moștenitorul păcălit* de Gh. 
Vlad. Interpret! : Gheorghe Moldo
van. Nicoiae Țăranu, Ion Roxin. Pe
tre Curaaru. Virginia Veber, Mari- 
lena Negru, Elena Aciu, E'.fliniie Ște
fana» Mircea CuberBchl, Dotei Mî- 
liBilMCTJ. Regia : j Ion Dînescu ; gare- 
nogratia : Adriana Leonescu,

MICROSTAG1UNE 
PTTEȘTEANA

ȚftUI. „A. DA VILA-;. DIN 
„prezintă Jneaia"-;; Teatrul ut 

i'ta ___2_".
) , ta tiu spec tacole :; ■'
— marți 23 aprilie 1072, .orele 20 : 

„Viforul" de B. ȘL Deiavrnncea, in 
regla iul Const Dinlwhiotu și sce
nografia Iui Emil Molse și Beatrice 
Perlșianu. în rolurile; principale : 
Mlhni Dobre, Adina Rațlu, Angela 
Radoslaveucu, Dom. Ntculescu,

— Miercuri. 20 aprilie 1972. orele 
23 : „IM pagini despre dragoste" de 
E. Radzinskl. In regla Iui Mita! Ra- 
doslnvescu șl scenografia lui . Emil 
Molse. în rolurile principale: An
gela Radoslaveacu șl Vistrian Roman.

— , Joi 27 aprilie 1072, orele 20 : 
„Acul cumctrel Gurion" do W. Ste
venson, In regla lui Radu Barolanu , 
șl scenografia Boa tried Perișlanu. In 1 
rolurile principi le : Valerlu Săndu- 
lescu, HamdJ Cerchez. Marta Sav- 
ciuc, Angela Radoslavoscu, Adina 
Popescu.

— Vineri. 23 aprilie' 1972, orele 20 : 
„Vulpea și strugurii" de G. Figuei
redo. in regia lui Radu Borolanu șl' 
scenografia Elenei Forțu. în rolu-
rile prinelpale : Hamill Cerchez. 
Vlad Yarka, Adina Rațlu.

Toi vineri, la ora 10. va avea loc 
o discuite despre pro'estonalitata și 
repertoriu Intre membrii A.T.M. ?! 
colectivul teatrului plteștean.

I
H.»» . »-1
CAUSTRAT HOGAȘ

CIME STRiră să nnlnu că uzinele de o analiză a cauzelor 
reparații auto din Șu- «• n" ««r»>rat Unsurile 

PLĂTEASCĂ L ceăva si Tecuci execu- „
tâ lucrări de mintula- măfiurilo ____ —

Pa«tata.„ lă care, ta Unta chel- data aceasta vorn re-n-rffoif liniai? * tulelile„ suplimentare lata un caz In care 
riT stat -tauTatii. nu VOrba "d° Un-ta’?t
dmire cele mal nutin \^la^?'J!2L1^rlL,c2“' 
importante, alo tutu- 
ror cetăianllor. O tari- 2' S'enarft In rPdlnr- Lft \UZlnQlQ anUld-

ce au generat lipsurile 
si fără precizeze

luate. De

tulelUe „ suplimentare lata un caz In
mal grav. Spre stata
lul anului trecut, o 
scrisoare sosită la re- ș 
dactle neț aducea la«ârp «râiLÂ li rMnr- ™ la uzinele aminti- «acție, ne, auiirea ia

11 ib- de. Ing. Gl>- Ckxdrlan, cunoștință;, că gestlo-cuitoTfcte oed steâriio' directorul Oficiului , de nanii clewzlliilui de 
1X3 PAimn«u îmbunătățiri funciare materiale de cdrwtruc-■& «l CoiS U. informat tU din comuni. Orica'

iuX,’, că Intr-o perioadă da de Sus. Judelui Olt.că Intr-o perioadă do de Sua, judelui Olt, 
dteva’lunl .‘oficiul a Nicoiae Ciotor. a făcut 
trim ta la aceste uni- fol de fel ■ do potlosâ- 
tăti. pentru remedieri ril de pe urma cărora 
In eîsiemele de jțrlna1- s!-a oslsuraivenituri 
re. transmisie., dlrec- Illdte. Adresată ln- 
țle, mo'.or sf arup dl- specioratulul Jude- 
ferențlal. nu mal pu- lean de mlllllo Olt, 
tin' de 8 autovehicule, ui fi-a răspuns, la 

Centrala Industrială 13 Ianuarie a.c.. sub 
de reparații auto din semnătura șefului in- 
cadrul ' Mlnișteriilul' spoctoratulul. că. in e- 
Transporturilor șl Te- gen'.ă. sesizarea nu ne 
lecomunleațlilor ne-a adeverește, 
informat că un grup de 
specialiști au efectuat 
verificări la uzina din 
Suceavn. privind res
pectarea ’ tehnologici 
de reparații. Din ana
liză a rezultat că c 
necesar ®1 so la uncie 
măsuri Lcare «â ducă 
la Întărirea disciplinai 
In producție a unorso- 
tariațl (de execuție, do 
coordonare a produc
ției sl de control teh-

Boneo. sectorul 0. se- 
gtaoazâ că galarihtll 
autobazei I.U.T. Mo
re z«Mti. afidind orice, 
grijă iată de bunul ob
ștesc. pur si simplu, 
le-au deteriorat. „Da
torită degradării strâ- 
zllor si trotuarelor. Io- 
viril suinilor de sus
ținere a firelor elec
trice de către mașinile 
șl utilajele^ condusa de 
salariații autobazei 
Moruz&ta — 'se spune 
In scrisoare — copiii Ăl 
ceilalți' locatari nu 
mal pol circula fără 
riscul de a so expune 
accidentelor".

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
al sectorului 6. căruia 
redacția 1-â trimis se- 
sizarea. ne-a comuni
cat, Intre altele: „La 
verificarea făcută pa 
teren s-a constatat că 
tovarășii din condu- ,^!?h±.C^. 
cerea autobazei I.U.T. 
MorezeșU încalcă in 
mod sistematic pre-

Inarijirea 
Majoritatea

trotuare,
sllnletand" ""ci'rcu’âtla nLzarca mal bună a adresat gerisoarea _7"I..... _ lu r.r. nu nn®

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT

'<■' A
I

PIATRA NEAMȚ (corespondentul 
,J5d.nteli“, Ion Muica) : Oamenii 
muncii* din județul Neamț^au dedi- 

. cat d .inCtagă:3ăptamlnh'’Und<'thU3- 
^®ri.șțțultufaWțWtl6i ' 

de lă nașterea lui Calisir.it Hogaș. 
Este vorba de.„șezători șl medalioa
ne literare, o seară muzeală, slmpo-, 
zfoane,- care nu avut ca loc de des- i 
fășurare casele de cultură din Piatra 

* Neamț șl Roman, cluburile «indicate
lor de pe platforma chimică Săvi- 
neșll. uzina de țevi Roman, precum 
șt o seamă de cămine culturale.

Cu acest prilej a fort evocată, prin 
comentarii critice și lecturi din ope
ra sa, figura ilustrului cărturar ro
mân. pedagog, scriitor — Caifetrat 
Hogaș. '

,MÂDRIGAHJL“ ÎN MARAMUREȘ
natura! din hotarul comunei. ‘ tn fața 
țăranilor cooperatori, de cele două 
formații corals reunite.

Corul „Madrigal" a susținut In sala > 
casei de cultură a sindicatelor din 
Bala Mare șl uh eoncert-iecție nx>- 
del. in care au fost invitați actlvUti1 
culturali, dirijori de formații corale 
șl profesor! care predau muzica In 
școli din Maramureș sl’ dln județele 
învecinate. Turneul întreprins de’ 
corul „Madrigal* a oferit maramureș 
șenlior momente de autentică șl 
profundă revelație artistică, a con
stituit un eveniment' cultural de un 
deosebit interes pentru viața spiri
tuală a acestui colț de țâră.’

„ - s.■'se-(corespondentul 
„SeînteU*. V. Gaflone). — Binecu
noscuta formație corală .•Madrigal", 
eondusă de dirijorul Măriri Constan
tin. a prezentat in fața unul numeros 
public din municipiile Baia Mare si 
Slghelul Marmațiel mal multe con
certe. care s-nu bucurat de un deo
sebit succeo. Printre momentele e- 
moțlonante ale turneului in Mara
mureș se înscrie și intllnlrea „Ma
drigalului* cu țăranii cooperatori din 
comune Ardusati cu membri! for
mației corale de aici, cu formalii de 
amatori laureate alo mal multor 
concursuri corale ta tari. Televi
ziunea română ă înregistrat concer
tul prezentai, Intr-un frumos cadru
■MSHMMiaBa .-4_M ..;.» 4JL-, ,.m

asemenea verificări : un autocamion 
GH-Bh-520). proprietatea LT.A.-Ora
dea. condus de ‘șoferul Viorel Mar
tin. din cauza unor defecțiuni teh
nice la sistemul de direcție, a sur
prins in plină ;zl un copil — care 
se afla pe trotuar — omorlndu-1 pe 
loc,’ Iar cu o zi'Înainte, atallezul in- 
taeprinderii; respective ii elU 
șoferului, dovadă de verificare 
nlcă I

La Slobozia am pus la Încercare 
gradul de seriozitate cu care e- 
tecluează verificările cooperativa 
„Muncă șl producție", aparilnind de 
U.J.C.Mt-lalomlța. Dialogul purtat cu 
mecanicul Radu Bobocel, ajutorul 
șefului de unitate, a decurs cam 
așa :

— Aveți dispozitiv pentru verifi
carea sistemului de lumini ? :

I— N-avem... da’ se (ace„.
Cum 1 . '» ț ...

— Cu ochlometrui I (și 
complice dinte-Un ochi).

Am răsfoit cele 1C0 de fișe Întoc
mite. Nu am descoparil Însemnată 
nici măcar o singuri defecțiune, teh
nici ! Rină la urmă ni dă di) în
țeles că putem' obține, o dovadă... 
chiar fără efectuarea reviziei I Oare

eliberase 
i teh-

închide

lițle sfi exercite un control riguros, 
sistematic a.sujM-0 felului cum con
ducerile de unități Ișî respectă obli
gațiile legale privind calitatea revi
ziilor, și roparațlLlo-; să sancționeze 
prompt orice abatere de la dispozi
țiile legii. Iar in situația onor acci
dente cauzale de defecțiuni tehnice 
să-l facă răspunzători șl pe cel ce au 
executat revizia tehnică respectivă 
sau au eliberat dovada do verificare 
tehnică anuală.

Trebuie remarcată șl o altă cate
gorie de fapte : există unități do' ve
rificare co lucrează cu răspundere

■JW

— dar aceasta este In fapt anulată 
de practicile unor conducă lori auto. 
Ignorihd legea. asemenea conducă-, 
lori auto, deși Iau act 
fuzul eliberării

 _ _ iS0,< 
confirmă că C. N. și-a 
însușit bani pentru 
descărcarea vagoane
lor. Nu s-a confirmat 
că C. N. a primit bani 
de la diferiți cetățeni, 
cărora le-a vindut ma
teriale... Nu a-a con
firmat faptul că șeful 
de depozit a vindut, 
petrolul cu o unitate 
io măsură necorespun- 
zăioare (mal mică) șl 
prin aceasta a înșelat 

__ _ _ ___ _ ___ ____ ‘ cumpărătoriL sarea nu 
turi de lucru s-au ob- a foot' vlndută cu su- 
tarvnt abateri de la prăpreț*.;., nici cel care 
condiția tehnică".______ au cumpărat ciment de

vederile refaîîoaro'*Ia In continuare ; fdn- 'Su 
îngrijirea străzilor, tem informați asupra au Dlflut «uDrnDr«t •
Majoritaiea șoferilor măsurilor dispuse de Deoarece in răs-
clrculă cu ulUaMa pa către grupul de «pecia,- puns se preciza că ges- 
Irotuare. producind UșU ai C.I.R.A. din ' tlonarul reclamat avea 
degradarea pavajelor si care amintim : „orga-, antecedente penale, am 
silnjenlnd cirețilalla nLzarca mai bună a adresat scrisoarea si 
□letonilor... Din curtea serviciului C.T.C.. In- UJXî.C. OII.. Răspun- 
autohazei apele ame®- traducerea unor meto

de moderne de verifi
care a lucrărilor sl 
dotarea cu Instrumen
te. dtepozitiye sl ca
libre corespunzătoare ; 
prelucrarea, cu perso
nalul de la posturile 
de lucru unde a-nu 
constatat abateri de 

,1a tehnologia do repa
rații. a cauzelor care 
au generat de.fcetiu.nl ij 
organizarea recepției 
agregatelor șl i a an- 
fiamblelor reparate pe 
baza unul control ri-

.. h.Un nou cartier
■ .

La Hunedoara au Început lu
crările do construcție a unul nou 
cartier care va Însuma 44 
blocuri de locuință, 2 școli cu 
cita 24 săli de clasă, unități co
merciale șl f pentru prestări de 
servldl către populație, o gră
diniță pentru copil Noul cartier, 
prevăzut in planul de sistemati
zare a municipiului, este ampla
sat țn zona pitorească din _ 
pierea pădurii Chizid — trans
formată In ultimii ani intr-un 
splendid ioc de agrement pen
tru slderurglști, mineri șl con
structori. Noul cartier va găzdui 
In final o populație egală ■ 
populația orașului Hunedoara 
acum“‘im sfert do veac.

