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Neamț c-a

Piețele' sini. în general; blue 
vizionate cu legume de sezon : 
ardei, «.vinete. ceapă, la-carp-se.

Festivalul de comedie al teatrului radiofonic

nostru,, Întregul popor

pre
sta ți al 

evitării 
poluării pe viitor a metilu
lui Înconjurat’r. Nu exu-tS 
încă un plan de perspecti-

anll. , ■
Totuși trebui® si con

Rada APOSTOL 
corespondentul „Sclnleji"

■ Iii betonnren a două paturi 
do uscare a gunoiului șl la 
construirea altor două pn-

semnfim că masurile lume 
reprezintă doar soluții par
tinic, iemporare, cure nu 
noi rezolva definitiv p— 
blcmo funcționări! 
de epurare și a

FOTBAL : Campionatul european universitar
VOLEI: întrecerile dintre reprezentativele României 

și S.U.A.
TENIS : Scurta istorie a „Cupei Davis"

Alte știri și rezultate sportive, în pag. a lil-a

sețlle, spre binele 
oamenilor sjî sl săr.

nălățli fiecăruia 
Foto : Gh. VlniUfl

(Continuare in pag. a III-a)

„Serbărilor mării" 
deschiderea FesJirc- 

aus f in ut

văzute n fi terminal® (go
lirea celor 4 iazuri do epu
rare, biologică), nici nu au 
fost încă începute — trei 
bule arătat tA și ceea ce 
s-a’; făcut a avut ca 
efect diminuarea efectivă a 
poluării Snagovului, a la
cului Cfildărușanl sl a ,la.- 
zurllor piscicole. Iată, doct 
că atunci dnd există preo
cupare șl se depun efor
turi se pot fiice, intr-un 
timp foarte, icuri, lucrări 
.tergiversate cu lunile și cu

Al. PI.ĂIESU J

începerea 
coindae cu 
talul național da folclor, ____
ta cccitc rile efe crlijtl 'amatori din 
județele OU, Alba, Teleorman. 
Vaslui, Constanța șl Gorj. tn portul 
Torni», pe stadionul din Constanța 
la teatrala de vară din fosta rtc;lu
nile te organizează In fiecare seară 
Sscote populara, carnavaluri fol- 

e.‘spectacole de varietăți, gole 
de filme umoristice, concursuri 
distractive. Din manifestările spor
tive programate te detașează „ra- 
Hârtie eteganfel" sl „raUurtle auto
mobilelor de epocă", o cursă ciclis
te în costume de carnaval, con
cursuri hipice, un spectacol fotba
listic cu participarea unor glorii de 
ieri si de ari alo fotbalului nostru.

‘ Pregătirile pentru ^Serbările măr 
rit" au- caprina o panto largă de

Cu ocazia împlinirii vîrstei de 
"0 de ani. Comitelui Executiv al 
Comiictului Central al Partidului 
Comunist Roman îți adresează 
cordiale felicitări șl cele mal cal
de urări de; sănătate.; viată lungă 
șl fericire. ‘ .

Partidul nostru comunist — ta 
rândurile căruia ai militat încă 
din frageda tinerețe — dă o înal
tă apreciere activității pe care al 
desfășurat-o cu pasiune rcvol'.i- 
țldnart și dăruire pentru reali
zarea. înaltelor Idealuri ale elibe
rării naționale șl sociale, de pro
gres și pace ale ponorului nostru, 
pentru cauza nobilă a construi
rii socialismului pe păminlnl 
României. îneă din anii tiegnlî- 
iății, ca fiu devotat al clasei 
noastre muncitoare, al ■ participat 
cu Ipretietire. punindn-(I în pri
mejdie libertatea si viața; Ia ma
rile bătălii organizate de nnrtid 
împotriva regimului buruhezo- 
moșieresc de exploatare si asu
prire, pentru cucerirea de drep
turi democratice sl făurirea unei 
vieți libere și fericite.

în anii de dună eliberarea tării 
țî-ai pus cu abnegafle întreaga

Dragă tovarășe Sencoviei,
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vâ. nu există un regula
ment do Întreținere și ex
ploatare a stației care să 
asigure o funcționare efi
cienta a acesteia. Chiar in- 
gineml-gef ol întreprin-' 
derll. dr. Dumitru Conta
ntei, este de părere că șl 
după executarea tuturor 
lucrărilor prevăzute .nu va 
ti posibil sfi ne încadrăm 
In parametrii de puritate dimensionat, înlocuite pom-
prcscrișl de Inspecția de pele șl sorburile actuale
stat a apelor”. cu altele de capacitate mal

— De ce mijloace supli- more. Trebuie transforma-
me’ntarc aveți nevoie pen- b fostele bazine da fqr.-
tru a. asigura o exploatare montare a gunoiului In ba-.

să ne asigurăm de o sursă 
encrgelleă de rezerva. Cu 
actuala capacitate, greu fa
cem față cerințelor si a- 
vcm dese Întreruperi de 
curent (în principal este 
vorba de procurarea a 2 
km de cahlu 'electric). Tre
buie . .mărită capacitatea 

, stației. de repompare. caro a 
tc&i proiectată greșit, sub-

I rș ț «.re» i 5 4 a.

In coloanele ziarului ho®; 
tru n apărut la 13 
slc. articolul „Opriți 
luarea Snagovulni f“, 
core arfitoiri că. datorită 
subcllmenslonăril sl exploa
tării neeorespunzătoare a 
stației de epurare a ape
lor reziduale do ta' întreg 
prlpdcrea de dat pentru 
creșterea al Ingrățarea por
cilor din Paris, se poluea
ză lacurile Snngov. Câldtt- 
ruțani și Jazurile piscicola 
de la Tincăbețti.

Ce măsuri 8-au luat după 
intervenția’ ziarului 7 De ce 
r-atură sini ele 7

„.Ne-am deplasat, acum 
două zile la Peri®. Pe baza 
ordinului nr. IM aT Depar
tamentului I.A.S., dat la 
riteva -zile după apariția 
articolului. nici 0-nu luat o 
serie da măsuri ®i s-au e- 
xecutat Importante lucrări 
de stăvilire a poluării. Pen
tru urgentarea - lor au fost 
aduse numeroase, utilaje 
— tractoare,' remorci, gral- 
fere, ■ drâgline, un buldozer 
greu șl s--l: procurat piese 
pe schimb pentru pompele 
rare nu funcționau. Tn cele 
8 riptămfal care au trecut 
s-au executat : conducta 
care leagă sistemul de- rc- 
pompare de bazinul de re- 
tențle ; racordul electric 
pentru al doilea decan lor ; 
h-bu reparat șl pus In 
funcțiune toate pompele ; 
g-r.u curățat (In cea « msi 
mare, parte) yăllejn caro 
se depozitaseră In anii tre- 
cuțl gunoaiele ; s-n elîbe-; 
ret uri bazin de fermentare 
șl a început aceeași opera
ție ta al doilea : se lucrează

P&OLFÎĂJM D/N TOATF

apro- 
• roșii.

__ , ---------- ---- ,________ 4_. ,’adati-' 
g& carfțltățl tasemnate; de cartofi do<‘ __ ______
bună *<feâiitn£8i" Față de .pcriosjla’-car «■''•(ie.C'XCnipiu.înloc di 
re.șpuhzătoare a anului trecut au fost lnfAmtafata 2 000 'hi____  ..... ,__
livrate pieței, prin unitățile de stat, 630 ha cti mazăre', tar restul cu can-'
cu 16 000 tone legume șl 13C«N tone traveți, tomate și alte ,culturi.

în unele Județe — care In nuli din 
urmă au avut dificultăți 4ri spiovl- 
zlonarea populației cu unele sorti
mente de legume ’— nu se, ncortta 
nici acum atenția cuvenită Insămln- 
țârli la timp a suprafețelor desti
nata culturilor succesive. Din’datele 
furnizate de centrala de ’specialitate 

'X _ă. județul Vrancea au 
Insărnlnțate numai jumătate 
uprafețele planificate. Do' agri

șa., lucrările sini mult Intlrriate 
ludețcle U-strlța-NăBăud, Boto-

tine de nerare x apelor u- 
zeta. (in’ acest scop e ne
voie să fie comandate ao- 
ratoarp).

La cele do mai sus, tov. 
Irig. Virgîl Oltean, de in 
Inspecția do stal a șirelor, 
propune asigurarea func
ționării permanente, zi, șl 
noapte, a n milelor dccan- 
ioare, împreună cu Insta
lațiile aferente, pentru a 
«o reduce la minimum re- 
pOrnparea de npe cu can- 

flltâll ' mari; de suspensii 
In vederea eyltărll unei aol 
jrifuridâri a lazurilor de 
epurare biologică șl a ba
zicului de relonțle. Orgn- 

■rfele de ’specialitate reco
mandă. de asemenea, fo
losirea mai Intensă, a ope- 

. lor ,deviTMt<? In Iwzln’pen- 
u-u Irigații și evitarea um
plerii acectuia In nr.olim- 
piii'cald. în acest-fel. el va 
[iuțea capta Iarna cantități 
mai mari de ' app . uzațe,. 
clnd procesul de ' epurara 
biologică se face mal în
cet, iar pericolul unor noi 
[W’.ufiri crețrîc.
' în conplurie. ceea ce nwi 
trebuie făcut se silo. lift- 
mîne Insă ca forurile tute
lare, — Trustul I.A.S. Ilfov 
țî Departamentul î.A.S. — 
să acorde tot sprijinul ne
cesar pentru soluționarea 
definitivă b problemei pro
tecției acestei zonb.

' Vom reveni asupra aces
tor probleme, plrta ce apele 
Snagovulul. ca șl celelalte 
din zontț respectivă', vor fi 
definitiv In afara oricărui 
pericol de poluare.

Roman

„mal binele”, ci a deschide drum 
larg „și mal binelui*. Este tocmai 
unul din Sensurile majore ni'e Con
ferinței NaUonale,, care constă in 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
„ofensivei perfecționării” in toate 
sferele vieții economico șl sociale. 
Po bazn experienței acumulate in 
perioada care a urmat Congresului 
al IX-lea Iri direcția perfecționării 
organizării ți conduceri! planificate 
a economiei,) nnțfonalo, Conferința 
Naționala o ho'tarit aâ completeze 
cadrul instituțional creat In acest 
scop fa ultimii ani prin înființarea

La întreprinderea 
j.CeahjăuJ* din Piatra_____  _

. realizat scria zero - la primul lot;
de 1#. mașini de gamă nat SPC-a M 
destinata lucrărilor de Insănitața- 
ro cu precizie a plantelor prăsi
toare, separat aau fn același timp 
cu administrarea ■ lerWctdelor ori 
lmecllcldelor lichide. Asimilarea 
noii marini do semănat s-a efec
tuat fntr-o psrlosdă mal scurta, 
deeft cea planificata cu aproape 
S IurO. Fiind vorba de.tin prod-rs 
cu '.o> serto rinare de fabricație, e 
fost: necesar Bă se realizeze șl un 
grad sporit dc echipare cu 
SDV-urt, tapt care a înlesnit ți 
execuția a S33 repere originale. 
S-au creat astfel condiții ca la 
întreprinderea mecanică „Cea- 
hlăul”. numai tn acest cincinal să 
se reallzere o producție mal marc 
eu circa M la suta fata de capa-; 
clinica prole.rtata a acesitsl fnire- 
prinderi. Succesul realizării noului 
produs est® dedicat dn ; câțectlvuț 
de n’.d aniversarii republicii.

tovarășul Nfcoins jCeaușcscu, ' con
siliul e, in această privință, o stră
luciri demonstrația

Spațiul reslrini ui unul articol 
nu ne permite, Hrește’, prezentarea 
chiar parțială a tuturor rotațiilor 
novatoare stabilite de Conferință 
Națională no vom lirnStn ctwr la 
riteva punctări.

Vom rean-.lntl mlisurllo de excep
țională Importanță privind perfec
ționarea ,con<luccrl| planificate a 
activității. economico sociale Dc 
asemenea, - Directive!o Conferinței 
Naționale cu; priviră la stotemati® 
zarea teritoriului — vast pro- > 
gram , nriționnl de slatematlsire 
a orașelor,' S comunelor și sate
lor, de dezvoltare economlcorsoclală 
a acestora, de,gospodărire a fondu
lui funciar șl protejare a mediului 
ambiant — ca [iurte integrantă a o- 
perei de , făuriră a soc’alismutai g 
multilateral dezvoltat, de ridicare a 
nivelului de civilizație-al poporu
lui. ” - 1 - ■

Partidul . .........   ,
8-au prezentat la conferință cp ’un 
bilanț lîogaț do realizări in toate 
domeniile. Acestea: slut rodul mun- , 
cii iMJjiuriiiubșl, totodată, ol tnăsurir 

rnăihțlrti a lutarar 4>îr- _ 
icîiirilor și rnecntaîfhetor ■ J 

■ 'I 'adopiBW' ta 1 
ultimii ani : este, incontestabil că 
.toate acestea au funcționat mal 
bine In ultimul timp. Dar a condu
ce InsenmnȘj a. nu , te mulțumi cu 

m»I binele”, ci: a deschide drum

iunie
, .po-, . ....

, In tur! noi. ,
Deși leale lucrările sfat 

Intlrriate față de terme
nele stabilite in ordinul 
departamentului —, far u- 

’ncie, cu toate că erau pre-

© ACTUALITATEA CULTURALĂ :

• — încheierea Concursului și Festivalului nafio 
nai de muzicâ ușoarâ — ediția 1972.

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Iiomăn a adresat tovnrfi- 
șuliil Alexandru Sencovîcl. 'mem
bru al Comitetului Centml al 
P.C.IL. cil; .prilejul împ’.lr.irii 

,Wle ^jl-p^nătoațea 
‘scrisoare:

“ e-7 d' , L a '. ..' ■ ■■ ? ii '

Documentele Conferinței Națio
nale ea află pe rnjiss noastră de 
lucru, ■ comuniștilor, a oamenilor 
muncii. Le ri’.lm, le studiem, nu 
numai ca oameni dornici eă cunoas
că, In toată complexitatea lor, pro
blemele dezvoltării țării, ale, per
fecționării generale a activității e- 
conomlco-soaale, precum și riun 
de mllne a patriei, ci ca partid- ; 
panți activi, chemați să dăm vtață 
hotArirllor adoptate, spre binele - 
țârii și al nostru înșine.

