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comuniștilor, a întregului

pentru

prestigioasă manifestare științifică

FOTBAL
DIVIZIA A

ULTIMELE 90

ÎNDEPLINIREA planului
’nnolrirriea

BOTOȘANI

• DIN TOATE SPORTU-

Constructorii sint hotărîți

Frumoșii
obiectivele planificate

Augustin BUMBAC

(Continuare in pag. a IV-a)

!v oilism

1,2 milioane. 100 tone

• CICLISM : CUPA V0-

Prol. dr. Ana ASLAN 
preje-diniele Uniunii mondiale 
do profilaxie și igienă locialfl

să dea in funcțiune inainte de termen
Interviu cu Amilcar CABRAL

valoare_ „________ ,
unt 8 500 tone zahăr rafinat dife
rite piese de schimb In valoare de 
2.5 rnllloar.c lei.

moi.
Eziită cluburi si mal 

frumoase 7 Posibil. 
Pentru mine, mai fru
mos rânitne tută tot 
cel din Tirgu... Sil md

lecrelar general al Partidului African al Independenți din Guineea-Bisiau 
ji Iniulola Capului Verde (P.A.I.G.C.)

NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvtntarca rostită la Conferința extraordinară a organizației 

de partid a municipiului București 24 iunie — 1972

din această suprafață aparțlnlnd 
cooperativelor agricole de produc
ție. Cu prioritate ce lnsămlnțează, 
In terenuri amenajate pentru iri
gat. mazăre si fasole pentru păstăi, 
castraveți șl morcov! pentru pro
ducția de toamnă. Suprafețe in- 
cemrtate tint rezervate Insămlnțfi- 
rli cu porumb, deoarece recoltarea 
mal timpurie a cerealelor păloase 
asigură o perioadă mal lungă de 
vegetație ?! deci condiții 
obținerea unei producții bune atlt 
de boabe, cit și de siloz. Tn foto
grafie : La cooperativa agricolă din

se deschide la București

— Cititorii r.ojtri urmăresc eu 
sentimente de vie simpatie ți 
solidaritate lupta- plină de e- 
roism a. poporului gulneez îm
potriva .colonialismului. pentru 
eliberarea patriei sale, t'-am 
ruga rd caracterizați stadiul ac
tual al mișcării de eliberare pe 
care o conduce Parlidul African 
al Independenței.

6 000 du constructori se arid in compeiifio cu timpul po șantierele platformei industriale din Tlrgoviște. In fotogra
fi®, sudorii Gheorgho Rfidoi, Vasile Trif și Alexandru Badea, care realizează mari economii de metal In condi

țiile reducerii duratei de execuție a lucrurilor Foto: 9. Cristian

late), cit ri experiența 
clșligatd in... ierului 
cotoarelor.

AIIi ..sufletlsti" :
Ștefan Călin, secreta
rul comitetului orășe
nesc al U.T.C., organi
zatorul fi liantul tutu
ror acțiunilor, loan Dă- 
nild, actualul „director* 
al clubului, „respon
sabil cu toate si. in 
special, eu disciplina*. 
Apoi Olga Miron (cas
nică), Maria Schwartz...

Nimeni nu le-a ce
rut sd facă ceea ce au 
făcut, nicidecum sd-i 
fi obligat cineva. N-au 
pretins nici o plată, 
nici o înlesnire, nici o 
favoare. Am discutat 
cu o parte dintre ei. 
Răspunsurile 7 La fel 
cu al generosului pic
tor : „să învețe să tră
iască frumos'.

Sini de meserii fi 
caractere diferite, tn- 
fdtijdri fizice, obligații, 
temperamente — la fel 
de diferite. Sint dife
riți sub foarte, foarte 
multe incidente. Ceva 
ins<5-i aseamănă: SINT 
FRUMOȘI-

prilejul, desigur, o dezba- 
gătură și cu posibilitatea 

produselor eugroflce tn 
profilaxia Imbătrinlrll populației

Desfășurlnd larg întrecerea socia
listă. colectivele de muncitori. In
gineri șl tehnicieni din ludelul 
Vrancea au realizat cu opt zile îna
inte de termen sardnfte oe aemfts- 
trul I la producția globală si cu 15 
zile mal devreme planul la produc
ția marfă. Plnă la sflrșllul lunii Iu
nie se prelimina să se obțină o pro
ducție marfă «suplimentară In va
loare de 72 milioane lei. Iar la ex
port să ®e livreze, peste sarcina 
planificată, produse In valoare de 
4®0 OM lei valută. însemnate depă
șiri de plan au Înregistrat lucrăto
rii întreprinderii viei si vinului șl 
întreprinderii de vinuri pentru ex-

tesăluri. con
ți e 23 milioane

Concomitent se 
;oare ereselndă eon- 
tre opinia, publică

cu privirea 
spre viitor

toată țara pentru 
lor favorizanțl ai

Faptul că La 
personalități științifice din 18 . .
care ne vor împărtăși din experiența 
lor. îmi întărește convingerea că rim- 
pozlonul se va înscrie ca o' reușiiă 
manifestare de lucru In domeniul ge
rontologie!.

Dintre cele trei direcții de cer
cetare ale gerontologie’ modeme — 
experimentală, clinică, $1 ©octală — 
ultimei I m acordă o atenție din ce 
In ce mal mare, In sensul realizării 
dezideratului profilaxiei Imbăirlnlril 
In moali. Nu «-ar fi putut ajunge la 
aceasta fără rezultatele obținute In 
domeniul experimental șl clinic șl’ 
trebuie să arăt că, tn profilaxia Im- 
bătriniril. școlii românești li revine 
meritul de a fi adăugat, la binecu
noscutele măsuri de Igienă, șl sub
stanțele blolrpfioe („Gerovltal* sau 
„Aslavltal"), cure măresc rezistența 
fizică și ameliorează capacitatea 
Intelectuală el, în general, meta
bolismul.

Nu întâmplător deci, colegii ame
ricani ne-au anunțat că. la viitorul 
Congres Internațional de Geronto
logie, doresc să comunice rezultatele 
lor cu privire la acțiunea anlidepre- 
slvă a „Gerovl talului*. Aceste ca
lități semnalate de noi. încă din 
1954. șl confirmate de rezulta
tele obținute în clinică do către co
legii din alte țări, caro experimentea
ză produsele noastre, ne obligă si mal 
mult să sporim contribuția școlii ro- 
mfineșîl la elaborarea metodelor de 
tratament cu produse biotroflce ori
ginale si Ia realizarea unor produse 
din ce în ce mol eficiente

în țara noastră, ca urmare a pro
gresului economico-socin.1 șl a suc
ceselor obținute in domeniul biologie! 
șl al medicinii, durata de viață a 
crescut de La 42 ani dt era tn 1938. 
la 69 de ani In prezent. Preocuparea 
pentru omul vlrstnlc a devenit o pro
blemă principală de-etat in orindul- 
roa noastră socialistă șl a dus la ob
ținerea unor succese importante In 
această privință. O dovedește și fap
tul că primul Institut de geriatrie din

Desfășurtnd larg întrecerea «o- 
ctallslă care a cuprins tn acest» 
zile, premergătoare Conferinței Na
ționale a partidului și aniversării 
Republicii întreaga tară, colecti
vele de oameni al muncit din In
dustria județului Mureș au obținut 
un succes deosebit — îndeplinirea 
cu șase zile înainte de termen a 
planului [a producția globală șl 
marfă pe primul semestru. D!n cal
culele făcute rezultă că. plnă ta 
finele lunii, se va realiza o pro
ducție globală In valoare de 210 mt- 
1 ioane șl o producție marfă de 163 
milioane lei. Vor fi produse prin
tre altele peste prevederi : 140 mi
lioane kWh energie electrică. 1.5 mi
lioane cărămizi șl blocuri ceramice.

Uzina de mecanică fină din Sinaia. 
Mal consemnăm șl faptul câ, In a- 
ceastă perioadă. In unitățile con- 
atouetoare de utHaj petrolier șl 
chimic, la Grupul Industrial de 
palro-chlmie Brazi, ta rafinăriile 
din Ploiești șl In alte unități > din 
Județ s-au realizat numeroase pro
duse noi — instalații de foraj, sape 
cu rolei utilaj chimic, trolll, pompe 
de Injecție, noi corturi de aditivi, 
benzine șl uleiuri minerale, unele 
din ele fiind solicitate la export.

Remetea Mare, județul Timiș, după 
cum ce poate vedea din fotografia 
alăturată, prlntr-o bună organizare 
a muncii șl gruparea tractoarelor, 
lucrările se desfășoară In flux con
tinuu. Pe parcelele de unde a fost 
recoltat orzul, terenul a fost elibe
rat de paie imediat, concomitent 
cxecutlndu-fie arătura in miriște, 
urmată . de însăntinlarca porumbu
lui pentru boabe. In felul acesta. 
Intre recoltatul cerealelor păioase 
și semănatul culturilor succesive, 
decalajul este minim, da cel mult 
o zi.

Tematic» simpozionului — organi
zat de Societatea Română de Geron
tologie, in colaborare cu Secția So- 
dalfi a Asociației Internaționale de 
Gerontologie șl ai Centrul Interna
țional de Cercetări G erori totoglce So
ciale din Paris — înscrie atll 
probleme teoretice de actualitate 
cît și probleme de practică medicală, 
respectiv, ale asistenței virslnlcuhil 
pe baza unei bune cunoașlerl a carac
teristicilor șl, particularităților sale 
biologice. Vor fi dezbătute două din 
cele mal Importante probleme ce 
confruntă gerontologie de azL Este 
vorba de tmbfitrinlrea prematură șl 
posibilitatea de prevenire a acesteia, 
precum'Și dc'Btadierea coreiațlllore.i'c _ _ _________ ___
dntre.jlpngevlfateuțl, factor U rddșftșJOjh hoSfam* efâțtuat u^teatament proîî-T- 

i?<-***«. - «»
depistarea factorl- 
longcvl tățll 

simpozion participă 
’ ■- ' - -- Uri. .

Colectivele de muncitori, tehni
cieni șl ingineri din unitățile in
dustriale ale județului Botoșani ra
portează că, in cinstea Conferinței 
Naționale a partidului șl a cele! 
de-a XXV-a aniversări a procla
mării Republic!!, au îndeplinit cu 0 
Bile mal devreme sarcinile de plan la 
producția marfă pe semestrul I al 
acestui an. Totodată, oamenii mun
cii din Întreprinderile industriale 
alo județului s-au angajat ca, pe 
baza fructificării Inițiativelor va
loroase, vlzJnd creșterea producti
vității muncii, a eficienței economi
ce, să realizeze plnâ la afirsltul 
primului semestru o producție su
plimentară de 58 milioane lei, de- 
pășlndu-se cu mult prevederile Ini
țiale. De subliniat este faptul că, tn 
luna Iunie s-a realizat cel mal 
maro Indice de depășire a produc
ției marfă — 18 la sută — iar In 
semestrul I, o producție ai 52 la 
sută mal mare docil cea obținută 
In perioada corespunzătoare a anu
lui trecut Producția suplimentară 
ce se va obține plnă la finele a- 
ce-stei luni se concretizează In : 51 
tone fire tip bumbac, confecții in 
valoare de 0 milioane lei, mobilă In

Colectivele unităților Industriale 
din județul Prahova au realizat 
planul pe semestrul I al acestui an 
la producția marfă fabricată șl 
prestări de servicii cu fl zile mal 
devreme. Datorită acestui avani, 
plnă la finele lunii se vor mal pro
duce aproape 33 milioane kWh 
energie electrică, 4 300 tone căr
bune brun, 87 0®0 tone benzină, 
uleiuri minerale șl alte produse pe
troliere, 628 tone oțel, 724 remorci 
autobasculante, 5108 bucăți rul- 
mențl epeclall, 182 tone polietilenă. 
5 MO anvelope A.T.A., 3 milioane 
bucăți cărămizi, I35&M mp geam 
&as, paste 100 tone hlrile, 10 3OT mp 
țesături din lină șl bumbac șl alte 
mărfuri . In valoare de 240 milioane 
lei. Aceaie însemnate sporuri de 
producție se realizează aproape In 
întregime pe . seama creșterii pro
ductivității muncii care, tn ultimul 
timp, a cunoscut salturi deosebite 
la uzina „1 Mal* și U.Z..U.C. din 
Bolești. Uzina mecanică Teleajen.

în ultimii ani, pe măsura întăririi 
continue a P.A.I.G.C., lupta noastră 
a făcut marț progrese in toate do
meniile : polillc. militar, economic,• 
cultural. Un fapt relevă sugestiv 
aceaxlă situație : trei pătrimi din te
ritoriul nostru național a fost eli
berat. Este o realitate confirmată 
recent chiar de misiunea Națiunilor 
Unite care a vizitat zonele elibe
rate. în comunicatul publicat de 
aceasta s-a anunțat întregi' lumi 
că poporul nostra îșl exeic’tă su
veranitatea pe cea mai mare parte 
n teritoriului său. Stimulați do vic
toriile obținute, luptătorii noștri au 
IntroprLns tn ultimlle luni o serie 
de acțiuni Îndrăznețe- Intre care aș 
menționa avarierea gravă a stației 
de emisie din apropierea orașului 
Bissau șl atacul asupra aeroțwtu- 
lul B!a.'Ealanca, situat la numai 0 
fcm de capitală. In aceiași context 
se înscriu acțlunSe împotriva unor 
Importante cîntre ca Bolama șl 
Manșon, precum șl atacurile asu
pra garnizoanelor întărite, din re
giunile controlate încă de trupele 
portugheze. Armata noxilră de e- 
lllwrare dă lovituri puiernlee ba
zelor do aprovizionare ale colonia

liștilor, pricJnulndu-le mari pier
deri in oameni și materiale.

în încercarea lor disperată de 
a-șî păstra pozițiile pe care le mal 
dețin, colonialiștii recurg in repre
salii, ătacind și bombardind călba- 
tlc șalele și populația. în ultimul 
timp am luat insă măsuri de apă
rare și Împotriva atacurilor avia
tice.

Slntem încurajați tn lupta noas
tră de faptul că întreaga Africă in
dependentă recunoaște mișcarea 
noastră ca reprezentant al poporu
lui gulneez. P.A.T.G.C. a dezvoltat 
!n ultimii ani legături frățești cu 
țările' (socialiste, care ne acordă un 
important ajutor In lupta noastră. 
Am stabilit șl dezvoltăm relații cu 
o serie de țări occidentale, cum sint 
Suedia, Norvegia, Danemarca. în
curajator pentru noi este, de ase
menea. sprijinul pe care 11 primim 
din partea opiniei publice prin di
ferite manifestări de solidarltaie 
chiar șl din țări ca Franța. S.U.A., 
Anglia. Olanda, Belgia eic.. Toate 
acestea dovedesc că pe arena Inter
națională dobîndesc o recunoaștere 
toi mal largă realităiile de pe teri
toriul patriei noastre, că lupta 
noastră se bucură de o tot mai 
marc înțelegere, 
manifestă cu vij 
damnarea de el__  ____ ,_____
mondială a anacronicului regim co
lonial portughez, Împotriva căruia

din ceramică neagră, 
este opera reputajilor 
ceramifti din comuna 
Tania, Judelui lari. In 
numele lor, nu mai 
puțin cunoscutul olar 
Gheorghe Panalte a 
donat-o membrilor 
clubului.

Tablourile, afițele și 
desenele rin! daruri 
din partea «rudeniilor 
UniucrJitdfii „Al. I. 
Cura” din Ia.fi.

Frescele (reprezen- 
tlnd scene Istorice) au 
fost realizate de picto
rul Emanoil Florens 
doar a»a... „de drogul 
de a le tace, de dra
gul de a-i Incdta |1 
obișnui pe tineri să 
trăiască frumos'.