GALAȚI

ap'O-

si

sul. ©emnat do L San
dru." președintele
U.J.C.C.. Insolit de 
copta unei adrese care 
tace cunoscut Consi
liului popular al comu
nei Orica abaterile si 
măsurile luate împo
triva sus-numltuiul 
gestionar. precizează 
din capul locului că 
„In marea majoritate 
cele reclamate — în
tocmește forme ficti- 
ve tantra deȘcărcalul 
mărfurilor vagonabl- 
le. de unde 1st Ln- 
sușeste anumite sume 
de tarii; condiționează

A doua viață 

a navelor 

„pensionare

tocate cu reziduuri un- 
\suroase se scurg șl 
băltesc pe stradă. 
Față de aceste. n.ta- 
teri arava s-au a- 
pllcat amenzi atlt con
ducerii autobazei, tng. 
Ștefănescu Văsile. cit 
51 conducerii InLre- 
prlndorii utilaj trans
port — director Ion 
Burlacu".

Aceasta, bineînțeles, 
ea măsuri contraveh-i 
Uonalc. .Dar cum' cine 
s L-l că trebuie să ulă-

"că 
de! taris al, pnjmntetrilbr vînzarea . -materinlejor.

toasta, răspunsul pre
cizează totodată -ti 
..s-au Imputat si va-
IraBate.1^^btalizind _«tastai*ț. ' tinerea, do. dABredarcatiunor proi-'i'
suma de 37 2S0‘do lei", consfătuiri periodice duse.' primește bacșiș.

- Credem că cel care cu prind palii benofi- vinde petrolul cu un' 
s-au făcut vinovat! de dări, pentru a analiza vob neiltrat ete. — 
amtaHta00 calitatea reparațiilor sl s-au adeverit fapte
maximum dta înriță- nroductiel Mre fl.au eJa-
rainte din ■ măsurile •’?”*' Mțlstacerea ce- bîlit măsuri, fiind ln-

. luate. Dar semnatarii țintelor consumatori- locuit din muncă 
scrisorii semnalau și 
faptul că „saiariaîl ai 
au o atitudine toarte n n .
necuvlihdoasă în tim- «-«-A. Tecuci
oul orelor de L.„„. nm,
Șotiile si coniil noștri că acestea au început- 
sini nevoit! «â oscul- Ia 15 aprilie — n-n.)
ta expresiile lor trl- vor stabili măsurile ce ,TO IU1U 
vlale . In legătură cu wos. g gj jg a_ arest Idem șeful
moral0 al rtrâz™ ce^ia uzină". contabil. Constantlnea-
gerăm organelor de cu Eugen, care ce face,
stat ale sectorului «ă S-A CONFIRMAT: pa lingă alte abateri, 

răspunzător, sl pentra- 
uneie acte comise de 
acest, gestionar".

Așadar, organe eh e- 
mate să apere avutul 
obștesc absolvă de răs
pundere un gestionar 
care; s-a dovedit că este 
necinstii Este do do
rit ca. din acest caz. 
torurile competente să 
tragă concluziile cuve
nite.
Neculal ROSCA

Pe , Dunăre, In dreptul fru
moasei faleze a Gala țiului, a a- 
costat vasul-holal plutitor ,,L1- 
berlatea0, cu o .rapadtato de KM 
locuri șl o braserie pe puntea 
superioara de 150 locuri. In 
prezent, hotelului plutitor 1 sa 
fac pregătirile , necesare Înain
tea deschideri 1 sezonului, execu
țindu-șc lucrări, de vojvtitorle. 
revizuire a instalațiilor .electrice 
și sanitare. La o mică distanță 
do el. un nou vas ieșit do curind 
„la pensie", tnavn „Angliei Sa- 
Hgny“, va , poposi , pei Dunăre „ șl 
va deveni o,atractivă unliate de 
aUnmniațle publică. Cele două 
nave „pepstonare" vor oferi.vi
zitatorilor posibilitatea de a-țl 
petrece timpul liber tn mod a-

■ 'i'.

BIHOR f’

scrisori! semnalau șl lor.
Verificării©

In
Ianuarie

1972 (la- 13 zile după 
cei sosise răspunsul de

ziua de 2£1
oe ur-

acestor . întreprinderi meazâ a f, efectuate :ia
ian iV ■/»Hf rrrlIn.» » ffrvmrnro< _. n„ ' "i ~ ~ - v,,

, um_ (uite- la Insp-ectoratui jude-
lucru. rior nm fo.:t informați țean de miliție A n.n,).

Pentru unele fapta de 
naturi penală... aces
ta «o află eub stare

/ Inul, cînepa 

și... ultrasunetele

„ ,-su- 
gerilm organelor de

aplice cu fermitate
^vederile Decretului- GESTIONARUL 
153/1970. privind re-
gulile de convlețuir e E NECINSTIT I
socială, ordinea și li
niștea publică. . ,« .La această rubrică.

rcrlacția noastră a luat 
atitudine față de acel 
conducători de Insti
tuții ți organizații care, 
încâlcind normele bri- 
ivltoare ia cercetarea sl 
rezolvarea sesizărilor. 

Mal multe scrisori eomnearil șl trimit răș- 
soalte la rectactie’cern- punsuri formale, fără

...TOCMAI
CE ERA 

Șl ESTE 
NECESAR

La întreprinderea pentru 
■ lucrarea tulpinilor, de dnej

Ia Palo ia s-a dat In fo’ost..,,.
Instalație specială cu trei gtsae- 
ratoaro de ultrasunete pentru 
tratarea seminței de cinopă și 
in. Prin, această se urmărește 
extinderea pe scară largă a ex
perienței începute în anul trecut 
cind. în colaborare cu cadre di
dactico do la Universitatea 
,JBabe.ș-Bolyal“ din Cluj, coope
rativele agricole de producție 
din Slntandrel f?l Borozel au În
ființat loturi experimentale pen
tru verificarea comportării in 
cuiinirâ a seminței de la șl cf- 
nopă tratate in prealabil cu ul
trasunete. Rezultatele obținute 
nu fost condudenlc: la tulpini 
de dnepfl .s-ă obținu", un spor de 
34 la sutfi tață de martor, iar la 
tulpini de ,in «tarul Înregistrat a 
fost de 12 la sută.

descoperit! cu ocazia controlului e- 
feciuat ?

In cadrul raidului anchetă am con
statat rit deseori încălcarea legii se 
petrece chiar la unltâțilc care dispun 
de parcuri auto. Potrivii reglementă
rilor legale, unltâțilc socialiste dcfl- . 
năloare de autovehicule șl ateliere de 
reparații pot să efectueze verificarea 
tehnică șl In parcurile auto din sub
ordine. ȘL cu toate că nu-ar trebui __ ,___________ _____ __ _________
să se intlmple așa, aceasta constituie vezi, din moment ce nu ol va circu- 
penlru nu puține din aceste unltătl la cu moșlnUe astfel „verificate* ’ 
prilejuri de a se sustrage de Ia o Pentru a pune capăt serioaselor 
verificare aniănunțKă, după toate re- nereguli privind verificarea . tehnică 

a mașinilor, sugerăm ca M.T.Tc. șl
_________________ _____________ _ C.S.E.A.L. să elaboreze instrucțiuni 

.............. precise privind reglementarea acțiu
nilor' de verificare a mării tehnice a 

n........ n z-a z-n h irex na» hktsi autovehiculelor. Comitetele execu
ți........O ? R IFIILIIhB Uve “*e ■*®n*Ulllor populare mu-
w rHA Ia v( H H B I?3 ti v'1 H nlcipale, orășenești șl comunale, con
i' £r*u Via U Bagf Bn fi \H H cultlnd specialiști șl organele de mi

liție, să stabilească la începutul fie
cărui an atelierele; ce dispun în- . 
tr-adevâr de condiții pentru execu- 
tarea mior asemenea verificări ; 
conducătorii unităților economice 

m, . ,^,1... d„, "”5sr

tează atelierul aDt să efectueze ve- semnătura pe fișa tehnică de verî-
rlflcări șl să „emită dovezi*. Re- fleare : întreprinderile care au in
marcăm ca pe o anomalie genera- subordine asemenea ateliere să fie

suuuu loare de consecințe dintre cele mal 
Auto- grave ' verificările efectuate la tot

o echipă activă, reviziile merg stru
nii". în realitate, atelierul nu dispună 
de nici un fel de nporataj pentru e- 
xecuiarea reviziilor.

— Șl totuși, cum verificați mași
nile 7 — insistăm.

— Mal rai ochiul, mal cu mina și 
piciorul, ne descurcăm nol„

Așa arată „responsabilitatea*^ unul 
șef do atelier care socotește, proba
bil, c.1 nu-1 costă nimic să emită dta I

Flori și pergole

Slnnlcolau-Mare capătă tot 
mal .mult —. prin hărnicia și 
dragostea pentru frumos a lo
cuitorilor săi — Înfățișarea unul 
oraș-grădlnă. In timpul liber, 
numeroși cetățeni parildpă la
acțiunea de extindere a zonelor' 
florale și a spațlUw verzi, 
transforanind străzile și piețele 

.In adevărate. oaza do verdeață.
Au fost plantați mii șl mii de 
trandafiri, arbori și ar bușii or
namentali, au răsărit kilometri 
Întregi de garduri vlL Ihîreg- 
materialul sădltor șl florile pro
vin din pepinierele șl serele o- 
rașulul, care au fost extinse șl 
modernizate. O notă aparte In 
estetica străzii o constituie per
calele ornamentate cu plăcuțe 
de ceramică glazurate, realiza
re a israirițllor meșteri focali.

. ’ IALOMIȚA.,

de re-
«o.».,. XK

'X m W.feuM.r.'ii fc «I».- l—l»
țelegere a spiritului conținutului pre
vederilor legale, dă dovadă ți condu
cerea 'cooperativei „Deservirea" din 
Oradea, caro se Împacă foarte ușor 
cu modul necorespunzător In care a- 
telierul ..Auto-servlccr dțn localitate 
execută revizia ia motociclete și mo
torete. Aici motocicleta se verifică... 
din mers. Un mecanic sau vreun alt 
meseriaș se urcă in șa. ambalează de 
două-trei ori motorul simulează eă-J 

bătăi", se plimbă ,o sută 
o stradă, după care deere-

reparnt,în loc să o ducă imediat la 
continuă să eircule cu ea in starea 
în care se află. Bunăoară M--H 
service“-Cluj (Ing. șef Aurel Bii- 
teanu) a resplna ca ncoorespunză- 
toare. la începutul acestui an. 10 au
toturisme. La un control făcut de 
serviciul circulație din LM.J.-Clu| 
s-a constatat că 7 din acestea — 
printre care 1-Cj-ZlMI (proprietar Gh. 
Război). I-Cj-2342 (proprietar St

ăteai la ..tatăț". se plimbă o sută mon Ma-git), l-CJ-2343 (proprietar
de metri pe stradă, după care deere- Tiberiu Urzuly)' continuau să circule
loază; Bun pentru circulația" ! S® pa drumurile publice. Bineînțeles că
verifică, ciim s^a? zice, .:pc bandă" I tuturor acestora 11 s-au ridicat, in ve-
Se impune, dfed. ea cei ce răspund de dorea suspendării, ^certificatele de
acetic atriicic - —si

obligate să anunțe organele do mill
tie ori de cile ori uri autovehicul 
respins Ia revizia1 tehnică părăsește 
atelierul respectiv firi ea defecțiu
nile semnalate să fie remediate.

Dcosireee i s-a constatat ci o cauză . 
principală a reviziilor de min-

Aloi... pe fir 

direct cu 

București

l

sului de ateliere, unde aparatura ne
cesară verificărilor tehnice se re
duce la o daltă, un ciocan și o men
ghină — ateliere care s-au înmulțit 
In . ultimul timp ca ciupercile după . .
ploaie. Cu pretenția de a face revizii tuială este existența' unor ateliere 
complete, acestea efectuează In fond eare nu corespund nici pe departe
un simulacru de operație tehnică, cerințelor tehnice pentru a efectua
acoperită cu așa-zlse... „acte In aceste operații, credem este ne
regulă". Dumitru Radu șeful auto
bazei Inliqprinderif de industrializa-, 
re a lapieiui-BuzĂu. dlsounind de 
camioane, nulodslerne, izoterme și
re a lapieiul-BuzAu.

eesar să se precizeze cine va avea 
dreptul să autorizeze atelierele de re
vizie tehnică anuală. Verificarea tohtii- 
că anuală trebuie transformată Intr-o

Slobozia sa numără, de acum 
înainte, In rindui contrelor ju
dețene racordate la rețeaua te
lefonică automata interurbană. 
Prin intermediul primului post 
telefonic public automat Instalat 
In noua clădiro a poștei județe
ne, inaugurată anul trecut, cetă
țenii pot comunica direct cu Ca
pitala, formlnd numărul dorit, 
fără ]>re£îx. Se prevede ca In 
curind să fie ■ Instalat un . post 
telefonic similar iși să fie pus In 
dispoziția oaspeților stațiunii 

- Amara.

