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rinței cvadripartite de la Paris,

autorității trusturilor tn domeniul 
pregătirii, In toate fazele." a lucrări
lor înscrise In planul de Investiții. 
Pentru a-sl desfășura activitatea In 
condiții normale, constructorii- tre
buie. In prealabil, aă contracteze ma
terialele șl unele utllaie de execuție, 
să asigure necesarul de tortă de 
muncă, să aleasă soluții tehnologice 
de execuție de marc randament. Or,

tocmai tn această direcție funda
mentală de organizare a șantierelor, 
mal sini-multe de făcut

— Deoarece, plnă

Declarații ale miniștrilor de externe ai

S „REGATA SNAGOV44, o marc

„Sâptâmîna Mârii Baltice' de la Rostock

dus debusolarea Ilo
gică ?

Să stăruim, foarte 
pe scurt asupra cllor- 
va fapte : Nu eu mult 
timp In urmă. E.C. II 
intilnește pe M.N.G. 
Tinâr prezentabil. ve
nit dlntr-o tară africa
nă „pentru atudll su
perioare'1. Declară că 
„dincolo" ore o situa
ție materială de In- 

■ vidlat, că nu .js-b decis 
Încă ce studii să ur
meze0. dar că. deo
camdată. de vreme ce 
pentru dînsul ea re
prezintă lotul. Inten
ționează să o ceară: In 
călătorie șl...

Fata. Unără. frumoa
să I Ascultă argumen
tele șl, cu ușurință, 
acceptă prietenia care 
evoluează sub privirile 
Îngăduitoare ale Vale- 
riel Rohatca, gazda Iul 
M.N.G. Care-1 rolul 
Valeriel Rohatca aid 1

minciuna de 
amintea. Avea 

șansele să 
decepția ne 
_.,.. să-ri 

urmeze fără poticniri 
existenta firească ală
turi de colegii student!. 
Dar. toate aceste sdMo 
ea le schimbă absurd 
sl de neînțeles, cu o 
neșansă. ale cărei ur
mări le cunoaștem a- 
cum.

Clnd șl cum s-a nro-

Fata ? Minte ușoară, 
15 ani... „Fondul" o 
frapa, ol chema la a- 
ventură. Că Ffit-Fru- 
fnosul el de la volan 
are Jumătate de se
col 1 Că.'poate, ar tre
bui ascultat statul pă
rinților de a mal me
dita asupra acestui 
rriult prea grăbit. să-I 
zicem, totuși, amor ?

Ehei, cum să renun-

donr de „cărămida0 ta nu
fad
să-ți propui mult 
mult, tocmai ca «ă-țl 
depllneștl corect sarcinile 
de serviciu. Altfel 11 se tn- fiindcă ml-am 
torc Împotrivă..

© INTRE REALITATE Șl MIRAJUL VORBELOR COLORATE
• ULTIMUL SEJUR AL TOMNATICULUI FĂT-FRUMOS
• MAREA DRAGOSTE ÎN... PORT-BAGAJUL UNUI „FORD-

MUSTANG".

— Da ji nu. Da. pentru 
că. Intr-adevăr, nu chel
tuim nimic in plus, sau 
dacă cheltuim facem așa 
eă ne coste dt mal puțin : 
autodotare, noi linii ergo-

devărat, care nu mai 
trebuie scuturat de 
minciună.

La volanul unui 
„Ford-Mustnng* a ve
nit de cîteva ori In 
țară, ca turist străin, 
un individ ia 30 de 
ani. Venea să admi
re peisajul românesc 
șl, de fiecare dată, 
găsea .ospitalitate la 
o familie onorabilă 
din București. Totul 
părea coreei, legal.

Corect, plnfi la ul
timul sejur. Fantele 
de W de ani se des
coperă îndrăgostit de 
fiica gazdei care Îm
plinea abia 15 ani.

După ce m-hm sta
bilit in Bucure "t! — 
cu vreo douăzeci da 
ani : ini urmă — ținta 
primului meu drum 
reportericesc o fost u- 
zlna „23 August". Mă 
atrăgeau proporțiile, 
vastitatea ; mă fasci
nau mașinile. Măsu
răm dMffișurarea gi
gantică a lumii din Ju-

periențe da viață, 
eșecurile care laxă 
urme ? Adevărul e că 
mal sini oameni care 
nu știu să decupeze 
realitatea exacta din 
mirajul vorbelor fru
mos colorate. Pentru 
acești naivi „toi, ca 
zboară ge mânlncă". 
tot ce spune omul de 
In volanul mașinii cu 
număr străin e șl a-’

— Nu-ml imaginam 
că un om poate fi 
mințit astfel. Eu Iml 
făceam visuri, nu
tream speranțe. ȘI lată 
că. deodată.»

Vorbele acestea tint 
rostite de o fată fru
moasă. Unără. O fată 
trecută printr-o expe
riență asoră de viată. 
E.C. — ale el tint pro
pozițiile de la începu
tul acestor rinduri — 
avea toate sansele să 
evita 
care 
toate 
ocolească 
cațe o trăiește.

țe Juna la lumea care 
o așteaptă ? ! Pentru 
că spusele „iubitului" 
nu pot fi puse ta în
doială :-pe ea o aștep
ta întreaga lume 
Iată cum acceptă să 
.alerge dună o simplă 
promisiune de mariaj, 
acceptă tentativa . ru
șinoasă de trecerea 
frontierei sub formă 
de... obiect In port
bagaj. Cine ooate ști 
ce vlață-I pregătea 
trecutul cavaler de 
la volanul „Ford- 
Mustang“-uluL„

Aventura eșuează 
aici. Poate, cu între
bările nedumerite ale

stil ? 
ușor 

să nu" fad un lucru decit’ 
să-l faci. Iar „puținii0 
sini , cel care zic că „eu 
mi-o Îndeplinit sarcinile 
de serviciu pe nz!“.

— Spune-mi ce-țl propui 
ca sâ-țl spun...
- Cine stat ?... Păi știi : 

Inginer Slmlon Săpunaru, 
Șeful secțiilor șaslu șl 
S-l MO.

îs. — Programul comun de guvernare 
în dezbaterea Conferinței naționale a

Alte știri șl rezultate sportive 
în pagina a lll-a

P.C. Francez și a Convenției naționale 
P.S. Francez.

nici
..... pe. 

gratis, că el socotesc 
cu exactitate ziua 
scadentei fiecărui su
ri? cheltuit...

Tolu-I ca această 
tu- convingere să nu vină

In tardiv. Vorba aurită,
pe- care .ascunde lnte->țta
re- ' dublon'ă. uneori rhlar 

dușmănoasă, să fie 
de!e>-tată la vreme, 
condiție esențială neu
tru a evita experien
țele neplăcute. unele 
dintre ele dureroase, 
dună cum am văzut 
Ilîo TANASACHE

— Nu Înțeleg. .
t -r Viața,, Șcbuie, văzută 
!n devenire. Producția? , • 
viață. Uite, do exemplu : 
producem tractoare : din ce 
In ce mal multe, diverse, 
mal bune...;

Tractorul ■ corespunde 
tehnic, estetic, funcționa!,

celor de 15 ani I 
Bine. bine, dar fără 
happy-end’ Cum, ma
rea dragoste nu în
vinge ? Fără happy- 
end, fetiță naivă. Fru
mos din partea ta 
că al reținut bine for
mula filmelor east- 
mancolor șl a lectu
rilor mai mult sau 
mai puțin literare. 
Dar, marea dragoste 
nu învinge... Intr-un 
port-bagaî ! Renunță 
la sărutul de adio șl 
întoarce-te ta lecțiile 
lăsate baltă. Trălește- 
ți curat adolescența 
șl nu uita că Intr-o 
z! o să cunoști șl 
happy-end-ul auten
tic care, chiar dacă 
nu va fi adus de un.„ 
„Ford-Mustang", va 
avea cel puțin meritul 
că e adevărat și con
ține adevărata ferici
re. nu mirajul colorat 
al uneț exKen'e ima
ginare, clădită din cu
vinte, Pentru că. duoă 
cum se sile, verba 
volant..

Se înțelege că 
rlștll străini vin 
țara noastră să-ți 
treacă o vacanță ,v- 
conforlantă. să.-se bu
cure de (mmiișețlle 
țării. să cunoască os
pitalitatea șl oamenii 
acestor locuri și, ast
fel. să plece cu Impre
sii de neuitat, care 
să-l recheme iar șl

, .--»r . .ora actuală,
n-am primit toate proiectele de exe
cuție pentru acest an. slntem nevoit!

Ing. Cristian ANTONESCU

Mal intti că se dedda, 
cu Intlrziere aă Înde
plinească formele ce
rute de lege pentru 
găzduirea străinilor. 
(Este locul ®ă pree- 
zăm că respectarea cu 
strictețe a nonnutor 
de găzduire este o 
obligație elementară și 
nu o data, cd certați 
cu legea re fac luntre 
șl punte pentru a ocoli 
acest „amănunt". Va
leria Rohatca tolerează 
apoi inexplicabil che
furile repetate nle 
noului locatar, exls- 
tehța-I mal mult de
ck zgomotoasă. Dar. 
dacă această toleranță 
o punem lingă faptul 
că ti nărui care „uita
se" definitiv să mai 
devină student era 
deosebit de galanton, 
atunci lucrurile, poate, 
se explică.»

Lunile trec, Intenția 
de căsătorie nu avan
sează precum restul 
lucrurilor și curind se 
ajunge ta adevărul 
dur, fără echivoc: 
candidatul perpetuu ta 
studenție nu era decit 
un traficant de valută, 
venit cu, pașaport tata 
In țara noastră — mal 
fusesse cu aceleași în
deletniciri dar, o dată 
prins, e declarat per
soană indezirabilă. Si
tuația Iul de „din
colo"? Minciună sfrun
tată. Setea aa de In-

tejmaționale și naționale ale 

României

© STAGIUNEA ESTIVA 
LA A TEATRELOR LI
RICE

«canină un lung șir de 
acte fără J scrupul ? 
Credulitatea In acești 
refuzați In propria lor 
țară se plătește ecump, 
după cum am văzut. 
La vlrsta elp.'E. C. a 
trecut prlntr-o expe
riență dură, șl . asta, 
înainte de toata, din 
tina el. Ce alt dezno- 
dămtat putea să aibă 
creditarea generoasă, 
lipsită de Judecată ra
țională față de ba
livernele pentru ador
mit copii debitate de 
iubitul „îndrăgostit* ?

Dar oare numai cre
dulitatea generează- a- 
eemenea dureroase ex-

vățătură ? La fe.l. In
tențiile matrimoniale? 
Pe aceeași măsură.

Medltind asupra u- 
nor Inllmplări de a- 
ceastă natură, nu poll 
să nu-ți pul întreba
rea.: cum de acceptă 
unii oameni !să devină 
allt de lessee îprada in
divizilor fără căpătil, 
aventurieri sadea, pen
tru care existența În

tocmai d-ala jiu . și-au fă- 
cuț-o._fiindcă, jl-au .înde-, 
plinit doar sarcinile. Im
portant e să-țl propui rit 
mal mult șl să realizezi ce 
țl-al propus. Parafrazlnd! 
un proverb: „spune-mi ■ . i_ . . , ,
ce-țl propui, ca să-ți spun . ■ e!î , ?? început„trJ JLYl " * să ne..’, autodotăm cu un
case eșu . atelier de autodotare. Săp-

Lămlna viHoare-1 gata.
Spuneai că mal există 

unul, o secție chiar. pe 
uzină. Ce-țl mal trebuie ? 

fi3 ffb - Aata-l „personal".. Șl
/tn I Fim Ss to! -peraxud0. printre al-
V/ S ® W S™ Li u t(î!fî : Bm 0 ’mașină care

“ etn u ta costă- acum 150 000 lei. în
atelierul nostru. II face 
n!ș:e nwJlficări tn valoare 

FF1 ds 30 m ?tl1 !ese ? °
••J H /'/- mașină pentru care dacă
U/j nri a b anl cumpăra-o nm plăti 1
Eix £/ Efa, milion. Totul proiectat șl

S executat ta secție. Să vi!
s-o vezi..

~ ProtT,,,t- 5! oamenii ce 
j| Cr «pun, stat de acord 1
'dfÎHfl IJ ~ Majoritatea — da, pu-
7 COC? ' țlnl nu_:

— Da ce ? Clne-s 
țlnll" 1

— Simplu: mi 
, Flindcă-I mult mal

PVfWl : na-tnm nnwm a ‘ nnrrl , ___

Ce știam despre el: că 
are 38 de ani, este,, căsă
torit și .tată a ' doi- copil ; 
că alcL Ia „Tractorul", a 
venit după ca a terminat. 
In 1959, tot In Brașov, 
„automobile șl tractoare", 
dar că fnce mal mult trea
bă de Inginer „tecemlsl" ; 
că !n 1062 a fost primit ta 
partid, câ are două Inven
ții că este unul dintre cel 
mal buni apectaltaU in re- 
dlmensIonarMi spatiilor de 
producție, sl că t-a adunat 
pe tineri In cadrul cliibuliil 
„Tehnium". Cam asta-1 ce 
știam. I-am sous :

— Să zicem că n-al fi In 
uzină de 13 ani. cl ma! de 
curind. Că al fi un proas
păt absolvent al facultății. 
Cu ce al începe, ce-a! face. 
In primul rind ?

— în primul rind. m-aș 
apuca vlrtoa de treabă sl 
as încerca să fac mai mult 
decit ml s-ar cere. P.entru 
că unor tineri le Intră tn 

gata, slnt tn-cap 
gineri Pe deplin formați 
din prima zi s! că dacă 
reușesc tind vin ta urină să 
«e achite de sarcinile de 
serviciu, au făcut mare eartinllor de ari. Dar 

ml Ine ? Performanțele tre- 
cî i bufe dublate, trlplale. Al-

—« l J 'ele stat cerințele, mllne.
- Nu, nu este I Indiferent Dacil |MS111 1Wi

ce ești muncitor, inginer dacă produci tn 1080 j la
sau riltpcva, dacă-țl veri nivelul ltd T2, ctae te mal

cumpără ? Nu se întoarce 
mare lucru. Trebuie totul împotriva ta ?

mal Si asta, pentru că mal 
in- slnt din ăștia carc-șl spun: 

,Ari ml-am făcut datoria 
lndepiln.lt 

sarcinile de serviciu". Păi

© SCENA - EXPOZIȚII 
ECRAN

Iar pe meleagurile 
românești.

Indivizii despre care 
a fost vorba aici nu 
slnt turlșfi, ci doar 
întinează, numele a- 
cestora.

R.D.. de pildă, revi
ne In țară de mal 
multe ori, mal aies 
după ce-1 cunoaște pe 
Cătălin Dorin, fost lo- 
pograf La o întreprin
dere de prospecțiuni 
geologice. Mobilul a- 
cestur Interes... afec
tiv ? „Pescuirea" unor 
eventuale dale cu ca
racter secret despre 
profesia anterioară a 
lui Cătălin Dorin De 
Ia apropouri .se trece 
la ofensiva directă șl, 
fostul topograf. avea 
să se ronvlngă rece
de că indivizi fără 
scrupule, de teapa Iul 
R.D„ nu acordă 
o ..amabilitate"

î.U.A. — Azi se deschide Convenția Parti
dului democrat pentru desemnarea can
didatului la președinție (Corespondențâ 
din Washington).

© Tokio. — Simpozion internațional organi
zat cu prilejul semicentenarului P. C. din 
Japonia.

© La 3 decembrie
dinR.F.G.

