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ECRANUL

maistru
Uzările tinerelor vlăs
tare. Nutrit din înalta 

cu 
care îl investește me
nirea ficcdrui. comu- 

fe Naționale a par- nu: de a se ocupa ne- 
" .'J ’ mijlocit da educația

sete da a se mlĂditclor patriei, a

ciocoiul efor- 
creator, al în

trecerii desfășurate responsabilitate 
luo- semnul cinsiirii 
apropiatei Conferin-

Idcdtujerie, «ici,■ Ia 
Hala nouă. Legătura 
de la cir .Ud la uirsld. 
ae la comunii: la pio
nier, este o legături 
frumoasa, rodnică, du- 
raoiiă. in acest an «co
lor de importante rea-

Udului, Reșița în
seamnă ___ J_ _
depăși pa sine însăși, 
înseamnd accesul des
fășurat dinspre mine
reu și oțel către lu
mea mașinilor de înal
tă precizie si randa
ment. către conștiința 
înaintata, siMhaliJlâ a 
făurarilor reșiteni.

In constelația de 
comori pa care mi-au 
întipărit-o in suflet 
itinerarele rejițene s-a 
aflat; da fiecare dată 
omul. Ml-l reamintesc, 
printre multi alții, 
pe unul dintre cei mai 
tineri meșteri, pe 
maistrul Gheorghe 
Dinu. Săptămină de 
săptămlnă, preocupat 
de eficienta sporită a 
propriei actitdldți pro
ductive, acest tindr 
prietenos la wrM W 
așteaptă la poarta u- 
zinei pe cei mai tineri 
prieteni ai săi. copii 
români și germani, e- 
lepi la Școala genera
lă nr. I din cartier. 
Aceasta, intrudt con
știința șa muncitoreas
că ii cere sd-si con
sacre o parte din timp 
pregătirii viitorului 
schimb tlnăr care, nu 
peste multă vreme, va 
bate la porțile muncii, 
industriei, tehnicii el 
științei.

Printre rezultatele 
sale frumoase. In mun- tru este că el insist 
că, se numără ti rea- copiii, s-au decis către

pionierilor. dialogul secări ale rosturilor
intre meșter ji Jnvdlâ- invdfdmintului romă-
cei sa află' deja fn ol 
doilea iau al treilea 
ăn. O dată cu de
prinderile practice, in 
cercul micilor Idcd- 
tușl, acolo, tn inima u- 
zinei, copiii au ..print” 
de la prietenul lor 
ulrsînlc. da la .tovară-

■ ții da muncă ai prie
tenului lor vlrstnlc. nu 
numai taine ale otelu
lui, nu numai știinla 
modelării acestuia.

Pălrunzlnd In urind 
sdptdmlnd da sdpid- 
mtnă. copiii fac primii 
pași In universul unei 
mentalități vlouroase, 
univers firic și 
In eare ei înșiși 
o nouă putere lăuntri
că. ci înșiși simt min- 
dria de a se pregăti să 
fie cindva muncitori șl 
specialiști de nădeide 
ai untri asemenea colos 
industrial de tnalid 
tehnicitate.

Pionierii cin In uri
nă In timpul lor liber. 
Aici lucreard părinți, 
frail, rude derate lor. 
Prietenia legată in 
.Jocul muncii" cu 
maistrul Gheorghe 
Dinu este la fel de 
frainied acum, ca o le
gătură de familie. Ceea 
ce îl bucură pe mais-

nesc, grupa de „tineri 
lăcătuși" pa care o con
duce al (grupe similare 
«in: ta turnătorie, mo
delării, sculărie. elec
trocare si la alte icc- 
tii) a deveni: intr-un 
fel o micro-scoală, ce
lulă trie a cduealiei 
prin muncă si pen:ru 
muncă, a educației co
muniste., Români, ger
manii copiii îsi înfră
țesc și mai temeinic — 
aici fi astfel — gtn- 
durila, iscusința, aspi
rațiile.

Un molia de mîn- 
drie : l-au ajutai pe 
maistru în realizareamoral . ______ ,__ ,

simt unor piese destinate 
paletei turbinei elec
trice. a altor piese im-

In bătăliile diurne, 
spre înalta tehnicitate, 
spre eficientă econo
mică și sporuri însem
nate de producție,-pa- ' 
dagopia muncitorească, 
pedagogia participării 
din iot sufletul la o 
impresionantă operă 
de creafle colectivă o- 
noreacă și luminează 
sute și sute de biogra
fii ale minunatilor oa
meni ai „celdfli de 
foc”.

Mlhal
FfEGULJESCU

muncitorii, inginerii 
ȘI TEHNICIENII 
CUNOSC BINE 

VALOAREA TIMPULUI 
ȘI SE ANGAJEAZĂ:

Un nou obiectiv al cincinalului. 
Fnbrica de ventilatoare și Insta
lații de ventilație din Vaslui, 
a cărei construcție a Început În 
acest an, se ridică vertiginos. 
După cum ne relata inglnerui- 
țef adjunct al șantierului nr. 4 
al Trustului de construcții In
dustriale din Iași, Drago® Alu- 
cu lesei, tn cinci luni din acest 
an, din planul anual de con- 
strucțil-montaj s-a realizat 73 
la sută. Constructorii s-au an
gajat ca, 1a sffrșitu! primului 
semestru, să îndeplinească Inte
gral planul anual de construcțll- 
montaj șl, In continuare, să lu
creze tn contul anului 1073. 
hala monobloc, structura de re
zistență este executată In pro- 

' cent de aproape 100 la sută, tar 
la col de-al doilea obiectiv al 
fabricii, turnătoria de neferoa
se, se ■ toarnă fundațiile.

SARCINILE DE EXPORT 
PE ÎNTREGUL AN 

VOR FI REALIZATE 
ÎN TREI TRIMESTRE

Co’ectlvul fabricii „Sticla* din 
Avrig s-a angajat Inițial să rea
lizeze o producție suplimentară 
d« export în valoare do 3OT DOT 
lei valută dar angajamentul a 
fost îndeplinit In primele cine! 
luni. Acum, n fost suplimentat cu 
4OT OT0 lei valuta, ceea ce dă 
posibilitatea ca nardnlle de ex
port din trimestrul IV pA fie 
îndeplinite cu mult.înainte de 
termen, adică In trimestrul III. 
Toll „oamenii exportului", cum 
li se spune celor care lucrează 
1a comenzile externe, sînt In 
fruntea întrecerii. Printre aceș
tia se afiă echipele’ de sticlari 
artistici conduse de comuniștii 

f Gheorghe NTcod'm, Rudolf Bur
ger. Adolf Scbom. gravorii NI
colae, Roman șl Maria Vănășllă. 
șlefuitorul Vaslle Slrghle, picto
rița Eudochla Pușcaș șl mulțl 

, alții.

CINCINALUL 
ÎN PATRU ANI 
Șl DOUA LUNI

Colectivul întreprinderi] de 
Industrializare a laptelui din 
Șimleul Silvonlei a hotărit rea
lizarea pianului cincinal tn 4 
ani și 2 luni, tn cind luni ale 
acestui an a fost realizată o pro
ducție suplimentară in valoare 
dffj aproape 3 milioane lei tar 
planul de export anual este deja 
îndeplinit In proporție de poate 
B0 la mită. Noile angajamente 
prevăd ca. plnă 1a finele anului, 
colectivul întreprinderii să reali
zeze o producție marfă Industria
lă suplimentară In valoare - de 
peste 3.5 milioane lei. față de 
angajamentul inițial, care era 
de 1 MO 000 leL

t

în continuare la... „Procesul milimetrilor ® La J. 0., handballștil noștri țintesc medalia de aur

P TIR. Performanțe de valoare la campionatele in
ternaționale de la Tunari

® RUGBI. Derbiul etapei a revenit timișorenilor

® BOX. Frumoasa afirmare a tinerilor boxeri români 
la campionatele europene

Alte știri din fără șl de pesto hotare In

Adevărul iese 
la lumină

slblUtatl de reducere a consumurilor șl’ valorificare superioară 
talului, Astăzi relatăm despre dezbaterile în plen,

pereților. De ce apar uneori 
nun In plus 7

— Vă spun ‘eu de co — a___
cat-turnătorul formator NIcolae Cor- 
ean. Este vorba despre Imperfecțiu
nea planului de șcparațle. Sl aceas
ta. din mal multe cauze. Să vorbim 
’espro ramele de turnare...

Tntr-adevâr, după cum a reieșit 
din dezbateri, ramele de turnare au 
o mare Importanță in respectarea 
grosimii perclllor. Dar tocmai la e- 
xecuUa. In uzină, a acestor rome s-au 
înregistrat miel neglijențe. Neglljcn- 

_____ ___(e miel care duc la mari consumuri 
”ConsUtafuTconvenHotuU. în acuza- ■ de metal- pentru că cel 3 mm In 
lori, acuzați, -apărători, portlclpantil 
au efectuat. Pe parcursul unei vil 
dezbateri, o analiză riguroasă a cau
zelor care determină un consum 
ridicat de metal kt diferite d!cm 
turnate.

Reproducem extrase din luările de 
cuvlnt In cadrul dezbaterilor :

..Necesitatea ea piesele finisate să 
fie din cînd în cind clnlărltc. pen- 
irn a se vedea dacă se respectă 
grcuialea lor proiectată, a mal fpșt 
sesizată. Ultima dală, anul Irecut 
S-au luat și m&suri ta acest școp. 
Iată însă că situația a devinlț tiln 
noii cronică. ce -itmorfim neâlun- 
mirile ,7 Măsurătorile fefecluale hz! 
dimineață' ar fi trebuit de mult șl 
mereu făcute*. (Tudor Gerhardt. In- 
glner-șef al urinei).

„în sectoarele de prelucrare a pie
selor pentru motorul Diesel apare 
un aspect care pune tn umbră ținu
ta unei urine serioase : persistenta 
unor adaosuri mori de prelucrare. 
Ceea ce ne-a arătat azi dimineață 
maistrul Keller (adaosurile care în
trec dublul cote! admise — uni slnt 
rezultatul tăierii necorespunzflloare a 
maselolelor. Trebuie văzut ce se fn- 
tlmplă acolo. Doar wi stnteni no! 
mai noDricepuți decit' aitll“. (Tiberlu 
Mîcuțca, lrtglner-sef ai uzinei).

$1 o Intervenție a aoărărîl. Vor
bește inginerul Vaslle Buza, sef de 
birou la serviciul metaluraulul-sef :

— E adevărat, avem uneori mari 
adaosuri la pereții carterului. Tn n- 
cest domeniu trebuie eă acționăm 
ferm. Ce se întimplă Insă ? Turna
rea urâta sută din reperele oenfru 
motoare Diesel ce execute mecani
zat. A!d. precizia este asigurată. La 
piesele mari Insă turnarea se fnro 
manual și atunct anar asemenea fe
nomene. Un muncitor înlătură mn.se- 
loleie Intr-un fe!. altul In alt feL-

— Dar există un dlspozltlv.de tă
iere mecanizată — ao audo o voce 
din sală.

— Există, e adevărat. Dar fixarea 
p!ese! In dispozitiv durează mai mult 
dealt tăierea manuală cu flacăra...

— Aceasta este o manoperă Iefti
na. pe dnd înlăturarea adaosurilor 
prin prelucrare pe freza portal este 
infinit ntal costisitoare. La no! de ce 
nu' vă gfndltl 7 — se aude o altă voce 
a „pârtii vătămate".

— Cum se face că de 11 ani. de 
cînd se team* aceste piese, nu s-a 
găsit soluția unul dispozitiv cores
punzător 7 — a Întrebat altcineva..

Răspunde mafetrul turnător Nleo- 
lae Chirilâ.

— Se pot realiza niște dispozitive 
eare să nu necesite tranaporlfil re
petat ni pieselor. Dar cine să le 
facă 7 Ar trebui să le conceapă teh
nologii. Să vlaă. no! le dăm Idei. 
Credeți că pe no! nu ne doare con
sumul mare de metal 7 Dar trebuie 
gâ fim șl alutațL Sl mai e ceva. Să 
lămurim aid si problema grosimii

Sini adunați !n eală. fală tn fată, 
reprezentanti (muncitori, maiștri. In- 
gineri) al sectoarelor de turnare șl 
forjare, al sectoarelor de prelucrări 
mecanice pentru motorul Diesel, ca 
șl reprezentant! ai conducerii uzinei. 
Ședința este condusă de Ion Cazacii, 
secretarul comitetului do partid al 
U.C.M. Reșița.

plus. adăugați pereților carter. însu
mează la producția "anuală a uzinei 
mH-si mil de tone de metal Irosit.

tn fața „Instanței* este adus un' 
dcsen-marlor. L-a executat in timpul 
ședinței maistrul Aurel Murcșan.

— Eu — spune maistrul lucrez 
la atelierul de fontă, dar hu pot că
mine Indiferent fată de problema In 
discuției Priviți, am tăcut un desen. 
Oare nu s-sr putea executa sl alei 
modelul eu toleranțe negative, ca’ 
In acest desen 7

începe o lunsă analiză a propune
ri! băLrinulul maistru.. Concluzia sa 
va definitiva mal .Urzlu. • , <■■■ .
- JJespre! economiile jle melai «e 
vorbește mult, dar toi mult ar tre
bui să se șl facă. Eu nu alnt de â- 
cord cu tonalul acesta risipii— „Pro
cesul” acesta trebuie să ai—I • facă 
flecare la focul său de muncă. Sl a- 
tuncl, n-or să ma| aoară forme în
desate neuniform, rame nroasic. ne- 
gliiențe. Improvizații caro contribuie 
la Irosirea metalului*. (Helmuth 
Scherer, jef de echipă la turnătoria 
de oțel)

E greu tă reproducem a’.cl întrea
ga dezlMtere In amănunt, eu marea 
el complexitate. Am re'lnut atmosfe
ra sinceră, tie confruntare a păreri
lor, dorința parllclpanțllor de a elu
cida căile de stăvilire a consumuri
lor mari de metal... . Acuzatorii* 31 
..acuzații*, „apărătorii sl Jurații* au 
conchis eă „procesul" trebuie să con
tinue. să constituie o modalitate per
manentă do analiză a posibilităților 
de economisire a mctaluluL De alt
minteri, aceasta a ta: concluzia e- 
nuntată, In încheierea ședlnteL de

Mthal CARANHL 
Adrian IOAN 
Florea CIOBANII

~ r r. • > ,
Cum a fost pregătită șo

seaua pentru sezonul esti
val 7.

„Călătorim pe un drum 
dotat cu sisteme moderne 
de avertizare șl orientare. 
Pe anumite porțiuni, vechil 
parapet! din beton au fost 
InlocuRI cu gllsiere metali
ce. In locuri de răscruce In- 
tllnlm elemente geometrice 
noi i benzi de stoca j. da 
decalerare șl accelerare, in 
comuna Șindrila, consem
năm un element tehnic deo
sebit de eficient din păca
te destul de rar pe drumu
rile țârii : o curbă extrem

PE TEME ESTIVALE

î—i—

J Caniculă I Asaltat, pneumatice, pălării.
Ica si celelalte șlran- umbrele, costume de

duri ale Capitalei, da baie, mingi, tranztatoa- 
m!l de bucureîțenl. re :etc. — 00 de bărci 
ștrandul Mogoșoala o- pentru amatorii de 
ferfl cadrul natura! ne- plimbări pe lac. Pen- 

l coșar unei plăcute-zile tru pofta de mtncnre
/ de agrement : apfi. aer, si setea celor 2 300 do 
ț soare sau umbri după oasueți de-o zi. bufetul
t preferință, terenuri do instalat lntr-o clădire
! sport. Iar pentru ce!
I mici — balansoare,
i Ieri, la ora 12. circa
ț 2 580 de cetățeni găsl-
l seră aid remediul ix>-
)trivlt împotriva câldu- 

r V rit Ce le oferea adm!-
i nlstrațla ștrandului ? 
1 O plajă reamenajată. 
i așternută cu un strat 

suplimentar de nlsln.
y vestiare, un centru de 
i închiriere a obiectelor 
! de plajă — saltele

Si setea celor 2 MO do

nouă, cu ;șorc suri 'de 
. desfacere'— oferii gus
tări. sucuri. bere. Dar, 
2 300 îmnfirtit ' la 0.
I.A.P.L. Vulcan, care 
se ocupă do organi
zarea șl aproviziona
rea acestui, bufet ar 
trebui sfi reflecteze la 
cifra care rezultă din 
această operație arit
metică șl să ia măsu
rile cuvenite, eventual

înființarea unor punc
te volante. In zilele de 
virf. Sugestie voiablta 
șl pentru alte ștran
duri.

Șl o observație a- 
dresată gospodarilor 
ștrandurilor, din par- ’ 
tea Înotătorilor : Hora \ 
din lac s-a dezvoltai i 
in asemenea măsură 1 
Incit, Sn unele locuri. I 
devine primejdioasă J 

. ’ pentru cel ce se arin- ț 
tfi printre Ierburile 1 
crescute .oină la supra- 1 
fată. Sperăm, destgiir. I 
că ce vor iun măsurile I 
necesare ca. tn curlnd. ’ 
Înotul să nu mal de- ) 
vină o „problemă de- l 
llcntă" chiar pentru J 
bunii înotători.

Excelenței Sale FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii Filiplna

MANILA
. Cu ocazia Zilei Independenței Republicii FUIplne, Imt este plăcut să 
vă transmit, din partea Consiliului de Stat, a guvernului român șl a 
mea personal, cordiale felicitări și urări de prosperitate ®1 progres po
porului flllplnez. .