Electricianul Emil 
Stefanlu, ajutat de un 
grup de bâieți, este 
autorul complicatului, 
dar agreabilului sis
tem de iluminai.

Doctorița Laura 
Teodorcscu, de la spi
talul din localitate, nu 
le-a putut oferi .nimic 
„material*. In schimb, 
și-a pus la dispoziție 
stil cunoștințele profe
sionale (discuții cu fe
tele pe teme de sănă-

lume n foot Înființat în 1952 ta noi în 
țară. în rnod ceri, fiecare om dorește 
să trăiască mult, dar noi dorim ca 
toți cetățenii să trăiască din ce în c® 
triaj mult, fără a fi Insă un balasi 
pentru societate. Pentru că. după 
cum știm, bă trine țes este Insolită de 
incapacitate de muncă șl Invalidita
te, or, experiența școlii românești d» 
gerontologie a demonstrat, că, avem 
posibilitatea praetleă de a Imoiedica 
acest lucru, printr-o profilaxie a Im- 
bătrinlrll tn masă.

La noi în țară, pentru prima dată 
în lume, uu fost create centre' de 
geronto-profllnxie in uzine, fabrici, 
mari colectivități 
împreună.,cuacadi 
hon',' ani' efeciuat i 
lactic,;detiu:igă-duri5lft, la un grup d„ 
muncitori: da’, la -uzina „1 Mal* din 
Ploiești. în urma admlntetrărli profi
lactice a produsrtor noastre biotro- 
fico maincltortlOT între 45 și 00 ani, 
s-a constatat că randamentul acesto
ra a sporit

Rezultatele terapeutice obținute au 
determinat Înființarea, eu sprijinul 
cadrelor medicale din teren, a 140 ds 
eenLre de gerontologie profilactică- 
în aceste condiții se va putea efec
tua o depistare din Ump ntit • Im- 
bătrinlril premature, cit și ■ debutu
lui unor boll degenerative. Simpo
zionul va ; 
tere In leg&lui 
Introducerii

„Activitatea do pînâ acum, analizei© cam au loc 
în toate Județele șl unitățile productive evidențiază 
câ existâ încâ mari rezerve de capacltâți de produc
ție pentru obținerea unor depâșlrl simțitoare ale pre
vederilor cincinalului... In întreaga țara se stabilesc 
noi angajamente șl se desfâșoarâ o Intensa activitate 
în vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen.

S-a stabilit sâ se elaboreze un program de mă
suri suplimentare pe întreaga țarâ în vederea justei 
corelări, a colaborării și asigurării aprovizionării 
tehnlco-materiale necesare realizării angajamente
lor. Pentru ca nu este vorba sa realizăm oricum de
pășirea producției globale... Nu dorim ca sporirea 
producției globale sâ fie rezultatul circulației Interne 

va diferitelor produse, cl al creșterii producției fizice 
la prețuri constante.

Vreau să fie clar pentru toți conducătorii de în
treprinderi, pentru toate organizațiile de partid, pen
tru toți oamenii muncii că ne propunem ca realiză
rile suplimentare sa ducă la creșterea reală a avu
ției naționale, a producției de bunuri materiale ; nu
mai aceasta atestă sporirea reală a venitului na
țional șl deci crearea unei baze pentru progresul 
mal rapid al economiei șl ridicarea bunăstării între
gului popor".

Două interioare ex
trem de plăcute, de-a 
dreptul iniime.

Pereții acoperifi ■ cu 
picturi, tablouri, afișe, 
grafică milllcnM. Jtiă- 
suțe Joase ; trunchiu
rile de stejar, ce sub
stituie scaunele, tint 
cizelate cu un bun 
gust euldcnf, cu rafi
nament, chiar. Aer cu
rat — aprinderea unei 
țigări este sancționată 
cu excluderea. Se poa
te discuta în liniște. 
Juca șsA. urmări un 
program la televizor, 
asculta muzică de la 
un picup modera sau 
de la radio. Se poate 
fi dansa. Se mal poa
te servi o cafea, o 
prăjitură sau o înghe
țată. Consumul de al
cool se sancționează 
conform procedurii,- 
fumatului. Unde 7

La „Clubul tineretu
lui" din Tlrgu-Fra-

F. C. Argeș 
o campioană

•5

® Trei pătrimi din teritoriul Guineei-Bissau este elibe
rat ® Lovituri grele trupelor colonialiste ® Muguri de 
viață nouă în regiunile libere O Satisfacție deplină față 
de dezvoltarea relațiilor cu .Partidul Comunist Român, 

cu România socialistă '
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...ULTIMELE 90 DE
F. C. Argeș, o campioană cu privirea

îndreptată spre viitor
,V

‘'■W

SI

CELE 11 „CENTURI TRICOLORE"
ALE ANULUI 1972

nărulul maestru I. Dinu de la Portul 
Constanța, po vigurosul „cocoș* Toni 
Mlrrea, unul’ dintre numeroșii boxeri 
excelent pregătiți' de către proaspă- 

, tul „antrenor emerit* din Galați, Pe
tre Mihall, sl. In sflrșit, pe cel mal 
talentat pugilist al minusculei cale- 

-Z Jir'"*/:' de „muscă*, 
. Ștefan Bălatu.

La reușita finalelor campionatelor 
au concura!; șl alți luptători, dintre 
care nu‘ putem să omitem pe cel de 
Iz» categoria „pană”. Nedelcea, Amă- 
zăroaie și A. Dumitrescu, precum șl 
pe boxerul încă adolescent. Marin 
PelaJ revelația principală a întreceri
lor. La capitolul părților deficitare 
ale competiției vom nota, astăzi 
foarte pe scurt, Înclinația excesivă a 
pugllLștllor roniânl spre boxul In 
forță și fără preocupări speciale pen
tru apărare ; numărul relativ măre 
de meciuri terminate înainte de li
mită (21 din 72 I) fapt ce dovedește 
o anumită disproporție Intre tlnallștl 
șl care, totodată, face neavenită ori
ce Intenție de sporire o numărului 
de participant! la faza finală a între
cerilor, In prezenta formulă de orga
nizare a acestora.

Nu putem Încheia aceste rin- 
duri fără a aminti măcar că 
la succesul campionatelor au contri
buit sensibil corpul de arbitri, mal 

In tre- 
. , une-

astăzl de cele

Simbătă «eara, In cadrul Galei 
campionilor s-au decernat, după 
meciuri aprige șl pline do spectacol, 
cele 11 centuri tricolore. Proaspeții 
campioni au ajuns cu toții in pose
sia tlllurllor naționale rării nici cea 
mal mică putință de contestare, de- . „ . ...
elzllle la meciurile pe care aceștia gorll de „jumătate” 
le-au purtat fiind drepte, chiar șl în 
situațiile în care nu s-a întrunii una
nimitatea Juriului

Ne face plăcere să reamintim dtl- 
torilor, in ordinea categoriilor tio 
greutate, pe sportivii fruntași al ce-' 
iul mal dur șî mai bărbătesc dintre 
toata sporturile : Șîefan Bălalu 
(Steaua). Tralan Ccrchla (Portul), 
Mircea Toni (Constructorul Galați), 
Gabriel Pometcu (Rapid), Antanta 
Vosile (Dlnamo), Callstrat Cuțov (Di
namo), Victor Sllberman (Steaua), 
Ion Gyărfl (Dlnamo), AL Năslae 
(Steaua), Vetre Clmpcanu (Melatal 
București). laneu Angliei (Muscelul). 
„Campionul campionilor*, dacă ee 
ponte numi așa, a fast Callstrat Cu
țov care, nu numai că a recucerit 
titlul In absența Iul DobrtKcu și că 
domină autoritar categoria „ușoară", 
dor se prezintă cu o clasfl de box 
deasupra tuturor celorlalți Vom cub- 
Unln apoi pe Vaslle Antonia, mal 
puternic șl mal tlnăr decât In anti 
primei tinereți sportive, pe Victor 
Sllberman, „meseriaș” de mare teh
nicitate șl forță, din păcate lipsit do 
norocul lui Cuțov de a '1 avut 
un rival valabil In țară, pe Ga
briel Pometcu, spectaculosul os nl 
croșbelor șl upercuturilor, pe Ion 
GyBrfi, revenit la categoria sa de va
loare după acel „experiment" riscat 
șl lipsit de orice suport tehnic, șl pe 
Alee Năstac, acest ,.Rocky Graziano" 
al boxului nostru, luptător cu șaote 
suflete In pieptul său tinăr. Vorbind 
despre ceilalți, vom lăuda mal lntll 
pa campionul „semigreilor*. Petre 
Clmpcanu, care venea direct din sala 
de examene ale bacalaureatului ca 
să urce po ring, apoi pe laneu An- 
ghcl, elev al vechiului maestru 
dmoulungeon C. Panaltescu, pe 
Tralan Cerehla, alt reprezentant me
rituos al județelor țării, elev al U-

.11. mp1111.11 ILILll llll xy U tlg. OL O
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Campionatul categoriei A do rugby 
s-a încheiat in acest an cu .victoria 
formație! „Universitatea” Timișoara. 
Este pentru prima dată in Istoria a- 
cestul sport tind titlul de campioană 
revine unei echipe din afara Bucu- 
reștiulul. eveniment notabil, cu mul
tiple semnificații. El certifică mal 
Lntll creșterea generală a valorii rug- 
by-ulul practicat in țara noastră șl 
apoi existenta. în provincie, a unor 
formații redutabile, capabile fiă În
treacă In luptă directă echipele bucu- 
restene. plnă de curind singurele 
care Isl disputau tlLlul national

Succesul XV-lui timișorean nu se 
datorează nicidecum unoi Intimidări, 
cum ar fi poate înclinați «ă creadă 
cel neavlzațl. ci neriozltătli cu caro 
această echipă s-a pregătit sl a a- 
bordat fiecare partidă. Însușirii ele
mentelor jocului modern. Introducerii 
In programul de pregătire u unor 
teste bazate pe cercetări științifice.

Echipa cnmDloană de astăzi a .fast 
„construită* In decursul a mal mul
tor ani, fapt care l-a asigurat coeziu
nea sl omogenitatea, aiit de necesare 
Intr-un sport, prin excelentă colec
tiv. De altfel. In ultimele două edi
ții anterioare campionatului din a- 
cest an, „U* — Timișoara e-a situat 
in prima parte n clasamentului < 
plnd locurile TU sl. respectiv. V. 
alte cuvinte, suceesul tle acum a 
„preparat" șl anunțat de mai • 
timp înainte !

Antrenorul formației Dumitru 
tonescu. ne vorbea de un font

Corespondenții
„Scînteii" 
transmit:

CONSTANȚA'

Asistența 
sanitară 
pe litoral

Numărul mare de turiști !n 
acest an pe litoral a determinat 
pe organizatorii vacanțelor esti
vale să ia măsuri suplimentaro 
pentru asigurarea unei osislen- 
țe t medicale optime. în afara 
marilor unități sanitare perma
nente. 6-au înființat 23 unități 
sezoniere. Pe flecare plajă se 
află puncte de prim-ajutor. 
S-au Înființat cabinete medicale- 
care acordă asistență de specia-ț 
lltate celor care utilizează băile 
do nămol De asemenea, au fost 
organizate patru Inspectorate 
sanitare, prevăzute cu labora
toare de f^edalltate, caro asi
gură starea Iglenlco-sanllară in 
stațiuni, pe traseele turistice 
In punctele de distracția șî 
agrement

atent ti mnj obiectiv declt In 
cui clnburile din Județele țării, 
le simțitor anronlate ______
bucureslene. organizatorii sl oficialii 
Federației române de box.

V. M.
♦

Ieri, biroul F.R.B., Ia propunerile 
Colegialul central ol antrenorilor sl 
In urma unei discuții organizate eu 
tehnicieni arbitri sl ziarist! a decla 
următorii (IttiLarl „olimpiei” : Al. Tu
rei. C. Grriescu, G. Pomeicn. V. An- 
lonlu, C. Cuțov. V. Sllberman, I. 
GyBrfi, Al. NăsLae,. Pentru categoriile 
„cocoș”. ..semigrea" sl „grea". în ziua 
de 8 august vor avea loe următoarele 
meciuri de selecție ! Toni Mlreen — 
Lazăr Marian, I. Siliște — M. CulI- 
neacL șl, respectiv, A. laneu — L A- 
lexe.
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.22 parcă ar ti un vulcan

— Este Inechitabil ca reclamanta să bene
ficieze de un anume grad de confort șl să 
plătească pentru altul, mal redus $1 — cul
mea I — judecătoria l-a dat dreptate. Avutul 
obștesc este prejudiciat : cerem desființarea

CICLISM"'Si-'S S’ H E P'fl
Paul Rornoșan

„Cupa Voința
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...S-au Jucat și ultimele 00 de mi
nute ale campionatului ediția 1971— 
1072. tnvlngăloarea se numește F. C. 
Argeș, echipa clubului de fotbal din 
Pitești, oraș ce apare pentru prima 
oară pe harta campionilor ai aceatul, 
atit de popular, sport. La începutul 
competiției naționale nimeni nu pre
văzuse un asemenea succes. Chiar 
atunci rfnd, In pauza dintre turul ți 
returul Întrecerii, conducătorii fotba
lului argeșean no declarau, cu toată 
convingerea, că echipa lor va clștlga 
tltlui. priveam aceste declarații cu 
de-ajuns scepticism șl le puneam, mal 
ales. i>e seama... suporterlsmulul 
local I Iată Insă că F.C. Argeș a în
vins șl scepticismul, șl-a Întrecut șl 
propria condiție de echipă de la mij
locul ctasamentulul prtntr-o muncă șl 
o seriozitate cam teșite din comunul 
ciuburllor din Județe, prlnte-o ambiție 
sportivă do-a dreptul uluitoare. Clubul 
piteștean ntr dlspurțo‘nid azl'de un 
lot superior prin calitate altor echipe, 
însă, dne t-n văzul t.trudind în astă 
iarnă. In munți la Volna, antrenîn- 
du-ae plnă la epuizare, de la Dobrin 
plnă la ultimul jucător de rezervă, 
găsește ușor cheta succesului In a- 
ceastă pregătire extraordinară, tocmai 
in perioada a sa-nu ml te fundamentală. 
Io ora victoriei se cere &ă-i lăudăm 
pe conducătorii clubului, po tinerii 
antrenori Hologlon șl Dlma. pe toți 
Jucătorii, pentru că au înțeles că 
marele adevăr al fotbalului constă in 
dăruirea fără margini a fiecăruia In 
cadrul procesului do pregătire a per
formanței

Teri, cu ocazia medului pe rare tre
buia să-l joace F.C. Argeș la Bucu
rești, ne-a vizitat o delegație a clu
bului formată din vicepreședintele 
Rappaporl. antrenorii Halaglan șl 
Dlma. medicul Tomcscu șl căpitanul 
eehlpel, Vlad. In scopul de a mulțumi 
redacției pentru obiectivitatea cu 
care a tratat partidele camDlonaluIuI 
de fotbaL O dată cu felicitările de 
rigoare, am exprimat celor de la 
F C. Argeș. In numele cititorilor 
noștri, încrederea că echipa din Pi
tești va ști să poarte pa umeri! el 
răspunderea de campioană In sezonul 
viitor, atit In întrecerile Interne, cit, 
mal ales, în cele Internaționale. Din 
acest ultim punct de vedere, șa poa
te spune că F.C. Argeș 'pornește pe 
un drum nou, mal dlfidl dedt calea 
parcursă plnă în prezent Nu e un

secret pentru nimeni eă meciurile 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
Implică oblifrațil dintre cele mal ser 
rloase de alcătuire, tactică șl pregă
tire a formației, obligații cărora 
F.C. Argeș,- cu concursul organelor 
fotbalistice competente, trebuie să le 
facă față. Deci, intr-un fel, se poate 
zice că doblndlrea titlului național a 
fost relativ ușoară, greul pentru pi- 
teștenl de abia da acum începe, Iar

Farul — Universitatea Cralovn 2—1 
(2—1) ; Steagul roșu — C.F.R. 2—0 
(1—0) : Jiul — Petrolul 2—0 (0—0) ; 
A.S.A. — Politehnica 3—1 (0—1) ; 
„U* Cluj — Rapid 1—0 (1—0) : Cri,sul 
— Steaua 1—2 (0-8) : U.T.A,?^- S.G. 
Bncâu 2—0 (0—0). A retrogradat 
echipa Politehnica Iași .! •

Meciul dintre Dinamo șl F. C. Ar
geș Be desfășoară. In nocturnă, ne 
stadionul „23 August* din- Capitală.

lui ...__________„_________
tanțll îndreptățite din divizia A, cum 
slnt cele trei bucureștene (care ne-au 
dezamăgit in acest campionat) — o 
vn aduce noul regulament de trans
ferări aflat In fază de definitivare la 
F.R.F. Totodată, trebuie sțl spunem 
că manea (chnleă de conducere la clu
buri va fi aeeca care va purta răs
punderea decisivă, fiindcă orice re
guli rămln literă moartă ne hlrtlc 
dacă selecția, construirea sl pregăti
rea formațiilor fruntașe alo fotba
lului nostru n-au o calitate corcsnun- 
zâtoare. Sl. nu orice fe.l de corespun
dere. ci una la nivelul da loc ce
rut In arena euroooană.