și organele de oii- Înmatriculare. Dar dacâ n-ar Li Cost turisme spune : „Avem ateilor, avem ac Jiu no competentă ți responsabilă.

i

4

Calisir.it
de.fcetiu.nl
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Timpul probabil pentru zilele de 25, 
23 ți 27 aprilie. In țară : vroinea va 
fi răcoroasă și instabila la Început, 
apoi in Încălzire. Cerul va fi echlm-
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Scăpat da grijile competițiilor 
Interne, lotul reprezentativ de 
fotbal al României 'fel desăvlr- ,

t IU

tipul mașinii ®e află în faza finală a 
construirii lui

La venirea In LC.PJL. ne-am dus 
o Întrebare : de ce de aici ? La ple-j 
care, știam că lansarea chemării la

Jt

(Urmare din pag. I)

■ M
Sub egida Consiliului
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reprezentanve 
de fotbal 

a României
■ loinal m .Romănlel fel desăvlr- 
'i șește în aceste zile pregătirile 
j pentru meciurile din eforturile ;

■ do finală ale campionatului eu
ropean interțări. Ieri dimineața, i 
ia .Brașov, in compania echipe! 
locale .Steagul Roșu, antrenorii 
lotului au făcut ci te va încercări | 
tactica, mod if ici nd formația In 
oale trei repriza a die 35 de mi- , 
nute flecara. .

La început, echipa a Intrat pe 
teren în următoarea alcătuire : i 
Răducanu — Săimărcanu, Lri- 
pcscu, Dinu, N. Tonescu — Du- I 
mitra. Anca (titularizat ca ur
mare n unei Indisponibilități pro- 1 
vlzoril a . lui Radu Nunweîller) i 
— Dembrowskl. Domlde, Neagu, 
Iordăncscu. Apărarea și linia da I 
mijloc au funcționat bine dar în . 
linia de atac au. existat unele 1 
nepotriviri In Joc. Brașovenii au | 
solicitat de ajuns de mult pe tri
colori, maxcindurlo șl un gol I 
prin Ballot După prima pauză , 
6-au operat modificări ta linia 1 
de atac, aceasta prezentlndu-se | 
astfel : Luecscu, Dcnibrowskl, 
Domlde, Iordănescn. Rezultatele 1 
n-au InUrzlat să xc vadă, echipa 
reprezentativă înscriind de farel 
ori- prin Domlde (2) și Dem- 
browski și primind unul singur 
(Papuc).

în ultima repriză, în poartă a 
apărat Adamachc, ta locul tal 
Dinu a Intrat Hălmăgcana, tar 
fundaș stingă a fost încercat De- 
learm. Pe aripa isilngă. Fl. Du
mitrescu a luat locul Iul îordă- 
neacu. Cele 35 de minute s-au 
încheiat cu scorul 0—0.

După cum ne-a Informat pre
ședintele F.R.F., tov. MJrcea.An- 
gelescu (ce ne-a vizitat ta re- , 
dacțle In drum de ta Brașov l 
spre stadionul ,.23 August" din ; j 
Capitală.' unde intenționa să ur
mărească. împreună cu tehnicie
nii lotului național, partida echi
pei olimpice a României, trico
lorii au arătat ta Brașov o taină 
dispoziție psihică și multă în
credere in rapacitatea de joc a 
formației pe care o r alcătuiesc. J 
Fără să forțeze ,ritmul echipa \ . 
a fost sigură Pe ța -ta,,mec.lul de . i 
.verificare de ta Bftfeovi'măi'ălăș'" 
In fenomentele In care formația 4 
eng alcătuită din , jucățQri „cu J 
mare experiență Internațională. 1 
Procesul de tanoaenlzare a con- i 
tlnuat In condiții normale, to- » 
tuși, e posibil ca antrenorul A. 4 
Nlculescu să mal încerce' unele -! 
Inserări în formație., ta raport cu ț 
randamentul pe care-1 vor da t 
unii jucători din echipa ollmpl- ’ 
că a României cu ocazia meelu- 4 
Iul contră reprezentativei peru- ! 
vlene. Oricum,, schimbări nu ae 1 
vor produce In compartimentul 4 
apărării unde Răducanu. Săt- .' 
măreanu, Lupescu. șl Dinu. în ț 
special, au dovedit siguranță și < 
mult calm. V

Medul dintre echipa olimpică a 
României și reprezentativa Statului 
Peru a început printr-o dominare de 
moment a fotbaliștilor noștri. Dar 
aceasta a fost un fel de foc de pale. 
Feruvlenll s-au dezmeticit repede și 
și-au■ puș' ta evidență' cnlltățUo care 
le-au perfnls In anul 1970 să ajungă 
în sferturile de finală ale campiona
tului mondial. Echipa oaspete ara o 
tehnicitate după modelul brazilian șl 
o bună viteză de alergare, fapt ce o 
ajută aă desfășoare un joc comblna- 
tiv foarte rapid. CI te va Individuali
tăți, ca Mttflln,; Cub'îlas,' Rojns. Solii, 
dau ctaeă echipei pcruvlene șl o fac 
redutabilă. E adevărat Insă că echipa 
noastră olimpică a fost prea îngădui
toare în apărare și ta mijlocul tere
nului ne-exercitlnd un marcaj sever 
și nearătlnd suficientă decide ta de
posedări. Din, păcate, ntel în atac 
jucătorii român! nu s-au Înțeles bine' 
șl șl-au creat puține fazo.de gol, deși

apărarea peruytană era cu mult sub 
nivelul celorlalte ; compartimente. 
(Schimbarea Iul Panlea șl Jercan. eu 
BrpșowsQcl-și Marcu a provocat une
le efecte favorabile pentru vitaliza
rea înaintării).

' Fotbaliștii peruvlenl au înscris la 
enpâM unor, combinații spectaculoa
se ta minutele 22 (Rojas) șl 60 (Cu- 
bîitas). Pentru echipa română, mal 
talii a Înscris din 11 m Tătara (mln. 
63). După acest gol, apărarea oaspe- 
țUor șl-a dovedit propriile slăbiciuni, 
intrind deseori ta panică. Iar atacul 
nostru a fructificat situația nou crea
tă egallnd prin Marcu ta mln. 74.

Subliniind ca fiind îmbucurătoare 
aUt revenirea echipei noaslre tit ei 
egalitatea j consfințită pe tabela do 
marcaj, nu ne putem, toliișl, declara 
pe deplin nnnțumllt <1? jocul el, avlnd 
în vedere cerințele apropiate! partide 
cu echipa Danemarcei șl obiectivul 
calificării la j. o.

dificultate

De la campionat 
pe drumul pregătirii

S'' 

,.w, ...
Campionatul național edjțta 1971— 

72 s-a încheiat prin etațuile do ta Iași 
'cu succesul echipei Steaua (24 de vlc- - 
tor!! r- din 27 jocuri — 49 puncte). Pe 
locul tal doUeă Dinamo București — 42 
puncte,'tar pe al treilea .Universitatea 
București — 38 puncte. Au retrogra
dat S.C. Bacău și Politehnica Galați 
Formula. Inedită de desfășurare, cu
prinzând numai înUlnlrl disputata sub. 
forma unor minlturnee de sală in 
diferite oraș®, (adesea neutre) ta care 
participau simultan toata cele 10 
competitoare, a ridicai In fața.’ Jucă-, 
B probleme speciale < . absența

Jii 1 til terenului .propriu,,, jocuri 
idlțll ' similare marilor compe

tiții Internaționale, favorizarea teh
nicității Șl ce este ma! Important, a 

, permis o mai bună cunoaștere a 
sarcinilor, cu care ee confruntă hand
balul nostru In acest „moment" preo- 
Umpic. Majoritatea echipelor, avlnd 
'loturi mal reștrinse șl neomogene, au 

• făcut cii greii față acestor condiții 
crelndu-se chiar m situație neobfe- ', 
nuiiă ; de ta locul 4 In jos toate for
mațiile au trecut prin emoțiile re
trogradării ! Dar nici protagonistele. 
Steaua sau DInatao, n-au convins,

, Turneul zonal de șah 
ta- Vrnjacka Banja 

3-a încheiat cu vlclo-r 
■țta maestrului iugoslav 
Toslp Ilulîavlna și a 
: marelui maeștrii ceho
slovac Smejkol, care 
'au totalizat fiecare 

0 puncte din 13 
posibile, callflcîndn-se 

^pentru turneul Inter- 
zonnl al campionatului 
rnomllsl. în . ultima 

’rundă, Smejkal' a clș-

tight ta Adoriah, Bu- 
Wd la SunsoViar Glo- 
dltca l-a învins pe 
Csom. A fost remiză 
în partidele: Holer- 
Ifardston, PsiblUKrls- 
t tason, Ruka vlna-Bo-. 
boțov. Malich-KouTM.

Clasament final: 1 -2. 
Rukavina (Iugoslavia), 
Smejkal (Cehoșkrva- . 
da) 9 pnucto ; 3.
Ilardstoa (Anglta) U.5

4. Mallchpuncte ;

UgUbldVld
(R.D.G.) 8 puncte;
5—7. Ciocli tea - (Româ
nia). Csom (Ungaria). 
Psihil (Cehoslovacia) 
7.5 puncte ; 8-9. Bobo- 
țov ; (Bulgaria). Ado- 
rlan (Ungaria) 7 punc
te ; 10-11. Bukld
(Iugoslavia), Krtatln- 
son (Islanda) 8 puncte; 

.țl2? Holer (Elveția) 5,5 
puncte; 13. Kouroa 

‘ (Grecia) 2 puncte';, 14.
Sur soi: (Liban) 0,5 
puncte.

■'" >•?! î i.> ■ ■' v . îj;
fiind pe alocuri puse ta

,dc adversari considerați fără„. nici o 
' pretenție I

„Acest lucru mă determină să a- 
fînn, ne spunea antrenorul federal N. 
Ncdef, că valoarea șl nivelul tehnic 
ai campionatului încheiat nu s-.au ri
dicat ta nivelul cerințelor șl obiecti
velor echipe! reprezentative, Pregăti
rea Jucătorilor este sub cota preten
țiilor actuale tind, sub semnul Jocu
rilor Olimpice, Întreaga evoluție a 
handbalului internațional este ta pro
gres. Handballștli noștri, campioni 
mondial!, trebuie să știe că „trecutul" 
(pe care unii dintre el mizează to
tul!) contează mal pu șlțcfi:
obligațiile'do a țe i ’___ ta nive
lul Udului suprem Bint mai'mări șl 
mal grele ca ortclncl Timpul "rămas 

‘ plnă la confruntările olimpice ' este 
scurt dar, apreciem noi, suficlant 
penlru înscrierea echipe! naționale 
într-o formă corespunzătoare. Ne-am 
propus .un program de pregătire in
tensivă, la reușita căreia trebuie să 
contribuie direct toți ăelecțlonabllU 
prin participare conștiincioasă șl dă
ruire totală. Am în vedere — împreu
nă cu antrenorul O.‘ Vtase — un lot 

' lărgit de. jucători (ce va fl definiti
vat de biroul federal In cursul acestei 
săptămlnl) din care, printre alții, tac 
parte : portari — Penu, Orban, Dlncă, 
Tala I; jucători de 0 rn — Klcsid, 
Blrtolan, Gruia, Giineih, Dan Marin, 
WlUîch, SchSbel, Constanttaescuju
cători de semicerc — Tudose, Cosma, 
Llcu, Gațu, Samtingl, S-.rx.-k!, Roșu, 
Yoinea, Ștef, Capră. ’

Pregătirea, lotului va Începe, după 
o scurtă perioadă de odihnă, cu un 
capitol masiv de pregătire fizică ge
nerală (deficitară ta majoritatea com- 

■ponențllor), de îmbunătățire a rezis
tenței In alergare și a forței în pi
cioare, necesare ameliorări! Jocului 
de apărare. Ca o etapă Intermediară. 
Inserăm in plan participarea ta Tro
feul Iugoslaviei, do la Sarajevo (sflr- 
șllul lunii Iunie).

Dan ILIESCU

Primii cîștigători 
ai „Centurii :de ew

bite care aplaudase cu căldură pe 
boxeri pentru calitatea luptei din ring. 
Iată; In. meciul următor, >ta categoria 
pană, O. Amăzăroate șl G. Pometeu 
au furnizat o întrecere ovaționată de

11 boxeri, printre care ee numără 
dțiva sportivi cu renume Internațlo- 
nal cumstat cubanezul Bolando Gar- 
bey, maghiarul Kajdi lanos, românii 
Callslral Cuțov, Vaslle Antonin șl _____ _____
Alee Năslae, au cucerit ieri primele spednlorl la flecare sfirșlt de rund I 
„centuri de aur** ale turneului inter
național organizat de către Federația 
română de box.

întreg turneul, dar mal ales gala 
finală a celei dinții ediții a „Centurii 
de aur", a fost reușit. Reuniunea de 
duminică dimineața Ș-â remarcat prin 
bună organizare și fastul cuvenit unor 
asemenea întreceri, Iar spectatorilor 
— paste 5 (MO la număr — îi B-au ofe
rii multa meciuri interesante prin ca
litatea șl frumusețea luptei O dată pa
sul făcut, sîntem convinși că F.R.B. va 
perwsvera pe drumul organizării a- 
rsualo a turneului — ce s-a dovedit 
a fi pe guslul amatorilor de box — 
șl va realiza la viitoarele ediții Invi
tația nominală a dt mal multor pu- 

: gillștl cu palnîares bogat înainte de. 
a trece la cronica propriu-zisă, subli
niem șl sărbătorirea ce a avut loc ieri 
ai prilejul retrageri! din activitatea 
sportivă a unuia dintre ce! mal Iubiți 
boxeri români, Ion Monea, do 11 ori 
campion național, de tre! ori medaliat 
la „europene" șl de două ori în 
caclnil Jocurilor Olimpice.