Iml exprim speranța că bunele relații rtabillte Intre țările noastre 
ge vor dezvolta continuu, In folosul popoarelor român șl fîllplnez, al păcii 
îh lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului APOSTOLOS GROZOS
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia
Dragă tovarășe Grozos,
Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, vă transmitem, In numele comuniștilor români, cele mal calde feli
citări frățești șl urări do sănătate șl viață îndelungată. Vă dorim, dragă 
tovarășe Grozos, succese In activitatea ce o desfășura*,! pentru apărarea 
intereselor vitale ale clasei muncitoare șl ale poporului grec, pentru 
triumful cauzei’democrației, Independenței naționale, socialismului șl
păciL

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

, .. .. - ,,-J rbă extrem
de bruscă, eonvcrtllă — 
care-și ridică platforma În
spre partea exterioară, cx- 
clurind > orice posibilitate 
de răsturnare sau de devie
re a autovehiculului. O ca- 

. racteristlcă a acestei artere 
este semnalizarea reflecto
rizantă. In Constanța ®i Tul- 
cea. ea de altfel pe întregul 
litoral s-a asigurat Ilumi
narea tuturor Intersecțiilor 
mal importante, precum șl 
a insulelor de dirijare a 
circulației. Păienjenișul ru
tier al acestei zone turisti
ce a fost „punctat* cu 600 
de indicatoare luminoase..

Impresionează In mod 
plăcut șl alte realizări din 
acest an, ca, de exemplu, 
lărgirea șoselelor pe anu
mite _ Intervale. Recent a 
fost dată tn folosință o a 
treia bandă pe pantele țo- 
selei HIrșova — OvIdlu TL 
In comuna Crucea, unde nu 
avut loc mal multe acciden
te. nu s-a mal produs nici 
m&câr o singură tampona
ră de la crearea noii 
benzi. Remarcăm darea tn 
folosință a unei șoșele oco
litoare. caro a separat tra
ficul de tranzit al munici
piului Constanța de circu
lația orășenească In același ■ 
context sa pot înscrie șl 
eforturile pentru lărgirea 
drumului. In vederea creării 
a 4 benzi. Intre stațiunile 
Eforie Sud sl Neptun. Trep
tat. din rețeaua de drumuri 
8,nce<*e! zone turictlcp an 
fost înlăturate obstacolele

Muncind eu eforturi sporit» 
pentru realizarea angajamente
lor reînnoite, constructorii de j>® 
șantierele platformei Industriale ■ 
Tlrgovlșie-Sml. de unde a pornit 
chemarea la întrecerea socialistă 
pentru realizarea și depășirea 
planului de investiții pe anul 
1972, raportează că au ob
ținut Importante succese In 
cinstea apropiate] • Conferințe 
Naționale a P.C.B.

Pe șantierul modernei uz!n» 
de strunguri, de pildă, au,-fost 
executate montajul șl probele 
mecanice la principalele linii 
tehnologice prevăzute pentru 
Bfîrrit-j] primului '.semestru La 
rindul lor" constructorii uzinei 
de «arap electrice ‘„Romlux* lu
crează in avans cu aproape 39 
de zile față de grafice. Toata 
acestea confirmă hotflrlrcg mun
citorilor, inginerilor șl tehnlcle- 
iillor de aid de. ‘a termina cu 
JSO do zSo ma] devreme aceste 

’două mari obiective industriale 
ale actualului cincinal.

La fel. ca In toată țara, prin- 
etpaiul obiectiv In marea ln-

trecere d in acest an al construc
torilor dobrogeni este scurtarea 
termenelor de dare In folosință 
a unor importante obiective. 
Printre angajamentele supli
mentare luate de colectivele 
Trustului de construcții local 
Constanța ve Înscrie darea In 
folosință mal devreme a 15 o-
blec’Jve .social-cuirurale șl eco- ’
noriilce, printre care comp!exale *
zootehnice de la Albești șl •
Murfatlar șl complexul avicol de <
la Lumina. Angajamente a- <
semănătoare șl-au luat șl mun- <
cttoril Trustului de construcții (
lndustrialo și al Trustului de .
conșlrucțll șl îmbunătățiri tun-! .
clare. Ele privesc scurtarea ter-- 
menulul do dare In exploatare a ’ 
antrepozitului frigorific șl Sta-! < 
țloi de reparat utilaje sl niljloa-- < 
ce de transport, din Constanța ( 
— cu Bă de zile, complexului < 
pentru creșterea' vacilor de la ( 
Tortomanu — cu 30 de zile, .
precum șl amenajarea pentru 
irigare a 5 COT ha in cadrul com-' 
plexului Carasu — cu 30 do zile ’ 
mai devreme. *

(Agerprex) <

Harold Wilson
Dumlnlc.9 a sosit tn Capitalii Ha

rold Wilson, liderul Partidului La
burist -din Marea Britanie, care, îm
preună cu soția, va face o vizita in 
țara noastră. Oaspetele este Însoțit de 
sir Rudy. Sternberg, om de afaceri, 
Charles Morris, membru al Parlamen
tului, șl Anthony Field, secretar per
sonal

i sosire, pe aeroportul Intemațlo- 
OiopenL oaspeți! britanici au fost

salutați do tovarășul Manea Mănescu, 
membru ol Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. cu soția. Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R., și 
Gheorghe Oprea, consilier la C.C. al 
P.C.R.

Au fost, de asemenea, prezent!, 
Derick Rosalyn Ashe, ambasadorul 
Marii Britanii la București, cu coțla, 

alțl membri al ambasadei. ‘(Continuare tn pag. a III-al
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Fafâ de solicitările sezonului

periculoase. Astfel, Tn cele țară. Ea are o capacitate de
3 puncte da tristă faimă ale 80 COT litri benzină, pentru

. intersecția toate cifrele octanice (CO 73
CO SO șl CO 08) șl pentru 
toate tipurile de mașini. Sta
ția — cara-și va Începe acti
vitatea In eurind — va pu
tea alimenta concomitent 18 
autovehicule.

Nu-I mal puțin’ adevărat

litoralului — 
drumului ce duce spre 
Cosii neșll cu DN 39, punc
tul Lazu. unde o vale In 
formă de șa 11 îndeamnă 
pe neavizați la viteză șl 
zona, „Cișmea” de Ungă 
Mamaia — unde anul tro-

Kt-S -t', $ A fit Ș ’■? £ Ju tyșb' Y n, V
<

Da asemenea, montarea pe 
o distanță de 4 km ■ para- 
peillor metalici ?! a plăcu
țelor reflectorizante este 
mult rămasă in urmă. Alte 
porțiuni "din șosea — pe 
drumul DN 2. la km M de 
la Ieșirea din Slobozia, pa 
drumul DN 2A. In km 141, 
Intre Eforie Sud si Costl-

!u

s

I
în obiectiv: traseul București-Litoral
cui au avut Ioc 18 acciden
te din cauza lipsei de vizi
bilitate. so montează acum 
reflectoare suspendate.

O măsurii deosebit de u- 
tlla 'este aceea luată de u- 
nele organe locale de a în
chide drumurile laterale 
lipsite de Importanță, prin 
Intermediul cărora diferite 
vehicule cărau zilnic In șo
sea mal ales pa vreme 
ploioasă, tone de noroi, pie
triș șl nisip Nu poate fi 
trecută cu vederea nld 
noua stajîe „Peco”, de la 
intrarea In L’rzleenl, una 
dintre cele mai mori din

Insă cS pe această arteră 
am remarcat si o serie da 
lipsuri, vădind defecțiunile 
activității de contre! desfă
șurate de direcțiile regio
nale de drumuri șl poduri 
răspunzătoare și chiar de 
către Direcția generală n 
drumurilor din M.T.Tc. Lu
crările de regenerare a Im- 
brăcămlnțll asfalțlce. spre 
exemplu, au fost piu’ectate 
să se efectueze la începutul 
anului pe o lungime de 23 
km. pe drumul DN 2A. In
tre Slobozia șl TăndflreL 
Dar nld oină in brezunl ele 
nu au fost Încă terminate.

nații, sau la Ieșirea din o-. nu . ,c-urea porțiunearașul Babadag - ®e prezln- ju! cs(„ 
tâ o, seamă de deficiențe i ,j’n ț’eaS( 
denivelări, mormane de bo
lovani șl pietriș, obstacole 
periculoase pentru securita
tea traficului rutier. Chiar 
In Intrarea în Slobozia 
(dlnrpre Tăndăref), drumul 
este In întregime distrus, 
obligi ud pe conducători, rit. 
piloteze cu nesfirșite pre
cauții.

Frecvent pot fi tattlnlte . 
aproape de Tfindărel auto- 
lurismc cu parbrizele spar
te J I. Cauza 7 Constructori! 
au aruncat ta tailmplare

pe șosea un ssrat cribîu- 
ră țpletriș. mărunt) posta 
îmbrăcămintea astaltlcă. pe 
o porțiune de dțiva kilo
metri, omiUnd. să toarne ne 
deasupra bitum, să-l com
pacteze șl să avertizeze pe 
conducătorii auto.

O Impresie destul de ne
plăcută provoacă aconsta- 
mentele. Pa porțiuni foarte 
mari. In localitățile Cose- 
renl, Urzice ni. Slobozia și 
in afnra acestora, acosta
mentele rint neamenajate, 
denivelate, cu gropi către pe 
timp de ploaie se transfor
mă In băltoace. Po teama 
mu In grija cui sint lăsate 
aceste acostamente 1

Montarea de no! parapeți 
metalici si repararea celor 
exlstenți a scăpat din ve
dere șl In acest an organe
lor noastre de drumuri șl 
poduri. Pe porțiuni întinse, 
cum ar ti, spre exemplu. In 
Rectorul Țăsidărel — Glur- 
genl, piuă la podul de peste 
Dunăre, unde șoseaua ca
pătă configurația de ram
bleu, lipsesc parapețiL De 
asemenea, indicatoarele de 
orientare șl avertizare slnt 
insuficiente ; in T tindă re 1,
cele două treceri de nlvel- 
rale ferată, dLn centrul lo
calității nu slnt semnaliza
te corespunzător, ca de alt
fel și lucrările ce se execu
tă pe partea carosabilă și de 
amenajare a acostamente
lor și șanțurilor. Marcajul 
pe partea centrală a șose
lei șl la trecerile de pieton] 

.. In localități, In afară de 
-nrțlunea strictă a litoralu- 

ca sl inexistent
Tn legătură cu posibilită

țile de îmbunătățire a cir
culației pe șoselele din a- 
ceaslă zonă aglomerată 
menționăm. Intre altele, ne
cesitatea reglementării 
timpului de staționare șl 
parcare tn anumite zone, 
semnalizate prin Indicatoare 
ș! marcaje samnlflclnd du
rate diferite de permisiune 
parcări] șl atațlonărlL 
Lt. col. Muqnrel 
ROȘIOHU
Dumitra MINCULESCIj
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te poî cuceri forța care patronează lemnul, trimite cu glodul mult mal 
echilibrai gravurii, melodiclwlea as- departe. Scobiturile poliței, liniile din

i'

s

fa

Închiderea cursurilor
sr •

Moldo-

SCHIMBURI CULTURALE

ECRANUL

Smaranda 
OTEANU

Droductie 
dedicata 

eonii In 
hltleristl.

„Vlaîcu Vodă" ; de AI. Davila 
(marți.'13, ora 20).

De aceea s-a dus in 
o care a or cani
de clar a P. Boa-

® Vă recomandăm, de a» 
in cadrul emisiunii de limbă 
nă (simbătă 17 Iunie) T.„~_ . _ 
merieh Schiffer. Imaginea : Hya 
Ehrenkranz. Regla : Christian Berger.

asemenea,
....“ germa- 
ProfUul : E-

CARNET MUZICAL

GALA RECITALURILOR 
DRAMATICE

•b.Sjr.a'?/ Dumitru M.( ION
,:n>„-aa-— 1 hi» afr iniin

’ .'"«-it. 'șHs 'șa tî
-a- frvn fi'co'",

© CvartetiH „Phlllarmonla" pre- vid, prezintă miercuri 1K 
zlniă ln această seară — ta Sala Mică, un concert Morari. 
Mică — un concert do muzică ro
mânească și franceză.

• Sala „G. Enescu" a conscrvnto-

revendicative alo

Foto : Gh. Vintllă
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La galeriile de artă „Apollo", doi 
artiști plastid I?i expun lucrările : 
Geta Brătescu și lllaseu Gh. Călt- 
nești. Formula de echipă binară ml 
se pare fericită ln acest caz ; expo
ziția este patronată de acea imitata 
și seriozitate indlsi>cmabiSe artelor 
plasîîce.

Expunlnd tapiserii și grafică, Geta 
Brăteseu face dovada und profeaio- 
nalltățl ln adevăratul sena al cuvln- 
tului. Rigoarea., unitatea câtor două 
moduri de expresie conduc către un 
spațiu al lucidității ; ta Geta Brăt&s- 
cu, produsul artistic este sensibilizat, 
In doze exacte, subtile. Artista e ln
tr-o continuă lupta cu echilibrul cu
lorilor. Grafica șl tapiseriile se des
chid ca un ochi al aceleiași familii :

echilibrai gravurii, metodicitalea ... 
pră, surprinzătoare a obiectelor, a 
fragmentelor do obiect. Chiar ființele 
închipuita do Geta Brătascu slat des
compuse, Ln fragmente posibile, tn 
apațil-oblect uneori autonome, cu 
putere de sugestie flecare Ln parte. 
Am putea exemplifica cele spusa cu 
ajutorul desenului „Clinele atelieru
lui" sau „Slrmă șl suflător In fața 
geamului", ori cu tapiseriile „Statute 
volantă" (Cosmonaut bizantin) șl 
„Suflător-Insectă".

In cazul Getei Brătcsscu, apropierea 
gravură-taplserie este una logică,gravură-taplserle este una logicfl, 
unelleîo (evident, fădrtd abstracție de ■ 
forța materialului folcjslt) stat ace
leași, rigorile 1ml par Identice, con
strucția neuntntad alte praguri emo
ționale. rețeta fiind a aceluiași ate
lier. Lucrările sale au darul do 
a Informa, de a comunica, de a «e 
adresa privitorului ; ele vorbesc pe 
un ton nxKicm, grăiesc adevăruri în
cărcate de sinceritate și tensiune. Aș 
lua dta nou, ca exemplu, tapiseria 
„Statuia volantă" (Cosnonaul bizan
tin) șl tapiseria cu umbre do covor 
românesc.

Unitatea celor două modalități de 
creație ml se pare perfectă : Geta 
Brâtescu nu-șl poate îngădui Jocuri 
pândite dc facilitate ; rigoarea, echi
librul ar fi stricate ca Intr-un Joc da 
obiecte ta care n-nr mai exista ființa 
care le dirijează In atelier, ta spațiul 
Intim șl familiar sau ta afara atelie
rului

niesen Gh. Căltaeștl este un recu
noscut poet al lemnului, un artist 
ajuna ta maturitate, slăpta al unul 
stil propriu.

La Iliescu Gh. CBltacțU se conto
pesc forța ?! măreția, - sublimul și 
metancolta, durerea și bucuria, mo
numentalitatea. Privind sculpturile 
Iul Câlineștl, te cucerește fltozofla 
care le patronează, măsura, echili
brul Este un artist al lemnului care 
nici o clipă nu se lasă furat de jocul 
Ideii gratuite. Ideea enie eupusfi unul 
lanț toglc frazat, e minată către un 
miez de flacără,, către simbol. în

Un militant înflăcărat

Orchestra de cameră

cui ; lemnul său este născut pentru 
poezie, pentru metaforă, căci ce alt
ceva poate fi Pasărea hotarelor docil 
o metaforă cosmică, un strigăt maio- 
dios al lumd noastre. Acest strigăt 
e atlt de aproape de armonie Incit 
te poți Întreba, In cazul poeziei ar
gheziene, care-1 Urnita ce separă bru
talul de suavitate și armonie. După 
cum poți fl tentat să crezi că eculp- 
tura Căluțul de marc, prin . grația, 
prin delicatețea acestei,Jivine încoro
nate. e gestul unul Joc secund dc 

.esență barblană. Dar dtâ nețărmu
rită, cită curată bucurie e strinsă ln 
formele acesta! sculpturi I Polița, 
dincolo de rădăcina sa țărănească, 
dincolo de frumusețea șl echilibrul 
el, de eleganța cu care e Înnobilat

drepte, ovale, pMoarelo do susținere 
Btau sub aceleași Însemne cosmice : 
polița e un etaiom de balanțe, de 
dntare ate bogăției spirituale a imd 
familii. Pc ea se poi Înșira bucatele, 
plinea și sarea. PoIIța-1 ctatarul care 
poate uni glndul omului și adevărul. 
E un fel de obiect Înnobilat cu darul 
de a glndi. Metafora este evidentă. 
Lar simbolica imaginii sculpturale, In 
nmpla-1 desfășurare, este una de na
tură logică, puternic susținuta cu. toa
te rădăcinile, indiferent dc șlmpllfl- 
cărilc Impuse de abstracțiune. In 
Imaginația Iul Illeseu Gh. Căllneștl, 
Fercaslra este precum o deschidere 
a sufletului poporului nostru, care, 
privind spre universalitate, șl-a alcă
tuit pentru viata un spațiu logic, loc 
prin care privești, ca prin pragul unul 
templu, lumea plină de miracole.

Sculpturile iulTlleacu Gh. Căllneșt! 
au un profund substrat filozofic, sus
țin un univers profund specific, vta 
șl merg do la izvoarele unei înțelep
ciuni de milenii. către lume, către 
cllpcte vlltoruluL îmi amintesc o 
nculptură mai veche a artistului, Pi
cătura. Metafora timpului șl a spa
țiului era grandioasă. La o altă scară, 
metafora o Intllnlm (evident altfel!, 
ta Miezul păniintnluî șl Jn Dăruire. 
Miezul pămintulul e o sculptară care 
a căpătat trăsăturile unei roci dure : 
pure un rod uriaș, pietrificat, wn mo
del al repetării diurne a fructului.

Timpul (omagiu lui Brăncuși) .are 
acea puritate a cadenței clipelor. Ele 
coboară ln trepte de pe creștetul gln- 
dltorului paste buze, căire inimă.