Șl, pe măsură ce aprbfundăm ma
rea lor .bogăție de ide! șl teze., pa 
măsură) ce pătrundem semnificația 1 
acestor hotărlri, ne apare tot-țnaj ‘ 
limpede o concluzie majoră, de an- ‘ 
eamblu, un factor comun carafele- P 
rlstlc tuturor., documentelor. Indife
rent de domeniul, la care ss referă :' 

, toiripelrnia, clarviziunea și înalta 
responsabllltsie eu care partidul iși 
îndeplinește rolul de forță condu- 
câtoare a poporalul.

Desigur, rolul conducător oi parti
dului constituie o realitate de zi 
cu zl, un proces; permanent ?! con- j 
iinuu, organic integrat vieții noas-, 

i tre sociale cotidiene : există IniS 
momente, împrejurări, puncte no- ; 
etate; cihd. prin, amplitudinea deci-, 
rillor,, prin profunzimea cti pare 
este analizat bilanțul' evenimentelor 
și prin fterspeetlva largă, cu eare l 
este scrutat viitorul, acest rol con- ; 
ducător sc ridică la înălțimi drese- ‘ 
bite, cunoaște afirmări strălucite. : 
Așa cum s-a manifestat partidul ta 
Conferința Națională.

în primul rind; raportul prezen
tat de secretarul general al parti- 

•dudul, tovarășul Nlcoiae Ceaușezcu,; 
rezoluțiile Conferinței Naționale 
ilustrează grăitorî capacitalea. parti
dului de a aplica creator principiile 
srenerale ale marxlsm-leninlsmului 
la pariiculrritliiie țării ncastreț Ia 
cifadlțUIe’ concrete ale societăți! 
românești, corespunzător stadiului 
ei actnâl de dezvoltare.

Asemeni unu! fir roșu, acest ca
racter creator străbate toate docu
mentele Conferințe! Naționale,. Isl'ț 
pune amprenta asupra tuturor ho-

V —__ ________ 1__ —.

tărirllor el. Toate holSririle, toate 
documentele Conferințe! ne înteme
iază' cu strictețe pe adevărurile 
fundamentale ale marxistn-leninls- 
mu’ut, pc cerințele legllbr generale 
ale' construcției socialisto ; in a- 
celașl timp, toate Lrnieazfi noaste 
cerințe nu mecanic sau abstract 
hu pirfa formule șablon, ci în mod 
concret. Intim șl organic legat de 
specificul problemelor țării noas
tre. ,

în al doilea rind și fa sirinsă le
gătură cu aceasta, se Impune ca
pacitatea partidului dc a descifra 
cerințele fuinlamentalc ale proffre- 
sulol social, pe baza studierii a- 
terile a realităților. Toț! cei ce au 
urmărit Îndeaproape lucrările con
ferinței — de la raportul secre
tarului general al partidului, la In
tervențiile delegațllor, Ia lucrările 
secțiunilor sau cuprinsul rezoluți
ilor adoptate — au fost Impresio
nați .de cunoașterea amănunțită de 
către partid a realităților, a pro
blemelor, do la cele mar!, de an
samblu, plnăi la amănunte șl ritua
lii specifice. .Oricine a pufai vedea 
facă o 'dfttă'Cfl partidul nostru este, . ............. —
cn.partld care cunoaște lllno viața, cti ifapurufaUri, 
reaâlătH.e.; pare șerizrază ■ cu recop-;-.. ;Jai da'i] 
tlvllata șl sensibilitate problemele htirtlor, 1 
ce confruntă societatea, ca praacu- de conducere s.acld’i 
pă pe oameni! muncii --:și addptfl -
apoi, la timpul cuvenit, soluțiile n- 
decvate/ S-a verificat, din nou a- 
devărul că > conduce înseamnă a 
cunoașie, pentru că numai cunoaș
terea directă a realității dă posibi
litatea stabilirii unor măsuri efi
ciente, realiste, pentru promovarea 
largă a noului, ca modalitate spe
cifică orindulri! noastre de exerci
tare a rolului conducător al parti
dului. în aceasta. In, faptul cA pri
vește teoria socialismului ■ științific 
nu ca o colecția de dogme ș! for
mule. ci cti o călăuză în acțiune, 
apV.cală creator la rea,! 1 t&țlle vieții, 
adaptată in permnneriță cerințelor 
dezvoltării societății, iși are sursa 
frpiriîisl novator ai pplltidj parti
dului. Raportul prezentat de 
secretarul general ol partlduIuL

Snagovpl, cn un
dele tacului și ver
dele, pădurilor, un 
fermecător loc de 
odihnă, pe care se 
cuvine să-l ocroilm 
fi să-! păstrăm 
neîntinate frnmu-

Agf&ri, la Constanța și pe in- 
'tfegul ' nostru litoral, aflci fa 
plin seton estival, sc dă. semnalul 
de începere a celui de-a trata e- 
diții a Serbărilor nidrii", 'ampM 
manifestare ' ' dulturâl-artlsticS. ■ ■

I^a Constanța,' ‘Mamaia. Eforie 
etc, pregătirile s-au încheiat. Rca- 
Uiăm, cu ajutorul - 'organizatorilor, 
ciîeua ‘decupaje* din programul 
celor 1 rile și 7 nopți cuprinse de 
„Serbările Sfat privă-
iute peste ISO rnanifesfări ' eiliu- 
ral-artistlce ‘ susținute de aproape 
S OM de driistt amatori ți pro- 
ferionițtL' Debutai serbărilor erfe 
marcat astă-searâ de marele „Car
naval al Tomlzului" de la Con- 
itcnța. ' în același timp, in stați
unile Jupiter, țf optim, Țechțr.- 
ghiol ți pe estrade fnjtalats pe 
panloar.e au loc serbări populare.

patere de mnncâ ta slujba luptei 
pentru edificarea noii orindulri 
sociale în (ara noastră, aducînț 
du^ți contribuita. —.în muncile de 
răspundere co tl-au-fost încredin
țate — la realizarea poliiîeil In,- 
terne, și externe a partidului ,șl 

‘statului nostru, la tnarile înf.'i p- 
tniri cu care se mîndrește astăzi 
poporul român. In întreaga ta 
act ivi ta to desfășurată In cadrul 
mișcării-revoluționare din Româ
nia te-al .afirmat ea un militant 
intlitcărat pentru realizarea poli
ticii partidului nostru comunist 
de dezvoltare a prieteniei și fră
ției oamenilor muncii români, 
maghiari, germani sî de alte na
ționalități din tara noastră, de 
întărire continuă a unității șl 
coeziunii întregului nostru popor 
in lupta pentru progresul si în’- 
norirea continuă a patriei — 
România socialistă.

Apreciem cu toții pasiunea cu 
care muncești și la această vîrstă. 
alături de tovarășii din genera
țiile mal tinere, pentru a contri
bui In realizarea cu succes a ho- 
(ărîrllor Congresului al X-Iea șl 
ale recentei Conferințe Naționa
le » partidului. Noi iți dorim, 
iubite tovarășe Sencoviei. multă 
putere de muueă pentru a putea 
duce mai departe activitatea 
rodnică pe care ai desfășurat-o 
in slujba partidului, a clasei 
muncitoare și a poporului nostru.

Acum, cind pășești in cel de-nl 
8-lea deceniu de viață. îți adre
săm din toată Inima un cald șl 
tovărășesc „La mulțl ani

preocupări pentru o servire exem
plară a participanților. Este vorba 
de o mai bună organizare a servi
ciilor de transport In Comun, mai i 
ales noaptea, pe întreg litoralul, 
deschiderea unor noi uniMfi co- 
merclala și reprofilarea altora si
tuate in ionela de mare aglomera
ție. Străzile din preajma portului 
Tomis fi a falezei din Constanța’au 
devenit tir, uriaș bazar.

La acțiunile prevăzute In pro- 
gramul „Serbărilor mării" din acest 
an se contează pe o participare de 
cel puțin 1 mUion de turiști iri.localr 
nici. „Serbările mării” se vor în
cheia duminică. 6 august, potrivit 
tradiției,.eu manifertdriîc prilejuite 
de ,Jtiua marinei".

rezultă că in 
fori I ' / ' 
din suprafețe,
mcn< 
ln
?a,nl, Covasnâ, Harghita, Maramureș. 
Neamț. Sibiu, .Sălaj, Alba, Dîmbo
vița. Erie, adevărat că In lucește Ju- 

‘ dsțo, situate In centrul ș! nordul 
țâr!!, recoltarea plantelor premergă
toare a intlrzlat. Trebuiau gările 
— șl cu mal multă preocupare se 
putea face acest' lucru — terenurile 
necesare legumelor !n cultură succe
sivă, nstfel ras semănatul să șe facă 
maf devreme Aceasta cu atit măi 

..mult’ pi dt ,ln‘zonele amintite bru
mele vin mal repede. .Deș! vremea 
erie. înaintată nlc! acum nu este Ur
ata pentru InsSmlnțarca legumețor, 
pentru că In două Iun! de vegetație 
a culturilor respective se nial poate 
obține totuși o recoltă bună.

■ O .altă sursă de sporire a produc
ției de legume de toamnă o consti
tuie iolâftiîe. în ‘ locul1 tomatelor, 
după o pregătire pofesjșimzătoare » 
solului, ie J pot cultiva cu rezultata 
foarte bune fasole, păstăi, castraveți 
„cornlșon”. ■ Mtfre parte din soîariHe 
din care/ș^a. slrina» recolta se a Hă’în 
atare bunfl." tncît prin lucrări simple 
îl cu cheltuieli mic! pot .fi foloșlse 
Îs obținerea unei bogate producții de 
legume.

Condițiile climatice din ocesriă 
vară s!rtl excepționale ppntru obți
nerea unor recolte’mari In . culturile 
aueceslva. -Ele.,trebuie- .folosita -din 
pi!n 1 Da acrea, 'esfe neceaar cn or
ganele județene do.partid, de, sfat' șl 
agricole Bă întreprindă măsuri enei- 
glce In vederea Insămlnțări! Intr-un 
timp cit mal scurt, a tuturor supra
fețelor destinate culturilor sucxcrive 
ue legume. ‘ '

cartofj timpuri! mai mult. Este re-' 
, zuliatul măsurilor lonte In vederea 

ImbunătățlrEi .organizării producției 
șl a muncii ta acest Rector Impor
tant al agriculturii noastre, al apli
cării retribuirii ta acord global pupă, 
cantitatea și calitatea produselor ob
ținute.

Pentru a asigura buna aprovizio
nare a populației cu legume proas
pete plnă la începutul Iernii, cen
trala de specialitate, organele agri
cole județene au’ luat măsuri pantru 
a fi cultivata n doiir. pară cu tomate, 
praz, conopidă, castraveți, morcovi, 

> fasole ș! mazăre - pentru păstăii etc. 
J ha. .

Din datele furnizat® de centrală 
rezultă că, pină acum, ln județele 
Dolj, Vaslui. Ialomița, Bihor, Âratl. 
Sntu Mare. Bacău au fost Insftmln-

PENTRU MOMENT________________________

țațe toate nifirafețele destinate’ cili-' 
tarilor »succssive de legume,- iar ta - 
unele din acestea a-ou 'depășii cifrei® 
stabtiltc, inițial.1 în județul jalomița,

............ .
ațe,' ;d!n carea

050’1
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Festivalul
al Teatrului radiofonic

s-a încheiatromaneasca
ORESPONDENȚD

Complex balnear

com]

Imagini din viață
Smaranda OȚEANUte, interprețil care nu

Premiere cinematografice Expoziții

6 august)

Expoziție-sondaj

sătesc

acasă

PBOGRAMUL II

Nlcuțâ TANASE

LIRA : 
dragoste
Ajuta țl-1

Radu 
Octavian 
ncn Sta-

.. ....... - care.'
Ingeniosul cadru scenografic sem- 

t de Dan JiUanu, a conferit s>-

Em. KOUA 
corespondentul 
„Sdnteii"

cu cinci

Un joc în doi - primaria orașului Slatina șl întreprin
derea Jude|eanâ de construcții - pe care gospodinele 

n-au nici un motiv sâ-I aplaude

— Am 
căsătorie

Concursul și Festivalul 
național tie muzică ușoară

„SCÎNTEII"

toate 
Instalațiile pentru 
spălarea veselei 
prepararea rnincSni- 
rilor. avem o imagine 
dl so poate de clnră 
asupra condițiilor de 
funcționare a canti
nei-.

o SăptUmina trecuta, ta Gale
riile de artă „Orizont*1 (tal Ni 
Bălcescu hr. 33 A) a avut Ioc 
vernisajul expozițiilor de pictu
ră Eugen Ispir și Dan Băjenaru.

Voiculescu, Radu Stoencscu, Ton Po- 
doleanu, Jean Reder. ■ Regla : Tudor 
MărăBcu. Asistent de regie : C. Crls- 
tascu. Scenografia : arh. Armand 
Crintea. Imagine : Dihu Tfinase. A- 
Blstent imagine : Sandu Dumitrescu; 
sunet : F. Rlvalet : producție : N. 
Măinescu. Operaiori-cnmeră : Elena 
Popescu, C. Lungu, Al. Conduraehe. 
(marți. 1 august, ora 20).

PRODUCȚH 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE TAR!

Reala i John Sturges. Premial Oscar 
1969 pentru cele mai bane etecte vizuale

„NAUFRAGIAT!
ÎN. SPA ȚIU“

mai mare 
.1. ExpozJ-î 

țja constituie un bun prilej da 
sondare a preferințelor 5! cere
rilor cetățenilor, contribuind la 
orientarea activității viitoare ta 
acest domeniu.

rlann Mlhuț, Ileana Stana loneicu, 
Mircea Șeptilicl, Văii Volculcscu- 
Peplno, Coca Enescu. ■ Rodica Popes
cu. Gina Pntrlchl, Ghcorghe Oprinn. 
Zizl Șcrban ș.a.