Gata Analiștilor a început prin- 
tr-un meci disputai foarte rapid din 
primul plnă In ultimul minut de către 
perechea minusculă G. Rivera (Cu
ba) — Șt, Boboc. Centura la „seml- 
jnirtc.l" a dștlgat-o Ștefan Boboc, ta 
capătul una! lupte frumoase ș! rota
tiv egală in privința perioadelor de 
dominare. A urmat o partidă do o 
rară spectaculozitate In finala cale- 1 
gorie! „muscă" : C. Griieșcu — A. Co
Jan. Campionul nostru, In .evidentă 
creștere de formă fizică, șl-a P“-5 in 
valoare râJltățSle tehnice șl a obținut 
o vlctorfo must aplaudată de public. 
La categoria cocoș, Vasile Kiss l-a 
dominat nu numai tactic ci ș! prin 
punctaj pe Toni Mlrcca, totuși juriul 
e-a arătat de altă părere, săvlrșlnd 
una dintre marile greșeli ale galei 
prin atribuirea centuri! Iul Toni. 
N-avea Bă fio aingura decizie l:it!e- 
lung contestată de public, același pu-

A fost, ta primul riad, meritul Iul 
Amăzăroale care, Împotriva majori
tății pronosticurilor, șl-a pus adver
sarul In situații neplăcute vreme ele 
două reprize, tar In cea de-a IreSa s-a 
menținut aproape perfect egal Iul Po- 
metcu. Șl aid, trei dintre cel cinci 
judecători l-au preferat pe Pometeu, 
des! victoria fusese de partea lui A-

■măzăroale. în schimb publicul l-a dat i 
In felul său- răsplata cuvenită boxe
rului gălățoan. nptaudlndu-1 îndelung 
la Ieșirea de pe ring.
■ Un meci mare a-făcut Ieri Voslle 
Antonin in fgța unul adversar, pur 
ternlc șl foarte tehnic. cubanezul 
O. Palado. Prin; două K.D.-uri. An- 
tonlu; și-a creat suneriorltațeaj nece
sară remarcabilei victorii.

Trei pugllfet! remmiiy, Callslr.it 
Cuțov (ușoară), cubanezul Garbey, 
vlcecampton olimpic (mijlocie mi
că), șl asul maghiar Kajdi lanos 
(somlmljkxdc). n-au avut adversari 
p - măsura lor. tfșttalnd meciurile 
finale la capătul' unor demonstrații 
de box.

Din păcate, in cadrul categoriei 
mijlocii. Nftstac șl Gytirfi au cam 
repetat comportarea din precedentul 
med. de la Circ, menallndu-se timp 
da două runduri. Abia în ultimele 
două minute ale medului, GySrfi a 
atacat decis, Insă Năstac nu e din
tre acela care se lasă ușor încovoiat 
șl.-riposUnd puternic, gl-a adjudecat 
victoria la puncte.

La categoria semigrea, cubanezul 
Gilberto Carillo a cucerit centura In 
fațe boxerului nostru. Horst Slumph. 
care a luptat2 cu foarte multă ambi
ție dar și cu foarte multe™ neretru- 
Jarltățl ! La categoria grea, finala nu 
” ~ ridicat la nivelul de ansamblu al 
turneului. După o luptă confuză, 
I). Zcllnea a dștlaaf la puncte In 
fata Iul Iile Dascălii.

Valerin M1RONESCU

Cronica zilei
"■ ■ ’• . ST "

Ministrul sănfttățH publice sl Iglc- .. - , .
nel mediului din Olanda, dr. Ludvik mlș pentru cultură șl educație so- 
Stuyt, care se află ta tara noastră ctallstă șl a Consiliului Județean al 
ta lnvltâțta' Mlnlslcrulur Sănătății, a " . —. 
făcut duminică dimineața o vizită la 
Grunul industria! de petrochimie da 
ta Brazi șl prin stațlunllo de-odih
nă Sinaia, Buste— „ __ r„'_ î_
după-amtaza aceleiași zile, oaspote-

oamenilor muncii de naționalitate 
germană. duminică. ta Comloșul 
Mic. a avut loc tradiționala sărbă-

, toare a portului șvăbaac din Banat,
tenl k! Predeal în Copil, tineri căsătoriți șl bătrlnl. Im- 

le olandez, Insofît'"de dr." Alexandru tare, nu redat alegoric datini sl o-
Catomfirescu, adjunct ol ministrului blceluri vechi șl hol. tachinate rod-
amătațiy s șo®it ta Brarev;' : ;• a . ■ -■ ■ —-

★
Duminică dimineața ri părăsit Ca

pitala prințul Hamzah Razalelgh, 
președintele firmei „Pernor", preșe
dinte al Camere! de Comerț din 
Matayezla, președintele Băncii de 
stat „Bumlputra”. caro, la Invitația 
Camerei de Comerț a Republicii So- ---------
ctallsle România, a făcut o vizită ta scruw""
țara noastră. *

La plecare, pe aeroportul Otopenl, Duminică dimineața, ta dnemato- 
oa«petele a fost salutat de Hrislache graful „Central" din;Craiova, a avut 
Zambetl, vicepreședinte al','Camerei loc o consfătuire-dezbatere avlnd ca
de Comerț, de alte persoane oficiale. temă filmul documentar românesc,

organizată pe studioul cinematogra
fic „Alexandru Sahla" București, in 
colaborare eu comitetul județean de 
cultură și educație socialistă. După 
prezentarea filmelor „Izvoare", „Cln- 
tetse vechi românești", „Noaptea băr
baților". „Fetița cu chibrituri". „Des
pre omenie șl o voce In jurul lumii", 
cel prezențl — muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile indus
triale ale munJdplulul, cadre, didac
tice universitare, oameni de cultură 
și artfi. studențl șl elevi — au purtat 
ample discuții, venind cu numeroa
se propuneri menite să contribuie la 
îmbunătățirea BCtlvltățll regizorilor, 
scenariștilor șl a operatorilor, subll- 
nllhdu-se. Intre altele, necesitatea e- 
dlnclrll de către creatori o fenome
nului social actual

(Agerprcs)

*
Cu prilejul Împlinirii a 103 'de ani 

de. la moartea lui Ion HaUade-RMu- 
l.escu —'remarcabil ctitor al culturii 
românești moderne — la statuia ma
relui scriitor din Tlrgoyfete au fost 
depuse, duminică dimineață, coroane 

jdej flori-din partea Uniunii Scriito
rilor, Comitetului Județean Dîmbo
vița pentru cultură și educație rodn- 
lfetă șl a altor întreprinderi șl insti
tuții din localitate.

In- aceeași zi. In comunele Ptetro- 
șlța, BBrbuleț, șl Puchenl, numeroși 
locuitori au participat la șezători 11- 

, terare omagiale la care și-au dat con
cursul scriitori din București. Cluj, 
Timișoara, Arad, Brașov, laș! șl alte 
orașe ale tării.

4

Cit de frumos se sare de ps trambulină I (Campionatele miernajionale alt 
României, marcele prin succesele lui Ion Gonea și Melania Docusearâ îr 

fajo unor valoroși concurcnji slrâini)

Io
_ -------------- Jn
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' z. ,
Generatorul de Impuls de tensiu

ne, folosit ta încercarea materialelor 
electrolzolante. a fost livrat uzinei 
.JtȘcctropulere" din Cralovn. Am
studiat macheta acestui generator. 
O bijuterie in cupru șl ebonită. 
Toate aparatele ce vor merse la ex
poziție eu fost montate șl verificate 
de șeful de brigadă Nlcolae Grig<> 
rlță, omul cu mllnl de bijutier, cum 
1 fe.-'H’unșj.InJțțgtlțțit. •l e-Uf, ,

r-..A..teS..Xrejț..ț)ț.nparațele„acg?r, 
tea. Trebuiau construite repede >81 
bine. Doar așa ne-am propus.

Problema care se pune In fata oa
menilor din Institut, de la muncilor 
plnă la director, este aceasta : cum 
să se realizeze obiectivele mal re
pede, In condiții calitativ superioa
re 7 Toată lumea Mie conștientă de 
valoarea factorului timp. O dovadă : 
In chemarea la Întrecere, ca un o- 
blectlv esențial figurează .-scartarca 
duratei de cercetare sl proiectare cu 
1—3 luni Ia un număr de 7 teme 
prevăzute a fi finalizate în 1972". 
Șl se acționează In consecință. Cer
cetarea si proiectarea servomotoa
relor pentru . acționarea mașlnilor- 
unelte cu comandă-program, mlcro- 
motoarelor. ale pieselor ceramice sl 
Izolatoarelor de Înaltă frecventă se 
vor realiza înainte de termenele sta
bilite.

Pentru scurtarea ciclului corceta- 
re-brolectare-reallzare prototip. In 
Institut seXolosește o metodă ce s-a 
dovedit deosebit de eficientă. Etapl- 
zarea’fazelor nu mal este rigidă, el 
s-a asigurat o Inlerpătrundere a lor. 
adică s-a trecut Ia proiectarea ope
rativă pe părți din temele de cerce-

brăcațl In frumoasa costume popu
lare. hu( redat alegoric datini sl o- 
nîclel pămtatulul si:hărniciei oame
nilor do pe aceste meleaguri, prie
teniei ®1 frăției Intre locuitorii din 
această parte a țării — români, ger
man*. maghiari, slrbi si de alte na
ționalități La sărbătoarea portului 
popular șvăbasc de la Comloșul Mic 
au luat parte sl numeroși oameni do 
artă si cultură, folcloriști, etnografi, 
scriitori.

bălor. Vor cădea ploi de «curiă du
rată, mat frecvente In jumătatea de 
nord a țărlL Vlnt potrivi: cu intensi
ficări trecătoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 șl 14 
grade, iar maximele Intre 14 și 24 
grade. In zona do munte va ninge, 
în București i vreme schimbătoare cu 
cerul temporar norm. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vlnt potrivit. Tem
peratura In scădere la Început, apoi In 
creștere.

tare rezolvate, precum șl ta reali
zarea protoiiparllor, Imediat după 
proiectare. In acest fel. s-a obtinuț 
o importantă reducere a termene
lor de predare a echipamentului' 
electric al instalației de forai le 
mare adlnclme. sau al sistemului de 
acționare cu trlstoare n troleibuzu
lui T.V. 2 E. înainte do termen s-au 
realizat șl rotorul pentru aerotermej 
precum șl prototipul pentru co
manda avansului la maslnlle-unelto 

nică. temă ce figurează ta angaja
mentele luate in Întrecere — forma-: 
rea eleclromagneUcă — a fost re-; 
nartizată tSnărulut Inginer Cristian 
Blrcă. Să faci o .mașină care să 
.schimbe forma metalului, nu prin 
operațiile mecanico cunoscute, d 
prin forța timpului electromagnetic, 
este lntr-ndevăr un lucru temerar. 
Pentru Cristian Blrcă. om îndrăgos
tit de meseria sa. ingineria. Ideea 

"s-a.dovedit a fl realizabilă. Proto-
1

ATLETISM. Federația de atletism 
"a Australiei a comunicat lotul do spor- 
JUvl care vor participa ta Jocurile
Olimpice de vară de ta MQnchen.

» Din lot tac parte printre alții Gary 
Knok.țj (400 m garduri). Kerry O’Brien 
(3 000 m obstacole). Larry Peckham 

.feărlt'jra In înălțime). Tony Benson
(50»m). Derek Clayton (maraton)— 

.ta ‘măscuita șl Radene Boyle (pro
bele de sprint). Judith Pollock (400 m).
Jennifer Orr (800 șl I MO m)„ Pam 

f'Ryan (IOT m. garduri) sl Lynn Tillett 
'(săritura In lungime) — 1a feminin.: : ■ " '■ , i '.'Iir. lf\. .. .

_ MOTOCROS. Concursul tatematlo-
,hal de motocros (contlnd pentru cam
pionatul mondial ta clasa Z50 ane), 
‘desfășurat la Avignon, s-a Încheiat cu 
^victoria sportivului belgian Joel Rb- 
Jbert El a ti șt! gat ambele manse ale 
‘competiției, fiind urmnt In clasament 
«do mototitilștll sovietici Moiseev gi
Klblrta sl de- cehoslovacul Halm,

NAT AȚI E. La Leeds (Yorkshire)
■ a Început tntllnlrca Internnttona- 
Slă de nalatle dintre selecționatele 
^ngllel șl ungariei.' Dună prima zl 
.de Întreceri «corul este favorabil gaz
delor cu 57—55 puncte.

s Proba masculină de IOT m liber a 
^fost dșHgată de sportivul maghiar 
,1. Szentlrmay cu timpul de ■BTSno.
tar cea de 1 5OT m liber a revenit an- 

«glezulul N. Dexter, cronometrat In 
Jirai’TrtO. în concursul feminin cele 
,,mai bune rezultate nu Cost obținute 
‘de L. Allardyce (Anglia) — 2’14"3'10 _ ___  ____
".la 2OT m liber sl A. Knczander (Un- eecundă de rugbl a Franței a lntllnlt 
’garla) — 2’45”5/10 ta 200 m braa.