In momentul de fată, tn domeniul 
constrncllllor funcționează 25 organi
zații economice cu statut de centrală, 
in rindul cărora se află trusturi do 
construcții teritoriale (cuprtnrind cea 
mal mare parte a lucrărilor indus
triale). precum și trusturi speciali
zata pe instalații, montaje sau pe ca
tegorii de lucrări specifice, cu par
ticularități proprii unor ministere In
dustriale — energetice, siderurgice, 
minerit. Îmbunătățiri fundare s.o. __

Ce este pozitiv in activitatea lor. ||3 El H IPI IH
cum 1st exercită trusturile drepturile M “ e“a
0! atribuțiile cu caro au fost Inves
tite prin lege, ta vederea Indan’lnl- 
rlii exemplara, a olanului „de,.Inves
tiții ? La diferite obiective.’; trustu
rile «□ posibilitatea (și așa proce
dează ta practică,) să concentreze eu 
promptitudine forța de mtmeă , șl 
mijloacele tehhlee, necesare Intensi
ficării ritmului lucrărilor, noalbilitata 
care, do obiect depășește potenția
lul Întreprinderii do constructll-mon- 
taj din zonă. Aceste resurse se asi
gură cu sprijinul celorlalte unltătl 
ale unul trușt «au ale altuia, O ase
menea practică a intrat cu bune re
zultate. In actiritatea curentă a Trus
tului de construct! l-monta1 centru 
Industria construcțiilor do mașini: 
Trustului de construcSIl-niontai side
rurgice. ambele din București. Trus
turilor de construcții Industriale din 
Brașov sl Cluj ș.a. Tn același timo. 
ne asigură degrevarea șantiere
lor de sarcini neproductive ?l 
orientarea întregului potenitat de 
care dispun ta direcția atingerii 
urnii ritm susținut de execuție 
a lucrărilor. S-a observat, de 
pildă, că mal bine de Jumătate d’n 
timpul personalului tehnic de ce șan
tierele Întreprinderii do construciil- 
montaj nr. 2 din București ora con
sumat cu soluționarea unor problema 
functional-administrative; Toate a- 
ceete activități au fost concentrate In 

^..cadrul unor servicii specializate din 
." cadrul întreprinderii. Iar conducerile 

de șantiere beneficiază acum de po- 
«Ihltltatca reală de a se ocuoa cu 
precădere de soluționarea probleme
lor mojoro ale execuției lucrărilor In 
condiții superioare de productivitate, 
economicitate sl calitate.

Organizarea sectorului de construc
ții Intr-un mecanism Închegat, care 
să contribuie la asigurarea unei efi
cienta economice substantial sporite 
a aetlvltătll de InvcstlUL nu poate fi 
considerată ca fiind Încheiată. In 
acest sena aducem ta discuție unele 
aspecte alo Întăririi autonomiei ei

f o SPORT O SPORT-© SPORT-
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lndepiln.lt
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Apelle". Roiuri!?

(Urmare din pas. I)

J

noi se însene

â»

VÎLCEA

MUREȘ

Sh
ots

î

3

de produse (șl aă-șl mențină con-

tregul «dectlv al teatrului. Regla ar- ■ ' ...... ._s igM_

• TEATRUL RADIOFONIC pre

— picturii țl desen. Țoma RoiU _ — 

tură.

— Jtn arșița vremii* do Manote
Auneanii, Premieră. Regla : Țiței 
7_____ ' ' ■■ j R-j.
xandra Slroteanu, Corado . Negreanu,

prima operetă a compozi
torului. Autorul rămîne fi
del melodiei, «lagărului, 
ritmurilor antrenante : prea 
puține! slnt momentele de

Turneul estival al Tea
trului muzical din Brașov 
a oferit bucurcșlenllor o- 
pereta „Se mărită fetele-

gGOVASNA

naționalitățile
conlocuitoare, cunoașterea

____ — -_______s__‘nKunta Iul Krerinski" de 
tlstlcă : Ștefan Alexandreseusee- hovo-Kobilln' (marți, pr. III, 
nografla : Ion Crlstoduto.______________ 20,20).

titular de depozit de obligațiuni za:
clștlgurl, de sumele, de- ril
‘ dispună fie persoanele act
dispoziția testamentară. Tot
torlî legali sau testa- ope:

„O noap- 
_ _ , Este tn

pregătire „Soarele Ion- 
«iFinlîmi-

are producăto- 
Imtșraca pe co-

i

PAGINA 2

ECRAN
® „LILIACUL" - la Teatrul liric din Constanța •. „SE MĂRITA FETELE" - în interpre-

Mal mult ca tn oricare 
altă pari® a țării, pe lito
ral se Impune să se desfă
șoare o stagiune estivală 
bine pregătită. Eforturile 
Teatrului Urle din Con
stanța slnt apreciabile. 
„Voievodul țiganilor* face 
succes do vreo patru ani 
șl versiunea In limba ger
mană este mult aplaudată. 
La fel ,An.i Lugojana", 
„Liliacul* șl proaspăta „O 
noapte la Veneția*. Patru 
operele slat oferite, deci, 
în limbile rdmănă șl ger
mană, trezind un vădit In- 
terea publicului.

Am asistat la o repre
zentație cu „Liliacul* , ia 
Teatrul de vară din Ma
maia. Deși cerul este în
norat. vremea Îndoielnică, 
locurllo slnt toata ocupate.

. Ritmul este viu. artiști de 
talent propun un joc mo
dem.; antrenant, ellmînlnd 
momentele trenante, îi ra- ___ _ .

. vedem po Romei Slănciugel ro cu 
(artist la teatrul drama
tic) care Tn rolul profeso
rului din „My Fair Lady* 
a făcut, acum elțlva ani, 
o domonstrațlo do artă a 
cîntulul, de cum rse poale 
face un rol de operetă fără 
a cădea In melodramă, en- 
tuztasmlnd publicul. Debu
tează acum In „Liliacul-, 
dă personajului pa care-l 
întruchipează (Eisenstein) 
culoare, vervă, electrizea
ză Jocul întregii echipe. SL 
Romei (actor de la teatrul de George Grigoriu. Este 
de proză) se dezvăluie sl —- ———« - --------- ■
ca un foarte talentat artist 
de operetă. Evoluția aces
tui tlnăr actor, muzical! ta
ica sa Incintă. Alături de

tarea artiștilor brașoveni
legătură, peste care se poa
te trece cu vederea, fără 
să Io remarci. Pentru fie
care ario, duet găsește o 
anume nuanță, In repeta
rea vorbelor. In instrumen
tație, care eă dea uri colo
rit distinct, care 7i 7 în
tipărească în memoria 
spectatorilor. „Trei prie
tena", cvartetul „Cînd țl-a 
luat foc inima", aria „Eu 
nu am taUlnit dragostea", 
duetele ..Soții Ideali", 
„Oare, oare se iubesc 7“ 
sau „Așa e dragoalea". a- 
pol comicul duet al arheo
logilor... slnt pagini Inspi
rate. care colorează cu 
multă vioiciune, cu multă 
tinerețe aceasta partitură. 
Orchestrația subliniază rit
murile modeme. dorința 
compozitorului da a îm
pleti rin ml cu -dansul , cu 
mișcarea tinerească, refu
zul In fața staticului. In 
fata declamatiyulul.

,Mo- în concluzie,- muzica lui 
* George Grigoriu, este Ln- 

splrată, place, tace succes 
Ja fiecare număr.

Libretul, eemnat de An
gel Grigoriu șl Romeo lor- 
gulescii, pornește de la I- 
deea nobilă a prieteniei:! 
se încheagă destul de fi
resc. CIteodată însă, ritmu
rile slnt trenante., Intim- 
plărlle artificiale : slnt mo
mente ca nu pot fl salvate 
da argoul, gratuit, de dia
logurile • slabe, subțiri, do 
introducerile lungi și for
țate spre muzică (amintim 
prima întllnlre a celor doi 
eroi).

Dar. tn general, ne a- 
fl&m In fața unei opereta 
de succes. Aflată în reper-

eL Aida Abagtef face o 
Rosalinda temperamentală, 
nuanțează frumos ariile, 
Impune ca prezență sceni
că. în rolul Adc.iol. Vero
nica Bălăbănescu cultivă, 
da asemenea, jocul viu.; cu 
mult nerv, face o „subre
tă* plină de spirit Reținem 
prestanța, calitatea vocii 
iul I&slf Bulbaș în Frank. 
Interpretarea sa pare nă 
pondereze ritmui desfășu
rări! ; tn fapt Insă, aduce 
echilibru, face punți spre 
coloratele vtrlcjuri ale ac- 

' țlunii.
Teatrul liric din Con

stanța este tn plină sta
giune estivală. La sediu sa 
pot urmări „Carmen", 
„Trubadurul*. ..Bărbierul 
din Sevilla*. La teatrul din 
Mamaia : „Liliacul*. „Voie
vodul țiganilor*, „O noap
te la Veneția"... Este tn 
pregătire „Soarele Lon
drei*. în Intenție : premle-

„Marco Polio'. .. 
încălțat", „Travlata*.

Spectacolul cu ’„Liliacul* 

do artiști talentațl tntr-un 
repertoriu de largă dreu- 
lațta merita toata aplau-

lanul'__
„Faurt*.
a fost grăitor. Uri colectiv 
do artiști talentațl tnta-un 
repertoriu de largă dreu- 
lațta merita toata aplau
zele.

tortul Teatrului de ope
retă, de curind a văzut lu
mina rampei și pe scena 
Teatrului muzical din Bra
șov. Un spectacol cu caro 
artiștii brașoveni s-au bu
curat de succes sl tn tur
neul lor bucureștean. S-au 
remarcat clntărețl. dansa
tori de talent ca Aurelia 
Slmlonescu, Lull Totolanu. 
un corp de balet mobil, o 
orchestră care a sunat 
mult mal bine dedt or
chestra Teatrului de ope
retă. Cred însă că opereta 
lui Grigoriu nu a benefi
ciat încă de o montare 
toarta Inspirată. Golurile, 
libretului slnt de multe 
ori subliniate do miș
cări de ansamhlu greoaie, 
do giruetei! caro obo
sesc. Scena e clnd su
focant de aglomerată, 
cînd stlnjcnlta de vorbele 
celor do! eroi care par să 
Improvizeze. Nlcușor Con- 
Blantlhftscu a pledat pen
tru un spectacol ' tineresc, 
vesti. Oleg, Danovschl a 
găsit clteva formule core
grafice adecvate, dar nici 
regla, nici coregrafia nu 
reusesc să dezvolte armo
nios întregul spectacol. 
Numerele slnt cînd dina
mice, ; tind mult prea tre
nante ; dnd bine construi
te. cînd croite parcă ta 
repezeală. Clteva Inconsec
vențe care nu anulează Im- 
preala favorabilă, succesul 
meritat pe,care l-au avut 
cu opereta .3o mărită fe
tele" artiștii brașoveni, a- 
tlt pe proprie scenă cit șl 
In turneul bucureștean.

Smaranda OȚEANTJ

EXPLOZIA ALBA : producție 
studiourilor din Odesa, după scena
riul iul Z. Vo'odarski șl S. Govo
ruhin,'în regla Iul Stanislav Govo
ruhin.

Flirriul reconstituie una dintre mi
siunile dificile din anii războiului;: 
un grup do 6 voluntari escatadeata 
create abrupte pentru a provoca o 
explozie albă — avalanșă care să sur
prindă un batalion nazist. Patra, din
tre el nu so vor mal întoarce...

Printre Interpret! : S. Nikonenko, 
L. Gurcenko, A. Ignatlov, A. DJIgor- 
honian, T. Odlnokov, L. Pllpanl, B. 
Zakariadze, S. Krilov.? " .. ■ ■■■ * . '' .. '■

'VEDERE DE PE POD producție 
a ațudiourflor americane. Scenariul: 
Norman Rosten — după piesa iul 
Arthur Miller ; regla : Sidney Lumet.

Unor dramatice lntlmplări ic cad 
victimă, adeseori, cei caro s-au încu
metat forțeze mina norocului : 
emlgranțll.

Despre asemenea oameni vorbește 
scriitorul american Arthur Miller ln- 
tr-una din cunoscutele sole piese care 
se află la baza scenariului acftslul 
film.

Raf Val tone, Maureen Staple ton, 
Raymond Pellegrin, Jean Sorel, Carol 
Lawrence, Morris Camovaky slnt 
interpret!! roiurflor principale.

EXPOZIȚII
o GALERIILE „AI'OI.I.O" (Calea 

Victoriei nr. 56) : Gheorghe Angliei 
— pictură șl desen. Toma RoiU — 
colaje țl obiecte, Nlcăpetre — sculp
tură.

o GALERIILE „SLMEZA* (B-dul 
Magheru nr. 20) : Sofia Uzurii, Mar
cel Ollnescu — grafică.

o GALERIILE „ORIZONT* (B-dul 
Bălcescu nr. 23) : Eugen Schlosser — 
ceramică, Sanda Siailneanu — tex
tile pontau decorații de Interior.

o GALERIA „GALATnEEA* (Ca
lea Victoriei nr. 132) : Liliana Tudo- 
rache — pictură
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CORESPONDENȚII
„SCÎNTEII

Coplll reprezentau'Țnj 1071 Imal 
muit de un sfert din populația țării 
— 23,C la sută. Aproape șase mili
oane de cetățeni sub 14 ani, alo; că
ror cerințe de îmbrăcăminte șl În
călțăminte pentru Iarnă ca șL pentru 
vară, pentru școală, sport, vacanță «j-jp;
M, cer satisfăcute mereu mal bine șl pj£ s.au ]ua» măsurile coresp 
mal repede. în ultimii trei ani, pro- toare recuperării restantelor ac 
duc*!a do confecții Și încălțăminte - --—■> ■- ■-=——
destinată copiilor a cunoscut uri

■ritm ascendent: în momentul de față 
' Îmbrăcămintea pentru copil, ocupă

241,4 la sută din producția întreprin
derilor Industriale do confecții Șl 
38.3 ta sulă din totalul producției 
fabricilor de fncfiițămlnle. Ln a- 
ceasta trebuie adăugat șl aportul, 
mii modest din; punct de vedere [can
titativ, al cooperației meșteșugărești 
șl: al Industriei locale oio căror u- 
nltațl produc șl ele diferite articole 
pentru copil. 7

ca unitățile producătoare ale acesteia 
sa poată da pieței confecții șl tri
cotaje do aproximativ 75 milioane 
Iei.

Paralel cu asigurarea bazei mate
riale necesare acestor Importante 

illmentări de produse pentru co- 
■ — luat măsurile oorespuiuA-

Inie de o scamă de întreprinderi ale 
.Industriei ușoare ți de unități ale 
cooperației . meșteșugărești, tocmai 
la articole foarte solicitate cum slnt, 
de pildă, uniformele școlare. S-au 
creat astfel condiții pentru ca oferta 
magazinelor cu produse de acest pro
fil să fin ranltl îmbunătățită.

. _ privesc 
Ivă a ce- 

___ ... Ioane? do co
di. Pornind de ’la constatarea că 

[li a- 
ceste nrticole din cauza valorii lor

TRANSMIT

BIHOR

S. Cr.dl.in

PROGRAMUL I
17.30 Deschiderea emlriunll. Curs de "limba rusă., 
18,00 CAmlnuL
18,10 Scena — emisiune de actualitate și critica tea

trală.
19,00 Săptămlna In Imagini.
19.20 1OT1 de seri — emisiune pentru ce! mici.
19.30 Telejurnal.
20,60 Cincinalul In patru an! șl jumătate. Obiectivul 

comun al celor ce muncesc în Industrie și a- 
gricultură. TrânsHitatune directă de la C.A.P. 
lanca și uzina, „Semănătoarea* București.

20.20 „Prețuire*. Transmisiune directă a concerte- 
7 lor-apectaror-organlzate 'de Tetevlriunea-ț^mă- 
’f nă tn c.Ir&tea' fruhlsișnor în‘producție. “

82,00 Film aerial : „Salut Germain* (ultimul epi
sod). „Focul ac retrage*.