Regia artistică a emisiunilor este 
semnată de : Constantin Moruznn, 
Mlhal Pascal, Ghcorghe Rada șl Ion 
Vovn.

Celelalte spectacole de teatru ra
diofonic difuzate ta cadrul Festiva
lului de comedie: Sfinlu' Mitică 
Blajinii de Aurel Baranga — cu 
Radu Bellgon, Marcela Rusu șl Toma 
Caraglu ta: rolurile principale ; trei 
înregistrări din Fonoteca de aur :

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

BUCUREȘTI^ AL. Ș A HI A 
SI ANIMAF1LM

O TEATRUL TV vă invită să ur
măriți, ta premieră pe țară : „în
toarcerea tatălui risipitor" de I. D. 
Sirbu. Interprețl : Emanoll Petruț, 
Dana Comnea, Ovidlu Moldovan, N. 
Neamțu-Otonel, Toma Dumitru, A- 
dlnn Popescu, Constantin Codrescu, 
Violeta Andrei, Mircea Anghelescu, 
C. Cr Iste seu, Dorin Dron, Cristina 
Tacol, C. Rauțchl, Dem, Savu, Vali

controleze el 
parcurs ma
ge Impuneau 

respectarea 
do igienă, 

realitate, ta- 
sanitar de

La Casa de cultură din Zim- 
nicca a fost organizată o expo
ziție de desene „Imagini din 
Teleorman-, inedită in felul ei. 
Autorii lucrărilor expuse sint 
studenții anului I de ta Facul
tatea de desen a Institutului de 
arte ptastlce „Ni cola e Grigo- 
resru", din București. în zilele 
in care au participat la muncă 
voluntar-patriotlcă la I.A.S. 
Zlmnlcolo, studenții au surprins 
3ni semnificative din mun- 

vlațji oamenilor din partea 
locului, lucrările reunlndu-le ta 
expoziție.

REPORTAJ DE LA FAȚA LOCULUI, ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU CITITORII „SCÎNTEII
■ :: < i ) Li : . ' ■

La Casa corpului didactic din 
Bistrița a fost deschisă prima 
expoziție anuală de artă plastică 
a profesorilor din județul Blntrl- 
ța-Năsăud. Expoziția cuprinde 
aproape 50 de lucrări de grafică, 
pictură și sculptură.

Ieri, duminică. In localitatea 
Ocna Șugntag, s-n dat în folo
sință, parțial, un nou complex 
balnear. El dispune de 3 bazine 
cu apă dulce și cu apă sărată 
terapeutică, un modern local de 
alimentație publică șl altele. 
Noul obiectiv balnear șl de In
teres turistic este amplasat 
înir-un frumos cadru natural. In 
marginea pădurii ..Crăiasa-, 
monument ni naturii, care se în
tinde pc G3 de hectare. Capaci
tatea complexului balnear va 
sitari In luna august, o dată 
cu darea in folosință a două 
noi bazine acoperite.'

VIITO-
72 - 
ARTA, 
Repu- 

. AU- 
Republlca 

SCA- 
treacă 

Caltatls ; 
viitorului ;

■ Observațiile și mfi- 
surilejuate de Inspec
toratul! sanitar de stat 
județean slnț, desigur, 
Intemetate. Dar @e 
pune întrebarea : de 
ce salariațll acestei 
Instituții nu slat pa
sivi pinii ce s-a ajuna 
la această stare de 
lucruri eu totul Into
lerabila 7 încă de la 
faza do proiectare tre
buiau să 
să la pe 
șurile ce 
pentru 
normelor 
Or, in 
spectoral 
stat județean s-a re
zumat doar la niște 
constatări după ce 
cantina e.ra“'i!e acum 
dată in folosință.

în situația creată 
este necesar cn toți 
acești factori eă ac
ționeze ta comun pen
tru soluționarea pro
blemei — firește, fără 
ca abonnțli cantinei 
să aibă de suferit.

pajie științifică

din trei piețe, 
pe care le-n avui ptnă 
nu demult. Slatina a 
rămas practic fără 
nici una ! Orice s-ar 
spune, oricîlc motivări 
s-nr găsi, sint nece
sare măsuri urgente 
din partea organelor 
locale pentru a se 
curma această situa
ție.

ze ; VTTAN : în 
Iul ; RAHOVA ; 
ne ..
Cel mai tinăr oțel; LAROMET; 
Poveste pe metru pătrat ; Clu
bul uzinelor „Republica" : Al
bina românească ; CAPITOL : 
Omul nostru.

Pe ce bază s-n dat 
In folosință, dacă nu 
Întrunea condițiile 6- 
bligatoril de igienă 7

— Pe baza procesu
lui verbal de recepție 
întocmit de comisie — 
ne răspunde lapidar 
inginerul Sergiu Pir-' 
vftnescu, adjunctul șe
fului de serviciu in
vestiții de ta uzina 
„Electro putere”.

într-un dosar, - Ia ■ 
respectivul serviciu,’ 
se află un astfel de 
proces verbal. lnîop-. < 
mit la dala de 31 de
cembrie 1071. Pe el 
și-au pus semnătura 
7 membri al comisiei 
de recepție, tovarăși 
cu munci de răsoun- 
dere din uzina „Elec- 
troputcrc" și de Ia 
Trustul de construcții 
Industriale Craiova. 
Oare din cel 13 sem
natari ai acestui pro- 
«ss-verbal de reeeo- 
țle să nu fi obser
vat nici unu! că noua 
cantină nu este In si
tuația de a fi dală In 
folosință 7

— Ba da 
punde ing. 
- dar. îft

Nlstor ȚUICII 
corespondentul 
„Stinleii’

Supermagazin

în centrul orașului Bacău se 
construiește o Casă a model, 
aparținir.d Uniunii ludetene a 
cooperativelor meșteșugărești. 
Clădirea va avea o suprafață 
de producție de 1 500 m p și vn 
cuprinde secții de croitorie pen
tru bărbați șl femei. încălță
minte tip ..Romartn". marochl- 
nărie. bijuterie, cosmetică.

Africa 72
igipt ; PATRIA. 
iSTIVAL. : Să 

vara ț CENTRAL: 
DOINA : Pădurile 
EXCELSJOR : Zcstr.a : GIU- 
VTȚA : Descoperirea picturii ; 
UNIREA : Plante acvatice ;

Dincolo de poveste de 
; DRUMUL SĂRII ; 
pe Mtrin! ; COTRO- 

. Amintiri ; CRINGAȘI : 
Bateria albastră ; FLOREÂS- 
CA : Orizont științific Nț. 
3/072; GLORIA: De Anul Nou; 
MOȘILOR : Varlnțlun!; POPU
LAR : Cetatea Histria ; MUN
CA : Secretul Insulei cere
brale ;; COSMOS : Orchestra 
ultrasunetelor ; FLACARA : 
ȘI medicii au început să fllme- 

țara Severi nu- 
Orizont ștllnțl- 

Nr. 4TO ; PROGRESUL :

manență legătura cu echi
pajul, Sună telefonul ta alt 
dispecer. Aud că pe Șo
seaua Viilor, camionul 
21—B—3010, încărcat cu 
gheață, s-a tamponat cu o 
mașină străină șl că a 
încurcat circulația.

Dispecerii sint toți pe 
recepție. Sună telefonul. 
Maiorul Grigore, dispecerul 
șef de tură. Îmi face gemn 
să ascult.
- Da, 22 22 22, Ce-ațl pă

țit ta o oră așa de tlrzie 7 
o fată din prima 
'șip
ce 7 Continuați,

în orașul Bistrița, datorită 
terminării !u®-ărilor de moder- 

yniztțre și extindere a centralei 
telefonice, s-n trecut la utiliza
rea numerelor de telefon forma
te din cinci cifre. Totodată. In
stalațiile moderne cu care a fost 
înzestrată centrata telefonică au 
creat posibilitatea de a fi mon
tate aproape 1 DUO do noi apa
rate teiefontee. Prin continua
rea lucrărilor de modernizare 
se va crea posibilitatea ca In 
curirtd orașul Bistrița să fie 
conectat ta sistemul național de 
comunicații telefonice interur
bane automate.

La Zalău a fost deschisă o ex-’^ 
poziție cu produse realizate d '- 
unitățile Industriei locale din Ju-F 
deț, cooperația meșteșusărească 
șl secțiile de prestații industriale 
de pe lingă cooperativele agri
cole. Da remarcat faptul di nu
mărul sortimentelor de materia
le de construcții, confecții, În
călțăminte, tricotaje ș: artizanat 
este1 acum de doui .. 
dedt in noil precedent!

plutonier

Statlna, oraș aflat 
ta plină dezvoltare 
socinl-tconomlcă, a 
ajuns la peste 3U GOO 
de locuitor! (Inclusiv 
fiotanții). Edilii ora
șului se străduiesc In 
permanență — șl n- 
deseorl reușesc — să 
asigure o bună apro
vizionare cu produ
se ngroallmentare a 
populației. Cu toate 
acestea, la subredac- 
țt.a noaștrfl din Slati
na, am primit nume
roase sesizări din par
tea cetățenilor nemul- 
Ki de jocul de-n 

tarea și desfiin
țarea, peste noapte, n 
unor piețe.

în vara anului 107® 
n fost dată in folo
sință pe bd. Cura, din 
partea de sus a ora
lului, o piață dotată 
cu cele necesare. 
Bucurie pentru gos
podinele din noile 
cartiere de locuințe 
(peste ■« OOO de apar
tamente), care nu mai 
bflteau drumul plnă 
ta Piața Veche., Dar 
bucuria a durat doar 
plnă In primăvara a- 
cestul an. cînd s-n ho- 
tăriț desființarea pie- 
țe!” șl înălțarea pe n- 
cest loc a unul mare 
magazin. Că se con
struiește aid un ma
gazin este un lucru 
bun. dar de ce s-au 
Irosit banii cu ame
najarea pieței 7

„Piața nouă a fost 
o amenajare provizo
rie — ni se explica' la 
primăria orașului. 
Construim acum alta 
in cartierul de !o-

— ne răs- 
Pirvănescu 
decembrie, 

cantina putea funcțio
na si fără camere fri
gorifice.

— Dar nu v-ați gln- 
găm și fontul că n-au <jjt că vine și vara 7 
fost .terminale tonte _ Ne-nm bazat pe 

relațiile T.A.P.L. șl ale 
uzinei „Electroputere" 
cu uzina constructoare 
de nparatnl frigorific 
și am crezut că vom 
rezolva problemele pe 
parcurs.

Aflăm că agregatele

corolar emoționant : raliul In
ternațional prin pustiul Kara
kum, clștlgnt de tlnărul auto
mobil sovietic, care surclasează 
un „,Ford“.

o Dacă e marți, e Belgia — 
film realizat de studiourile ame
ricane. sub semnătura regizo
ralul Mel Stuart. Ne Intilnim ru 
peripețiile amuzante ale unul 
grup de tineri turiști americani 
peregrini pe tărimuri europene.

- Miliția 7
— Da. Dispecer subloco

tenentul Vlad. Vă ascult.
— Sint Ludovic Tudoran, 

pensionar. Vreau să vă a- 
nunț că pe strada Logofăt 
Tăulu, colț cu Alexandru 
Vlahuță. este un cărucior eu 
un copil in el. fără stăpln.

— Cum fără stăpln 7
— E un copil abandonat 

cu cărucior cu toL
Se apasă pe butoane, se 

la legătura cu „echipajul® 
radloficat ol sectorului res
pectiv, 1 se spune să „zboa
re" ta lacul Indicat. „Zbor® 
șl eu cu un „echipaj® a! In
spectoratului.

V. I, are 19 ani tatuaj 
pe mina dreaptă, are un 
copii. Dan. ce va împlini 
ta 21 nugusf 2 ani și mal 
are cu altcineva o fetiță. 
Claudia, care va împlini la 
2 august 1 an. S-au plimbat 
cu căruciorul în caro era 
Claudia, ce s-au plimbat, 
după care s-au luat la cear
tă (nu stau împreună). Ea, 
că „s-o mai țină el°. ei', că 
„s-o mal tină ca®. Pe feti-

fan Clubotărașu, Doctor ta filozofie 
de Branislav Nușici, cu Grigore Va- 
nlilu-BIrifc In rolui principal, și Nud 
cu vioară de Noel Coward, In care 
Jules Cnzaban a Interpretat rolul Iul 
Jaeob Friedland, precum șl o dra
matizare‘in șase scrii după binecu
noscutul roman al scriitorilor sovie
tici Ilf și Petrov, Douăsprezece sean- 
ne, avind oi protagoniști pe Alexan
dru Glugaru, Octavian Colescu șl

un „echipaj®, căruia i se 
cere să alerge ta foța lo
cului...

NI se anunță prin radio 
c’i ta o nuntă s-o Intîmplat 
ceva foarte trlsL în dtevn 
minute slnlem ta adresa in
dicată. Este după miezul 
nopții. La scara C a blocu
lui N, In loc de nuntă, niște 
țipete, niște bocete. Nașa 
miresei a venit și ea ta 
nuntă. Avea 57 de ani, su
ferea de inimă, a făcut un 
vals și... Viața Iși urmează 
cursul ei. Se aud chiuituri 
pe terasă. Nu știu toți nun
tașii că jos. la scara C. pro
curorul de serviciu și medi
cul legist..