De aceea, credem că e de datoria 
noastră să cerem tuturor cluburilor 
din cataorln primă. Inclusiv acelor 
no! șl pe merit promovate — Spor
tul etudențesc șl C.S.M. Reșița — să 
pregălcaseă cu grijă viitorul, sezon,,a- 

“'«Tgurjiul' odihna șCrefaccrc:î‘1 Jricăto- 
l? rllor, pterfecia Drefâlrtr' ift" nerlokda 
(]!‘dh''b'3zn“. Intrarea In- formă'"sporti

vă acceptabilă chior de la începutul 
noului campionat. Tuturor cluburilor 
divizionare ie urăm afum, la încheie
rea campionatului, toate cele bune 
pentru... viitorul sezon 1

An- 
- —. pe 
care-1 consideră de bază În dsllga- 
rea campionatului : atmosferă sănă
toasă, spiritul de echipă care carac
terizează întreaga activitate o cam
pionilor. .Ca argument, vom do numai 
un singur element relevant soco
tim noi : nedtepunlnd de un teren 
propriu de antrenament teserăm că 
acest deziderat al cchlnel vn deveni 
acum, un faot împlinit), rugblsrtll 
s-au pregătit sau In primele ore ale 
dlmlneUL tind ern liber terenul mic 
de la „Politehnica* «au «eara. $1 nu 
de multe ori pe arunc restrinse. Căci. 
Indiferent de condiții programul tre
buia îndeplinit Exemnlul l-au dat 
cel mal serioși șl valoroși comno- 
nenti al echipei : dr. In*. Franclse 
Nelss (asistent in Politehnică). Gh. 
Rășcanu, Mlhal Suclu, Florin Ionică 
(studențl la Facultatea do studii eco
nomice). inginerul Ewald Vollman, 
deosebit de apreclati si In colective
le de muncă din care fac parte. Așa 
a fo®t. de altfel, potibll ca echipa să 
depășească momentele grele, inerenta 
în orice activitate sportivă.

Deși a mal avut de disputat Ieri 
o partidă restantă, cu Farul, la Con
stanta. Universitatea Timișoara de
venise campioană cu o etapă mol de
vreme. De altfel, e formația cu ‘cele 

K;mal';âniîtl>1’vlctorll din ^caihijîbn'at1' 
Eformâfle (sare n-a pierdut. hlcKun., 
"punct pa teren propriu. "

De aid Înainte. „Universitatea* 
trebuie să apere un titlu șl totoda
tă.' ®ă confirme valoarea momentu
lui timișorean in istoria rugby-ulul 
nostru.

■BACĂU

Huwsomwmmkw
tlel de ciclism din Ta. Mureș. Al 
treilea s-a clasat polonezul Stanislav 
Gazda; cu ani in urmă fruntaș al 
„Cursei Păcii*.

„Cupa Voința* din acea* an — după 
cum . remarca Ieri si arbitrul Inter
național^ Octavian Amza. membru In 

: o

TG. MUREȘ (prin telefon). — 
Devenită competiție do apogeu 
Pentru ciclismul nostru, deși poate 
Inițial organizatorii n-au avut aseme
nea pretenții, tradiționala ..Cupa Vo
ința* e-a încheiat ieri la amiază , cu 
o foarte Interesantă etapă: un cir- _™„™™.v__v. ____________________
cult ne etrăzlle centrale ale orașului. biroul F.R.C.. a fast Intr-adevăr o 

^^flrilorJ în fota competiție de Înaltă ținută, relansînd.
.i. i. j_ r _ zlce/ pe plan Internațional, ciclis

mul românesc. De altfel, pe baza tra
diției sale, pe baza amatorii do la 
an la an mal mare, competiția orga
nizată de UCECOM a fost Indusă De 
lista marilor competiții In calenda
rul. Uniunii Cicliste Internationale 
(U.C.I.). O primă sl concretă apre-

a zed de mii de spectator! I La afir- 
șll pe podium, ou urcat Drlmll trei 
ctasați In etapă : Thaler (Dllssel- 
dorf). Schumacher (Dttetidorf). 
S. Gazda (Varșovia). Cel mai anlau- 
dat la sosirea in această etapă, la 
foarte mică distantă, de clstlaâtor. a 
fost Insă dlnampvtetul Vaslle’Teodor; __ _ „ _
căruia i-a revenit „Marele premiu* clețe n‘ constituit-o fanta! că U.C.L-ul 
decontat 'oontru nrimul loc ocupat ta 0 desemnat un arbitra International

, .Clasamentul general individuali, Iot in = persoana ■ domnului Domonlca »-! i 
11; „Cupei Voința* este- unrn.„!,temi!llo. (Ițnl!a) .care Bă funrtlpnezeî;?îț

Un nou lac 
pe Valea Uzului

Ca urmare a înălțării baraju
lui pe Valea Uzului, la poalele 
munților Cluculul e-a format un 
lac de acumulare, al 7-lea de 
acest fol din județul Bacău. 
Noul lac are o lungime de a- 
proape 12 km șl un volum de 
peste 100 milioane metri cubl. 
El va asigura apa potabilă șl In
dustrială necesară pentru loca
litățile șl întreprinderile de pa 
Valea Trotușulul Po lingă Im
portanța sa economică, noul lac 
constituie șl un punct de atrac
ție pentru turiști.

SATU MARE

privirile celor din Pitești trebuie să 
se îndrepte spre viitor...

O situație asemănător de respon
sabilă o au echipele clasata imediat 
după F.C. Argeș, adică U.T. Arad șl 
Universitatea Cluj, formații caro vor 
reprezenta fotbalul românesc In 
„Cupa U.E.F.A.*. De dnd. două din
tre echipele cluburilor noastre au 
pătruns plnă In sferturile de finală 
ale cupelor europene, In mod cores
punzător nu crescut șl pretențiile, 
exigențele susținătorilor fotbalului 
Deși U.T.A. are de acum multă 
experiență Internațională, anumite 
nlăbldunl ale arădenilor, manifestate 
In special In returul campionatului, 
impun rezolvări rapide de lot si for
mație care să prevină o eventuală 
contrapsrformanU. Cu atit mal mult, 
această afirmație rămlne In ulcioare 
In cazul echipei studențești din Ciul. 
echiDă cu mal putină experiență ex
ternă Bl care, dună părerea noastră, 
ar trebui degrevată de sarcini In ca
drul apropiatei întreceri etudentesti 
Interna tlonnle.

Desigur, o contribuție Imoorianlă la 
întărirea. Împrospătarea Bl înviorarea 
formațiilor fruntașe ale clasamentu-

Valerlu M1RONESCU

TENIS. — Turneul de la Wimble
don, cea mal prestigioasă competiție 
de tenis, va începe astăzi pe culc 15 
terenuri cu Iarbă din suburbia londo
neză, șl va dura plnă la 8 Iulie. Ve
ritabil eveniment în viața sportivă 
britanică, precum șl In lumea „spor
tului alb* de pretutindeni, turneul de 
la Wimbledon, aflat La a ISS-a ediție, 
va cunoaște probabil șl anul acesta 
un mare succes de public. Se aș
teaptă ca. zilnic, 23 OHO—30 090 de 
persoane sl-șl îndrepte pașii spre 
vechea șl pitoreasca arenă „AII En
gland and Croquet Club*, unde at
mosfera șl tradiția vor Înconjura te
renurile pe caro așii rachetei Ișl vor 
disputa titlurile

șl tenlsmanil români Blc Năslasc, 
Ion Tiriac șl Petre Mârmurcaim.

*
Proba de simplu bărbați, din ca

drul turneului de tenis de la East
bourne, a fost cdșligată de spaniolul 
Andres Glmeno, care l-a învins in 
finală cu 7—5, 8—3 pe francezul 
Pierre Barthes.

ATLI7ITS.M. — Desfășurată pe sta
dionul din Augsburg timp do două 
zile, Intllnlrea Internațională de atle
tism dintre selecționatele U.ILS.S. șl 
tt. F.a Germaniei s-a încheiat cu 
victoria sportivilor sovietici la mas
culin 238—llffl puncte șl a gazdelor la 
feminin — 139—117 puncte.

Șl In cea de-a doua zl de concurs 
au fost înregistrate dteva rezultate 
de mare valoare. Faina Melnik a sta-

2 vlngă.orul......... .... . -T-- j, j
; ciclist-bine «moscul- cu im.frmnav. ^In^calitata fK.șeî al juriului de 
’.■R0lBMreflKÎ Victoria Iul In ^aceast&fjj j-cur^, reunlgd.' cum se sile» alergători 
■ curș&de multi oronmiHcată. a recon- din sânte tărl : Bulgaria. Cehoslova

cia. R. F. n GermanleL Italia. Polo-
, nla. Unaarta. România. Includerea 

„Cupei Voința* pa lista marilor con
cursuri mirii nd egida U.C.I. a deter
minat firma Italiană ..Campagnolo*. 
specializată In piese sl materiale de 
ciclism1.; ©ă fie Drezentfi la competiție, 
cu o mașină de asistentă tehnică, 
ceea cel fio înțelese, a însemnat un 
util snrllln dat alergătorilor.

— Dumneavoastră, domnule Men- 
nillo, ce pflrere aveți despre această 
competiție 7

— Ml-au plăcut destul de mult : 
întrecerea In tine, organizarea, ca șl 
activitatea arbitrilor români FeLlcit 
ne dștigătorul cursei, dar sl do cei
lalți fruntași al etapelor.» '

Odată cu „Cupa Voința* s-a mal 
trecut peste o filă a calendarului ci
clist al anului în ansamblu, comoe- 
tlția s-a situat la înălțimea tradiției, 
evidențiind. Încă'o dată, caaadtatea 
organizatorilor (UCECOM și A.S. 
Loto Pronosport), consecventa In a 
snrl'lnl ciclismul prin premiile oferi
te de ‘Ministerul Comerțului Inte
rior sl de oile Instituții centrales!din 
sistemul cooperației meșteșugărești. 
Forurile locale, fn special cele din 
Ta. Mureș, fi-au dovedit eazde ospita
liere sl atente, aduclndu-șl aportul la 
reușita acestei mari șl frumoasa 
competiții sportive Internaționala.

.nu» uu uuuțiu-ecwwi- , 
tirmat forma bună ce o deține In 
acest sezon, calitățile iul de alergător 
suplu, de excelent tactician, remar
cabil șl In Drobele contracronomelru. 
Un nesperat, dar meritoriii loc H a 
obținut Nlcolae David (C. S. ..Mu
reșul*!. rezultat ce fle situează intre 
cele mal bune performante ale scc-

blllt un nou record mondial la dise
că,48 rn. lnr in proba de aruncarea 
ciocanului, Aleksandr Bondarctak a 
realizat cea mai bună performanță 
mondială a sezonului cu 75.70 m. Pe 
locul «secund s-a clasat vesî-gerrna- 
nul Owe Beyer — 73,88 m. Proba de 
săritură In înălțime a fost dominată 
de oaspeți, clasați pe primele trei 
locuri : 1. Kestutis Șaptea — 2,25 m ; 
2. Valeri Abramov — 2,20 m ; 3. Iuri 
Tarmak — 2.20 ra. Cu un rezultat 
excelent s-a încheiat șl proba da 
aruncarea suliței dșllgată de campio
nul sovietic tenis Lusts, cu 89.38 m, 
urmat de Klnua WoSfenmnn — 
88.89 m. Cunoscuta atletă vest-ger- 
mană 1-Iekle Rosendahl a obținut vic
toria In două probe : săritura în lun
gime — 8.33 m șl 2©9 m — 23”4O,'1K).

Infirmitatea
unui

unora din cel certați cu legea : vina ar apar
ține oricui, autorităților, societății, chiar pro
priei familii la nevoie, numai lor nu. în cul
mea „gloriei*, pe stradă, fn tramvai sau In 
local II Împroașcă pe cel din jur cu grosolă
nia lor. în ceasul eocoteîllo- pozează Insă tn 
„victime*, slnt „persecutat!” și pretutindeni 
cineva le „vrea răul*.

între două condamnări, cam așa glttdea, 
cam așa se comporta ti Ion Predescu.

Cel doi au fost condamnați in dte 2 ani șl 
S luni Inc.iilsoaro corecțtonală. Instanța s-a 
retras, oamenii s-au sculat să plece. Po 
scaune au mal rămas clțlva. Cineva mi-a 
șoptit : slnt șoferi, foști colegi cu JLmbo- 
reanu.

Nu știm precis la ceea ce se gindeau.
Poate In faptul că nu era pentru prima 

oară dnd un coleg dc-al lor. un șofer, era 
■ trimis In Judecată pentru asemenea fapte.

Iar eL ceilalți, nu creaseră un asemenea cIIț 
mat de muncă Incit orice încercare do sus
tragere să fie sortită eșecului șl nimeni să 

nu mal alungă In boxa acuzaților.

^l^botâtor '72
fg SiuIct 191 Ofino- ‘ ’ "T
-qsElovli„dln oșcolile județului 
Satu-Maro slnt antrenau Intr-b 
entuziastă competiție sub gene
ricul „Laborator ’72*. Acțiunea 
tșl propune dotarea laboratoare-' 
lor ș! cabinetelor de științe na
turale. biologie șl agricultură cu 
noi colecții din Gora șl fauna 
locală. Sub asistența profitori
lor de specialitate, elevii Intoc-! 
mese ierbare, insectare, colecții 
de roci șl filatelie tematică. în1 
fruntea competiției eo situează, 
școlile generale din MădăraaJ 
BorieștJ, Dervcnl. Sandra și Sa- 
nlslâu.

Cămine pentru

...Larma, amenln 
tlte ; tărăboiul o-eș 
dul Dimitrov nr. E 
în plină erupție. Zadarnice slnt protestele și 
Intervențiile locatarilor, zadarnice orice în
cercări de pacificare : Ion Prcdeseu, zis 
,Jan“, so dezlănțuie și mal tare. La chema
rea oamenilor. Iși face apariția un lucrător 
de mUIUa. „Așa ? Mă speriat! cu miliția ? 
Credeți că mă tem de cineva ?...“

ȘL In minutele următoare. ..Jan* Isl con
centrează lot focul asupra milițianului.»

în termenii legii — ullraj ; fn litera ne
scrisă a codului civic — atentat Ia civili
zație, atentat Ia acel minim do respect și ur
banitate obligatoriu in relațiile dintre oa
meni.

