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atomul marcat',

neullUzaraa la in-

Und@-î găsesc

pretutindeni pen-
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pa -mecanizatori ?:

Potrivit datelor primite de Ministerul Agriculturii. Industriei Ali
mentare si Apelor, pînățir 
coliat de pe aproape 350 OM 
fojelc cultivate in intrcprlndi 
nativele agricole de producție,

~ care <■
rest.

Aurul holdelor, cil moi repede In hamb-ore I Pa tarlalele cooperativei agricole Remotea Mare, judelui Timij, 
mecanizatorul Gheorghe Popa recolteazâ zilnic ciio 40 tone do grîu Foto : N. Bulei

pa sa de... ueronlolcaL
- Poftiți 1
■■■ Gerpntoîogi — a- 

șa-I numesc minerii 
Cavntcului pe mecani
ci! de Întreținere. Ste
fan Roth si oamenii

ritm net su!
văzul in Directivele 
grosului al X-len." de 
7.7—8,5 la sută. Tocmai 
p-ln ncfclerarea ritmului 
do creștere a venitului na
tional

— AH ta timp cit nu vom dispune 
de un act normativ, așa cum exista 
In multe țări, care să interzică circu- 
latlo autovehiculelor cu motoare avlnd 
emisie de gaze exagerata, combaterea 
poluării rutiere cu greu va putea de
păși stadiul bunelor Intenții 
spune tovarășul colonel

‘.'■finit o ri printre mecanizatorii de 
la S.M.A. Sâcfilaz.

La ora S dimineața, tractoriștii din 
secția care «ervesto cooperativa agri
cola din Beresisău-Mlc erau In dnw. 
A sa cum hoifirteorfi dinainte, pln-l es 
ridica rouă, lucrau la arat. Este o mă
sura bună, care permite folosirea din 
plin a, utțlale'.or. Asa eo face că ju
mătate" <Hir suafttfata • arată iolhă a- 
curn a. tosț lucrată de către tracto
riștii de la combine. La orele 3 au 
început recoltatul. Iar In urmă, trei 
presa balotau pale. Terenul destinat 
culturilor succesive era discuit ai 
apoi semănat. Se lucra In flux con
tinuu. fără să ee piardă nici un mi
nut. Aceasta organizare temeinică a 
muncii, rod al colaborării slrinse din
tre mecanizatori si cooperatori, a per-

an : ne cin oameni de pretutindeni, 
lard, ji nu mai prididim «5 facem

de fapt meșterul e de 
virata noastră.

Mircea Tn do ran, se
cretarul comitetului de 
partid al exploatării 
miniere : Spunem des
pre Roih că e Inima 
organizației de comu
niști. untle-l secretar 
de zece anL Si mal zi
cem că sile «ă condu
că cu destoinicie echi

ni is recoltarea sl taămlnțarea unor 
importante suprafețe cu cereale pă- 
ioas-e. Am trecut sl pe la scctlUe 
S.M.A. de In cooperativele agricole 
Stamltaiu-German sl Sfanleolau Ro
mân. Si aici tractoarele, combinele 
erau bine folosite. munca incepusa 
din zori. Prin organizarea lucrurilor 
In flux continuu, toată suprafața re
coltată a fost eliberată do oale, ara
tă. Iar jumătate din ea — semănată 
cu cul turi duble.

în raidul nostru am tntllnlt ri si
tuații contrarii celor arătate mal sus : 
risipă de timp.
treafia capacitate a parcului de trac
toare si marini agricole. Ialfi-ne ,ta 
secția de mecanizare din Sficălaz. In 
curte se aflau trei tractoare cu mo
toarele gripate, o presă de balotat; 
pale sl o combină. De la mecanicul 
de Întreținere Ion Gruia am aflat că 
datorită reparațiilor de mlntufalâ 
s-au defectai curind după ce au fost 
folosite In dmp. La această Beetle, 
utilajele nu erau bine folosite sl da
torită «labe! organizări a muncii. Snre 
deosebire de oectfa Bereenău-Mlc. aci 
nici un tractorist de la combine sau 
de la presele de balotat palo nu lu
cra dimineață ori seara la arat sau. 
semănat. ; La riadul lor. cei care a- 
veau tractoarele defecte stăteau Prin' 
curtea secției in loc să are In schim
bul de noapte cu tractoarele de la', 
combine. . i.

Rezultatele diferite In ce privește 
desfășurarea lucrărilor de vară Intre 
secțiile aceleiași S.M.A. se datorase 
modulul diferit de organizare arnun-

dndnalulul da sporire o 
veniturilor totale reale , ale 
populației cu 48—43 la sută 
față de 1570, de majorare 
a veniturilor provenite din 
Bataril cu 53 ta sută, sala
riu! minim ajungiftd de la 
MO lei dt este In prezent 
ta 1100 lei. Creșterea ve
niturilor reale ale țărănimii 
cu 22—30 la sulă cit pre
vede cincinalul pentru 
Bflrțital lui 1973 se va rea
liza șl ea mal rapid. Popu
lația țării va beneficia, de 
asemenea, mai devreme de 
cate 522 030 de locuința pre
văzute a ,®e construi din 
fo.idurile statului, do cele 
40,7 miliarde lei destinate 
In cincinal satisfacerii -ne
voilor sodal-culhirale tale 
populație,!, ocrotirii aănâtă- 
țli, asigurărilor eoctale.

ț! îmbunătățirea nivelului 
genera! de trai. Tocmai 
dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție, creș
terea producției si a veni
tului național au dat posi
bilitate partidului șl sta
tului efi întreprindă siste
matic măsuri pentru îmbu
nătățirea generală a condi
țiilor do viață si de mun
că, ‘pentru ridicarea gradu
lui de civilizație la orașe, 
ca și la sate.

Corelația strinsă Intre 
dezvoltarea .ți modernizarea 
economiei, creșterea veni
tului național șl ridicarea 
nivelului de trai al popu
lației este pregnant pusă In 
evidență de prevederile ac
tualului cincinal. Așa cum 
este bjne, știpt, cincinalul a 
stabilit, o dată cu creșterea 
prdduețlels'-uhîrilm' ife.Spo
rire â venitului național In 
proporție de 11—12 la sută, 
ritm net superior celui pre
văzut In Directivele Con-

FLORIAN GIURCA
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ÎAnaȚHI____
S-a dat alarma. în a- 
semenea momente de 
primejdie. unii tei 
pierd canal. Stefan 
Roth și oamenii lui ou 
muncit continuu — 4 
schimburi l Șl au bi
ruit -

Vaslle Marion, lăcă
tuș : E cu 34 de nnl 
mal vlratnlc declt

in seara zflei de 30 Iunie griul a fost rc- 
ha, eeea ee reprezintă 17 la sută din supra- 
lerlle agricole de stai sl 11 la sulă In eoope- 
țle, în unitățile agricole de sial din Jude

țele Constanța și Timiș, care dețin cele mal mari suprafețe, griul s-a 
sirius de pe 19 0®) ha și respectiv 11 300 ha, Iar iu cooperativele agri
cole din județul Olt — de pe jumătate din suprafața cultivată. De ase
menea. in unitățile cooperatiste din județele Dolj, Mehedinți sl Teleor
man, această lucrare a fost executată pe mai mult de 35 la sută din 
suprafață. In întreaga țari, culiurilo duble au fost înslmhitate pe 
193 000 ha, respectiv 28 la suta, din terenurile prevăzute In unitățile 
agricole de stat șl 15 la sulă In cooperativele agricole. Cooperatorii din 
județul Olt au realizat aproape jumătate din suprafețele prevăzute. Iar cei■ ■■ -------

- ne
Victor

N-ați tlmțlr 
l' '•

majorarea considerabilă a 
fondului de consum-, cu 
35—43 miliarde Iei In ra
port cu nivelul preconizat 
JLa Congresul al X-lea. Ast
fel. la a£ raliul cincinalului 
acesta, va fi cu 44 ta sută 
mal mare docil fondul de 
consum existent în anul 
1970. atlngînd un nivel 
dublu față de Întregul ve
nit național realizat în l&JO. 
Din confrunSarca aeeșlor 
sunwre cifre, oricine noale 
Runo trage concluzia că (di
namica creșterii producție! 
gi a'venitului național de- 
țermlnă hotaritor mărimea 
fondului de eonwurn. in ,ul- 
Siină' instanță ■ bunăstarea 
'oamenilor muncii. .

Sa Înțelege efi dacă sarci
nile clnclnal-jlui in ce pri
vește 1 creșterea producției 
Și^a venitului națloitaL vor - 'aîeltteî' ‘<fe‘

■^servnLi/că ,sdepășirile_'/da 
plan In sfera producției 
materiale și a venitului na
țional vor da posibilitatea 
alocării unor fonduri mal 
mari pentru acumulări,

creazfl .
realizarea șl depășirea 

kw dau o vie expresie pa
triotismului fierbinte al po
porului, devotamentului «ău 
față de cauza construcției 
«oclaîlsie. în același timp, 
unul din resorturile elanu
lui in muncă c® a cuprins 
întregul popor il constiSuie, 
fără Îndoială, convingerea 
sa fermă că In societatea 
noastră, in care poporul 
muncitor aste stapînul de
plin al destinelor uale, al 
Întregii avuții naționale, tel 
ceea ce se creează și se, 
produce este pentru om, 
este destinat omului, ridi
cării nivelului situ de trai, 
satisfacerii în toi moi bune 
condiții a cerințelor sale 
materiale și spirituale, pro
pășirii patriei.

£,r.e o convingere care 
B-a clădit pe fapte, pe rea- 
lităUle vieți!, pe experien
ța acumulată In to'j anii 
construcției floclallste. In
tr-adevăr. ci nclruiiurile tre
cute au relevat In mod 
semnificativ inlercondițio- 
narea dintre creșterea pro
ducției de bunuri materiale

De la Cavnlc, la U- 
zina metalurgică de 
metale neferoase din 
Bala Mare. îl' aftsim 
pe orim-îopitorul loan 
Cetățean, Erou al 
Muncii Socialiste, zo
rind Împreună cu cel 
28 de oameni din echi
pa sa la'curățatul cup
torului.

— Angajamentul nos
tru a fa.;t să punem 
cuptorul In funcțiune 
cu două zile mal de
vreme. îl vom res- 
pe-rta.

NI s-a sau® :
„loan Cetățean sl-a

Strada 13 Decembrie din BticuresU. 
Deși sintem In plină zi, un strat dens 
de „ceață0 filtrează șl întunecă lu
mina puternică a soarelui de Varăi 
Oră de trafic Intens. Mașini sute șl 
mil. Fiecare tasS In urma sa cite o 
dlrft de fum. mai discretă sau mai 
vizibila; Unele, In specta! autobuzele 
I.T.B.. emană adevărate trombe ne
gre, urit mirositoare. Strada respec
tivă — Intens circulata — nu este 
Insă o excepție.' Toate marile artere 
de circulație care străbat Capitala 
sini In aceeași situație.

— încet, dar sigur, zonele poluate 
se extind — ne spune doctorul N. 
Gheorghițoiu de la Inspectoratul, sa
nitar de stat al Capitalei. Este do În
țeles că o dată cu creșterea numărului 
do autovehicule creste sl cantitatea da 
gaze de eșapament, dar datorita In-, 
trețînerii . proaste a unor, motoare, 
dereglării .;-.!:n:.;!c: de carburanți, 
gradul de poluare crește Incompara
bil mal repede docil numărul auto
vehiculelor.

Deși numărul autovehiculelor 
transportului in comun reprezintă, cu , 
aproximație, doar unu la suta din 
totalul celor aflate in București, da
torită faptului că circulă tot timnul 
șl multe cu motoarele nepuse ta 
punct ele sini pentru o seamă de ar
tere principalul factor de viciere a 
aerului. ,

— Ce măsuri se Iau împotriva deți
nătorilor do autovehicule care, prost 
Întreținute, viciază atmosfera orașu
lui 7

Bella, directorul circulației din In
spectoratul General al Miliției, nu
mind astfel, după opinia sa. unul din 
Instrumentele esențiale ,do care este' 
absolu tă nevoie in bă tăi ta contra po
luării atmosferei. PM șl soMterea 
din circulație a unor astfel de „loco
motive ne pneuri0 o facem de obicei 
pa seama altor defecțiuni constatate.

Este, cazul să arătăm aid că, Inel 
din anul 1093 Consiliul popular al 
municipiului București a inițiat o ac
țiune de limitare a poluării orașului. 
S-a emis atunci decizia nr. 1 742 ți 
s-au obținut unele, rezultate. Dar In 
materie, de combatere a poluării 
autorutlere nu s-a făcut mare 
lucru. Șl noi. șl institutul de Igie
nă, și AC.R., și alții dispunem do 
aparaturii do .verificare a cantităților 
de gâze emise. Putem afla orldnd c« 
cantitate de gaze emile un vehicul 
sau altul. Nu există insă un arllcol 
de lege care să ne permită să sus- 
pend&n autorizația de circulație sau 
să aplicăm o sancțiune contravențio
nală pentru poluare.

— Esteta !wă un cadru legal mal 
general care interzice poluarea™

— Este adevărat Dar, după cum 
se știe, flecare mașină emană gaza. 
Cind, la ce nivel începe poluarea 
care trebuie Interzisă ? Trebuie să 
poți spune cu temei : „cutare mașină 
poate șl cutare mașină nu poate dr- 
euta“ I Problema a fost studiată ta 
noi cu atenție șj slntem gata efi ne 
aducem contribuția, să dăm tot spri
jinul. atît la realizarea, dt și ta apli
carea reglementărilor de care avem

Pînft acum. In cooperativele agrico
le din județul Timiș arlul a fost re
coltat de do o suprafață de 30 OM 
hectare el au fort iMămtntate 18 330 
hectare cu culturi succesive. în cele 
mai multe unltăH agricole, munca fiind 
bine organizata, se lucrează din zori 
șl plnă seara. Pentru a vedea cum 
sini folosite utilajele agricole am pa-

Vlctor BÎBLADEANU

• s-a' produs 
o defecțiune 
de pompe.

mine. Sl totuși noi. 
cel mai tineri, oameni 
câre am crescut sub 
ochii iul. il simțim 
a’Jt de aproane cu sfa
tul și cu îndemnul. In
di zicem adesea că.

cerea
Conferinței 
partidului șl a celei 
XXV-a aniversări a repubsl- 
cii pentru, reațlzarea cîn«-. 
stalului In' patru ani sl Ju
mătate cunoaște un av’ht 
cresdnd. anțrealnd mili
oanele de oameni al mun
ci! !ntr-o clocotitoare acti
vitate.

Angajamentele sporite 
ale colectivelor de muncă, 
hotarirea cu caro sa iu-

le.p_ .Jfl . , ......... - -------- ------------------------------- -----
din județele Brăila. Timiș, Olt, Constanța si Ilfov — intre 22 sl 28 

Ia suta. In unitățile agricole de slat, culturile succesive au fost însă- 
nițnțate pe suprafețe mal mari in județele Dolj, Teleorman si Dîm
bovița.