Asistentul de la Spitalul

Festivalul de comedie nl Teatra
lul radiofonic, aflat ta o patra ediție, 
rare se va desfășura între 30 iulie — 
13 august va cuprinde unsprezece 
emisiunii Dintre acestea, șase lucrări 
dramatice se vor difuza ta premieră 
și anume : Ședința de Alexandru 
Mirodan (transmisă deja Ieri), Pro
fesoral de franceză de Tudor Mușa- 
tescu, între filologi de D. D. Pătrîș- 
canu, o emisiune intitulată „Mari u- 
morlșll ai literaturii universale" cu- 
prinzind trei 
după povesti

Aseară s-a enunțat palmaresul. Ju
riul de specialitate, juriul publicului 
au acordat următoarele premii și 
mențiuni :

PENTRU CREAȚIE — Premiul It 
„Frumuseții tale® do George Grigo- 
riu, versuri Angel Grlgoriu, Romeo 
Iorgulescu ; „Izvor de frumusețe” — 
muzica Radu Șerban, versuri Aurel 
Storiri ; Premiul II : „Dragostea din
ții* — muzica Temlstocle Popa, ver
suri TIbcriu Utan ;'„în rlndui patru® 
— muzica Temlstocle Popa, versuri 
Mlrcea Bloc.?: ; Premiul III : „O pa
săre, un fluture" de Florin Bogar- 
do, versuri toana Diaconescu ; „în 
flecare port® de Aurel Glroveanu pe 
versuri de Hary Negrin ; ,A Întine
rit romanța" de Aurel Glroveanu pe 
versuri de Aurel Felea. Mențiuni : 
„Privește lumea" do Gelu Solomones- 
cu pe versuri de Fred Firea : „Dulce 
th-g al Ieșilor® de Richard Stein pe 
versuri de M. DJenlemlrov ; „Cine 
spune că-i ușor® de Petro Mihaescu 
po versuri de Fred Firea ; Mențiuni 
de popularitate (onorifice) : „Hei 
mare® de George Grlgorlu pe versuri 
de Angel Grlgoriu și Romeo lorgu- 
lescu ; „la-ți mireasa ziua bună" de 
George Grlgoriu pe versuri de Angcl 
Grlgorlu și Romeo Iorgulcscu ; „Ce 
tinăr ești" de Radu Șerban, versuri 
Aurel Storin ; „în rlndui patru® de 
Temlsloclo Popa pe versuri de Mir
cea Block.

PENTRU INTERPRETARE nu pri
mit mențiuni speciale : Aurelian An- 
dreescu, Doina Badea, Anda Călugă- 
reanu, Corina Chlrlac, Mlhal Con- 
slnntlnescu, Comei Constantlnlu, Dida 
Drăgan, George Enache, Stela Ena- 
che, Ioana Iltan, Mlhaela Mlhal, Ma
rina Voicn.

țâ. Și ea a plecat Intr-o
parte, el In alta.J

Deocamdată au fost a- 
mcnduțl L.
- 22 22 22 7
— La receptor . 

Popescu Gheorghe.
- Sint Oficiul P.T.T.R. 

numărul... (o să vedeți de 
ce nu-I dăm) și vreau să 
v-nnunț efl este ora 22 șl 
poștărița E. a plecat astăzi

■ ! . 

o Directorul — producție a 
studioului „Mosfilm®. filmul 
realizat de regizorul Aleksei 
Saltikov, după un scenariu de 
Iuri Nnghfbln. înfățișează tribu
lațiile lui Aleksei Zvorlkin — 
fost marinar in flota Mării Bal
tice — căruia ii revine dificila 
sarcină de n conduce prima uzi
nă sovietică de automobile. 
Munca asiduă de perfecționare 
o acestor primo mașini are un

țluni. Desigur, melodiile bune prezen
tate ta concurs au fost mult mai nu
meroase. Toate laolaltă nu atestat 
preocuparea eompozitoril->r pentru 
diversificarea .tematică, pentru ieșirea 
din cadrul obișnuit a! formei cinte- 
cului de muzică ușoară, pentru un 
ton mai optimist, pentru depășirea 
șabloanelor. Totodată, cum am mai 
remarcat nu nu lipsit nld compozi
țiile stufoase, greu memorabile. Dar 
despre conținutul și calitatea muzicii 
ușoare, așa cum s-au reliefat in acest 
festival șl concura, ne propunem să 
ne pronunțăm ulterior mol pe larg.

îndreptățesc aprecieri pozitive in- 
terpreții care s-au străduit să pre
zinte, potrivit temperamentului fie
căruia, dntecele din concurs (In arta 
Interpretativă s-au vădit unele pro
grese, trebuie arătat insă că se cer 
făcute c'oriurl in continuare chiar de 
către interprețil consacrnțl), merită 
aplauze orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii dirijată de bagheta en
tuziastului muzidan Sile Dlnlcu, sex
tetul „Cantabile".

Menționăm concepția regizorală 
datorata lui Alexandru Bocăneț, jn |

brietate, bun gust acestei manifestări.
Se poate spune că ediția din acest 

an a festivalului a prilejuit o utilă 
trecere in revistă a stadiului actual 
al muzicii ușoare, a Ilustrat eforturile 
compozitorilor, textierilor de a ridica 
nivelul aduni, de n du mal multă 
profunzime, un mesaj uman mal tinr 
dntecelor, de n evita locurile comu
ne. Desigur, fficînd aceste aprederi, 
nn înțelegem să omitem scăderile 
evidente, Inegalitățile care nu au lip
sit din acest festival, In general reu
șit

culnțe Progresul II®. modernizarea halci 
Am dorit să aftam 

caro este stadiul ă- 
cestei noi amenajări. 
Slmbătă, 1 iulie, nu 
lucra nimeni nici. 
(Constructor LJ.dM.
Olt), j

— Nici în celelalte 
zile nu vin ta lucru 
dedt 3—4 muncitori 
— ne spune tovarășul 
Nlcolae Dubcovellil, 
vicepreședinte ai Co
mitetului executiv al 
consiliului popular o- 
rășenesc. Din această 
cauză, noua piață nu 
a putut fi dată In 
funcțiune la termenul 
prevăzut: 15 Iunie a.c.

— Cind va fi totuși 
gata 7

— Nu pot spune e- 
xact,1 depinde de con
structor. Dacă o să se 
lucreze in ritmul ac
tual, o să mnl dureze 
mult, poate ci leva 
luni, poate mal mult.»

în \Teme ce o piață 
dispare pesto noapte, 
o alta apare In pas 
de melc. De ce nu a 
fost amenajată noua 
piață înainte de a fi 
demolată cea de pe 
bulevardul Cuza 7 Nu 
era mai bine pentru 
popuințla din cartie
rele respective, nu era

— Locuiesc ta b-dul 
Mundl șl intre blocurile 
33—13 este un spațiu verde.

— Foarte frumos. Șl ?
— Aici sini niște bând șl 

pe aceste bând se adună ti
nerii din cartier. Și stau 
oină după miezul nopți! 
Fac gălăgie, ne strică o- 
dlhna-

Trec ia pupitrul subloco
tenentului Vlad, care a ri
dicat și el receptorul.

— Cum ați spus 7
— în Intrarea Tomis nr. 

64, sectorul 4. un bețiv vreo 
să intre ta „grfidinlțn de 
copil®.

— Cine ești dumneata 7
— Paznicul.'
— Culcă-! pe bețiv, unde

în comuna Codăeștl e-a des
chis o modernă unitate comer
cială. amplasată in central civic 
al acestei așezări cu perepectlve 
de urbanizare. Este vorba de un 
supermagazin cu parter șl etaj. 
EI dispune de numeroase ra
ioane cu produse ogroallmen- 
tare. mobilă, aparate electroteh
nice șl de uz casnic, textile. In- 
călțăralnte, confecții. Tot aici 
au luai ființă unități presta
toare de servicii către popu
lație. Au fost Introduse sistemul 
de autoservire și expunerea 
liberă n mărfurilor.

în ultima decadă a 
lunii Ianuarie a.c.. 
conducerea uzinei „E- 
lectroputere" - Craiova 
anunța darea ta folo
sință n unei moderne 
cantlne-restaurant. în 
prezențe reprezentan
ților organelor locale 
s-a tăiat tradiționala 
panglică inaugurală șl 
s-au rostit chiar dis
cursuri. Dar tată că. 
la numai 0 luni de la 
această.- ■.•jfef tivi fote, 
respecllva cantină- 
restaurantț;icuocapa- 
dlato- >dn 2 MO de 
locuri, este pe punc
tul de a fi închisă. 
Motivul 7

„Nu întrunește nor
mele sanitare de Igie
nă și nu-l putem eli
bera autorizația de 
funcționaro — ne-a 
declarat medicul Grl- 
gorn Tntomlrescu. de 
la Inspectoratul sani
tar de stat al Jude
țului Dolj. Cei mal 
grav neajuns al aces
tei cantine 11 consil- 
tulo faptul că alimen
tele perisabile nu pot 
fi depozitate si păs
trate In condiții de 
frig, deoarece Instala
ția frigorifică nu a 
fost dată în folosință 
nici ptnă acum. Dacă 
Ia aceasta mai adău-

LUMINA : Pas cu pas 
(U.R.S.S.) ; DACIA : Domnul 
Tau apare (R.S. Cehoslovacă) ; 
PACEA : I.unnhod I (U.R.S.S.); 
VOLGA : Danao (R.P. Poionfi); 
DOINA : Cea mnl mică ploici
că (R.P. Polonă) ; Trei grăsuni 
(U.R.S.S.) ; Vacanța lui bunica 
(U.R.S.S.).

V __________ _

Giuixșn : Africa 72 -
Republica Africa Centrală ;

MELODIA;: ,;Ar, 
Republica’ Unită 

Tanzania; BUZEȘTI. MIORI- 
ȚA’Wfflca 72 - Republica 
Algeria ; BUCEGI : Africa 72 
— Republica Congo ; 
RUL, TOMIS : Africa 
Republica Zambia ; 
MODERN ; Africa 72 - 
bîica Democrată Sudan ; 
RORA ' ' ' “
Arabă 
LA,

acri radiofonice 
le (rri zeițe șl 

mărul de Lucian de Samosata, Con
versația cultă și politicoasă a ciăn- 
(ăllor la ceai de Jonathan Swift și 
însurătoarea Iui Panurge de Fran
co’s Rabelais, Vine un trompeifei de 
Wolfgang. Koohlhanse, scriitor din 
Republica Democrată Germană, șl 
Colegi de birou a scriitorilor sovie
tici Braghlnskl și Riazanov.

La realizarea ocestui bogat pro
gram de premiero radiofonice nu 
contribuit actori de frunte nl scene
lor bucurește.ne, printre care 
Bollgan, Toma Caragi 
Colescu, Fory Ettcrld,_i 
nescu, Dem. Rădulescu, Nlcolae Găr- dru Glugaru,’ 
descu, Ștefan Mihăllescu-Brălta, Ma- George Groner.

TRANSMIT

frigorifice nici măcar 
nu sint comandate. Șl 
mal aflăm că pentru 
această situație s-a 
găsit că vinovat este
— se putea altfel 7
— ' acarul Păun. Șeful
cantinei a supor
tat, in cele 0 luni de 
cind funcționează
„moderna® cnntinfl- 
restaurnnt, S amenzi 
din partea Inspecției 
sanitare de stat

— Are 19 ani, a intrat a- 
cum studentă șl aseară un 
prieten al el a tavital-o la 
o înghețată.
- SI 7
— De aseară n-z mal 

sosit.
— Poate rint Ia un bal.
— —Fata mea n-a mal

lipsit niciodată o noapte În
treagă de acasă. S-a întlm- 
ptat ceva cu ea și vă rog 
să... '

După cîteva minute sună 
din nou și aceeași voce a- 
nunță dispeceratul să nu 
mai întreprindă nimic. Fata 
dumneaei a sărbătorit îm
preună cu uiți colegi in
trarea In facultate ș! a uitat 
să dea un telefon acasă...

Da. 22 22 22 este o născo
cire a civilizației. N-am a- 
Utea cuvinte de laudă die 
aș vrea să adresez acesi'W 
oameni In uniformă albas
tră. care au grijă de _cu
rățenia”. de frumusețea si 
civilizația orașului nostru.-

care nu mai cores
pundea cerințelor. S-a 
prevăzut construirea 
unei hale noi, etalată. 
In stare să satisfacă 
cerințele, cumpărători
lor. InvesUțln, a că
rei valoare se ridica 
ta aproape 2M>3OW 
lei, a fost încredin
țată spre execuție în
treprinderii de gospo
dărie orășenească Sla
tina șl avea ea termen 
31 decembrie 1071. S-a 
Început demolarea șl 
cînd să se reconstru
iască, in 1971, g-a vă
zut că I.G.O. nu este 
„competentă" să exe
cute o asemenea con
strucție. Lucrarea a 
fost transferată atunci 
șantierului nr. 1 nl 
LJ.C.M. 31 decembrie 
1071 a trecut de mult, 
dar nu se știe nld u- 
ciim cu prcdzie cînd 
va fi dată In funcțiu
ne hain modernizata. 
De circa un an de 
zile, pe acest șantier 
n-au mai trecut, nici 
măcar in vizita, con
structorii.

S-n ajuns in un oa
ra dox

MARAMUREȘ

TELEORMAN

SA®

bacau

BISTRIȚA-
NASAUD

VASLUI t
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din

sporturile
TENIS

CUPA GALEA
august, In cupola spe- 
a stadionului olimpic

:Ăl

a

In finală a întrecut cu 8—0, (1—3 pe 
Ion Țlrlac — Mulligan. Conform re
gulamentului acestei probe s-au dis
putat două seturi.

manifestat In mod 
Națională

le țărilor avansate 
lumii dă întreaga 

capacității partidului 
a viitorului ți de

Emil Racovițd" |
LI<muI 
șij a-.;
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Reușita unei populare î 
întreceri studențești ' 

internaționaleCAMPIONATUL EUROPEAN
O Numărul echipelor participante, în continuă 
creștere : Ediția I — 1966, în Spania — 8 echipe ; Edi
ția a ll-a — 1970, în Iugoslavia - 10 echipe ; Ediția a 
lll-a - 1972, în România - 14- echipe • Aproape 
200 000 de spectatori la meciurile din preliminarii și 
din faza finală a competiției in orașele Constanța, 

București, Craiova și Cluj
CONSTANȚA (prin telefon). Timp 

do aproape două sâptăminl, amato
rii de fotbal au putut urmări, în 
/ilre'et, la București, Cluj, Craiova 
șl Constanța pasionantele meciuri 
ale Campionatului european univer
sitar.