22,35 „24 de ore*.
22.30 Contraste tn lumea capitalului.

PROGRAMUL II
20,00 Venlțl cu noi In... Țara fantezie! 1 — emisiune 

pentru copil,
20.30 Ghișeul.
20,50 Sub cupola circului.
21,05 Romanllc-dub — realizat cu tinerii din orașul 

Giurgiu.
22.30 Cronica literară Aspect de la al lll-lea Foslival ol muzicii de camerâ de la Brașov

de pildă, unLformalc școlare. S-au 
creat astfel condiții pentru ca oferta 
i ’ ’ ... ’ - ‘ "--'Z""
£1.1 să fie rapid Îmbunătățită.

Așa cum spuneam, in ședința amin
tită s-au stabilit măsuri care privesc 
satisfacerea șl In perspectl' 
rințelor, celor șase mllloani 
pil. Pornind de In constatarea 
fabricile nit tendința să fugă de

mici, s-au stabilit — de comun a- 
cord cu C.S.P., Ministerul Elnânțe- 
lor șl Ministerul Muncii — .coordo
natele necesare stimulării pro
ducțiilor lor. Do asemenoa, tntrucît 
Îmbrăcămintea șl încălțămintea co- 
illlo- slnt supuse unor rigori este- 
ice șl funcționale specifice, s-a a-

—--------   „ 7. juns la concluzia că este bine• ca y -
depllnire a obligațiilor contractuale, anumite fabrici șl secții să fie pro-
că articolele destinate copiilor nu filate șl specializate pe acest gen
“■-‘-■-•--una de către <ie produse (șl aă-șl mențină con-

lnduslilale, slant acest profil). Astfel, fabrica de 
toată răs- . confecții din Blrlad va produce nu-

' ’ ' mal pentru copil — rochițe, costu
mași etc; fabricile din Vaslui și 
Miercurea Clue se vor profita pa 
uniforme școlare șl de pionieri ; o 
secție a fabricii din Roman va face 
numai pijamale ; fabrica din lari — 

rj — prooueaton, co- pantalon.! șl cămăși sport; Ia Crn-
cehtrate de stat, In iova, Salu-Mare și Focșani.’ secții

puternice vor produce o gamă largă 
de îmbrăcăminte pontau copil. In 
domeniul tricotajolor, întreprinderile 
„1 Iunle*-Timlșoani și „Someșul*- 
CluJ, care au o bogată experiență 
în creația' șl. producția articolelor 
pentru copil, vor tulind aceaslă spe
cializare,. S-a holfirlt ca tn toate a- 
ceste întreprinderi să la ființă co
lective de creatori taleniațL NUdee‘ 
do creatori pentru copil se vor or
ganiza șl in centralele industriale, 
precum și ta Institutul de creație șl 
estetică Industrială. întreprinderiie 
textile,; cele producătoare de acce
sorii metalice, pasmanterie, brode
rie ele. nu primit indicația să elnbo-

• specii vftj'Asifel.-s-a> stabilit ca produ- . .a1?1® ®l.s3 producă .^țesături șl o<■ ' . ■ <4»nil„n»„ .. r> 1 a • «-* v» < -TTS ■"» «• A 'c"
mln'cl copiilor. S-a evidențiat no- • 
cesltatea efectuării unor măsură
tori antropometrlco de amploare In

‘ construcției

șl ( al Industriei locale ale căror u- 
nltfițl produc șl ele diferite articole 
pentru copil. 7

Slnt’cifre care exprimă,. în esență, 
eforturile reale po care producăto
rii le fac penlru a-1 îmbrăca pe co
pil mol bine, mal frumos. Cu toate 
acestea, confruntate cu cererea în
registrată In magazine, cantitățile 
oferite in unele sortimente' șl igru-. 
pe de produse s-au dovedit InflufI- p| 
denie. S-a mal constatat, pe bază tj, 
de fapte extrase din modul de In- 

că articolele destinate copiilor ! 
au fost privite întotdeauna de către 
conducerile centralelor 
ale întreprinderilor, ci> ; 
punderea. Aceasta este concluzia Ia 
care s-a ajuns în urma unei ana
liza foarte atente a situației aprovi
zionării, la această categorie de 
mărfuri, întreprinse de către facto
rii răspunzători — producători, co
merț, organe 
cadrul unei recente ședințe comune 
a colegiilor ministerelor Industriei 
ușoare șl comerțului Interior, ale co
mitetelor executive ale ■ UCECQM 
șl CENTROCOOP, cu participarea 
tutor reprezentanți al C.S.P., Ministe
rului Finanțelor, Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, precum șl a nume
roși directori de Întreprinderi șl 
centrale din Industria ușoară.

Stadiul atent,al situației, precum 
șl al posibilităților existente a' scos • 
ta Iveală soluții ce vor putea duce 
la îmbunătățirea aprovizionării ma
gazinelor cu articole de copiii’ adt 
tn viitorul apropiat dt și In per- 

cătoril •să>-ăupllrhetiteze. Ir.că dln?a-”' •’* ®«nt«i-destinate „exclusiv. îmbrăcă- 
cest trimestru, cantitățile de obiec
te de îmbrăcăminte și încălțăminte 
destinate copiilor prevăzute pentru 
acest an. Magazinele vor primi, In 
plus, oonfecHI pentru copil in va
loare de peste 70 milioane lei, ceea 
ce înseamnă circa 1,7 milioana de 
l,c„..1,4 , U1VUUIJU up, V I V
milioane lei șl circa 10'0 OOT de pe
rechi de tacălț&ninle. , Ministerul 
Industriei Ușoare va livra coopera
ției meșteșugărești cantități supli
mentaro de țesături șl fire pentru

Un nou izvor 
de sănătate

La Marghlta s-au făcut forări 
centru descoperirea de noi surse 
de apă. Dar, In loc de apă rece, 
din pămlnt a Început să Izvoras
că apă termală de 65 de grade. 
In dorința de a valorifica tn mod 
utU această bogăție, edilii ora
șului au hotărti să construiască 
un bazin termal. ZUnle, sute șl 
sute de cetățeni de toate viratele 
lucrează voluntar la construirea 
bazinului, care va fl gata încă 
in această vară. In apropierea 
lui, se vor amenaja terenuri de 
aport, se vor construi o cofetărie, 
o braserie și altele.

La Hm. V tiers a fost deschisă 
o expoziție a meșteșugarilor vll- 
ce.nL Slnt. prezentate cele, mal 
noi creații ale colectivelor da 
muncă din .Industria locală, coo
perația, meșteșugărească șl de 
consum, din sectoarele anexe ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Atrag In mod deosebit 
atenția noile garnituri de mobilă 
„Olănețll1'. „Petrlșor", „Luncn- 
văt" șl „Oiteț", realizate Intr-o 
linie modernă, elegantă. Se află 
expusă,, da asemenea, o gamă 
largă de articole casnice șl arti
zanale, vestita ceramică de Hore
zu, confeețll cu motive populare 
originale specifice zonei monta
na vllcene.

' Șăntierul’școalâ

Premiera teatrale
• TEATRUL NAȚIONAL „L L. 

CARAGIALE" prezintă In cadrul 
„Lunii dramaturgiei originale" j.._ 
mlera ultimei comedii a Iul AL Mi- 
roilan : „Despre unele lipsuri, nea
junsuri ți deficiente In domeniul dra
gostei*. Regla : Sonda Mânu ; eceno- 
■&LSL«iJSIK1’c n"AMVnc
Diplan. BAIA MARE anunță un nou specta

col, premiera „Unchiul nostru din 
Jamaica* do Dan Tărcbllă. Regia : 
Petru Popescu. In perioada pregăti
rii acestei premiere, actorii bălmă- 
renl au repetat, de asemenea, sub 
conducerea Iul LLvlu Ciit’el (autor 
șl al scenografiei) : „Somnul rațiunii" 

- do A. B. Vallejo.

• TEATRUL SIAGHIAR DE STAT 
DIN SF. GlIEORGHE ■ Indus pe 
afișul «ău comedia lui Szemlăr "Perene 
„Aventurile Iul Apelle". Roiurile 

idrul principale slnt Interpretate de : Zsbl- 
Pr®' dos Arpăd, Nagy Hona, Pall Ilona, 
M * LAszld Kă-oly. Kdmlves Mlhăly șl 

Bencz&U Sandor„ Regla : Vdlgyesl 
A.ndră&.

„Plgmallon șl Galalheea 
Faskandy Găza (miercuri, pr. n, ora 
20,15).

— „RăniII cu noi Crini" de Dan 
Tărchllă (vineri, pr. II, ora 10,30).

■
• TEATRUL T.V. vă invită să ur

măriți : „Zlarlțill* de Al. Mlrodan in 
Teatrului

Diplan.

• Teatrul dramatie din Brașov va 
prezenta, in săptămina viitoare, cea 
de a noua premieră a stagiunii 
1071—1972, cu piesa „MELODIE VAR- 
ȘOVIANĂ* de Leonid Zorin. Regla 
artistică : George Gridănușu ; sceno
grafia : Cristina Urdea. Interpret : 
Luminița Blfinaru (Hdea) șl E. M1-' 
hfilIA-Brașoveanu (Viktor).

în Inllmpiriarca calci dc-a XXV-.i rintă in această săpitanlnâ : 
aniversări a proclamării Republldl, la 
teatrul din Brașov au început repe
tițiile spectacolului omagial lntllu- Constantlneacu. La distribuție : 
lat: „Cu toi ce am, aparțin acestui ț « •-
pămlnt* („Viratele patriei melc") pa Ioana CeaetH, Mlhai Veleeacu, RS-
un ocenariu semnat de Dimltrie Ro- ducu Ițcuș, Lucian Mușayei,^ EmB
man și Ștefan Alexandrescu. Dlșlrlr. I' - ■ «...
buțla acestui spectacol cuprinde în- ghiu (azi, programul I, ora 26,55).

Interpretarea oolecilvulul 
„Luda, Siurdza Bularidra*.

I
Oaspeți iugoslavi 
ai scenelor noastre

Ansamblul Teatrului Națlona.1 din 
Tuzla (ILS.F. Iugoslavia) face Intre 
5 șl 13 Iulie o'vizită in țara noastră, 
ca oaspete al Teatrului dramatic „Ba- 
oovla* din Bacău.

Artiștii iugoslavi au alea pentru 
turnau drama istorică „Marele vizir* 
de Derviș Suriei, In regla Iul Dușan 
MIltaHovIcL ’ >

Au avut ioc deja spectacole în lo
calitățile Brașov, Iași, Bacău, în ziua 
de U luUe artiștii Iugoslavi yor ®us-y 
ține apectarole! la Tidceo. ,,

Hossu, Cornel Coman, Matei Gheor- fu cadru! vizi?:;!, colectlvol Tea
trului Național din Turin va efectua 
un schimb de experiență profesională 
cu Teatrul dramatic „Bacovîa* șl va 
virila oblecUvo turistice din țară

ițla Iul. Fodor Sân- rezx Din Moldova au ajuns ‘ ~ ---ț -,ja gâaLnd apoj
azU — în începutul aeco- 

_____5___________ ______ . printre romanii din 
mls“. Am.citit din scrierile Hunedoara (de altfel, a- —_________________________________toy cinugaii gw»

tovărășia Iul Fodor Săn- 
dor'țl Măriri Zoltan, point 

pra Instalațiilor de. Irigație fiind La o cerată literară In
prinse intre Olt țl- Plriul cadrul fcitlvalului >,JSar- lului —
Negru. De aid pot .ofi-mi i._ . 77. 11- A. 1
îndemn privirile spre Chl- noastre la Crtalur ,ți la praape
chlș ori sâ-m! apropii, In Dova. în ambolo localități doscendcnțl al. unor astfel
închipuire, mal Îndepărtata 
Țară a Blrsel. Undeva, pe 
acolo, pe undo so, Îmbrăți
șează cale două peisaje,- și-a 
purtat — in Iulie .1819 —
marea sa bătălie Găbor 
Axon, luptătorul pentru-li
bertatea secuilor. De-atund 
țl plnă astăzi, pe meleagu
rile acestea, legenda mește
rului făurar de lunuri $1 a 
nevestei sale romance, rare 
11 Însoțea pretutindeni, a 
devenit o tradiție. Iar as
tăzi, tradiția ®o împlinește 
Jn climatul moral al socie
tății socialiste prin munca 
dusă umăr la umăr.

Căd la perimetrul mora- 
lei noastre —1-7 “ 
firesc frăția dintre, poporul 
român șl naționalitățile 
conlocuitoare, cunoașterea 
șl clima lor redprocă Pre
tutindeni, haria morală a 

marchează adlndrea 
. Am trecut de 
Hunedoara in

Deva. în ambele loraHtăț!

trăiesc clangăl maghiari, 
muncitori Industriali la 
combinatul din Hunedoara 
sau în uzinele din Deva. 
Odinioară, clangăll aceștia 
hunedorenl au fugit din 
secuime in Moldova spre 
a scăpa de opresiunea hab- 

' " de represaliile 
alo Măriei T«-

eburgfdt 
dngeroaso

Din Inițiativa conducerii 
Grupului școlar profesional șl 
tehnic din Tg. Mureș, In oraș a 
luat ființă uri șanUer-școală. 
Viitorii constructori au participat 
efectiv In toate fazele de execu
ție aie clădirilor care vor adă
posti Grupul școlar forestier. 
Plnă ta Începerea noului an șco
lar vor fi date In folosință sălile 
de clasă. Internatul cu 300 de 
locuri șl cantina cu 600 de locuri. 
Acestora 11 &e vor adăuga atelie
re pentru practică, o sală de 
sporturi modernă. Șantierul- 
școală șl-a dovedit pe deplin 
eficiența instructlv-educallvă șl 
economică.

vederea îmbunătățirii 
tiparelor.

. Paralel cu măr.irile luate .In sfera 
....... ... ...... ..... ... producției,7 merii le să mărească csm-

bucățf;' tricotaje de aproximativ 75 tltățlle de articole pentru copil, să 
........................  ■ diversifice oferta, slnt preconizate 

îmbunătățiri șl în comerdallzarea 
acestor produse. Ministerul Comer
țului Interior șl CENTROCOOP 
aii bolărit să Înființeze maga
zine specializate* In vlnzarea a- 
cestor produsa, .astfel ca în fie
care reședință de județ, în fie
care oraș sau municipiu să e- 
xlste o asemenea unitate comerci
ală In nolie magazine universale 
de la Pitești, Focșani, Tulcea, Ale
xandria, spații importante au fost 
rezervate desfacerii mărfurilor pen
tru cel mici. Măsuri similare slnt 
luate șl In ce privește marile maga
zine aflate tn construcție sau proiec
tare.

îndeplinirea prevederilor prcvft- 
saste In planul de măsuri, elaborat șl 
aprobat do parlldpanțll la această 
ședință, va fl analizată lunar, ur- 
mărlndu-se ca fiecare punct să fie 
tradus In fapt, la termenul stabilit 
In felul acesta, avem convingerea că 
deficientele, nu o dată semnalata 
de cetățeni, In aprovizionarea cu ar
ticole de copil, vor fl Înlăturate șl se 
vor face pașii necesari spre satisfa
cerea cit mal completă a cererii 
populației.