NATAȚTE. Liga <______.1—'.’ —
Lnatatie Întrunită la Stockholm a 
‘.stabilit ca In anul 1073 „Cuna Euro
pei" (Gruoa A) să albă loc ta zilele 
de 18 s! 19 august In Olanda (întrece
rile masculine) șl In R- D. Germană 
(feminine). Grupa B va aven loc la 
'Atena. Nu s-a stabilit orașul care va 
'găzdui întrecerile grupei C. ..Cupă 
.Europei" ta sărituri de la trambulină
este programată Intre 20 si 22 Iulie 
ta Leningrad. Campionatele euro-

pene de Junior! vor avea loc ta Leeds 
(Anglia). Intre 9 si 11 august.

BASCHET. —.Turneul internațio
nal masculin do baschet de la To^ 
rino a fost clștlgăt de echipa Italiei, 
care ta finală a învins cu scorul de 
78—6, (33—20) echipa Braziliei.; Lo
cul trei în ; clasament a fost ocupat 
da echipa Argentinei. învingătoare 
cu scorul de 84—81 (M—35) în fata 

■' Finlandei. > . 1 .
BASCHET. Selecționata olimpică 

masculină de baschet a S.U.A. a jucat 
ta Moscova cu reprezentativa orașu
lui. Baschetbal fetii americani au ob
ținut victoria cu «corul de 91—04 
(40—43). în continuarea turneului 
echipa americană va juca în com
pania selecționatei U.H.S.S.

:■ .■ ■ ,;r! ’■
TENIS. Cu «corul de 4—1 ta fa

voarea echipei de tenis n Iranului a 
luat sflrslt meciul de ta Tel Aviv. In 
felul acesta.'tenlsmanU iranieni au 
eliminat echloa Israelului din ..Cupa 
Davls" în ultimul meci de «imniu. 
iranianul Bousseta Akbari l-a Învins 
cu 7—5. 7—9. 7—5. 2—6. 0—2 pe Sha- 
lem.

VOLEL Selecționata feminină de 
void a Japoniei și-n început turneul 
ta Cehoslovacia Intllnlnd la Pisek re
prezentativa țării. Voleibalistele Japo
neze au terminat învingătoare cu sco4 
rul de 3-0 (9. 8. 11).

RUGBL ș La- Colmar selecționata

în meci amical reprezentativa Cehoj 
«lovacleL Net superiori, rueb'.șil: franj

europeana de au cfeilgat cu severul scor de
- ■ ■ ■ I 68-3 (28—0).

, " l .. .■ .
1—0 ;’ Leicester — Coventry I—0.; Li
verpool — Ipalwich 2—0 ; Manchester 
City — Derby Z ?, ___
Manchester United 0—0 ; Sheffield — 
Cryatal Palace 1—0 ; Southampton — 
Tottenham 0—0 ; Leeds — West 
Bromwich 1—0; Stoke — Everton 
1-1. '

Derby 2—0 ; NolUngham — 
— “Jted 0—0 ; Sheffield —

'j ' t " i • 1 :
CICLISM. Penultima etapă a Tu

rului ddtet al Marocului, disputată 
între Safl șl Eț Jadlda (142 km), a re
venit belgianului Verbooven. crono
metrat ta 4h03'34”. în clasamentul ge
neral continuă eă conducă «ovletlcul 
Ltbace v. ■: •

HOCIIEL — In ultimul Joe al cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață de Ia Tragă, selecționate Ce
hoslovaciei a învins cu scorul de 
8—2 (2—0. 3—2, 3—0) echipa Finlan
dei. Clasanieniul fina] se prezintă 
astfel : 1. Cehoslovacia — campioană 
mondială, 19 puncte ; 2. UJLS.S. — 
16 puncte •
4. Finlanda - 
Germaniei — 
două puncte.

J SCRIMA. ■ 
ț'onală mascul

8—2 (2—0. 3—2, 3—0) echipa Flntan-

astfel : 1. Cehoslovacia — campioană 

16 puncte : 3, Suedia — 11 puneto ;
- 8 puncte ; 5. R. F. a

4 puncte ; 0. Elveția — 
: ..

- (Compe'dțla Interna- 
------------------- lină de floretă pentru 
;.Cupa Găudlni", desfășurată la Bu
dapesta. a luat sfirșlt cu victoria e- 
chipel Franței, care a totalizat 3 vic- 

.torii. Au urmat‘ta clasament selec
ționatele Ungariei — 2 victorii.
României, — 1 victorie și Italiei — 
zero victorii. în ultima zi de con
curs. selecționata României a învins 
cu 9—5 echipa Italiei. Franța a în
trecut cu același scor echipa Unga
riei : !

( --------- -

BOX. — în orașul Le Mans s-a 
disputat o reuniune internațională 
de box: ta cadrul căreia campionul 
european ta categoria ..mlllotie". 
fraheezui lean Claude Bouttier, l-a 
învins nat la puncte ne Italianul 
B-eitlnl. în primele 4 reprize situa- 

.impus net. trlmlțlndu-șl de două ori

63—3 (23—0).

FOTBAL. în campionatul englez 
de fotbal conduce Manchester City cu 
37 de puncte, urmată de Liverpool cu 
58 de puncte (dar cu două meciuri 
mal puțin jucate) sl Derby cu 33 de 
puncte. Rezultatele înregistrate" în 
etapa de slmbătă : Ansenal — West țta a fost,-ogalL apoi BoulUor-s-a 
Ham 2—1 : Chelsea — Newcastle j—~'-T r.c'j.
3—3 ; Wolverhampton — Hudderetteld adversarul ta podea.

)

r

Ultimele ediții ale J. O.,Tn mod 
deowblt acelea din Mexic, au impre
sionat nu numai prin performanțele 
înregistrate., cl șl prin numărul mare 
de concurenți și de țări participanta. 
Putem anticipa că te cea de a XX.-a 
ediție, de ta MQnchen, sportivi! vor 
fl mal numeroși, mai'bine pregătiți, 
tar Întrecerea pentru medalii șl tocuri 
fruntașe se va Intensifica In măsură 
considerabilă. -

Clubul sportiv „Steaua" — una 
dintre! unitățile de bază ale sportului 
de performanță românesc 
făcut o tradiție din a da

i

mărind obiectivele stabilite pentru 
actualul ciclu olimpic ; perfecționarea 
continuă a procesului de Instruire șl 
educare, consolidarea organizatorică 
a secțiilor olimpice, asigurarea con
dițiilor materiale de desfășurare a 
ncilvltâțll ș.a. Inel din anul 19i59, 
clubul a nominalizat pentru Ioturile 
olimpice lărgite un număr de 2&9 
sportivi din rtadurlle cărora, printr-o ________ ___ ________... _ .._____ .
pregătire .științifică, cel puțin 50 k5 mișcarea noastră sportivă pentru pre-X 
înregistreze performanțe valoroase 
pe plan Internațional și să devină tl-

— ®!-a_ ■ tulari al (olului olimpic, românesc
_ _ ___ _ _ _ loturilor caro se va deplasa la MQnchen.

naționale cit măi mulțl sportivi core Pe scurt, care nu fost* roadele con- 
sâ reprezinte cu cinste țara noastră
la marile competiții sportiva inter- iu—™ 
nnțtonale. Peniru sportivii, noștri,
sporirea contribuției la afirmarea șl . ' 2j_’-
consolidarea prestigiului .sportului EZSS
românesc înseamnă o onoare șl o da
torie. Concludente pentru modul In 
rare sl-au îndeplinit aceste obligații 
de-a lungul celor 23 de ani de acti
vitate a clubului nostru — eveniment 
ce-1 vom sărbători ta 7 iunie — slnt 
performanțele celor 155 de sportivi 
militari medallațl ta campionatele 
europene șl ale celor M medallațl la 
campionatele mondiale. Desigur, re
zultatele cele mal apreciate slnt le
gate de jocurile olimpice. -Privind 
retrospectiv comportarea membrilor 
clubului „Steaua" la ultimele cinci 
ediții ale J.O., constatăm cu satisfac
ție că el șl-au adus o contribuție 
substanțială la tezaurul sportului ro
mânesc prin 6 medallațl cu aur. 8 cu 
argint șl 6 cu bronz. De la Helsinki, 
in 1932, undo om cucerit trei me
dalii — primo medalie de aur n 
sportului românesc fiind obținută de 
trăgătorul Ioslf Slrbu — și plnă la 
Mexic, cu șase medalii, dramul spor
tivilor clubului nostru s-a înscris pe 
o linie ascendentă, contribuind la si
tuarea țârii noastre In plutonul frun
taș al Ierarhiei mondiale, la dteva 
ramuri Importante. Numele unor bo
xeri ca M. Dobresen, Gh. Negrea, 
Gh. Hat, al floretlstef Olga Orban- 
Szabo,' al luptătorului D. Pîrvulescu, 
ol calacfelilor Igorov, Coeîuc. Cor
nelia Sided culminează cu marea 
iKKW’.ră sportivă' lolanda Balaș sl 
continuă cu Viorica Vfecopoleanu. Sl- 
mlon Popcicu. cu Ion Batiu ș] Gh. 
Berceanu.

După stingerea flăcării de la Me
sic, glodurile noastre s-au îndreptai 
spre MQnchen, conslderlndu-ne an
gajați total la pregătirea unui nu
măr tit mal mare de sportivi de va
loare ollmpicâ. Pentru realizarea a- 
cestul țel, an de an clubul nostru a 
desfășuraî o actlvitâto Intensă, ur-

iilor loan S3 ter, Ellas Baruch. An
drei Vlicea, Ion Chirlae, soții Nava- 
sarl. Gr. Ioanlde, alături de ceilalți 
tehnicieni care se ocupă de pregăti
rea olimpicilor, constituie pentru noi 
una dintre garanțiile puternice ala 
îndeplinirii obiectivelor ce nl le-am 
propus.

Noi, cel de Ia clubul „Steaua", ne 
aliniem Ia răspunderea ce o poartă 

gfitîrea sportivilor olimpici, Indiferent 
de locul unde se pregătesc aceștia, 
adică -Ia: club sau in cadrul Ioturilor . 
olimpice. ' Menționăm, că unul din 
vicepreședinții clubului este detașat

și tele anti term
ACTIVITATEA PREGĂTITOARE PRE0LIMP1CĂ 

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR CLUBULUI
,s ■

crete ale muncii In acești trei ani ? 
La începutul Iul 1972 figurau ca ti
tulari In loturile olimpice nu mal 
puțin de S9 de sportivi de la „Steaua". 
Trebuie să adăugăm - Insă cft noi nu 
considerăm Încheiată acțiunea de 
pregătire șl promovare, plnă la nive
lul loturilor. In grija antrenorilor se 
mal află alțl dțiva sportiv! suscep
tibili de progrese șl pe care urmărim 
să-l Impunem, prin rezultate cores
punzătoare. atenției selecționerilor.

Ce speranțe oferă suporterilor re
prezentanții „Stelei" 1 Valoarea con- 
firmală a unor membri al clubului ne 
Îndreptățește să apreciem cu toată 
răspunderea că sportivi cum slnt C. 
Corbu, V. Vlscopolcanu, V. Silber- 
rnan, A. Nășise, Gh. Berceanu.’ Gh. 
Stolclu. I. Baciu, P. Coman. fetele 
din echipa de scrimă, calacîștlf Da- 
nlelov șl Slmionov, trăgătorul Gh. 
Floreseu. precum șl Gruia. Gațu și 
ceilalți handbalfeii pot aspira la mo
dalii olimpice.

Competența șl experiența antreno-

. !i
In mod permanent pe lingă loturile o- 
lîmpice, Iar cadrele clubului vizitea
ză periodic pe „olimpici" discută cu 
W șl, in colaborare cu tederaîlile 
sportive, Iau toate măsurile ca pre
parativele să nu fie cu nimic sllnje- 
nlte. împărtășim Intra totul punctul 
de vedere al Comitetului olimpic ro
mân șl al federațiilor de specialitate 
de a se pune accentul în mod deose
bit pe simțul răspunderii personale, 
pe Individualizarea antrenamentului, 
pe disciplină șl dăruirea totală.

Canal Izlndii-ne eforturile princi
pale spre J.O. de ta MQnchen n-am 
neglijat nici schimbul pentru ediția 
din 1076. Avem In secțiile noastre 
mulțl tineri care pășesc pe dramul 
performanțe! si care, prin eforturi? 
pregătire perseverentă, viată spor
tivă ar putea face parte din lo
turile olimpice pentru Jocurile ce se 
vor desfășura la Montreal Pentru 
consolidarea acestui detașament de 
„speranțe olimpice" dezvoltăm pepli 
ulcra proprie, seleeționlnd cu grijă

întrecere cStre toate unitățile de 
cercetare șl proiectare din tară por
nise dlntr-un loo potrivit Pornise 
de la un colectiv hotărlt să-sl ono
reze Integral sl chiar mal devreme; 
sarcinile de plan și anaalamenlele 
luate, să obțină realizări la nivelul 
exigențelor puse de partid pentru 

■dezvoltarea si modernizarea acestui 
Important sector al Industriei noas
tre.

- -
. rt • - '/

1 ■ •. ' . . I
pe viitorii performeri. în aceeași 
idee. întreprindem modernizare.» șl 
perfecționarea bazelor sportive pro
prii, Cu sprijinul Mlnfeterului For
țelor Armate, clubul s-a preocupat 
de dezvoltarea bazei de antrenament, 
avlnd acum săli corespunzătoare pen
tru volei, handbal, baschet haltere, 
lupte, box și tenia, o bază. nautică 
bine utilată pe lacul Snagov, o caba
nă și terenuri lingă Predeal pentru 
pregătirea ta munte a 120 de sportivi. 
Progresează In ritm rapid dezvoltarea 
complexului sportiv al clubului 
„Steaua" din bulevardul' Ghencea. 
unde slnt deja — sau vor Intra trep
tat ta funcțiune ta viitorii ani — te
renuri de tenta, fotbal, rugbl. hand
bal. atletism. Tot aici ae va construi 
șl stadionul de fotbal cu o capacitate 
de 25 Q00 locuri.