Desfășurarea lucrărilor de recoltare si semănatul culturilor succesive 
a coiwtiiuit obiectul unui raid-anchetă organizat in județele Timiș 61 
Dolj.

căi. ca niște adevărat! 
medlct fac tot ce le 
stă In putlnta .••,! pre
vină Imbatrînlrea uti
la ieîor din subteran, 
să le prelungească 
viata. Iar alegerea 
meșterului ca delegat 
Ia Conferința Naționa
lă a Darlldului repre
zintă. fără îndoială, un 
semn de recunoaștere
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.„Subteranele Gutl- 
lulul Exploatarea mi
nieră Cavnlc, județul 
Maramureș. 11 cău
tăm ne Ștefan Ro'.h. 
mecanic de Întreține
re a utilajelor grele. 
Cineva ne eroine că-i 
ta mina Boldul. îm
preună cu ortadl iu! 
nune in funcțiune un 
ventilator axial de 
mare capacitate. Cel 
mai mare din ramura 
minereurilor neferoa
se. Noul utilai va tm- 
bunfltaii considerabil 
microclimatul din sub
teran. '

Discutăm desnre Ște
fan Roth cu cel care-1 
cunoac mal bine. Con
semnăm :

Iosif Trei III. ®ef de 
echipă : Cu meșterul 
nostru lucrez de vreo 
dnctap-ezece ani. Co- 
imuntet destoinic. Te 
poți bizui j>0 el In

orice împrejurare. Ca 
«A mă înțelegeți fără 
prea multa ywjiffl un 
faat. La orizontul mi
nus; 200 
inte-o ,zl 
ta stația

Tocmai în acest sena sub
linia tovarășul Nteotae 
Ceaușascu la conferința 
extraordinară a organiza
ției de partid a municipiu
lui București că „țelul su
prem al socialismului, al 
poUiicii partidului ți gu
vernului este bunăstarea șl 
fericirea poporului™ avem 
în vedere să asigurăm o 
creștere mai subsianțtală a 
veniturilor in măsura creș
terii producției, a reduce
rii cheltuielilor, ridicării Ia 
un nivel mal înalt a efi
cienței întregii activități 
economice”.

în întreaga țară, Intrc- 
Boclalteta in etatea 

Naționale a 
de-a

■
Intru In ttorW cu lemela eare tocnal teilio pe ușa 

— o IdTancfl 
neste părul

îl realizate in patru ani si 
jumătate, in loc de 5 ani, 
vor putea fi mal rapid a- 

’iinse șl oblecliyete; stabili
te' in ce privește creșterea 
fondului de consum.

Aceasta înseamnă că încă, 
ta jumătatea anului 1975 

devenit posibilă vor fi realizate prevederile

Centrului de medicind nucleară din Ciul 
în vlrstă, cu brolmada adunată orijuliu 
Incdrunlit.

— <Vu c-n fost fried rd ceniii aici 1 
niel un fel de îndoială ?,

— Frică ? îndoială ’ De ce f Nu vă Infelep...
Părea, intr-adevâr că nu itilelcge lildicase dintr-o 

tprinceanâ a mirare fi mă fixa cu o privire de parcă 
aj fi picat de pe altă planetă

— Doar aici re lucrează cu tubstanle radioactive — 
relua! eu mai puțin aplomb

— Ei si I — inăUa ea din umeri Nu-s si acelea 0 metodelor de 
gerontolos de... utilate;

făcute de oameni ? Nu-a ji acelea pentru oameni ? 
Mie mi-or dat mctior.ină marcali Still ce-i aia ? — 
mă întrebi cu o ujoard ironie O subrtar.td — relud 
apitat didactic - .care-i ajută ce doctori s.â cadd mai 
bine care-i baiul de caro suferi la ficat..,!

l-am mulțumit neniru erplicații sl mi-am notai nu
mele ci : Ileana Gherman din comuna Vlfroara. jude
țul Bislrila-Ndcăud Era una dintre multele tdrttaci pe 
care le-am uăiut latrinei ii teșind In ziua aceea de la 
Cenirul de medicinâ nucleară

— Acum trehnreaece ani. cind a luat fiinfd insti
tuția noaslrd - is: amintește conferențiarul doctor TI- 
bariu Holan șeful centrului — fuseserăm precdnfțl 
?i i::cd cu mult optimism, pentru inuestișarea si tra
tarea a cei mult dnud mil de nactenti anual La În
ceput. piuă si ordțenli ne cam ocoleau ca »d nu mai
vorbesc de țărani Or In prezent am a fans la lase
mii de paclenți pe an : ne vin oameni de 
mare parte de w .
fald In localul si eu aparatațul e.rtstent..

Uneori folosim cite o expresie sl nu ne ddm scama 
de dimensiunea ei exactă In conștiința eclectică Asa 
foloseam »: eu pind in ziua amintitei Intilnlrt, expre
sia „lecolul atomic” De atunci Insă
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Regionala C.F.R.-Cluî... pe receppe
(Urmare din pag. J)

■jl

Comîleail Județean
Vfleea al P.C.R.. sesl-

IALOMIȚA

BACAU

^HARGHITA:

i:

flcient de vagoane" — 
arăta eJ, printre al
tele, 
sa.

memoriu — deși esta 
limpede că j stat nevl- 

.....răspunsul 
cțld de

tivind, prin Interpretări

eu o
*■ ■■■ - «sa. C*ie*“‘

materiale și a costurilor

anal
de i----
a înaintat■ 
Procuraturii' 
Curtea de

aj.il u u —
întreprinderi indusă 

1 pod elimină stațlo-

SUCEAVA

menținea decizia da 
desfacere □ contrac-

totodstă — a muzicii u-

cameră va 
0 talie.

de stat » „Gheorghe 
prezentat la

B- 
re- 

Cluj 
zilele 
să ®e

i.L:Ț ii ' :
conservatoare, !a care și-au anunțat 
participarea 10 formaiiL

Programul primei zile ■ cuprins 
un recital cu lucrări de Schumann,

_ 1’20 
de asemenea grădlnlțe-cămin, 
construite de către cooperativei® 
agricole de preducție.

le.
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RKfflM
între manifestările cultural- 

artktlea da prestigiu pa care 
creatorii șl oamenii do artă din 
țara noastră le consacră apro
piatei Conferința Naționale a 
partidului se înscrie șl Luna 
teatrală bncmeșieană, Organiza
tă sub egida Comitetului de cul
tură șl «sducatie socialistă al 
municipiului București, această 
veritabilă competiție arîlEtlcă a 
teatrelor dta Capitală îșl pro
pune să pcerinte, fa tot cureul 
lunii iulie, spectacole cu piese 
din dramaturgia românească 
clasică șl contemporană. Fieca
re teatru aduce ta confruntarea
cu publicul «mcctacoîe. dtn re
pertoriul recent Încheiatei sta
giuni, reprezentative pentru ac
tivitatea creatoare a colcclh"!- 
lui respectiv.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
g!ale“, caro a deschis seria spec
tacolelor Lunii teatrale bueu- 
reșteno cu plasele „Iadul și pa
sărea" de Ion Omtxxta șl „Moar
tea ultimului golan" de Virgil 
Stoenescu. a mal inserts ta pro
gramul său: „Camera de ală
turi" de Paul Evcrac. „Jocul 
de-a vacanța" de Mihail Se
bastian. „Să nu-ți faci prăvălie 
cu scări" de Eugen Barbu. 
„Săpiămina patimilor" de Paul 
Ângbel, „Trayestte de Aurel 
Baranga, „Despre unele neajun
suri, lipsuri și deficiente în do
meniul dragostei" de AL Mlro- 
dan. „Coana Chirila" de Tudor 
Mușateacu după V. Alocsandri.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" pe prezintă In fata pu- 
blicuta! cu „O scrisoare plerdu- 
l&“ do I. L. Caraglale. „Ziariștii" 
de Al. Mlrodan șl „Coloana in
finită" — poem dramatic da Nl- 
cotae Tăutu.

Teatrul Mic va da trei «mec- 
taeolo cu piesele „Pisica sălba
tică" do Ștefan Bereta. „Simfo
nie pentru destinul meu" de 
Geta îonascu, „Ape șl oglinzi" 
de Paul Everac.

Dintre celelalte colective dra
matice care și-au anunțat parti
ciparea la Luna teatrală bucu- 
reșteanâ mal amintim : Teatrul 
do Comedie — cp piesa „Croi
torii cel mari din Valahia" de 
AL Popescu, Teatral ,.C. L Not- 
tara" — cu pleaelo „Cailele" de 
AL Klrtțescu ?! „Omul care.„“ 
de Horta Lortnescu. Teatru! 
„Ion VasiteKcu" — cu piesa „Fe
tele Dldlnei" de Victor Efimiu..

rt1 ry
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premiere cinematografice

5n cadrul zilelor „Ar- mental Înființat fa
tei distractive din R.D. IIM7 prin fuzionarea a
Germană". ANSAMBLUL două cunoscute grupuri 
„BERLIN-VARIErE“ in- da muzică ușoară. Do- 

turneu rkrfu-so o etalare setec- 
aucres, tivft — șl reprezenia tivit

treprinde un 
încununat de 
prin numeroase orașe 
ale țării noastre. Sim- 
batft, evoluția acestui 
renumit colectiv artistic 
a fost ca’d aplaudată la 
Pitești — pe scena Case!

Ireproșabile, piese de fac
tură modernă puse ta va
loare de aranjamente or
chestrale de foarte bună 
calitate. în aceeași or
dine da Mei semnalăm 
evoluțiile dntăîoțel Ger-

>N CADRUL ZILELOR ARTEI 
MIM, DISTRACTIVE D N R. D. GERMANAcent corLSlrult. După spec
tacolele susținute ier! la

Turneul de deosebit 
ă %n Republica succes al formației 

ibuzical-coregrafice 
„Berlin - Cariate11

Sinaia, apreciatul ansam
blu va evolua la începutul 
acestei săptamlni ta Ca
pitală.

Reunind «fițlva dlnire 
cel moi apreclațl artiști 
de revistă din Republica 
Democrată Germană, so— 
Hștl vocali, formații, ba
lerini. acrobațl. comici, 
„Beriln-Voriete" a pre
zentat un spectacol de 
autentică ținută artistică, 
de bun gust, de mare rjt 
meritat succm in ritadu- 
rlle spectatorilor dta țara 
noastră.

Am reținut de pe ge
nericul programului nume E 
de notorietate nlc muzi
cii uțoare dta R.D. Ger- eoaro din R.D. 
mană : Fred Frohberg — ng. cpectacoiul 
un cintfireț cunoscut .șl tulul ansamblu 
apreciat pa plan fa- vează generații de 

, tornațlonal, solist de in- terprețl și maniere 
contestabilă experiență ■ terpretallve dif

’■ !. .'■I
Germa

nă. cpectacoiul amlniir 
' ' 1 . ’ ’ promo
vează generații de In- ta_, 

 „  diferite. 
acumulata in peste două Demnă de-evidențiat in

decenii de activitate, ac- acest «sens este prezen-
»lnrtArtla» n»>a?fW1An ‘ le» = 4a IwunLau» ;i

, .... ___ ______________ 5,-îl

Krfigar, linflr eolist șl

tuolmente profesor la ța septetului instni-
Conservatorul dta Leto- mental condus de Horst

" ..............
L-i■am admirat ne Fred compozitor ta plină a’ir- 

Frohberg alături dg oc- mare ; o formație cul
te Iul ®5u vocal-liwtru- " ’ '

ti MflUer fenta o 
totului Honst KrOge 
a popularului duet 
mar Frederic-Sleatried 
Uhlenbrock. Pe afișele 
spectacolului au fost a- 
nunțați șl «soliștii Frank 
Schfibel — cunoscut ea- 
cultătoritor români__
emfelunfle posturilor 
noastre de radio — și Re
gina Thews, care a apă
rut pe scena Festivalu
lui internai lonal „Cer-

bul de aur" «te la Bra
șov ; cei idol taterprbțJ 
vor fl prezențl exclu
siv’ In epeciacoțele do la 
Itacurești.

Cd egală admirație su 
fost urmărite secvențe- 
le coregrafice ;:e de 
fantezie șl suplețe iile 
balerinilor Norbert Thiel 
®1 Gisela Wellie, ale dan- 
Batoritor do step Chris 
gi Axel șl adevăratele 
demonstrații de Inde- 
mlnare și forță, execu
tate de acrobatal Will 
Frânta șl cuplul Frank 
și Udo ; tar evotațSa 
scenică a comicului mu
zical al spactacohilui, de 
un umor to'zL-.tibii. a 
fost răsplătită «ru nplrm- 
z^șl rechemări la rrnn-

Roxandra Horot-.y a 
asigurat prin prezentări 
IntizllKcnte g! agreabile u- 
nltatea numerelor progra
mului, real teat toi, regla 
Iui Wolfgang Branden
stein.

Spectaccdul ansam
blului ..Her!in-Varle"ă“ 
a impresionat prin 
remarcabila na notă de 
profealo:iaJiBm elevat, ca 
?i prin generoasa dăruire 

.i- o taientaților săi prodiga
ți niștl. Aplauzele pub’teu- 
H- Iul dta orașele vizitate 

ptaă ta prezent au con
firmat calitatea reperto
riului, mtizteii și inter
pretării, ținuta întregului 
fipttetacol — o veritabilă 
carte de vizită a cpeetaco- 
lulul do estradă din țara 
prietenă.

zat. Sn studiourile amerjcazio de 
gizosrul Andrew Mc Lagițn. în fi 
țea distribuției: Ja-ncs Slewart, 
George Kennedy și Arma Baxter.

• Ora elefanților albaștri — pro- 
itacțlo a studiourilor cehoslovace 
care sc iidreseazâ tinerilor gpecta- 
tori. Povestea celor doș copii care 
plcaca !n Insula «Se.fanților testa re
gizata de Radim Cvr&ak.

ifeM 4 U w fe

Scurt—metraje 
pe ecranele Capitalei

e O afacere — producție a stu- 
fitourilor itttU'ene, ta regta tal Vitto
rio do Sica, după un «scenariu som- 
eat de Cesare ZavatttaL O comedie 
amari, avlndu-1 ca protagonist j pe
cunoscutul actor Alberto Sordl. în 
rolul unul proaspăt Intrat ta „Înalta 
societate", caro, pentru a1 se îmbo
găți. este dispus sa accepte orice 
compromis.

o Trei din Virginia — film reali-

Ferentari ■ Pictorul I. ȚucuIbscu ; 
Gîulejli, Moșilor : Șl medicii au În
ceput să filmeze ; Cotrocenl : Du
minica șerifului ; I'acca : Amintiri ; 
Melodia : Descoperirea pictorii 1 
Ftareasca ! Bateria albastră;; Mlo 
rița : Necazurile Sfintei Fecioare

Flacăra: Constructori șl arhitect: ; 
Vltan : Noaptea bărbaților ; Mo
dern : în țara Scverinulul; Rahova: 
Secretai insulei cerebrala ; Fla
mura : 1 Mal 1972 ; I,aromei : M«- 

iivi.i usuvnvvwv ■ dltațli despre magnetism ; Clubul 
Plante acvatice ; uzinelor „Republica*" s Regenerarea.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
JJUCUREȘTT", „AI.-. SABIA" 

ȘI „ANIMAFILM"
Patria a Zestrea ; Luceafărul 8 

Fetița cu chibrituri ; Central : Ori- Mlo-Fetița cu chibrituri ; Central; :' Orl-
sont «tUnUUc nr. 4TO ; Lumina : rița : Necazurile Sfintei Fecioare
Poveste pe m ; Doina: Șl acum pu- Popular : Singurătatea pulului
țină gtauuLstlcă ; Grivlțaz Imagini *™ “ - ... . ..
irnco-getico : Buzeșii : Universuri 
picturale ; Dacia : Simetrie ; Bu
ce,ți. Aurora : Dincolo de poveste 
de dragoste : Unirea : Albina româ
nească ; Lira: Ilora talentelor:
Drumul Sării :

SF. GHEORGHE-(Corespondentul 1
„Sc«ntoii". Tomuri (>eza). —— în ^uiuhuhui
decurs de o căplămlrta. In Judelui lemn, entuziaștii ariișil «maiori din 
Covasnn s-au constituit două noi comuna Virghiș au sărbătorit șl el
asociații culturalo. Prima dintre ele Intr-un cadru festiv fondarea aso- 
s-n Inaugurat la Arad (comuna 
yiiceie) șl poarta numele cărtura
rului și cdltoralu! român. Romulus ___ _
Clbflec, originar din această loca- personal tovarășului 
lltate. Asociația culturală .,Romulus Ceaușescu, în care dau clas mul- 
Clotlec". ta care a-au unit tocul- - »— --............. -
tor!! comunei. romAn! și maghiari, 
Iubitori ai anei, fșl propune o mal 
Intensă ?! variată activitate cultu
rală șl de educație fioctailstă a to- 
eatalrilor.