Rodi ca ȘERB AN

I

In editura politică a apărut revista

ț „PROBLEME ALE PÂC1I
Șl SOCIALISMULUI
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SUCEAVA

' viitori

lor șl ulița maghiarilor. Ml 
s-a vorbit alund despre 
vocal neîncrederi,' Urita 
cu el, din trecut, șl de 
către clangăll maghiari, ți 
de către rocnflnL Acum, in 
frumosul căniln cullurnl, 
mă IntlmpLnă atmosfera a- 
devăratel frății Cultura, 
hrănită din sursele mora
lei sbctaltata, a devenit un 
puternic liant sufletesc In
tre locuitorii rwnănl și ma
ghiari din eat în drum 
epre; casă, după ce Ieșeau 
din schimb — sau înainte 
de a Intra — topitorii din 
Hunedoara savurau c'nte- 
cele și dansurile maghiare 
țl românești Interpretate 
de copiii lor — și slnt ®gur 
că rai-.iau lucrul cu mal 
multă voie bună tn schim
bul Următor. în felul aces
ta — tocmai prin consolb 
darea d Imn tulul creator — 
morala socialista, alimenta
tă de munca productivă și 
de propășirea materială se 
repercutează binefăcător a- 
supra muncii productive, 

țuguiul țârii și, prin el, a- 
supra bunăstării noastre, o 
tuturor.

de refugiat) din secuime 
Indiferent dacă trăiesc in 
Moldova, ,La Ghlme?, sau In 
Împrejurimile Devei). Am 
fost pe la Cristur cu mulU 
ani de zllo In urmă. Tocmai .......... —— -------
alune! se construia noul că- cu alte cuvinte,! asupra bal- 
mln cultural din sat, ți a- *
nume in punctul de inter
secție dintre ulița român 1-

Cîteva din avantajele 
depunerii la C. E. C.

Pentru flecare din cel aproape mod expres, obligația Instituției șl 
8 OM (X>0 de posesori de' librete. Casa a satariațllor ei de a păstra secre
ție Economii țl Consemnațiunl re
prezintă nu numai un loc sigur de 
păstrare a economiilor bănești per
sonale. al șl o modalitate eficientă

,.',dc'.a.
odată, depunătorii la C.E.C.___
clară de o serie de drepturi șl a- 
vantaje. . zul libretului de economii „ia piu

1 Un important avantaj de care tătar* șl al obligațiunilor CJJ.C. c 
beneficiază "toți ■ depunătorii la ‘ ”.................. .
C.E.C. II constituie garanția stalu
lui asupra sumelor depuse. Aceasta 
înseamnă că depunătorii pot să cea
ră unllățltor 
tulrea totală sau parțială a depu
nerilor lor, Iar acestea au obliga
ția 6ă restituie imediat depunerile 
efectuate pe libretele de economii, 
In conturile curente personale sau 
pe obligațiuni C.E.C. Restituirea' se, 
face la cererea titularilor sau a 
persoanelor cărora titularii le-au 
dat tn scris că slnt îndreptățite să __ _ _______ ____ ,.r-
dispună de sumele respective de- menea, obligațiunile C.E.C.7 cui pli 
tir de libret de economii nominal, sire „la purtător* (nenominale), tar 
de cont curent peraonal sau a! unui La .efectuare^ operațiunilor de vln- 
tliular de depozit de obligațiuni zare șl cumpărare a lor, depunfito- 
C.E.C. cu ctșligurl,-de sumele de- Hi nu trebuie să prezinte nici un 
puse pot să dispună fie persoanele act de Identitate unităților C.E.C. 
indicate In dispoziția testamentară. Tot In direcția asigurării secretului 
fie moștenitorii legali sau testa- operațiunilor acționează șl modul in 
mentarl. De sumele depuse pe obli- care .este organizată evidenta de- 
gațlunl C.E.C. cu clștlgurl sl pe punerilor populație! ta Casa de 
librete'de economii la purtător pot Economii șl Consemnâțsunl, In 
să dispună persoanele care prezintă sensul că nu se ține nici o evidență 
obligațiunile, respectiv libretele de nominală a depunătorilor, , r~‘-~ 
economii (In cazul Iz ’__ 1 '
purtător cu parolă este obligatorie merele libretelor de economii. 
Indicarea parolei). Depunătorii ia pectlv numerele de cont sau d<

a aalariâțllor ei de a păstra secre
tul asupri numelui depunătorilor 
ți a operațiunilor efectuate de a- 
ceștta. încălcarea Interdicției dlfu- 

., _________ zării de informații privind numele
spori aceste economii, Tot- depunătorilor șL operațiunile efcc- 
depunătoril la C.E.C. benefi- luate de Aceștia «sie pedepsită de

lege. Secretul este p&sira.t șl in ca
zul libretului de economii ăla' pur-

, ~.2. 2.J.' , "cu -■
clștlgurl. Particularitatea libretului 
pta purtător" o consllțule fapta! că 
in el nu se înscrie numele tllula- 

lepunfttorll pot să cea- ruîui. Ca urmare o acestui fapt, la 
C.E.C. orlclnd restl- efectuarea oricăror operațiuni de 

emitere; depunere sau restituire 
pe aceste librete, depunătorii nu 
trebuie să se legitimeze, deci nu 
trebuie să prezinte nlc! un fel. de 
act de Identitate. Sumele depuse 
pe un astfel de libret se restituie 
prargoanel care il prezintă. Libretele 
de economii „la purtător* pot fl 'e- 
mlse' cu sau fără parolă De ase- 

__  . sumele respective de- menea, obligațiunile C.E.C. cu cîș-1 
puse. In caz tie deces al unul tltu- tiguri slnt Instrumente de eeonoml- 
lar de libret de economii -nominal, sire „ta purtător* (nehotrilriaje); la'

i

începi nd de azi

La Suceava a fost deschisă ex
poziția privitoare la 'sistemati
zarea acestui centru de județ In 
perspectiva următoarelor cinci
nale. Machete, grafice, schițe, 
fotografii Ilustrează preocupările 
edililor suceveni pentru ca ve
chii; cetăți de scaun șl actualei 
cetăți Industriale din nordul Mol
dovei să-i fie adăugate noi uni
tăți economice, cartiere de .lo
cuințe, edificii Boclal-culturale, 
parcuri de odihnă și agrement.

Extinderea 
rețelei comerciale

C.E.C. au dreptul să dispună după 
cum cred de cuviință, timp nelimi
tat, de sumele depuse, ca și de, do- 
blnzile și rlștlaurlle obținute, le
gea Mlgurînd Imprescriptibilitatea 
acestora.

De asemenea. Casa de Economii 
șl Consemnnțltml aslmiră băstrarea 
seeretulol privind nomele depună
torilor si operațiunile efectuate,. în 
dispozițiile legale privind organi
zarea șl funcționarea Casei de Eco
nomii șl Consemnațlunl. ca șl In 
alte dispoziții iegale. se prevede In

__ ____ v t'ftKunlraSjj 
libretelor la bază a evidenței constllulnd-o nu-■ 

’ ■"ros--- 
pectiv numerele de cont sau de de
pozit.

Posesorii de librete de economii 
beneficiază din nartea CJS.C sl de 
alte drepturi și avântate, printre 
cure: dobinzi șl clșllB’tiri; scutirea 
de Impozite sl taxe a depunerilor. 
CLțtlgiirilor șl dobînzllor. precum sl ’ 
Imprescriptibilitatea lor : ‘ dreptul 
de condiționare a depunerilor, drep
tul de a împuternici sl allp persoa
ne să dispună de sumele Distrate 
la C.E.C. sau de a lăsa moștenire 
sumele denn.se.

Devenit tradițional, Tîrgul de 
vară din acest un are los Intra 
10 Iulie șl 27 august. Incepind 
do astăzi, la o, serie de articole 
șl sortimente do mărfuri textl- 
le-lncMțămlnte prețurile dc des
facere cu amănuntul se vor re
duce eu plnfi la 13 la sută

Din rlndul produselor 1a dare 
sa vor aplica reducerile de pre
țuri fac porto confecțiile din țc- 

' săruri do bumbac șl Up bumbac 
alinta lntr-o gamă variata do 
modele În magazine : rodiii, fus
te, pantaloni pentru femei șl co
pil,- costume pentru băieți, arti
cole de plajă șl altele. Printre 
țesăturile cu prețuri reduse a- 

‘ trag atenția cele din mătase artl- 
fldală șl din fire sintetice Im
primate. .

Tot In perioada Tlrgulul de 
vară in magazinele de lncălțA- 
mlnie șl In raioanele specializa
te se vor găai diferite tipuri țl 
modele la care se aplică redu
cerea de prețuri de plnă la 13 la 
sută Printre acestea sa află 
sandale pentru bărbați șl te
mei, pantofi cu fo(e textile, san
dale cu fețe p.v.c. pentru copil 
șl altele.

Intr-un singur an, rețeaua co
mercială a orașului St. Gheorghe 
s-a extins cu 1700 mp. De 
curind, in orașul Sf, Gtieorghe 
s-a deschis o nouă unitate co
mercială, specializata In desfa
cerea apelor minerale. Aid se 
găsesc din belșug, pe lingă cele 
7 sortimente de apă minerală 
îmbuteliate In Județ (Bodoc, Bi- 
borțenl, Vîrghlș. Nemere, Sliva- 
nln, Covasna șl Malnaș), apo mi
nerale șl ape medicinale din În
treaga țară.

MARAMUREȘ?

Laborator 
de medicină 

nucleară
tn cadrul noului spital cu 1 

do paturi din Dala Mare a fost 
dat in folosință un laborator do 
medicină nucleară și radiologie. 
Laboratorul îți va desfășura ac
tivitatea atlt in domeniul medi
cinii aplicative, cit «1 In cel al 
cercetării științifice. El va asi
gura asistența de specialitate șl 
pentru județele Satu-Mnre, Să
laj șl Blstrița-NăsăucL

denn.se


V

■J

l-a lipsit dedt o fă-

I

Investițiilor.

iH

poalbllitățî
eficiente de Iară, sini de părere că aste' nevoie ca

mamelor o dată cu laminarea actului

La 
la

trimestrul 
ministerul 
.libertatea"

Ministerului Construcțiilor Industria
le. ne-a eșua ins. Mihaî Temea. di
rector în Trustul do construcții In
dustriale din București.

Răspunderea pentru --------

Ș® gji

că 
_ Intr-o 

excelenta,

" i binefăcătoare 
s-ar extlndo asu- 

1 o pu- 
_ --------- ---- educare"

fizică din fragedă tinerețe pină la

să renunțăm la prerogativele confe
rite de lege de ■ ne pregăti singuri 
Bl temeinic activitatea sl. Incredibili 
să apelăm, fa-continuare, la Uitata.'

.‘Ș

SPORTUL PENTRU TOȚI:

DIN TOATE SPORTURILE 
' ; I I ; ’ i ■ ■ >* ■' . I :■ f ' *■ ■5 - •

Conform pronosticurilor, cueoocu- UnifltiG 
il reconlmnn Jim Ilynn a terminat nnrrl

_ I '.." 1 ’ "i trebuie să spunem
Wimbledon". a contlnunt-o

Așa cum taccsmse manieră « 
medul, clupă cum cu- cWlglnd al mitrulea
cerisa Năstaso primul 1
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prilejul celei de-a 39-a «nl.

CE A
>S. ba*»: sv

Vremea răcoroasă, epa liniștita — 
ușor brăzdată doar de adierile 

iei brize ..leneșe", au creat Ieri 
eondlțli din cete mai favorabile des
fășurării 'ir-âe‘<x- „Regatei lâmigov ", 
mare concurs internațional de caiac- 
canoe ce a reunit, la ediția din acest 
sin, numeroși concurent! (din 11 țări) 
rituali ln primul eșalon eurooean 81 
mondial al aoertol ramuri sportive. 
Prin valoarea conipetlțorilar cl a 
rezultatelor, prin spectaculozitatea 
întrecerilor șl protida organizării, 
redata a reeditat atmosfera marilor 
Întreceri găzduite de „bătrinul* Iac 
din opropterea Capitale!, oferind" un 
exoticul prilej do verificare a for- 
țelCT pe care se vor baza loturile 
participante la turneul olimpic, caro 
va avea Joc peste 4-9 de zile.

Reprezentanții țării noastre au 
o comportare (am putea adăuga: 

sțs ora ni.--.Tii ohtpnult) bună, ln 
compnnta etiectă a unor reputați 
maeștri al pagalcl șl padelel 
cum ar fi : Saparenko. Rlnbtinsknta 
(U.R.S.S.). Wtdunann (R.P.U.). Lcwe 
(RF. a Germanie!) etc., toți dls- 
pwitnd de șanse 'potențiale la locuri 
fruntașe ri modaUl ln finalele olim
pice de pa lacul OberschtaasEeim.

După ce prima finală (caiac simplu 
— 10OT m — băieți) s-a consumat 
în nota de superioritate a campionu
lui sovietic Saparenko, a urmat cursa 
<te canoa simplu la startul căreia s-a 
aliniat aproape întreaga elită mon
dială. După o lndlrjltă dispută cu 
răsturnări de citeați!, (ta 6OT m con
ducea reprezentantul nostru Patzai- 
chln «rasat de campionul mondial 
Lewe) succesul suride «snotalulul 
maghiar Wlchmann. al cărui finis 11 
surprinde pa PatzaScMh nepregătit 
Lewe, clasat al treilea, a fost desca
lificat (0 pentru depărirea culoaru
lui, Proba feminină do ca/ac-slmplu 
a fost autoritar dominată de sporti
vele sovietico Rfebdnsknta șl Plnae- 
v.i. Reprezentanta țării noastre. Vio
rica Dumitru, s-a clasat n treia.

Sportivii român! C. Coșniță și 
V. Slmlonceneo au reușit ano! o 
splendidă victorie de catac-dublu 
(1OT0 m) impunlndu-ise Intr-o ma
nieră categorică In fața cuplului so
vietic Coslenko—Coponov. po care 
l-a depășit cu mal: bine de o tiarcă.

Stimulați parcă de victoria cole
gilor lor șl echipajul canolștilor 
noștri DanîoIov-riSimlooov a clștl- 
gai, după o cursă excepțională, pri
mul loc ln proba de canoe-dublu. 
El au fost urmați de maghiarii Dar- 
vm sl Pos-aszay. Ultimul succea ro
mânesc l-a Înscris cvartetul condus 
da „amiralul" Vernescu ln proba de 
caiac patru — 1OT0 m. Primul nos
tru echipaj a fost cronometrat cu 
3:08'^ ti a întrecut''doipuțln^cea.do _ 
a doua formație din care au f&ur

parte : Pocora, Ivanov D.. Ivar.tr.- H. 
și Roșea.

„întrecerile de la Snagov — ne 
declara la încheierea concursului 
J. Zamfir, secretarul general al Fe
derație! române de calac-canoe — 
au reprezentat pentru canolstli noș
tri cel mal Important oblec'dv din 
pianul pregătirii olimpice. Slntem 
satisfăcut! atlt de comportarea „o- . 
llmpldlor* cit șl de reușita compe
tiției. Antrenori! șl specialiștii fede
rației au acum sarcina să definiti
veze Io iu rile sl să parcurgă ultima 
etapă a pregătirilor, etapa „șlefui
rilor" tehnice. Titulari ln lotul olim
pic slnt deocamdată : Paizalchln, 
Covallov, Danleiov, Slmlonov (ca
noe) șl Vcrnescu. Selotnic, Zafiu, 
Coșnlță, Slmlonceneo, Nlehlforov 
Mari» și Dumitru Victoria (caiac) 
dar Iotul rămlne „deschis" nlnl In 
preajma datei regulamentare de 
prezentare a înscrierilor. Sperăm ca 
la J.O.. prlnlr-o comportare bună, 
s-'A Indreptațlm încrederea do care 
&e bucură catadstii și canolstli ro
mâni, să răspundem condițiilor al 
sprijinului cu caro am fost încon
jurați".

D. ILIESCU 
B. RADU

jurați'

ATLETISM

Campionatele 
internaționale 
și naționale 
ale României

PRINTRE PARTICIPANT!! 
LA ÎNTRECERI

alergd-
învingfiloaro în

NATALIA ANDREI. Tlnăro
tocire româncd, 1
proba de 1 500 ni, una ainiro „spe- 
ranjele' atletismului nostru, care la 
20 de ani va Încerca afirmarea 
olimpică.