Cele 13 dceeno miprinso ta expozi
ție slut, de asemenea, o plăcută sur
priză. niescu Gh. Câllneșt! face do
vada unul simț distinct al proporție), 
al metaforei ; ®ub chipurile imagi
nate de autor distingi sculpturi tre
cute șl viitoare. în cazul Iul Ulescii 
Gh. Cflllnejli, sculptară șl desenul 
par oă fie două rezultate distincte ale 
aceluiași har.

38 de Instrumentiști 
- "i au format 

cu 2:9 dc ani 
„ . Au

Instituit un mod de a 
lucra spec! fio muzicii 
snmerale, fiecare mem
bru al orchestrei con- 
duclrtdu-șl singur In
tervențiile (după uni
tatea comună însă de 
glndlre pe care a ho- 
tărli-o întregul ansam
blu). Flecare apariție 
este o demonstrație de 
Virtuozitate, de muzl- 
caJitate. Se prezinte cu 
ua repertoriu larg : de 
la muzica veche ta lu
crările clasicilor cehi 
— Vorlseks, Mysllve- 
cek, Stamlc. Dvorak, 
Janacek — ta crea
țiile compozltoriio- 
conlemporanl — Jlrl 
Jaroch, MUoslav Ka- 
b&lac... Din 19®, nu 
mai este dependentă 
de nici o altă orches
tră simfonică sau de 
radio șl devtae orches
tra do cameră din 
Fraga.

După orchestra de 
cameră din Paris, pra- 
ghezll, cu un program 
simplu : Stamlc, Mo
zart. Martlnu. Dvorak, 
au cucerit Indiscutabil 
publicul bucureștoan. 
Cvartetului orchestral 
ln Fa major op. 4 nr. 4

i Praga
urmă c_ __ „ 

un grup cameral.

de Karel Stamlc l-au 
accentuat 
courile ‘
Fluent, sclipitor, se 
etala acordajul perfect 
■1 orchestrei, omoge
nitatea, deplina înțe
legere asupra ultimu
lui detaliu. 39 de In
strumentiști fără di
rijor, La semnul dLscret 
al concert-maestnilul. 
au făcut ca lucrarea 
Iul Slamlo să strălu
cească. Cvartete sin
cronizate sau orches
tră de coarde sau un 
cvartet In care vocile 
dublate Intr-o singură 
suflare urmau desfă
șurarea ; kt toate 
muzica avea o prezen
tare Impecabilă. Mu. 
zlrjenl! celti delimi
tează bine nuanțele. 
Uneori atacurile bruș
te, trecerile rupte, dl- 

’ ferențele de Intensita
te de la un pasaj la 
altul por să surprin
dă. Dar exactitatea, 
răspunsul prompt al 
fiecărui Instrumentist 
asigură o curgere fi
rească ; nimic forțat 
Ne amintim de Prea- 
to-ul din Simfonia nr. 
28 ta Do major K.V. 
MO de Mozart, de crea- 
cendo-ul final atit. de 
bine dozat, cu o con
centrare de tensiune,

rului bucureșteon găzduiește mline 
seară un concert ai clasei de dirijat 
a profesorului Constantin Bugeanu.

• Orchestra de cameră a filarmo
nicii bucureștane, condusă de violo
nistul concert maestru Avy Abramo-

mult c- 
mozar ilene.

apoi eu o rezolvare 
Jeră. optimistă.

Convingătoare a fost 
șl redarea lucrării lui 
Bohuxîav Martlnu — 
Serenada pentru vioa
ră șl violă ; mal' ales 
părțile repezi (Allegro 
și Allegro con brio) 
cărora interpret!! le-au 
dat uri ritm susținut, 
au evidențiat influen
țele folclorice, tălmă
cirile rafinate, solidi
tatea scriiturii.

Sulta cehă op. 39 de 
Dvorak ne-a adus a- 
mlnte de o altă lucra
re a compozitorului șl 
anume de „Dansurile 
slave". De fapt, In 
crealla ®a, Suita a pre
gătit Dansurile. Ro
manticul Dvorak a 
nomlt de ta structu
rile bine știute pentru 
a poetiza melosul, a 
comenta cu nerv .In
tr-un grai orchestra] 
colorat suflul lor. Or
chestra de cameră din 
Praga, de -la „Pasto
rală" la „Furlnnt" s-a 
angajat Intr-o tălmă
cire sensibilă; elegan
tă, așa cum cereau no
tele lăsate pe partitu
ră, au transmis fidel 
vibrațiile slave dvo- 
raklene.

yld, prezinte miercuri ta Sala
® Liceul de muzică „G. Enescu", 

ta colaborare cu orchestra de studio 
a Radlotelcvlzlunll române, condusă 
dc Carol Litvin, organizează joi, 13 Iu
nie, ta sluti tool din sir. Nuferilor, un 
Concert de concerte cu participarea. 
soliștilor Marica Șcrban, Roxana Li
vada, Alexandru Orbau ți Dan Poe- 
nariL

sculpturile sale, narațla nu-jl'aflS to-

e Teatru] T.V. prezintă tn o-einls- 
ră ne țară : „Pledoarie pentru un re
bel* de Emanuel Roblfcs — una din
tre cele mal interesante piese pro
gresiste si militante ale dramaturgiei 
occidentale din această stagiune tea
trală ; o „pledoarie" convingătoare 
uenf.ru angajarea ln lunta do elibera
re a nopoarelor ln numele Internațio
nalismului nrolelar. o dezbatere nuan
țată asupra eticii Iunie! revo’.ulio- 
nare. Regia șl adaptarea pentru T.V. : 
Horea Popescu.

Interpret : Fory Ettcrle. Blnca To- 
moroveanu. Peter Paulhoffer. Victor 
Rebengiuc. Damian Crișmaru. C. Băr- 
buleecu. C. Rauțchl. Victor -- ■ ■ 
van, Mlhacia Bula sl multi alții. Sce
nografia : arh. Teodora Dlnuleccu. 
Imaginea : Edwlga Adelman. C2 
Lungu, Aurel Copos. Al. Condurache 
(mart!. 13 Iunie ora 23.09. progra
mul 1).

o TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA anunță premiera „Vicle
niile Iul Scapln“ de MoUâre. Regla 
Emil Reus : scenografia : Doina Al- 
măsan Popa. Interpret! : Gheorgho ' 
Pătru. Florian Tânase. Ion Codeni,. 
Lucia Doroftel. Irăne Hamann, Mi
ron Șuvăgău (Silvestre).

• TEATRUL „SITUAI EMTNESCU" 
DIN BOTOȘANI anunță nrcmlcra no 
țară a ntera’l „Eu sini tată] copiilor: 
do Angela Bocaneea. Resin : Marietta 
Sadova ; asistent : Dinu KIvu. Sceno
grafia : Elena Buzdugan. Muzica : 
H. Mflllheahu. In distribuție : Doina 
Alexe Popexcu. Ana Vlădescu-Aron, 
Virgil Ralclu; Coslln Tllețcii. Silvia 
Brftdexcu. Mlrcea Otaru. Geta niescu. 
Vlki Androncscu. Iidlko Iarcsek șl 
illll.

TURNEU BUCUREȘTEAN

Comitetele județean șl munlcin.il 
de cultură ,ți educație sodnllstă- 
Bacău. revista ..Ateneu" sl Asociația 
oamenilor de artă din Institutele 
teatrale șl muzicale (ATM) organi
zează Intre ÎS—18 Iunie ..Gala ; reci
talurilor dramatice". Cu acest- prilej 
vor DUtea fi urmările numeroase ma
nifestări artistice. Să menționăm mal 
întil recitalurile de poezie susținute 
do artista emerită Irina Răchlteanu 
Șlrianu. „Eva Pătrfîșcanu. Ina OUlLa 
Ghiulea. Dan Nasla. Dumitru Furdui 
și Sorin Postelnicii.

Elena sl Toma Caraglu vor prezen
ta la Bacău „Shaw Brecht". Tudor 
Gheorghe va Interpreta ..7 balade:. 
Tn cadrul unei seri de divertisment, 
Amza Peiea va prezenta cuplete, Iar 
Stela Popescu ..pagini" din teatrul de 
revistă.

Un concert susținut de doi soliști 
va comDtela șirul reci felurilor.

Manifestarea include sl spectacolele 
cu ple’e intr-un .act : „Premiera" de 
John Cromwell (cu Olga Tudoraehe 
șl lefi Malache) ți „Cina la \nreme de 
veghe" de George Genolu (interpret!: 
Cătălina Murgea șl Stellan Preda).

Paralel cu ' aoectacolele — Bacăul 
va găzdui în perioada amintită o dez
batere cu temele : „împliniri șl dezl- 
derate-ln teatrologia românească con
temporană". „Teatrul profesionist sl 
teatrul de amatori''

î ■■

La Ateneul Român a avut loc. du
minică dimineața, festivitatea do în
chidere a cursurilor Unlversllățil 
populare București po anul 1971—1972.

Lulnd cuvlnlui. rectorul Universi
tății populare București, acad. Remua 
Rădulek vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, a 
relevai activitatea desfășurată de acest 
așezărnlnt de cultură, a arătat că 
cele 02 de cursuri și cicluri de ex
puneri înscrise tn programul anului 
de Invățămlnt recent Încheiat — cu 
2.3 mai multe decit ln anul anterior — 
au fost audiata de 10 (M® de cursanțl,' 
oameni al muncii de cele mai di
versa profesii șl vlrste.

Totodată, Universitatea populară 
București a organizat simpozioane, 
mese rotunde pa teme do actualitate 
șl alte manifestări care au suscitat 
interes șl s-au bucurat de o largă 
participare. Toate aceste acțiuni s-au 
realizat cu concursul unor cunoscut! 
oameni de sUIntă. artă sl cultură, 
al unor specialiști din diverse do
menii do activitate.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
concert trusllnut de Orchestra simfo
nică a Filarmonicii de stat „George 
EnescuT ta pupitrul căreia s-a aflat 
dirijorul Mircea Basarab.

TEATRUL DE STAT DIN PETRO
ȘANI va prezenta in Capitali — In 
sala din Schitu Măgurcanu a Teatru
lui „Ihilendra" :

— Este vinovății Corina ? de Lau- 
rențiu l-’ulga (azi. 12 Iunie, ora 201.

Tn perioada 7—19 Iunie a.c., secția 
maghiară a TEATRULUI DE STAT 
DIN TÎRGU-MUREȘ prezintă In mal 
multe localități din R, S. F. Iugosla
via șapte spectacole cu : „înainte de 
potop" do Nagy Istvan.

Alături de acest prcsllg’ofl eoecln- 
col. Teatru] din Urgu-Muroș va mal 
avea do afișul său do turneu sl reci
talul de poezie româneareă contempo
rană al actriței Illyej Kings. înceolnd 
cu 17 Iunie, colectivul secției române 
al Teatrului de Stat din Ta. Mureș 
va oferi spectatorilor din tara vecină 
b1 prietenă : ..O scrisoare pierdută"
de I. L. Caraglale. Reala : N. Scarlat. 
Scenografia : Dan Jitianu.

alături do 
sub nrefilu- 

.c&t al ootalel du- 
------ ---------  —.Jj a-a reîntors la 
lași, relulndu-șl activitatea revoluție, 
nară. Membru al Comitetului local ăl 
secției Iași a P.C.R.. instructor al or
ganizațiilor P.C.R. din Moldova, a 
oartlclnat ta toamna anului 1922 la 
lucrările Congresului ol H-lea al 
partidului In același timp, el a des
fășurat o Intensă activitate ca publi
cist revoluționar, contribuind nemij
locit la apariția ziarului „lașul socla-

Eliberat In iunie 1922 
alt! mllltantl comuniști, 
nea valului de protee' 
bllce. Tlmotel Marin

Se impunere asiazl trei sferturi de 
veac do la nașterea lui Timotei Ma- ’ 
rin, figură luminoasă ln șirul ml- 
lltantltor revoluționari, care din; cea 
mal fragedă--tinerețe sl-au consacrat 
toate tortele luptei pentru victoria 
cauzei partidului, a eoeial.tamului.

.S-a născut ta 12 iunie 1897. Intr-o 
familie de țărani din șa tu] Chlnesca. 
fostul județ Orhcl. Sărâdn. crunta 
exploatare ta caro era supusă țărăni
mea l-au determinat de tlnăr să-șl 
găsească drum spre mișcarea munci
torească. ;« K.. —IL.țLa, <.„1,1,11.1, „MA3UI

în perioada de^așcuțlre a lunîel do Hst", ta editarea publicațiilor studen
țești „Sdnteta" (10 februarie — 27 
octombrie 1923) șl „Viața universita
ră" (1925). a cotidianului „Facla"; edi
tat de P.C.R. (1925—1(?S), lucrind.

• totodată, un timp ln redacția organu
lui teoretic al 

_ partidului, „Lupta 
de etasă".

Tlmotel Marin a 
acționat cu con
secvență pentru 
închegarea fron
tului unic munci
toresc, In care ve
dea unul 
principalele mij
loace de apro- 

“ piere a ceasului 
de izblndă a cla

sei muncitoare. „Ca sâ-șl apere drep
tei său la viață, ecrln el, muncitori
mea trebuie să facă front unic, intil in 
flecare fabrică șl atelier, apoi In fle- 
care oraș și, in sfirșli, peste toată țara. 
Sloi malt, mnndiorimea trebuie să 
întindă mina frățească țărănimii de 
la sate, tunindouă să fie unite, căci 
nmlndouă au un dușman comun 
oligarhia. Prin urinare, frontul unic 
al muncitorilor din fabrici șl din ate
liere, ca sl de pe ogoare, este condi
ția lor de viate"—

în pofida valului de teroare care a 
urmat LlegaUzărll partidului ln 1021, 
Tinioîei Marin șl-a continuat activi
tatea revoluționară Jn cadrul Blo
cului Muncitoresc Tărăneec. orga
nizație revoluționară din a cărei, 
conducere a făcut parte. Arestat 
In auguat 1920. o reușit că evadeze. 
Fiind ln primejdie de a fl arestat, 
primește din partea partidului sarci
na do a emigra. Trece clandestin gra
nița in-Cehoslovacia, apoi ln Austria, 
Lar ln aprilie 1928 ajunge ln Uniunea 
Sovietica. A participai, ln 1931. ta 
Congresul al V-]ea al P.C.R. S-a stins

■ din viață in U.R.S.S„ ta virala ■ do 
abia to de ani.

Lupta plină de abnegație pentru 
triumful cauzei clasei muncitoare 
conferă vieții iul Tlmotel Marin atri
butele unei existențe pilduitoare. În
scrișii ta loc de cinste Ln Istoria miș
cării noastre comunice.

Silviu ACHIM

clareă șl do puternic avint revoluțio
nar ce a urmat primului război mon
dial. el urmează cursurile Facultății 
de Utere din lași. afirmlndu-M ca 
unul dintre cel mal. activi organiza
tori al acțiunilor 
studenților nevo
iași. Secretar al 
organizației co
muniste Regala 
din universitate, 
organizează tipă
rirea șl râspîndi- 
rea de manifes
to revoluționa
re tn rtadurlio 
studenților, tine 
numeroase con
ferințe publice, 
remarcJndu-so ca
un orator talentat, un înflăcărat pro
pagandist revoluționar, ceea ce de
termină Siguranța «5-1 punâ rab ur- 
țtterire drept „comunist nerlctilos".

Arestat ln martie 192:1. Împreună 
cu alti mtlitantl revoluționari, caro 
desfă-șurau o Intensă activitate poli
tică pentru transformarea partidului 
socialist ln partid comunist, avea că 
fie implicat ta Ianuarie 1922 In „pro
cesul din .Dealul Splril”, odioasă în
scenare judiciară eu caracter diver- 
stonlst. prin care cercurile guvernante 
încercau discreditarea partidului co
munist ln fața poporului

Alături de cel tal ti militant! LmpH- 
catl in proces. Tlmotel Marin s-a 
transformat dta neuzat ta acuzator 
a! regimului burghezo-mosieresc. 
Personalităll proeminente ale vieții 
publice, printre caro Nlcolae’ Iorga, 
dr. N. Lupa, Tralan Bratu. rectorul 
Universității din lași, profesorii P. 
Bogdan, dr. C. I. Parbon, dr. N. 
Leon, P. Bujor. Iulta Teodoreseu 
șl-au exprimat ln scris sau ln cali
tate de martori la proces pre
țuirea pentru Tlmotel Marin. .„Sufle
tul lui mare suferea de nedreptățile 
și mizeriile din Jurul Iul șl nu puica 
sta nepăsător. De aceea s-a dus in 
fruntea siudenUmlI pe care a organl- 
zat-o adinlrabli... — declara P. Bog
dan. Lar N. Iorga avertiza autorită
țile : „Să na căutațl să distrugeți cu 
oriee preț oamenii ea ii nărui acesta 
care rate Irai face impresia unei minți 
luminate".

nașterea lui
Timotei Marin

iy ■. ... dl

.... . , ......... . ..... . ... S'-1?.
>

Vedore din orcjul Ghoorghe Gheorghiu-Dei

DAR CU PAGUBA 
CUM RĂMÎNE ?

generală despre toate a- 
restea și cum rămlne cu 
paguba 7 întrunit răspun
sul trimis redacției pste 
total nesatlsfaeător, aș
teptăm precizările respec
tive.

CORESPONDENȚII
„SCÎNTEir*
TRANSMIT

•ARGEȘ

O nouă stațiune 
balneară

BMa, comwnă de clmple situată 
In sudul județului, a devenit sta
țiune balneară. în căutare de pe
trol, sondorii au descoperit șl iz
voare termale de ape sărate, sul
furoase, lodurnie. Cu sprijinul con
siliului popular județean, primăria 
locală a trecut ta punerea ln va
loare a Izvoarelor, care au efecte 
curative ln afecțiunile reumatice. 
Pentru Început, aici a fost amena
jat un staționar de tratament șl 
cazare.