I.ii clubul „Steaua", prin munca 
antrenorilor,-tehnicienilor, activiștilor 
șl cu sprijinul'organizațiilor de par
tid și U.T.C., s-a creat de-a lungul 
anilor o atmosferă de lucru sănătoa
să. Activitatea pollllco-educatlvă din 
clubul nostru fel aduce tntr-o mă
sură tot mal: însemnată contribuția 
la formarea conștiinței socialiste a 
tinerilor oporllvl. Prin diverse for
me de’ lnvătămlnt politic, ca șl prin 
acțiuni multiple sl variate de educa
ție politică si culturală, sădim In 
conștiința sportivilor convingeri Ideo
logice si educative ferme, cu e- 
fecte pozitive asupra rezultatelor ta 
muncă șl pe terenurile de sport. In 
eoncepția noastră, procesul taslrac- 
tiv-educatlv al sportivilor poate aven 
numai un caracter unitar ; cele două 

țează 
cetași obiectiv — 
meni sănătoși Ia m._ _____ ,__ ____
pablll de rezultate sportive valoroase. 
De aceea, obligăm pe antrenori să 
fie In. același timp tehnicieni șl edu
catori. să _________
educaționali ai societății noastre — 
școala, familia, colectivul de muncS 
— la formarea calităților morale și 
etice ale sportivilor noștri.

Condițiile create sjKWtlvllor da 
partidul șl statul nostru,’ pentru pre
gătirea lor multilaterală, ne obligă 
să răspundem prin performanțe me
reu ta creștere. Șl nu va fi satisfac
ție mal mare pentru noi. sportivii de 
la „Steaua", dedt aceea de a contri
bui la cucerirea unor no! Inuri olim
pici pentru snortal românesc.

Colonel Maximilian PÂNDELE 
președintele clubului sportiv 
„Steaua*

laturi ale acestui proces se Infiiien- 
recîproe, contribuind Ia a- 
' ‘ ■ formarea de oa-

sănătoșl la minte șl la trap, ca-

llgăm pe antrenori să 
lași timp tehnicieni șl edu- 
ajute’alături de nlll factori 
dl ai societății noastre —

i;
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o Un batalion saigonez scos din lupta la Tan Canh ® 
Bombardarea aerodromului din apropiere de Da Nang

VIETNAMUL DE SUD 23 (Agerpres), — Forțele patrio
tice din Vietnamul de sud contlnuâ să exercite o puter
nică presiune asupra nozlfiilor deținute de trupele sât- 
goneze în diverse regiuni sud-vletnameze.

Nang, patrioțll au' bombardat aero
dromul forțelor americane, ampla
sat in apropierea Muntelui de Mar
mură. Două, elleoptere americane au 
fost distruse. ■

Duminică dimineața, palrlotll au 
■apos anal intens atac fortificațiile 
Inamicului, amplasate în orașul Dan 
Tlcng. la aproximativ 60 kilometri 
nord-vcșl de Salgon.. Ei au declan
șat. de asemenea, puternice bombar
damente cu rachete sl mortlcrc asu
pra instalațiilor militare ale efective
lor saigoneze aflate In zona An Loc 
81 In orașul Phuoc Binh.

în provincia Binh Dinh, Ia 410 ki
lometri nord de Salgon, au fost sem
nalate ciocniri violente Intre detașa
mentele pairioțllor șl unitățile mili
tare Inamice.

Agenția do presă ■Eliberarea rela
tează că. In cumul unul puternic atac 
lansat asupra fortificațiilor efective
lor «algoneze de la Tun Canh. în pro
vincia Konlum, forțele patriotico caro 
acționează In zona Platourilor înalte 
au scos din înotă nn batalion salgo- 
nez șl au capturat patru poziții ale 
Inamicului.

La elrca 10 kilometri sud-est de Da

Mai multe localități 
din provinciile Svay Rieng 

și Prey Veng - eliberate 
de patrioți

CAMBODGIA 23 (Agerpres). — în 
urma atacurilor lansate; asupra pozi
țiilor deținute do trupele regimului 
Iton Noi. de o parte și de alta a șo
selei ce face legătura inlrc Pnom 
Pcnh și Salgon, forțele de rezistență 
populară din Cam Irod gi a controlează 
în prezent această importantă cale 
de comunicație, pe o distanță do 30 
kilometri, de la Svay Rieng piuă la 
frontiera cu Vietnamul de sud — 
relatează agenția khmeră de informa
ții, A.K.I. Ele au eliberat,'de ase
menea, multe localități din provin
ciile Svay lUcng și Prey Veng.

O GUVERNUL REGAI. DE UNIU
NE NAȚIONALA AL CAMBODGIEI 
a dat publicității o declarație in 
rare condamnă eu fermitate bombar
damentele aviației' S.ll.A. asuora 
Hanoiului și llalphonguluij ce con
stituie o escaladare gravă a războiu
lui de agresiune Imnolriva Vietna
mului — transmite agenția China 
Nouă, Declarația cere încetarea ime
diată, necondiționată, totală sl defi
nitiva a bombardamentelor sl ailor 
aele de violare a securității sl suve
ranității R, D. Vietnam,

„Dorim să se pună capăt 
angajamentului S. U. A. 

In războiul din Asia 
de sud-est"r-“ ' * '

• Scrisoarea onor senatori șl 
membri al Camerei reprezen
tanților adresată președinte

lui iNIxon
WASHINGTON 23 (Agerpres). - 

Un număr da 12 senatori șl 69 mem
bri al Camerei reprezentanților a 
S.U.A. au adresat președintelui Ni
xon o scrisoare prin care II solicită 
o întrunire urgentă pentru discuta
rea situației din Asia de sud-est 
„Cererea se datorează dorinței de » 
.vă coiritinlca părerile noastre In a- 
eeajrtS problemă", se arați In scri
soarea care subliniază : „Vă scriem 
In numele alegătorilor noștri- caro 
doresc să se pună capăt angajamen
tului S.U.A. In războiul din Asia de 
sud-est"

;

COMUNIȘTII ITALIENI ISI REAFIRMĂ SOLIDARITATEA 
CU LUPTA EROICĂ. A POPORULUI VIETNAMEZ 

întîlnirea lui Enrico Berlinguer cu Xuan Thuy 
și Nguyen Thi Binh
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Delegația guvernamentală militară 
română, condusă de tovarășul 

Emil Bodnaraș a sosit la Phenian
PHENIAN 23 - Trimisul spectal Comitetului Politic _al C.C. al Partl- 

Agerpres, Ion Gălățeanii, ■ Iranffltrito : 
Delegația guvernamentală miLitarft 
română, condusă do; t/warilșul Emfl 
Bodnaraș, membru al Comitetului E- 
xecullv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Co:i- 
ailiulul do Stat, care va 'participa La 
fesllvltațlie prilejuite de 'Cea',' de-a 
40-a aniversare n’creării’Armatei Re
voluționare Populare CocoeiM, a joșii 
duminică dimineața la Phenian.

La aeroport, delegația a fost IntSm- 
ptoată de Pak Sen C«r, membru al

_
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Festivitatea de la Kumroveț | 
Cuvîntarea președintelui 1. B. Tito
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ROMA 23 — Corespondentul Ager

pres. transmite : Dună cum re
latează ziarul ..L'Unltă". Enrico 
Berlinguer. secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. îm
preună cu Rodolfo Mechlnl. membru 
al C.C.. viceresponsnbil al secția! ex
terne a C.C. al P.C.I.. s-a Intflnlt Ia 
Paria cu ministrul Xuan Thuy. setul 
delegației R. D. Vietnam sl cu 
Nguyen Th! Binh. ministru de ex
terne sl șef ai delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu ai Re
publicii Vietnamului de Sud.

Enrico Berlinguer a sosit la Paris 
pentru a reafirma reprezentanților 
R. D. Vietnam sl Guvernului Revo
luționar Provizoriu solidaritatea co
muniștilor Italieni cu înota eroică a 
poporului vietnamez, condamnarea

in
La Londra s-au desjâ^ural du

minica mcrerilo conjer.nja na
țională pentru sacuritale fi coo- 
pitrare in Europa. Alf Ljotnăs, 
secretarul comitetului da pre
gătire, na-a vorbit despre o- 
biectivela aceslpi ^cofițarinfe. 
nllllUlliUliaa UiULiild -■ uftităfeflo ■ 
două obiective precise, in-pri
mul rind, vrem să aducem in 
atenția guvernului opinia noas
tră asupra necesității de a spri
jini propunerile pentru tine
rea fără intirzterc a conferin
ței pentru securitate fi coope
rare europeană ; in ol doilea 
rind, dorim ca această IntUnira 
să constituie un sprijin pentru 
conferința popoarelor europene, 
ce ua avea loc la începutul lu
nii iunie la Bruxelles".

La conferința națională de la 
Londra participi perie 200 de 
delegați, reprczentlnd cele mai 
largi pături ale populației brita
nice. Printre sprijinitorii confe
rinței ie află deputat! ci Ca
merei Comunelor, membri ai 
Camerei Lorzilor, lideri ai sindi
catelor, reprezentanți ai unor 
organizații politice de femei fi 
tineret, membri al cultelor etc. 
,,Această inlllnire. na-a spus 
Alf Lomas, prllejuiefle un am
plu schimb de păreri asupra 
conferinței general-europene fi 
aruprn modalităților de urgen
tare a premiUrilor multilate
rale, in vederea stabilirii datei 
fi agendei". Cel mai urgent lu
cru In prezent,'a subliniat el, 
făcltsdu-se ecoul unor sectoare 
din cele mal . largi ele opiniei 
britanice fL- In general, euro
pene — este să se treacă fără 
nici o 
practică

biectlvaia aceiași ^copjpnnțe^
- „llauniunaa ‘noastră uțmâf if to ■

sEp.; *•■’

de către opinia publică democratică 
italiană a bombardamentelor ameri
cane. în cadrul întrevederii.’ Xuan 
Thuy și Nguyen Thl Binh nu expri
mat aprecierea șl mulțumirile tor 
fațâ de acțiunile pe care P.C.T. șl 
celelalte forțe democratice italiene 
te dcstâșoară In Italia In favoarea 
luptei întregului ;popor vietnamez 
Enrico Berlinguer a exprimat acor
dul deplin al comuniștilor Italieni ca 
liniile de acțiune ce au fost expuse, 
solidaritatea ®i urările P.C.I. uenlru 
noi victorii sl a reafirmat angala
mentai întregului partid in vederea 
lărgirii activității * de sprijinire 9 
luntei pe care o duce poporul viet
namez pentru * cucerirea păcii s! In
dependenței naționale. 4

*

ZILELE CULTURII 
ROMÂNEȘTI
LA WIENER 
NEUSTADT

t'\*
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dulul Muncii din Coreea, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.PJ3. Coreene, general da 
armată O Jin U, membra al Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, șeful Marelui 
Stat Major a! Armatei Populare Co
reene, general-colone! Han Ik.Su, 
membru al Comitetului Politic al-C-C. 
al Partidului Muncii, șeful Direcției 
Superioare Politice a Armatei, Ci 
Bien Halt, Kim Do Hong, Kim Pong 
Glut, Tzan Clon ‘ Han, miniștri . ad
junct! al apărării, precum șî coman
danți al forțelor militare aeriene, ge
nerali,' ofițeri superiori, reprezen
tanți al organizațiilor obștești. Tova
rășul Emil Bodnaraș șl ceilalți mem
bri al delegație! au fost salutați cor
dial de Pak Sen Cer șl de celelalte 
persoane oficiale coreene.

tai sosire au fcwt prezenți,- de ase
menea, ambaisadontl Republicii So
cialiste România la Phenian. Aurel 
Mălnășan, ,șl membri ai ambasadei 
române. Au fost da față Li lun-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze in R.P.D. 
Coreeană, șl atașați militari al țărilor 
socialiste In Phenian.

Tovarășul Emil Bodnaraș, însoțit da 
iPak Son. Cer, a trecut ta revista gar
da de onoare aliniata pe aeroportul 
din Phenian'și mulțimea prezentă 
care Datora buchete de Dori șl scan
da „maJMO“-„Ura“. Pe mari panduri 
erau scrise. In limbile română și co
reeană, urările „Bun venit oaspeților t 
români care vizitează țara noastră"; 
„Adresăm un salut prietenesc oaspe
ților care efectuează vizite in țara 
noastră cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a creări! Armatei Revo-

1 Iuțtonăre Populare Coreene".
Seara, Pak .Sen Cer a oferit o masă 

prietenenrtcă In cinstea delegației ro
mâne conduse de tovarășul Emil 
Bodnaraș. In cursul dineului, care s-a 
dexffișurat Intr-o atmosferă cordială, 
au fost rostite loasturL

cu fermitate 
pentru ratincarca 

tratatelor încheiate 
. de R. E a Germaniei 
cu I. R. S. S. și Polonia

. . ■ ' ; ,' 1
BONN 23 (Agerpres), —Lulnd cu- 

vlnțui la conferința organizațieidin 
Hamburg a • Partidului Comunist 
German, vicepreședintele partidului, 
Herbert Nlea, a supus unei crltld 
severe opoziția U.C.D.-U.C.S. pen
tru atitudinea negativă manifestată 
față de tratatele, «emhate de Repu
blica Federală a Germaniei cu 
U.R.S/S. șl Polonia. Vicepreședintele 
P.C.G. a subliniat că Partidul Comu
nist German va lupta cjs fermitate 
pentru ratificare șl a chemat forțele 
democratice la acțiuni comune pen
tru contracararea activității cercu
rilor reacționare din R, F. a Ger
maniei.