CHRISTOS PAPANICOLAU. Atle
tul grec cu renume mondial, unul 
dintre marii "specialiști ai probei de 
sâritură cu prăjina.

lAUREATH 
CELOR ȘAPTE FINALE •• ? ■ /

1. Caiac simplu — 1 003 m (b.). 
Saparenko A. (U.R.S.S.) 3:53,3 
Canoe simplu.............
WTcbmann [T. (TLP.U.) 4;16,7 
Caiac simplu — 
Rl alicinska la 
2:Q7,0
Caiac dublu

1

S.

1OT0 m (b.),

500 m (f.), 
(U.ILS.S.)L

- 1 G30 m <!>.),t. r- ;T1- --
Coșnlță C. — Slmlonceneo V. 
(România) 3:32,7

S. Canoe dublu — I 000 m (b.), 
Danleiov G. — Slmlonov G. 
(România) 3:33,0

8. Caiac dubla 
Finaeva I. - 
(UJLS.S.) jsMJJ

7. Caiac 4 
Verâgacn 
Vartoiomeu I. 
(România) 3:03,1.

- 500 m
‘ Kurisko. E. 

1000 m. (b'j.
A. — Zahiu 31. —

- Selotnic A,

(M.
llio Nâstase, marele învins al finalei

Foto : Aurei Neaga

TENIS — Turneul de la Wimbledon

Cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a zilei Armatei populare al
baneze. . generalul .de armată, Ion 
Ionita, ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii ’ Socialiste Romfinla. a 
transmis o telegramă de felicitare to- 

■vorflșulul Begir Boiluku. vicepre
ședinte nl Consiliului de Miniștri si 
ministru al apărării populare a Re
publicii Populare Albania.

Cu aceeași ocazie, la Crasa Cen
trală a Armatei n-a deschis o ex
poziție de fotografii care Înfățișează 
aspecte din viața și activitatea mili
tarilor albanezi, ale poporului Re
publicii Populare Albania, la care’ 
au participat generali si ofițeri su
periori 'din garnizoanei București. Au 
luat narte Nikola Profi. ambasadorul 
Republicii Populare Albania la Bucu
rești, si membri ai ambasadei

.★
Duminică dună-amlază a sosit In 

Capitală deputatul american Paul 
Findley, membru al Comitetului a-

facerilor externe sl al Comitetului 
pentru agricultură ale Camerei Re
prezentanților a Congresului S.U.A., 
care, ia invitația Comisiei pentru 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale, va face o vizita ta țara 
noastră.

* •
Delegația condusă - de Hollis M. 

Dole, asistentul secretarului pentru 
interior al S.U.A.. șef al Departa
mentalul resurse naturale, care Ia 
invitația Ministerului Minelor. Pe
trolului sl Geologiei a făcut o vi
rilă, in tara noa-sLră, « părăsit du
minică după-omlază Capitala.:

în timpul șederii In țara noastră, 
oaspeții americani au avut con
vorbiri ia Ministerul Minelor. Pe
trolului șl Geologici, Ministerul In
dustrie! Chimico sl Ministerul Co
merțului Exterior sl au vizitat o- 
blectlve economice, sorial-cullurale 
sl turistice din București si din tară. 

(Agerpres)

î timișoara: Produse noi ale industriei locale
TIMIȘOARA- (Corespondentul 

. „Scântei! , Cezar loam). — în 
Întreprinderile de Industrie lo
cală ale județului Timiș au foot 
realizate, de la Începutul anului 
și plnă acum, peste 100 de pro- 
dtKO noi, din rare mai mult de 
jumătate slut destinate aprovi
zionării populației. Gama noi
lor sortimente puse la dispozi
ția cumpărătorilor cuprinde, 
intre altele, aparate cioctro- 
casnlce, mic mobilier da lemn, 
a-ticojo de sport, turism șl cnm- 

.' ulng. produsa alimentaro. De o 
\ ‘bună apreciere ee bucură noile

tlpurl de grătare metalice, re
feriri electrica șl pentru gaz®, 
produsa ceramice termo șl fono- 
Iztionlc, Nu de mult, a „fost 
creată o grupă de cercetări chi
mice," a cărei activitate este 
axată pe realizarea unor produ
se chimice de mic tonaj, prin
tre care : oxid negru gl oxid 
roșu. ceară speciala cu șubotan- 
țe antistatic® pentru luciul 
caroseriilor, auto, linoleum, 
mozaicuri, soluție pentru dez- 
aburirea geamurilor auto, 
brazive de mare finețe.

DECLARAȚIl ALE OASPEȚILOR RE SEAMA 
AI „REGATEI"

ALEKSANDR SILAEV 
(U.ILS.S.) membru ni Comisie! 
tehnica internaționale, fost cam
pion mondial si olimpic la canoe 
Umplu : „Chior de La primele 
ediții ale acetici presliglaasa în
treceri internaționale am putut 
sd constat excelentele condiții 
organizatorice pe care le-au asi
gurat gazdele noastre. Acest 
lucru a fost Incd o. dată confir
mat de presantul concurs, ata 
lucit reprezintă, pentru mina o 
mare pMccrc de a tranxmlte 
calde felicitări organizatorilor. 
Aceleafi felicitări le pot, cred, 
adresa ți sportivilor români care 
au Jâcul încă o dată dovada 
marii lor clase. El se vor numă
ra, fără îndoială, printre favo- 
rijll marilor întreceri de la 
Jocurile Olimpice care se apro- 

i pie cu păți repezi. Dacă ar fi 
să dau un pronostic, a» putea 
spune chiar c& românit au foarte 
multe tonte de a ciftlga medalii 
la canoe duhlu ți probabil la 
simplu (cu Palsalchin) jî, de ce 
nu, la colac, dublu ti patru. In 
ce privetle lotul sovietic, ns , 

j. 'epjn sMdul ^ta^ndțA poetesă

nt numirăm printre cuceritorii 
medalii. Dacă le vom obține 

nu, este grâu, deocamdată,
dc medalii. Dacă le'vom obține 
sau 
de prevăzut*,

DOHUMIL KUDRNA (R. S. 
Cehoslovacă) cnmplon olimpic in 
1918 la Londra, in proba de 
dublu : „Drept să vă spun, sțnl 
foarte Incintei de progresul pe 
care" l-a cunoscut acest . 
sport ln (ara do., de rezul
tatele excelente pe care le 
înregistrează pa plan mondial. 
După, p&rcrea mea, ln România 
destinele caiacului și' canoei ss 
află ln mllnile unor . oameni 
priceptlfi ș! competenR, care vor 
face să progreseze continuu a- 
ceste sporturi. O arată șl reiju!- 
tatele valoroase pe care sportivii 
români le-au obținut ,!n această 
tnlrcccre cere a reunit la start, 
cel pufln la canoe, elita cano- 
tafulul mondial. Aceste motive 
fac ca. după pâfcrea mea, spor
tivii români sâ se cfle printre 
pretendcnfll la medalii olimpice. 
Șl aceasta ie-o doresc din toată 
inima

Atletism — REZULTATE VA 
LOROASE LA CONCURSUL

DE LA OREGON ,
• MATSON N-A OBȚINUT CALIFI- till recordman 

CAREA PENTRU J. O. I ‘
Campionul olimpic de la Ciudad de 

Mexico în pro’» de aruncarea greu
tății,. Randy Matson, siu-al va putea 
apăra titlul la Jocurile Ollmolco do 
Ja Miinchen I La concursul do oalec- 
tle al atielilor americani. caro m 
desfășoară la Eugene (Oregon), Ran
dy Matson e-a 'situat :x> tocul pa!ru 
cu rezultatul de 20,57 m. dar. dmta 
cum se stih, numai primii trei cla- 
eațl run1, selecționați iu echipa 
S.U.A. pentru întrecerile olimpiadei 
de vară. Victoria a revenit Iul George 
Woods cu 21,37 m. urmat de AI. 
Feuerbach — 20,09 m s: Brian Old
field — 20.00 tn.

Foarte disputată a fost si finala 
probat da săritură in lungime. ds- 
tlgată de Arnie Robinson cu perfor
manța de 0.04 m. Pentru locurile ur
mătoare lupta s-a dat intre Randy 
Williams si Preston Carrington, ambii 
rcofizind 8,02 m.

Deși In timpul finale! de 2®0 m 
vlntul a fost potrivnic., rezultatele lnr 
reglslrata au fost bune : 1. Chtirk
Smlih — 20”4,T0 ; 2. Larry Burton — 
20"5/10 : 3. Larry Black — 2O"0[IO.

în Legea portului se prevede ca 
educația fizică țL sportul — ca factori 
compensatori de o deosebită impor
tanță pentru menținerea sănătății ce
tățenilor — să devină activități de 
masă, cu o sferă largă. de cuprin
dere. Deci, aceasta activitate tinde 
să cuprindă toate verigile sociale 
ln care sint grupata, trăiesc și 
ea dezvolta colectivitățile umane. MI 
se pare 
tun le per___ . . --i-,
tațlel si se refere șl să rezolve

care slot grupata, trăiesc șl 
_____  ..iectlvRățile-umane. Mi.

“ firesc ea preocupările ac
tuate: pentru educația fizică a popu- 
„„ă y; m.-j cu
precădere aspectele legate de eduea- .... ... . si)|_ 

ari. precum șl pe cele 
lectivliățlle de oameni

țla fizică o maselor do elevi, 
dențl șl militari 
legate de colt ‘ 
productivi.

Rămln, totuși. In afara preocupă
rilor curente ninse de oameni carț, 
la no! ln țară, se ridică ta câteva 
milioane. Este vorba de prima și de 
ultima dintre perioadele de evoluție 

.biologică ale omului, respectiv de 
copilăria mică (plnă îa 3 ani), la care 
&a poate adăuga și copilăria mijlo
cie (3—6 ani), precum șl de vîratnlcl, 
după încetarea activității lor profe
sionale.

Deși toți educatorii tint gata să re- 
cunoascfi importanța primei copilării 
pentru desfășurarea fazelor ulterioa
re alo vietili problemele eduoației fi
zice specifice acestei virate slnt sau 
ignorate sau ocolite. Faptul că ritmul 
cel mal viguros de creștere șl dez
voltare pslho-flzîcă din viața omului 
este prezent tocmai ln această' primă 
perioadă de evoluție, nu aste o !n- 
tlmplare sau un capriciu al naturii 
-- cum pe drept cuvlnt remarcă prof, 
dr. Adrian N. Ionescu — ci o rezol
vare biologică menită să asigure 
ptaplndel ființe umane posibilități 
cit mn! rapide și cit mai eficiente de 
adaptare La condițiile mediului în
conjurător.

Dezvoltarea fizică șl psihică pre
zintă două aspecte strins legate ale 
creșterii șl dezvoltării. Evoluția lor 
ln aceeași perioadă da timp, ca șl 
legăturile re re formează între- ele 
reprezintă o soluție economică a na
turii, o rezolvare printr-un proces u-

învingător In cursa do 1 BOT m. fiind 
cronometrat în 3'41’’5/10, Au mal 
obținut ealecțla Dave Wottlo — 
3M2'W10 si Robert Wheeler -- 
3'42”4/10. întrecerile celei de-a noua 
zile de concurg au. fost urmărite de 
paste 15 OOT da (spectatori.

♦
în codrul wincurauiul Internațional 

de atletism de ta Londra, cunoscula 
recordmană australiană Pamela Ryan- 
Kilborn a terminai învingătoare ln 
cursa de IOT m garduri cu timpul de 
13"4ZIO. Cel maț bun rezultat înre
gistrat în concursul masculin a fost 
realizat de sprinterul englez David 
Jenkins, cronometrat ne distanta da 
300 m cu timpul do 20"9/10.

• "; , l ‘
*

Cu prilejul iunul concura de atle
tism desfășurat la Sofia, sportiva 
bulgară Diana lorgova a stabilit un 
nou record național ln proba de aă- 
rllură în lungime cu performanța de 
6.02 m.

nltar. Acest fapt este plin de semni
ficație șl pledează pentru Instituirea 
unul regim de edurație fizică cit mal 
dc timpuriu posibil.

Datorită Lnsiiflclentel preocupări In 
ceea ce privește exercițiul flzie pen
tru copilul născut sănătos, nu s-a 
ajuns încă să so facă cunoscut, prin
tre cei ce ar .trebui să se ocupe de 
el, ntd măcar imljloacele, metodele și 
tehnicile cele mal potrivite de lu
cru. acestea rămlnlnd deocamdată 
cunoscuse doar intr-un cerc restrina 
do specialiști. In acest ®eM, aș pro
pune ca hllnisierul Sănătății șl Mi-

I
nlsterul Educației șl învățămlntuIuL 
prin facultățile de profil alo Institu
telor de medicină, Sn colaborare cu 
catedra do medicină a culturii fizico 
do ta I.E.F.S., să elaboreze materiale 
documentare șl chiar flfi aibă In ve
dere ’ începerea pregătirii sistematice 
a personalului care lucrează in ma
ternități. Ar fl bine, da asemenea, 
dacă medicii! șl personalul ‘ sanitar 
ajutător din maternități ar instrui 
obligator tinerele mame In proble
mele legate de funcționalitatea apa-

Broșuri bine concepute, scrise pe în
țelesul tuturor, cu o grafică atractl-

Stan Smith, un mare învins
Marea finală la Mim- „tnvlngaiorul de la 
u • bărbați a celui 

mal Important turneu 
de tanla din lume s-a 
deafășurat între Jucă- ______
lori de cea mal Înaltă ret, speranțele ln suc- 
Xoctură în sportul alb, ’ ....
nord-nmericanul Stan > 
Smith șl românul Iile 
N fes lase. .Duminică, zl 
de excepție nentru 
disputarea meciurilor 
de tenia in Anglia, pe 
Wimbledon șl. la tele
vizoare s-a asistat la o 
strălucită partidă ■ de 
încheiere, ln. care re-’ 
prezentantul sportului „___ _ _ ____ ,
nostru. IHe Nâstase, care nouă nl a-a părut

■ că pe teren a foit dștl- 
gat de N&sSase, arbi
trii nu schimbai doc!- 
zia ț! din această e-

Bei I, -j
Ultimul set s-a a- 

riltat a fi un set do 
culme al virtuozității 
ambilor tenlsmenlț S-a 
ajuns la un. moment 
dat ca Intr-un singur 
ghem să sa producă 20 
de schimburi, iar da la -. ■ 2 : ,:r j
set, atmosfera a deve
nit, ca să zicem așa, 
da-a dreptul irespira
bilă pentru cardiaci. 
Plnă la urmă, a Învins 
Stan Smith, un strălu
cit Jucător de tente, 
dar, vrem ca feliei țările 
noastre aă se adreseze 
cu toată căldura si lui 
Iile Năstase. marele în
vins ol finalei de ta 
Wlnibkx'.on...

Valerin 
MTRONESCU 

w? jp*»nrîy < *'
. Rezulteîul tehr.ie : 
Stan Smith — Iile 

iWSĂjfăsâ :, te-6c.
!8-3. 4—3. 7—5.

C.1- i ■'

cesul compatriotului 
nostru [so arătau în
dreptățite. Au urmat 
însă două . seturi ri
posta. ale iul Smiili, 
dștigaic șl prin măies
tria tehnică a ama- ___...,
rlconulul, dar și cu a- 5—5 țn acest al cincilea 

. juionti ci lor va erori J -
de arbitraj. De pildă, 

. în .satul' al treilea, ta
ghemul al patrulea, 
care nouă nl s-a părui 

e teren a foat dștl- 
de .N&sSase, arbl-

deși Învins, s-a pur
tat cu brio. Știam "dina
inte că șansele se Îm
part Intre Nfrt'-we ți __ (__ ___ .____
Smith, «Ham dinainte roare Smith a cucerit 
că Năstaas va face to- ■ un bredk, un avantaj

■ ■ ■ despre care se poate
ssputte că a decis re- 
zul latul'acelui set. Ad- 
mlrablluj sportiv care 
este Iile Năstase s-a 
arătat plin de noblețe 
pe teren, n-a protestat 
șl a evitat Incidentul, a 
strtns mal departe ra-

tul.pentru a-șl învin
ge redutabilul adver- 
car.' am văzut pe e- 
cranele televizoarelor 
că Nâstase a luptat 
plnă la- ultima picătu
ră de energie gl că,nu 
l-a lipsit dedt o fă-*.