Competiție sportivă dintre cele 
mal populare și de larg ecou In 
rlndul tineretului universitar, „eu
ropenele" de fotbal s-au bucurat la 
actuala ediție de o participare re
cord (14 reprezentative), partidele 
din faza finală — găzduite la Con
stanța — fiind urmărite do un pu
blic numeros, de o serie de specia
liști repulațl In fotbalul Internațio
nal. în acest sens este de subliniat 
că Federația Internațională n Spor
tului Universitar —■ sub ale cărei 
auspicii sie desfășoară asemenea În
treceri de anvergură — apelează Ia 
Sprijinul tehnic direct nt forurilor In
ternaționale de specialitate, în acest 
caz — U.E.F.A. Evenimentul spor
tiv In rare am asistat, pe lingă sa
tisfacția suporterilor români de 
a-șl vedea ajunsă In finală echipa 
favorită, a reliefat Inițial aprecie
rea de eare se bucură U.A.S.R.. unu! 
din membrii fondatori aî F.I.S.U»

Dupâ întâlnirile 
cu echipa S.UJL
S-A DEFINITIVAT

L0T1IL

1" .Dubla InlîihTfa'lf^ volei Intre 
I reprezentativele masculine ale 

S.U.A. șl României, desfășurată 
sîmbălâ șl duminică ln sala Flo- 
reasca, a marcat punctul finul 
al pregătirilor celor două echl- 

, pe pentru „prologul francez" la 
turneul olimpic de volei, așa 

i cum mai este denumită aceas
tă competiție de calificare ce 
se va disputa în Franța înce- 
plnd de la 4 august.

Victoria în ambele meciuri a 
revenit detașat voleibaliștilor 
români, care s-au dovedit supe
riori, ln special ln atac, unde 
prin soluții ingenioase șl-au 
surprins adesea adversarii ne- 
pregfitlțl la ripostă.

'Fflră a atinge vlrful posibili
tăților, jocul de ansamblu al 
„olimpicilor" romfinl a plăcut 

. prin siguranță, clarviziune șl 
concepție. Au evoluat constant 
bino : Schreiber (preluare si
gură, atac eficace), Stnmate (pa
sc precise, derutante pentru ad
versari, Joc bun de coordona
re), Udlsteahu (blocaj ermetic, 

,, .atac In forță). Utili echipei, dar 
î/ țnal puțin’ strălucitori ca altă- 
^.oata : Harta șl Gros.

Echipa S.U.A., o formație tl- 
nără, in care se distinge clasa 
Jucătorului Mc. Fnrlnnd, s-a 
dovedit de ajuns de omogenă ți 
de ambițioasă, fiind un bun 
partener de întrecere. La sftr- 
țltul primului turneu întreprins 
In țara noastră de către volei
baliștii americani, Ilaraln Co
hen, unul dintre antrenorii 
oaspeților, ne spunea : „Aveți 
un „team" excelent ! In plus, 
beneficiază de o pregătire su
perioară. Am avut multe de tn- 

Vă 
In

ia

beneficiază de o pregfl 
perlonrft. Am avut multi 
vățat de la dumneavoastră, 
doresc succes la apropiatele 
treceri pentru calificarea 
turneul olimpic".

In urma acestor Inillnlrl, 
trenării N. Sotlr șl A. Drăgan 
nu definitivat totul (12 jucători) 
care va face mîlne deplasarea 
la Nisa șl care numără In rln
durlle sale pe : W. SchrBÎber 
(căpitanul echipei), G. Udlștea- 
nu, M. Stnmate, G. Harta. 
M. Codol, C, Oros, L. Duraă- 
nolu, R. Encscu, V. Chițigol, 
Șl. Mnculcscn, L BAlaș șl C. 
Ion.

In grupa preliminară de la 
Nisa, echipa noastră va concu
ra alături de formațiile Italiei, 

adversarii 
volelbaliș-

I. DAN

pentru constanta el contribuție la 
dezvoltarea mișcării sportive stu
dențești internaționale, pentru con
dițiile asigurate șl ailor competiții 
universitare de renume. în acest 
sens, oaspeții noștri de acum s-au 
declarat satlsfăcuțl de ambianța ge
nerală a acestei a treia ediții a Cam
pionatului european universitar de 
fotbal.

Prima dată „europenele" au avut 
loc tn Spania, cu șase anl ln urmă. 
Titlul, dl.sputat de opt reprezentati
ve, a revenit echipei spaniei. Forma
ția Franței a ocupat tocul al doilea, 
(ar echipa studenților noștri pe cel 
de-ol treilea. Ediția următoare (1070, 
In Iugoslavia — 10 echipe) a fost do
minată de reprezentativa U.R.S.S, 
care a clșllgat finala cu echipa Spa
niei. Echipa..română nu șl-a putut 
păstra poziția o treia, plerzlnd me
dul cu formația Franței. 
anume fol deci, tn acest an repre
zentanții fotbalului nostru studen
țesc s-au reabilitat; el au ajuns In 
finală, după o sultă neîntreruptă do 
victorii. In meciuri dificile. In dau
na cltorva formații redutabile, pre
cum cele hie R.F.G. (2—1). U.R.S.S. 
(2—0), Spaniei (2—0). Sinceri să fim, 
o asemenea performanță le ora în
tru totul ln Indemlnă. Echipa pre
zentată de antrenorii C. Cerrtalanu 
șl R. Cosmoc are. am zice, nume 
sonore In fotbalul nostru național, 
jucători cu experiență serioasă, toți 
divizionari A. : Corne! Dinu, Oble- 
menco, Tarălungă, Marcu. Pexa, 
Strlmbeanu. Stefan etc.

Reprezentativa studenților din Iu
goslavia s-a aflat și en acum pen
tru prima dată ln finala Campiona
tului european universitar. Un suc
ces .frumos, realizat _ln extremis* : 
după cum se știe, ln semifinala cu 
echipa cehoslovacă, fotbaliștii iu
goslavi nu învins, la limită, in cir
cumstanțe speciale de regulament 
(departajare prin lovituri de la 
11 m).

înconjurate de aureola 
legendelor, Începuturile 

i „Cupei bavls" — competl- 
■ jla supremă a tenisului 
) — au lotuși coordonate
i precise.; La 21 februarie 
? it»t), asociația tenlsmanl- 
ț lor din Boston (S.U.A.) 

lansa o provocare forului 
similar din Insulele brita
nice,1 pentru jun meci pe 
echipe, menit să tranșeze 
o rivalitate care începea 
aă anime cercurile de 
specialitate ale acestui 
sport, th plină ascensiune 
la acea epocă. Din echipa 

(americană făcea parte șl 
un tlnăr student al unl- 
yersltățll din Harvard, 
excelent jucător, pe nume 
DwLght F. Davls Susțl- 
nlrtdu-șl cu mîndrle jus
tificată' fiul, soli) Davls 
au decis ca )g meciul 
proiectat aă fie prezentata 
o cupă de argint, cupă ce 
avea să fie Inminată e- 
chlpel învingătoare. Era 
de o formă alungită, oare
cum curioasă pentru un 
trofeu sportiv, ceea ce a 
făcut ca să l 'se dea. mal 
tlrzlu. cunoscuta poreclă 
de „Salallerfi". Meciul a 
avut loc, tn primăvara 
aceluiași an, pe terenurile 
de la Crlcket-CIuh din 
Longwood, lingă Boston, 
victoria revenind forma
ției americane. Probabil 
nimeni nu bănuia atunci 
că fuseseră puse bazele 
uneia din cele mol inte
resante competiții dln.cfte 
cunoaște istoria sportului.

La In cernit doar o Intll- 
nire bilaterală de 'tenis, 
„Cupa • Davls" n primit 
noi înscrieri Io edițiile ur
mătoare, pentru ca In anii 
dintre cele două războaie 
să reunească echipe de 
pe toate continentele. 
Azi, această întrecere pe 
echipe a devenit im ade
vărat cnmplohat mondial 
ol sportului cn racheta. 
La actuala ediție — a 61-a

pe lungul răboj — au fost
Înscrise 55 reprezentative
de țări, cifră fără prece
dent asia, reunind reprezentan-

nouă echipă, înscrisa In 
palmaresul finalelor sub 
numele curios do Austral-CUPEI DAVESA

stabilească un record 
greu de întrecut, cucerind 
pentru a 22-n ■ oară
trofeul, in 1987. Abia anul 
trecut, după patru victo
rii succesive, echipa 
S.U.A. a reușit să urce 
din nou tn fruntea1 listei, 
cu un total de 23 de vic
torii. Numai alte două țări 
«Ini înscrise pe tabloul 
de onoare al ciștigătorl- 
lor : Anglia (cu 9 victorii) 
șl Franța (0).

Ediția din acest an 
prezintă caracteristici 
noi. Regula Chnllenge- 
roundulul (prin care cam
pionii intrau direct in fi
nală, totdeauna pe teren 
propriu) Bind desființată, 
echipa americană a luat 
startul alături de toate 
celelalte competitoare din 
primul tur Acum, au ră
mas in luptă patru echi
pe, Bemldnallste. România 
— campioana primei gru
pe europene — Joacă Îm
potriva Australiei,clștl- 
gătoarea întrecerilor din 
zona nslntlcă. Iar S.U.A. 
Intllnește (ie a doua" lau
reată a zonei europene — 
Spania. ■

Interesul cu care este 
privită la r.ol tn țară a- 
proplnta întflnlre de la 
București este explicabil 
șl prin faptul că — in caz 
de victorie — vom dispu
ta finala tot la București, 
pentru prima oară îh lun
ga cronologie a competi
ției. De ce tot la Bucu
rești 7 Fiindcă tragerea 
sneclnlă la sorți a dat e-

. chinei române numărul 
prim (2. Australia 3. 
S.U.A. 4. Spania), astfel 
că, Indiferent cum se va 
numi învingătoare» din 
semifinala 3—4, ea va tre
bui să vină lo București, 
dacă tenlsmanll noștri 
vor trece de cel austra
lieni.

Tenlsmanll americani șl 
cel britanici, cnre-șl îm
părțiseră victoriile la 
început, și-au văzut ame
nințata supremația pentru 
primo data In 1W7 cînd o

ții Australiei șl al Noîl 
Zeelande, a reușit &ă 
clșllge trofeul. „Breșa” 
s-a dovedit foarte impor
tantă, căci de-a lungul 
anilor australienii aveau Radu VOIA

1. DU.M1TRKJ
P.S., .La , o.ra ‘pfndy’țrîarisinlt^.feupta;- ..,

11 ■/«?»> b,! cnmplpnțjțulu! -..Spania 3fi
Cehoslovacia (pentru locurile 

3—4) șl România — Iugoslavia (pen
tru locurile 1—2) este in 
desfășurare.

Proaspăt iețitS din spuma mfi- 
rii, Venus (din București) a dai 
rivalei sale, Elan (din Belgrad), 
nu mai pujin de pafru goluri. 
Foîbalul jucat de cele doufi 
echipe feminine a fost plăcut 
privirilor, cu faze delicat con
struite ți goluri marcate cu gra- 
jie. Asta, în ciuda celor decla
rate de o arbilrâ la televiziu
ne, cum câ preferâ sâ conducâ 
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Dam toate

In finala zonală a „Cupei Gălea" 
Ia tenis, competiție pentru echipele 
de tineret, la Geronn selecționata 
Spaniei conduce cu 3—0. in meciul cu 
România. Rezultate tehnice : Her
rera — Marcu 0—2, 0—1 ; Moreno — 
Nemes 0—2, 0—1 ; Herrera, Moreno— 
Marcu, Nemes 0—1, 0—1, 6—4. Echi
pa Spaniei este virtual 
pentru turneul final, care va avea loc 
la Vicby (Franța). In zona de la Pa
lermo, echipa Italiei a Învins cu sco
rul do 5—0 selecționata Iugoslaviei, 
obțlnlnd la rlndul ei calificarea in 
lurneul final. Echipa Angliei conduce 
cu 2—1 In meciul cu Suedia. Cu ace
lași scor conduce echipa Cehoslova
ciei in lntllnlrea cu Ungaria,

TURNEUL 
DE LA DUSSELDORF

Proba de dubiu din cadrul turneu
lui Internațional de 
Dtteeldorf a fost 
chea Iile Năsiase

Salturile
juniorilor.
Un sport apreciat In lume — 

dovada cea mal grăitoare, pre
zența probelor de sărituri In apă 
In programul Jocurilor Olimpi
ce — (șl are adopții lui, tineri 
și foarte Hrteri, in țara noastră. 
Par, oarecum, Izolați de mulți
mea amatorilor do inot ce se 
slringe in jurul bazinelor. Iar
na Ji găsești do obicei Ja plșcl-
na pontru sărituri de la.comv' «■«.
plexul sportiv „23 August", din 

■ București, acolo u'pdc 11 s-n con
struit un lăcaș special pentru 
antrenament și performanță. 
Vara, emigrează spre bazinul 
dominat de turnul pentru sări
turi de la Ștrandul Tineretului.» 

în aceste zile, de la trambu
line și de pe platformă și-au 
lua’, zborul cei mai ta!enta‘,i ju
nior! din București, Oradea, Si
biu și Cluj, In cadrul campio
natelor naționale. S-au distins In 
aceste întreceri bucureșienli de 
ta clubul sportiv .„Școlarul", titlu
rile cucerite de Vasile Nedclcu 
și Ecaterina Dumllriu fiind în
temeiate pe sărituri cu un ri
dicat coeficient de dificultate. 
Un slblan, Gerhard Fabîeh, a 
Unu! piept bucureșienlior, cuce
rind titluri și impreslonlnd prin 
gradul mare de dificultate al 
salturilor sale. De ta CrlȘul. 
conform așteptărilor, s-a impus 
detașat Sorana Prellpceanu. 
Subliniem că prin punctajele 
obținute In cadrul campionate
lor naționale, unii săritori — 
Vasile Nedeleu și Gerhard Fa- 
blch — au îndeplinit norma ne
cesară titlului de maestru al 
sportului.

unor organisme menite a determina 
o mal largă aplicare a principiului 
conducerii colective, precum șl o 
viziune unitară de ansamblu asu
pra măsurilor preconizate. 'Acestui 
deziderat Ie răspund prevederile de 
a se înființa Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economlco-Soclale șl n 
celorlalte organisme menționate tn 
documentele conferinței.