Tinerii în întrecere
în zona de agrement Valea Au

rie s-a deschis un1 nou șantier al 
tineretului, pentru construirea unul 
complex sportiv, care va cuprinde 
terenuri de baschet, volei, tenta, un 
teren de fotbal șl un bazin de 
înot. Zilnic, suta de tineri munci
tori. elevi, studenți șl funcționari 
participă ta muncă voluntar-pabrlo- 
tlră. El ș-au angajat să termine 
complexul sportiv în cinstea zilei 
de 23 August De notat faptul că ti
nerii de pe șantierul din Valea Au
rie sins ln întrecere cu cel de pe 
un alt șantier al tineretului, deschis 
ln apropiere, tot în luna mal — cel 
al ștrandului tinerelului din parcul 
„Sub Arini".

VILCEA

Premiere... sanitare
In municipiul Rm. Vllcea nu fost 

date In folosință o policlinică sl un 
nou spital modern, cu o capacitate 
de 709 paturi. Pentru dotarea aces
tora au fost aduse nu mal puțin de 
80 de vagoane cu mobilier șl apa
ratură medicală, printre care un 
dlagnomax, un eleciroeneefalograf 
cu 8 canale,.sin aparat de respiri^ 
țle dirijată, un alt aparat do ana-

dtepunegdBP.S8'i ^șc^țbtaete inedi-

•PRAHOVA

Ateliere-școală 
în toate satele

ClND GÂINA 

FACE OUĂ MICI

o Legenda — coproducție sovleto- 
polonă. Irt regla Iul Sylwerter Che- 
cinsfcl O tragică poveste de dragos
te. petrecută pe fundalul anilor ul
timului război mondial ln rolurile 

■ cetor trei eroi principali : Malgorzata 
Potocka. Nikolai Burllaev. Igor 
Straburzynskl.

o ăfărturislrile unul comisar de no- 
lițle făcute Procurorului republicii 
— cunoscută realizare a regizorului 
Damiano Damtanl. distinsă cu Me
dalia de Aur ta Festivalul filmului 
de ln Moscova-1071. Un film desn-o 
Mafie, despre teroarea sl coruolla In 
umbra cărora ea acționează. în dis
tribuție : Franco Nero ai Marilu Toto.

« Batallonnl Invizibil — 
a studiourilor iugoslave, 
eroismului unul grup da 
luptele contra ocuoantllor 
Regla : Jane Kovelc.

e Casa de snb arbori — producție a 
studiourilor franceze, ln care clasi
cul „suspense" polițist este Inspirat, 
din lumea raionalului Industrial. Re
gizorul Renă Clăment a reunit o se
rie de binecunoscuti actori Intro

care : Faye Dunaway. Barbara Per
kins. Maurice Ronct. Muzica filmu
lui aparține lui Gilbert Bccaud.

EXPOZIȚII
• în sălile Ateneului Român l®tr. 

Franklin nr. 1) s-a deschis recent o
expoziție realizată <)o artist! plastici, 
creatori al întreprinderii I.Î.S. Dacia 
— București. îsi prezintă lucrările In 
cadrul acestei manifestări : Olga 
Constant inescu. Ileana Dăscăioscu. 
Constanta Buzău Nicolcscu. Cela Gri- 
goraș Neamțu, Elvira Preoteasa, Geta 
Visan sl Florin Vtanga.

• în cursul acestei săptămlnl vor 
avea toc vernisajele expozițiilor :

— Toma Roată. Gh. Anghel și 
Nică Petre, care prezintă lucrări de 
pictură si sculptură ta Galeriile de 
artă Apollo (calea Victoriei nr. 33).

— Dorin lonestru șl loan Grigorescu, 
care expun lucrări de Dlclurâ ta Ga
leriile de artă „Orizont" (bd. N. Băl- 
cescu nr. 20).

PUOGBAMUL I
17,23 Deschiderea emisiunii. Curs 

de lunba rusa (Lecția a lS-a). 
IB,W Căminul.
18,43 Scena — emisiune de aciua-
13.C5 Drotni

rtncil. JI_____ n ._________ _
indlnlrt - InUmpiatonro T Illril 
fi decll Imr-o prima alăturare 
datorată . colaborării dintre 
Muzeul fde Istorie al Transil
vaniei șl Narodnll Muzej Bco- 
gratl. Participă Hadrian Dai- 
covldu. Imaginea George 
Bratlanu ; montajul Bucura 
Onea. Emisiune de Marta 

. Preduț.
19.10 KQ1 de seri. 
l®.X5 Telejurnal.
».G0 In InUmpInarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român șl a celei de a 
KXV-a aniversari a republicii. 
Tara întreagă In întrecere. 
Transmisiune directă dc ia 
Urina de tractoare clin Drașov 
ți întreprinderea „Dada* din 
București*.

K,M „Prefulre...”.

lltata șl criUcă teatrala. 
Drumuri In istorie : Ilirtl șl 

Civilizații paralele ?

__ - Transmisiunea 
directa a conccriclor-apecta- 
col organizate de Televiziu
nea Bomânâ la întreprinde
rea „Dacia” din BucureșU șl 
la Uzina de tractoare din 
Brașov, In cinstea fruntașilor 
tn producție din acesta douâ 
întreprinderi.

31,4® Film serial „Salut 
main” fV).

rs. lî Avanpremiera. 
ZM» ,44 de ora".
PROGRAMUL U
rt. M Cupa primăverii — competi

ție de ralni-baschet.
S3,43 Ghișeul.
îl.M „Romantic—Club", Transmi

siune de la „C.I.L. Pipera".
a,S5 Cronica literară a Z. Orr.ea 

— .-Slutlll șl cercetări litera
re". Cronică de Mlhall Pe- 
troveanu, a Nagy Istvan — 
. Nepoții oltenilor*. Cronica 
de NTcoiae Dragoș o Carnet 
de librărie, fledecior : Marile- 
na Hotăra.

„La C.A.P. SlrbJi Mă
gura, județul Olt — se 
arăta, plinire altele. In
tr-o scrisoare primită la 
redacție la sflrșitu! lunii 
martie a.c. — s-au stricai, 
din neglijența consiliului 
do conducere, sute do 
tona de porumb". Din 
constatările tăcute de 
U,J.C.A.P.-Olt, căreia re
dacția l-a adus ta cunoș
tință această stare de 
lucruri, rezultă că. „o 
parte din porumb B-a 
stricat dta cauză că, ta ro- 
cctftare, a avut umiditate 
mai mare, nu a fost alo3 
și uscat si, drept conse
cință, s-a încins, iar o 
parte din membrii coope
ratori au refuzat să-l 
primească drept retribu
ție. în adunarea generală 
din 12 mal 1972 s-a stabi
lit cb tot porumbul exis
tent In C.A.P. să fie alea, 

' Lor membrii cooperatori 
să primească produse co
respunzătoare".

Răspunsul trimis redac
ției Lasă fără... răspuns 
dieva Întrebări : 1) Ce 
trebuie . . 
parte din porumb 7" : „„„„„„ _______
căruță aau sute dc tone. țenllor". în consecință, de- 
cum se spune în sesizare? putațll consiliului popular 
2) Ar fi trebuit oare ca comunal au hote.rit revo-
metnbrîi cooperatori să rarea din funcție a pri-
primească porumbul strl- mărului Nicolao Grama, 
cat 7 3) De ce s-a ajuns 
ca toCTWl la 12 mal — 1a 
opt Iun! după culesul po
rumbului — să se stabi
lească ce trebuie făcut ? 
4) Consiliul da conducere, 
președintele. Inginerul a- 
gronom, brigadierii n-au 
nld o vină că porumbul 
s-a stricat ? 5) S-a discu
tai1. sau nu in adunarea

PRSMÂRUL A FOST
REVOCAT

DIN FUNCȚIE
„Primarul comunei Po- 

denl-Mehedlnțl — ni m 
semnala Lntr-o scrisoare 
— na interesează doar de 
rezolvarea unor probleme 
personale. neglijlnd. ln 
totalitate obligațiile ce-1 
revin ca gospodar al co
munei. Astfel, o seamă de 
construcții sorial-cultura- 
le siâu netermlnala do 
ard de zile, ln timp ca pri
marul se ocupă de alte 
treburi de interes perso
nal. săvirșihd abuzuri".

Sesizat de aceste lu
cruri, Comitetul Județean 
Mehedinți a! P.C.R. a în
treprins cercetările nece
sare șl a constatat temei
nicia acestor acuzații a- 
duse primarului, care „ca 
urmare a atitudinii sale, - 

înțeles prin „o nu nra! bucura de In- 
v. » . 0 Heijerea ?j sprijinul cota

„SPUNE-MI UNDE, 
CÎND Șl CUM...?"

Intr-o scrisoare adre
sată redacției La 13 Ianua
rie a.c.. Marin Sorescu dLn 
Galați, blocul D 3. ap. 87. 
mle-oralonul 10. no sem-

perso- 
do mal 

con
do

nala faptul că, la recep
ția făcută ln luna decem
brie 1971 hlocului de lo
cuințe proprietate 
nală de la adresa
sus. s-au constatat șl 
semnat o sumedenie 
defecțiuni la lucrările de 
construcție șl Instalații. 
„O.C.L.P.P. a Insistat pe 
lingă mine, care dețin a- 
parlamentul 87. să semnez 
procasul-verbal de recep
ție. pentru a se putea de
pune formele ta bancă, 
promlțlndu-ml solemn că 
toata defecțiunile vor fl de 
îndată remediate, ne scrie 
cel ln cauză. Dar, după 
semnarea procesului ver
bal. n-a mal venit nimeni 
să le remedieze".

La această sesizare. Co
mitelui executiv al Con
siliului popular municipal 
Galați he-a răspuns, la 11 
februarie a.c.. că „s-au 
făcut Intervențiile nece
sare. atlt ta O.C.L.P.P., cit 
șl la constructorul blocu
lui, ln vederea terminării 
tuturor remedierilor pre
văzute in lista anexă ta 
procesul-verbal de recep
ție". „Nu s-a tăcut nimic, 
nld ta mine, nld ia cei
lalți locatari, ai blocului— 
ne-a scris din nou zilele 
trecuta Marin Sorescu — 
căruia redacția i-a comu
nicat răspunsul de mal 
sus. Ba, mal muit, Intre 
timp au apărut șl alte de
fecțiuni De aceea, Întreb 
consiliul popular munici
pal : unde, clnd și cum 
s-a stabilit cu cel ln drept 
să so remedieze defecțiu
nile

întrebăm șl noi: după 
ce „s-au făcut interven
țiile necesare", a maț ur
mărit cineva de la Consi
liul popular municipal Ga
lați dacă remedierile 
efectuează sau nu 7

Se zice eft, uneori. 
Complexul avicol din Vfi- 
leni-Argeș găinile fac oul 
mal mici ca de obicei. Lu
crul acesta 11 susținea — 
după cum m arăta Intr-o 
.scrisoare primită la re
dacție din partea unor sa- 
lariațl ai complexului — 
șeful acestei unități, Bto 
Ivano. ȘI nu dezinteresat, 
ci pentru a justifica, chi
purile, vlnzarea de către 
el a unor cantități de ouă 
direct din depozit. Dacă 
ouăle erau sau nu miel, 
n-am putut afla din răs
punsul Inspectoratului ju
dețean de miliție Argeș. 
Ni se confirma doar jus
tețea sesizării ca atare șl 
faptul să sus-numltul „a 
comis Infracțiunea de a- 
buz In serviciu contra In
tereselor obștești, vinzlnd 
din Incinta unității diferi
te cantități de ouă1*. Do 
unde rezultă că, fie ele 

'mari sau mlcL ouăle tre
buie vlndute pe căi legale. 
Și nu altcum.

ACUM ESTE LAPTE 

LA CENTRELE DIN
CARTIERUL DV. ?
O scrisoare primită nu 

de mult de la Brașov 
semnala că la centrele de 
vlnzare a laptelui din 
cartierele situate in Jurul 
Întreprinderilor „Hidro
mecanica- șl „Nlvea”, lip
sește In tutele perioade 
acest aliment strict nece
sar populației. Sesizată,' 
Direcția comercială jude
țeană ne-a informat că a 
luat măsuri In vederea a- 
provlzlonăril cu cantități 
Îndestulătoare de Lapte a 
unităților respective.

Ne exprimăm convinge
rea că direcția județeană ■ 
va urmări modul cum ss 
aplică măsurile adoptate, 
astfel ca solicitarea cetă
țenilor să-șj găsească de
nii nă rezolvare.

Al. STROP

De ta începutul anului sl plnh 
In prezent pe lingă școlile generale 
din satele prahovene au luat fiin
ță peste 109 ateliero-școalâ. Aere
le.: au fost dotate cu scule, dispo
zitive. masini-unnlto sl utilate de 
către uzinele șl fabricile din împre
jurimi. în orezarii, alte 24 di scol! 
din Valea Doftanei. Poiana Clmnl- 
na, TrăLstenl șl altele Iți amena
jează ateliere. După cum no Infor
mează Tnsocctoratui școlar Praho
va. plnă la sflrsîtal anului, toate 
cele 141 de școli sătești vor avea 
ateliere dotate cu scule șl utilaje 
necesare practici! elevilor.

Se extinde
refeaua comercială

Rețeaua comercială din munici
piul Iași s-a îmbogățit cu noi uni
tăți. Printre acestea se află un 
grup de magazine (textile. Încălță
minte. electrotehnică, mobila etc.) 
— date in folosință ln parlenil 
noilor btocuri construite Jn zona 
Tlrfîu Cucultd, Piața Podul roșu și 
ta blocul „Gloconda". Cu acestea, 
rețeaua comercială Ieșeană dispu
ne acum de un spațiu de circa 
70 OCf) mp. din care aproape jumă
tate sini ta blocuri sl complexe not 
moderne.

^CONSTANȚA

Profesii noi la sate
Statisticile consemnează că In 

satele Județului există astăzi aproa
pe 89 #00 solarlnțL multi dintre el 
tasușlndu-șl in ultimii ani profe
sii noi. In sistemul de irlgolll Va
lea Carasu. de exemplu, lucrează 
peste 2.000 mecanici, electricieni; 
molo-pornpișli. laboranțl si pedo- 
iogl proveni1,1 din rindurile țărani
lor. în martie complexe zootehnice
și-au făcut apariția noi meserii iar 
In eectllle pentru mecanizarea agri
culturii din unitățile agricole au 
luat ființă stații de ..tractor-ser
vice". Inaugurind. am putea spune, 
o nouă profesie, aceea de mecanîc- 
reilor de Intre’Inere.

galați
Pensiuni 

pentru elevi
La solicitarea părinților. Trustul 

de alimentație publică din Galați 
a introdus, la restaurantele „Olim
pic* șl țiGalaU", meniuri-pensiune 
pentru elevi, ta prgțuri accoslblle. 
Elevii pot servi aici zilnic masa, 
pe bază de abonamente, beneficiind 
de spații special amenajate sl 
un meniu adecvat.

uenf.ru
munlcin.il
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în timp ce la Arad, ta fața supor
terilor proprii, U.T.A. primește un 
gol chiar la clteva minute după în
ceperea partidei cu Petrolul (un șut 
năprasnic al Iul Dincuță), la Petro
șani, F. C. Argeș joacă cu dezinvol
tură „permlțlndu-și" chtar să rateze la 
o situație extrem de favorabilă (poar
ta era goală, dor... Dobrin nu poate 
Intercepta mingea). Faze Interesante, 
palpitante șl goluri se înregistrează, 
in primele minute, șl pe alte stadioa
ne : la Tg. Mur.eș, localnicii Iau con
ducerea prin Hajnal (cu un șut 'fan
tastic de la distanță) ; la Oradea, de 
asemenea gazdele deschid scorul 
(Șchiopii transformă un ponaltl), dar 
cralovenll egalează după numai trei 
minute (prin Marcu) ; la .București, 
dlnnmovjșlfl slnt slăplnl pe situație 
— ta mln. 5 deschid scorul prin Du- 
mltriu n șl, ceva mal Urziu, măresc 
avantajul ca urmare a golului marcat, 
ta stil personal (transformarea unei 
lovituri libero de la semldlstanță I),

de Deieanu. Plnă la pauză, Dinamo 
ridică scorul. Autorul celui de-al trei
lea gol : Dumltracho.

RAmînlnd pe terenurile de ta Pe
troșani (unde ioacă liderii) sl de La 
Arad (unde joacă secondant îl lor), 
observăm că prima repriză este avan
tajoasă pentru echipa din Arad. 
U.T.A. egalează, ta conducerea (prin 
Dotnide) sl. In fine. înscria încă o 
dală. prin BrosovskL La pauză. 
U.T.A. conducea deci cu 3—1. in timp 
ce F. C. Argeș d Jiu] terminau re
priza cu un scor alb (0—0).

TmcdLat după începerea celei de-a 
doua reprize in duelul Indirect F. C. 
Argeș — U.T.A. Intervine Insă un „e- 
lemcht" nou : fotbaliștii argeșeni des
chid scorul, prin PrepurgeL

La Închiderea primei ediții. • 
ziarului nostru, partidele încă 
nu se termlnoserâ Scorurile, la 
clteva minute Înainte de fluie
rul final, erau
Dinam o — S. C. Bacău 5—0.

U.T.A. — Petrolul 4—2. Jiul — 
F. C. Argeș 1—1 C.F.R. Cluj — 
Steaua'0—I. A.SJL Tg. Mures — 
Rapid 3—0, Steagul roșu — Po
litehnica 0—0, Farul — Univer
sitatea Cluj 2-1, Crișul - Uni
versitatea Craiova 2—1.