LA SUCEAVA

Duminîca 2 Iulie, maiștrii mobi
lelor pictate, oi sculpturilor da

clațlel culturalo „Rlta". Cete două 
no! asociații de cultură au adresat 
telegrame conducerii partidului, 

tovarășului Nicolae

{urnirii pentru grija deosebită pe 
caro o acordă Partidul Comunist 
Român dezvoltării șl propășirii ar
tei populare, continuării tradițiilor 
prc^reslsto ale populației româno și 
maghiar® dta județul Covasu.

Corespondenții
Scmteii" transmit:

„EXIR -12"
Acesta este genericul expozl- 

!lel de invenții, inovații țl ra- 
Jionalizări deschisă 1a Suceava. 
Expoziția cuprinde cete mal re
prezentative e’en ții tehnice ale 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor Bucevcnl dta ultimii 
anL Numeroase prototipuri, ma
chete, scheme și panouri relevă 
însemnătatea ‘invențiilor' șl Ino
vațiilor pentru creșterea pro- 
duclivităili mttatdl, economisi
rea de materii prime șl materia
la, înlocuirea importurilor de 
piese șl instalații. Ds la 210 tao- ... , .n.™ cu 0

i de
vațli aplicate ta anul 1C4F8, 
eficienta economică anuală 
4,7 mii toana lei ta acest an, 
va ajunge la o efltiență da 
mii toana lei.

Festivalul muzicii de cameră 
la a treia ediție

BRAȘOV (Corespondentul ..Sz-'n- 
tell". Nicolae Mocanu). Ieri. Ia Bra
șov. a răsunat gongul de începere a 
Festivalului muzicii de cameră, una _ _
din prestigioasele manifestări muzl- interpretate de Ionel Panica șl LIviu 
cale din țara noastră. Aflat ta cea .
de-a II l-a ediție, festivatai oferă iu
bitorilor muzldi de cameră clleva 
noutăți. Astfel, alături de valoroasele 
formații camerale din București. 
Cluj. Iași, Timișoara șl Brașov, la 
actuala edili o participă si formații 
camerale din Anglia și Republica 
Popularii Bulgaria. Vor fi, de aseme
nea, prezențl chitaristul francez Ro
ger Plerrat și plantatul Srec Aslrinl- 
dla. Reținem, de asemenea, ca nou
tate a actualei odiUL concursul cvar
tetelor de coarde alo studenților din

Teodor Tedu. Orchestra de cameră a 
Filarmonicii
Dima" din Brasov a ____ ™
concertul inaugural : „Divertisment 
pentru iorches&ă de coarde" de 
S. Toduță : „Fantezie pentru chitară 
și orchestră" de J. Rodrigo, BOllst 
fiind Roger Pierral, și ,,Simfonia nr. 
21, in In major" de J. I-faydn. Or
chestra a fa l dirijată do llnrion Io 
noscu — Galați.

Festivalul muzldi de 
continua plnă în ziua de

Expoziții
O în sala Ateneului Romăn s-a 

deschis sub egida Consiliului Culta- • 
ril și Educației Socialiste. Urdunii 
artiștilor ptastlcl șl Comisiei na
ționale române pentru UNESCO. 
Expoziția UNESCO - Pictura da 
In 192'3 la 1923. M da reproduceri 
ta culori .

o Ds miercuri, B talie, sala Ate
neului Român va găzdui o talere- 
ffintă expoziție de carte din R.S. 
Cehoslovacă.

© Astăzi, la ora II, sa va inaugura 
tabăra de sculptura organizată ds 
Comitelui pentru cultură șl educa
ție sortaRstă al munktolulul Bucu
rești, rare va rămtao deschisă timp 
do 3 luni‘de zile. Cu acist prilej, ps 
platoul din fața «Snematografulul 
„Gloria" din cântarul Titan. 17 ar
tiști plMlld vor executa ta marmură 
și travertin lucrări ce vor d&oosra 
diversele parcuri ți piețe publica 
ale Capitalei.

Gherghely Ștefan din 
Cluj făcea, intr-o 
serlsoaro trimită re
dacției' la 3 mtd 0.C.. o 
seamă de observații 
critice asupra modului 
ta care este organizat,

■ in unele perioade de 
maro, aglomerație, 
transportul pa calea 
ferata pe distanța 
Dej — Cluj șl relurs 
„în perioada sărbăto
rilor legale, ca șl a 
vacanțelor elevHor șl 
studenților. călătoria 
cu trenul Intre Dej șl 
Cluj consistate un e- 
davărat calvar pentru 

d!n cauza 8B . _ 
toM insu- C.F.R.

Misterul de la bufetul „Prunet-Lac

în scrisoarea 
™ Anallzlntl 
ceste observații, 
g’.onnlo C.F.R. 
îs stabil 16 ca în 
de vîrf de trafic 
Bunlimenteze numărul 
vagoanelor de clață i:e 
distanța respectivă.

După cum rezultă 
din alte scrisori. îo- 
nomenul ®e resimt a 
nu numai pe rata res
pectivă, c! șl pe mul
te altele. Ceea ce im
pune adoptarea unor 
astfel da măsuri și in 
cadrul altor regionale

......... im- ’ ii ■ .i -
i ț s;: - - - ■. 'șiȚjJț

„în numai două luni, cfsrtuate, s-a conrta- 
dt a funcționa: ca res
ponsabil al bufetului 
„Prunet-Lac", din a- 
propîere de Craiova — 
ni sa semnala intr-o 
scrisoare — Bălan Ma
rin a pflgubit avutul - 
obștesc cu gumă de 
13 0» lei. Dar, datori
tă relațiilor pe «tare le

Primarul a devenit „fost
Acesta era, din cit® 

ga spune, refrenul 
preferat al lui Gheor- 
ghe Cartwveanu, pri
marul comune! îo- 
neștl-Vilcea, „Ciad 11 
cauți — se arăta in
tr-o scrisoare — lip
sește din primărie, dar 
f! găsești In mod sl- 

"gur la bufet, unde bea 
și mănincă. de cele 
mai multe ori, pe ba
nii cetățenilor. Cit e 
ziua de mare umblă 
cu băutara-n

tai nevinovăția aces
tuia, Procuratura lo
cală Craiova a Încetat eu Mutura.n
urmărirea penală Im- Cercetată de către
potriva sa, lipsa Bin- ■ " '
du-I imputata". Așa 
«arm esta formulat, 
răspunsul — general

....... . si ultra-tapî«iar —.
are ia miliție (a fost trimis redacției dă
angajat al miliției naștere ta nedume-

. ... ... -j-i. ' p,„a normal șl
necesar să sa pre
cizeze cauzele care 
au dus la prejudlde- 
rea avutului obștesc, 
precum și motivele 
care nu stat ta baza 
scoaterii sale din cul
pă Ca să nu rămină 
total... tin mister, aș
teptăm precizările ne
cesare in acest sens.

? ’!' i..' | ; ',1’;

zarea s-a dovedit În
temeiata : ..C.'. a fost 
președinte al consiliu
lui popular comunal, 
Gheorghe Carbovennu 
a smt mai mult prin 
circiumă șl făcea o 
serie de promisiuni 
cetățenilor pentru 
mincare și băutură" — 
se arată, printre alte
le, ta răspunsul comi
tetului Județean da 
partid. Pentru o 'atare 
comportare, ca și 
pentru alte abateri, 
sus-numltul a fost re
vocat dta funcția da 
primar.

M Ogradă Nlctilae, 
pentru Infracțiunea da 
delapidare. Din aetels 
doamilul rezultă, de 
asemenea, că ta pe
rioada 1938—1070 în
vinuitul șl-a construit 
o caift, evaluată la a- 
proxlmatlv 30 0®3 lei, 
efeciulnd țti alte chel
tuieli care nu se justi
fică prin ve.ni'.uri’.e pa 

■caro le-a realișat“.‘ 
Mal e ceva neclar, ce- 

propunerea de tățene Nlculos O-
trimitere in judecată a gradă ?

,.A fost un abuz" - dar dne-l 
îndreaptă ?

județean OEt. ăir.CR., \- 
care no-a răspuns re
cent că Mar cu Horea 
are dreptate. Dar. deal 
Procuratura județeană 
Olt a cerut. încă da 

__ anul trecut Procu- - 
tl.C'j. unda am lucrat rataril Generale de-

pină in 1B®3), el a pu
tut scăpa, cu prilejul 
anchetei, de rigorile 
legii “. La această se
sizare, Inspectoratul 
Județean Dolj al Mi
nisterului do Interne 
ne-a răspuns recent 
că. Intr-adevăr, In 
două 'luni sus-numi- 
tul ,,a ieșit1 lipsă In 
gestiune 18 MO lei. în- 
trutil, din cercetării#

primar.

Hoțul de pdgubaș.»
ii ' ___ . ___

ae caută a »e trece ta la timpul 
sarcina mea această Jl~ '
lipsă — arăta el ta

într-uri amplu me
moriu adresat . redac
ției, Nlculae Ogradă, 
fost gestionar ta coo
perativa de consiEn 
flfa comuna Sălătruc- 
Argcș, se plingea Îm
potriva organelor da
Argeș, se . 
potriva organe-. 
urmărire penală, cura, 
după propria-’ afir
mație, nu izbutesc de 
mai mult timp să tacă 
lumină Intr-o proble
mă privind lipsa dta 
gestiunea sa a sumei 
de 11233X0 let „In 
mod cu totul nedrept

novat". Din 
trimis reda.,__
către Procuratura ju
dețului Argeș rezultă 
că lucrurile stau cu 
totul altfel, i

„La data de 24 
11)72. nostul 

miliție Sfllătruc 
dosarul 

locale ‘ 
Argeș,

.-S-a implfalt. ta 19 
Sidile a.cr; un an ds

nd ml s-a desfăcut 
abuziv, pe baza unor 
înscenări, contractul 
da muncă ta Fabrica 
de osii ®i boghiuri din

ca șofer — no scrie clararea unui recurs 
Marcu Florea, din a- extraordinar Impoiri- 
ceeași localitate. Ș! a- va «wntlntel judccâto- 
ceasta, pentru că em reștî prin care sa 
avut îndrăzneala să 
sesizez, gub pro- 
p-la-m! ser
seamă de lipsuri dta ?! neîegală.
întreprindere. Acest dta urmă nu
abuz, a fost combătut, rat- rec

respectiv, nar. Da
de . către darul „Ol
tul" dta Statir- -----

priă-iT.I semnătură. tulul gflu de muncă, 
diferitelor autorități, o eocotind-o netomelnică

«f-fm o 9 tr rtl «a r»i» î M &CdLStQ

— ____ nu a decla
rat recurs «xtraorc'l- 
jkîr, Di aceea — se a- 

, rată ta finalul răspun- 
tul" dta Slatina, care raiul comitetului Ju-
a publicat, la 31 iulie dețean de partid —

■ “ r „considerăm necesar
să M! solicit® organe
lor centrale ds Justițl® 
reanallzarea cazului, 
in vederea admiterii 
unul recurs extraordi
nar, spre a «ie putea 
rejudeca procesul". 
Ceea ce șl facem, prin 
publicarea rindurilor 
de față.

Alexandru 
STHOE

y

1071. o anchetă. Dar. 
deși «s-a cerut restabi
lirea leaalitaUL grav 
încălcate în cazul meu. 
acest lucru nu a avut 
loc nici plita astăzi. 
Gltaltoril criticii nu 
se dau bătuți, judecă
toria locals Slatina, 
căreia m-am adresat, 
nu ml-a dat drentste".

Am înaintat aceasta 
sesizare Comitetalul

Alo, București- 
pe tir direct 

încă un oraș — Iași — a fost 
racordat la legătura telefonică 
directa cu Capitala, prin siste
mul automat, cu prefix. De
ocamdată, chem&rilo pot fl fă
cute numai de către abomațll 
telefonici din Iași, urmlnd ca in 
curind acestea să se poată rea
liza șl dta București. Tot de la 
Iași se pot efectua convorbiri 
telefonice Interurbane automate 
cu Timișoara, Craiova, Galați; 
Brăila, Constanța, Maniata, Efo- 

. rie. Mangalia.

Concursul muzical 
Ciprian Porumbescu

muzicale șt artistice — va decerna 
următoarele distincții: Marele tro
feu „Lira de aurt șl titlul de „Lau
reat al concursului", premiile I, H 
șl III, precum șl premiile speciale 
oferite dta partea Consiliului națio
nal ol organizației plonlarilor, U- 
niunil compozitorilor, revistelor 
„Cutezătorii" șl „Educația pionie
rească", ziarului „Zori noi" . Comi
te tul ui pentru cultură șl educație 
socialistă al Județului Suceava, 
Consiliului Județean Suceava al 
organizației pionierilor.

Timp da o eSplăminâ. rit va dura 
concursul, vor fi organizata mani
festări culturale șl artistice, con
certe. vizite ?l excursii In monu
mentele tatorlce. la comulexul mu
zeistic memorial dta salul Ciprian 
Porumbescu.
.’•"a-t
kt ah k» jT

» -
Duminică a început la Suceava 

prima ediție a concursului' muzica! 
de interpretare frirtrumentală „Ci
prian Porumbescu", competiție me
nita eă copirlbute la depistarea șl 
afirmarea unor tinere talente dta 
rindurlle pionierilor ;ji școlarilor din 
întreaga țara, la popularizarea ce
lor mai valoroase creații ale cwn- 
pozitorițor români șl stritai, precum 
șl la o mai bună cunoaștere a ope
re! iul Ciprian Porumbescu.