La rindul său. Herman Gauthier, 
membru al Prezidiului conducerii 
Partidului Comunist German, lulnd 
cuvintul la un mitlng.ee a avut, loc 
la Darmstadt, a condamnat opoziția 
U.C.D.-U.C.S., care Încearcă să sabo
teze ratificarea tralalelor semnate de 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S.'și Po
lonia. El a-a pronunțat pentru Intra
rea dt mal urgentă In vigoare a a- 
ceator tratate. Herman Gauthier a 
subliniat c*ă sondajele efectuate In 
diverse întreprinderi vest-germane 
demonstrează că oamenii muncii 
sprillhă ratificarea tratatelor, amin
tite si pollUea În direcția Îmbunătă
țiri! relațiilor R.F.G. cu vecinii săi 
din Est.

:kl
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BELGRAD 23 (Agerpres). — Președintele 1. B. Tito a vizitat satul ‘ 

' . sfiu natal, Kumroveț, unde a pus piatra fundamentală , pentru^ con- r]
icdlntale I. B. Tito o vizitat aatal

’ • ■■ ■ /*'■'

CuvîntareatovarășuluiTodorJivkov

Principatele Iniflitifii din Vie
wer, Neustadt au arborai dra- 
paMl ilomâmei ; aici s-au det- 
lăfurac .rZUele cuilurii rotriă- 
nefti", manifestare care se adau
gă firului de acțiuni similare or- 
giijiizatg in tillțnîulj;limpi,in,‘

> unui numeros public a avut loc 
vernisajul expoziției „Homănla 
astaai", care prezinte ulziiatori- 
lor frumusețea peisajului țării 
noastre, monumente da artă, 
realizări economice, toctale și 
culturale ala poporului romăn. 
Paralei, o expoziție a cărții 
înmănunchează o selecție da 
opera din diferite' domenii — 
artă, literatură, istorie, politică.

■ Ne bucurăm că putem pdzdui 
„Zilele culturii romănefti" — 
a declarat cu prilejul deschiderii 
exporiției î primarul orașului, dr. 
liant Bărwltziws. Sperăm ca 
expoziția „România astăzi" ii 
contribuie la sMngtrraa rela
țiilor cordiale' dintre țările 
noastre fi să constituie un im
bold — pentru miile de cetă
țeni care o vor vedea — de a 
olzlla frumoasa dumneavoas
tră țară".,

La rind’ji teu, ambasadorul 
român Dumitru Anlnoiu a 
relevat că manifestările cultu
rale românești organizate aici, 
erprcfie , a -bunelor rela
ții dintre România fi Austria, 
dau imaginea preocupărilor 
unui 'popor 'angajat intr-un 
amplu - efort constructiv, a unei 
țări decise te-fl aducd toată 
contribuția la promovarea cau
zei pdcii fi colaborării.

Virginia STANCESCU
Vtenn.

, său notai, Kumroveț,

najlonald fi a tineretului din Iugoslavia.:
• jtjX;; MjMb 

la inițiativa 
memoriale, a spus : Consider că a- 
ceasta inițiativă este foarte lmpor-\ 
tontă și o;rortună. Uniunea combu- 
tunător a dovedit s! do această dotă) 
că so află ne linia promovării uni-,7 
tații întregii noastre comunități./’ 
Inițiativa a fost primita eu brațele) 
deschise’in toate republicile ol raulu- y 
nile noastre. Uniunea combatanților ’ 
a considerat că este Important ca a-ț 
ceasta casă memorială gă se con-,

■ strulască in această * regiune pentru *, 
n se manifesta unitatea țării noas-j' 
tre șl frăția ,popoarelor noastre.-A-i 
ceasta regiune a dat multe lertfe Ini 
timpul războiului, dar sl multi com- a 
batanțl. într-un cuvlnt. de nld. din’, 
această casă memortaiă vor strălucii 
razele frăției sl unității pentru că 1 
aici vor veni tineri și combatanți din’ 
toate colțurile țării noastre. Gestul? 
simbolic pe care l-am făcut astăzi. & 
și pentru care vă mulțumesc în md-f 
diîl cel mal cordial. reBreztatart'țo ,j 
nouă piatră trainică ia fundamentul i 
pe care se Întemeiază comunitatea 
noastră socialistă. Iugoslavia. *,

Peste ci tava zile voi împlini 80 dej/ 
ani. Este un număr destul de măre ț 
de ani. Pot să vă apun și să vă ln-r 
credlntez că șl ta acest! ani voi de-,'5 
pune toate eforturile pentru a ins-. 
tlfica încrederea ce ml-a fost ncor-l' 
dată de tonte popoarele noastre dina 
toate republicile și regiunile, dar In? 
.•medal de Uniunea Comuniștilor si» 
Uniunea combatanților. Am o inimă»’ 
puternică, a soim In continuare Dre-J 
ședințele Tito. Nu știu, poate că ars 
trebui să mulțumesc pentru aceasta 
originii mele țărănești, muncii de-* 
puse din fragedă copilărie dnd. 
înainte de n merge In scoală, trebuia 
s-â.mă scol la 5 dimineața ca «ă 
merg cu vacile la păscut Pârlntiii 
mei nu avut multi copii sl noi. totUS 
lmedlnt ce am IneoDul «ă meraem.j 
nm fost nevoițl să muncim. Fiecare? 
avea ceva de lucru. Deci, poate căj 
tocmai această viată grea m-n lntă-ț 
rit In așa fel Indt am putut să țlnj 
piept multor furtuni șl greutăți. Dar^s 
cea mai mare satisfacție din viata? 
mea a fost aceea că am nulul săi1 
dau partidului nostru, prin actlvlta-ț 
tea desfășurată limp de multi anl^ 
ceea ce am considerat eu ca prole-j 
tar — am fost muncitor șl am cu-î 
treierat ■ mult prin lume că t.-e-, 
bule să rse-dea. satisfacția că am. 
putut să-mi pun serviciile In slulbaj 
clasei muncitoare. In slujba poporu-1 
tul meu. ii! î

ViriM S: 
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But* ijhui, nuiHf ULLr, uiauc u pwa juisau» / . ....
fîruirea Casei ■ memoriale a combatanților din rdzboiul de eliberare ;.S, ----- -I - »----- *

La festivitatea desfășurată cu ■ a- 
cesi prilej nu participat conducători 
al R.S. Croația,, președinții ‘Comite
tului* federal' ăl Uniunii asoclațllld- 
combatănțllor din războiul de elibe
rare națională șl al Uniunii Tinere
tului din Iugoslavia, delegați șl--re
prezentanți al organizațiilor de. tine
ret și organizațiilor de combatanți 
din republicile si regiunile lugoain-

Acțlunea de construire a cosei me
moriale s-a bucurat de im larg erou 
In Întreaga țară, urrnind să fie.ridi
cată prin contribuția tuturor oa
menilor muncii și a organizațiilor 
din Iugoslavia. Operele președintelui 
Țlto, discuri sl benzi de magnetofon 
pe care slnt Înregistrate cuvintărlle 
sale, precum șl Imagini filmate din 
viața sl activitatea sa vor consiliul, 
împreună cu alte documente referi
toare Ia activitatea revoluționară a 
clasei muncitoare Iugoslave sl a U- 
hluhtl Comuniștilor din Iugoslavia, 
fondul casei memoriale.

înlr-o . amplă expunere, președin
tele Tîto n vorbit despre unele as
pecte ale situației politice actuale, 
referindu-se In mod special la sar
cinile Imediate ce stau In fata orga
nizațiilor de combatanți din Iugo
slavia. Apreciind rolul Uniunii com- 
bntanttldr'ca organizație ungaiată In 
construirea socialismului.’ el a sous : 
Am fost întotdeauna convins că mă 
pot sprillnl Intru totul pe comba
tanți. ceaunul din factorii foarte im
portanți al ; societății noastre. Uniu
nea combatanților din . Iugoslavia 
trebuie să fie întotdeauna baza revo
luționară puternică a dezvoltării 
noastre socialiste.

.'Lulnd cuvlntul • cu prilejul receo- 
ției oferite In onoarea fia. pre
ședintele Tlto. referindu-se din nou

de construire a casei

!

PLENARA C C.
AL P.C. PERUAN

UMA 23 (Agerpres). — La Lima ■ 
avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
Peruan, care a analizat probleme le
gate de situația economică a țării. 
Plenara a relevat că evoluția favora
bilă din ultimul timp a economiei 
naționale a Perului sl îmbunătățirea 
condițiilor do viață alo oamenilor 
muncii sini sirius legato do aplicarea 
planului național do dezvoltare pe 
anii 1071—1975.
, ; Elen a rg- piȘlq a m exprimat: [ jșpriM nui 
M/de țpășiirtle guvernamentale /e 
întărire a sectorului de stat din eco
nomie, s-a pronunțat pentru aplica
rea mal largă și accelerarea Înfăp
tuirii reformei agrare. Totodată, ple
nara a stras atenția asupra nctlvllă- 
țir complotiste a reacțl,unll interne, 
caro, specullnd anumite dificultăți 
din agricultură șl din sfere aprovi
zionării, legate do recentele Inunda
ții sl de alte calamități naturale. În
cearcă să profite de această situație. 
In context, partldpanțil Ia plenară 
au relevat că 'principala sarcină a 
momentului actual este întărirea u-■ 
nltățll de acțiune n tuturor forțelor 
nnUlmperiollate din țară.

/a Congresul Frontului Patriei din Bulgaria
*L,;. . •’

selea cincinal nl țării, condiție hota- 
ritoare Pentru realizarea noiitldl so
cialiste'a partidului sl statului, 
pentru ridicarea nivelului material 
si spiritual al poporului, pentru a- 
vlhiul multilateral al Bulgariei so- 
dallste.

în cuvîntarea sa. Todor. Jivkov s-a 
referit și la* unele probleme impor
tante alo silunliel Internationale., El 

'.'â'ăubllnlâCeR linia poUUcU’ .cxtefiie 
a..JJ-C-'B.'.tî,a guvernului R.P,B. este, 
o neschimbată politică de pace, prie
tenie sl colaborare cu toate‘popoa
rele. politică bazată pe marxisn-te- 
nlnLsm șl internationalism proletar.

Dlnd o Înaltă apreciere activității 
celui de-al șaptelea Congres ăl 
Frontului Patriei, vorbitorul » ana
lizat locul, roiul sl caracterul; acestei 
largi organizații de masă In actuala 
etapă de dezvoltare- a -Bulgariei, a- 
rătind că șl in viitor ,ea va juca un 
rol deosebit de Important in Drăco
sul de lărgire n democratici socia
liste «1 de antrenare a populației la 
conducerea tării.

SOFIA 23. — Corespondentul A- 
geipres. C. Amnritci. transmite : în 
ultima z! a celui , de-al șaptelea 
Congres nl Frontului ' Patriei din 
Bulgaria. Todor Jlvkov, prim-seerc- 
tar al C.C. ai P. C. Bulgar, preșe
dinte al Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, a roatit o amplă cuvfntare 
la care s-a referit la sarcinile care 
stau in fata poporului bulgar pentru

■■■■? V
nle dezvoltării soctal-polltlce sl eco- 
nomico-culturale ale tării In perioa
da construirii eocietătil socialiste 
dezvoltate in R. P. Bulgaria, subli
niind ritmurile Înalte. constante 
ale economiei și rezultatele obținute 
în perfecționarea sistemului de con
ducere socială.

Un loc special In exptinerea sa a 
fost acordat activității politice, orga
nizatorico șl Idcotoalco-educatlve 
pentru mobilizarea tortelor crea
toare ale oamenilor muncii la Înde
plinirea sl depășirea celui de-al sa- 
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0 convenție privind con- 
s’îhîiren unei societăți 
mixte între Mineropera și 
I.S.C.E. GEOIVHN, pentru explo
rarea sl exploatarea zficămlntulul 
cuprifer de la Antamlna. localitate 
situată In nord-ve/stal Republicii

>1 s

N. PLOPEANU
Londra.

Peru, in provincia Ancash. a fost 
semnală In urma tratativelor pur
tate cu oficialitățile peruane de că-

amlnare la pregătirea 
a conferinței".