_.AuzIndu-șl numele, omul ee ridică din 
bancă — masiv șl puternic — privește În
cruntat In stingă șl in dreapta ș! roatește 
bolovănos :

— Sini vlelimă U.
S-a făcut mal liniște declt era. Gata să 

consemneze „cuvlntul Inculpatului*, grefiera 
a avut un moment de ezitare.»

— Victimă ? întreabă magistratul.
— Slnt victima unei înscenări, fiindcă 

subofițerul a provocat Intenționat acest do
sar. Inlruclt eu aveam un conflict personal 
mai vechi cu un ofițer de miliție.»

Din dosar, faptele au convins Instanța cu 
ce fel de victimă are de-a tace : plnă acum 
4 condamnări pentru.» ultraj, una pentru 
viol.» Sărmanul „Jan” 1 Tocmai al să fie vic
tima unor mașlnațiunl ? I

Un lucru trebuie subliniat. Mentalitatea

gîndeau 
șoferii ?

— Am fost Indus In eroare de loon OL 
manlpulantul de materiale. Eu n-am făcut 
declt aâ-1 execut dispozițiile.» '.

Vineri. 0 Iunie ac. Proces public In in- 
dnta Casei de cultură din Aiud.

loan Olar și Aurel Jlmboreanu lucrau îm
preună. Primul dirija materialele pe șantier, 
celălalt io transporta Dar, Intr-o bună zi, 
I. O. se „plictisește* tot dlrljlnd materialele 
in același loc — șantierul — șl ie schimbă 
destinația Schimbare cu care A. J. este de 
acord. 8 tone de ciment vor ajunge astfel 
nu In șantier, d In curtea unul cetățean din 
comuna Cluguzei.

Fapta este descoperită, autorii sînt tri
miși In fața Instanței : furt In dauna avu
tului obștesc.

Îîț fala Instanței Insă șoferul susținea că 
el n-a participat la furt că nu a fost com
plice la sustragere. Ca sl cum. fără acordul 
și ajutorul iul. I.O. nutea să ducă cele 8 tone- 
de ciment cu poala 1

În fața probelor a fost plnă la urmă ne
voit să recunoască'realltaten.

Seara zilei de 2S decembrie 1071. O „Da- 
da-1100“ gonește undeva, la șosea. Trece do 
Arcul de Triumf, străbate șoseaua Klselcff, 
virează In dreapta șl se înscrie pe culoarul 
doi. In drum spre Băneaaa, înăuntru e cald, 
plăcut ; motorul Ișl face harnic treaba luj, 
oamenii discută despre slujbă, despre reve
lionul care se apropie— Slnt trei — oameni 
in puterea viratei, colegi do serviciu, prie
teni».!

Dar— Un viraj Imprudent, mașina dera
pează fulgerător spre pomii din dreapta. 
Impactul o violent, mașina avariată... Unul 
din cei trei — Victor Simlonescu — este dtîa 

■ la spital In stare gravă. Ulterior paralizează.
_iunle 1872. Starea accidentatului nu este 

— din nefericire — nici astăzi mai bună; 
tlntult la pat de paraplegia o rămas — cum 
atestă certificatul medico-legal — cu „Infir
mitate definitivă care-l faee Incapabil de

muncă". Vinovatul, Petru Cflnțălare. a fost 
trimis In judecată pentru vătămare corporală,,, 
gravă din cul| 
11 dă dreptul 1 
omul, nemaipuîlnd munci, a cerut prietenu. 
iul (răspunzător de cele Intlmplate) un aju
tor material. în loc de asta...

— Nu Înțeleg să plătesc o sumă nedatora- 
tă. Starea victimei nu este consecința directă 
a accidentului (? 1). Anterior accidentului 
victima nu era un om deplin sănătos...

Scoase de prin arhive., suferințe mai vechi 
ale Inginerului Simlonescu — boli reale, dar 
care nu l-au împiedicat să muncească, să se 
plimbe cu prietenii — se transformă azi In 
..apărări*: accidentalul era aproape... parali
zat 1 Cu sau fără accident, omul tot la pat 
nr fi ajuna (7 !).

Legea e lege : vinovatul poate să conteste, 
să ceară in apărarea sa o expertiză, probele 
pe care le crede necesare.

Șl justiția decide Intr-un tel sau altul.
Rămlne Insă de răspuns la o altă între

it de Împietrit trebuie
- dusă ce
- Să !?!

hotărfril. Tn susținerea cererii noastre. In-
. - , - , - , - vocftm probele din dosar.»

Ipă. în același timp — așa cum Șl după ce șl-a susținui pledoaria — arin-
legea — de po patul spitalului, tat, cu pasiune — reprezentantul întrenri
ullnd munci, a cerut prietenu- deril do construcții, reparații și admlnl

trațle loaițlvA — I.C.R.A.L. Colentlna 
așează la loc liniștit, pe banca avocațllor. 
Arc aerul omului care șl-n făcut datoria.» 

Răsfoim dosarul cauzei. Reclamanta Flo
rina M Oller locuiește de mal mul ți ani ln- 
tr-un imobil proprietate de stat, In Bucu
rești, sectoral II. strada Episcopul Radu, a- 
part. 1. în netele întreprinderii, imobilul a 
figurat tot timpul |ntr~o anume categorie de 
confort. în 1970. Floriea MOller, din proprie 
inițiativă șl cu asentimentul întreprinderii 
aduce Imobilului diferite îmbunătățiri. îm
bunătățiri care nu făcut să crească atit gra
dul de confort al Imobilului, cit șl valoarea 
lui. Mai mult : F. M. dă LC.RJLL.-ulu! o de
clarație In care arată că, pentru îmbunătă
țirile aduse, nu are nici un fel de pretenție.

Cîteva luni' mal tlrziu. Dacă Floriea 
MOller nu are nici o pretenție față do 
I.C.R.A.L. Colentlna — deși cheltuielile fă
cute tint substanțiale — I.C.R.A.L.-U] are In 
schimb pretenții față de ea. O obligă să plă
tească nu o chirie conformă gradului de con
fort ol Imobilului pe care I l-a pus La dis
poziție — așa cum era normal —.do chi
rie corespunzătoare noului grad de confort 
oi Imobilului.

Cu alte cuvinte, dacă tot a avut 
locuință, de avutul oirșlesc, dacă tot 
îmbunătățiri imobilului™ ®ă plătească I 
Tot ea 1

Recursul I.C.R.A.L.-U1UI a fost respins- 
Nu o dală n fost «semnalată linsa de gri

jă a unor chiriași față de «tsa tn care lo
cuiesc. Șl nu o dată a fost semnalată pasivi
tatea întreprinderilor de administrație loca- 
tlvă In fața unor asemenea situații Intolera
bile. Șl iată dnd se găsește I.C.R.A.L.-U1 că 
fie „combfillv*...

Exemplele de bună gospodărire a locuin
țelor trebuie să Ie vedem înregistrate la pa
noul de onoare al I.C.R.A.L.-U1UL nu In con- 
dlccle Instanțelor.

Rămlne Insă do răspuns 
bare : rit de „tare", cit de 
să Ce. totuși, un om pentru ca — 
l-a refuzat minimul de ajutor ■ 
mal poată privi in ochi prietenul pe care — 
fio sl numai prin hazard — l-a tlntult pe 
viață la pat ?!

Răspundere», 
cu taxa

Titus ANDREI 
Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

nefamiliști
Concomitent cu lucrările de „ 

dezvoltare a Uzinei da mașini 
agricole „Tehisometal” din Ti-; 
mlșoara, s-a construit șl dat In 
folosință un cămin cu 240 de 
locuri pentru muncitorii nefnmi- 
UștL Camerele slnt prevăzaite 
cu die două paturi, înzestrate 
cu tot mobilierul necesar. Cămi
nul dispune de asemenea, de 
două săli culturale, precum șl 
de dotările sanitaro aferente, 
oferind proaspeților locatari 
condiții de confort dintre cele 
mal bune. în aceeași zonă sa 
construiesc noi cămine muncito
rești șl pentru salarlațll nefa- 
mllîș’i de la fabrica de aparate 
electrice de măsurat sl lnlre- 
prinderea ,Electro-Tim!ș", afla
tă in construcție.

SUCEAVA■__________ ■ ■ ”

Galeria 
oamenilor 
de seamă

Denumirea exprimă sintetic 
profilul noii secții a muzeului 
din orașul Fălticeni. Este un o- 
maglu pe care fălUcenenll 11 

' niluc ■"
turti 
s-au 
te a
guri. . _ _____  __ ____ ,
ră : Ion Creangă. Ml han Sado- 
veanu. Nicolae Labiș. Eugen 
Lovlnescu Anton Holbau, N. N. 
Bredtceanu șl olțJL In total, 33 
oameni de seamă Ișl afiă cuve
nita cinstire In galeria făltice- 
ncană.

figurilor Ilustre ala lltara- 
șl artei românești care 
născut ori au trăit o par- 
vlețll lor pe aceste melea- 
Prlntre aceștia se nuntă-

PRAHOVA

Femina"-club
In stațiunea climaterică Buș

teni s-a Inaugurat clubul „Fe- 
mlna*. Aici femeile venite la 
odihnă, alături de gospodinele 
șl salariatele jdln oraș, participă 
la diferite activități cultu
ral-instructive. S-au înființat 
cercuri de broderie, confecții 
pentru copil, artă culinară Noul 
club cunoaște încă din primele 
zile o maro afluență do partici
pante.
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meniul Inițial pe Întregul an. Producția real 1-
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£ (Ialomița)VOREL-

lie șl

terlnțel extraordinare 
Iiartld Cluj.

S, arta șl culturi, 
muncă șl mal la- 
" ’ „11 vieți

I
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exprimă hotărârea tuturor comuniștilor* 
a întregului popor de a realiza

SCENA

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„ TOVARĂȘULUI ffilCOLAE CEAUȘESCU

Premiere teatrale
. rxM y fes

„TEATRUL TINERETULUI0 DIN 
PIATRA NEAMȚ a înscris pe afișul 
său un nou spectacol: „Mere pentru 
Eva" de Gabriel A rout, după Anton 
Pavlovld Cehov. Regla : Emil Mân
drie. Scenografia : M l ha! MMescu, 
Ilustrația muzicală : 1...___
geseu.

Interpret! : Adria PamfU 
Jan. Eugenia Bataure, Mar ga Pav- 
lldls, Luda Ștefăneacu, Nlna Zăl- 
nescu, CorneMu Dan Boccia. Alexan
dra Lazăr, Cornel Ntaoară. Boris 
Patroft, Mitică Popescu.

Mlhaela Ser-

Alma-

© Planul semestrial a.fost în
deplinit cu 7 zile mal devreme 
© 4 milioane lei mașini-unelte, 
32 000 tone pirită, 9 000 mc buș
teni gater, 1 500 tone hîrtie șl alto 
produse © La fondul central al 
statului, peste prevederi: 12 000 
tone cartofi, 600 tone grîu-secară, 
4 000 tone sfeclă de zahăr, 420 
tone carne, 1 250 hl lapte.

Partlclpantll la conferință, exprimlnd gtndu- 
rile șt sentimentele comuniștilor, ale tuturor 
făuritorilor de bunuri materiale șl «spirituale de 
Pe aceste meleaguri — muncitori, țărani. Inte
lectuali — raportează cu mtndrle conducerii 
•upertoare a partidului, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolao Ceaușescu, că 
planul de stat pe primele 0 luni ale acestui an a 
fast Îndeplinit cu 7 zile mal devreme ți că uimind 
șirillucltul dumneavoastră exemplu. In rezol
varea problemelor vitale ale dezvoltării patriei 
noastre dragi, chemarea patriotică adresată har
nicului noslru popor, au analizat cu răspundere 
rezervele șl foițele de care dispunem si se an
gajează să realizeze prevederile actualului plan 
cincinal In 4 an! șl 6 luni la producția globală. 
Jar la unele sortimente cu 8 plnă la 12 luni mai ... _ .
devreme. De asemenea, In agricultură, pe lingă cunoștință peni 
Însemnatele depășiri ale producției vegetale șl tare a Românit 
animale, efectivele de taurine planificata pentru 
actualul cincinal se vor realiza încă la începu
tul anului 1974.

Vom mobiliza toate energiile pentru a da 
ta aceat an o producție marfă suplimentară de 
229 milioana lei. ceea ce reprezintă dublarea an
gajamentului inițial, care se concretizează 
ta mașlnl-uneile. în valoare de peste 4 milioane 
tel, 11 mii tone baritfl, 8 mil tone mnngan, 32 
mii tone plrltn. 9 mii metri cubl bușteni gater, 
5 3M metri cubl cherestea rășlnoase', 73 ml! me
tri pălraU plăci aglomerate din lemn și fibro- 
lemnoase, 13OT tone celuloză, 1309 tone htrtle, 
100 mii bucăți tricotaje.

Rodnicia muncii noastre sa va reflecta' în’ob
ținerea a M'toîlldaw^tei? beneficii tpfc®tș’"plan,

■ export, economii suplimentare'' de ;ltf milioane 
iei la cheltuielile de producție, prin reducerea 
consumurilor de materiale cu 233 tone metal, 
8 209 m c material lemnos. f®0 tone combustibil 
convențional șl MO mii kWh energie electrică.'

De po ogoarele județului Suceava sa vor 
livra ta arest an, peste plan, la fondul central 
al statului, 12 mii tone cartofi, 800 tone griu- 
Bcrară, 4 000 tone sfeclă de zahăr, 420 tona 
carne, 1 SO hl lapte șl alte produse.

Pătrunși de înalta responsabilitate ce le re
vine, comuniștii, toii oamenii muncii suceveni, 
încredlnțtnd mandatul de’.egațitor la Conferința 
Națională, se angajează ferm să nu precupe
țească nici un efort pentru a da viață politicii 
științifice a partidului nostru, de ridicare a Ro
mâniei pe cele mai înalta culmi ale civilizației 
și demnității comuniste, pentru a transforma in 
fapte vastul program de progres și bunăstare 
a poporului nostru și pentru a cărui Înfăptuire 
dumneavoastră, mult Iubite tovarășe Nlcolae 
Ceaușeocu. vă tachinați cu dăruire nemărginită 
întreaga energie șl putere de muncă

fl a<5optate de Conferința Națională a partidu
lui, astfel contribuind la înflorirea șl dezvolta
rea multilaterală a României socialisto.

No exprimăm totala adeziune față de politica 
științifică, profund umanistă, desfășurată de 
partidul șl statul nostru pe plan Intern șl In
ternațional, pusă In slujba cauzei generale a 
poporului nostru, pentru accelerarea edificări! 
socialismului In patria noastră.

© La 24 Iunie a fost realizat 
planul pe semestrul I @ in acest 
an, o producție suplimentara de 
300 milioane lei ® Vor fi produse 
peste plan : 1 200 tone oțel, 800 
tone laminate, 10 000 tone ci
ment, 20 000 mp furnir, iar în 
agricultură vor fl realizate supli
mentar 2 000 tone cartofi, 500 
tone legume, alte produse.

BRAȘOV
© Peste plan : 500 tractoare, 

125 000 rulmenți, 8 000 kW mo
toare electrice, 3 500 tone ciment, 
800 tone mase plastice și rășini 
sintetice, 180 000 bucăți tricota
je © Beneficii suplimentare în 
valoare de 80 milioane lei.

Premiul criticii 
la gala recitalurilor 

dramatice de Ia Bacău
în urma vizionăm spectacolelor 

Galei recitalurilor dramatice organi
zată la Bacău, intre 13—17 Surdo, cri
tic!! prezențl la colocviul Inițiat cu 
acest prilej, au hotărit decernarea 
Premiului criticii pentru cel mal 
bun recital prezentat — actorului 
Tudor Gheorghe, da la Teatrul 
National din Craiova.