După cum e cunoscut, în concep
ția partidului nostru, adlnclrea de
mocrației, cerință obiectivă In con
dițiile socialismului, reprezintă un 
proces continuu, evolutiv, desfășu
rat paralel cu dezvoltarea Întregii 
orlndulri, proces ale cărui forme și 
modalități sint determinate de gra
dul de maturizare a societății, de 
evoluția relațiilor socialo. Dezvolta
rea continuă a democrației nu a 
fost Insă niciodată considerată de 
partidul nostru ca un proces 
spontan ; P.C.R. a apreciat șl 
apreciază dezvoltarea continuă, 
largă șl profundă a democrației so
cialiste ca un proces necesar, perma
nent, In mod continuu condus de par
tid. Tocmai In acest spirit a adop
tai Conferința Națională un cuprin
zător ansamblu de măsuri vlzlnd 
lărgLrea democrației socialiste — in- 
globlnd dezvoltarea funcțiilor de 
control ale Morii Adunări Națio
nale șl Consiliului de Stat, extinde
rea practicii consultării perma
nente o maselor, întărirea legalită
ții, Îmbunătățirea activității orga
nizațiilor de masă, creșterea atri
buțiilor Frontului Unității Socia
liste. Grăitoare pentru preocuparea 
constantă a partidului privind per
fecționarea legislației, corespunză
tor noilor condiții, apar îmbună
tățirile ce s-au propus a fi aduse 
sistemului electoral.

Glndirca originală, spiritul cute
zător cu care — pe baza unul stu
diu temeinic șl unei ’riguroase ex
perimentări prealabile — adoptă 
noi structuri organizatorice, forme 
șl metode de activitate, ncșovălnd 
să renunțe la cele care In noile con
diții se dovedesc perimate, și-au 
găsit Ilustrare pregnantă in for
mularea din raportul tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu a tezei privind 
împletirea tot mal sir insă a activi
tății partidului, statului șl a celor
lalte organisme sociale ca un proces 
legic al dezvoltării socialiste șl co
muniste. Din această teză teoretică 
Conferința Națională a desprins 
concluzia practică a constituirii, a- 
colo unde necesitățile o Impun, a 
unor organisme cu dublu caracter — 
de partid șl de stat — ca un cadru 
adecvat Împletirii activității parti
dului șl statului pentru evitarea pa
ralelismelor șl suprapunerilor.

Dar a conduce nu Înseamnă nu
mai a cunoaște realitățile de azi 
spre n rezolva problemele curente. 
A conduce înseamnă a prevedea. în 
acest sens,- Conferința Națională a 
reflectat perspicacitatea partl- 

deflnlrea ntlt a o-dului In 
blectlvelor

a celor tactice, forța sa de previziu
ne științifică, prlntr-o politică de
parte văzătoare. Precizia și realis
mul cu care au fost stabilite direc
țiile principale pentru elaborarea 
prognozelor privind dezvoltarea c- 
conoajlco-soclală a României In pe
rioada 1G76—1®®9. obiectivele con
crete privind prefacerile calitative ce 
urmează a ti realizate In dome
niul bâzei tehnlco-materlale a so
cietății, venitului național, struc
turii sociale, nivelului de trai, In
tr-un cuvlnt întregul program a 
cărui aplicare va așeza temeliile 
pentru edificarea comunismului 
In România și vn situa țara noas
tră in rlndurlle 
economic ale iu.
măsură a 
de investigare 
elaborare științifică ■ căilor atin
gerii acestuia.

Desigur, eficiența conducerii este 
sirius legată de capacitatea de a 
organiza corespunzător Bcllvltalea 
pentru realizarea efectivă a măsu
rilor stabilite. în acest sena, rolul 
partidului de forță conducătoare a 
societății s-n ...... 
pregnant la Conferința ,_____
atlt prin precizarea direcțiilor prin
cipale șl obiectivelor de atins, dt șî 
a. măsurilor de întărire a forței or
ganizatorice a partidului, a capad- 
tățll sale de cuprindere a mase
lor, de lnmănunchere șl dirijare 
a tuturor energiilor poporului In 
vederea atingerii țelurilor stabi
lite. în același sens, partidul a i a- 
dresat tuturor organizațiilor sale, 
comuniștilor. oamenilor muncii 
de la orașe șl sate, chemarea de 
n-șl Întocmi fărfi Intlrzierc pro
grame concrete de acțiune, pla
nuri precise de activitate spre a 
asigura îndeplinirea riguroasă, in 
cele mal bune condiții, n sarcini
lor ce le revin ln propriul dome
niu de activitate In lumina în
tăriri io- Conferinței Naționale șl, 
ln primul rind, a marelui angaja
ment — îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

Exercitarea rolului do forță po
litică conducătoare a societății 
impune insă și alte cerințe. A 
conduce înseamnă, totodată, a ri
dica conștiința maselor de milioa
ne Ia nivelul aceleia a avangărzii 
lor revoluționare. Concluzia fun
damentală care se desprinde ide 
0îci pentru ficcars dintre organi
zațiile partidului, pentru fiecare 
din cei peste 2 200 MO comuniști 
constă ln obligația de a-șl mobi
liza toate resursele spre a face 
ca Ideile șl ■ tezele Conferinței 
Naționale să pătrundă cit mal 
adine ln conștiința maselor, lisă 
fie înțelese șl asimilate organic |de 
Întreaga națiune, astfel Incit să-i 
dinamizeze forțele, elanul in 
lupta pentru Înfăptuirea politicii 
partidului. Aceasta va reprezenta 
cel mal prețios aport la Îndepli
nirea rolului partidului de forță 
conducătoare • poporului ronriăn 
în lupta pentru viitorul comunii! 

j all României.
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Concursul de biologie

Duminică, Ia Universitatea din Ti
mișoara a avut loc festivitatea de 
Încheiere □ concursului republican de 
biologie „Emil Rncoviță", organizat 
de Ministerul Educației 51 învăță- 
mlntulul, C.C. al U.T.C. șl Societatea 
de științe biologice, care a reunit in 
faza finală pesta IDO de elevi din 
întreaga țară.

Juriul concursului a acordat pre
miul I. la geologie, elevilor Mariana 
Prlcop. Liceul „Petru Rareș"
Piatra Neamț, șl Dorin Oroș, Liceul 
.,23 August" din București, Iij zoolo
gie, elevilor Mlhal CI ochi nara, 
43, șl Victor Marin, Liceul ___
Creangă" din București La anato-

Liceul 
..Ion

mie, elevilor Calus Ciobanii, 
„Nikolaus Lenau" Timișoara, 
drlana SUngescu, Liceul „Octavian 
Goga" din Sibiu, Iar la clasa spe-0 
dală, elevilor Elena Blndlu, Liceul- 
nr. 3 Bala Mare, și Carmen Pojja, ’ 
Liceul „Nlcolae Bălcescu" din Crai'o-j 
va. Au fost, de ademenea, acordate 
alțe premii șl mențiuni.

Concursul de biologie „Emil Rn- 
coylță", aflat la prima sa ediție, a 
oferit un minunat prilej de mani-’ 
testare n cunoștințelor elevilor pa
sionați de științele care studiază na-- 
tura și viața, de cunoaștere a fru
museților patriei noastre.

(Agerpres)^

'de copil șl tineret de pe litoral șb 
pentru turiștii oftați tn stațiunile 
noastre maritime spectacole de cin- 
tece șl dansuri populare specifice zo
nelor folclorica din cele două țări.

(Agcrpres) ‘

Litoralul găzduiește In aceste zile 
două formații artistice do copil ți ti
neret — una din Marburg (IL F. a 
Germaniei) și alta din Llnckoping 
(Suedia) — oaspete alo pionierilor din 
Constanța. Ele prezintă In taberele

flacăra olimpică va fi purtată de
peste 5 GOT de sportivi țl sportive. 
Flacăra olimpică va fi montată In 
cadrul unei mari ceremonii, care »a 
avea loc la 2â 
clal construită 
din Mtlnchen.

lorii nu Înregistrat un eșec financiar, 
gala fiind urmărită doar de 3 (MM de 
spectatori. în med semlvedetă, Max 
Cohen (Franța) — mijlocie — a dispus 
prin KO In repriza a treia de ame
ricanul de culoare Ernie Bums.,

ATLETISM
Flacăra olimpică a ajuns 

la Atena
Pe stadionul din Atena a sosit, ve

nind din vechea tocnlitale Olimpia, 
flacăra olimpică, care vn arde in 
cursul desfășurării Jocurilor Olim
pice de la Mtlnchen. Ștafeta a fost 
purtată de zeci șl zeci de tineri spor
tivi greci. înainte de a fi Instalată In 
Incinta stadionului, unde va rămlne 
24 da ore,' flacăra olimpică a font 
purtată dej cunoscutul atlet grec, re
cordman la săritura cu prăjina, Chris
tos Papanlcolau. La festivitatea care 
a avut Ioc cu acest prilej au /islstat 
peste 70 00') de spectatori. Din Gre
cia, flacăra olimpică va fi dusă de 
numeroase ștafete In Turcia. Bul
garia, Iugoslavja, Romănla, Ungaria, 
Austria șl R.F. a Germaniei urrntnd 
să sosească la Mtlnchen la 25 august, 
ln ajunul ^deschiderii J.O. Se preve
de că In continuare In drumul el
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CLAY, PE RING 
LA CASABLANCA

In reuniunea Internațională de box 
care a avut loc la Casablanca, fos
tul campion mondial 
grea, Cassius Clay, n făcut o demon
strație de opt reprize in compania 
lui Sounkolo (Mali). Clay s-a pre
zentat cu o greutate de 1GB kg, mai 
puțin cu 23 Eg declt adversarul său.puțin cu 25 Eg declt adversarei său. 
Fostul campion al lumii Ia categoria 
semigrea, francezul Georges Carpen
tier, care a urmărit reuniunea, a de
clarat ^Următoarele : „Clay trebuie să 
slăbească cel puțin 10 kg pentru n 
putea fi mal mobil. El a ratat foarte 
multe lovituri, dlnd dovadă de o 
mare Imprecizie". Tn ciuda prezenței 
pe afiș a Iul Cassius Clny, organiza-

INTRE JUNIORII
SI U.R.S.S.
central al orașului 

disputa* lntllnlrea 
atletism dintre 

șl 
nu

DE LA ADASS.U.A.
Pe stadionul 

Sacramento s-a 
Internațională de __ ■
echipele de Juniori ale S.U.A. 
U.R.S.S. Tinerii ntlețl sovietici 
obținut victoria cu scorul de 124— 
1GB puncte. Cel mal bun rezultat o 
fost Înregistrat în proba de săritură 
In lungime, ciștlgată de americanul 
Randy Williams cu excepționala per
formanță de 8,31 m. Tom Woods 
(S.U.A.) s-a clasat pe primul loc Ia 
săritura In înălțime cu 2,19 m.

CICLISM
UN RUTIER SPANIOL 

C1ȘTIGA „TURUL POLONIEI” ■
Turei' ciclist a! Poloniei a luat 

sflrșit cu neașteptata victorie a rutie
rului spaniol Viejo. El a obținut un 
avantaj de 27” față de cel de-al 
doilea clasat, polonezul Mytnlk, care 
a purtat multe etape tricoul galben, 
pe care l-a cedat La Varșovia. Locul 
al treilea în clasament a revenit po
lonezului Gazda, la 33” de lider. 
Ultima etapă, disputată pe circuit, a 
fost clștlgntă de polonezul Matusink, 
care a parcurs 162 km In 3h 50’12”.

Incendiu în sala olimpică 
de scrimă

Un Incendiu a Izbucnii Ln sala de 
scrimă cord va găzdui la Mtlnchen 
Întrecerile turneului olimpic. Anche
ta n stabilit că incendiul a fost pro
vocat de un scurt circuit. După 
de minute, pompierii au reușit să 
evite distrugerea sălii. Pagubele se 
ridică la 1G0 GDB de mărci vest-ger- 
mane. Comitetul de organizare a 
J. O. a anunțat că in scurt timp 
sala va fi reamenajată și va £1 redată 
concursului olimpic.

Administrația Asigurări
lor de Stal este de un real a- ■ 
Jutor cetățenilor o dovedește 
faptul că ori do cile ori In viața 
aslgurațllor survin unele eveni
mente neprevăzute șl, firește, 
nedorite, care lovesc in capaci
tatea lor de muncă sau In bu
nurile agonisite, ADAS acor
dă Importante despăgubiri, 
în acest scop, ADAS practică 
diferite forme de asigurări — u- 
nele prin efectul legii, altele 
facultative. O atențte deosebită 
se acordă protecției prin asigu
rări a familiei, una din aceste 
forme de protecție o constituie 
asigurarea mirtd de viață, care 
,se practică In aproape toate ță
rile lumIL Această formă de a- 
slgurarc se bucură de o marc 
popularitate, datorită faptului 
că spiritul de prevedere se Îm
pletește strins cu spiritul de e- 
conomle. Dacă, de exemplu. In 
timpul cit durează 
asiguratul' 
care are drept urmare o invali
ditate permanentă (totală sau 
parțială), el primește suma pen
tru care s-n asigurat (sau o 
parte din ea, proporțională cu 
gradul de Invaliditate). In caz 
de deces, familia asiguratului, 
(sau o altă persoană pe care asi
guratul o desemnează la înche
ierea contractului de asigurare), 
primește integral suma asigu
rată. De asemenea, dacă asigu
ratul so află In viață la data 
cînd expiră contractul, el Ișl 
primește In întregime suma asi
gurată. Așadar, In afară de

protecția — do natură materială 
— cetățeanul realizează șl ECO
NOMISIREA UNEI SUME DE 
BANI, al cărui cuantum șl l-a 
planificat el Însuși. în . plus, el 
participă la TRAGERILE LU
NARE DE AMORTIZARE.