Va avea mai
proiectele similare anterioare ?

vat.din Mexic, cu care ■ discutat «- 
supra posibilităților de extindere a 
comerțului Intre cele două țări. In
formează agenția Prensa Latina.
4 i'iî If" 4

I

America Latină oferă Imaginea 
unei lumi In mișcare. in cadrul că
reia se desfășoară un proces contra
dictoriu, caracterizat printr-o conti
nuă înfruntare, adeseori vtolentă. 
Intre forțele care’ se pronunță pen
tru recuperarea avuțiilor naționale 
Sl o dezvoltare de atac stătătoare *?i 
păturile oligarhice autohtone sl 
străine, apărătoare ale vechilor 
structuri economice sl sociale. Acti
vitatea forțelor reacționare se. accen
tuează Îndeosebi ta acele nării ale 
continentului, unde domină. Încă, 
puternic monopolurile' străine. îna
poierea 91 structurile semifeudale In 
agricultură etc. In acest ultim con
text se Înscriu sl- actualele evoluții 
politice din zona Americll Centrale, 
vizlnd Integrarea celor cinci țări din 
regiune — Nicaragua. Guatemala. 
Honduras, Salvador si Costa Rica — 
intr-o uniune politică a Americll 
Centrale. , ■ ,

Ideea nu este nouă. Imediat duna 
Izgonirea spaniolilor a existat dtlva 
ani o Confederație a Americll Cen
trale. Ultima oară, iniserolul nostru, 
a Încercat s-o pună In practică fos
tul președinte al Nicaragua!. Zălava. 
care amenințase că-sl va realiza pla
nul recurglnd sl la forte externe zo
nei. Acum Insă au fost alese metode 
si căi mal „moderne". La 15 septem
brie. anul trecut, s-n desfășurat In 
Guatemala un congres al parlamen
telor țărilor Istmului. In acest con
gres s-a căzut de acord să se creeze

deși formal acest organism era me
nit să protejeze interesele natfonnle ■ 
ale țărilor din zonă, integrarea ero- 

____ ___ _ _____,_____ _ nomică n slujit, in fapt măririi be- 
Polrl vit acestui, document.. la sfirsl-/ ndficflfor monopol urilor. nord-ameri- 
lul lunii‘in curs, or urma să fie de- cane și alo păturilor oligarhice, din 

țările respective, asociate comnanli- 
lor străine.’ Mal există'Insă și o uită 
cauză, mai profundă. Evenimentele 
politice | petrecute In ultimii ani pe 
contirieniulj lalino-ameriean — revo
luția' cubană. prefacerile înnoitoare 

, din ■ Chile" șl Peru.- etc. —: au de-
' mohstrnt efi Băltirile oligarhice, chiar 

dacă sini siișțLnute de către mono
polurile străine șl.cercurile Imperia
liste 'din afară — nu 'mai oot rezis
ta singure. In flecare tară. în fata 
procesulisl/revolullonnr ce se dezvol
tă. o tenilințeior' tortelor naționale 
de a-șl âmplifica luata Pentru 
emancipare economică si socială, 
centru lichidarea subdezvoltării sl 
aservirii neocolonlnliste, în acesta 
condiții, dnd acțiunile de ordin in
tern — rcDreslunlle nolitienesti. 
comploturile, loviturile de stai mili
tare. faimoasele pronunclamentos. a- 
devărată boală endemică a conti
nentului — eșuează, atunci se în
cearcă folosirea unor mecanisme co
lective cu; caracter IhtemaUonai. In 
scara întregului continent (vezi 
defuncta Alianță' pentru oroarea), 
sau reslrinse la nivel regional, asa 
cum, este I cazul Uniunii Americll 
Centrale. Infitațind Uniunea Americll 
Centrale . regimurile din Nicaragua. 
Guatemala sau Honduras considers

’5' ■ *•-■'/ ::L'.*■ ■*

„comunitatea centro-americană" ca 
premergătoare a unei eventuale re
publici ‘federale. S-a elaborat si un 
fel de constituție a noii , entități, 
r___ 7.^'4.
tul lunii‘in curs, or urma s.fi fie; de
semnat' Consiliul Executiv al Comu
nității. de fapt, un guvern' ccnlro- 
omerican : ar urma, da asemenea, să 
se inițieze un tribunal interstatal si 
un stat motor, al armatei comune. 
Reuniunea miniștrilor de'externe Si 
ațjfirărlL convocată pentru aceasta 
perioadă, trebuie să'aprobe'definitiv 
acest plan, care n si fost, acceptat de . 
către guvernele din Guatemala. Sal
vador.' Honduras si Nicaragua. Gu
vernul costarican a respins planul. 
Potrivit congresului din1 Guatemala, 
este suficient Insă, ca trei guverne 
să ratifice planul pentru cn el sS 
devină obligatoriu si pentru celelalte 
state, dar conducătorii costarlcanL 
care se-bucură de sprijinul Întregii 
opinii publice si al forțelor politice 
democratice, au arătat categoric că 
nu «o vor supune unei asemenea de
cizii. care încalcă Interesele suve
rane ale- tării.

Cure slnt rațiunile constituirii 
Uniunii Americll Centrale ?

Aparent. Inițiativa a pornit de la 
necesitatea salvării Pielei comune 
centro-americane. care este ne cale 
de a ®e destrăma. Fenomenul a 
alarmat guvernele din Guatemala sl 
Salvador — șl chiar șl upele guver
ne mal îndepărtate I — inimicii.

' K3-''z#&K A a a, 4i’ PT'■*’In'is' 
că se vor realiza condițiile de forță 
militare ( o armată cu efective su
perioare oricăreia dintre tărUo sem
natare si Înzestrată ultramodern), 
politice necesare menținerii pa mai 
departe a actualelor ștracluri econo
mico și sociale, întărind totodată 
controlul asupra întregii zone; • în 
fond. deci, uniunea politică preconi
zată este concepută cn un Instru
ment ,de presiune asupra maselor 
populare, un organ polițienesc, Inter
național. Eforturile Bent.ru crearea 
Uniunii Americll Centrale, desfășu
rate mai mult in culisele vieții poli
tice din regiune,, deoarece slnt Îm
potriva voințe! si Intereselor popoa
relor din țările respective. Înseamnă, 
pihă la urmă, o încercare de unire a 
elementelor cele ; mal reacționare 
pentru a se opune fireștilor legi ale 
dezvoltării sociale. Ireversibilului 
proces al prefacerilor structurale de 
pe continent, o încercare de a opri 
ceasul Istoriei. ..Allunta pentru oro
are®" b, decedat In DOfida Imensului 
sprijin politico-economic, din par
tea inspiratorilor acestui program. 
Statele Unite ale Americll. a Impor? 
tentelor torțe anaalate pentru' realii 
zarea scopurilor ce și le oropuseie.

Oare Inițiatorii noii uniuni centro- 
americane preconizate n-au tras 
nld o concluzie In legătură cu sortii 
de reușită a unor asemenea acțiuni ? 

Se vede că nu.;

Valentin PAUNESCU■ '■* S, "' ... *;/ ’■? ‘ .*"
' 1 j’f p. ’ ’ î <, !s_:*u ■' ; '

tro delegația guvernamentală ro
mână, condusă de Ion Mlneu, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologie! — carie ■ efectuat 
o vizita ta această, țară. Po
trivii termenilor convenției sem
nate, părțile au , convenit să par
ticipe ta comun La lucrările pri
vind explorarea si punerea tn 
valoare a acestui zâcămlnt In 
condiții reciproc avantaloase, ur- 
mînd ca jșe baza rezultatelor preli
minare âa m, treacă la consUtuIroa" 
eorfelățll mixte.

Lucrările grapei mixte 
de lucra romftno-cclioslova- 
ce penlra industriile ușoara 
șl a prelucrării lemnului din cadrul 
Comisiei de colaborare economică si 
tehnico-șlltațlflcâ is-au încheiat ia 
Brailslava. In timpul * lucrărilor a 
fost elaborat programul dezvo’.lflrll 
In continuare a colaborării dntrc ui- 
nltațl industriale,șl secții de nroduc^ 
tie' din cele două ramuri industria
le. precum șl planul : de. colaborare 
tehnlco-ștllnUflcâ In ' domeniul In
dustriei ușoara și prelucrării 'lemnu
lui. * ' ■ / ' ' ■

- ■
în urma convorbirilor 

purtate Ia Colombo între 
delegații ale Ceylonului și 
R. P. Chineze fl fO5- s»™™1 un 
acord*, bllatoral- în domeniul naviga-; 
țlel. informează agenția China 
Nouă. Delegația chineză participantă 
ta tratative a. fost primita do primul 
ministru al Ceylonului, Slrlmavo 
BandaranaUte. „ -L <

k
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Primul ministru ui Mal
tei, DOm Mintnff, a efectuat 
simbătă o vizită neoficială de cîte- 
va orc ta Libia, unda a avut o în
trevedere cu șeful statului libian, 
președintele ‘Consiliului Comanda
mentului Revoluție!, colonelul Moa- 
mo- Ei. Gedafl, in cursul căreia ■ nu/ 
fost abordate probleme ale reiațilio- 
bilaterale.

ȘeflințS
Băncii Internationale j 

de Investiții ;, 
MOSCOVA 23 (Agerprers). — Co-> 

.respondentul Agerpres. L. Duț’t,; 
imnsmite : La'Moscova a avut loc, 
cea de-a clocea ședință a Consiliului?

'■ Băncii Internaționale de InvestlțlL? 
La ședință au participat șl reprezen
tanți al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc și ai Băncii InlernaVo- 
nale de; Colaborare* Economică, Șe
dința a fost prezidată de P. Tumur, 
șeful delegației reprezentanților Re
publicii Populare Mongole In Con
siliul Băncii Internaționale de Inves
tiții, președintele conducerii . BănclP 
de Stat a Republicii Popular» Mon-^ 
gole. ii *

Consiliul băncii a examinat șl . »J 
probat raportul anual de activitate s'5 
Băncii Internaționale de Investiți 11 pd1 
nntil 1071, balanța băncii la 1 ianua-s 
rle 1972. distribuirea veniturilor băn\» 
dl p-e anul 1071 șl ltsla suplimentai, y 
n obiectivelor ce vor fl creditate'da 
bancă toropind cu anul 1072. Consi-^ 
Ilul a examinat, de asemenea, 'in
formarea conducerii cu privire lrf’ 
experiența Încheierii acordurilor Ș d® 
credit și a adoptat hotărlri asupra, 
unul șir de nlte probleme alo ncllvl- 
tațli băncii.

Ședința Consiliului Băncii Interna
ționale de' Investiții s-a desfășurat 
Intr-o nimosferă de deplină Înțelege
re reciprocă șl colaborare do lucru.

f 
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA b București,. Plata Sdntell, Tel n 5010.
Box' fîJl. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII

țiel,. .Informează agenția China

o în fine, o n treia surpriză științifică este Intensitatea cimpoiul 
magnetic, Înregistrată Intr-un punct al traseului celei de n doua ieșiri 
pe Lună. Esto vorba, de fapt, de punctul magnetic cel mal Intona des
coperit pînă acum pe salelltul natural ni Pămtatulul.Președintele Salvador I- 

llende ,a 'nlllnlt cu ropre- 
zontanți ai sectorului toduslrlal pri-

>1

In duda apropierii ticrli. ilm- 
bdfâ au căzut In numeroase re
giuni centrale ale Spaniei nin
sori abundente, Însoțite de scă
derea considerabilă atempera- 
turiL A nins, astfel.' ca iarna 
la Avila. Leon si Albacete, tn 
ionele sudice de litoral a iplouat 
puie mic, tar de ore însori te'aii 
beneficiat' doar locuitorii dtn 
Malaga, Cadix. Insulele Canare 
Si alte clleva regiuni.

t îir ,
-începută slmbălă Ia ora 18,45, ora 

Bucure^Uulul, călătoria osirtmau- 
ților John Toiing șl Cliaries Duke 
spre .^Uuntele-de Platri", ținta.ce
lei de-a doua ieșiri efectuate pe 
suprafața selenară cu ajutorul 
,Jeepului lunar", a durât circa 35 
da'nilnutc. Din’ coasta' inunteliil os- 
tronanili au recoltat numeroase 
probe de rocă țî praf lonar, pe caro 
le-au transportai, apoi, cu vehicu
lul lor special. spre modulul 
,,Orlon". După operațiile de descăr
care șl Inventariere minuțioasă, 
mostrele de rocă lunară nu fost de
pose ta bordul modulului.

După cum au declarat specialițtll de la Houston, primele rezultata 
ale celei de-a doua iejlri.pe .Lund a astronaufilor americani John 
Young fi Charles Duke ou produs clteca surprize pe plan fllințl/ic.

• Cea mal marc dintre acestea pare să.fie raritatea uimitoare a 
rocilor cu structură cristalină culese de așlronauțl.

• Cea dore doua surpriză o reprezintă relativa abundență a sfări- 
măturllor de roci de culoare albă, a căror natură rămlne, deocamdată, 
sub semnul întrebării.

Ultimele ore pe lună ale aslronauților
• O PREȚIOASA RECOLTA DE ROCI • C1TEVA SURPRIZE 

PE PLAN ȘTIINȚIFIC
Duminică, Ia ora unu șl 53 de 

minute, ora Bucurcștiulul, Young și 
Dube, au urcat Iu modul, putuhd 
eapăt celei de-a . doua Ieșiri pc 
Lună,-care.s-a prelungit 7 ore șl 19 
minute. Potrivit primelor aprecieri. 
In timpul acestei .ieșiri pe Lună as- 
troiiauțli John Young și Charles 
Duke au parcurs, In total, Il„5 ki
lometri șl au recoltat 40—50 kg ds 
roci lunare.

Cea de-a treia șl ultima Ieșire o 
celor doi astronauți americani a În
ceput duminică Ia ora 17 șl 52 de 
minute, ora BueureșiluluL

li M io. Aoonamemeto te tac la' oficiile poștale 51 dlfuzorll din întreprinderi si instiiuilL Pentru (UAinătate, abonamente prin r.ROMPRESPlt.ATELI A*. 
Calea GHvIțel nr. M—15. p.O.U.
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