Festivalul umorului

PE SCENA TEATRULUI „AL DAVILLA" DIN PITEȘTI 

„Jocul de^a vacanța1 
în interpretarea Teatrului „Polski 

Bydgoszcz -j Polonia
Ilustrat o convlngătoa- tntea stllIsUcfi a căreia 
re receptivitate fșță s-au detașat, prin vlr- 
de universul spiritual iuți scenice evidente, 
al scriitorului român. ' 
Izbutind să traducă 
scenic in Imagini preg
nante — unele, tulbu
rătoare — drama visă
torilor de ta pensiunea 
Weber, obligați prea 
repede să coboare din

Interpretul iul Ștefan 
Valerlu — Czeslaw 
Stopka. actor de o dis
tinsă prezență scenică, 
n:wi Teoflta Zaglo- 
bianka-Galin.ska. crea
toarea unei Corlne me
lancolice, In sflrșlt, 
Iwona JunEowska — 
Mtomnlnd ridicolul

La Încheierea lucrărilor conferinței extraordi
nare a organizației județene do partid, noi, dele
gații celor peste 81 OTO comuniști, al tuturor oa
menilor muncii români, maghiari, germani șl de 
alte naționalități, vă transmitem cu emoție sen
timentele noastre de profundă dragoste șl re

tire Înțeleaptă politică de dezvol- 
........------ ....el pe drumul luminos de edificare
a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru promovarea consecventă a princiuiUor do 
pace șl prietenie Intre popoarele lumii.

Sin tem In măsură să asigurăm astăzi condu
cerea partidului nostru, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general, că importantele 
sarcini alo actualului cincinal, cete care revin 
Județului nostru oe îndeplinesc cu succes. In 
primul an al acestui cincinal, cure înseamnă un 
moment twî&rltor pentru progresul n&stăvlllt al 
societății noastre socialiste, planul producției In
dustriale șl angajamentele au fost Îndeplinite și 
depășite. Planul pe «omeslrul I 1972 a fost reali
zat la 24 Iunie, ziua conferinței extraordinare a 
organizației Județene de partid Cluj.

Rășpunzlhd-mobilizatoarei chemări a partidu
lui, Mr®ată Întregului nostru popor, de a Inde-

M ținerea a Aff1 !mfll«aHe.?teif beneficii i'pesfe)’'plr:n,
r? pesta 8 milioane lei valuta ta produsele “pentru iul, adr®ată întregului nostru popor, de a Inde-
'«ț ■ export, economii șupltmedtare- de 10 mllloiine plini ăclualiil ptan cincinal In cel mult 4 ard șl

jumătate, fâctadu-ne ecoul voinței șl hotărtril 
unanime a comuniștilor din Județ — muncitori, 
țărani șl tateJectuali — vă asigurăm că. mărețele 
sarcini ce ne stau în față In acest an, cit șl In 
continuare, In întregul cincinal, vor fl realizata 
in mod exemplar, adurfndu-ne astfel contribuția 
la ridicarea calității șl eficienței Întregii activi
tăți, din toate unitățile economice, de cercetare

£

IALOMIȚA
© 80 milioane lei la produc

ția marfă industrială © Planul do 
beneficii va fl depășit cu 23 mi
lioane lei ® La export, o produc
ție suplimentară de 3,4 milioane 
lei valută O Livrarea către stat, 
peste plan, a 17 000 tone grîu, 
14 000 tone porumb și 20 000 
tone sfeclă de zahăr

și tavățămtat
Oamenii muncii din Județul Cluj se angajează 

astăzi, ta fața conducerii partidului, a dumnea
voastră personal, tovarășe Nlcolae Ceaușescu, ®ă 
realizeze suplimentar ta arest an o producție In
dustrială do 3®0 milioane lei, cu 150 milioane lei 
pește angajamentele Inițiale, din care 175 mlll- 
oajțe lei pină la Conferința Națională, s’i livreze 
pieței mărfuri cu 60 milioane lei mal mult dedt 
angajamentul Inițial, că reducă consumul de ma
teriale cu 60 la sulă mal mult față de angaja
mentele Inițiale. De asemenea, vor fl produsa 
peste plan 1200 tone otel. 8®0 tone .laminate, 
10 C©0 tone ciment, 20 (MO mp furnir șl altele, 
iar In agricultură vor fl realizate, peste prevede
rile planului, 2 0©0 tone cartofi, &M tone legume, 
precum și importante cantități da alte produse.

Conferința extraordinară a organizației ju
dețene de partid Brașov, care a analizat cu 
responsabilitate comunistă actlvltataa desfășu
rată pentru înfăptuirea măsurilor de perfecțio
nare a conducerii și planificării vieții economice 
șl sociale, de dezvoltare a democrației socta- 
liste, fădndu-se ecoul sentimentelor comuniști
lor, a celorlalți oameni al muncii din orașele M 
satele județului, dă o înaltă șl unanimă apre
ciere poHUcU talerne șl externe a partidului șl 
statului nostru, la Inițierea șl aplicarea căreia 
dumneavoastră stimate tovarășe Nlcolae. 
Ceaușescu, aduceți o contribuție neobosită șl 
hotărî toare.

Din studiile Întreprinse plnă In prezent, pre
cum șl din dezbaterile care au avut toc In con
ferința noastră a rezultat că multa unități eco
nomice din județ vor putea să Îndeplinească 
planul cincinal cu 8 luni mal devreme, tar al
tele intr-un termen șl mai scurt. Vom continua 
să analizăm ta același spirit de exigență rezer
vele de caro dispunem ta toate unitățile eco
nomice.

Pe temeiul rezultatelor obținute plnă acum șl 
o măsurilor care vor fi luate In lumina Indi
cațiilor dumneavoastră, colectivele de oameni al 
mundl, animați de o Înaltă conștiință dotriotleă. 
se angajează ta fața conducerii partidului să 
dea Încă din anul acesta o producție suplimen
tară de 059 milioane lei, dublind astfel angaja
mentul Inițial pe Întregul an. Producția reall- 
zată peste pion se va materializa printre altele 
ta 503 tractoare, 125 mii rulmenți, 6 000 kW 
motoare electrice, 3 560 tone ciment, 
mase plastice și rășini sintetice, 183 
tricotaje șl alte produse necesare 
naționale. Do asemenea, vor spori 
tsupllmentara la fondul pieței de la - „
milioane lei, lor prin mat buna organizare a 
produfețlel-’ și a muncii, gospodărirea judicioasă 
a- fondurilor' materiale șl bănești, se vor* dubta: 
beneficiile suplimentare,r acestea ajungtnd ta 80 
milioane lei. Prin reducerea duratei de execu-' 
țle a investițiilor, un număr de 8 obiective im
portante vor fi puse ta funcțiune, la întreaga 
lor rapacitate, cu 15—45 zile înainta da ter
men.

Animați de aceleași sentimente de dăruire, 
țăranii cooperatori, ceilalți lucrători din agri
cultură Ișl vor Intensifica eforturile pentru a 
Îndeplini șl depăși producțiile planificate, spo- 
rlndu-șl astfel contribuția ta asigurarea fon
dului central cu produse agroallmentare. La 
rfndul lor oamenii de știință, artă șl cultură 
sini ho’Sriț! să desfășoare o muncă șl i 
borioasă ta scopul dinamizării întregii 
spirituale.

£

S

600 tone 
mil bucăți 
economiei 

livrările 
«O la ao

%

C. Tănase"
între 23—23 Iunie ș-a desfășurat la 

Vaslui șl ta numeroase alta locali
tăți din județ — Btriod, Huși, Ne
grești Ivești, Grlvlța Măhuslcn! 
Tutova, BăceșU — cea de-a doua 
ediție a Festivalului umorului „C. 
Tănase", manifestare organizată de 
comitetul Județean pentru cultură șl 
educație socialistă, In colaborare cu 
comitetul Județean U.T.C., consiliul 
Județean al sindicatelor si revista 
„îndrumătorul cultural".

în zilele festivalului a avut loc sim
pozionul „Satira șl umorul ta crea
ția românească contemporană" — 
printre Invitați numărlndu-se artis
tul poporului Radu Bellgan, alțl oa
meni de teatru, scriitori, critici.

Festivalul a prilejuit, do asemenea, 
o consfătuire de lucru cu instructo
rii brigăzilor de agitație sl membrii 
unor cercuri șl cenacluri literare din 
Județ, Inaugurarea expoziției „Să 
glumim din vlrful creionului" organi
zată In colaborare cu Uniunea Artiș
tilor Plastid din Republica Social la
tă România, precum și un concurs da 
interpretare la care au participat ar
tiștii amatori din aproape toate ju
dețele țării.

La programul artistic al festivalu
lui și-au adun contribuția cunoscuțl 
actori al Teatrului sattric-muzlcal „C. 
Tănaae". colectivele Teatrului isatlrtc- 
muzlcal din Pitești si ale Teatrului 

cultură 'Pașcani, brigăzile artistice ăln 
Județele Bacău, Galați, VaaluL Iași. 
Neamț etc.

din
în ultimele zile. Tea

trul „AL Davllla* din 
Pitești a găzduit tur
neul de răspuns al tru
pei poloneze din 
Bydgoszcz, cunoscută 
sub denumirea de 
Teatrul „Polski". Sur
priza turneului, șl în 
aceeași vreme expresia 
cea mal fidelă șl mal 
elocventă a raporturi- lumea fanteziei lor fi
ler de reciprocă pre- liberatoare șl purlflca- 
țulre dintre cele două toare, Intr-o realitate, personajului In fn-,,' 
—‘i—■ —letter a cotidiană tristă, mes- voarea unei lnțelegă-

prezența chină șl sufocantă. toare simpatii. Tn ro
ta repertoriul oaspeți-' refi|zonJiui ,.a
?>r ~.«alllUr J?6 W!e: dovedit subtilă șira fi
bra „Mutter, Courage 
de Brecht șl de come
dia tradițională „I.e- ...... ..
șln la modă" de Woj- pensiunea Weber, Tn ---- --------- - ------
clech Boguatawskl — relevarea'acelui par-’ șl Jerzy Glebowskl. 
a comediei senUmen- ^urn melancollc-nmar 
tal-amare „Jocul de-a învăluie această
vacanta" da MlhaU o^a de puritate, ame- 
Sebastlan.

Spectacolul, 
xentat In premieră po- Regizorul n desenat cu care a vacanțel-mlraj. 
loneză' la Bydgoszcz, o reală minuție profl-', Confruntarea cu pu
ia 25 martie, a fost re- țuț personajelor, a țe- bîlcul românesc * «■ 
allzat sub îndrumarea 8ut abil păienjenișul ceste! veritabile 
regizorală a lui Con- " — ’ ■
stnntln Dlnlschlotu — 
directorul _ ____ ______
„Al. Davllla". șl In de- kleea de Iubire 
corurile Iul Emil Mol- jocurile ;V<uiuu spccaiiorn cuceriși an
se, scenograful trupei uaor lumini conduse dăruirea șl profeslona- 
plteștene. admirabil.’ în șftrșlt. a îllatea artiștilor polo-

Prlmită cu. o vie Izbutit să facă să yl- nezL 
simpatie de publicul breze o trupă dăruită 
local, trupa poloneză a șl pasionată, din uni- Dlnn SARA.RU

colective' artistice a 
constltult-o

antă tn sublinierea 
poeziei sublextușle a 
talîmplărllor de la

toare simpatii. Tn ro
lul Bogolu. Grzegorz 
Gallnskl semnează o 
compoziție mol ales 
corectă. Un , moment < 
comic savuros s-a da
torat prezențe! actori
lor Krystyna Mflller

EmU Molse este au
torul unei frumoasa 
scenografii care unește 

, nlnțatâ de fiorul atlt. armonios funcțlonall- 
repre- de apropiatei toamne., tatea cu Ideea de evo-

candld al raporturilor producții teatrale s-a
dintre ele, a topit cu constituit într-o nouă

Teatrului 0 acută sensibilitate și reușită premieră 
a In călduros aplaudată de

palide ale : spectatorii cuceriți de

Conferința extraordinară a organizației Jude
țene de partid Ialomița, anallzlnd cu înalt spi
rit de răspundere șl exigență comunistă rezul
tatele obținute in înfăptuirea hotărirllor Con
ferinței Naționale șl ale Congresului el X-lea 
al P.C.R.. exprimlnd voința și hotar!ren unanimă 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru, răspunde cu înflăcărare che
mării pe care dumneavoastră, mult stimate șl 
Iubite tovarășe Nteolae Ceaușescu, ați adresat-o 
harnicului nostru popor de a realiza prevederile 
cincinalului in patru ani șl Jumătate.

tonale a par
's aniversări 

(vele de oameni

ferința extraordinară a organizației județe-
> partid GorJ raportează că, reconslderind

Învîrtita dorului"

SLOBOZIA (Corespondentul „Scfru 
Ll“ L. Ciubotarul. — Semnalul 

de deschidere a festivalului ..Spice!» 
de aur“, caro reunește do flecara 
dată mH de ooH al artei populara 
din Județul Ialomița. coin rida In ja- 
cest an cu declanșarea campanie! da ■ 
seceriș. Timp de două Iun!, pe sce
nele căminelor culturale, ale caselor 
de cultură, la arii, la locurile do 
muncă vor evolua formații artistice 
de amatori — dansatori, sollsil vo
cali șl tastrumentlștt. coruri, tara
furi. Debutul celei de-a 5-a edlțifi a 
fost marcat de spectacolul inaugural 
„Rapsodii tatomlțcne" prezentat pe 
scenele căminelor culturalo d!n co
munele Ferlșoru șl Făcăenl do for
mațiile de dansuri din comunele 
Luciu, Draga! Ina, Modelu. Amara șl 
Vlădenl, do corul do fota din îă_- 
căcnl.

tin Neamț) eu luat ta dezbatere un 
proiect do propuneri întocmit de 
organizatori. In acest scop, plastl- 
clenll prăzențl la festival întreprind 
In județul Neamț o temeinică vizită 
de documentare, fiind astfel solici
tau In realizarea unor lucrări cu o 
tematică’ variată. Inspirată din oar- 
tlcutarltăUle acestor meleaguri.

Tot In cadrul festivalului, va f! 
deschisă o expoziție de schițe șl 
machete pe ierna ..Arta contempora
nă șl Integrarea el socială-, so vor 
organiza expuneri, «olocvU. simpo
zioane. tatllnlri cu creatori si critici 
do artă, un salon ni cnricaturlslltor, 
expoziții cu lucrări reprezentative 
ale pin.', ■letonilor prezent 1 la festival, 
cu lucrări șl proiecte privind esteti
ca tocurilor de muncă din întreprin
deri șl Instllu'.l.L

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
„Scîntell". Ion Manea). — în or
ganizarea comitetului județean 
pentru cultură și educație socia
listă, la Piatra Neamț se desfă
șoară un amplu ciclu da manifestări 
culturale prilejuit de deschiderea 
festivalului anual de artă plastică 
„Lascăr Vorel". Manifestarea are 
un pronunțat caracter aplicativ. In 
eensu! că, pornlndu-sa da la necesi
tatea dotării orașelor șl b unul Im
portant număr de toealllăti rurale 
dtn Județ cu lucrări de artă monu
mentală partlclpantll la festival 
(pla.sF.denl din București, Iași. Cluj, 
membrii cenaclului U.A.P. din Pla-

© în anul 1972 se vor da peste 
plan : 30 000 tone lignit, 8 500 
tone țijei, 16,5 milioane mc gaze, 
4 000 tone ciment, 1100 mc 
cherestea și alte produse © La 
export, produse în valoare de 1,1 
milioane lei ® Cheltuielile de 
producție vor fi reduse cu 10 mi
lioane fel © Se vor livra la fon
dul central al statului, peste 
contractele încheiate, 2 000 
tone cereale, 200 tone car
tofi, 500 tone legume, 300 hl lap
te, alte produse agricole.