Diferența da trei puncta dintre 
F. C. Argeș sl U.T.A. se menține. E- 
chlpa Argeșului se Îndreaptă 
liglnos spra titlu 1

t ■■

Frumoasă afirmare
a tinerilor noștri boxeri

următoarele :

ETAPA VTTTOARB
(21 Iunie)

Șteaua — Universitatea I
3.C.. Bacău — A.SjL Ta. 
reș. Universitatea Craiova 
Jiul Petrolul — Dinamo. Poli
tehnica — U.T.A.. C.F.R, Cluj - 
Farul. F.C. Argeș — Grisul. Ra
pid — Steagul roșu

Cluj. 
Mu-

Plecarea tovarășului
■>

Virgil Trofin la Praga

Stmbâtă seara tlr- 
ziu. peste o sală arhi
plină, înțesata plnă la 
refuz de spectatorii 
cuceriți de Întreceri
le din ..careu) magic" 
cu gazetari si specia
liști veniH din toate 
colțurile Europei, su
netul grav oi gongului 
s-a auzit prelung pen
tru ultima dată — în
cheind. Intr-un entu
ziasm general cam
pionatele " europene 
de box pentru tineret

Inițiata de A.E.B.A. 
— organizată reușit 
șl găzduita cu ospita
litate de astă dată de 
către federația din 
țara noastră — aceas
ta competiție conti
nentală. rezervata ce
lor mal tineri, luptă
tori din boxul bătrînu- 
lu) continent. Isî do
vedește atit utilitatea, 
dt șl Importanta. Nu
nta rid tn creștere al 
țărilor participante, 
al tehnicienilor ce o 
urmăresc -1. mal ales, 
valoarea Înalta a 
multora dintre 
cipanțll actualei 
ții vorbesc de 
In Sprijinul 
afirmații,

Pentru că 
de tinerețe, de elan șl 
de combativitate, dez
lănțuita. sp„ rețnafcă' 
Igi aciuatacdlfl^ do Jte 
București faptul ca 
acest! puglllsll. re
prezentanți a’, celei 
mal mari părți rîln 
boxul co.ntlnratal. do
vedesc cunoștințe teh- 
njco-tacllce temeini
ce si aplicate cu Iscu
sință. Acțiunile cla
re si Precise alo iul 
Turei In finală, ale Iul 
Condurat gl ale sovie
ticului Lcmerev. cam
pioni autentici, sau 
ale englezului Gale, 
©le vest-aermanulul 
August. învinși riierl- 
titoși. nu atras, pe lin
gă aplauzele Îndelun
gate ale publicului, și 
anrederllfi unanime 
ale specialiștilor.

Tata de ce. pentru 
noi. pentru specialiști, 
ca si pentru pasiona
ți! boxului. campio
natele europene pen- 

■ tru tineret au constl- 
Jyit un excelent pri
ite] de verificare a po
tențialului boxului 
european.

Actuala ediție a în
trecerii tinerilor pugi
list! ne dă satisfacție ți 
optimism. Ea infirmă 
cu tărie afirmația că 
boxul european , e In 
regres. Numeric — dar 
mal ales valoric — re-

parti
ed 1- 

la sine 
acestei

dincolo

3®.

SCRIMĂ’

CU

zervele marilor cam
pioni al boxului sînt 
in creștere. Cifra ta
rilor participante este 
de asemenea in creș
tere — ceea co de
monstrează că boxul 
continuă să se răspân
dească toi mal mult. 
Dar ceea ce este • șl 
mal Îmbucurător pen
tru noi este faptul efi 
tinerii boxer! români 
dovedesc o continuă e- 
voluție pozitivă po 
planul pregătirii șl al 
rezultatelor. Construi
rea situațiilor favora
bile șl a acțiunilor, In 
funcție- de adversar.

PUNCTE
DE VEDERE

rapacitatea arătată de 
boxerii noștri, pregăti
rea atentă și calmă 
a atacului, „lucrul" in 
continuă mișcare, cu 
deplasări derutante șl 
contre clare șl preciEC, 
toato acestea na fac să 
privim cu încredere e- 
voluțla valorică'! a bo
xului românesc; Tot- 
odată.'trebuie să spu- 

r ‘ nhm'’că,“boxul numai

forță .șl cu.«Incuri ne-,
f' i

pregătite, este tot mai 
mult Infirmat Cel care 
au crezut Intr-un a- 
semonea box (si prin
tre ei se numără, din 
păcate, yl unele dintre 
autenticele noastre 
speranțe, cum- ar fl 
Cullneac sau Croitorii) 
hu gustat 
amară a 
Să fie ri 
stimulent 
preocupare
In Însușirea profundă 
a tehnicii, a unor pro-

din cupa 
lnfrlhgeril; 
acesta un 
pentru o 
ulterioară

ccdee mal variate, mal 
bogate, la Înălțimea 
calităților fizice și de 
litotă.

Mai mult de'dt îm
bucurătoare ni s-a 
părut comportarea teh
nică a lui Turei — 
care a știut șl a reușit 
să clștlge o flnalA 
aproape numai cu un 
braț I — ca si splen
dida evoluție a lui 
Condurat — care, for
țat tio un adversar 
valoros, a făcut un 
med formldabU; lupta 
perseverentă a Iul La- 
zâr, Marian sau a 
Inepuizabilului Băbes- 
cu Nlcolae ; alături 
de toți cel de ma! sus 
remarc pe Cuțov Si
mion — ■ ' ' ■ 
ambițios . 
fantezie venit de pe 
malurile " ~ "
continue gloria spor
tivă a fratelui său mal 
maro șl a locului său 
natal.

Pentru succesul de 
mare răsunet — cum 
est® cucerirea a patru 
titluri europene — Ire- 
bulo felicitați cu. căldu
ră' conducătorii, antre
norii, medicii toți .col 
care 8-au ocupat cu 
atenție șl pricepere de 
tlhăra echipă romănă. 
Școala noastră de box 

ocuparea* d pentru 
menUnerea In pluto
nul european fruntaș 
In privința rezultate
lor, dar ș! In cea a 
unul ■ box evoluat. Să 
perseverăm In această 
direcție. generailzlnd 
șl îmbogățind cu alte, 
mijloace efidențe spor
tul cu mănuși, aslgu- 
rindu-1 astfel viitorul.

tlnărul boxer
Si piln de

Dunării să

DIVIZIA B
Seria I- Ceahlăul Piatra Neamț — 

Metalul București 3—1 ; Politehnica 
Galați — Chlmln Rm. VUcea 3—1 ; 
Dunărea Giurgiu — Potana Clmplna 
1—0 ; Sportul studențesc. București — 
C.F.R, Pașcani 1—0 ; ȘlUnta Bacău 
— Metalul Piopenl 0—2 : Progresul 
Brăila — Metalul Tlrgoviște 2—1 ; 
Progresul București — F.C. Gnlatl 
0—0 ; Portul Constanta — S.N. Olte
nița 1-0.

In clasament, după 28 de etape, pe 
primele trei locuri : Sportul studen
țesc (43 p). Progresul București (3a p). 
S.N. Oltenlta (33 p).

Seria a Il-a. Metalurgistul Cugir — 
Vulturi! Textila Lugoj 4—0 : Poli
tehnica Timișoara — Corvlnul Hune
doara 4—0 ; Olimpia Sntu Mare — 
Chimia Făgăraș 2—0 : Minerul Bala 
Mare — C.F.IL Timișoara 1—0 ; 
C.S.M. Reșlta — C.F.R. Arad 4—0 : 
Minerul Anina — Electrooulere Cra
iova 3—1 : Olimpia Oradea — Gloria 
Bistrița 3—1 : C.S.M. Sibiu - Gaz 
metan Mediaș 0—0.

Pe primele locuri ta etaaamenL 
după 28 de etape : C.S.M. Reșița 
(33 p). Minerul Bala Maro (30 p). 
Olimpia Satu ilare (29 p).

I V / >■ • '/ ■ 1 ’ ' ' | !
Poligonul „Tunari" din Capitală, 

splendidul său decor natural estival 
eu fost șl In acest an gnzde primltoa- 
rs ale partlcLpanțllor la tradlțlonale- 
la campionate Internaționale de tir 
ale României : aproape 3®0 partici
pa n ți străini (din 18 țări), Intre care 
numeroși mcdallaU olimpic! șl mon
diali. Este de subliniat de la început 
că această edlUo a oferit publicului 
întreceri aprig disputate, soldata cu 
performanțe remarcabile.

Programul da Ieri a fost dominai 
da specsaculonsa probă do pistol vi
teză (manșa decisivă) șl talere arun
cata din, turn (sheet) dotată cu 
„Marele premiu Carpați". La stan
durile de pistol a-a aliniat aproape 
întreaga elita mondială a trăgătorilor. 
Careul „așilor" român! Roșea, Ata- 
naslu, Tripșa, Iuga a avut un bun 
prilej de a-șl veri flea potențialul șl 
etala valoarea. Din păcate, nervozi
tatea (poate șl uzura psihică) a unora 
din acești țlntașl nu le-a permis prea 
mult Spre marea en'lsfacțle a asis
tenței. proba a dșUgat-o Dan Iuga 
care, reușind 299 p In prima zl. șl-a 
dozat excelent eforturile obUnlnd In 
a doua exact dt II trebuia (294 p) ca 
ita-șl învingă principalii adversari 
Gonzalez (Spania) SS2 p «i Felia 
(Polonia) 392 p.

Plină de neprevăzut ți spectaculos 
a fost si întrecerea de sheet. La sflr- 
țltul celor B manșe. 4 trăgători ta 
aflau pe primul loc : Casîrillo (Cuba). 
Penot (Franța), Panacefc (Ceho
slovacia) d Poleonskl (U.R.S.S.). toii 
cu cite 104 talere lovita. In baraj a 
ciștlgat. fără a rata vreun foc. fran
cezul Penot. o adevărată „mașină" 
de pulverizat talere, O mențiune 
pentru foarte tlnărul concurent român 
Florin lureenco, care a reușit tn 
ziua a doua KI p (I). performanță 
egalată numai de clșUgătorul probei. 
Un rezultai excelent l-a Înregistrat 
lori trăgătorul sovietic Lusclcov In 
proba de armă liberă calibru mare 
3 X 40 focuri, 1101 p, rezultat supe
rior recordului mondial.

Comentînd desfășurarea competi
ției antrenorul federal Petre ClșTni- 
piu spunea : „Concursul s-a bucurat 
anul acesta șl de o vreme favorabilă 
caro a permis clteva rezultate lojile 
din comun. Amintesc printre ele 
performanțele Iul Rotaru la armă 
liberă calibru redua — 3 X 40 focuri, 
116? p, a sovieticei Zarinea, 08B p, 
la armă standard (3 p peste recordul

DumlnleA a plecat la Praga dele
gația Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă de tovară
șul Vlrgil Trofin, membru al Comi
tatului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C al P.CR., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
pentru a participa la cel de-nl 
Vlll-lea Congres al Mișcării Sindical» 
Revoluționara din Cehoslovacia.

Pe rtandul probei de skeel

cela douâ țări.
plecare, pe aeroportul Otopcnl

mondial) șt desigur cele 1161 p 
reușite do Lusclcov, din care excep
țional Iml para mal «Ies rezultatul 
poziției „picioare" — 181 p. I Fiind 
cel mal mare concurs (și ultimul) 
preollmpîc din lume, cl a permis opa- 
claliștUor șl sportivilor o serie de 
observații si concluzii pentru se
lecție și viitoarea pregătire. Despre 
trăgătorii noștri pot spune că exista 
acum doi „olimpici" ceru : Rotaru 
șl Iuga. Rezultatele modeste ta pro
bele de talere nu mă tac să între
văd participarea la MOnchen. tn 
afara Iul Șandor, nesemnificativă nl 
s-a părul «revoluția unor concurențl 
da ta „armă" ca : Olârescu. Vasl- 
lescu, Câban,' ale căror rezultate nu-1 
îndreptățesc Încă la un Ioc tn echipă. 
Pistolari! au manifestat șl el încă 
slăbiciuni dar cred In el, cred In va
loarea și ambiția lor“.

Dan ILIESCU

RUGBI

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
secretari ai ---- -
I.’.G.S.Il.. do membri nl Comitetului 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. do activiști al sindicatelor.

A fost prezent Miroslav Sulek, am
basadorul IL S. Cehoslovace la Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

■ a

1

Plecarea unei delegații guvernamentale

la Londra
O delegație economică guvernamen

tală, condusă de Ion Pfițan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a 
plecat duminică dimineața ta Londra 
pentru a semna Acordul comercial 
pe termen lung șl Acordul de coo
perare economică și tehnică dintre 
România șl Marea Britanle șl ■ 
purta teatatlve privind dezvoltarea 
In continuare a relațiilor economice 
intre

erau prezcnțl Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru al aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, Nlcolâe M. Nlcoiae, 
ministru secretar de stat In Ministe
rul Comerțului Exterior. Vnslle Gllga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

Erau prezent! Derick Ro*a!yn Aahe, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu-, 
reșll, șl membri ol ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul „Zilei Miliției"
prilejul celei de a XXTII-a »- 

nlversări a „Zilei Miliției din Re
publica Socialista România", pe sta
dionul Dlnamo din Capitală a avut 
loc. duminică dimineață- o manifes
tare cultural-sportlvâ

Au luat parte Petro Blajovid, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru Economia 
și Admlnlslrâțta Locală. Ion Dincâ. 
secretar al C.C. al P.C.R.. Alexa Au
gustin. procurorul general, aeneral- 
locotenent Grigore Râdulcă. prim 
adlunct al ministrului de interne, ge- 
neral-malor State Nleutae. adlunct al

taratului general al Miliției, altl re- 
orezeniantl al conducerii ministeru
lui. generali sl oflterl superiori, lu
crători de miliție, un numeros public. 

Manifestarea a cuprins demonstra
ții ale detașamentelor de micronii- 
llțlenE elaril ai unor Iteee și școli; 
un program de balet modem execu
tat de un grup de agente de dreu- 
laWedemonstrații aplicative mili
tare executate do elevi ai școlii de 
ofițeri de miliție ; momente de dre
saj și folosire a dinilor de serviciu ; 
acrobații pe motociclete ale unor 
agenți do circulație ; exerciții de 

__ _______  ____ __ _ _ călărie și altele. \‘‘'ii?* 
ministrului de Interne, șef al Insosc- (Agerpres)

Meciul feminin România Polonia

LA START, 0 SERIE DE ATLETE EXCEPȚIONALE
încă din mijlocul lunii mai. con

cursurile Dreolimnlce de atletism În
cepuseră si c« Impună atenției ama
torilor de sport de p-a continentul eu
ropean. Ca si Pa sL-k!ioanele din alia

Blajovid, 
ului Exe-

Lector imiv. 
Eustatlu 
MĂRGĂRIT 
maestru al sportului

Pe ring Simion Cu}ov (dreapta) }i iugoslavul Varie

TIMIȘOARA 
(Corespon

dentul ..Scln- 
tcH". Cezar loa-

o’erâ sntlj-
tocții, timișore
nii și-au în
dreptat In bună 

’ 1 — sport 
_ #____________f...___ Univers!- ‘ 

lalea, antrenat de profesorul Mitică 
Antonescu, &e afirmă ca una dintre 
cele mai tari formații românești. Ieri, 
peste 4 0©0 localnici au ținut să fie 
martori la partida derbi din cadrul 
penultimei etape a campionatului na
țional. nartldăi disputată Intre Silința 
Petroșani, ocupantă a locului prim, șl 
formația locală, clasată ne locul se
cund. Cei care încep mal bine jocul 
elnt timișorenii. Tn minutul 7 el iau 
conducerea : un balon revenit din 
bară. Ia o lovitură de picior căzută 
(expediata de Tacob), este preluat de 
Volmann. care II culcă In terenul 
advers. Duță transformă șl e 8—0. 
Studenții din Petroșani ripostează 
Insă energic. Iau conducerea dar la 
pauză scorul este 12—9 nentru Uni
versitatea I Indata după reluare, timi
șoreni'. care practică acum un Ioc „la 
m!nă“. mal spectaculos sl mal efi
cient ridică scorul la 18—9. Din acest 
moment victoria localnicilor nu 
ma! poate fl . nu®ă la îndoială. 
E drept orraetli mai transformă 
o lovitură de] picior, prin Bucoș. 
dar lurenil Urhlsorenllo- se soldează. 
In mln. 59. cu oile 4 puncte, in urma 
unei "încercări realizate de Sudu. SI 
astfel. Universitatea Timișoara clBtl- 
gă cu 22—12. victorie care poate sft-J 
aducă, finalmente, titlul de cam
pioană.

parte preferințele spre rUgbl 
ta rare XV-le de la clubul l

părtLale lumii, rezultatele rămăseseră 
,ri rtatin Insă inegale șl contradictorii ; 
din; cauza marH varietW de Intenții !

'"|1 de obiective ale diferițllor ățlețl
tn ljhll generala, se manifesta dorin- ți 
ta multora de a împlini baremurlle 1' 
fixate pentru J.O. și de a-al vedea 
asigurata selecția. Pa de altă parte, 
aceasta dorință este oarecum Intri pa
tă de teama de a nu atinge pre
matur ceea ca numim un ..vlr(“ do 
formă sportivă. De aceea, rezultate
le de la numeroasele concursuri ce 
au loc In această perioadă — d In 
cadrul cărora se înscrie și triunghiu
lara] dlnlrc echipele feminine ale 
României, Poloniei șl It. F. a, Ger
maniei — trebuie judecate cu toată 
prudenta, tn conformitate cu stadiul 
preparator pentru Jocurile olimpice.

întllnlrea triunghiulară de pa «sta
dionul „Republicii" din Capitală a 
fost interesantă. In primul tind, nu 
prin scoruri si punctate (in prezent.
elemente cu importanta secundara) 
cl prin confruntările do valoare la d-

tava dintre probe. Era vorba do a con
stata nivelul de la care pornesc 
concurente de seamă la medalii o- 
Umplce (concurente In rindul cărora 
ee află sl clteva atlete românce) ta 
probele de aruncare a discului, oărl- 
tura in lungime șl alergațți 
m. Desigur, țitalle întrecmri 
turtle, aruncârea «uliței si^n i. _
II. săritura in Înălțime, alergarea pe 

. MO m — au fost atractive nentru 
spectatori datorită valorii ridicate 
a unora dintre concurente.