\'rimă ’ ■ de^noț®? •• ,pc n tru ■ -<.chotaAn ;mină. sl a ,co n - .. 
' a re intitula ei astăzi .tinuaț" in'.reeerea. • Sl-

Ciclism — ,JURUL IUGO
SLAVIEI"

SUB SEMNUL 
PREGĂTIRILOR OLIMPICE
în ziua a doua a concursului d® 

natatlo de la Ixe Angeles, criteriu de 
verificare a înotătorilor americani 
oenlru Jocurile Olimpice do vară de 
la Mflnchon. Franek HecliI a «labil! t 
cea mat bună parformanlă mondiala 
a sezonului In proba de 2®0 m libar 
cu timpul de 1'57". Un rezultat ex
celent a realizat gl Unda Stlmpsou, 
cronometrată în proba de 100 m 
spate ln 1’07” 5/10. Nancy Kirkpa
trick — l'08”8/10 a ocupat locul doi. 
tar principala favorită. Sue Atwood, 
s-a clasat pe locul trei cu l'(K)”2'10.

Singura victorie â înotătorilor stră
ini invitați a fort obllnută de' sue
dezul Gunnar Larsson, clarat pe pri
mul loc ln proba de 4B0 m mixt cu 
timpul de 4'42’’8/10.

Alte rezultate: masculin: MO m 
spate : Mike Stamm — TWafiO ; 
10’3 m fluture : Russ Wales — 5”’ 
2/10 ; feminin ; 2tM m liber,: Shirley 
Babashoff — 2'07”7<T0 ; IOT m flu
ture : Dana Schrader — IW’OilO ; 
400 m mixt : Jenny Barez — 5'10”3/10.

După disputarea a 10 etape. !n Tu
rul ciclist nl iugoslaviei continuă tA 
conducă rutierul sovietic Iurl La- 
vrușkln, urmat de Labocha (Polo
nia) șl Zaharov (UJLS.S.) — ambii 
la 1'44“, Șarafulin (U.R.S.S.) 
2'3î" ■ și Van Dongen (Olanda) 
2TJ5“.

Etapa a 9-a, disputată contracrono- 
metru individual între Jasenlco șl 
vlrfu] Vnste (1011 m), a revenit IiiI 
Șarafulin, cronometrat cu tlnwul de 
55’07“.'

Etapa a 10-a a purtat caravana d- 
c'talft pe ruta Kobarid-Trioșta (15d 
km) șl a fost clștigată de olandezul 
Van den Burg in 3 h 33'18“. ki a- 
caastă etapă, In car-o B-a realizat o 
mcdto orară excelentă do 43,830 km. 
unul dintre protagoniștii cursei a 
fdat ciclistuj român Vaslle Selojan. 
El a participat La toata acțiunile 
fruntașilor, daaîndunso în final' pc 
locul ficcund ln același timp cu tn- 
vlngătoruL

dalltățli să fie repartizați la școlile 
pedagogice de educatoare. Logic, ur
mează ca ln școlile pedagogice să sa 
mărească numărul de ore do educa
ție fizică spre a se ajunge Mitei la 
formarea unor: educatori capabili să 
folosească mișcarea ca element de 
bază In întregul proces Iristructiv- 
educaliv al copiilor do aceasta virsiâ. 
De altfel, mă glndesc șl ta utilitatea 

w™ — __ -- unul sistem do cursuri da reclctaro in
cuți cu vederea atunci tind se abor- perioadele dc vacanță, pentru toate
deasă problema educației fizice a cadrele caro lucrează în învățămlntul
maselor. La dispoziția grădinițelor preșcolar. - . .
stau aproape 20OTO de educatoare. Pentru persoanele tn vîrsta, edu-

teren normală și dezvoltarea armo
nioasă a propriilor lor copIL

Copilăria mijlocie se situează In
tre 3 sl 0 ani, timp In care o bună 
parte a copiilor din țara Doastră în
cep să primească Influențe educati
ve prin Invățflmlntul preșcolar, prin 
grădinițele de copil. Masele de copii 
cuprinși Ln această formă do invă- 
țămlnt numără aproximativ 500 COT 
de- viitori cetățeni ce nu pot fi tre-

EXCURSII IN II. R. S. $.
, J r

Pentru semestrul al doilea din
acest an. Oficiul Național do Tu
rism ..Carpațr organizează un 
program variat de excursii In U- 
nlunea Sovietica.- ne Itinerare 
dintre cele mal atractive, cu
prinzând numeroase orașe, mo- 

1 numen» Istorico sl de artă, 
muzee, expoziții. La Moscova, 
de pildă. turișlU pot virila Krem
linul. Mausoleul luliLenlil; ..Sala 
Congreselor".' Universitatea ..l-o- 
nwnoBOV". Prospectul „KaUnlh". 
Muzeul Revoluției, GMerillo de 
artă ..Treliakov" 81 altele. Itine
rarele cuprind, de asemenea, o- 
rasele Kiev. Toșkent. Alma-Ata. 
Erevan — capitala R.S.S. Arme
ne. unul dintre cele mal vechi 
orașe ale lumii.-Riga. Tbilisi etc. 
T.a Leningrad, a) doilea oraș ca 
mărime șl populație din Unlu- 

■ nea Sovietică; turiștii pol admi
ra Clădirea amiralității, con
struită după planurile lui Petru 

‘ celMâre. l/alatul de iarnă, pre
cum șl Ermitaj::', unul dintre 
cele mal mari sL mal frumoase 
muzee din lume, unde se află. 
Intre ■ altele, tablouri originala 
alo Iul Leonardo da VkicL Ho-

excursii : București—Kiev—Mos
cova' — Vtadlrnir-— Moscova — 

. București (durata 7 zile, cu tre
nul Plecările au loc la 0 au
gust sl 17 septembrie) : Bucu
rești — Kiev >— TbillM—Baku— 
Moscova—București (durata 8
zUe, cu tronul. si avionul. Ple
cările — in zilele de 0 august s! 
1 septembrie). Un alt Itinerar 
cuprinde., ln afară, de .Kiev, fru
moasa stațiune Sori, de ne țăr
mul .Mării Negre. Excursiile care 

organizează pe acest traseu, 
cu plecările ln zilele de 17 sl Ti 
august. 6 si 18 septembrie, au o 
durată de IS rile, din care 0 rile 
odihnă' in stațiunea Soci. Tra
seul „Bucure.?!! — Qrlsinău — 
Otleaa — .TbilAsL — Erevan — 
Moscovă" arc o durată' de 11 
rile și »e face combinat cu Ircn- 
autocar-avion, plecările fiind in 
zisele de 3 septembrie sl' B no
iembrie 1072. Toi o exriirrio cu 
mijloc de lrarwr>ort combinat 
tren-avlon ăo poale ’ efectua pe 
ruta : București — Kiev — Le
ningrad — Ulianovsk Mosco
va — București, cu durata da 0 
zile, plecarea fiind la«31 octom
brie;

Reținerile <lc tocuri sl procu-. 
rarea de bilete se oot face nrln 

, Oficiul de .Turism București ș! 
prin. toate cele 39 de oficii ju
dețene de turism. Tot la aceste 
adrese se primesc Informații In 
legătură cu Întregul program de 
excurs!! !n Uniunea Sovlc'.lcă.

ceea ce reprezintă o încadrare foarte 
bună cu personal calificat Prin Inter
mediul aceste! rețele c-ar putea nune 
bazele unei educații Intearale, deoa
rece Ia virata de 3—0 ani nu avem 
de-a face en o educație fizică sepa
rata de educația Intelectuală, morală 
Șl Igienică. Așa va fi posibil să ee 
insuțeastS de timpuriu deprinderile. 
Inclusiv cele de mișcare, șl să se fî- 

ajut&tor din maternități ar instrui xeze definitiv ta structura psihică șl
obligator tinerele mame In proble- de comportament a copiilor. -Dar,
mole legate de funcționalitatea apa- pentru o dezvoltare, dl mal eficientă
ralului locomotor la virata fragedă. a ■aspectelor spcciaie pe care le ri-

■ clică -educația fizică la virata proșco- 
imesm .luiuror cu □ grm.ca dldacîle ta lilta 'o 'preg?-
vă, ar trebui să fie puse ta dlspozl ta Ure tp<;ciaU in probicmclo teoretice 
mamelor o dată cu Inmlnaroa actului ' - - - —
de naștere al pruncului. In momentul 
părăsirii maternitftțil. Astfel ajutate, 
mamele vor putea aplica un proces 
eficient da educație fizică plita la 
vlrsta da 3 ard, contribuind la crqț-

și, mai ales, practice ale educației fi- 
alee, superioară, celei actuale. în 
această Idee, cred că ar trebui ca 
facultățile de educație fizică să Insti
tuie o specializare In problemă, iar 
cai mai destoinici absolvenți al șpe-

cațla firică și sportul trebuie să fie 
privite nu numai prin prisma con
tribuției pe care aceste activități te 
pot aduce ta menținerea șl îmbună
tățirea sănătății,’ ci șl din punct de 
vedere etic șl social. Procentajul me
reu ln creștere al ceior. ce depășesc 
SO de ani — și care, după statisticile 
OJd.S.. in unele țări, a depfișit 20 ta 
rută dla totalul populației respective 
— pune toarta Insistent chestiuni de 
ichlinblri în structura asistenței ®l 
chiar a opticii laelelățll față de per
soanele In virală.

Retras din activitatea profesională, 
vîratnicul nu poate șl nici nu trebuie 
lă se mulțumească cu prelungirea 
oricum a vlețlL Este firesc ca el să 
dorească să se bucure de viață, să nu 
devină o povarâ pentru ce! din jur, 
lucruri ce slnt condiționate In pri
mul rind de starea sănătății sale. 
„Problema" timpului liber — veșnicul 
motiv pa care 11 Invocă cel ce nu fac

mișcare în Scop profilactic sau tera
peutic. In perioada dc activitate pro
fesională - nil sc mal pune ta a- 
ceastă vlrsta și. ca atare, cel in 
cauză pot să se ocupe cu ceea ca 11 
se pare mai util și mal plăcuL Exer
cițiile fizice, predicate rațional, au 
un aport hoiărllor la inlîrzierea apa- 
rî(Iel cauzelor earc provoacă scâde- , 
rea vitalității, a capacitalll funcțio
nale care conduc la imbătrinlre 
timpurie. Gimnastica de dimineață, 
plimbarea dinlcă, in ritm de mers cu 
atlt mai acăv cu cit vlrsLnlcul este 
mal sănătos, terapia ocupațlonală, 
respectiv actlvitâțlle fizice ușoare . 
legate do problemele existențiala 
etc. slnt măsuri simple de o inesti
mabila valoare preventivă, șl cura-

; tivâ.
Dar cum să desfășoare acești vlrat- 

hlcl o astfel de activitate 7 Cum să-1 
convingem șl să-l Integrăm in sfera 
preocupărilor pentru mișcare ®1 e- 
xerdțiu fizic ?

lata un teren aproape nedesțele
nit, pe care avem datoria tă-1 fertili
zăm prlntr-o bună popularizare - 
cărți șl broșuri, filme la cinemato
grafe și la televiziune, conferințe șl 
demonstrații etc. — precum și prin 
acțiuni de natură organizatorică în 
stare aă încadreze sule de mii de ce
tățeni in virată mal înaintată. Mă 
gindesc la organizarea, deocamdată, 
ln orașe (tinde subsolldtarea fizică 
este mal acută) a unor „grupe de Să
nătate" pe lingă asociațiile șl duhu
rile sportive, pa linsă sălile de gim
nastică șl bazinele de înot snu ștran
duri, mă gindesc chiar la „asodafU. 
de sănătate* special create pe Ungă ' 
marile întreprinderi șl Instltnlll sau

1 ln cartiere, caro 5ă siringă Laolaltă 
șl să dea vlrstnlcilor posibilități con
crete de n face mișcarea ntJt de ne- 
eesară vieții.

Astfel, prevederile 
ele Legii sportului s-i__ ”..J.
pra întregii populații, aslgurind 
tarnlcă eficienta acțiunii do e< 
f ’ " 'Zzr' "' r:_
adlnd bă tri.no ți.

Prot. Virgil MAZILU

Raspunderea pentru perpetuarea 
unor asemenea, neajunsuri revine' 
acelor titulari de lnvestlUI (Intre1 
care Ministerul Industriei Construe-- 
(iilor de Mașini. Ministerul Indusa 
triel Chimice, Ministerul Industriei 
SȚetahirglce) core Ixnoril cadrai Ie-! 
glslallv privind pregătirea și realiza-- 
rea investițiilor. tarăgȘnînrl luni da 
zile, peste termenele prevăzute prin 
lege, elaborarea unor documentații 
tehnice. Nici oină ln prezent mlnta-ț 
tarele amintite n-au asigurat în
treaga documentație pentru anul da 
plan 1072 necesară unor obiectiva de 
investim. j
~ cnuză. conducerea

țvactivității'—do." ‘î consirucțil-montaj,» 
conllnuat’ Ing. Mlhai Temea. t?l Pls- 
trează caracterul de comandament, 
cu alte cuvinte, de „stare excepțio
nală", nu numai la ^blectfvo de 
mare comDlexltate. cl 81 la cele mal 
mărunte lucrări. Multe din planurile 
de măsuri stabilite In aceste coman- 

■ dnmcnte nu elnt respectate, lnlrudt 
nu pol contracara. în mod practic, 
toate neajunsurile provocate de 
aportul scăzut — în faza de oregfltlre 
a investițiilor — al unor titulari sl 
beneficiari' de InvestlțlL de Unsa ai 
celui decalaj între proiectare si exe[ 
cuuo prevăzut Iii Legea privind o;-- 
ganlznrea. planificarea sl execuția 
inveștmilor.

Factorii de răspundere cu care am 
discutat erau de părere că ar fl ne
cesar tea o narle.cit mal mare din 
proiectele de execuiîe să fie reali
zată chiar iu cadrul trusturilor. A-- 
ceasta. orfrt aducerea unor colective 
din proiectare In mibordlnoa trustu
rilor — problemă care. In mod fi
resc. trebuie bine analizată de către 
organcțe în drept.

— Reailzarcn unui .volum cit măi 
mare din ddcumenlalllie de execuție 
în,cadrul, tnisluri’n- ar aslsura con
centrarea rSsonmterlIor. deci o coor
donare sunerlnară în elaborarea a- 
cesior ddenmeh&'ll. precum sî elimi
narea, înlîr^ieriior. aprecia Ing. 
Gh»orehe Chlvu. director economic 
al Trustului do conslrucfil-montaje ■ 
e!Aorurr,tea ,,!n București. S-ar butea 
evita dificultățile cc se fac aimțlte 
acum în acest domeniu. De nlldA ln 
o-n acluală. sănllerele noastre de ne 
ntalforeiele p!dorij"r”lce de ta GalaH, 
Hunedoara b! Raitei nu dtwun de 
proiecte în valoare de zeci de mili
oane le! nenl.ru lucrări ce trebuia 
exeaitnte .în cureți acestui an.