Conferința extraordinară a organizației județe
ne de partid GorJ raportează că, reconslderlnd 
angajamentele asumate pe baza valoroaselor In
dicații date de dumneavoastră la Consfătuirea do 
la C.C. al P.C.R. din 2 Iunie a.c., muncitorii, ță-‘ 
ranll, intelectualii, caRalțl oameni al muncit gor- 
Îenl și-au propus să tnlknpine Conferința Na- 
lonală a Partidului Comunist Român cu re

marcabila înfăptuiri ta toate domeniile de acti
vitate.

Prin folosirea mal rațională a capacităților do 
producție, reducerea termenelor de punere In 
funcțiune șl de atingere a parametrilor proiectați 
la noile obiective economice, pe baza rlaleăril ni
velului calitativ nl produselor șl pe alte căi do 
sporire a eficienței acllvităm economice, se va 
obține In anul 1972 peste pion o producție marfă 
Industrială da 50 mlltoarw let cu 30 milioane lei 
pește angajamentul Inițial, spor ce se va concre
tiza în: 3D 0®0 tone lignit. 8 500 tone tijei. 16.3 mi
lioana metri cubl gaze, 4 (®3 tone ciment l IM 
metri cubl cherestea șl alte produse. De ase
menea, se vor livra la export produse ta valoare 
de 1,1 milioane lei, din care 830 mii lei In devize 
libere. Productivitatea muncii va crește cu 1 018 
lei pe salariat Iar volumul beneficiilor va fl 
depășit cu 8,7 milioane leL Prin folosirea unor 
norme de consum științific fundamentate șl ur
mărirea reducerii acestora, consumurile rpociflce 
vor fi diminuate cu : 530 tone metal, 2 200 metri 
cubl material lemnos. 1 240 milioane bucăți ma
teriale de zidărie, 780 tone combustibil conven
țional, aceasta permițlnd reducerea cheltuielilor 
de producție cu 10 milioane lei șl a cheltuielilor 
materiale cu 5,6 milioane let

Munca avlntată a lucrătorilor ogoarelor gorjene B° 
va asigura un rod bogat, pe baza căruia se vor re 
livra la fondul central al statului, pesta contrac- < 
tela încheiate, 2 MO tone cereale, 200 tone cartofi, ”ă 
500 tone legume, 3®0 hl lapte șl alte produsa “o 

................................................... >

©ÎBSBWIÎfi
® Productivitatea muncii, mal 

mare cu 1 000 lei pe salariat față 
de prevederile planului © 24 ca
pacități de producție, planificate 
în acest an, vor Intra în funcțiune 
la termenele stabilite © La fondul 
central al statului vor fi livrato 
în plus : 1 400 tone grîu și seca
ră, 4 000 tone porumb, 650 hl 
lapte.

■ IIntegrate ta clhmnjul general de entuziasm 
cu care Întregul nostru [topor Intlmplnă apro
piata Conferință Națională a partidului și cea 
de-a XXV-a aniversare a proclamării Republi
cii, colectivele de muncă din județ Ișl Înzecesc 
eforturile, angajlndu-se să obțină depășiri sub
stanțiale ale prevederilor de plan, să realizeze 
sarcinile ce le revin ta acest dinamic cincinal 
Înainte de termen.

Conferința extraordinară a organizație! noas
tre de partid, exprimlnd voința fermă, unanima 
a comunlștltoT, a tuturor oamenilor muncii din 
Județ, a hotarit majorarea angajamentului ojvu- 
mat Inițial In întrecerea socialista ta producția 
marfă Industrială pe anul 1972, de la 35 mi
lioane ta 60 milioane lei. Productivitatea mun
cii. de asemenea, va fi cu l OOB le! pe salariat 
r~:l—- 
realiza economii ta cheltuielile de producție In 
valoare de 13 mJBoone lei, în principal prin rc-

RM. VÎLCEA (Prin telefon de la 
Ion Standu). — Duminică. 23 Iunie, 
la Valde-enl, renumită comună de o- 
teri, a avut loc a l-a ediție a ne- 
dell păstorești „învîrtita dorului*. 
La această manifestare eu participat 
mai mulse formații de fluierași din 
Județele Sibiu, Alba, GorJ, Hune
doara șl Vllrea. Acțiunea a fost pre
cedată de un simpozion pe tema 
„Omenia In creația folclorică păs
torească". la care nu luai parte 
membri al Moclațlel fotelor!șt!lor 
vilcenl. precum șl specialiști din 
diverse localități ale țării.

La TirguMureș: „Zilele muzicale*1

în lntlmplnarea Conferinței Nații 
tldulul nostru și a celei de-a XXV-: 
a proclamării RepubMdl. obiectivei. __ 
ai muncii, în frunte cu comuniștii, reevalulnd 
cu exigență posibilitățile și rezervele existente 
an hotărit ca, prin valorificarea la maximum a 
capacității utilajelor, a forțe! do muncă, redu
cerea consumurilor specifice planificate șl a 
cheltuielilor la 1 OM lei producție marfă să de
pășească angajamentele inițiale luate tn între
cerea socialism : la producția marfă indus
trială, de la ■“ — ■ ' ’ ..........................
depășirea p!______________________ .
lei ; realizarea unei producții suplimentare la 
export de 3.4 milioane lei valută, fn agriculturii, 
livrarea c&f.. _1_‘_ _ ~~~ .. „ î
plan, 14 OM tone porumb șl 20 000 tone 
de zahăr.
Harnicii lucrători al ogoarelor Bărăganului 

sini botărițl să-și sporească eforturile pentru 
a lntlmplna aceste mărețe evenimente cu no! 
succese in muncă, pentru a ridica potențialul 
economic al agriculturii, folosind cit mal ju
dicios șl mal productiv întregiri fond funciar .
șl să Întreprindă ample acțiuni de masă pen- uzina „Romlux" șl se vor depune tn continuare
tru folosirea tuturor resurselor de apă la lri- eforturi sporite, astfel ca cale 2-4 capacități
■area culturilor. -- ' "

Organele șl organizațiile de partid, comu
niștii și toți lucrătorii din agricultură se an
gajează gă muncească cu hotarire șl simț de 
răspundere pentru desfășurarea In cele mal 
bune condiții a campaniei de recoltare a 
pătoaaelor. pentru a siringa recolta la timp șl

Asigurăm conducerea partidului șl pe dv., 
personal, tovarășe secretar general, că vom 
milita cu fermitate pentru ridicarea rolului 
conducător al organelor șl organizațiilor de 
partid în toate domeniile de activitate, apli
când In viață cu consecvență boîărirlle ce vor

i 40 milioane le! ta 80 milioane lei ; 
pin oui ui de beneficii cu 23 milioane

3,4 mUtoane lei 
ătre slat a 17 COO tone griti peste 

sfeclă

cil, de asemenea, va fl cu l MO le! pe lalarlat tiza ta 
mal mare față de prevederile de plan. Se vor lloane nr. î 8 In —i, ci i> 11 al î 1 « ' !'■*
valoare de 13 milioane lei, In princljpali prin 
ducerea cheltuielilor materiale.

Printr-o mal bună organizare șl conducere a 
activității cconomke vor fi date peste plan 
Însemnate cantități do produse, printre caro : 
12 500 tone țlțeL 27 milioane mc gaze utiliza
bile, 20 OM tone ciment, 5M tone oțel, 1 OM 000 
bucăți lămpi electrice cu Incandescență, 1300 
tone construcții metalice, 110 OM mp țesături 
Șta.

In domeniul Invert Iți llor, pește eîteva sile 
vor Intra ta funcțiune uzina de strunguri șl

fără pierderi.

planificate pe anul 1972 să intra in funcțluno 
la termenele stabilite.

în agricultura vor fl livrate în plus la fondul 
centrailrai al stalului 1 <00 tone griu și secară. 
4 0®0 tone porumb, 650 hl lapte.

Pătrunși adine de marile sarcini ce le avem 
de Înfăptuit, vă Mlginăm, Iubite tovarășe 
Nloolae Ceaușescu, șl ne luăm tn același timp 
angajamentul că nu vom precupeți nld un efort 
pentru realizarea exemplară a programului ela
borat de Congresul al X-lea al partidului,’ că 
vom munci eu dăruire șl abnegație pentru 
reușita deplină a politicii înțelepte a partidului 
da propășire continuă a României socialiste.

agricole, vegetale șl animale.
Oamenii muncii din Județul GorJ ne angajea- ■" 

ză ferm «ă realizeze in practică, cu abnegație șl ■_ 
dăruire, carela He ce le va trasa Conferința Na
țională. conșttențl că astfel vor contribui la 
efortul întregului popor de ridicare a României ”« , 
pe cele mai înalte culmi ale civilizației eocla- n° 
liste, certitudinea constitulnd-o conducerea 
aceste! mărețe opere de către încercatul rxrr.ru °B 
conducător — Partidul Com un tei Român. 5

£
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TG. MUREȘ (Corespondentul 
.„Sclntell", Lorand Deakî). — In- 
eaplnd de slmbâlă, 24 Iunie n.c„ 

de-a 
festivalului „Zl- 

__ ._____ MB.... 1 do 
amploare șl prealigiu. In ca
drul concertului Blmfonlc do des
chidere. iuș.Unut de Filarmonica din 
Tg. Mureș, dirijată de Djura lakslc 
(Iugoslavia) a fost prezentată tn 
primă audiție simfonia a II-a („La
udă plaiului natal") de Zoltan ĂLa- 
dar. Violonista Gabriela Ijac a In
terpretat concertul de Brahms. In 
a doua zi a festivalului a fost au
diat un buchet de madrigale pre
zentat do coreț de cameră „Madri
gal" al Conservatorului „Clprlan 
Porumb«țC'.i“ din București, dirijat 
de artistul emerit Marin Constan
tin, Pentru următoarele zile au

la Tg. Murea are loc cea 
Il-a ediție a f ' ’ ' '
lele muzicalo", manifestare

I . UU». . s
fost programate : concertul orches
trei de samară a Filarmonicii din 
Tg. Mureș, recitalul organlstulut 
brașovean Eckart Schlandl șl al 
apreciatului chitarist francez Roger 
Pierrat, concerte alo filarmonicii 
eluiene, orchestral de cameră „So
liștii din Sofia", cvartetului ,J?hi- 
larmonla" al fltnrmonlcH ..George 
Enescu", sextetului vocal „British 
concert of voices" din Londra.

înmănunchlnd Un buchet da 
prestlgtoMe creații ale muzicii sim
fonice. vocal simfonice șl camerale, 
românești șl " . ’ .
curaul cetor 10 zBe, festivalul 
Tg. Mureș, prin concertele 
prin partfcipfflntll «ăi prestletosl. n- 
duce o contribuie valoroasă la dez
voltarea gustului pentru muzică, la 
Înțelegerea acesteia.

universale, pe par- 
dln 

aale.

PBOG11AMUL I
17.151 Cura de ilmb-a rusă. Lecția 

a M-a — reluare.
l»,to CAmlnuL
ta,49 Scena — emisiune de actua

litate ți critică teatrală.
U.to Sfiptămlna In Imagini 
19,21 ÎMI de seri.

Telejurnal.
In Imlmplnarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Romfln si a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republi
cii. Tara întreaga In întrecere. 

K.Î3 Mira serial: ...Salut Germain": 
„Cel caro minează e In tren". 

11,00 Prim-plan : George Maco- 
vcscu. Emisiune de Alexan
dru ștark.

11,39 Steaua fără nume — emisiu
ne pentru tineri Interpret! de 
muzică ușoară. Prezintă Dan 
Deșllu. Emisiune de Slmona 
Pairaulea șl Sorin Grigorascu. 

ÎJ.J3 „S4 de oro”.
M,« Contraste In lumea capitalu

lui.
PROGRAMUL n

ÎS,®S Cupa primăverii — comped- 
tle de mtnl-baschet.

»,K GhtșeuL
55,w Sub cupola circului.
11,tS HomanUc-club — transmisiu

ne de la clubul uzinei „Se
mănătoarea".

H.W Cronica literară.
X.

Cel de-al doilea concurs 
și simpozion al filmului 

de protecția muncii
în cinstea Conferinței Naționale a 

Partidului Comunist Român, In zi
lele de 23 șl 27 Iunie are loc cel de-al 
II-lea concura șl simpozion al filmu
lui de protecție a munclL

Arenrtă Importantă manifestare 
cultural artistică pusă ta slujba gri
jii față de om se va desfășura la Ca
binetul metodologic central de pro
tecție a muncii. Cunoscut fiJnd rolul... .. ....... t ca

i- ■ - «____ - - -,‘Wrr,'
Jielor de protecție a muncii, ta scopul 
nreveniril accidentelor și lmbolnăvlrl-

ivu./.uur, i ;'l COCl-
aU ca principal obiectiv trece- 
revistă a reaflzăritor obținute-

important pe core-1 deține filmul 
mijloc modern de popularizare a n 
meJor .de proiecție a muncii. In 
{movenlril accidentelor șl ImbolnJ 
or profesionale, simpozionul șl 

cursul au ca 
rea In revistă a 
in ultimi! doi ani și stabilirea de noi 
criterii pentru orientarea In viitor a 
cineaștilor caro 
acest gen.

realizează filma da

în faza de preselect,le au fost vi
zionate 129 filme realizate de stu
diourile de specialitate șl clneclu- 
buri, din care 40 vor fl prezentata 
in concura Pentru stimularea prin
cipalilor creatori de filme (scena
riști, regizori, operatori etc.) șl n- 
trogerea celor mal experimentați 
dintre aceștia la realizarea unor 
filme de protecție a muncii dt mal 
sugestive ce vor acorda premii șl 
diplome de participare. Cele mal 
vntoroaffia pelicule prezentate la 
concurs vor fl popularizate in ma
rile întreprinderi șl InstlluțU din 
țară, far unde dintre acestea vorfl 
Inscri&a la viitoarele festivaluri 
internaționale ato filmului do pro
tecție a muncii.

SARA.RU
rxrr.ru


I

I

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
pe marginea evenimentelor de la granița

libanezo-israeliană
NEW YORK Z5 (Agerpres). — Slm- 

bătă după-amtază au continuat dez
baterile In Consulul de Securitate pe 
marginea evoluției evenimentelor la 
granița llbanezo-lsraeltană.

Reprezentantul Egiptului, Ahmad 
Esmlt Abdel Meguid, a afirmat că 
situația din Orientul Apropiat va fi 
cfilmă numai atunci dnd vor fi a- 
pllcate rezoluțiile O.N.U„ cînd mi
siunea Jarring ișl va relua activita
tea, dnd teritoriile ocupate vor fi tn 
Întregime evacuate șl clnd vor fl ga
rantate drepturile legitime ale pales- 
tinanllor. La riadul său. delegatul 
Iordaniei, Sharif Abosid Hamld Sha- 
raf, a cerut Consiliului de Securitate 
să acționeze „tn mod rapid, șl holă- 
rlt* pentru a împiedice repetarea e- 
venlmentelor din ultimele zile.

Reprezentantul Israelului, Yosef 
Tekoah, a reafirmat poziția guvernu
lui său potrivit căreia autoritățile 
libaneze dat răspunzătoare pentru 
acțlunne organizațiilor palestlnene 
întreprinse lmpoteiva Israelului de 
pa teritoriul Libanului.

în aceeași ședință an mal Just 
cuvlnțul reprezentanții Kuweitului, 
Siriei, Statelor Unite, Indiei, Belgiei, 
Japoniei,! Marii Britanii, Guineei, 
Italiei, Argentinei șl Republicii Pa
nama.

, După expunerea punctelor de ve
dere ale reprezentanților acestor ala
te, președintele Consiliului de Secu
ritate, Lazar Moisov (lugo.-ilnv'.a), a 
Informat despre consultările care 00 
desfășoară po marginea dezbaterilor 
Eiblfce din consiliu pentru a sa pune 

punct textul unul proiect de rezo
luție acceptabil ponteu toți membrii 
acestui organism al O.N.U.