Chiar dintru Început aveam să 
eslslăm ta o splendidă cursă n Vale
rie! Bufănu; ea clșllgă proba de IOT m 
garduri tn. 12,7 sec.’ — nou record na
țional, la numail b zecime de secundă 
dc recordul mondial și european.

Martori aveam să flm apoi la reali
zarea unul nou record mondial șl 
european ta aruncarea suliței : 
62,70 m, realizat de poloneza Eva 
Gryziecka. Foarte frumoasă a fost șl 
cursa feminină de 830 m : a câștigat 
vest-germana Falk In exact două mi
nute, urmată ta numai două zed de 
i wen nd ft de Ileana Sila!.

Plnă la închiderea ediției, celelalte 
proba erau In curs de desfășurare.

pe BOT 
■ sprin- 
srouK-

V. M.

Așadar, cu finala probei de sabie; 
core a avut loc săjplAmlna trecută, 
s-a Încheiat ediția din acest an a 
campionatului republican individual 
la strimt

Disputate In mal multo rindurl. 
cele patru proba șl-au desemnat 
campionii: Ana Pascu (Steaua) — 

■ floretă feminin. MJhal Tiu (Sleau-t) 
— floretă masculin. Alexandru Istea
ța (Steaua) — 6padă și Gh. Culcea 
(Steaua) — sabie, toți reprezentind 
cel mal ta formă sportivi la ora fina-
lelor.

Desfășurate Intr-un an de răscruce 
(in sensul încheierii' unui ciclu olim
pic și Începerii altuia nou). Întrece
rile ne-au dut posibilitatea «ă ne ’ 
formăm o Imagine reală asupra po
tentelor scrimei noastre pentru noul 

. ciclu olimpic T2—T0.
Privind In perspectivă, cu mult 

reallsin, cu sinceritate, ne putem da 
seama că. după Jocurile olimpice de 
la MOnchen. loturile noastre vor su
feri remanieri tn toate probele, mâl 
puțin, poate, cea de spadă.

Componențil actuali al echipelor 
noastre, care Isl fac datoria de mulțl 
ani cu succes si sperăm că s!-o vor 
face si de această data la J.O.. toc
mai animali de dorința Încheierii ca
riere! cu rezultate dintre eeie mal 
alese, se vor retrase din activitatea 
loturilor. Și aceasta nu pentru că nu 
ar putea face fotă calendarului com- 
pctlflonnl T3. cl pentru a da posibi
litatea'unei noi generații să-țl În
ceapă pregătirile nentru alte viltoa-e 
Jocuri olimpice.

Spre deosebire de alte sporturi, la 
«crimă nu se pot face schimbări In 
echipe, de la o competiție la alta. 
Progresul este mal Lent, dor, prin

specificul «ău, acest sport oferă po
sibilitatea trăgătorilor dotați cu cali
tăți fizice șl bine, corect pregătiți 
tehnic, să albă o longevitate deose
bita șl performanțe mereu ta creș
tere.

Iată motivul care ne-a determinat 
ca recenta competiție internă înche
iată să o privim prin prisma acestor 
aspecte.

Flecara dintre probe a oferit posi
bilitatea unor tineri «ă-șl etaleze ailt 
talentul rit ®i valoarea. Este un lu
cru notabil, dar o analiză lucidă a lu
crurilor obligă la a privi mal de
parte de comportarea acestor ti
neri performeri, adică «pro semifi
nala. acolo unde am putut observa 
mal puțin rezultatul șl mal mult 
posibilitățile de progres.

In proba de floretă masculin, dis
tanța ce senară Pe actualii titulari 
de viiturii Înlocuitori pare să fie cea 
mai maro, aceasta, In duda perfor
manțelor sătmâreanulul KuStlșra, șl 
a!e „stellstulul" Niculescu. care slut 
destul de Izolate. Ceilalți „preten- 
dcnți“ se mulțumesc se pare cu fapv.il 
că In locul actualilor titulari, atund 
clnd va veni timpul, ei vor fl ..aleși". 
$1 aceaată autollnlștlre nu a putut vă 
le Imprime dorința de autoden'BsIre. 
Ei trebuie să înțeleagă că loetil 
tr-o reprezentativa se cucerește 
nicidecum nu ți se oferă.

O situație mai bună IntUnlm 
probele de spadă si sabie, unde 
grup masiv de tineri au reușit 
nu numai datorită acestei competiții 
Interne, dar șl altora, să ne con
vingă de posibilitățile lor de pro
gres. mal alea in ce privește execu- 
tUlo tehnice ale unora dintre el, p«

In
și

tn 
un

fondul cărora se poate modela con
cepția tactică.

In proba de floreta feminin tn- 
cepe să-șl anunțe prezenta un grup 
do sportive mult mai numeros sl 
totodată valoros. Aceasta Insă nu 
trebuie să mulțumească pe speela- 
llrti. fiindcă șl pretențiile noaatre la 
nceastfl armă tdnt mal mari. Dar con- 
fiecvența unor antrenori de a desco
peri adevărate talente s-a arătat sl 
de această dată a ti bineven! tâ.

In perioada In care loturile noas
tre olimnice so pregătesc pentru a- 
propiatale J. O., trebuie' dată o mare 
atenție acestui eșalon de viitor al 
scrimei noastre. Șl nu atlt calen
darului lor cbmpelltlonnL cit mul 
ales modulul de pregătire, dez
voltării calităților flzlcc. măririi 
game! de elemente tehnice corect a! 
In viteză executate, mișcării ne 
planșe. Numirea unor tehnicieni din
tre cei mal bine pregătiți, sub toa
te aspectele, care să «e preocupe de 
pregătirea tineretului,, nu numai sub 
aspectul flzlc |șl tehnic, ci șl tactic și 
teoretic, ar veni să dea un pius de 
siguranță asupra progresului acestui 
nou vaL

ItMlIluIrea In taberele de pregătire 
șl In competițiile pe care Ie mal au. 
a unul premiu pentru ..cel mal teh
nic" trăgător, cred că ar ti bineve
nită.

Perioada postollmplcă trebuie »'S 
nu-i găsească pe dlrlaultorll scrimei 
noastre la ora căutărilor, cj la aceea 
a măsurilor concrete. Aceasta nen
tru ca scrima să rfimină In conti
nuare o disciplină de frunte a «por
tului românesc.

Octavian V1NTILA

tn cadrul celei de-a XX-a 
ediții a J.O. ce va avea toc 
la Mii nebun, a fost Inclus 
pa lista ramurilor olimpice 
bandb.ilu!, joc cu mare 
popularitate printre amato
rii de sport din numeroasa 
țâri. Faptul că handbalul 
revine in rindul „famlUel 
olimpic®" a avui un ecou 
deosebit do favorabil ta 
țara noastră, date fiind 
strălucitele succese care au 
Încununat do-a lungul ani
lor evoluția echipei repre
zentative a Romanici. Un 
palmares, țâră exagerare, 
do excepție — da trei ori 
medaliile de aur (1631, 1934, 
1970), și o dată cea de 
bronz (1CCT), [Ki parcursul 
unui deceniu — sta la baza 
simpatiei și a interesului 
pe care amatorii do spori 
de la noi din țară ic poartă 
echipei reprezentative do 
handbal, indrcpUțlndu-i, 
totodată, să creadă Intr-o 
nouă și maro perfonnanță 
a acesteia 1a Jocurile Olim
pice.

Care' este raportul de 
forțe handbalistice, astăzi, 
In preajma J. O-, ta coaipa- 
rație cu ultima ediție a 
campionatului monaial ! 
Consult! nd spectalișlii, am 
alcătuit trei grupe do va
loare, grupa care, prin com
ponența lor, diferă de si
tuația extaientâ ta primă
vara lui 1870. Alături de 
campioana mondialâ, echipa 
României, olnt alto patru 
formații ce pot aspira ta 
tldui olimpic : reprezenta
tivele R. D. Germane, Iu
goslaviei, R. F. a Germa
niei (mal ales, fiindcă va 
juca pe „teren propriu") și 
a U.R.S.S. (aceasta, in maro 
progres tehnic). Urmează 
un mănunchi de formații 
in «taro să provoace sur
priza In grupele prelimi
nare ale turneului final și 
să Încurce socoiellla mari
lor favorite pe caro le a- 
minieam mal Înainte: echi
pele Danemarcei, Ungariei, 
Cehoslovaciei, Suediei și 
Norvegiei. Reprezentativele 
din cea de-a treia catego
rie (e vorba de Japonia, 
Polonia, Spania șl altele) 
nu au forțe care eă ne facă 
să presupunem că ele vor 
putea etlnjenl ascensiunea 
echipelor din primul eșa
lon.

Dacă ținem seama de es
timarea aceasta, observăm 
că grupele preliminare ale 
turneului olimpic

Duminică a avut loc înhumarea 
academicianului Grigore Benetato, 
personalitate de trame a vieții știln- 
țjfice medicale din țara noastră, sa
vant de reputație internațională.

în holul Tnstltuiidul do medicină sl 
farmacie din București, unde a fost 
depus corpul defunctului, au venit 
In cursul dimineții pentru a aduce un 
ultim omagiu eminentului pedagog și 
medic academicieni, profesori uni
versitari, medici, foști colaboratori, 
studenții membri ol famllleL

In jurul catafalcului erau depuî® 
coroane de flori din partea Acade- —- 
miel Republicii Sodaltale România. cercetării științifice. 
Ministerului Sănătății. Ministerului 
Educației 'șl Invătamtntulul, Acade
miei de Științe Medicale, Uniunii Me
dicale Balcanice, Uniunii Societăților

Danldopolu", a altor Instituții me
dicale.

,La adunarea de doliu au luat 
cuvlntul profesorii doctori docenți 
Aurel Moga, Constantin AnastaMtu. 
Valerian Popescu șl Petru Groza,; 
care .au adus un ultim salut valorosu
lui dascăl, om de șilLnță. academicia
nului Grigore Benetato. Vorbitorii au 
evocat personalitatea șl reailzărira 
defunctului In domeniul Invâțămht- 
tulul șl medldnll, presdlgloBsa. s’a 
adlvltate științifică, recunoscută atit 
In tară cit și peste hotare, contribuția 
deosebită din domeniul fiziologiei, al

Din partea aludențllor. Mlliă! 
Timuș, do la Institutul de medldhă 
șl farmade, a adus un omagiu emi
nentului lor orofesor. |

... înhumarea « âvut.loc la dmltlrul
de Științe Medicale, Institutului da jj-Bellu-y^. 
fiziologie normală șl patologică „D. (Agerpres)

„PROCESUL MSOiETRSLOr
(TJrmare din pag. O

secretarul comitetului de partid el 
uzinei, care a spus :

— Dezbaterile au conturat clar 
principalele direcții ale muncii noas
tre In viitor : revizuirea Imediată a 
tehnologiilor de turnare, ta osa (el 
tacit formele să reducă Ia minimum 
partea destinau oșchlerll ; amplifica
rea cercetării in cadrul sectorului 
mefalurg-șcf șl a activității de con
cepție In sectoarele de prelucrare la

flecare trăsătură aparte. Da handbalului, care a avut o
pildă. In grupa C Intllnim contribuție foarte I .
două dintre principalele tontă La nuccesele obținute
favorite, reprezentativele In trecut de echipa națlo-
Românlei șl R. F. a Ger- nală. Antrenor principal

' iparte Nleo-
României ș l R. F. a Ger
maniei, alături de un outsi
der. echipa Norvegiei, șl 
de formația Spaniei. Faptul 
conduce la presupunerea că 
In grupa C vom asista la 
lupta sportivă cea mal 
prigă. aceasta și din cauza 
elștemulul de calificare, 
mult diferit de acela de la 
trecutul campionat mon-

fiindcă tn handbal -flecare 
Impor- jucător are sută ia sută 
bținute funcții duble, de apărare și 

de atac, pa Întreaga durata 
a locului — șl nici In... Joii 
idlcă, si

(j

a-

rferjne ma! departe NÎeo- Adică, singur numele, fie
Ia® Ncdef, caro va fi se- el cil de glorios, nn-1 va
condat de Oprea Vlase. impune pe un Jucător în 
Noua conducere tehnică a formație, daci pregătirea 
lotului, după o consultare ' personală nu va. atinge, on 
cu toți antrenorii divizio
nari. a stabilit o list ft de 2-1 ' 
do Jucători, din rindurllo 
cărora, la încheierea tutu
ror preparativclor, so va

La Jocurile olimpice de Îs1 Mduchen

Handbalistii noștri 
tintesc medalia de aur J
dial, intr-adevăr, la J. O., 
după disputarea fazei InilI 
ee vor Întocmi două grupe 
semlflnaJo cuprinzlnd pe 
prLmele două echipe cla
sate In grupele prelimi
nare : In plus, respectivele 
perechi nu vor mai juca 
intre ele în cadrul grupwtor 
semifinale, d vor conta re
zultatele directe obținute In 
preliminarii ! O asemanea 
regulă cere, spre exemplu, 
ecnlpel noastre să învingă 
neapărat principala rivală, 
astfel ca să Intre In semi
finale cu două puncte gata 
dșligate. Deci, in această 
direcție trebuie îndreptată 
atenția tactică șl călăuzite 
pregătirile 
române.

Șl acum.

reprezentativei.

___  pe scurt, despre 
situația șl pregătirile lotu
lui romftn. Ca urmare a re
zultatelor contradictorii din 
ultimul an șl pentru a te 
înlătura ci leva neajunsuri 
de ordin tehnico-tacilc, bi
roul C.N.E.F.S. șl F.R.IJ. au 
deris fift întărească condu
cerea tehnică a lotului. In- 

' cred!nțlnd-b iov. Ion Kiinsl- 
Ghermlneseu, cunoscut 

capătă specialist in problemele

nominaliza componența lo
tul ul olimpic (16 handba
list!) : • .
posturi, lotul lărgit (numele 
subliniate sini ale jucători
lor caro nu făcut parte din 
echipa ce a dștlgat ultimul 
campionat mondial) : por
tari — Penu, Dincâ, Orban, 
Tale ; extreme stingă — 
Tudorie. I. Popescu. Ucu : 
extreme dreapta — Gațu, 
Coama, Hornea, Drăgănițâ ; 
pivoți — Samungl, Stock], 
Roșu. Capră : Interi stingă 
— Kîc’iid. Blrtalon, Gu- 
nesch, Wllllscb ; centri 
Volnea, Stef ; Interi dreap
ta — Gruia, Dan Marin, 
SehobeL

După cum se poate ușor 
constata, lista prezintă o 
eer:e de ha nd bâ,! Iști re nu
mi ți, cu o foarte mare ex
periență Internațională, ală
turi de tineri și foarte li
nen Jucători, tnlentațl. vl- 
guroșl, dornici de o cit ma! 
rapklft afirmare In sportul 
mondial. Totuși, clteva sub
linieri se Impun, după cum 
ne spunea tov. Ton Kunst- 
Ghennănescu. Mal InUI. ni
meni nu e ..bătut In cule" 
pe vreun post anuma —

/Umpli
Iată cum arată, pe

grad ireproșabil. De-alcl 
decurge o a doua precizare 
a conducătorului lotului. 
Dacă forma Bport'vă nu a 
fost allnsă In clteva rin- 
duri, asta nu e încă nld 
o nenorodre deoarece timp 
este destul spre a doblnd! o 
condiție corespunzătoare. 
Insă aceasta cere nu numai 
Individualizarea pregătirii 
din partea antrenorilor, ci 
șl responsabilitatea indivi
duală a fiecărui Jucător 
față de toi ceea ce privește 
obținerea șî menținerea 
formei sportive.

Titlu) olimpie n-a Intrat 
In palmaresul handbalului 
nostru > pentru cucerirea 
lui Jucătorii an datoria să 
dăruiască toi ceea ee au 
mal ban tn ei. Cu toate că 
au la activ adlea succese 
do mare prestigiu, niciodată 
încă plnă acum handbalul 
șl handballștll români nu 
e-nu aflat In fața unul a- 
semenea prilej extraordi
nar de afirmare. Peste un 
miliard de oameni — o 
treime din populația globu
lui — va viziona prin Inter
mediul televizoarelor între
cerile do la Mtlnchen I 
Iotă unul dintre motivele 
care trebuie ®ă țină treaz 
ta Jucătorii român! orgoliul 
sportiv, ambiția de a ®o 
prezenta In fața lumii în
tregi prlntr-o maro victorie.

Dar motivul principal ce 
are și va avea cel moi mare 
răsunet In Inimile handba- 
liștUor români este dra- 

— gostea eu care II înconjoară 
amatorii de sport de Ia noi 
din țară. Handballștll stat 
urmăriți de suporteri cu 
caldă simpatie și interes, 
aidoma altor ași al sportu
lui nostru : tcnlsmenl, fot
baliști. atiețl. El vor avea 
eurind prilejul Internațional 
cel mal nimerit de a răs
plăti dragostea șl încrederea 
susținătorilor, scoțind. din 
nou. Ia Iveală calitățile lor 
individuale șl ale echipei, 
calități care au determinat 
rezultate prestigioase de-a 
lungul unul întreg deceniu.