O ulllmă problemă : de multe »ri. 
a-tivltatea eonslrnetorulal. concepufA 

organizată op baza sarcinilor de 
olan cnnoscnle din timp, este In- ' 
arreuriata de r «st rin cerea arbitrară a 
nnnn din elrihn<llte sate de către 
tarar!<l« resort care — In mod 
Inexplicabil — fotereeză e serie de 
cnrrnp-omlsnri tu relațiile ea trustn- 
rile. în cădod ranllză-H unor obi««- 
tlve Ja r.S. Galați, de exemplu, con
ducerea Ministerului Industriei Mete- 
i’rrtce a cotutMerat că nlnnura mo
dalitate de'a diminua din restantele 
create. în cea mal mare parte, din 
vina proiectantului si beneficiarului 
de Investim (rare au IntîrzJnt luni de 
zile cu predarea unor proiecte ds' 
execuție) este de a Indica construc
torului ce lucrări sfl continue al ee 
nu. AMtel ministerul amintit a ho- 
tărit ln mod unilateral, concentra
rea eforturilor trtMtuIul !a construc
ția furnalului nr. 3, ta benzile de aglo
merare nr. 3 ri nr. 4. dar ln detri
mentul lucrărilor ce se desfășoară la 
coescrle. deși aceasta are termen de , 
muiere în funcțiune ln 
III a.c. în compensație, 
amintit a acordat toată 
constructorului de a-sl procura, cum 
noate. cele peste 1 000 km de cabluri 
necesare do urgență pentru continua
rea lucrărilor, materiale necontrae- 
tate la vreme tot din cauza llpael 
unor proiecte.

întărirea responsabilității fată 'de 
îndatoririle ce le revin prin legisla
ția în vigoare, exercitarea deplină s 
orerognUvelor șl ntrlbuUllor confe
rite trusturilor de constructll-montaj 
slnt cerințe do care depinde. lritr-o 
măsură hotărî’oare, punerea ln va
loare a întregului potențial tehnic sl 
uman de care dlsaun organizațiile de 
construcții pentru îndeplinirea exem
plară. ln termen, a planului de in
vestiții în acest an, cit sl în între
gul clnclnaL

nenl.ru


In favoarea reglementări pe rele p!M, 
prin tratative, a renllictnliii lin Mam
• IBedlarafîl ale miniștrilor de externe al R. D. Vietnam șl 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud, înaintea reluării 

convorbirilor cvadrlpartlle de la Paris

Intr-im Interviu acordat ziarului 
Japonez „MAINICI-II". ministrul a- 
focerllor externe al it, D. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, a subliniat că, 

’în cazul |n care Joi, 13 iulie. Stalelo 
Unite vor aborda convorbirile in
tr-un mod serios și constructiv, 
există toate premisele ca discuțiile 
să îmbrace un aspect sincer si re
zonabil. El a adăugat că. In cazul in 
care problema vietnameză nu-si va 
găsi soluția în mod pașnic, la masa 
negocierilor de la Paris, poporul viet
namez este hotărî t să continue lupta 
pe frontul militar, politic sl diplo
matic.

La riadul eău. ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Till Blnh, a declarat. 
Intr-un Interviu -acordat ziarului 
..L’UNITA", organ . ăl Partidului 
Comuntei Italian, că reîntoarcerea 
părții americane la masa tratative
lor poate fi considerată „un suc
ces ol luptei politice a forțelor pă
cii-. în același timp, Nguyen /Th! 
Blnh a subliniat că delegația G.R.P., 
care va reveni, la 13 iulie, la Con
ferința de la Paria, va cere In con
tinuare Statelor Unite eă pună capăt 
agresiunii In nordul și sudul Vietna
mului. să renunțe la politica do ’ 
„vletnamlzare* șl să adopte o politică gwi 
mal realistă Ln cadrul negocieri tor. «ia

Yen. situată la 50 km de Hanoi, care 
a fost recent bombardată 'do aviația 
americană, transmite agenția V.N.A 
Avioanele americane au distrus în 
timpul raidului lor. efectuat In 
curau! unei dimineți, 58 de locuințe, 
lamdnd 18 bombe Incendiare sl de 
demolare șl -1 contelnere oonțtnlnd 
SSO bombe cu schije. Ca urmare. 17 
persoane. Printre rare multi bătrinl 
șl copil, șl-au pierdut viata. Iar alte 
25 au fost rănite.

■ Ziarul „Le Monde* publică un 
apel lansat ilmbătă, de mai 
multe sute de intelectuali, po
porului american pentru ca a- 
cesta să ceară guvernului 
S.U.A. încetarea bombardamen
telor asupra digurilor din R. D, 
Vietnam.

VIETNAMUL DE SUD 9 (A- 
gerpres). — In perioqd» 28 Iunie
— 7 iulie forțele armate popu
lare de eliberare națională din 
Vietnamul de sud au scos din 
luptă 3 850 de soldați si ofițeri 
ai trupelor marionetă In provin
ciile Quang Trl sl Thua Thlen
— anunță agenția de presă 
„Eliberarea".

(Agerpress)
HANOI 0 (Agerpres). — Ziariștii 

străini din Hanoi.- printre care si 
Joseph Krnft, corespondent al ziarului 
american „Washington Post*. au fost 
invitați să viziteze localitatea Hung

Comunicat
• _ •sovieto-sirian

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei oficiale a președin
telui Siriei. Hafez Avval. In Uniunea 
Sovietică, agenția T..A.S.S. a dat pu
blicității un comunicat.

Șeful/Statului airlnn a avut con
vorbiri. cu Leonid Brelnev. Nikolai 
PodgornII. Alexei Kocdghin Bl alți 
conducători sovletlcL Exnmlnlnd 
problemele relațiilor pov!eto->slr.lone 
si perspectivele tor pe linie de 
partid, politică, economică, culturală 
și In alte domenii, părțile și-au expri
mat satisfacția pentru cvojutia tor 81 
dorința de a le dezvolta in conti
nuare. ps baza principiilor respec
tării suveranității, neamestecului ta 
treburile Interne șl ‘ avantajului 
reciproc, arată comunicatul. Cele 
<i<M.iă părți au căzut de acord asupra 
unor măsuri In vederea întăririi po
tențialului militar al Siriei si asupra 
continuării colaborării mfUtare bila
terale.

Părțile au abordat Sl unele pro
bleme internaționale, cu deosebire si
tuația din Orientul Apropiat

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, J-a 
primit duminică, la Brioni, pe se
cretarul de stat al- S.U.A., William 
Rogers. COnvoridrlle ce au avut loc 
cu acest prilej, menționează agen
ția Taniug, s-au referit la relațiile 
dintre cele două țări, precum-și La 
probleme actuale ale situației inter
naționale.

încheierea convorbirilor 
polono-indiene. Stoîan oiszow- 
skl, ministrul afacerilor externe al 
•poloniei, șl Svrarân Singh, minis
trul de externe al Indiei, au Înche
iat almbătă convorbirile pe care 
le-au purtat la Varșovia. în timpul 
convorbirilor au fost examinate ps 
larg problemele relațiilor potono- 
indlene șl perspectivele dezvoltării 
tor. .Au fost, de asemenea,. discutate 
probleme ale situației Internaționale, 
In special aspecte ale situației din 
Europa șl din Asia, relatează agenția 
P.A.P.

Președintele Sudanului, 
Ganfar El Numclry, a «oslt la Mo
gadiscio, Intr-o vizită oficială do

Azi se deschide Convenția Partidului democrat

Convenția Partidului democrat Iți 
deschide azi lucrările la Pătatul 
sporturilor din Miami (Florida), !n- 
tr-o atmosferă de pronunțată ten- 
BÎune politică. Ajunul convenției n 
adus un nou șl znirprinzător element 
în cursa pentru obținerea Învestitu
rii democraților pentru candidatura 
la președinția S.U.A. Ezite vorba do 
avertismentul certoa adresat de se
natorul George McGovern taberei 
cosMerratoara a .partidului său Împo
triva Încercărilor de a-1 frustra do 
dreptul cișilgat în preliminarii de a 
obține mandatul de candidat la ale
gerile prezidențiale. „Nu pol accepta 
lileea de o vedea Partidul democrat 
slnuelgindu-se In fața națiunii. Dar, 
dacă aș ajunge cumva la un punct 
In care să văd că nu’ mai am o al*a 
alternativă morală declt încercarea 
de a clădi un nou partid politic, nu 
ar fl Jusi să se spună că am părăsit 
partidul, ci că o mină de uzurpatori 
m-au slUt să fac acest pas, alîi pe 
mine cit șl pe partizanii mei* — 
a decimal McGovern ziarului „Wn- 
nhington Post". . ,,

Avertismentul a provocat deruta 
în rindurlle ultrncomervatorCor de
mocrat caidlșli ce . formează osatura 
fragilei companii „Siop-McGovcrn !"
(oprițl-1 pe McGovern D. punerea In 
practică a acestei amenințări fiind 
de natură «să albă consecințe impre
vizibile asupra vieții politice a 
S.U.A., In general, și extețcnlej Par
tidului democrat, In special. McGo
vern șl-a atras ostilitatea conseȚ- 
va lorilor din ambele partida po
litice, a'.R datorită poziției erale 
ferme împotriva războiului din 
Vleinam — el a promis, după cum 
ee știe, că va pune, capăt acestui răz
boi In termenul cel mal scurt după 
co va fi atets — cit șl datorită pozi
ției la fel de categorice Împotriva 
unor Inechități coclole. tradusă. Intre 
altele, prlntr-un proiect de reașezare 
a Impozitelor, care ar lovi acri*» In 
interesele marilor corporații.

Alarmați de vederile radicale 
alo senatorului din Dakota de Sud, 
adversarii din «inul propriului «sau 
partid au recurs la fel de fel de 
manevre pentru a-1 bara drumul, 
intre altele, con lest!ml depUne-’e pu
teri ale unor delegații, cum ar fl cea 
din California (271 de doctori) șl cea 
din Illinois 01 de electori). Potrivit 
declarațiilor comitetului de conducere

CONSERVATOARE
al campaniei electorale a senatorului 
din Dakota do Sud, acosta a obținut
— ca urmare a ategeritor prellmtoaro
— sprijinul a 1 541 de delegați, adică 
cu Să mal mult declt numărul nece
sar (1500) obținerii Învestiturii. A- 
ceasta l-ar fl asigurat desemnarea 
drept candidat încă din primul scru
tin dacă nu ar fi Intervenit mane
vrele de ultim moment ale adversa
rilor săL în cazai! dnd contestările 
lor vor fl acceptate de’ Convenție. 
McGovern va pierde circa 200 de c- 
lec'ori, fapt cnre ar putea să-l dimi
nueze serios șansele da a obține în- 
vestllura Senatorul este însă Încre
zător că va obține mandatul Ponde
rea blocului cău de electori potrivit 
datelor ziarului „Nev? York Times", 
este de 1407 de voturi, adică cu 12 
voturi mai puțin dedt numărul ne
cesar. Această cifră depășește cu a- 
proape 330 numărul total ăl delega- 
țitor tuturor cetorlalțl' nouă preten- 
denti ta Învestitură, luat! împreună.

Concluzia la care nu ajuns obser
vatorii de presă este că dacă pină 
la urmă planurile- conservatorilor de 
a Împiedica, cu oriee preț» desemna
rea lui McGovern vor putea fi duse 
plnă'- la capăt, tdngura alternativă va 
îi formarea Imediată a unul nou 
partid politic șl tnirarea sa în alege
rile prezidențiale In calitate de li
der al acestuia.

Democrații Iț! dau seama că a- 
ceasla ar însemna o lovitură devasta
toare dată partidului lor. pierderea . 
oricăror șanse în alegeri șl, In cele 
din urmă, pierderea poziției lor de 
principal advensar al republicanilor 
pe scena politică a țării, în favoarea 
noului partid, în Jurul căruia ar gra
vita toate forțele contestatare sl pa
cifiste. nemulțumite de continuarea 
războiului din ir.dociilna. de escala
darea cheltuielilor militare, de Infla
ție. creșterea șomajuhil sl castului 
vieții, de regresul procesului de 'In
tegrară rasială etc. ’

Măsura tn care .Instinctul de apă
rare* a propriului partid va prevala 
sau nu asupra Intenției de a-1 scoate 
pe George McGovern de pe orbita 
alegerilor prezidențiale. In earn for
țele progresiste vor reuși «fl determi
ne o blocare n intențiilor conserva
torilor. o vom afla In zilele imediat 
următoare.

c. ALEXANDRO A IE 
Washington.

REDACȚIA ei ADMINISTRAȚIA b București, Plata Bctateti. Tel.

TOKIO

MUZEUL IND8AN
R. F. G

ALEGERILE ANTICIPATE VOR AVEA LOC LA 3 DECEMBRIE

respectiv

încheierea vizitei în Iugoslavia
a președintelui Indiei

i

0 (Ageipres). — Co- 
prlvlre la vizita făcută 
c!e președintele Indici,

Un punct. do atracția pentra 
nn mare număr de locuitori din 
R.D. Germană șl din atriUnătate, 
mal ales pentru tineret, este 
Muzeul Indian Instalat tn „Villa

Surdo-muțll iubitori de muzică 
vor putea șl ei să „guste" arhi
tectură sonoră a „Fugilor" Iul

?

Lite se-

vineri. după ce parlamentul 
\c* 

oficială unica a provinciei, 
ea a povocal demonstrații da

șută anual va rărnlne con- 
șe arată In ultimul. Anuar 
al Națiunilor Unite publicat 

York. Fată de anul 1070. 
consemnează o creștere a

Corespandentul Ager- 
Țulu, transmite: La" 
P.C. din Japonia ou 

ilmpozlo-

trei 
ale 

; ca
la

irtea llbianâ, membri ai
l Comandamentului Re-

■ i! '.I ■■ -<ii

PROSMiUL COMUN DE GUVEWfflE 
în dezbaterea Conferinței naționale a P. C. Francez 

și a Convenției naționale a P. S. Francez

PARTS 9 (AgerprM). — Astăzi 
e-nu deschis la Paris lucrările Con
ferințe! naționale a Partalului Co
munist Francez, consacrată exami
nării programului- de guvornămlnt 
elaborat în comun de P.C. Francez 
Si de Partidul soclolfet. Un raport in 
legătură cu această problemă a fad 
prezentat de secretarul- general ad-

TOKIO 0. — 
preș, Horea 
sediul C.C.- al 
Început chimtalcâ lucrările 
nulul Internațional orgardzat, ai pri
lejul atdverșMS ' stmiSamtejnarulul 
Par Udului Comunist din Jnponla.

La slsnpoztan, care va dura 
zile, vor fi discutate probleme 
mișcării rcvotațlonare din țările 
pttaHste dezvoltate, ale ■ creării 
acesta țări de fronturi unita ale for-

trei zile. între șeful statului suda
nez șl președintele Somaliei, Mo
hamed Siad Barre, a avut toc o 
primă rundă do convorbiri.

Ziarul egiptean 
Ahram" că 13

junct al P.C.F., Georges Marchata.
Tot astăzi au Început la Paria lu

crările Convenției naționale a Parti
dului Socialist Francez, pe a cărei 
ondine de zl figurează, de asemenea. 

. programul comun de guvemămtnt 
Raportul corespunzător n fost pre
zentat de Francola Millerand. primul 
secretar al partidului.

țetor democratice 5! progresiste și 
posibilitatea formării de către fron
turile unite a unor guverne de coa
liție.

■ Participă reprezentant! ai partide
lor comuniste , din Australia, Franța. 
Italia, Marea Britani». Spania șl alic
țări.’ '....... - " "

Lwcrărtte simpozionului au fost 
deschise âe Masayoshi Oka, vice
președinte al. Prezidiului C.C. al P.C. 
din Japonia, care a rostit o cuvlntaro 
de salul. ' ’ J '

dtata consiliului, cnre face o vizită de 
prietenie la Phenian, a avut o ln- 
tllnlre cu Kim Săng E, președinta 
Comitetului Central al UniunM De
mocrate a Femeilor din R.PJD. Co
reeană. Cu acera prilej, informează 
A.C.T.C.. a avui toc o convorbire 
prietenească.