*
DAMASC H (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru elibera
rea Palestinei, a efectuat o scurtă 
vizită la Damasc. El a avut cu acest 
Prilej o întrevedere cu lideri al re
zistenței palesilnerie din Siria, cu 
care a discutat despre ultimele eve
nimente petrecute la frontiera dintre 
Liban șl Israel.

Moi bombardamente americane
asupra D>. ffietaam

V LmriAMUL DS SUD 25 . (Ager
pres), — Avioane militare americane 
au atacat sfin^ătă orașul Thal Ngu
yen, cel mal mare centru industrial 
din R.D. Vietnam, situat la 64 kilo
metri nord de Hanoi, a anunțat du
minică comandamentul mill tar ame
rican de la Salgon. Zeci de bombe au 
fost aruncate, de asemenea, asupra 
localității Van Dlem. Numeroase

CAMBODGIA

Apel pentru

bomba cu bEe șl rachete au fost fo
losite ,de aviația mllltarâ americană 
pentru atacarea unor zone populate 
șl centre Industriale din provinciile 
Hal:Hung șl ‘Hă Tay.

HANOI 25 (Agerpres). — Forțele 
de apărare anltatiriană din provincia 
Vlah Phu, din R.D. Vietnam, au 
doborit, slmbătă, alte patru arioane 
americane de tipul „Phantom-4 S”, 
Informează agenția V.N.A, care a- 
daugă că, potrivit ultimelor relatări, 
alte două doborîrl do avioane ame- 
ricano, neanunțate pină tn prezent, 
au fost semnalate !n provincia 
Quang NLnh. Cu acestea, numărul to
tal al avioanelor S.U.A doborite dea- 
«upra R.D. Vietnam a ajuns la 3 581.

teii premise pentru loperea < 
noMor «HMe In rata 
prmiifiriii Cnnferintei general-euroițepe 

© După convorbirile între conducâtorii de partid șl de 
stat al R.P. Polone șl R.D. Germano

I

VAR.ȘOVIA 23 (Agerpres). — După 
cum s-a mal anunțat, in voievodatul 
polonez Zletona Vora, in apropiere* 
frontiere! dintre Polonia șl ft D. Ger
mană. n-au desfășurat, timp de două 
zile, convorbiri Intre conducătorii de 
partid șl de stat ai celor două țări.

In comunicatul comun dat publici
tății cu acest prilej se relevă ei 
Edward Giereli, prim-secreta? ol C.C. 
a! P.M.U.P., Peter Jaroazawicz, pre
ședintele Costalii ului de MLnlștri al 
R.P. Polone, șl Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Wllb 
Stoph. președintele Consiliului dv 
Miniștri al ILD.G., n-au informat re
ciproc asupra preocupărilor actual* 
ale partidelor șl statelor lor. în ace
lași timp, au fost examinate proble
me legate de adindrea continuă a 
colaborării , dintre P.M.U.P. și 
P.S.U.G., dintre Polonia și R.D.G.,

BONN

i

Conducerea P.S.D. a aprobat 
organizarea de

anticipate in luna noiembrie
BONN 23 (Agerpres). — Locțiitorul 

președintelui fracțiunii P.SJD. din 
Bundestag, Helmut Schmidt, a de
clarat ziariștilor — după ședința 
conducerii Partidului Social-De
mocrat — că a fost aprobată in una
nimitate declarația lui Willy Brandt 
privind organizarea de alegeri antici
pate in luna noiembrie. El a anunțat, 
totodată, că se va convoca nn con
gres extraordinar «1 1’JS.D. de înda
tă ce se va stabili precis data alege
rilor. La «cest congres, a spus 
Schmidt, va fi prezentat proiectul 
unei plalforme-program electorale. 
El a adăugat că, In lupta electorală, 
P.S.D. șl P.L.D. vor pleca de la
piiiirlul de vedere că trebuie să for
meze din nou, Împreună, guvernuL

3 ' ! ' ■L'L* ■ ■ n
exprimtadu-si hotărîrea de a dez
volta, ta continuare, relațiile dintre 
cele două partida șl state, șl, ta acest 
cadra, de a promova șl adinei pa 
mal departe cooperarea șl cdlabo- 
raren noonamlcă șl tehnlco-știln- 
țlfică.,

In timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, probleme Inter
naționale actuale. Un loc Important 
l-a ocupat evoluția situației de pe 
continentul nostru, participant!! In 
convorbiri subliniind faptul că, ta 
prezent, existe premise pentru taee- 
perca, fără lnlfrzlere, n consultărilor 
multilaterale In problema pregătirii 
Conferinței gcncral-europcnc pentru 
securitate. Amtallnd mutațiile care 
au Intervenit in acest sens, In comu
nicat se arată că Intrarea ta vigoare 
a iratatelor dintre U.n.S.S. șl It.l'.G., 
dintre Polonia șl R.F.G, precum și 
a acordului cv.uJriparllt ta problema 
Berltaulul occidental șl a iralalelor 
și acordurilor Inchelaie de ILD.G. cu 
ILF.G. șl Senatul Berlinului occiden
tal reprezintă o transformare lioi.l- 
ritoare ta evoluția postbelică. Polo
nia — se arată in comunicat — sa
lută schimbul do păreri efectuai In
tre guvernele It. D. Germane șl R. F. 
a Germaniei ta problema stabilirii 
unor relații normale, corespunzătoare 
principiului dreptului internațional, 
ea un aport Important la destinderea 
continuă și consolidarea păcii In Eu
ropa. Amintind că stabilirea unor 
acorduri corespunzătoare intre Ceho
slovacia șl R.F.G. ar constitui un 
aport important la securitatea euro
peană. Potenta șl R.D.G. și-au ex
primat sprijinul deplin cu cererile 
juste ale Cehoslovaciei de a se re
cunoaște ea nevalabll, de la bun În
ceput, acordul da ia Mflnchen. /

bombe plasate ta diverse clădiri din 
Coslledberg, Drumgnllon al Antrim 
au provocat serioase paguba mate
riale. ‘

agerățiife de presă transmit
Mtafeînd do externe d 

Belgiei, P*®*"® Harmel, a declarat 
că țara «a militează pentru realiza
rea destinderii intre toata statele. In 
context, el a relevat că lucrurile evo
luează ta direcția organizării Con
ferinței genernl-europene pentru secu
ritate și colaborare. Refertadu-fie la 
actuala Instabilitate ftaarrfarfi dta 
Occident, ministrul belgian a arătat 
că există „dificultăți reale0 <" n^>«t 
domeniu.

in acest
» s ”...

Senotoral Edward Ken
nedy ^'"e exprimat părerea :ă 
McGovern poate obține tacă de la 
primul tur de scrutin al convenției 
Partidului democrat Învestitura In 
vederea alegerilor prezidențiale din 
luna noiembrie a.c. Reamintind că Îm
părtășește majoritatea punctelor de 
vedere exprimate de McGovern, prin
tre care Încetarea războiului din Viet
nam, retragerea militarilor americani 
din Coreea de sud și din Europa oc
cidentală. senatorul din ăfassa- 
chuseita a precizat că ort® gata să 
sprijine candidatura acestuia fără 0 
candida personal la președinția sau 
vicepreședlnțle.

Consiliul Mondial td Păcii 
va organiza următoarea reuniune la 
Bagdad In luna august, a anunțat 
secretaru! general . al consiliului, 
Romesh Chandra. Ea va fi consacra
tă stabilirii modalităților de sprljlnlre- 
a Irakului In aciuata sa confruntare 
cu monopolurile petroliere occiden
tale. a

Rezultatele unul voi desfășu
rat, la Inițiativa alndteaîetor din 
ramură, la cel mal mare șântler 
navnl danez — „Bumelster og 
Waln” — relevă că oamenii mun
cii din Danemarca se opun aderă
rii țării ta Piața comună. în 
curau! vosulul împotriva aderă
rii la C.EE. s-au pronunțat pes
te 90 la rată, 
acestei mari Întreprinderi, 
dustrlale daneze.

dLoire muncitorii
In

fileg®rite dta Okinawa.* 
Duminică s-au desfășurat in Oki
nawa alegeri pentru desemnarea gu
vernatorului uuailel șl b Adunării 
legislative ■ prefecturile. Este prima 
confruntare electorală'organizată aici 
da la intrarea in vigoare, la 15 mol, 
a acordului japono-american cu pri
vire la realipirea Oklnawei la Ja
ponia. Pentru postul do guvernator 
candidează actualul titular, Chobyo 
Yura, sprijinit de alegătorii socialiști 
și comuniști, șl reprezentantul Parti
dului liberal-democrat, Selsaku Ohta. 
Rezultatele opțiunilor celor aproxi
mativ 584 OM 
vor Duîea fl 
neațâ.

de alegători japonezi 
cunoscute azi diml-

guvern mdgaș
reconsiderarea pollll-

Rctaalul
are ta vedere ___
cil de angajare o unul dialog cu re
gimul de la Pretoria — a declarat 
ministrul de externe al Republicii 
Malgașe. Un asemenea dialog, a spus 
d, nu poate conduce la rezultate 
pozitive, ba, mal mult, constituie un 
element de discordie Intre promoto
rii șl susținătorii lui șl opinia pu
blică dta țarA-

Dumlntcd s-a deschis Ia Neta 
York expoziția internaționalii 

’ de mobilii fl decorcliuni Inte
rioare, la cars participi! firme 
din 20 de țâri ale lumii, prin
tre care și tntraprinderi româ
nești da comerț exterior.

Reuniunea 0.PXC. Ari w 
deschid la Vlena lucrările reuniunii 
Organizației țărilor exportatoare do 
petrol (O.P.E.C.). Principala proble
mă do po ordinea do zl a reuniunii 
este participarea țărilor membre ala 
O.P.E.C. ta finanțarea șl la operațiu
nile de explorare și expJoatnre a re
surselor potrollfera de p© teritoriul 
lor, ooncedata unor companii petro
liera occidentala.

Astroriouțil americani R°- 
beri Crippen, Karol Bobko șl William 
Thornton vor inaugura, Ince pl nd de 
la 19 iulie, seria antrenamentelor din 

il programului spațial „Sltylab”, 
prevede lansarea, In aprilie 1873,

cadrul

a unul laborator opaUal pa o orbită 
dreum terestră.

SeeretariffM Perfidului 

Snrrirrlîst Italian ° hniar,t M 
următorul congres a! partidului, pdo^î 
văzut să albă loc Intre 25 șl 29 oc
tombrie a.c., aă as deafășoaro la Ge
nova.

PACTUL ANDIN

INDEPENDENTEI ECONOMICE
Zflele trecute, la Lima s-an încheiat lucrările celei de-a trata eon» 

fcrlnțo a miniștrilor de externe din țările membre ele Pactului andin. 
Înființat in 1969, prin acordul de la Cartagena, ..Pactul subreidonal an
din”, grupează cinci țări latlno-amcrlenne : Peru, Chile, Columbia., Bo
livia șl Ecuador. O a șasea tară — Venezuela — participă ta calitate 
de observator.

program do mfentri cancrote. a că
ror aplicare a Bl început Este vor
ba. printre altele, do taterricuren a- 
chlzlKonăril de către canltalul străin 
a întreprinderilor naționale din ra
murile IndusWalo de bază, asigura
rea parUclBăril capitalului autohton 
ta proportto db 51 la sută la ffita-j 
laie companiilor străine, transforma
rea firmelor străine ce activează ta 
sectoarele economice do bază in In-- 
treprinderi mixte eu capital da stat 
ri particular.

Recenta loiEiiune de la Lima a re
flectat progresele realizate tn anfsra.

F.volutlfie pozitive care au avut too 
ta ultimii ani ta America Latină si. 
ta primul rfnd. ta regiunea dintre 
Anzl sl Pacific, Isl găsenc exoresle In 
afirmarea tot mal oronuntată a osnl- 
raBal 00poarelor rare consolidarea 
suveranității naționale, «pro dezvol
tarea do sine «tâtătoaro, folosirea a- 
vu(Iilor In tateresui creșterii bună- 
flăril șl prosperității, tn acest con
text, Pactul sndln s-a născut 
dlntr-o stringentă necesitate — acce
lerarea dezvoltării economie# oe ca
lea cooperării reciproce ta vederea 
«cu tu rării dominației economice străl-

Programul de reformă a- 
grena din Peru. Cu oeMla to_ 
plinirii a trei ani de la lansarea pro
gramului de reformă agrară, autori
tățile pemvlene au anunțat că pînă 
la 31 mal a.c. au fost expropriate ?1 
redistribuite 3,3 milioane de hectare 
ds pămint arabil fl 1,8 milioana do 
vite. Programul refomtri agraro va 
fl integral înfăptuit plnfi ta 1970.

LUSAKA 23 (Agerpres). — Deta- 
șamentete Frontului do eliberare, din 
Mozambfc (F.R.EL.I.M.O.) tși Inten
sifică ntacurila împotriva trupelor 
colonialiste portugheze, Informează 
agențiile de presă. O activitate In
tensă este semnalată. In ultima vre
me, In provincia mozamblcană Tete,
UJJtUt7., ULaWW’a.HkM .

torțelor patriotice, au tost scoși din 
luptă numeroși soldați portughezi,,,.,,

InteaEUtcarea atacurilor/ . mișcării . IB» a. a*avort»Turt ea i*11" 1 Oî'lLM.-
filo portughezo «ă disloce/imhdlatl 
Mozarnblc noi afective ala poliție! Și 
armatei. Pe de altă parte, a fost a-, 
nunța tâ Înlocuirea guvernatorului 
militar al regiunii Tete șl « coman
dantului trupelor coloniale, gene
ralul de brigadă Simoes.

jpină la victoria finală
wr i b terpubr

'.j#

IAI«b ui pi WWM.ILV.m ujvmmuwbvbjlu» a-uwwj 
unde, datorită Intensității «tacurilor

Pactului andin. In acest

economică colaborarea 
a multor țări din Brunul 
«‘.ațele «oclallste.

Oj _ ___ _____ __ ____________ MTlBO-’l
dai elibdrarej a drtcrmttat".âutG»™>li

dez’.’Olla-t! 
fructuoasă 
andin cu

continuarea luptei
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CAMBODGIA 25 (Agerpres). — 
Khleu Sampham,, vlcepremler fl mi
nistru al: apărării naționale al Gu
vernului Regal da Uniune Națională , 
ol Cambodglel, comandantul șef al 
forțelor armate de eliberare națio
nală. a adresat un apel tortelor■ ar
mate fl poporului cambodgian pen
tru a continua lupta de eliberare 
națională ptaă la victoria ’conuplelă 
—. informează Agenția khmeră de 
InformațlL

Vice premierul Khleu Sampham 
cheamă la luptă botărită ta vederea 
Înfăptuirii scopurilor Frontalul Unit 
Național el Cambodglel șl anume 
evacuarea agresorilor Imperialiști de 
pe teritoriul cambodgian, înlăturarea 
regimului lonnollst, construirea, pe 
baza integrității teritoriale, unei 

. Cambodgll prospere, democratice, 
neutre ți Independente. Declarația ee 
adresează poporului muncitor, tine
retului fi studenților, budlștllor din 
regiunile ocupate temporar de ina
mic pentru a intensifica lupta pen
tru independență, democrație, pace 
ei neutralitate.

luptăm șl vom lupta ptaă îs com
pleta lui înlăturare.