Valerlu M1RONESCU

rece î sporirea exigenței In reecpțlp- 
nare» materialelor utilizate Ia elabo
rarea șl turnarea oțelului : aprovi
zionarea cu laminate de calitate șl 
de dimensiuni corespunzătoare. A- 
cest ansamblu de măguri tehnice; si. 
organizatorice va trebui dublat de o 
muncă politică intensă, pentru cul
tivarea Ia fiecare muncilor, tehnician 
șl Inginer a spiritului gospodăresc, a 
grijii pentru cu fiecare kilogram de 
metal să-și găsească locul nu în span 
sau rebuturi, ei In piesele finite, știut 
fiind că sporirea indicelui de utiliza
re a metalului cu numai 1 la suta 
înseamnă Intr-un singur an, pe uzi
nă, 30 de motoare Diesel de 2 300 CP 
produse cu metal economisit. Stntem 
siguri că In „procesul miUmetrllor". 
începui azi, vom găsi Insă cu toții 
posibilități mult mal mari. Economi
sirea pe toate căile a metalului este 
o sarcină Importantă pusă de partid 
in fața constructorilor de mașini, la 
Înfăptuirea căreia colectivul uzinei 
noastre trebuia să-șl aducă din Plin 
contribuția.

uzinei
„Pentru ea metalurgiș’Jl să poa

lă renunța ta adaosurile de turnare 
(maselotale) masive este necesar; ca 
turnătoriilor să II se livreze nisipuri 
do turnare do calitate înaltă sl mat 
ales constantă. A sosit, de asemenea, 
timpul ca Industria noastră chimică 
să producă lianții de formare (rășini 
furanlce. uleiuri slcatlve ș.a.) fără de 
care nu poate fl, practic, vorba de 
o turnare care să prevină risipa de 
metal". (Nlcolae Chlrilă, maistru te 
turnătoria de otel).

„Dotarea uzinei „Steagul roșu" din 
Brașov eu încă un ciocan mstrltor de 
marc putere l-ar permite acesteia 
să ne execute eu adaosuri minime șl 
semifabricatele pe care, in pTezent, 
slnlem nevolțl. să Ie forjăm liber 
din lingou, eu o risipă de metal șl 
de capacitate de prelucrare Inadmi
sibilă" (Ins, Ion Tudora. șeful servi
ciului tehnologic pentru motoarele 
Diesel).

„Industria noastră metalurgică sa 
mulțumește să garanteze exclusiv 
compoziția chimică a altoielor nefe
roase. De aceea, turnarea Pieselor 
din ‘ aceste aliaje presupune două, 
t-cl retopiri, adică pierderi de 20—33 
1a aulă, tn scopul asigurării utiliză
rii raționale a acestor materiale cos
tisitoare se Impune să II se garan
teze. de că (re furnizor, toile carae- 
tcristiclle de calitate" (Ing. Pruncise 
Deifi. șef de birou la serviciul ine- 
talurg-șef).

*
Acestea «Int primele concluzii ale 

..procesului milimetrilor" desfigurat 
la U.C.M. Reșița. Un ..proces" din 
care va dștlgn atlt uzina cit ți în
treaga economie, lată de ce. efortu
rile colectivului uzinei pentru cali
tatea fnaltfl. Ireproșabilă a produse
lor trebuie să se îmbine cu preocu
parea stăruitoare pentru reducerea 
consumurilor de metal, pentru gos
podărirea Iul rațională — aceasta 
fiind o chestiune esențiala a crește
rii eficientei economica.

fapv.il
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ayj-

oraș s-au produs concomitent vlo- 

de Ia Saigon, caro au suferit sub- 
Btanțfate pierderi in oameni șl arma
ment. De asemenea, In zona de coas-7 
tfi din apropierea vechil capitate Im

VIETNAMUL DE SUD

uni
aW forțelor patriotice

nsive

J?E.,SU®, 11 (Ager- glie, precedate da bombardamente cu

lente ciocniri cu trupele regimului «luni n-tupra regiunii limitrofe zonei 
demilitarizate d!,n Republica Demo
crată Vietnam, Împrejurimilor portu
rilor Halfong șl Vlnh, precum șl

, , ■  . ..- —«----- --- Pra unor puncte situate In Jurul Snl-
poriale, Hue, șl In provlnda Kleh gonului, zonă aflată de mal mult timp 
Tuong au avut loc ciocniri prelua- aub presiunea forțelor patriotice.

Liderul majorității demo
crate din Senatul americcm, 
Mike Mansfield, a declarat, Intr-o 
cuvlntare ținută la Universitatea 
Montana, că rămlnc adeptul reducerii 
trupelor americana staționate in Eu
ropa. „Nu există motive sau Justifi
cări pentru ca, la peste un sfert da 
secol după, terminarea cehii de-al 
doilea război mondial. In Europa occi
dentală să fie menținut un contingent 
de peste Jumătate de milion de mi
litari americani șl membril 'famIilllor 
lor", — a declarat senatorul.

----- 7..............  '
ful delegație! R. D. Vțetnam La con
ferința cvadripartliă de la Paria tn 
problema vietnameză, cu privire la 
stadiul actual al conferința!. Guver
nul, a aprobat în unanimitate activi
tatea delegației șl a denunțat sever 
Administrația americană pentru sa- 

, , .... .. ... bolarea conferinței.nlcatul privind lucrările ședinței 
dat o înaltă apreciere glorioa-

0 DECLARAȚIE A M.A.E.
AL R. P. D. COREENE

PHENIAN 11 (Agcrpres). — Mi
nisterul do Externe al R. P. D. Co
reene a dat publicității o declarație 
in caro condamnă Intensificarea bom
bardamentelor americane asupra te
ritoriului R. D. Vietnam șl continua
rea blocării, porturilor acestei țări, 
cere guvernului american să înceteze 
Imediat acțiunile sale de agresiune 
și să-șl retragă de Îndată tonte tor
țele armate din zona lndochlneză.

HANOI 11 (Agcrpres). — Agenția 
V.N.A. relatează efl, recent, a avut 
loc o reuniune a Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, prezidată da 
premierul Fam Van Dong. A. foat 
examinată situația actuală și c-au 
elaborat sarcinile corespunzătoare. 
Consiliul de Miniștri — sa arată in 
comunicatul privind lucrările ședinței — a (' ■ l. - .i ■ ■
selor fapte de arme ale pppuîațltd șl 
combatanților din Vietnamul de sud 
in decursul ultimelor două luni, a 
d 1st lua forțele armate șl populația din 
nord pentru succesele obținute tn re
zistenta împotriva măsurilor de esca
ladare a războiului luate de S.IJ.A.

Reaflrmlnd hotărirea fermă a po
porului vietnamez de a lupta șl de a 
învinge, Consiliul de Miniștri a che
mat întreaga armată șl populație din 
nord să manifeste eroism, să învingă 
dificultățile, să lnpte eu perseveren
ță șl curaj pentru apărarea patriei.

Conalllul de Miniștri a ascultat ra
portul prezentat de Xuan Thuy, șo-

în pofida represiunilor polijiennșfi și amenințărilor autorităților rasiste, 
studenjii, muncitorii și funcționarii clin Republica Sud-Africond continuă să 
prolesieze împotriva politicii do apartheid a regimului Vârster. La Capetown, 
Johannesburg, Pretoria și In oile orașe din Republica Sud-Africand au ovul 
loc noi rnilinguri.și demonstrații do protest la care au participai sute de 
oameni ai muncii. Co si In alls dâjif poliția a operat numeroase orostâri. 
In fotografie s Aspoci din timpul unei recenle ciocniri Intra studenji și poli
ție la Capetown.

Cresc rmdmlle P. C. Italian
ROMA 11. — Corespondentul A.ger- 

prea. N. Pnlcea. transmite : Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian a a- 
nunf 
polii _______ _______________
lor P.C.I. este de 1525 072. fată __ 
1521028 dl era la 31 decembrie 107L 
în primele sase luni ale anului cu
rent au Intrat in; rindurile partidului 
110 607 muncitori, tineri. Intelectuali 
șl femei, dintre care 4 148 au aderat 
după campania lansată de P.C.I. In 
cadru] „promoției Gramsci", imediat 
dună alegerile nnrlamentare de la 7 
maL în legătură cu acest fapt, Enrico , 
Berllnguer. gecretar general al P.C.I., 
a declarat că el constituie _o conflr-

itat duminică un important succes 
lie: în prezent numărul membri- 

de

mare si consolidare a rezultatului no
ri tiv obținut In alegerile de la 7 mal. 
Trebuie relevat că sjxmirCa număru
lui membrilor de partid are loc in 
toate zonele tării. în mod destul da 
uniform sl omogen.- cu o Îmbunătățire 
fată de trecut. Se confirmă, totodată, 
tendința de a recruta noi membri., 
Îndeosebi In rindurile tinerilor, ceea 
ce esto de mare ■Importantă tntrudt 
demonstrează că P.C.L cucerește 
noile generații... Sporește astfel șl 
responsabilitatea noastră națională, 
tocmai pentru că este mal puternică 
Încrederea In noi a forțelor care vor 
să echlmbe si să Înnoiască țara".

Conferința O. N. U. pentru protejarea LA CONFERINȚA ȚĂRILOR DIN ZONA MĂRII CARAIBILOR
mediului înconjurător r.:

fl CODWRII INHRllATIOIfflLE

DE LA TRIftUSUL NOSTRU

. - -ahî Jiije . . ,.L inbM'gJoiiid ob !oin
mal‘Sntrt-un climat' de:'pace șl .Skf.-: 
cooperare Intre toata’pop6ărelft:luini!>: 
este incontestabil un dștig moral ol 
conferinței.

Trebuie remarcat faptul că pro
blema relațiilor extetente între asa
narea metilului Înconjurător jxs de 
o parte șl dezvoltarea tuturor țărilor, 
ca un proces islonc șl Ineluctabil al 
lumii contemporane, n-a fost elu
dată. Una dintre cele mal sensibile 
chestiuni — șl anume eventualele 
piedici morale și materiale oe care 
ie-ar putea ridica acțiunile des
fășurate In unele țări supradezvoitate, 
In numele îmbunătățirii mediului în
conjurător, cu efecte negative asupra 
dezvoltării țărtfor din lumea a treia 
— continuă să tacă un obiect de 
dezbatere. Rlnd pe rind, repre
zentanții țărilor In curs de dez
voltare au subliniat, cu toata vigoa
rea, un aspect esențial : In nici un 
caz măgurile de combatere a poluă
rii nu trebuia să impieteze asupra 
eforturilor și proiectelor do Industria
lizare a acestor țări, element in
dispensabil al- Învingerii subdezvol
tării:

Problema mediului Impune măsuri 
, ... _r ■, pe scară planetară. Cum și cu

glob pe circumferința căruia ca ca mijfaacn să sa realizeze o așa
desfac brațele unei silueta umane, vasta acțiune ? Așa cum spu

nea secretarul general al O.N.U„ 
Kurt Wăldneim, „trăim lhlr-o epocă 
în; care trebuie să ne asumăm, una 
după alta, noi și coastacrablle res- 
pousabllltățL Or, dacă axaminăm 

■ prioritatea cu care : se fac j>a scară 
mondială cheltuielile statele", con
statam că pa primul toc nu apar nld 
dezvoltarea, nici mediul înconjură
tor, nici educația, nici etanălaiea, cl 

, armamentul". Cursa înarmărilor a 
fost caracterizat! drept „cea mal fa- 
grozltoarc șl mal hidoasă poluare".

Iată de ce unul din obiectivele 
prioritare' ale umanității este tocmai 
necesitatea Intensificării eforturilor 
tuturor statelor, tuturor popoarelor 
pentru a pane capăt acestei curse. 

. Tocmai data fiind vastitatea proble
melor ecologice, eficacitatea oricărei 
strategii, a oricăror măsuri preconi
zata este in funcție de participarea 
și aportul activ al tuturor statelor. 
Or. din acest punct de vedere, una 
din carențele serioase ale conferința! 
de La Stockholm este faptul că ta 
convocarea el nu a fost respectat 
principiul fundamental nl universa
lității. Așa cum este sliut. In pofida 
eforturilor desfășurate de țările so- 
ctallMe. R. D. Germană, stat isocta- 
ILst suveran șl Independent, care 
ocupă locul al nouălea ln producția 
Industrială mondială, precum și alte 
state Interesata, au fost Împiedicata 

‘ că participe cu drepturi egale la a- 
ceasta conferință — situație caro nu 
poate Ln nici un caz contribui ta 
elaborarea unul program eficient de 
cooperare In domeniul protelărll me
diului. la Inițierea sl finalizarea ac- 
țlunJJor prevăzute do un ademenea 
program.

Fără a anticipa asupra rezultatelor 
conferinței, care nu se vor concretiza 
dod: o dat! cu încheierea luci-firlîor, 
la 16 iunie, este limpede că valoarea 
tor va putea fi Judecata abia după 
o îndelungată verificare In practică. 
De pe acum poale spune că ceva 
s-a si realizat : Btragerea atenllcl 
guvernelor tuturor țărilor lumii sl a 
opiniei publice mondiale asupra Im
portanței șl a urgenței problemelor 
legate de mediul Înconjurător. Ceea 
ce ©o încearcă a ®e realiza ln aceste 
zile este tocmai determinarea acelor 
aspecte alo problemelor de Interes 
general care nu pol fl' rezolvate do
rit po calea cooperării Internațio
nale.

Ioan GRIGOEUESCU

TOzâlMq' io’ tatain-an 
ringur;mă4 

mint* — precum-fî 
sună deviza sub 
care ee desffl- 
.șoară zilele a-

• >G cesSea la Siack- 
.g/ hota! Conferința 

Națiunilor Uni- 
te cu privire fa 
mediul Inconlu- 

rător — dar ca Imens evantai de pro
bleme. dtă diversitate In abordarea 
uneia șl aceleiași teme puse in dez
batere. ce vaste și uneori divergente 
puncte de vedere ce confruntă In fa
rul aceluiași subiect: restabilirea 
echilibrului ecologic pa pămlnt I Șefl 
de atato. miniștri, specialist! In 
domeniile contingente temei pusa 
în dezbatere, conducători ai unor or
ganisme Internaționale epecLaJizate 
In diverse ramuri de activitate din 
cadrul Națiunilor Unite ©e succed La 
tribunele instalate la „Folket Hits" 
— Casa poporului — șl In alto trei 
săli din capitala Suediei.

Numărul mare do delegați șl zia
riști, convoaiele de mașini care stră
bat In goană orașul, fădnd legătura 
Intre sediile conferinței, ca șî miile 
de embleme albastre Infățișînd un planetară. Cum și cu

Industria PaMstanuM 
este paralizata de o grevâ 
generală declanșată In cursul zi
lei de slmbătă, relatează agenția 
France Press®. Organizațiile sindicale 
au botărit continuarea grevei pM 
tind se va ajunge la satisfacerea re- 
.vendltiirilor tor. I ..
I fost trecută sub con

trolul statului cea mal 
tentă bancă particulară din Chile, „El 
Banco de Chile", s-n animțat oficial 
slmbătă. Statul deține în prezent 73 
la sută din numărul total al acțiuni
lor acestei bând, eare girează depu
nerile marii Industrii șl comerțului.

Convorbiri comerciale po? 
lono-vest-gennane. otto Wo'f 
von Amcrongen, președintele Fede
rației camerelor de comerț șl indus
trie din R. F. a Germaniei,- care se 
află In vlzJiă In R. P. Polonă, a con
ferit, la 10 Iunie, cu Ryszard Karskl, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. Agenția P.A.P. menționează că 
obiectul convorbirilor l-au constituit 
unele probleme ale dezvoltării, rela
țiilor comerciale dintre cele două țări, 
Îndeosebi cooperarea industrială.

Partidul creșHn-democrat 
din Paraguay • dat pubii^ții 
o declarație In care condamnă regi
mul dictatorial al generalului Stroes- 
ner. în declarație se arată că în țară 
s-a permanentizat starea excepțlo- 

<nnlă, membrii partidelor din opozjțle, 
conducătorii organizațiilor muncito
rești șl țărănești și alți activiști slnt 
urmăriți, arestați șl aruncați In În
chisori, fără judecată.

Tentativa de asasinat. 
Premierul Republicii Democrate 
Populare a Yemenului, 
Mohamed, a supraviețuit

All Nasser 
________,____,_____,__  unei tenta-' 
live do asasinat, Întreprinsă Împo
triva sa 
nicat c 
Aden.
Frosso.

a la 22 mal, anunță un comu- 
oficial publicat sîmbăta la 
reluat do agenția France

Sărbătoarea națională

■
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La congresul țăranilor 
din B. D. Germană, oa™ •-* 
desfășurat la Leipzig Intre 8 șl 10 Iu
nie, șefii unor delegații din țări so
cialiste au transmis saluturi. Din 
România a luat cuvintul Nlcolae Cl- 
cloșan, membru al Biroului Perma
nent al U.N.C.A.P.

La ultima reuniune a Co
misiei militare de armisti- 
fin din Coreea, toful deleK«iJel 
R. P. D. Coreene a protestat energic 
Împotriva actelor de provocare ale 
părții ffud-coreeno ln zona demilitari
zată: introducerea de arme automata 
șl diferite tipuri de armament greu, 
construire do adăposturi ele. Repre
zentantul R. P. D. Coreene a subli
niat că aceste acțiuni nu pot duce de
ci* ia agravarea tensiunii șl ia mări
rea pericolului do Izbucnire a unul 
conflict armat.
rea

Numărul noiveglenllor 
care se împotrivesc aderă
rii țării lor Ia Piața comună 
continuă să fie ridicat, potrivit date- > 
lor unu! sondaj, ale cărui remltata 
au fost publicate, slmbătă. La Oslo. 
Astfel, 38 la sută dintre cel toterogațl 
și-au manifestat intenția do a vota 
împotriva aderării la Piața comună, 
Ln cadrul referendumului prevăzut 
pentru luna septembrie ; 26 la sute 
vor vota pentru, 27 la sută nu și-au 
exprimat nlti un fel de opinie, Iar 
6 La sută erau partizanii unei obțineri.

0 delegație a aviației ci
vile din Elveția, ««“W de 
Verner Guldlmann, directorul Ofl- 
dului aviatic federal, a sosit Intr-o 
vizită In R. P. Chineză, la invitația 
guvernului acestei țări, anunță agen
ția China Nouă.

„Declarația de b Santa Domingo
SANTO DOMINGO 11 (Agerpres).