Concursul, la care tau paris 1&9 
de concurent! selecționați dta 37 de 
județe, ee va desfășura pe două 
rațegwi! de virata (copil plnă fa 
10 an! șl talrc 10 și 15 ani), in ca
dru! a trei fierții : Instrumente da 
coarde, pian ®i instrumente de su
flat. Juriul — format dta persona
lități marcante ale vieți! noastre

fa -Xv,.r ’
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procent de plan depășit, fiecare se
cundă dșllgată în procesul de pro
ducție, flecare gram sau centimă 
sau microni da materie primă sau- 
material economisit insoamnă ta 
fond tot atltea arme, instrumente 

................ ra- °'e luptei pentru marea cauză a e- 
de nivelul țhriloc- tUflcărtl unei vieți îmbelșugate șl

  ------- prospere a ponorului nostru, că 
cit punerea Ia-dispoziția populației orice efort ta această direcție va
a unor cantități mereu mm mari fl răsplătit înzecit. Spiritul de rfts-
de bunuri. Ponulatla va benofirfa „«..«^ ___ ...

socialiste ale muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor, ale tuturor celor 
ce muncesc ae reflectă in feSul fa 
care acționează pentru ca, prin rea
lizarea înainte de termen ®i la un 
înalt nivel râlîtatlv a tuturor sar
cinilor cincinalului, rA-șl dea maxi
mum de contribuție la dezvoltarea 
în ritm rapid a economiei, la ridi
carea eficienței aclivitațll econo
mice. Este singura! drum pentru 
ridicarea României po noi irepte ele 
civilizației și progresului, singurul 
drum rare «dtezășidcște realizarea 
obiectivului central al construcției 
eociallstc, țeîul «suprem al întregii 
politici a Partidului Comunist Ro
mân — asigurarea unui trai demn 
șl îmbelșugat pentru toți cetățenii 
patriei.

pentru dezvoltarea șl nwxlemlz’sres 
bazei tehnico-matertale a produc
ției, ceea ce va însemna, firește, 
creșterea Intr-un ritm mai accele
rat a producției, apropierea mai 
pldă a României de nivelul țări... 
cu o economic dezvoltata șl lmpll- 
a unor raniltâțl mermT mid' i----- „ lK rus_
de bunurt Populația ya beneflda pundero civică, nivelul conștiinței 
mal devreme de sporurile simțitoare ..
ale producției' bunurilor da consum 
șțabUlle pentru 1075 — de la 48.9 
miliarde in 1071 la 03.0—89.2 mi
liarde fa industria ușoară, de la M.6 
mlitarde ta 1071 la 78,1—82,1 fa in- 
dusiria alimentară etc.

Se Înțelege că pinft la nfîrștail 
întregii perioade a cfactoahiiul toa
te prevederile privind Îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale popți- 
IMiei. vor puica fl conisiderabR de-

Tuturor trebuia &ă ne fie cu dc-
loie de termen a sarcinilor cjncina- 

« <ra a crea premî- 
acceîerato înaintări

săvlrșlre limpede că realizarea ina- 

talul echivîilrază 
sole unei mai a. _____ _______
pe calea prosperității Șl a bună
stării îniregli noastre societăți, ea 
și a fiecărui om al muncii In parte.

în virtutea legăturii indisolubile 
dintre creșterea producției și a ni
velului do iroi a Insistat allt de pu
ternic secretarul general ai parti
dului asupra necesității ca realiză
rile suplimentare să ducă la creș
terea reală a avuției naționale, s 
producției ile bunuri materialo. A- 
ceâsta liLieamnă, cum de ntltea ori 
a reievat conducerea partidului nos
tru, ca toți contlaeăiorii do între
prinderi, organizațiile do partid și 
oamenii muncii să acorde maximă 
atenție si să întreprindă măsuri 
concrete pentru a asigura crește
rea productivității muncii, reduce
rea consumurilor de materii prime 
și materiale, prelucrarea lor supe
rioară. spre a obține produse 
valoare mal mare, diminuarea 
tuiclilor 1-._1_.1_1- ,1 _ —1____
de producție, intr-un crrvint. ob’îne- 
rea unei eficiente, superioare a în
tregii activități economice.

Trebuie dar înțeles că ficrars

(Urmare din pag. I)

nevoie. A apuca „taurul da coame" 
în combaterea poluării auto Înseamnă 
in primul rind a Impune obllcaita le
gală a intrețîMril corecte a autove
hiculelor. Verificarea tehnică ®ă nu 
ne rezume ta sistemele do dirijare, 
frlnare si semnalizare, d și la func
ționarea motorului.

în aceeași ordine de idei — a tnă- 
sufflSr de ordin tehnic, strict obliga
torii pentru pregătirea ®1 adoptarea 
unor reglementări legale — am reți
nut șl opinia tovarășului fag. Corne
lia Stănesca, conducătorul direcției 
tehnice din primăria Capitalei :

— Producătorii de autovehicule în- 
eoțesc produsele lor, așa se face in 
străinătate, cu un „certificat dc po
luare", care indică limitele «ie func
ționare normală, parametrii cantita
tivi și calitativi ai gazelor de eșapa
ment la diferite regimuri de lucru. 
Datele variară da la un tip de motor 
la altul, de la un regim de funcțio
nare ta altul : variază chiar șl fa 
funcție de carburantul foto-.'.!. La noi. 
deși avem o industrie de autocami
oane, turisme și tractoare bine pusă

la punct, acest lucru nu se face Încă 
Pe baza unor astfel de certificate ale 
vehiculelor (do producție Internă șl 
din Import) Ministerul Transporturi
lor, care patronează comWile de avi
zare ®i omologare a oricărui mijloc

poate elabora ?! aplica actul norma
tiv do caro; avem nevoie. Dar, din 
păcate, in această direcție, deși Mi
nisterul Industriei Construcțiilor do 
Mașini, fonii tutelor al producției do 
automobile gj tractoare șl Ministerul■ / r ~ . ■

aditlvatl. influențează serios rdvehi! 
do viciere a aerului provocat de tra
ficul rutier. Lucrările de asimllar® ® 
unor iiiiitiv! mai buni atat tasă tatlr- 
ztate. Or. după cum es etle. numă-

de transport ș! emite normativele 
tehnice de reparații, revizie și Între
ținere, trebuie să oiaboreze șl nor
mativele care să prevadă abaterile 
de ta Umilele de funcționaro nor
mală ce impun fie o nouă reglare 
a taotoruluL fie lucrări de reparații 
și intre tinere a acestuia. Do ase
menea. ®tt stabilească ta mod unitar 
un sistem standardizat de verificare 
a emisiilor de gaze; Numai dtapunlnd 
do aceste lnaLrumentc do lucra sa

i ■ ;: ■ ■ ' - ;
Transporta ri'.or dispun de Institute iH __________
do cercetări specializate, de capaclta- spori substantial, 
tea tehnică necesară, lucrurile nu 
s-au urnit din loc de ani do zile.

Legea este un Instrument Indis
pensabil, dar ea nu rezolvă udele 
probleme de fond, care privesc con
dițiile tehnico alo reducerii poluării 
Astfel, aprovizionarea ncritmică cu 
unele ptase de schimb s! calitatea 
carburanților, in speria! a celor pen
tru motoare Diesel, care trebuia

rul vehiculaîOT cu motoare Diesel va 
“pori substanțial.

Nu încape îndoială că ?! activita
tea organelor sanitare specializata ar 
putea oferi multe elemente de spri
jin care ri trezească Interesul ți să 
stimuleze măsuri Împotriva poluării. 
Determinările ai măsurătorile co se 
fac in acest scop stat încă rare. In
completa și nu cuprind decât puține 
puncte dta Capitala. „Facem tacă 
migăloasa determJjiM data, da la-

borator, care durează mult, blochea
ză peraonal do înaltă calificare, ded 
ccwiă mult — arată dr. Fiorin Dron 
de la Inspectoratul Sanitar de Stat ai 
munldpluhii București — acolo unde 
în mod firesc Înregistratoare auto
mate <ru funcționare continuă (relativ

i EÎmple 8i ușor de asimilat în nroduc- 
tle) ar trebui să „fotografieze" In per
manență gradul de vldera a aeru
lui".

Nivelul poluării aerului, după cum 
BUbllntazS talerîocutoril noștri, de
pinde ș! de alți factori, 
fluența circulației, rare

. este Influențată de _ _____
jare ;•! de sWltsmafizare a acesteia in 
cadrul tramei «tradale, de gradul de 
pregătire șl întreținere a drumuri
lor. în analiza și elaborarea măsuri
lor trebuie luate in considerare gi 
asatneaca elemente.

POLUAREA AUTO POATE FI 
STĂVILITĂ — SPUN SPECIALIȘ
TII. PE CIND ȘI COLABORAREA 
TUTUROR 
MATI SĂ 
MĂSURILE 
IMPU N 7

___ cum sînt 
... care la riadul ei 
de modul de diri-

FACTORILOR UHE- 
TRADUCĂ IN VIATA 
PRACTICE CARE SE

Pod rutier
în zona ds sud a orașului Slo

bozia, constructorii au dat Ir 
folosința un nou pod rutier pc«- 
te rful Ialomița, cu două piste 
de circulație. Noua construcție, 
care traversează riul pe o lun
gime dc ~0 metri, înlesnește 

■ traficul, autovehiculelor-i>e «Iru- 
mul .național Brăila — Slobozia 
-- Călărași, trafic intensificat 
mult iii anii din urmă, datorită 
amplasării ta aceste orare o u-« 
nor noi Întreprinderi Imlu. 
triale. Noul pod elimină stație 
narea autovehteulelor la tra 
vărsarea riu’.ui.

Bucurii 
pentru copii

La Hemeiuși, Urechești, Scor- 
țenl, Fillpești șl in alto comune 
dta județ au fost consimțite șl 
«tata In foJostață grădinițe pen
tru copii! țăranilor cooperatori. 
Ete sînt Înzestrate cu tot ceea 
ce este necesar pentru buna 
desfășurare a procesului Instrucr 
tlv-cducatlv rf distractiv al ca
piilor. Plita la sflrșltul anului, 
ta «ațele și comuhele județului 
vor fl date ta folosința tacă 20

„Luna 
circulației"

în județul Harghita, Inspec
toratul Județean de mLllție a or
ganizat o „lună a circulației". 
Acțiunea a prilejuit o eerie de 
consfătuiri cu toți conducătorii 
auto profesioniști și amatori, 
motocMlșli și tractoriști, sim
pozioane, concursuri „Cine știap°: v,—^«wwIHNL
câștigă", s-au tipărit șl difuzat 
pȘlante și afișe In limbile ro
mână șl maghiară. La aceste 
manifestări a participat întreaga 
populație a celor 9 orașe dta" 
județ și dta comunele aflata pe 
arterele cu circulație intensă. 
Reușita acțiunii cate atestată de 
statistica accidentelor. în cursul 
.Junii cireuii'.’,!<>■/'. în iudei s-a 
Înregistrat doar un singur ac
cident ușor de drailațlo, ta care 
a fost implicat un conducător ds 
motocicletă.

DÎMBOVIȚA

Tîrgul de la 
Malu cu Flori
în comuna hSalu cu Flori is 

fost Inaugurat un Ura căptaml- 
nal în fiecare șăptămfnă iși dau 
lnlllnlre aid numeroși locuitori 
din satele da munte ale Jude
țului : țărani cooperatori, cres
cători de animale, muncitori fo
restieri, meșteri artizani. Coope
rația de consum șl cea naețte- 
șugăreMtă, Trustul de alimen
tație publică șl întreprinderea de 
legume si fructe au amenajat in 
"rgul de la Malu cu Fiori, unl- 

iți permanente. Pe estradele
ttri 
tăi. .
amenaja'a In aer liber, cele mal 
bune formații artistice de ama
tori din comunele șl unitățile 
economice învecinate vor pre
zenta sâplăminal programa cul- 
tural-arttatico.

■5
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Wikingi contemporani. (Regata Snagov ichif 8-ț-1) Foto : D. Neaga

ActualitateaCAMPIONATELE

sportivi 
care vor
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Realizări de prestigiu |

iecoriomițe
I

gfe județului Âlba

MODERN
Ieri, o dată eu disputarea probei 

da cros po traseul din pădurea Călu- 
gărenl, s-au încheiat campionatele 
Inteynațtonalo da pentatlon modern 
ale României. La ediția din acest an, 
alături de două echipe reprezenllnd 
țara noastră, au luat narte cele mal 
bune ..gamiluri* din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, precum sl o selec
ționată din Ungaria.

în clasamentul general individual, 
pe primul loc a-a altuat concurentul 
bulgar Bratanov Velko cu 3 218 p, 
un pentatlonlst nnroape complet 
care șl-a adjudecat lori sl nroba de 
cros In care a totalizat 1 321 p. El a 
fost urmat In clasament final de ce
hoslovacul Jiri Adam cu 5 171 p. Pe 
echipe, concursul a fost cîștigat de 
reprezentativa Bulgariei — 13 038 n. 
(care s-a prezentat excelent sub toate 
aspectele, constituind o veritabilă 
aurprită) urmată la o ‘diferență rela
tiv mică de prima selecționată a 
României (14 013 p) alcătuită din 
M. Cosmescu. D. Spirlea și A. Covad, 
Cel mal bun loc individual In clasa
mentul general, ocupat de concuren- 
U1 români : locul IU. prin M. Cos- 
me.wu (5 042 p).

Echipa României, care se pregă
tește pentru participarea la J.O. de 
vară (ar fi prima parllclnare ta a- 
ceaMâ disciplină de la ediția olim
pică din IBM) «-a comportat mulțu
mitor șl fără unele scăderi (Spirlea 
la călărie, Cosmeflcu sl Covad In 
scrimă) ar fi putut poate. dsUaa în
trecerea. ComponenUl el — m’.trc- 
națl de G. Tomiuc — deși etnt la 
primul an de seniorat. nu dovedit 
calități (în special La inot șl călă
rie) ce ti pot conduce la unele re
zultate valoroase care să se înscrie 
pe drumul bun început anul trecut-, 
dndi ncjdași ^aporjiyl .au. ocjjjjat^locuri 
al nl-Tea* Ia" câmpf6nalcie;.nic>șdljffl3i 
da juniori.

Ieri s-au Înche
iat pe stadionul 
Republicai din Ca
pitală campiona
tele juniorilor, În
treceri avind drept 
țel nu numai atri
buirea titlurilor 
naționale, ci ,și se
lecționarea lotului 

reprezentativ pentru jocurile balca
nice rezervate tinerilor atlaț! (Izmir 
— 22—23 iulie). Desfășurate in fața 
a două sau trei mii da spectatori. In 
majori lato elevi (slntem de părere 
că școlile bucureșterie șl nlți factori 
Îndreptățiți puteau asigura, totuși, o 
participare mult mat numeroasă), 
campionatele au confirmat citeva 
dintre talentele atletismului junior — 
Ghcorghe Megelea (Școala sportivă 
Reșița, autor al unul record la a- 
runcarea suliței cu 71,70 m), Dorel 
Crisludor șl Liliana Lean (ambii de 
la liceul experimental de atletism 
din Clmpulung Muscel), Radu Ga- 
vrllaș (C.S.M. Iași), Eleonora Slono- 
ranu (C. A. Roman), Marin Iordan 
(Școala sportivă de atletism Bucu

rești), Ghcorghe Ghipu (Metalul 
București), Anca Holnăresen (liceul 

■N. Bălcescu Cluj), Adriana Surda

■la atletism
(liceul nr, 2 Iași), Antal Carol (Școa
la sportivă Oradea) și alții.