— Cum reușește Portupallu — 
teza dintre cele mai slab dezvol
tate țdrl din Europa — sA pre
lungească acest război aii! , da 
costisitor, care „Înghite" jumă
tate din venltu! «du national 2

— Nu este un secret pentru ni
meni că Portugalia este susținută 
In lupta Împotriva popoarelor sub
jugate din Africa de cercurile cele 
mal reacționare Interne șl Interna
ționale. Ea este multilateral . spri
jinită de către allațil «ăl, mal ales 
cal din N.AT.O. Voi aminti că re
cent S.U.A. i-au acordat un Impor
tant ajutor financiar — ațutor ce 
servește războiului Bolontal șl nu 
nevoilor profunde ale poporului 
portughez, care, după cum se știe, 
trăiește intr-o stare de mizerie șl 
Incultură. Apare limpede _ că răz
boiul colonial este îndreptai nu 
numai împotriva popoarelor africa
ne, dar contravine șl Intereselor po
porului portughez. Acum,, șl în 
cercurile conducătoare de la LAsa^ 
bona se recunoaște tot 
chls că" aceat război este
perspectivă. As vrea să menționez 
șl faptul că în ringul «oldațllor 
portughezi se semnalează o creștere 
a împotrivirii față de planurile co
lonialiștilor. tot mai mulți dintre ei 
refuză să lupte împotriva armatei 
de eliberare, deși comandanții se 
strMule să cultive mitul că țara 
noastră, ca șl Angola și Moznmbl- 
cf.ll, este un „teritoriu de dincolo de 
mări” al Portugaliei,

— V-ofi referit to zonele eH- 
berate. Puteți să ne dați amă
nunte privind piața economică, 
«octală și politică din aceste 
zone ?

BEDACTIA

Presa vest-germană despre 
expoziția „România-72Ci

BONN 25 (Ager- menea, o amplă pre- dezvoltării r! dicerr!- 
pres). — Presa te.o&fiț zentafe'! a jerpifiiției ‘ -fic'ărli rcînftnbr ^bgcbJ 
germană coniaerd un românești, anreetind ' nnmir» r,<
spațiu larg expoziției produsele l____
Jlomănla-fZ", pre- constructoare de mă

lini, chimice, petro
lifere fi siderurgice, 
precum și bunurile de 
larg consum ale țării 
noastre.

Radiotelevtzlvnea din 
Baoaria a Invita!, la 
riadul său, ascultăto
rii și telespectatorii 
■d viziteze expoziția 
românearcâ „penSru a 
se Infflhl cu o țară 
frumoasă, fatr-un per
manent progres eco
nomic |l social, pentru 
a se Ir.tllni cu o îarâ 
modernă”.

Cotidienele fi ra
sistele vesl-germam 
de specialitate scot, 
de asemenea. In evi- 
denfă pazibilltălUe pe 
care Ie oferă economia 
României tn direcția

cum fi celorlalte ma- 
ntfestăn care au loo 
cu acrit prilej tn ora
șul olimpic MUnchen.

Astfel, cotidia
nul „Sl'DDEUTSCHE 
ZEITUNG" publică, 
*ub tiHul „O ma
nifestare menită să 
siringi legăturile in
tre popoare”, un 
amplu articol con
sacrat expoziției, fc> 
care apreciază ed 
aceasta face o largă 
prezentare a produc- 
firi industriei româ
nești, oferind, totoda
tă, o retrospectivă a- 
«upra Istoriei, culturii 
șl posIbiUtățllor fu- 
rljfice ale RomA- 
n!d. Cotidianul eco
nomic „HANDELS
BLATT" face, de ase-

aprrefțnd comice r#l,. comerciale 
lindușlriei cu R.F.G,

Exporijta fi
te manifestdil

celelal- 
romi- 

nești care au loc cu 
acest prilej ie bucură 
de prezența unu! nu
meros public, care a 
manifestat un deose
bit interes pentru rea- 

' Uzările României con
temporana.

*
NteoLur M. Nlcolae, 

Bilnistru-secretar ds 
stat la Ministerul Co
merțului Exîerior, ca
re a participat la des
chiderea expoziției 

' „Homânla-72', a clri- 
tat concernul Unde,MIL ClWrSVef fătaă LrtrrtMQ 
specializat In instalații 
chimice fl frigorifice, 
unde a acut un schimb 
iP păreri asupra po- 
sibllităților de colabo
rare fl cooperare.

r

jmîin; recentelor fad-; 
dente li crtentnte «”
mal multe localități din Irlanda de 
Nord, 5 persoane și-au pierdut viața 
In ultimele 49 de ara. Pe do «Ită par
te, numeroasele oxptozll «1» unor

Numeroase state de po coasta estică o S.U.A. au fost puternic lovite do 
uraganul „Agues', caro a provocat inundații Boldate cu pagube mate
riala considerabile, precum și cu numeroase vJcîime omenești. In fotogra

fie s aspect din orașul Scottidalo, statul Arizona

no si a întăririi Independentei catlo- rea economiilor naționala, ta lărgi- 
oaie, ■ .o....iu..< ieIq n.’c'W,-rea;.ooowrării' ecnrusnlce interandfcf

In calea realizării5■'obîecttvejcr' -nd-l’țoțodâtă. a exprimat hotărî-- S
to1 aflau'-1lnafi‘de la început1 obstSw: oțea’iatatetor 'semnatare ele acordului ®ț. 
colo dificile - otarea de suMezvol- da la Cartagena do a nrftotin ta con- '
tare economică a țărilor membra, do- ttnuare pentru aprofundarea el con-
mtnatla capitalului străin, ta croectal eoMdaren cooperării. Subliniind roiul
tare economică a tarilor membre, do
minația capitalului străin, ta aoecial 
oard-amertoan. acute probleme socia
le. instabilitatea politică etc. ta pe
rioada ultimilor ani. ca urmare a 
mutațiilor care au intervenit ta via
ta politică a unora dintre țări, au 
fort adoptate măsuri de mare în
semnătate. de natură să tariHteze . 
depășirea treptată a acestor obstaco
le. Intra «coste măsuri — naționali
zarea unor companii străine, dezvol
tarea anul sectar de stat etc. As
tăzi, „grupul andin”, ruprlnzlnd 
o populație de ®0 de milioane de oa- 
m< ’ 
tro!
fier.

primocdtal ol efortului nrooriu în 
dezvoltarea economici naționale, mi
nistrul de ex terne peruan. Mi guri 
Ango! de la Fior, arăta : „Respingem 
orice proces economie declanșat din 
afară șl rare nu are o bază reală in 
însăși țara respectivă”.

Solidari taica țărilor laHno-america- 
no membre ale Pactului andin tn 
apărarea Intenselor naționala ea ma
nifestă al no ptanul politicii tor ex
terne. ta procesul do reevaluare, po 
baza echitabile. ■ raporturilor ecrmo- 
mioe șl financiare cu S.U.A și a 
relațiilor tnteramcr’cano ta ansam
blul lor. Erste semnificativ faptul că. 
după Chile, o altă țară din zona an
dină — Peru — a hotărît eă-sl nor
malizeze relațiile cu primul stat so
cialist din America Latină. Republi
ca Cuba. Totodată, ultima Intllnlre 
de ta Lima a scos tn evidentă rolul

lenL dispune de 00«la sută din pe- 
ohil, 53 la iută dta mlnereurtle de 

_er, 90 la sută din resursele de cu
pru șl cositor șl W In sulă dta cele 
de cărbune alo mtregtl ' Amerid La
tine.

Problema care a-a pus a fort a- 
ceea a valorificării maxime, ta fo
losul propriilor popoare, o «castor _ 
Imense resurse. Desigur, calea prin- deosebit po care 11 joacă ta propria 
cdnală este aceea a mobilizării re- &’-1
sumelor materiale si umane ale fie
cărei țări, tn același timp, un factor 
Important este colaborarea, pe bază So poate oauno că desfășurarea 
de egalitate sl avantaj rectaroo In
tro tărBe regiunii, țări core au mul
te probleme șl preocupări asemănă
toare.

Iată de că cooperarea ee insert o 
printre cele mal Importante oblecU- 
vo ale 
sens, conferința de anul trecut a mi
niștrilor de externe a adoptat un

eonferintel a oglindii dorința tot mal 
pronunțată a țărilor membra alo 
Pariului ■ andin de a scutura pe 
declin dominația politică el economi
că străină, do a promova o politică 
de transformări economlco-sodalo 
«sare să răspundă Intereselor si aspi
rațiilor p-tMworelor respective.

Ențjen IONESCU

— Firește, afllndu-ne in plin răz
boi, prima noastră preocupare este 
organizarea luptei de eliberare. Ca 
toate acestea, pot spune că viitorul 
nostru Independent îl construim 
Încă de astăzi. In regiunile elibe
rate am teecut la consolidarea unei 
no! vieți sociale tn toate sectoarele. 
Facem eforturi pentru dezvoltarea 
agriculturii, pentru diversificarea 
culturilor agricole, pentru amelio
rarea regimului alimentar al popu
lației. S-au depus eforturi pentru 
mărirea producție! «gricole. astfel 
Incit să asigurăm hrana populației 
eliberate șl a luptătorilor noștri. 
Din acest punct de vedere, slntem 
ta situai la de a nu trebui să ape
lăm la aprovizionarea din afară. 
S-a dezvoltat rețeaua de sănătate 
șl Igienă, de Instrucțiune a popu
lației. Am școlarizat peste 15 MO de 
elevi ta regiunile eliberate. Astăzi 
avem un număr de 7 ori mi! mara 
de elevi dedt existau Înainte In 
Guineea. Am reușit să formăm ca
dre noi: peste 300 de specialiști, ti
neri care au studiat In străinătate. 
Inclusiv tn Romănta. ne slut azi de 
mare folos In organizarea șl dez
voltarea 
iurală 1 
foarte 
nostru 
drelor 
rele de__ ,„^T.. „ . ,
z®nt, o acțiune toarte amplă de al
fabetizare a poporului, tn urmă cu 
cițlva ani combatanții noștri erau 
analfabațl — szl îlnt cu to’,1! știu
tori de carte. .în regiunile eliberate 
am întărit șl consolidat organiza
țiile de partid. Partidul nostru are 
comitetele sale regionale și locale 
In fiecare zonă eliberată, oraș și 
comună. Am creat tribunalele 
populare ee înlocuiesc vechea Justiție 
colonialistă : dreptatea este Împăr
țită acum de țăranii noștri care for
mează aceste tribunale.. Un pas im
portant II constituie alegerile pen-

trn consiliile regionale din canele 
eliberate, precum fl alegerile pen
tru Adunarea Națională, evenimen
te ce vor deschide noi perspective 
In munca noastră de organizare a 
teritoriului eliberat Toate - «ceste 
măsuri ne permit «ă lecelerSm 
progresul din canele eliberate. In 
interesul întregului popor.

DE PRETUTINDENI • DE / PRETUTINDENI

PATINOAR FĂRĂ GHEAȚAPATINOAR FARA GHEAȚA FOCUL, OMUL Șl CEREALELE

dez- 
economieo-soctală șl ctil- 

a țării. Este o problemă 
importantă, căci succesul 
depinde de pregătirea ca- 
noastre în toate sectoa- 
actlvltate. Discern, In pre-

— Ați mai fost In țara noas
tră ; v-am ruga da aceea să v>d 
referifi lâ evolufia relațiilor din
tre P.C.ll. fi PJLl.G.C. in peri
oada care s-a scurs de-atunci.

— în lupta noastră «Intern că
lăuziți de principii pe care căutăm 
«ă la respectăm1 cit mal bine cu 
putință Unul dintre «cesiea este că 
victoriile noastre tn lupta de «libe
rare stat v.rlna legate de dezvolta- 
rea prieteniei șl solidarității cu ță
rile socialiste, cu toate torțele pro
gresiste din lume. Pornind de la 
acest principiu, no! milităm pentru 
relații bune -cu România socialistă. 
Vreau să-ml exprim deplina «alls- 
faclle fală de dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele șl popoarele noas
tre. îmi tac? deosebită plăcere «ă 
sr.II rit Partidul Comunist Român a 
manifestat th permanență o mare 
înțelegere șl o profundă simpatie 
față de cauza noastră ; România 
ne-a aeordai nn sprijin deosebii de 
prețios. Pentru toate acestea purtăm 
o vie recunoștință P.C.R. țării dv. 
Actuala noastri Intllnlre eu tova
rășul Nicolue Ceanșescu șl convor
birea avută ne-au dat certitudinea 
că ne vom bucura și In viitor de 
sedași înalt sprijin, că intre cele 
două partide și popoare aie noastre 
cooperarea se va dezvolta șl mal 
muIL în lupta noastră împotriva 
colonialiștilor portughezi nu slntem 
slagurL Slntem convinși că lnze- 
cîndu-ne eforturile, preocuplndu-ne 
da solidaritatea Internai.............
vom dobîhdl victoria.

La Hanovra. ta R.F.G., atenția 
vizitatorilor recentului tfrg Inter
național a fost atrasă de un pati
noar fără gheață, pe care tinerii Iu
bitori al acestui sport evoluau to
tuși. Patinoarul respectiv — repro-

PICASȘO REFUZA DARUL
Cunoscutul pictor Pablo Picasso, 

da origina spaniolă, a refuzat să 
primească un dar tardiv făcut de 
autorității® orașului Malaga, cu 
prilejul Împlinirii, ta 1871, a vira
tei- de M de ini Darul — un tablou 
executat de tatăl său, Josă Rulz 
Viasco. reprezentlnd opt porumbel 
adormi țl — Împodobește acum una 
dta camerele primăriei din satul 
Motigin, de pe coasta meditera
neană franceză. In repetata rin- 
duri, factorul poștal a Încercat «ă 
predea coletul, dar eforturile'Iul au 
fost zadarnice. Deși celebrul pictor 
nu a dat nici o explicație pentru 
refuzul său, unii locuitori al Bata
lul cred că știu ce 11 determină pe 
Picasso să procedeze ta acest fel : 
tabloul — spun el — trezește ta 

" Picasso amintiri triste, legate de o 
infirmitate a părintelui său. Clnd 
Plcaaao era Încă copil, tatăl său su
ferind do o miopie pronunțată, 11 
punea să deseneze picioarele po- 
rumbeHor ce-1 picta. Alțj oameni, 
cunooctad atitudinea politică a Iul 
Picasso desliL5«v insă ta gestul 
pictorului un protest față da regi
mul Iul Franco.

cunoscut ri tatre- 
mult Înainte da 

. de către slrilmoșll 
îndepărtați care trăiau 
lumătate de milion du

vru. Datorită „descoperirii” sale, a l
devenit posibilă consumarea multor ;
plante șl. In special, a Mmlnțolor 
unor plante considerate predeco- 1
soare ale orzului și ovăzului. A- 7 
ceasta este părerea cercetătorilor l
americani C. Leopold șl R. Ardrey, 
care leagă astfel Începuturile pre- 1 
ocupărilor culinare ale omenirii de ț 
apariția agriculturii. Prepararea 
mîncărll, susțin acești savanțl, ar fl 
unul din principalele avantaje avu
te do homo sapiens asupra omului 
de Neanderthal. ,

CEA MAI LUNGA BICICLETA...

Focul a fost 
bulnțat Încă cu 
homo sapless, 
noștri mai ii 
«cum vreo jumi 
ani pe podișurile Astei. Se pare to
tuși că aceștia foloseau focul doar 
pentru a se Încălzi eau pentru a 
Îndepărta fiarele. Cîml Insă a În
ceput omul «fi utilizeze focul pen
tru prepararea hrana! 1 Se presu
pune că omul care trăia ta Orien
tul Apropiat, acum <0 008 ani, or fl 
fost primul care a făcut acest lu-

„.este, fără Îndoia
lă, cea dta foto
grafie, realizare a 
membrilor clubu
lui „Prietenii pe
dalelor” din locali
tatea Westbury 
(Anglia).

Neobișnuita! ve
hicul poate trans
porta 22 de per
soane, dintre care 
12 pot pedala, una 
sn află 
Ion”, iar 
Îngrijește 
menținerea 
llbrulul.

la „vo- 
elta o c 

de_. 
echl- 

CaUztlțl
rtnt pasageri I

tonal Istă, ■ '
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