— Conferința miniștrilor do externa 
al țărilor din zona Mării Caraibilor, 
întrunită ln capitala Republicii Do
minicane. a aprobat documentul Inti
tulat ..Declarația de la Santo Domin
go", In care sa subliniază „necesita
tea reglementării drenturltor sl obii- 
gatiHor «Latelor talino-amerlcane cu 
privire la suveranitatea maritimă șl 
la bogățiile mării". Subliniind „condi
țiile epeciale ale țărilor din zona Ca-

££

t

ralbflor sl necesitatea unificării cri
teriilor In vederea găsirii unei soluții 
viitoare®, documentul arată eâ „fle
care sloi are dreptul să fixeze limita 
apelor sale teritoriale pini Ia 12 mile 
marine" ți consider! că statele rive
rane Isl exțrcltă drepturile de suve
ranitate asupra resurselor naturale 
eare se tntlinesc In apele lor.' pe fun
dul mării sl In subsolul situat In afara 
apelor sale teritoriale, pină la o limi
tă de 200 mile.

încheierea Conferinței extraordinare a O.P.A.E.P,
LaM ’nc oi--------------------
ț T ■■-r- rtr.Ț • ■ USÎlrtfi.: -Lh ••--■XI

Țările arabe exportatoare de petrol
r/’i.

■~rdi 
ii »'» li 
to. *

b O®

Un bilanț provizoriu pri
vind situația victimelor din 
orașul nord-amoricari Rapid 
City (tistul Dakota de Sud) a fost 
■transmis de agențiile de presă in
ternaționale. Numărul morțllor este 
de 153 persoane, Iar cel al rănlțllor 
se apropie de 600. Orașul este complet 
devastat do furia apelor. Unități ala 
armatei și gărzii naționale au fost tri
mise In ajutorul populației. Președin
tele S.U.A., Richard Nixon, a decla
rat zonă sinistrată Întreaga regiune 
Rapid City șl a hotărlt acordarea unul 
ajutor federal

!• -
Conducerea firmei „Volks-,, 

!'jiwagen"n*
: reduce cu SCOO de peraorâie numărul s,! 
-^=Jaț!’.=r ritl. Mărurn — m declarJ'" 
■— este determinată de scăderea vo
lumului exporturilor șl a benefidllor.unor ’

a 0. U. A.

Irpanizafiei Unitâții 
prealabil, con/rrinjaa extinderii rcLațlitor i

— In urma

T
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PE MASA DE AUTOPSIE
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mare 
extinderii 
Paralei s-a 
Industria 
favorizată

re panoramică din Ma
nila, centru economic, 
politic sl administrativ 
al Flllptnelor.

lucrările 
confirin- 
guveme

cum fifi-ț! revlzutască teoriile 
prn răsplndlrli acestor spetii 
Istorice.

relfițlllo- __ , —..
mediului Înconjurător pa de

Do! tineri medici de ln Univer
sitatea din Detroit au obținut per
misiunea de a fare o experiență u-
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de care a suferit in timpul vieții 
anticul rege al Egiptului

Țesuturile mumiei sini, Intr-ade
văr. atit de bine conservate. Incit

chlllbrat mintal. Această capodope
ră a sculpturii universale (din car a

După o perioadă’ do rezerve de esențe pra- 
dorhlnațlo colonială, tloasa, remardndu-ce 
care a durat aproape eforturile pentru pre- 
patru veacuri, la 1.2 lucrarea for

„PICTA” 
VA FI RESTAURATĂ

Așa cum se știe. „Picta" — re
numita sculptură a lui Michelan-

; V*. (

CEA MÂI MARE 
ÎNCHISOARE DIN LUME
La periferia orășelului Trenton 

" — • — — . . ( înau-

• ,v! ■

greu sA oe IdcntLfLce ur-
---- ;—r --- - ■ mele eventualelor leziuni. Acum eo 

nică : aceea de a supune mumia va putea ști, in sflrșit, dacă acești 
unul faraon egiptean unei autopsii strămoși ai noștri sufereau și el 
-----r... j—„..i ii..„ <je unele boli pe care noi le atri-

’■ angajațllor eăl. Măsura

dau In aceste zile Stockholinulul un 
aer deosebii Dar mai esle un lucru 
care eublihlază In felul cAu semni
ficația acestor zile : In paralel cu 
conferința Națiunilor Unita au loc 
alte conferința, expoziții, manifesta-, 
ții spontane, reuniuni ale unor miș
cări Internaționale si grupări con-' 
tostataro care, prin, desfășurarea lor, 
parcă țin «să sublinieze că mediul In- 
conjurător înseamnă nu numai o na
tură sănătoasă, aer și apă curată, sol 
fertil, luptă cu poluarea, ci toi ceea 
ce trebuie să constituie componen
tele reale ale condiției umane : pa
cea, Încetarea războaielor, fapta cu 
foametea șl subdezvoltarea, cu alie
narea socială, cu corupția și decă
derea.

Pentru că,războaiele constituie for
ma cea mai gravă șl mal condamna
bilă de deteriorare a mediului uman, 
a răsunat cu putere de la tribuna 
conferinței vocea multor stole, Intre 
care șl vocea României, ceriml să se 
pună capăt agresiunii americane Îm
potriva Vietnamului, să se asigure 
dreptul popoarelor din Indochina do 
a-și hotărî de sine stătător destinele.

Numeroase dnto realo ale lumii 
contemporano slut frecvent evocate 
ia tribunele conferinței : mulailllo 
radicale provocate de consumul ira
țional al resurselor nnluralo. de efec
tele secundare ale expansiuni! teh
nice neconlrolate. de gradul de po
luare a atmosferei, a riuritor. mări
lor și oceanelor, de epuizarea unora 
dintre principalele bogății ale Bolu
lui, do explozia demografică șl da 
Influența globală a acestora asupra 
ecolosieL Stadiul la care operează 
conferința nu mal este cel din faza 
pregătirii conștiințelor, ci al Înfăți
șării bilanțului care amenlnte aă În
cline către pasiv șl al căutării posibi
lelor remedii in cadrul unei merito
rii Încercări de a ee realiza o reală 
Cartă a raporturilor dintre om sl na
tură. capabilă aa definească pentru 
prima dată tn Istoria omenirii o „mo
rală a medialul Inconjarător", deter- 
mlnind responsabilitatea «statelor fote 
de dereglarea echilibrului ecologic.

Un lucru ho degajă cu pregnanță _ 
d!n toate cuvlntările : urgența pa 
care o necesită tratarea embleme
lor mediului înconjurător. Ele apar — 
așa cum spunea Olof Palme, pre
mierul Suediei — ca „o spectaculoasă 
demonstrație a necesilîții coope
rării mondiale.-". Convingerea că 
aceste probleme pot £1 rezolvata nu-

BEIRUT 11 (Agerpres). — Lucrări
le celei de-a 8-a conferințe extra
ordinara a Organizației țărilor araba 
exportatoare de petro! (O.P.A.E.P.) 
s-au încheiat «Îmbăta. la Beirut. Co
municatul dat publicității relevă că 
statele membre taPrljlnă măsuri le 
Irakului de naționalizare a bunurilor 
consorțiului’ •Irak Petroleum- șl va 
susține această (ară prin toate mij
loacele susceptibile să asigure succe
sul Inițiativei sale”.

Participant!! la reuniunea O.P.A.E..P. 
au hotărît. de asemenea, formarea 
unul comitet special. ' compus din 
miniștrii petrolului din Libia. Kuweit 
și Arabia SaudiîA cu mSslunea .de n 
urmări punerea in aplicare a rezol u-’

■ ’ ■— ----------------

MĂREA BRITANIE

LONDRA 11 (Agerpres).
eșuării negocierilor eu rcprezxntojilll 
administrației căilor ferate, liderii 
celor trei centrale sindicale ale fero
viarilor britanici, reunind peste 
250 000 membri, au lansat apelul la 
declanșarea unei noi „greve de zel", 
inceplnd de marți, 13 Iunie. După 
cum apreciază agențiile internațio
nale ’presă, această nouă acțiune 
revendicativă a feroviarilor — cea 
de-a treia in mai puțin de un tri-

țlel, adoptată la 9 Iunie de către Or
ganizația țărilor exportatoare do oc
troi (O.P.E.C.). „Aceat comitet va 
putea convoca o reuniune extraordi
nară a membrilor O.P.AE.P.. dacă 
va tl necesar, pentru s lua unele 
hotăriri tn cooperare cu Irakul șl cu 
O.P.E.C.". se arată in comunicat

Reuniunea de la Beirut a recoman
dat, pe de altă parte, tinerea la Bag
dad a unei tntrnnlri a miniștrilor de 
finanțe al țărilor membre ale 
O.P.A.E.P. Ea va avea ca scop eă 
„stabilească asistența financiară, eare 
trebuie acordată țărilor afectate de o 
nnțlonnllzare. cu condiția ca un gnin 
de exporti să examineze. In prealabil, 
Bltuațla financiară a acestor țări".

meatra — va pune guvernul conser
vator lnîr-o situație dificilă. întregul 
„arsenal? al legislației anUmundto- 
rcștl pentru reglementarea relațiilor 
de muncă In Industrie, invocat șl 
epuizat deja, s-a dovedit neputlndoș 
In fala hotăriril de neclintit a mun- 
cLtorlior de a obține satisfacerea In
tegrală a revendicărilor lor , privind 
Îmbunătățirea condițiilor do viață șl 
muncă.

din New Jersey (S U.A.) 8-a
gurat recent cel mal mare pe
nitenciar din lume, cu mii da 
celule, cu secții speciale do izolare, 
precum ș! cu o secție de criminolo
gie. America, teatrul celei mal vl- 

. olento explozii de criminalitate imj 
care o cunoaște contemporaneita
tea, poate. In acest fel, să se tunde 
că pooețlă, In afară de cel mal 
mare minister de război din lume 
(faimosul Pentagon), șl cea mal 
mare închisoare care s-a construit 
pină acum I

Ei veacuri, 1 
1883 FiHplnele 

nu scuturat Jugul spa
niol, prodamlndu-șl 
independența, care 
avea insă să dobln- 
dească un conținut tot 
mal real abia după cel 
dn-al doilea război 
mondial. De atunci, 
pcraulațla acestui arhi
pelag, alcătuit din pes
te 7 (XM de insule, lșl 
caută un drum propriu 
de dezvoltare, Ln ve
derea lichidării sterii 
de Înapoiere, moște
nire a trecutului.

Agricultura, gcctor 
care ocupă 60 la sută 
din populația activă, - 
cunoscut .tn C™™ ,
ani lndLd mal ridicați «La IUigan, a unul ia
de dezvoltare. Unul ’----- ,J —
din cele mal remarca
bile succese II consti
tuie lichidarea lmpor- 
tirtlor de orez, hrana 
de bază a nooulatiaL 
șl chiar crearea do 
disponibilități pentru 
export, grație introdu- Înscriu șl 
cerii în cultură a unei 
varietăți de orez de 

randament, a 
irigațiilor, 
dezvoltat

forestieră, mal rapid 
de bogate producției

gMrca unor că! ttol.de 
soluționare a 
•'..ringonto probleme * 
coc.La.t-econam.ioe. în < 
ICttt) a fost votate o < 
lege privind relațiile ■ 
cu țările socialiste. De ' 
atunci delegații econo- i 
mice filipinezB au In- < 
trepriiM vizite Intr-o ( 
serie de țări ooclalla- . 
te din Europa, Lndu- 
siv In țara noastră.
Stabilirea de relații 1 
diplomatice Intre Re- < 
publica’ Sodallste Ro- i 

‘ ' i șl Republica i 
priori- Filipino, eveniment , 

_ __-jl dc ~rc a avtit loc re- ’ ( 
economică cent, constituia un 

se nu-- ' nou pas în direcția a- ’

sa for pa ‘ plan 
local tn vederea ex
porturilor.

Aceeași preocupare 
ee manifestă In Indus
tria minieră, care b 
cunoscut un progres 
rapid în ultimii anL 
Exporturile de mine
reuri sint treptat Înlo
cuite cu concentrate 
șl produse prelucrate 
jn cadrul unor Intre- 
prinderi proprii Prin- mânia 
tre proiectele L-W- .
tare ale planului de care a avut 
dezvoltare 
(1071—1 &74) _ _ .
mără construirea unor propiarll dintre cele 1 
topitorii de cupru și două țări șl popoare, < 

divă, a aluminiu, a unor fur- a extinderii relațiilor < 
ultimii o®!® Înalte la ojclfiria de colaborare și coo- <

minor lâ cald, o uzină tajoase, pe baza 
pentru tratarea sulfu
lui, o Întreprindere dproc. 
pentru producerea do "

perora reciproc avan- 
Stl- 

mol șl rcsnteciutal re-

.... ________. Cu prilejul anlver-;i
coca metalurgic etc. sării Zilei indeponden- 

Pe același ptan al toi FHlplnelor. poporul 
creării unei economii român urează poporu- 
de Bino stătătoare se lui acratcl țări noi 
:___ ,1 eforturile suoceco In activitatea
din ultimii an! vlzînd consacrata propășirii 
lărgirea șl diversifica- patrie! sale.
rea relațLilor econom!- *n fotografie 5 Vede
re șl politice, care să 
permită un progres

In sfera 
materiale.

la nivel inalt

Azi se deschid la Rabat 
celei de-a noua sesiuni a 
țel șefilor de state ți de 
membre ala Organizației 
Africane. In 
O.Ute. la nivel inalf, ale cărei dez
bateri vor dura plnd foi, a fost jrre- 
pdtite de asemenea la nivel mlniste- *, 
rial a organizației, desfășurată toi 
tn capitala Marocului.

iieuntunea de la liabat se deschi
de sub auspicii favorabile. Un șir 
de euenimenta petrecute in ultima 
vreme pe continent sini conside
rate da bua augur pentru succesul 
conferinței. In primul rind, s-a re
ținut faptul că prin aciiu.nl și con
tacte directe intre diverji |B/i de 
state africane, prin eforturi spra 
conciUere, o serie de diferende, care, 
in general, umbreau dezbaterile pre
cedentelor sesiuni, ți-au găsit • re
zolvarea^ Intre acestea, foarte 

neînțelegerea care

FARAON

complete. Cu toate că decesul Ilus
trului personaj a avut loc acum 
mal bine do trei mii de ani, cel 
doi cercetători (pe care-l vedeți in 
fotografie procedind la autopsia 
respectivei mumii) slnt convinși 
câ pot determina, cu ajutorul co
lor maț moderne mijloace de In
vestigație, cauzele morțil șl bolile

bulin astăzi „vieții moderna".
ÎNGHEȚATA^

MEDICAMENT
Medicii unui spital din Riga nu 

pus In punct o nouă tehnică pen
tru tratarea a numeroasa afecțiuni

Intestinale, șl anume : Introducerea 
de oxigen in stomacul paclenjilor. 
Pentru a face traUimentui mai a- 
trăgător, oxigenul este Incorporat 
Intr-un uinesiec da proteine și 
sucuri de fructe.. Noul medicament, 
care ara aspectul unei înghețate, 
este consumat, In felul acesta, cu 
multă plăcere.

INTRUSUL...
Dună ce tiăp.'Lșc săptămîni întregi 

in albia cecală a unui riu, un cău
tător de aur brazilian a dat peste 
scheletul unul dinozaur apari,Inlnd
unei specii dispărute de milioane 
de ani șl despre care pină acum nu 
se găsiseră urme in America de 
Sud. Datorită anonimului că ut fi tor 
de nur, paleontologii vor trebui a- 
cum să-șl revizuiască teoriile asu- 

pro-

prezentăm tn Imagina un detaliu),' 
care ■ supraviețuit timp de 473 de 
ard, va fi restaurată șl reda
tă omeniri L Grație unul mulaj 
foarte preda executat din gips In 
1931, 28 do expert! vor Încerca că 
recompună chipul Pielei folosind 
cele Să de bucăți detașate, etrinse 
de pe jos. Dar pentru aceasta vor 

numita sculptură a Iul Mlchelan- ovea ni3VO'-e <10 ce' puțin un an
galo din basilica Sf. Petru din Roma tie muncă asiduă fără garanția că
— a fost mutilată de un deze- pulberea de jnarmură cu care va fi 

acoperită partea restaurată va avea 
exact culoarea rectului statuii

cerU, neinjelegerea care opunea 
Gumcea Senegalului a Jost înlătu
rate, , datorită medierii a șapte 'șefi 
da tiaia africane, care primiseră m 
aceri reni mandat din partea 
O.Uut. De atemenea, l-au contu
rai pcTipeciivcle reale ale unei re
concilieri intre cele două mtșcdri de 
eliberare din Anpola. In fine, eint 
pa cale de a fi alenuate divergen
țele legate de controversata idea a 
unui „dia!op‘ eu regimul sud-afri- 
can.

Odată eliminate cau ingu«:ato bu- 
biectele de discordie, O.U.A. dispu
ne, considera observatorii scenei po
litice ajricane, da o mai bună bălă 
de porniră in vederea abordării e- 
ficiente a marilor problema ce pri
vesc viitorul intrepului continent : 
consolidarea independenței politice 
și economice, ir.gusiarca și lichida
rea treptată a stării de subdezvol
tare economică, valorificarea bogă
țiilor naționale in uiterciul propriu, 
înlăturarea ultimelor bastioane ale 
colonialismului, îngrădirea li rer- 
pingarea infiltrărilor neocolor.lallsle, 
abolirea practicilor odioase ale ra
sismului, cu forma sa cea mai exa
cerbate, apartheidul. In toate aceste 
probleme, consiliul ministerial al 
O.U-A. a pregătit 12 proiecte de 
rezoluții ce urmează să fie supusa 
șefilor da state și de guverna.

Se prevede, la paralel, |1 desfă
șurarea unei „microconferințe la ni
vel InaU" la care vor lua parte re
gele Hassan al II-lea al Marocului, 
președintele Boumădiene al Algeriei 
ți președintele Bourghlba al Tuni
siei, ordinea da ri urmlnd sd cuprin
dă problemele consolidării Maghre- 
bului arab. Celor trei șefi de state 
maphreMeni li se va aldtura ulterior 
și președintele Maurilanlri, MokMar 
Ould Daddah, pentru a dezbate si
tuația Saharel spaniole.

C. BENGA 
Alpcr
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