Nu de mult, Administrația A- 
slgur&rilor de Stat a pus in apli
care o formă specială a (asigură
rii mixte de viață. Aceasta are 
denumirea de „ASIGURARE 
FAMILIALA MIXTA DE VIA
ȚA". Noutatea consta In faptul 
că ln această formă de oslgu- 
rare se află asigurată, printr-un 
singur contract, toată familia : 
soțul, soția și copiii de ta cînd 
ani tn sus. De subliniat că a- 
ceaslă formă specială d» asigu
rare a familiei nu sporește cos
tul asigurării declt cu 1 leu pe 
lună la 1OOO de lei sumă asi
gurată pentru membrii de fa
milie ’ 7 ‘ 'miile plnă la vlrsta de 35 de 
ani, între 1 leu șl 1,50 lei pentru 
membrii de familie In vlrsta do 
31—40 ani, pină la 2 le! pentru 
membrii de familie In vlrstă do 
41—45 ani ele.

Administrația Asigurărilor 
Siat practică, de asemenea, A- 
SIGURAREA FAMILIALA DE 
ACCIDENTE, care se încheie 
pa durata minimă de 3 luni. în 
această asigurare se cuprinde, 
de asemenea, asiguratul princi
pal, celălalt soț. precum șl co
piii intre 5 șl 10 ani, indiferent 
de numărul lor. Costul asigură
rii este de numai 25 de le! pe 
3 lunj.
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Acordul de la Simla

Militari tatonezi pârâsind tn da- 
rutâ pozițiile de luptâ din zona 

orașului Quang Tn

HANOI 80 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că forțele aeriene ala 
S.U.A. nu bombardat din nou, vineri, 
centre populate din numeroase pro
vincii alo R.D. Vietnam. Ca urmare 
a acestor acte, au fost Înregistrate 
numeroase victime omenești In vin
ciul populației civile șt au fost dis
truse Instituții economico, culturale 
®! locuințe.

apelor al R. D. V.

HANOI. — Aviația Statelor Unite 
a efeetnat 173 de raiduri de^ bombară 
dament asupra sistemului de diguri 
din R.D. Vietnam, iu. ultimele patru 
luni — a arătat.l’l:an My, adjunctul 
ministrului conservării apelor nl ILD. 
Vietnam, In cadrul unei conferințe 
de preaS la Hanoi, tn cursul acestor 
raiduri, asupra digurilor și .ecluzelor 
au fost lansate 1213 de bombe de 
demolare și magnetice, a precizat eL 
arătlnd că, sub efectul bombelor a- 
merlraDe, mii do metri de diguri au 
suferit avarii, mcrglnd de la flituri 
pini la prăbușirea parțială sau dis
tragerea completă a acestora. Deși 
bombardarea digurilor nord vietna
mez» nu s-a soldat încă p-intr-o ca
tastrofa majoră, pericolul Inunda
țiilor fiind temporar înlăturat dato
rită nivelului scăzut nl cursurilor de 
apă, amenințarea revărsării apelor va 
deveni o realitate presanta In cursul 
următorului sezon plo'cra — a subli
niat Phnn My. Acest pericol este cu 
atlt mal mare, cu cit aviația ameri
cană a utilizat bombe cu efect In- 
tlrzlat șl bombe magnetica, caro tac 
deosebit de primejdioase eforturile 
da reparare a structurilor avariate 
ale digurilor — a arătat el In conti
nuare. ,

Vorbitorul a condamnat cu hota- 
rire distrugerea digurilor care ame
nință să provoace o catastrofă pentru 
cei peste 10 OM OM de locuitori al zo
nelor afectate de bombardamente.

IRLANDA DE NORD

Ciocniri violente

VIETNAMUL DE SUD 30 (Ager- 
prets). — Agenția de presă „Elibe
rarea* transmite că, la 23 Iulie, in
fanteriștii marini salgonezi, trimiși 
In ajutorai efectivelor de paroșutlșll 
ai regimului marionetă decimați in 
regiunile Long Hung și Tri Buu, din 
apropiere de Quang Trl, au fost In
terceptați do forțele armate popu
lare de eliberare din Vietnamul de 
sud, care au scos din lupta 3î5 mi
litari fnamlri, cnpturlnd însemnate 
cantități de armo șl alt echipament 
militar. ■■

Agenția „Eliberarea* adaugă că, la 
27 iulie, pntrioțll din Vietnamul de 
sud au mal distrus 11 vehicule mi
litare ale Inamicului și au doborît 
3 ariprme de vlnătoure americane, la 
nord de Hal Long.

DELHI 30 (Agcrpres). — „Acordul 
Indo-pakLstanez încheiat la Simla 
constituie primul pas pe calea nor
malizării relațiilor dintre cele două

La Tokio a începui Ieri o con
ferință Internațională organiza
tă de reprezentanții mai multor 
confesiuni in semn de sprijin 
față de lupta pentru pace șl 
dreptate a popbireior Indochlne- 
ze — Informează agenția Kyodo. 
Participă 2SO delegați din 13 țări. 
Reuniunea a fost convocată pen
tru a>se continua dezbaterile 
care au avut Ioc Ia Adunarea 

- mondială pentru pacea ți secu
ritatea popoarelor IndoehJnel, 
desfășurată Ia Paris tn luna fe
bruarie șl la a doua Conferință 
budista-peniru pace, care s-a ți
nut la Colombo în aprilie.

țări* -- a declarat primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi. Șeful gu
vernului indian și-a exprimat speran
ța că acest acord va, avea (rezultatele 
dorite. Uha dintre principalele pro
bleme care confruntă India șl Pakis
tanul — a spus Indira Gandhl — este 
lichidarea sărăciei, și pentru aceasta 
este nevoie de pace.

Ca prilejul celei de-a 
151-a aniversari a inde
pendenței Republicii Peni, 
președintele, țării, generalul Jiirin 
Velasco Alvarado, a subliniat impor
tanța Înfăptuirii reformelor menita 
să ducă la progresul țării. El a re
levat, de asemenea, sprijinul acor
dat de popor măsurilor adoptate In 
acest scop Președintele' Juan Ve
lasco Alvarado a adresat forțeiw ar
mate nlc țării un ape! la vigilenta, 
pentru zădărnicirea oricăror tentative 
ostile.

Secretonil general al De- 
pmlamentului Politic al El
veției, Ernesl° Thalmenn, a rele
vat intr-un interviu acordat ziarului 
„Aargauer. Tagbtat*, că țara sa va 
participa activ și constructiv, la con
ferința geșrtal-eurgpeană pentru 
securitate șl 'colaborare.’

t"
Președintele R. ă. Egipt, 

Anwar Sadat, l-a primit, slmMta. la 
Alexandria, pe președintele Comite
tului Executiv a! Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
informează agenția M.E.N.

Lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Adunării Națio
nale a Tunisiei B-M t^ch^,t 
Au fost examinate ți ratificate pește 
80 de proleete de legi referitoare la 
diverse aspecte ale politicii internași 
externe a țării

Președinte „pro tempore" 
al Senatului S.U.fl. ■fwrt 0- 
semnat senatorul democrat James 
Eastland. în virata de 67 de ani. East
land 1! succede senatorului Allen El- 
lender, decedat Joi seara, ca urmare 
a unui atac de cord.

J.7, M .

SANTIAGO DE CHILE

întrevedere Salvador Allende-Lois Corvalan
. ; ' ■ i j . E... ' ; ’ . ■■ !

'SANTIAGO DE CIULE 30 (Ager- Corvalan ■ declarat reprezentanților 
preș). — Președintele Republicii Chile, presei că'politica guvernului Unltă- 
Salvador Allende, s-a intllnlt, sîmbă- țU Populare vizează înfăptuirea unor 

tranaformărl revoluționare in viața 
politiei și socială a țării, precum ișl 
depășirea dificultăților pe care le în-1 
franță in prezent, ca urmare a aciivi-

ta, cu secretarul general al Partidului ------------—--------,--------
Comunist din Chile, ' Lulș Corvalan, politică șî sociala a țării, precum șl 
pentru a proceda In :un 'schimb, de
vpderi asupra situației politico ac- I
tualo din țară. După țntltaire. Luls tății cercurilor de dreapta.

Sudanul și Etiopia
rut de acord să reglementeze proble
mele de demarcare a frontiere! lor, 
anunță un comunicat publicat la în
cheierea convorbirilor ce au avut loc 
In Addis Abeba, intre delegațiile ce
lor două țări, conduse de miniștrii 
de externe.

Declarația adjunctului

ministrului conservării

DE AVIAȚIA
Intr-o declarație de protest dată 

publicității de Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam, noile acte 
de război efectuate de guvernul Sta
telor Unita împotriva R.D. Vietnam 
slnt condamnate ai hotârlre și se 
cere Încetarea Imediata a bombarda
mentelor și blocadei navale Impuse 
R.D. Vietnam, precum șl a altor acte 
de încălcare a suveranității și secu
rității R.D. Vietnam.

HAVANA KO (Agerprcs). — A luat 
sfihșil vizita in Cuba a ministrului 
afacerilor externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului do Sud, conducătoarea 
delegației G.ILP. In conferința cvadri- 
partita In problema Vietnamului de la 
Paris, Nguyen Till Birth. Oaspe
tele s fost salutat la aeropor
tul „Jose Mart!” din Havana de Fi
del Castro, prlm-socretar ai C.C. al 
P.C. din Cuba, primul ministru al 
guvernului 'revoluționar. Raul Roti, 
ministrul afacerilor externe, șl alte 
persoane oficiale cubaneze.

într-o declarație tăcuta Înainte de 
plecare, Nguyen Thl Binh a apre
ciat drept rodnică vizita șa In Cuba, 
arătlnd că lntllnlrlle șl convorbirile 
avute cu Fidel Cnstro ,țl cu alțî con
ducători de partid șl de stat cuba- 
neri au contribuit la întărirea le
găturilor dintre cela două popoare.

La sediul O.U.K.
Abeba, a avut Ioc o ceremonie, ' tn 
cadrul căreia Nzo Ekhan tCGakl a 
preluat In, mod efectiv, la 33 iulie, 
funcția de secretar general al O- 
ganizațlei Unității Africane. în alo
cuțiunea rostita cu acest prilej. Nzo 
Ekhan N’GaJtl și-a exprimat dorința 
de a conlucra slrinu cu țările mem
bre ale organizației, In sprijinul idea
lurilor de unitate șl cooperară al® 
popoarelor africane.

Intre guvernele R. P. Chi
nese și Etiopiei ■ f03t sc:T,Ml 
un ecord privind transporturile ae
riene civile, relatează agenția China 
Nouă.

vi ' ’ J ' <,/? '„-.i ;h'

Banca Africana de Dez
voltare “ aprobat Instituirea li
nul fond destinat finanțării, pe ter-

men lung șl cu doblr.dă redusă, a 
proiectelor de dezvoltare economica 
@1 sorini A ale. țârilor africane.'Fon
dul va intra în vigoare In aprilie 
1073, cu un capital de 103 milioane 
dolari, sub egida băncii mențlanute.

Guvernatorul statului fi- 
labama, Wallace, care ■
fost, la 13 aprilie, victima unui n- 
tentat, a anunțat că sa retrage din 
cursa electorală prezidențială, 'din 
motive de sănătate. Wallace, care În
cercase — zadarnic — tu-, obțină can
didatura partidului democrat, g-ar fi 
putut .prezenta la alegerile din luna 
noiembrie ca reprezentant al unul 
așn-numit „partid independent®, ața 
cum n procedat 01 în urmă cu , patru 
ani.

Organizația Culturala a 
Muncii din R. 11. Egipt • hp* 
tarii să înființeze o universitate pen
tru muncitori compusă din trei fa
cultăți, care va forma cadre in do
menii inexistente plnă în prezent la 
universitățile din țară — informează 
ziarul „Al-Ahrăm".

38 de persoane și-an 
pierdut viața fo ,irma 
ciocnirii in aer a două avioane de 
pasageri aparțlnlnd companiei na
ționale columbiene „Avlanea”. Acd- 
denrul a avut loc. In apropiere de 
orașul ViUavlccndo, ta, 2®0 km nord 
de Bogota.

„Miss Univers". Kerfy 
Arme Wells' a fost desemnată, «Îm
băta, „Miss Univers” - „ediția" 
1973. Tlnăra austral!ancă. In vlrstă 
de 20 de ani, a fost selecționată din
tre celo 01 de „frumuseți", din nu
meroase țări ale lumii, care s-au 
prezentat In fața juriului In oralul 
portarican Dorado.