Sub lozinca „Pentru pace, «ocuritata fi colaborare In Europa 
Mannheim (R.F.G.) a avut loc o adunare popularâ, In sprijinul convo
cării cit moi grabnice a conferinței aeneral-europene pentru securitate

DESCHIDEREA
SĂPTĂMiNII MĂRII BALTICE'

DE DRAGUL CREAȚIEI
...Compozitorul belgian Mediei 

a înfruntat, cu bună știință, o 
mare primejdie. Se relatează că. 
In cadrul pregătirilor penu-u e- 
laborarea unei noi tema, el a 
trfi.it clleva săptămlnl Intr-o 
crescătorie de albino. Deși 
a suferit nu mal puțin do 3P0 
do înțepături, compozitorul a 
supraviețuit sl. după un anumit 
timp, a putut Înfățișa publicului 
simfonia „AJblnelo’

AVIONUL-BICICLETA
Căpitanul do aviație britanto 

John Potter (In fotografie) a în
cercat de curind să realizeze o. 
performanță cu o mașină zbu-; , 
ră toane acționată prin pedalare" 
El urmărea să obțină premiul de 
1 (MM) lire sterline instituit de So
cietatea britanică de aeronautică

>41
23 lulls

— cea du-a 20-a aniversare
a revoluție! eglpteno — la Cairo și 
Tripoli se va anunța oficial unifica
rea Uniunii Socialiste Arabo din 
Egipt șl Uniunii Socialista din Libia. 
Potrivit ziarului cita!, noua organi
zație va avea un președinte sl un 
comitet executiv, în componenta că
ruia vor Intra membri al actualului 
Comitet Executiv Suprem al ij.S.A. 
Si. din par'-1 ,
CoMillulul; 
voluțloL

In cursul unor Incidente 
produse duminică, !a 
s-au ‘ Înregistrat patru niprțl șl 1? 
răniți, "anunță agimflâ presa 
pakistaneză. Informațiile provenite 
din acest oraș, capitală b provinciei 
SInd. semnalează tulburări Incenînd 
de ' . .
local a decretat limba nlndhl 
limbă \ \
liotăr!rea a povocat demonstrații de 
protest ale mînorltățirde limbă urdu
— recunoscută, pe plan national, ca 
una dintre limbile oficiale.

10 000 de muncitori de Ia 
întreprinderile industriale 
dLn Londra, ■Portsmouth, Devoajport, 
Kent și alte orașe au declarat grevă, 
cerlnd îmbunătățirea condlțlltor* de 
muncă. Concomitent, continuă greva 
muncitorilor J do la uzina de au'.o- 
mobllc din Coventry șl a muncito
rilor constructori. După cum infor
mează ziarul „Financial Tlmha", la 
grevă participă peste 10 (MO munci
tori constructori, urmtnd ca săptă- 
mlna viitoare "acra tor a sâ U b ală
ture încă1 2 0C0 muncitori. '

ălgerio și Republica 
Populara Congo “ “ernnBt "" 
acord cu privire la colaborarea eco
nomică șl lehn’câ. precum șl un 
arord de cota bora re culturală sl ști
ințifică — Informează agenția Reuter. 
Acordurile au ’ fost semnate de mi
niștrii de externe al celor două tărL

Delegația Consiliului Na
tional al Femeilor din Repu
blica Socialistă România, 
condusă de Suzana Galpal, vlcepreșa-

BERLIN 0 — Corerspondentul nos
tru. Ștefan Doju. transmite : Dumi
nică. Sn prezența conducătorilor de 
partid ?! de stat al R. D. Germane, 
la Rosslocfc a avut loc festivitatea 
deschiderii cele! de-a 15-a ediții a 
„Săptămlnll Mării Baltice*, care ee 
desfășoară sub lozinca „Marea 
Baltică trebuie să fie o mare a 
păcii".

Un program bogat de acțiuni, ta 
care vor lua paria reprezentant! al

dlferitelor pături sociale din țările 
riverane Mării Baltice, precum ®i 
Islanda ți Norvegia, va contribui, ca 
In flecare an, 1b o mal bună cunoaș
tere reciprocă. In crearea unul climat 
de bună vecinătate intre popoarele 
nord-europene.

Intre acțiunile prevăzute In acest 
an ne vor număra reuniuni ale 
parlamentarilor, o conferință munci
torească. tntllnlri alo tinerelului, 
manifestări eportiv®.

pentru construcția unei astfel da 
mașini care trebuta să parcurgi 
cel puțin o milă (circa 1 010 me
tri) la o altitudine minimă do 
10 metri. Construind un aseme
nea aparat și condudndu-1 in 
timpul concursului, Potter a iz
butit să sa ridice la Înălțimea 
cerută, dar n-a reușit să se de
plaseze In spațiu mal mult da 
un kilometru.

In localitatea Cagr.es-eur-mer, 
din apropiere de Nisa, a fost 
Inaugurat cel de-al IV-lea Festi
val international de pictură. L>u- 
crărl provenind din 52 de țări au 
foit supuse aprecierii unui juriu 
format din personalități cunoi- 
cufe in domeniul artelor. Pre
miul I „Paleta de aur* a fost a- 
tribuit lui Pierre Soulage (Fran
ța), premiul II lui Roy Adrafc 
(Marea Britanic), iar premiul 
pentru cea mai bund selecție na- 
floncld a revenit Iugoslaviei.

Siria a acceptat propunerea 
cretarulul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, privind amlnarea cererii 
sate do convocare a Consiliului do 
Securitate, anunță agenția M.E.N.. 
citind surse ;o£Idale ale1 Ministerului 
de Externe al Siriei. Acordul autori
tăților strlene, precizează sursa dia
tă, a fost dat pentru a pi__ !!_ __
cretarulul genera! Bl O.N.U. aă-șl 
exercite Buhele oficii In ineercârea 
de a determina aplicarea rezoluției 
ConrilSuiu! de Securitate, de la 20 Iu
nie a.c., care cere Israelului elibe
rarea ofițerilor sirieni șl libanezi 
capturați ta timpul unei Incursiuni 
Israellene pe teritoriul Libanului.

Uniunea Sovietică șl 
Statele Unite au încheiat un 
acord potrivit căruia S.U.A. vor 
livra UJLS.S.. Jn cursul următorilor 
trei . ani. o -0011111810 de cereale In 
valoare totală de 750 milioane dolari 
— -a anunțat la Sân. Clemente, pre
ședintele Richard Nixon.

Populația globului,
In sflrșllul anului 1070 de 3.8 miliar
de. 6e va , dubla pină la efirsltul 
secolului, dacă actualul spor natural 
de; 2 la 
atent 
siatistlc 
la New 
cifrele 
populației eăobului cu 72 milioane In 
anul 1071. estimlhd că la eflrșițul 
anului 1972 aceasta va atinse 3,7 ml 
Uarde

BONN 0 (Agerpres). — Cancelarul 
Willy Brandt sl ministrul afacerilor 
externe, -Walter ScheeL 
președintele 
mocrat șl ni 
mocnit, du căzut de acord asupra da
tei” de ’3 decembrie pentru ținerea 
alegerilor legislative anticipate — ln-

formează agențlllo U.P.L șl Franca 
Press®, referindu-se la un Inter
viu acordat de Scheel săptămânalului 

Partidului sodal-de- „Blid am Sontag". în Interviul său.
Partidului Ilber-dc- ■ liderul Uber-democrat lasă, totodată.

Hă se înțeleagă că această dată este, 
m pare." * acceptabilă șl pentru parti
dul de opoziție U.C,D.-U,CA

BELGRAD 
mu.il catul cu

■ ta lugosțavla
Vaharaglri Venkata Girl, relevă că. 
In cursul convorbirilor purtate do 
acssta cu președintele Toslp Broz 
Tlto s-a constatat că relațiile de co
operăm dintre cele două țări «e dez
voltă tn diferite domenii ș! ș-a re
afirmat botări rea părților de a pro
mova ta continuare coîabornre» 
rodnică pe plan bilateral

Președinți! Indiei șl Iugoslavie!, 
ee arîMă ta comunicat, salută proce
sele tn direcția destinderii Interna
ționale El an subliniat că securita
tea generală șl soluționarea tral- 
nieă a problemelor principale din 
lume pot fi obținute prin partici
parea egală In drepturi și construc
tivă a tuturor țărilor, pe baza re®'

pectirli stricte a principiilor Inde
pendenței, suveranității șl neameste
cului In treburile Interne, precum și 
a abținerii de la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța.

Președintele Glri l-a Informat pe 
președintele Tlto despre cele mal 
recente evenimente din zona Asiei 
de sud. Cei do! șefi de stat aptre- 
cdază că acordul cu privire la rela
țiile indo-pakljtaneze semnat la 
Simla a confirmat principiul că 
trebuie renunțat Ia folosirea forței 
In soluționarea problemelor dintre 
India șl Pakistan șl că ele trebuie 
soluționate pe cale pașnică, prin Ira- 
latlve. intre cele două țări. Preșe
dintele Tilo a salutat rezultatele !n- 
lilnlril de la SLmla, pe caro le con
sideră un Început bun.

Bfircnfctt* din localitatea Rade
beul. Cele 850 de exponate afla
te in această instituție, aparțl- 
nind Fundației. Karl May, oferă 
o, Imagine amplă a modulul de 
viață al locuitorilor băștinași ai 
Arnericil de Nord. Numai In 
1071 muzeul a primit 171 303 da 
vizitatori. In fotografie : vizita
torii In fața unuia din exponate.
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CICLISTE

Răpirea din seraiul
industriei electrocasnice italiene

Ca urmare a unei campanii de preisd, concernul american „Ge 
neral Motors' a lansat un apel proprietarilor do mașini de tipul 
Chevrolet-Ve-ga, do a se prezenta la otolierele firmei pentru revizia 
automobilelor. Motivul ? S-a doscoporit câ o piesâ do la sistemul 
de frțnare a rojilor posterioare, caro a fost greșit montată, .poate 
duca la blocarea sistemului de rrinaro și. determina accidente;impre
vizibile. Do aceastâ ac|iuno, care va costa concernul mai mblte mi- i 
lioano de dolari, sint afectata circa 500 0C0 de mașini, respectiv i 
aproape toata automobilele do acest tip produse In 1.970 și 1971. J 
Acest caz a dus la relansarea campaniei de presd Împotriva firme- ț 
lor constructoare de automobile, caro. In goana după profit, nu 1 
acordă suficienta afonjie dispozitivelor do siguranja, punlnd astfel ?

> In pericol vieji omenești. J
In fotografie! majlrii Chevrolet-Vega, !n fafa unui atelier de re- l 

parajie al Tui „General Motors' J

Italienii au- luat cunoștință, zi
lele acestea, de o nouă „căsătorie" 
sau, mai degrabă, de o „răpire" pusă 
la cale do cunoscutul - grup olandez 
Philips. Mireasa este Arma Ignis, 
una dintre cele mal mari întreprin
deri Italiene In domeniul aparnta- 
Julul eledrocaanlc, lor „dota" constă 
dlntr-un capital de 10O miliarde de 
lire. O tentativă do ultimă oră a 
sodotățll Italiene de stat I.R.I. (In- ‘
sUlutul de Reconstrucție Industri
ală) de a'Împiedica această căsătorie 
forțată s-a dovedit- a fl tardivă.

Confruntată de concurența Internă ’ 
șl externă, Ignis te hotfirtM Încă d!n 
Iunie lf®0 sft semneze „o poliță de 
asigurare", esccllndu-se cu marele 
grup Industrial olandez din Eindho
ven. Filiala lor comună — I.R.E. 
(Industrie' Rlunlte Elettrodomestlcl) 
— producea la Varese, în Lombar
dia, frigidere, mașini de spălat șl 
alto aparate electrice de uz casnic? 
comercializate sub mărcile celor 
dmiă firme. Ignb Lșl păstrase deci, 
autonomia In domeniul desfacerii, 
dar aceasta nu a fost suficient pen-- 
tru n-ș!. asigura supraviețuirea. ,,A- 
rlpa protectoare* a lui Philips aco
peră acum întreaga activitate a. flr- 
meiltallene.
- „Caail Ignis" nu este singular. 

Preluarea controlului asupra indus
triei electrocasnice italiene de e.ltro 
monopolurile străine tinde șâ se 
generalizeze. Zanussl, un alt lider 
peninsular, a cedat un sfert din 
pachetul său de acțiuni concernu
lui vest-german A.EG.-Telefunken, 
Jar Phlleo-Ford Italiana a fost cum
părată tot de o firmă din R.F.G. — 
Bosch. „După o perioadă tumultu
oasă, scrie ziarul „IL MESSAGGE- 
RO“, in cursul căreia întreprinde-

rile Italiene din sectoral aparatelor 
de uz casnic au cucerii poziții de 
virf în Piața comună șl in afara 
el, ascensiunea transalpină lasfirșit'’.

Zdrobita de concurență, firmele 
italiene părăseșc scena vieții eco
nomic® și acest proces îngrijorează 
cu atlt mai mult cercurile politice 
de la Roma cu cit el s-a extins șl 
asupra altor ramuri Industriale. O 
statistică Italiană, publicată recent 
la Roțna. relevă că 3V1 din 
cele 713 mari întreprinderi, caro de
țin 38,7 la sută din capitalul .Indus
trial ol țării, sînt controlate direct 
de firme străine.

Printre marii Industriași șî ta 
cercurile da afaceri din întreaga 
peninsulă se vehiculează In ultimul 
tlrno un nou termen — „restructu
rare*. „Sectoare Întreg! ale econo
miei, declara recent Guido Carii, gu
vernatorul Băncii Italiei, vor tre
bui să-șl rcorienteze producția 
pentru a-șl adapta structurile la 
cerințele accelerării procesului de 
integrare vest-europeană". Ce se 
ascunde Insă In opalele acestui cu- 
vlnt ? în mare măsură, necesitatea 
adaptării Industriei Italiene la noile 
condiții create de ascuțirea concu
renței Intermonopollste este reală, 
dar, cel 'puțin In concepția patrona
tului, numai salariile muncitorilor 
ar trebui ®ă suporte „prețul re
adaptării", In timp ce profiturile ar 
urina ®ă crească nesllngherit. T.i- 
cereârlle monopolurilor de a arunca 
acesta dificultăți po spinarea mase
lor populare a fost una din-cauzele 
determinante ale aprigelor bătălii de 
dasă care au caracterizat ta timpul 
din urmă climatul social al Italiei.

Gil. CERCELESCU

Pare ciudat, dar in ultima 
vreme deverul vlnzăril bicicle
telor In .S.U.A. a început să-l 
depășească pe acela al mașinilor. 
Se știe că de mulțl ani neest 
mijloc de deplasare a fost con
siderat inadecvat in orașele a- 
merlcane aglomerate șl cu o cir
culație rutieră intensă, lată insă 
că tocmai această Împrejurare 
este folosită acum — în condi
țiile elnd blocările traficului 
auto s!nt tot mal frecvente — 
pentru relansarea bicicletei. 
Crearea unor modele noi, mai 
ușoare și mal rapide declt cele 
vechi, capabile să se strecoare 
lesne pe anumite străzi, a făcut 
ca ciclismul aă ia un nou 
avlnt Cifra vînzărilor de bld- 
dele pe anul in curs e estimată 
in Statele Unite La 10,5 mili
oane bucătL

MUZICA
PENTRU SURDO-MUȚI

Bach. Se anunță că la ZOrich 
s-a Inaugurat recent o orgă 
care, adaptată La o aparatură e- 
Iecironlcă specială, este capabi
lă să traducă sunetele muzicale 
In impulsuri luminoase. Senzația 
auditivă devine In acest fel o 
senzație-vizuală, Iar surdo-muțll 
in loc să 
văd*.

„audă"* muzica,
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