Tot, Ieri, la Brașov, pa stadionul 
Poiana, s-a Încheiat ! faza finală a 
„Telratlonului illelte, școlar”, com
petiție ce a mobilizat pe parcursul 
ei un mare număr de elevi al școli
lor generale. Au participat in finală 
lî echipe reprezentative ale unor 
școli din Reșița, Siblo, Codlea, lași. 
Galați, Ploiești (2), Bala Mare, Bucu
rești, Craiova, Buzău șl Tuleea.

în privința allcțllor seniori,, efirșl- 
tul de săptamlnă a fost marcat de 
pregătirile pș care aceștia le fac 
pentru campionatele naționale (8—D 
iulie), campionate ce; se vor confun
da cu cele internaționale ale Româ
niei. Datorită Înscrierilor masive șl 
din cauza necesității pregătirilor o- 
lîmplce, campionatele vor cunoaște 
in acest an un program asemănător 
cu cel de la apropiatele J.O. (serii, 
semifinale, finale — Ja probele de 
alergări ; calificări, finale — la pro
bele de aruncări). Pe baza rezulta
telor de la campionate se va defini
tiva lotul reprezentativ al României 
pentru Balcaniadă (4—5 august), a- 
ceostă din urmă competiție fiind 
conriderată drept ultim criteriu pen
tru repetarea baremurlior „olimpice*.

După turneul 
de la Szombathely

ANTRENORUL N. SOTIR PRECONIZEAZĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PREGĂTIRII PSIHOLOGICE A ECHIPEI REPREZENTATIVE

lata competiție am înregistrat o 
sensibilă șl Îmbucurătoare creștere 
de joc. Unele dintre slăbiciunile de 
atunci — slaba capacitate do efort șl 
Labilitatea jocului do apărare, con
statate in compania aproape a ace
lorași adversari — nu s-bu mal re
petat, Ceea ce nu mă mulțumește 
încă In comportarea echipei sint In
suficienta stăplnlre de sine, slăbiciu
nile In colaborarea și întrajutorarea 
între coechipieri, in fond, neajunsuri 
legate de latura psihologică a pregă
tirii Jucătorilor tineri șl fără multă 
experiență de concurs. La Piatra 
Neamț, unde vom desfășura prepara
tivele final®, ne vom concentra spre 
a rezolva delicatele probleme ale 
pregătirii psihologice, abordlndu-lc, 
firește, in paralel cu perfecționările 
tehnice (schimbări de ritm sl crește
rea vitezei de Joc etc) șl tactice.

Din rindurile formației ce a jucat 
La Szombathely 'evidențiez pe 
Schreiber (declarat, de altfel „cei 
mal complet jucător al turneului*), 
Stamrite, Enescu, Moculesxru șl,î par
țial (pentru că ■ fost rezervă), pe 
Codoi*.

Dan 1LIKSCU

Ieri a părăsit Capitala, îndreptin- 
du-se «Pre Katowice (R.P. Polonă), 
lotul național feminin de volei (in 
noua sa alcătuire), care va participa 
între 5—0 iulie la un mare turneu/ 
de la care nu lipsesc reprezentati
vele U.R.S.S., Poloniei, Cehoslova
ciei, Ungariei, Italiei, Cubei șl 
R.D.G, Echipa feminină are apoi in 
program noi participări întemațlo- 
nalg la o competiție găzduită de ora
șul Burgas (R.P. ' Bulgaria), intre 

la Con-

Primii 
români ___
Intra in atmosfera 
„fierbinte* a în
trecerilor olimpice, 
încă înainte de 
deschiderea ofi
cială a Jocurilor, 
slnt voleibaliștii. 
După cum se știe. 

Intre 3—12 august, in Franța, repre
zentativa României participă, îm
preună cu alta 15 echipe Împărțite 
in patru grupe, la meciurile de ca
lificare pentru turneul final o! 
jocurilor mOncheneze, meciuri ce vor 
desemna pe ultimele două partici
pante (din 8) la turneul final. Iu
bitorii voleiului din țara noastră ur
măresc cu interes Îndreptățit acest 
eveniment, căci el ar putea însemna 
revenirea voleiului românesc în are
na olimpică (după Toltlo — 1934) șl, 
rine știe, poate pasul spre o. reafir
mare mult dorită în elita mondială.»

Noua echipă masculină, in Unii 
mari aproape aceeași care a cucerit 
îoamnn trecută „bronzul" europene
lor, s-a anunțat capabilă de rezul
tate remarcabile. Ultima participară 
la un turneu Internațional oficial, 
din planul pregătirii preoUmplce, a-a 
încheiat vinerea trecută, dnd, la 
Szombathely-Ungarta, voleibaliștii 
noștri ou ocupat locul al doilea (la 
egalitate de puncte eu locul D. Au 
mal participat, in afara gazdelor, for
mațiile R.D. Germane (campioană 
mondială), dșHgătoarea turneului, șl 
R.S. Cehoslovacie! (vlcecamploană 
europeană). Comcntlnd desfășurarea 
aces'.ul turneu, antrenorul federal N. 
Sotlr ne spunea : „După turneul de 
la Bratislava, unde echipa noastră 
a-a comportat slab, la recent înche-

Cocfoi1

fill Burgas (R.P.
14—18 Iulie. șl la turneul de 
stanța (24—23 iulie).

Din toate sporturile
i

Vâlen-

CICLISM „Cupa

SPANIA. în semifinalele 
Spaniei* (meciuri tur) s-au 
Urat următoarele rezultate : 
da — Real Madrid 1—0 : Atlciico 
Madrid — Atletico Bilbao 4—L

u», w—# cuioi
- Glmcno (Spardn), Barthes 
"—îs G—3, 6—4 ; Hewlit,
(R.S.A.) — Metrevesl. Ll- 

) 0—3. 0-2, 0—2 ;

TENIS — Turneul de la 
Wimbledon.

Comenllnd rezultatele înregistrate 
prima săptămlnă a turneului de

nls de La Wimbledon, corespondau- -— — .. __ __
tul agenției France Presse sublinia- 1^ fotbal se va disputa In acest 
ză faptul că patru jucători europeni, lnlre formațiile Panathlnalkos 
printre cara șl Iile Năstase, față de P.A.OJK. Salonic. In semlfinz

Competiția cldtetă internațională 
de velodrom dotată cu „Cupa zia
rului’ «Sportul»”, a programat dumi
nică trei probe Interesante. Proba de 
viteză desfășurată In sistem turneu a 
revenit cehoslovacului Jiri Schwartz, 
cure a totalizat 3 victorii. El a fost 
urmat de A. Neaeoe — România 
(2 v.) ; Gh. Țvetcov — Bulgaria 
(1 v.) șl A, Takara — Ungaria (0 v.). 
„Cursa italiană*, pe echipe, a fost 
dominată tot de nlstarzii din R. S. 
Cehoslovacă. care au întrecut în fi
nală, la limită, echipa României. Pe 
locul al IlI-lea, echipa Ungariei. 
Cursa cu adlllune de puncte. dispu
tată ne IM do ture cu sprinturi In 
flecare trei ture, s-n încheiat cu ca
tegorica victorie a Iul P. Dolofan — 
Romănla (33 do puncte).

1-

? r. H-'1 ’ M .
î' :, ' . 1 .

■:;»a

Ciclism. Geonicîrie cidistâ. („Cupa ziarului «Sportul»' — 
jionalâ po velodrom)

■„ *■ AMlr/
B

Întrecere interne- 
Foto : S. Cristian

9

u

J

A *

O interesantă experiență la Sibiu înotul,
De cite or! nu avem ocazia_ să j 

zim pa cile cineva — fie la mare i 
Ia ștrand, pe-aproapa de un lac, i 
de o ană adesea nu prea adlncă 
expnmlndu-șl, cu reproș, regretul.» 
de a nu ști să Înoate. Desigur, unii re
gretă doar faptul că nu pot face „o 
bale* p<?n‘ru a se răcori, r 
insă ar trebui să pornească de „ — 
totul altceva.

Dincolo de aspectul utilitar al îno
tului, trebuie știut că a te mișca sub 
directa influență a apal, aerului și 
soarelui (factori esențiali de călire a 
organismului) Înseamnă din punct 
de vedere biologic — mal ales as
tăzi, dnd procesul de mecanizare șl 
automatizare a producției reduce con
siderabil mișcarea fizică — adminis
trarea unei importante doze de să
nătate. înotul nre, totodată, darul de 
a infiltra omului multiple deprinderi 
motrice, de a-1 Înzestra cu capaci
tatea de a-șl organiza cu mara 
folos timpul liber. Dacă stadi
oanele de fotbal atrag zeci de mii de 
oameni, li atrag ea spectatori- Ștran
durile, să recunoaștem, răstoarnă cu 
180 de grade acest raport. înotul o- 
feri, de asemenea, posibilitatea prac
ticării unui sport complet din copllfi- 
riepină la bătrinețo I

Cniar șl numai aceste cîtcva argu
mente pledează pentru acordarea în
tregii atenții Înotului Iar Intr-un ju
deț cum este Sibiul, cu mai mult de 
20 de lacuri, cu ape ca Oltul sau Tlr- 
nava Mare, cu ntltea ștranduri — 
învățarea înotului dispune de bune 
posibilități Ne face plăcere să 
spunem (șl nu cred că vom fi consi
derați lipsiți de modestie) că la no! 
s-a făcut un prim șl mure pas Îna
inte : astăzi, trei sferturi din copiii 
de virtaă școlară din municipiul Si
biu știu să înoate.

Drumul străbătut este lung, sinuos 
chiar.' Dar acum cel mol important 
ni se pare faptul că am reușit ceva 
din ceea ca ne propusesem cu mal 
mulțl ani in urmă. In primăvara a- 
nulul ltS9. cu sprijinul organelor lo
cale de partid șl de stat, am reușit 
sa obținem fondurile necesare pentru

au- 
sau 
mu

Regretul 
de la cu

itul utilitar al !no-

O

ap ■■■' M,i ■ ” wiw
ALBA TULIA (Co- terta primă economi- rlle Județului Alba e- 

respondentul „Scinteii* 
Ștefan Dinlcă). Zi de 
zi. unitățile economice 
din județul , Alba m- 
ficrlu noi și noi rea
lizări de prestigiu In 
cartea de onoare a În
trecerii social Iste. Pen
tru muncitorii între
prinderii metalurgice 
din Alud, de exem
plu, metalul folosit In 
producție are prețul 
aurului. Pină la efir- 
șltul anului al s-au 
angajat să economi
sească 2M tone metal.

! De asemenea, lulnd 
măsuri pentru a în
chide robinetul risl- 
. . colectivul de
muncă al Fabricii de 
ciorap! și tricotaje din 
Sebeș realizează lu
nar 50 0OT perechi elo- produse 
rapt din material eco- Z.'.tc I" 
nomlsii. La fabrica de 
încălțăminte „Ardelea
na* din Alba lulla se 
execută încălțăminte oane lei. 
pentru copii din ma- In toate Întreprinde-

pel,

v.rt

sita. xlstă o ' preocupare
O altă Inițiativă ex- sporită pentru mal 

Ungă In mat multe u- buna folosire a apați- 
nitățl economice din, Hor uzinale, a mașlni- 
județul Alba este re
ducerea termenelor d° recent 
reparații șl revizii la cestor 
utilajele tehnologice,

lor si utlîaielor. Un 
bilanț al a- 

____  Inițiative arata 
_____ ______ __________ că po ansamblul jude- 
respectlndu-ae para- țulul planul producției 
metrii calitativi. La globale Industriale pe 
Uzina metalurgică de primul semestru a! »- 
metale neferoase Zlat- 
nn reparațiile capita
le ale instalațiilor din 
pectoral metalurgic au 
fost executate cu 3 
zile mal devreme, ob- 
țlnlndu-se o producție 
suplimentară de un 
milion lei. Complexul 
de prelucrare a lem
nului Blnj, Uzina de 
produse eodice Gena 
Mureș șl Fabrica de 

refractare 
Alba lulta. preiulnd a- 
ceastă Inițiativă, vor 
realiza poate plan o 
producție do 4 mill-

cestui an a fost înde
plinit cu 6 zile mal 
devreme, reallzindu-sc 
o producție suplimen
tari in valoare de 73 
milioane ici. S-au li
vrat In plim 200 tone 
oțel, numeroase, utila
te și mașini pentru in
dustria metalurgică șl 
industrln materialelor 
do conslrucțil, 
mașini 
miiglnl 
31 008

. tone 
pentru ,
cherestea, mobilă, hlr- 
tlc. tricotaje. încălță
minte șl altoie.

1 109
de cusut, 1 374 
de spălat rufe, 
tone aare 590 

ont (dăunători 
agricultură,

ț

AI SOCIETĂȚI NOASTRE
(Urmare din paj. I) — La fel. ani plini.

GRECIA. Finala „Cupei Greciei* __ — nr] 
i Si 

..... ___ ________________ _____ , semifinalele
numai doi americani, un neo-zeelan- competiției, Panathlnalkos a Învins
dez și un australian, g-au calificat cu scorul de 2—0 pe Pajalonlos, Iar
pentru sferturile de finală nle pro- „P-A.O.K. n dispus cu același scor 
fe~'dn-Sfmbluv bărbați Kilmlnarea Ti- ‘ 2-0 de echipa Lamla.
nor mart favorițl, ca Gimeno șl .Hp-; ,- 
witt donatitute factorul surpriză al 
primei jumătăți a turneului. Potrivit 
aceluiași comentator, partida cea, 
mal Interesantă din sferturile de fi
nală va fi, probabil, aceea care va 
opune pa românul Iile Nistasc tlnă- 
rulul jucător american Jim Connors, 
In celelalte partide sa vor IntlLni 
Smith cu Melrevell, Nodes eu-Parun 
și Orantes cu Dibley.

Iată și citeva rezultate înregis
trate in turul III al probei de dubiu 
bărbați : Cooper (S.U.A.), Fraser 
(Australia) — Hoad (Australia), Se
gal (R.S.A.) 8—3, 8—9, 6—3, 6—4 ;
Oranles, Gisbert (Spania) — Năslaso 
(România), VV. Bungert (R.F.G.) 2—6, 
9ZS 3' 0—> Cornejo, Flliol(Chile) — — . . — -
(Franța) 0—7, 0—3, 
McMllan 
haclov (U.R.S.S.) c _ ______ _ ,
Smith, Von Dllien (S.U.A.) — Koch, 
Tavares (Brazilia) 8—9, 8—4, 9—7,
8~1 ; Kodes, Kukal (Cehoslovacia) — 
Parun (Noua Zeelandă), Mignot 
(Belgia) 0—9, 7—5, 0—2, 6—4.

HANDBAL — „Trofeul Iu
goslavia" a fost cîștigat de 
echipa țârii gazdâ.

Competiția Internațională mas
culină de handbal „Trofeul Iugosla
via* a luat sfirșlt la Saralevo cu 
victoria selecționatei Iugoslaviei, 
care; a terminat neînvinsă turneul. 
In ultima Inillniro, formația Iu
goslaviei a întrecut cu scorul de 22— 
10 (12—11) reprezentativa României. 
Cele mal multe goluri pentru e- 
chlpa română le-au Înscris Gruia 
(0) șl Guneș (3). într-un nit joc, e- 
chlpa Ungariei a învins cu 22—13 
(10—11) formația Bulgariei.

în clasamentul golgeîerilor, pri
mul loc a fost ocupat de Ghcorghe 
Gruia eu 17 puncte marcate.

CANOTAJ — Regatele de 
la Healey.

Marea cupă chaiange In cursa de 
schit opt plus unu la faimoasele 
Regate de Ia Henley, (ne Taml*a). a 
fast- elștlgată de echipajul U.M.F. 

----- 1 cu patru 
lungimi formația Universității din 
ljondr». învingătorii nu acoperit dis
tanța de 2 212 m In 6’48'1. Proba de 
schit simplu a revenit englezului * 
Kay Dawn In BT1”.

ținut totdeauna cu- 
vlntul dat Face parte 
dintre muncitorii de 
bază, acel fond de aur 

1 pe care ee sorii Ină ac
tivitatea de nroductie 
In orice unitate1’.

Am avut de multe 
ori uri ie Iul aă stăruim 
In secția de topire. In 
vecinătatea temneratu- 
rilor înalte, in vecină
tatea , acestui om. tre
cut prin greul mese
riei. călit In școala 
performantelor dura
bile in elaborarea șar
jelor de metal. E o 
muncă dură, bărbă
tească. nllnă de răs
pundere. SI. de flecare 
dată, nu atlt recordu
rile de product'e nle 

. prim-lopltorulul ne-au 
1 râjco’.It. cit un alt 

fapt, mult mol simplu, 
dar sl mal tulburător 
In același timp : vo
cali» de n-ti alcătui o 
echipă, știința de a 
crește oameni. De alt
fel. In limbajul curent 
al celor ce lucrează 

I aid. nucleul de mun
că al Iul Ioan Cetățean 

I e numit firesc — pe- 
I plnlera ! Do 27 de ani.

omul aeesia. cu 
| tea înaltă, cu 

căprui, cu un 
I calm, așezat, se 
I dește un „grădinar* 

ț harnic șl Dlln de ta- 
I lent, un grădinar de 
. oamenL daeBr ee poate 
1 i spune așa. Aici, la 
| marile temperaturi de 
I *.........

frun- 
ochll 
surfs 

dove-

ze cincinalul In patru . ,
ani șl jumătate. Topi- La școala profesională 
tori! comunistului Ioan am făcut practică la 
Cetățean — unul din- cuptoarele de 5 tone, 
tre cei cărora li ș-a 
încredințat mandatul 
de delegat la Confe
rința Națională a 
partidului — consideră 
bătălia pentru îndepli
nirea acestui angaja
ment drept un prilej 
de a afirma din nou 
valoarea de neprețuit 
a școlii marilor tempe
raturi morale la care 
au ucenicit

Cît de „greu" 
este cuvîntul 

oțelarului 
Florian Giurcâ

Hunedoara. La oțelă- 
rla electrică întrebăm 
de Florian Glurcă.

— nl se^une.
— A plecat 

toarelo de 20 da tone
— aflăm olcL

L-am găsit abia la 
terminarea programu
lui.

— Asta-I oituaUn. ee 
scuză ntalstrul oțelar. 
Schimbul de diminea
ță este întotdeauna cu 
probleme.

— In celelalte e 
oare viață liniștilă 7 

Ride :
- El. 

așa.„ I

Acum slnt maistru o- 
țelar 
ajuns al 
toate til 
toare 
azi ta

Slntem nevoit! să-l 
contrazicem pe Flo
rian Giurcâ. Nu numai 
lucrind. cl tnhămin- 
du-so bărbătește și la 
munca de perfecționa
re a acestor InstalnțlL 
Dovada spiritului no
vator ? Modificările 
constructive aduse 
cuptoarelor electrice 
de 20 tone, apoi celor 
de 50 tone. Rezulta
tul 7 40 de șarje In 
plus, pe fiecare boită, 
intre două reDaratii. 

. Adică. aproximativ 
i 1 BOO 0OT do lei econo

mi! Intr-un an.
. îi spunem iul Fîo-

prlnclpal sl am 
ilcl lucrind la 

. Ipurllo da cup- 
clcclricc aflate 

Hunedoara.

nici

oțclar hunedorean. de
ls rain- ,eEilt h Conferința 

Națională a partidu
lui :

— Aveți o profesie 
bărbătească, eroică.

— No! nu slntem e- 
rol. ci oameni obiș- 
nuițl al zilelor noas
tre.

— Reporterul ar dori 
să-J înfățișați un fapt 
de muncă petrecut azi 
in olelărle. La ce vă 
oprit! ?

— Azi. oțelaril noș
tri nu îndeplinit nn- 
Balamentul iuat în în- 
llmpinnrea Conferinței 
Naționale s nartidu- 
lul. Am dat Dește plan 
1 (KM) tone de oțel sne- 
dal, Pină la confertn- 

da

chiar

fuziune a metalului. Do 22 de ani. Flo
rian Glurcă e prezent 
pe platourile oîelărle! 
electrice, loc unde 
materia se aliază în 
cuptoare șl astfel se 
nasc otelurile speciale, 
plinea căutata de In
dustrie. 22 de ani în
seamnă enorm pentru 
Hunedoara. In fapt, 
un salt fundamental 
In marele circuit in
dustrial al tării. Hu
nedoara este aatăz! 
una dintre cete trei 
vetre puternice de foc 
ale jărll. Dar pentru 
Florian Glurcă cum 
pot ti numiți acești 
an i ?

s-au forjat caractere, 
s-a statornicit spiritul 
de echipă, s-au corec
tat sl s.' corectează 
necontenit apucăturile 
străine care Un de 
zaura ce izbucnește 
dteodată In om,

..Să fim oameni de 
omenie. In muncă. In 
familie, si societate* — 
lată motto-ul «ub care 
echipa prlm-tooltoru- 
lul loan Cetățean 
muncește pentru a n- 
duco In fluxul vital al 
economiei cit mai 
niult metal. Colectivul 
uzinei maramureșene 
s-a angajat să reallze-

vreoță vom mal 
200 de tone.

— Mergeți la 
ferlnță. deci, cu 
cuvlnt „greu". ;

— E cuvin tul nostru J 
obișnuit, de olclari. ț

Iile TANÂSACHE 
Vaslle GAFTONE 
Sabin 1ONESCU

con-
un

ATLETISM — Alfi doi sprin
teri sub 10 secunde I

Eddie Hart și Ray Robinson, doi Moscova, care n între cat 
atlell americani de culoare, au csa- 

. lat recordul mondial Ia 100 m olnt cu 
timpul de 9':0ri0. sporind la dncl nu
mărul sprinterilor care au învins 
bariera ..celor ltri-Unait record mon
dial a fast egalat In nroba de 880 m 
plat de către Dave Wolile cu 
r44”3/10. Aceste performante au fost 
realizate in cea de-ft treia zi a con
cursului de selecție ..olimpică* a at- 
lelilor americani ce se desfășoară in 
localitatea Eugene (Oregon).

’ *
Pe stadionul ollmnic din Helsinki 

s-a desfășurat un concurs de aile- 
Hsm. la startul căruia au fost nre- 
zențj 70 de sportivi din mal 
țări europene.

Confirmlnd forma bună manifesta
tă in acest sezon, suedezul KJell 
Isaksson, corecordman în nroba de 
săritură cu prăllna. a terminat Învin
gător cu performanta de 5.50 rn. Pe 
locul «eamd s-a clasat Wolfgang 
Nordwlg (R. D. Germană) cu 3.20 m. 
S« pare că noul tip de prăjină pe 
care-1 folosește Ixaksson (ca si ciUva 
săritor! nord-amertcanl) ii conferă 
deocamdată, acestuia un avantaj,net 
In arena europeană. .

Sprinterul finlandez Ralmo Vlicn 
a stabilit un nou record national In 
proba de 109 m plat cu timpul de 
10"l/10, tar compatriotul său Seppo 
Simula a cîștigat proba de arunca
rea greutății cu 19.72 m. Cursa de 
3 O'UO m a revenit etiopianului Mi
rul» Ylfter, cronometrat in 137H”810

i

Fotografii de: Fran- 
else Szabo. Ioan Deak, 
Virgil Onolu

I 
I 
I 
I 
I 
A
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disciplină școlară
!

poziție In perioada vacanțelor, după 
o planificare făcută din timp de că
tre Inspectoratul școlar iudetean (ne 
școli șl organizații pionierești), pre
darea înotului căzlnd In sarcina pro
fesorilor de educație fizică din șco
lile respective, j

Am nrfitat pină aici o primă „ram
pă de lansare*, a Înotului In Sibiu. 
Mal este însă și o nlta. încă din 1970 
am organizat cursuri de învățare a 
Înotului pentru copil preșcolari. Pe 
baza acestei experiențe, incepind din 
acest im, am organizat șl un curo —! 
considerat de unii drept un „act de 
nrea mare curaj* — pentru copiii d§ 
_ 1 anL înșiruirea lor se face in a- 
celoșl bazin de către părinți, sub di
recta îndrumare a unui profesor de 
specialitate. Lucrurile merg cît se 
poate de bine. Deosebit de îmbucură
tor este pentru noi faptul că numărul 
„prichindeilor* care vin la bazin să 
învețe Înotul crește mereu.

Cum spuneam, trei sferturi din co
piii de virată școlară din Sibiu știu 
să înoate. Am dori Insă — și există 
mari po'âlbilităU: — ca ta Mediaș, Ag
nita. Clsnădle șl In alie tocnillățl din 
Județ, inițierea la înot, practicarea 
iul pe tot timpul verii să capete di
mensiuni Cît mal cuprinzătoare.

Not. la Sibiu, nu vom neglija nld 
problemele legate do perfecționarea 

' Înotului, in scopul pregătirii din timp 
a sportivilor de performantă. S-a și 
hotărit, de altfel, ca In vara aceasta, 
vacanța să fie folosită Intensiv de 
către profesorii de educație fizică 
din școlile generale pentru a-și veri
fica elevii Ia capitolul înot. In vede
rea formări! echipelor cu care se vor 
prezenta. Incepind din anul școlar 
1072/1073. la o serie de concursuri de 
înot in cadrul „Diviziei școlare de 
;_ ; „ j* — o fru
moasă Inițiativă locală. Dorim cu toții, 
șl vom face tot ce ne stă In putință, 
ca tradiția natațlel sibiene să fie dusă 
mal departe, cu sucres

Prof. Herbert
WlTTEMHFRGl-R 
maestru al sportului

Închirierea bazinului din Incinta Băii 
populare. Șl, o dată cu aceasta, apro
barea pentru folosirea bazinului in 
exclusivitate de către elevi. Parcă șl 
noi, profesorii de educație fizică, am 
prins aripi : timp de doi ani și ju
mătate, împreună cu colegii mei do 
la colcdra denotație a scolii sportive 
(profesorii Demblțchl. Hellz. Savu). 
am lucrat voluntar die 8—8 ore pe _____ ________ ____ ........... .. .
săplămlnă pentru Instruirea elevilor. am organizat cursuri de invătare a 
Desigur, eram Încă departe de a cu- ’ “ ‘ " ■ ■ j «-
prinde marea masă de eievL Din a-

prea
puncte de vedere . cela

nul școlar 11571—1972 s-a creat Insă șl 
un post special „pentru Învățarea 
Înotului de către copil*. Am conside
rat că e un prilej nimerit pentru a 
pune In aplicare ceea ce pentru noi 
constituia o veche șl maro dorință : 
Înotul — obiect de Invățămlnt obll- 
Bntorlu pentru toți copiii claselor a 
Il-a. Demersuri muncă de lămurire
CU,__ - -
școli, ca șl cu unii învățători cărora 
„le deranjasem programul*. Dezide
ratul a fost. Insă Împlinit, in prezent 
înotul devenind In mod real obiect 
obligatoriu pentru școlari! atașelor a 
Ii-a din întregul oraș Considerăm 
acest lucru ca o experiență valoroa- 
șâ, unică In țară, de altfel, o acțiune 
care no dă mari satisfacții. Micii șco
lari sa perindă zilnic la hala de Înot 
Intre orețe 10 șl 18 (coIncIzM cu ore
le de educație fizică) limp de 8 săp- 
tămlnl. fiecare clasă beneficiind In
tr-un an de 18 oro pentru învățarea 
înotului. ‘ înot a municipiului Slluu’

Obligativitatea Introducerii înotului 
In toate școlile constituie pentru noi, 
profesorii, și un excelent prilej de se
lecție n cetor mal talentate elemente 
pentru înotul de performanță- Evi
dent. mulțl elevi din clasele mai mari 
n-au „prins* obligativitatea orelor de 
inoi. Acestora, bazinul le stă la dis-

a. Demersuri, muncii de lămurire 
unele cadre de conducere ale unor

multe

FOTBAL — E rîndul cupe
lor naționale.

ILF. A GERMANIEI. în final» 
„Cupei R.F. a Germaniei ia fotbal*, 
disputată In Hanovra in prezența a 
35 wO spectatori, echipa Schalke Oi 
din Gelsenkirchen a învins cu sco
rul de 3—0 (2—0) formația Kalsers- 
lautern.

(Urmare din pag. D

cil. Experiența bună trebuie porra- 
larlzată. iar neajunsurile constatate 
scoase la iveală pentru a Dulea fi 
Înlăturate. Asemenea situații se con
stată si inlro diferitele stațiuni din ju
deț. Recoltarea line do două săplâ- 
mlnL Dar. In acefilc două săpiămlnl. 
trebuie efise muncească din nlln. lată 
de ce se cere ca n-aste tot. conduce
rile S.M.A. «ă organizeze In așa fel 
munca incit zorile sâ-1 găsească ne 
mecanizatori In clmn. Iar mașinile eA 
fie folosite din plin.

— Fa linsă cooperativa din Golcea 
Maro a fost repartizat no lingă de
legatul direcției agricole de la con
siliul intercooneratlst sl unul de la 
U.J.C.A.P. Cu ce vă ajută ?

Cezar IOANA
corespondentei „Scinteii*

N. R. La ora cînd apare a- 
ceastă ediție, finala „Cupei 
României* ta fotbal, Rapid— 
Jiul, se află in curs de desfă
șurare pe stadionul „23 Au- 
ffusi* din Capitală,

A venit, a oftat 
și a plecat

lăsînd treburile baltă
Ultima zi din Juna Iunie, ora 8 

dimineața. Tlmn Drielnic Denlru re
coltat. în birourile sl pe eăllîo clă
dirii Direcției agricole iudetenc Doll 
era un adevărat furnicar. Multi din
tre TOecinllsții direcție! întocmeau fel 
sl fel de ritualii. ARII, din unitățile 
de uroducUe. nsleaDtă ne la usi să Ie 
vină rindul centru rezolvarea unor 
oroblcme de campanie. După ora 10. 
la direcție atmosfera s-n mal liniș
tit Am Dutut aă-l răr>a«c citeva mi
nute directorului general al direcției. 
..Specialiștii noștri — snunea C. Glă- 
van — sint pe teren. Flecare răspun
de de un consiliu iniercooperatlst 
Cu exceolla directorilor adiunctl șl a 
unor sefl de serviciu care mai vin

din dnd’In dnd să rezolve corespon
dența urgentă, toll au ■sarcina să aica 
acolo unde au fost renartlzatl Dină ge 
Încheie camoanla do recoltare a Du
ioaselor*. ________ __ ... „j„.„ .

— Numai că aceste exceolll slnt — Cu ce nu tea să ne ajute ? I Cînd
cam multe. După cum s-a putut vcdesi, - -..............
rauițl din spectallstil direcției erau in 
birouri. Dar gă-I lăsăm în s&ernntacă 
®s vor dezlipi de ele si vor merge In 
locurile unde nu fost repartizați. Să 
vedem ce fac cel care aint ne teren. 
Redăm fotografia fantelor Intlinlte la 
consiliul Intercoooaratlst din comu
na Birca.

Stadiu] lucrărilor sl îndeosebi al 
recoltatului oăloaselor diferă foarte 
mult de la o unitate la alta. In tlmn 
ce coonerntlva „Drumul lui Lenln* din 
comuna Birca a terminat recoltatul 
năsoaselor, in Golcea Mare, din cele 
739 lin cu Hriu. la 1 Iulie mai erau 
de recoltat 359 ha. Muncesc oare mal 
urmi țăranii cooperatori din Golcea 
Mare dedt cei de In Birca ? Nld vor
bă. însuși directorul S.M.A. Birca. 
Ing. Victor lonaș. susține că cot de la 
Golcea > Mare sint ceh mni harnici. 
Dacă e cazul sl duminica vin la 
lucru.

— Cum explicați rămtnerea în urmă' 
la recoltat in unitatea dumneavoas
tră 7,-1-am Întrebat pe Dumitru Dl- 
nlsor. Dro.sedlnlele cooperativei Golcea 
Mare.

— în primul rind S.M.A. nu a fă
cut o rennrtlzare judicioasă n mași
nilor In funcție da guorafotele exis
tente cu pfiloase In fiecare unitate. La 
cooperativa neastră. pentru 939 hecta
re năloase au fost reaartizaleO com
bine. tot atîtea cite slnt si la coo- 
neratlva „Drumul iul Lenln* din 
Birca bentru 580 hectare năloase. O 
combină C 3 rcnartlzatfl Ia noi In 
urmă cu 4 ani nu a funcționat nici o 
z! din cauza unor defecțiuni de fa
bricație. iar combinei Gloria II lin
sese piesele de schimb. Iată de ce am 
rămas In urmă la recoltat

oftam eu. oftau 81 el — ne-a răspuns 
oftJnd din nou Dumitru Dinlsor.

Am vrut să cunoaștem sl modul 
cum reprezentantul direcției agricole 
pe Ungă consiliul Intercoonerattat de 
care line sl Galicea Maro a snrillnlt 
unltflliie respective în camoanta de 
recoltare. Nu numai că nu l-am să- 
flit pe ..teren*, dar nici directorul 
S.M.A.. nld președinții cooperative
lor pe care le-am vizitat nu sUnu rine 
este. Dg ce ? Pentru simplul fapt că 
Inginerul Ion Hondor. de In Direcția 
agricolă județeană, s-n ocupat numai 
de o singură cooperativă (Drumul Iul 
Lenln din Blrea) : ciad aceasta a ter
minat recoltatul griului, specialistul 
direcției a fost chemat la ludei să în
tocmească niște flltuatll.

SL In timp ce snetfalIstU direcției 
se ocuoă de întocmirea unor sltuatil. 
in unitățile de care răspund o serie 
de probleme stau nerezolvate. La 
Golcea Mică g-a onrit balotatul oale
lor Încă de oe 29 Iunie din cauza 
linsei de sirmS : la Dunăreni 4 com
bine lucrează numai cu lumfltate din 
capacitate, ca urmare a dispersării lor 
si a imposibilității de a se In
terveni operativ cl nd se Ivesc defec
țiuni : de 4 ani de zile, deși prin 
cotmeraUva de la Golcea Mara s-au 
perindat matorilatoa Koeclallslllor de 
la direcția agricolă județeană, nu s-a 
găsit nimeni să dea o soluție pentru 
schimbarea unei combine cu defecte 
de fabricație.

In fata unor astfel de fapte se mal 
pune oare la îndoială oportunitatea 
prezentei permanente a specialiștilor 
de la direcția ludeleonă In unltătila 
agricole ?

Nlslor TU1CU 
corespondentul „Scinteii
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răsfoind presa străinăȘI DISCRIMINARE

MÎNA-ROBOT

CONTINENTELOR

PETROLIER

BARICADE ÎMPOTRIVA

algeriană a 
de

„Locuitorii satului Tollesbury 
din Essex te pregătesc de luptă. 
Unii' chiar au Întocmit un plan 
de baricadare a străzilor si de 
distribuire a armelor de foc".

e fosili soldaU bl 
imărădune părerea 
preferii eă-i 

amin fese di

NOI ARGUMENTE LA TEORIA DEPLASĂRII

transformat „aceri
T." — cum se ex

Mirror" —

cererea . i. 
mină liberă in . 
forte împotriva acțiunilor organiza
ției da guerilă „Tupamaroa”. Un pro
iect de lege guvernamental privind 
legea asupra securității se află, de 
a-semenea, In discuția Camerei de- 
putaților. Acest proiect de lege nr 
urata să înlocuiască legea excepțio
nală prin care a fost introdusă „sta
rea da război intern".

„Business Week*1

CEL MAI MARE

descoperit 
oamenii de jlifefâ 

consideră cd falia continuă »d 
se adinceuscă ți, ca urmare, A- 
frica te îndepărtează încet da 
Europa.

principală furnizoare a
Angliei de produse alimentaro, fji 
exprimă Îngrijorarea că, pd viitor, 
exporturile sale agricole (zahăr, 
carne, fructe, legume șl produse 
lactate) vor înllmpina dlflcuități 
considerabile pe piața britanică.

mațl. La tnjjfiniea de aproape 
105 metri insă groaza luă locul 
enfurtarmului : zmeul s-a răsu
cit cu 180 grade, iar; sportiv.ul.se 
zbătea in plnza aparatului sâu 
de zbor, cere era tlrit de clnt, 
spre țărm. Se rupsese un cablu 
de stabilizare ți prăbuțlrea nu 
a mai putut fi împiedicată. So- 
locsW, in vlrstă de 2S de ani, 
a încetat din viață in spital.

NEGOCIERILE AMERICANO- 
PANAMEZE ÎN PROBLEMA 

CANALULUI

accesibile omului: In cuptoare 
de topit metal. In turnătorii, 
In adlncul oceanelor, la explo
rări geologice dificile etc. Ro
botul, uțor transportabil, poale 
fi inclus In liniile automate de 
producție ale unor întreprin
deri industriale.

Intre Gibraltar fi Insulele A- 
zore, are o lungime de 300 km, 
o lățime de IJ» km fi o adln- 
cime de 300 metri. Ir.truclt pe 
fundul ei nu s-au 
sedimente,

dcrațle! Franceze Democratice a 
Muncii asupra programului comun 
de guvernare adoptat de Partidul 
Comunist Francez șl Partidul So
cial 1st. Cele două delegații au acor
dat o atenție deosebită . analizării 
condițiilor economice ale transpune
rii în practică a acestui program.

runda. Ca urmare, ma
joritatea copiilor negri 
râmin In afara, școli
lor.

Pentru copiii negri 
obligativitatea lnvăță- 
mlntuiui este prevă
zută numai in cazul 
cind „populația bâ.țli- 
nașă este in stare ffiă 
pună la’ dispoziție fon
durile necesare In a- 
ccst «cop. Iar econo
mia bantustanelor (re
zervațiile destinate 
populației negre) eă 
absoarbă un număr 
sporit de absolvenți 
ar școlilor”. Condiții 
care, din motive lesne 
de înțeles, nu pot fi 
realizate... Economia 
bantustanelor, de pil
dă." este dintre cele 
primitive, llmitlndu-s® 
la agricultură și la 
creșterea vitelor, prac
ticate In condiții rudi
mentare, precum si 
la un număr do ate- 
bero meșteșugărești.

Un grup de ingineri de la 
Centrul de calculatoare elec
tronice din Leningrad a con
struit un model1 de mini-robot 
(In fotografic), utilizabilă In 
numeroase domenii de activi
tate. Ea poate lucra eu precizie 
ta medii fnacccslbUe «au greu

CARACAS 2 (Agerpres). — într-un 
comunicat comun publicat la Caracas, 
Partidul Comunist din Venezuela șl 
Partidul Uniunea Republicană Demo
cratică (U.R.D.) Lșl exprimi hotărirea 
do a lupta jpenlru apărarea drepturi
lor oamenilor muncii venezueleni ți 
pentru victoria forțelor coaliției do 
stingă In alegerile generale, care vor 
avea loc In anul 1973. Comunicatul a 
fost adoptat In cadrul, uhel rintrunlfl'. 
la caro au participat delega ții âfe ce
lor două partide, conduse da.'secre
tarul general al P.C, dtn Venezuela, 
Jesus Faria, șl, respectiv, do secre
tarul genoral al U.R.D., Jovito Vil
lalba. Partlclpanțli la întrunire nu 
subliniat necesitatea întăririi Frontu
lui Național Popular clin Venezuela, 
din care fac parte cele două partide.

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). - Cu 
numai 8 voturi In plus, parlamentul 
Uruguayan a holftrH prelungirea pină 
la 22 iulie a ..atari! ele război Infern" 
șl suspendarea pe SO de zile a garan
țiilor constituționale.. Parlamentarii 
reprczenllnd gruparea de coaliție 
„Frente Ampă!o“ au votat Împotriva 
acestei boteriri. ..Starea do război ln- 
tern“ a fost Instituită la 13 . april te ta 

guvernului ^pențrui.^ Mea 
.ă la adoptarea unor măsuri

GENEVA 2 (Agerpres). — Io Ge
neva sa deschide luni cea dc-a 53-a 
sesiune a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOSOC). Prin-, 
dpalele puncte aflate pa ordinea de 
zi slrit mediul înconjurător, știința și 
tehnologia, problemele țărilor In curs 
do dezvoltare șl al doilea deceniu al 
dezvoltării. Totodată, consiliul va 
examina raportul anual al Înaltului, 
comisar al Națiunilor Unite pentru 
refugiați și va deschide o dezbatere 
privind rolul organizațiilor speciali
zate ale O-N.U. față do țările In cura 
de dezvoltare.

Discursul Inaugural al reuniunii vn 
fi pronunțat de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

ALGER 2. — Corespondentul Ager- 
pres, C. Benga, transmite : Duminică 
dimineața a sosit 1a Alger delegația 
de partid șl guvernamentală română, 
condusă do tovarășul Paul Niculescu- 
Mlzil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, , vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pentru a lua 
parte la festivitățile prilejuite de cea 
dc-a X-a aniversaro a proclamării 
independenței naționale a Republicii 
Algeriene Democratice șl Populare.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., președintele

Se pare că două din conti
nentele lumii — african fl 
european — te fndcpdrieard 
încet, dar continuu, unul de 
celălalt. Acesta este rezultatul 
la ' care a ajuns o expediție 
maritimă engleza In curtul că
reia, pe fundul Atlanticului, 
s-a descoperit o nouri falie — 
denumiîâ „Gloria Fault". Ea 
sa inițnda In direcția «l-tresf,

______ 1973,,; și 
Marea Britanic. Se știe că. o dată 
Intrată In Piața ", comună. Marca 
Britanic nu, va mai putea Importa 
,ln mod llbsr din terțe țări nici un 
fel de produse. Toate Importurile 
exiracomunltare ale „celor zece" 
vor fi supuse unor restricții ți ta
rife vamale greu de escaladat.

Banca centrală
«mAs o monedă de argint 
cinci dinari, cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a Zilei 
naționale a Algeriei. Pe una 
din fațete se află gravată o 
sondă fi un spic de gria, sim- 
boUzlnd revoluția industrial-a- 
grară a țării, iar pe reversul 
ei inscripția „Republica Alge
riană Democratică ti Populară".

paris Reuniune

vcrsiifițl dtn Republica 
1-Atricană ca șl in 

fața parlamentului din 
Capetown au avut loc 
demonstrații ale stu
denților șl altor cate
gorii sociale, adversari 
al regimului de apar
theid, împotriva prac
ticilor discriminatorii 
față de populația 
băștinașă In ce priveș
te Invățămlntul.

Intr-adevăr, Inv’ițfi- 
mintul elementar "este 
obligatoriu și gratuit 
numai pentru copiii 
albi. După cum reiese 
din statistici, in timp 
ce in R.S.A. ®o alocă 
anual, din fondurile de 
stat, pentru școlariza
rea unul copil alb 210 
do rnnds. iar a unul 
copil metis — 60 de 
rands, pentru un copil 
negru suma respectivă 
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PARIS 2 (Agerpres). — La Paria 
a avut loc o reuniune a delegațiilor 
Partidului Comunist Francez .și Con
federației Franceze Democratico a 
Muncit (C.F.D.M.). conduse de se
cretarul general adjunct, ai P.C.F. 
Georges Martha's. șl, respecilv, de 
secretarul general al C.F.D.M.. Ed
mond Maine. După cum anunță zia
rul „l'Humanltă”. delegațiile P.C.F„ 
«l C.F.D.M. au procedat la un schimb 
da păreri ți Informații tn legătură 
cu situația Politică din țară, proble
mele sociale șl revendicările oame
nilor muncii francezi. Delegația 
P.C.F. a informat delegația Conîc-

Presa Internațională 
anunța, nu demult, 
că in numeroase uni
vers! Uh 
Sud-i...

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Administrația Națională pen
tru Aeronautică șl Cercetarea 
Spațiului Cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat programul zborurilor 
spațiale americane, după Înche
ierea programului „AnoMo". Ast
fel. la 1 mal 1073. va aven loc 
lansarea echipajului misiunii 
„Skylab”. Primii cercetători ai 
„Laboratorului cosmic" vor efec
tua. timp de 28 de zile, o serie 
de experiențe urmărind. în spe
cia!. delectarea . resurselor natu
rală din, zonele neoopulhîe, «au 
greu, accesibile -de Pe Terra. 
„Sejurul" spațial al, celor trei 
membri ■ ni echipajului va . avea 
si valoare de test medical, reac
țiile organismelor lor contlnd in 
mare măsură pentru continua
rea programului conform căruia 
alte două echipate urmează «a 
petreacă tn „laborator" die M 
de zile.

Programul N.A.S.A. prevede, 
de asemenea, un zbor combinat 
amerlcano-soviellc (imnllclrid. In 
esență, cuplarea navelor spațiale 
„Soiuz" șl „Apollo") pentru anul 
1073. Iar lnceplnd din anul 1078. 
o boaată activitate a ..navetei 
spațiale”..'Aceasta, reamintește 
N.A.S.A.. va decola ca o rachetă 
șl va ateriza ca un avion. Spre 
deosebire de navele cosmice 
„clasice”, naveta enatială va pu
tea fi reutlllzată. sneelallstli 
contlnd pe circa 500 de zboruri 
dus-lntora. cu durate variabile, 
pini la 30 de rile.

Militarii americani intorți de 
ps fronturile de luptă din Inț- 
dochina cunosc o nouă dramă 
— aceea ă readaptării la con
dițiile vieții ciclic. Despre coral 
dlțille vitrege in care se prol 
duce această readaptare scrie 
revista „Business Week" din 
.New York, pe baza discuțiilor'

S3 nu uităm, subliniază mi- ’ 
blleațla new-yorfccză, că acești 
tineri nu fost Înrolați sub arma 
Imediat după terminarea cole
giului șl ca urmare el nu bb pri
cep să facă altceva deeft ce nit 
învățat la armată. Coșmarul gă
sirii unei slujbe le complica 
existența șl așa destul de agltaj- 
tă." Munca le-ar putea ușura 
mult tranziția spre o viață paș
nică." Dar in condițiile unei cop!- 
lunciurl economice slabe, ctr.d 
orice cetățean american poate 
să-și piardă slujba, este foarte

corniJiului popular: Județean, șl Pe
tra Burlacu, adjunct al ministrului 
afaceri loc externe.

Pe aeroportul Dar el Beida, dele
gația- rotnănă a fost salutată de La. 
ynchl Yakar, ministrul nigerian al co
merțului, Mohamed Kabouln, șeful 
departamentului „Organizații da 
masă” ni aparatului central al, parti
dului Frontul de Eliberare Națională, 
do funcționari superiori ni Ministe
rului AfacerDpr Externe șl al Minis
terului Apărării Naționale.

Âu fost prezenți Ștefan Mlhaj, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia ‘ la Alger, membri ai ambasada! 
române.

KIEV 2 (Agerpres). — La 
Kiev s-au deschis, duminici, 
lucrările celui de-al 9-lea Con
gres internațional de geronto
logie, la care iau parte oameni 
de ftiințd din peste, 10 de țări. 
Din partea țării noastre parti
cipă o delegație condusă de 
prof. dr. Ana Aslan, directorul 
Inftilulului de geriatrie.

Cu prilejul congWului, In 
capitala Ucrainei s-r. deiehis 
o expoziție internațională de 
aparatură ți preparate medi
cale, — „Geronlologla-72". Ro
mânia' este prezentă cu un 
stand de medicamente ce ilus
trează elocvent realizările de 
prestigiu ale oamenilor de fii- 
înță fl ale indusiriel de medi- 
camente romAriețil In domeniul 
gerontologiel ți geriatriel.

Nici vorbă nu țx>ato 
fi de o economie ca
pabilă ®ă absoarbă un 
„număr it de ab
solvenți".

Tocmai de aceea, 
discriminarea in do
meniul Invățfimlntulul 
și celelalte prevederi 
discriminatorii ale le
gislației de apartheid 
preocupă îndeaproape 
cercurile progresiste 
din H.S.A, In ordinea 
Importanței, această 
problemă «e situează 
pe locul doi, Imediat 
după discriminarea in 
privința aâlnrizăril.

In fotografie : In 
timpul unei demon
strații la Universitatea 
din Johannesburg. Po
liția intervine cu bru
talitate Împotriva mn- 
nlf&slațlllor, operlnd 
numeroase arestări.

CIUDAD DE GUATEMALA 2 (A- 
gerprea). — .Miniștrii de externe al 
Salvadorului șl Hondurasului au Ini
țiat convorbiri In capitala gtiatema- 
Iez4 în vederea încheierii unui tratat 
de pice..; prin care si; se puhă^eapit 
eontllclulul din timpul r&zbolnlul 
din 1969 — Informează agenția Pren- 
oa Latina.

Opinia publică din cele două țări a 
salutat Inițiativa, iar presa guatema
leză lșl exprimă Încrederea că se 
poate ajunge la o reglementare a 
problemelor divergente dintre Salva
dor șl Honduras, deși nozllLile celor 
două părți «int încă depărtate. Minis
trul de externe al Hondurasului. An
dren Alvarado. a cerut Diata unor 
compensații pentru distrugerile pro
vocate de trupele ealvadorlene în 
timpul războiului de 103 de zile, cu
noscut sub denumirea de „răzlwlul 
fotbalului". Pe de altă Darie, minis
trul de externe al Salvadorului. Wal
ter Berke. dorește eă fie reglemen
teze in favoarea cornmlrtoliior săi 
regimul iuridlc In zona de frontieră 
pe o porțiune de nnroximatlv 386 km 
pfitrațl In teritoriul Hondurasului.

„Încheierea unui tratat 
trebuie să țină seama 
de aspirațiile poporului 

din Panama"

de exemplu, pe feștila Wight a 
aprat loc un festival asemănă
tor, care a t 
colț de paradii” — 
prima ziarul „Daily 
felr-o, „ladă de gunoaie". Și fe 
alte localități «e iau măsuri de 
prevenire in acest sens. In ci- 
trinclc rcifauranfelor fi cafe- 
barurilor au apărut note cu ur
mătorul conținut : „Conducerea 
Ifl rMcrrd dreptul să refuze a-i 
servi pe hippies fi pe alțl inde
zirabili". Un proprietar de res
taurant, Stanley Jackton. din 
St. Ives, declara corespondentu
lui ziarului „Times" : „Acești 
indipizl constituie o ofensă 
pmtru clientela mea obișnuită 
fi de aceea nu-mi pol permite 
td-l las fedunțru”.

La prima vedere s-ar putea 
crede cd este vorba de o țtire 
din timpul războiului, clnd hlt- 
lerițtil amenințau Anglia cu "o 
invazie. In realitate, ea a fost 
publicată in ultimul număr din 
„Sunday Times". După cum 
sublintarf sdpîdmfeaîal. sa
tul Tollesburii este .nmenin- 
țal" cu ținerea unui festival pop. 
Or, se file din experiența al
tor localități britanice ce 
se Inflnipld In asemenea îm
prejurări, etnd mlj de hippies 
se află la un loc. Anul trecut.

CIUDAD DE PANAMA î (Ager
pres). — „Negocierile ' ca Statele 
Unite in problema canalului Panama 
trebuie să dueă la ilncheierea unul 
tratat care să țină seama de as Pi ra
țiile poporului din Panama” — a 
declarat președintele guvernului' pa
namez, generalul Omar Torrijos. In
tr-un Interviu acordat coresponden
ților prese! slrălne. El a subliniat că 
această cale navigabilă „trebuie să 
se afle sub Jurisdicția statului, pa
namez și să servească Interesele tu
turor popoarelor”.

„S.UJL trebuie sa caute 
stabilirea de relații diplo
matice cu R. P. Chineză p° 
baza recunoașterii faptului că regi
mul da la Pekin este singurul repre
zentant legal al Chinei* — a declarat 
senatorul american George McGovern, 
principalul candidat la obținerea În
vestiturii Partidului democrat pentru 
alegerile prezidențiale din noiembrie 
a.c.. din S.U.A., răspunzlnd la o serie 
de întrebări adresate de agenția de 
presă Japoneză ICyodo.

După vizita ouciaia in- 
iprinsă în Franța,

iele Tunisiei, 1-Inblb Bourgulba, a 
apreciat, Intr-o declarație făcută la 
înapoierea sa la Tunis, drept „deo
sebit de fructuoase” convorbirile pe 
care le-a avut cu președintele Geor- 
gea Pompidou. „Tn prezent nu mal 
există nici o problemă in suspensie 
intre Tunisia șl Franța” — a spus 
șeful, sloiului tunisian.

Poliția rhodesiană a oîres- 
tat 40 membri ai mișcării 
de eliberare națională din 
această țară, Congresul Național Afri
can, Informează corespondentul din 
Salisbury al ziarului „Dally . Tele
graph”. Acțiunea face paria; dlntr-o 
campanie pe care regimul rasist o 
desfășoară In prezent In scopul de a 
determina populația de culoare să 
accepte condițiile acordului încheiat 
Intre Londra șl Salisbury.

După cum se știe. In vjltoarca. 
organizație economică vest-curo- 
peană lărgită urmează să Intre, 5n- 
ceplnd _<te la 1 Ianuarie

greu pentru un tînflr fost mili
tar sa găsească ceva de lucru. 
Aproape o treime din numărul 
celor înscriși pe listele oficiilor 
do plasare din S.U.A. slnt fosil 
militari. în cea de-a doua Jumă
tate a anului 1£F71, demoblllzațll 
în virată de la 20 la 24 de ani 
constîtutau 12,4 la sulă din tota
lul șomerilor înregistrați. Este, 
șl mal grea situația celor de cu-' 
Joare. Procentul soldațllor negri 
întorși de pe front și care n-au 
de lucru depășește în prezent 17' 
la sulă.

Mulțl dintre 
exprimă cu ai. 
că America preferă eă-i uite 
pentru că el- amlnteac dl do 
nepopular a devenit In S.U.A. 
războiul din Indochina.

Unii Încearcă să-și recapete 
vechile looiri de muncă, dar 
șansele sini mici. Ca rezultat al 
restrlngeril producției, numeroși 
muncitori și funcționari nu fost 
concedlațl, Iar «indicatele, după 
cum cele șl firesc, ajută pe șo
meri și nu po demobilizași care 
au parlldDat la războiul din 
Vietnam. După opinia Iul John 
Caldwlll, „veteran” din San 
Francisco, perspectivele devin șl 
mal întunecate pentru cel core-si 
pierd, parțial, validitatea : „Po 
aceștia, comnanlilc II așează în 
ultimele rinduri. Practic vor
bind, nu lo mal rămlne nld o 
speranță că vor fj angajați”.

înainte do a fl încorporat In 
armată. Karl Wilber a absolvit 
Facultatea de sociologie a Uni
versității Taft întors din Viet
nam, a început să peregrineze In 
căutarea unei slujbe. S-a adre
sat unor bând, companii de asi
gurări șl diverse alte firme. 
Multă vreme încercările au ră
mas infructuoase. Pretutindeni 1 
B-a răspuns că pregătirea Iul 
este superioară exigențelor pos
tului ca 1 se oferă. „Aveți o ca
ll ficore prea înaltă", era el refu
zat cu amabilitate. Vicepreședin
tele unei mari companii 1-a‘sfă- 
lult să urmeze doctorantura. „Ce 
aș mal putea să aștept de Ia 
titlul de doctor — l-a răspuns 
Wllber — dacă în prezent sini 
•supercalIficat- șl nu pot sfi-ml 
fac un rost In viață 7“ în cele 
din urmă sociologul Wllber a 
devenit contopiși la un spital

Dacă nu se vor produce îm
bunătățiri In economie — con
chide „Busslnes Week” — situa
ția demobîUzaUlor va continua 
să rămlnă sumbră.

„Laboratorul cosmic 
cuplul „Soiuz-Apollo 
„naveta spațială" - 
PROIECTE ÎN PRC 

GRAMUL N.A.S.A.

BELFAST 2 (Agerpres). — La nu
mai cltevn zile de la Intrarea In vi
goare a ..încetării focului", anunțată 
de organizațiile populației catolice 
din Irlanda de Nord, noi elemente de 
tensiune se fae simțite în această 
provincie. Astfel, principala grupare 
protestantă paramilitară „Asociația 
pentru apărarea ULsternlul” 3 mobili
zat pe cel aproximativ 29 060 de 
membri ai săi. care au ridicat barica
de. transformlnd cea mai mare narle 
a cartierelor protestante din peste 12 
orașe nord-lrlamleze In „zone Interzi
se”. Membrii organizației s-au insta
lat vineri noaptea ue baricade, Later- 
zlclnd unităților britanice, caro s-au 
abținut ®ă intervină, să năt,rundă In 
aceste zone. Un purtător de cuvlnt 
al asociației a precizat că baricadele 
vor fl menținute permanent, dacă 
autoritățile britanice nu vor acționa 
pentru desființarea „zonelor Inter
zise” similare din cartierele catolice.

S-âu înregistrat, de asemenea, o 
eerie de schimburi de focuri între 
membrii unor organizații ostile Pro
testante șl catolice. La Belfast. In 
cursul unul astfel de Incident, au 
fost uciși doi civili, iar alU trei au 
fost răniți.

Oilo. Peste 7 000 do persoane au demonstrat recent pe slrâzilo capita
lei norvegiene, exprimlndu-ți dezaprobarea fajâ de aderarea jârii lor 
la Piaja comunâ. Nemulțumirea unor largi pdturi alo populației aces
tei țâri este alimentate de faptul câ intrarea In vigoare, in momen
tul aderârii, a reglementerilor agricole comunitare se va repercuta, 
In mod nefavorabil, asupra prețurilor unor produse de pe piața 

Norvegiei

—------------ -- ...LA CANBERRA --- ------------------

coastelor japoneze. Se prevede 
cc, feed In acest an, petrolierul 
să efectueze primul sdu drum 
comercial spre Gol/tțl Perslc.

In Franța, la 20 km de Mont
pellier, ' pe meiul Medltcranel, 
norocul l-a părăsit po temerarul 
George Paul SolovsM, campion 
ta zborul cu „zmeul" In Statele 
Unite,, unde acest sport se bu
cură de ‘ mare popularitate ! 
După ce o barcă cu motor l-a 
tras tn larg, el ți-a luat zborul, 
debcraslndu-sc de schiurlle de 
apă. Privllorii erau enluztaș-

In favoarea dezvoltării 
relațiilor comerciale între 
Statele Unite și Uniunea So
vietică s_a Pțvnunlat ministrul 
oraierțulul al S.U.A...P. Pitereon. înt
ind cuvlnlui la conferința Asociație! 
naționale a fabricanților de automo
bile do la Detroit, ministrul american 
a subliniat cft relațiile comerciale In
ternaționale contribuie la dezvoltarea 
economiei naționale și la realizarea 
pound!' externe. ‘

De nenea, cu prilejul unei vizite 
oficiale la Bruxelles, vlcepremlerul 
Australiei, John Anthony, a remis 
Comisiei C.F..E. un memorandum. 
Australia,

Acorduri cgiptcniio-Hh’c- 
jjg. Aziz Sedkl, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Arai» 
Egipt, șl AMul Salam Jolloud, mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, ministru al eco
nomiei, Industriei șl finanțelor, au 
semnat, la Cairo, mal multe acorduri 
vlzind consolidarea cooperării dintre 
cele două țâri membre alo Confede
rației Republicilor Arabe, în nume
roase ’domenii, de activitatea, infor
mează agenția M.E.N.

Delegația de muncitori 
americani,,rara « vi/-tft-|a 
R, P. Chineză, a fost primită do Ken 
Blao, șeful secției pentru legături In
ternationale a C.C. al P. C. Chinez — 
anunță agenția China ■ Nouă.

După vizita oficială In
tre!

DIN PESTE 12 ORAȘE TRANS
FORMATE IN „ZONE INTER
ZISE” • INCIDENTE SOLDATE 
CU MORB SI RAN1B LA BEL- Secretanil general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, care re 
află la sesiunea E.CO.S.O.C de la 
Geneva, a avut o Întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, Otto Wlnzer. Comunicatul 
dat publicității la Încheierea întreve
derii .precizează că „Otto Wlnzer l-a 
informat pe Kurt Waldheim despre 
stadiul negocierilor dintre cele două 
etate germane".
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