Furtuni violente •■,n 
tul In ultimele 2-1 de ore asupra ce
lei mal mari părți a teritoriului, Spa
niei, cu excepția coastelor. La Tu
rtei, In estul peninsulei, riul Turin 
V'-u părăsit maico, Inundlnd șose
lele naționale ce leagă localitatea de 
Saragossa șl Cuenca. Asupra Madri
dului s-o abătut o ploaie torențială 
însoțită de un vini puternic.

pubundeni
Clubul tinerilor marinari

, La Moicora funcționează nn 
club al tinerilor marinari care 
nunîdrd 1 590 de membri, băieți 
fi fele. In cei 15 ani de exis
tență, peste 6 000 de elevi din 
capitala U.R.SS. cu deprins tai
nele mariniricl, au făcut nume- 
roasc curse, strdbătlnd pe apă 
seci de mii da mile marine. Sub 
condu cerca unor instructori ex
perimentați, copiii și-au însușit 
bacele navigației. serviciului de

bord, mecanicii, telecomunica
țiilor și radlolocației. Ei asam- 
b’ează motoare, construiesc mo
dele de nave, execută diverse 
lucrări de specialitate. Clubul 
dispune de -„flotă* proprie — 
mai multe țalupe șl etr.ci moto
nave, precum și de o dană, situ
ata In portul fluvial Severn!!, 
din Moscova. In timpul curselor, 
toate funcțiile de la bord, ince- 
pind de la cea de simplu mari
nar plnă la cea de căpitan, sint 
îndeplinite de copii.

tn imagine :Nava amiral 
flotilei tinerilor marinari ga 
de pornire

I.
Demonstrație la Santiago de Chile In sprijinul guvernului Unit&ții Popu-
k"; "“-23-*- -------- *“** îJi’- -■--■r--'----1e—:_IÎ-------- rlore. Pe pancarta puriatâ de manifeitanh se poala citi ș „Socialismul 

va fi viitorur

Populația Irakului chemată să susțină

r ; -r . .■((.»■■■

BAGDAD 39 (Agcrpres). — „Toți 
contribuabilii irakieni vor trebui sa 
subscrie Ia bonurile de împrumut 
emise de guvernul Irakian pentru a 
susține finanțele țării în bătălia pe
trolului", a declarat Abdai Wnhab, 
director general in Ministerul Irakian 
de Finanțe. „Contribuția cetățenilor 
va fi proporțională cu veniturile tor 
șl va fi rambursată după reglementa
rea crizei petrolului", o precizat eL 

Emisiunea de „bonuri do economie* 
a fost liotărlțâ ta sftrșitul lunii Iunie f i -- — -~*-

CONTENCIOSUL COMERCIAL JAPONO-AMER1CAN

„bătălia petrolului"
a.c., după naționalizarea bunurilor 
companiei „Irak Petroleum”. Inițial 
se prevăzuse ca doar funcționari! ci
vili șl militari șl oamenii de afaceri 
să cumpere astfel de bonuri, preci
zează agenția r France Pr'esse, cara 
subliniază că declarația dința mar
chează extinderea aplicabliltații legi! 
a.îupro tuturor csnfrlbuahillior din 
irak.

1

I

Corporația petrolieră
» •'.■■■I'

DELHJ. .„ _____
1 Indiană o semnat, împreună cu C.om- 

panin națională irakiană, un acord 
privind achiziționarea unor cantități 
de petrol brut do către India, rela
tează agenția Indlnfo. Potrivit unor 
declarații ale reprezentanților Cor
porației Indiene,'petrolul brut Irakian 
va fi prelucrat la rafinăria Baraunl 
din Bihor. Planul de producție pre
vede rafinarea lunară a unei cantl- 

,tăți de GD0©3 tone do țiței provenind ai„din import

MOZAMBIC

P

in localitatea Lurgan
BELFAST 30 (Agerpres). — In 

localitatea nord-IrlandezS Lur
gan. situată la aproximativ 38 
km de Belfast, s-au produs în 
cursul nopții de slmbătă spre 
duminică ciocniri violente intre 
membri ai comunităților protes
tantă și catolică. In schimbul de 
focuri care a avut loc, mal multe 
persoane eu fost rănite. Trupele 
britanice au procedai la arestări. 
O fabrică a fost incendiată in 
cursul incidentelor.

Rolailnd despre ciocnirile produse 
In acest oraș, agențiile de presă 
menționează că atmasfera In Irlanda 
de Nord continuă să se mențină în
cordată. Trupele britanice dislocate 

ultimele 21 
oameni, to- 
mllitnrl. în 
slnt deseflr- 
engleze ori
care, trans-

aid au fost sporite in 
da ore cu Încă 4 MM) de 
lallzlnd acum 21 MO de 
același- timp. Ia Belfast 
cate din navele militare 
mele tancuri Centurion, 
formate In buldozere, vor fi utilizate 
pentru Uchldnrca baricadelor înălțate 
in a«.a-numltele „no-go areas* (zone 
interzise accesului străinilor) din ca
pitala, p-uvlnclcJ-fi din alte orașe.

Convorbirile co
merciale japono-a- 
merieanc încheiate la 
sflrțitul săptămlnii 
trecute la Hakone, in 
apropiere de Tokio, 
au avut ca scop, după

’ aprecierile preiei de 
aici, găsirea unei so
luții în vederea slă- 

' birii tensiunii ecor.o- 
1 mice din relațiile bl- 
i laterale tău. In cel 
i mai râu car, Impiedi- 
i carta intensificării ei. 
i Căușele acestei !:s- 
, cord tir l 

colajul 
' corăbii 
1 balanța 
1 bilaterală. Anul tre- 
i cui, acest decalaj a 
i fost de 3.2 miliarde 
i dolari, iar in primele 
, cinci luni ala acestui 
! an de 1.5 miliarde.

■Washingtonul susține 
1 că deficitul in comer- 
1 (ui său cu Japonia 
1 este exagerat, corcc- 
i tarea lui ncmaiputind 
i fi intlrzlală sub nici 
i un motiv. De 
, americanii au 

la Hakone cu 
țla fermă de a obține 

1 concesii din partea 
1 IjaponarUor; William 
• Eberle, negociator 
i special al Casei Albe, 
i șeful delegației ame- 
i ricane. a insistat ara- 
i pra „necesității revi

zuirii in decurs de

ie află In de- 
crcrclr.d, fa- 
Japoniei, din 

comercială

aceea, 
venit 

inten-

cel mult un an a ac
tualei tendințe de 
crețtere a decalaju
lui*.

Pentru atingerea a- 
ceriui obiectiv, partea 
americană a venit cu 
o Itetâ de cereri con
crete fi amdnunțfte, 
intre care aceea de a 
se acorda firmelor din 
S.U.A. autorizația de 
a prelucra yi Injpa- 
cheta în Japonia pro
duse- farmaceutice si 
materiale fotografice 
jl da a înființa pe 
piața niponâ maga
zine de desfacere cu 
amănuntul ; s-a ce
rut, totodată, libera
lizarea completă a 
importului de compu
tere ți de circuite in
tegrate americane șt 
suplimentarea impor
turilor de citrice, ce
reale și came.

După tlrgutelî a- 
prige. partea japo
neză a acceptat sd 
renunțe la regimul 
preferențial pentru 
mărfurile care se pro
duc fi in (ard, cu ex
cepția computerelor. 
«3 ta In considerare 
Importul de reactoare 
nucleare americane, 
să achiziționeze. de 
urgență, produse a- 
gricole In valoare de 
50 milioane dolari. 
Referindu-se la cele

realizate, William 
berle a declarat zla- 
rițtHor, la capătul 
celor patru rile de 
negocieri, că este ne
mulțumit de „lipsa 
unul progres substan
țial in direcția co
rectării dezechilibru
lui din balanța co-
mcrcială bilaterală* 
„Problemele comer- 
dalc-chete au râma» 
lierezglvale* — a pre
cizat el. Daci nu se 
va găsi o rotație in 
viitorul apropiat, vom 
fi siliți sî recurgem 
la măsuri protecția- 
niște împotriva Japo
niei fi vor fi exerci
tate presiuni, pentru o 
nouă reevaluare a ge
nului — a addupat 
negociatorul ameri- 
rim.

Bflanțul convorbiri
lor de la Hakone fn- 
dreptățefte presa ja
poneză si aprecieze 
cd cele două părți ră- 
mîn „la depărtare de 
mile* una de cealaltă. 
In felul acesta aro- 
blema corectării defi
citului comercial va 
fi transferată intil- 
nirit la nivelul, inall 
dintre președintele 
Nixon și premierul 
Tanaka, ce va începe 
la 31 august In Hamal

co începe

Fl. TUTO

f

Electronica împotriva 
contraveniențiior auto

Instalația din imagine repre
zintă un agent de circulație-ro- 
bot, instalat pe o autostradă din 
Statele Unite. Robotul, dotat cu 
radar, fotografiază automat au
tomobilele cârc circSlă ’ neregle
mentar. El ns pell-

!

cauza naturii corn- „Apo!lo-lS‘ fi, proba- L 
agmenț^lfiir,, „biL.n majorității ro- J 

__ ____________ _ J „„ , Jn determl- cilor crustele demon- ț 
au examinat mostrele narea vlr^ei scoarței 'sirează, dupfi cum a j 

selenare, se ca face' ■ declarat^Paul Gait, o- V 
un important pps .ipc-’ 
inie tn elucidarea ge- ■ 
nezei Lunii, precum 
și a genezei Pămlniu- 
iul și celorlalte pla
nete.

Marea majoritate a 
rocilor conțin canti
tăți importante de alu
miniu și caiciu, In for
ma mineralelor te
restre obișnuite. A- 
ceaslă 
a mostrelor aduse de

Mostrele.de rood aduse de „Apollo-16"
■ și geneza Lunii

KENNEDY .,, ____
SO țAgerprcs). — Spe- plexe a /rc; 
clallștil americani care de rocă. Prin

? de rocă lunară aduse 
Il p« I’umint ds echlpă- 
” jal navei ,. Apollo-15'____ „Apollo-IS” 

apreciară cA cei doi 
aștronauți au avut 
șansă colccllnd, se 
pare, primele probe 
ale prusiei .vechi lu
nare. Marea între
bare care se pune a- 
cum este elf de nechi 
slnt mostrele. Iar rflsJ 
puntul nu ca putea fi 
dat cu ușurință, din

flcialițate i^ N.A.S.AX) ț-- 
că, la începutul' isto
riei sale. Luna s-a a- 
flat in ilare incandes
centă plnd la o mare 
adindme. Mineralele 
conținlnd aluminiu fi 
calciu, relativ ușoare, 
au plutii deasupra 
materialului Ir.ccnaet- , 
cent, ceea ce explică i 
prezența lor In pri- 

caracteristică mele straturi ale crus-

AZI, ÎNCEPE LA LONDRA

0 NOUĂ RUNDĂ DE NEGOCIERI INTRE SINDICA TUL 
MUNCITORILOR DIN TRANSPORTURI

Șl ADMINISTRAȚIA DOCURILOR
LONDRA 30 (Agerpreș). — O nouă 

întrevedere intre Jade Jones, secre
tar general al Sindicatului muncitori
lor din transporturi, la care slnt afl- 
llațl docherii britanici aflnțl In grevă, 
și lordul Aldington, reprezentantul 
administrației docurtisr, urmează ®ă 
aibă loc luni la Londra., Cel doi vor 
proceda la o revizuire a raportului 
elaborat In comun șl destinat golu- 
țiortaril ț-onfllctulu! de muncă.

După cum bo știe, liderii’siiîdtchU 
ad docherilor au respins o’primă va-

rlnnta a acestui raport, declartnd cS 
nu conține prevederi ferme in legă
tură cu garantarea locului de muncă 
șl satisfacerea celorlalte revendicări 
ale muncitorilor portuari.

MONTREAL. Federația lucrătorilor 
canadieni din Quebec a adresat o te
legramă Congresului Sindicatelor Bri
tanice (T.U.C.). in care I®! exprimă 
„întreaga simpatie șl sprijinul față 
de muncitorii englezi angajați in 
lupta Împotriva legilor represive”.

O MANEVRA A COLONIALIȘTILOR
Tot mal neliniștiți din cauza succa- 

seior Frontului de Eliberare din 
Mozamblc (F.R.E.L.I.M.O.) In lupta 
pentru smulgerea Moiamblculul de 
sub cătușele dominației portugheze, 
colonii albi cochetează tn ultimul 
timp cu Ideca a ceea ce ei consi
deră n fi o abilă manevră politică : 
proclamarea unei ..Independențe uni
laterale” In stil rhodesinn. Promoto
rul acestei Idei este Jo-ge JardJm. 
directorul Băncii Lisabonei si Afri
di de Sud. proprietar' al ziarului 
„Notldas da Beira*. Formula sa are 
■tn vedere crearea unei „comunități 
luîltano-africanc”. tn fruntea căreia 
s-ar afin ’ un președinte african, 
scopul regimului fiind insă, .fn mod 
evident, coniiOntirea șl lărgirea pri
vilegiilor colonllor.

laeea șl-a croit un drum destul de 
larg In rlndurlle elementelor colo
niale. fiind Împărtășită chior de ge
neralul Knulza de Arrlnga. coman
dantul isef al armatei portugheze' 
din Mozamblc, șl privită cu simpatie

P.I.DJi, și aupua unei Inienxe ope
rațiuni de „spătare a creierului”. în ___ _______ ________ ________
urma căreia a devenii, peșle noap- producții Ieftine de curent, la 
te. un interlocutor Ideal al Iul Jar- 
dlro, o unealtă docilă pentru planu
rile aceituta.

Deși a primit șl primește un aju
tor substanțial din partea allatllor 
stai din N.A.T.O.. Portugalia este din 
ce In ce mal obosită do îndelunga
tul război colonial din Africa, care 
absoarbe jumătate din venitul tau 
național șl ca atare, caută cu dis
perare o soluție care să-i permită 
conservarea Intereselor sale In colo
nii. îdeea Iul Jardim este; menită stă 
servească tormni acestor scopuri. 
Mal exista Insă ?! un alt „Interesat® 
In realizarea proiectului lui Jardirn : 
Africa de Sr.<i. 81 anume, din două 
motiva. Primul.' de ordin politic, 
pentru că proiectata „comunitate* ar 
însemna un al doilea pas — după 
Rhodesia — In creareo unei „centuri 
de protejare* a .regimului apar
theidului Ai doilea este ds ordin

discretă, după cum scrie .,Le economic. După cum se știe. Influen-
Monde*. de premierul; Gaetano. Sint ța ILS.A. in Mozamblc este deosebit.--- . ... ......------- »a. de nlflrcB!â_ ------<■-kllUiiUC > UU piUUULUUl) -------- --— _

și. unii africani care slnt de nenrd 
cu Jardlm : pătura burgheză, denu
mită de colonialiștii portughezi 
„evoluații". șl care reprezintă numai 
0.S la sută din populația tarii. între 
aceștia «o hflă șl cel care ar urma 
să ; ’fie viitorul „președinte" — •

___ legăturile sale comercia
le cu acest teritoriu țltulndu-s® ne 
locul doi. dună Portugalia. Construi
rea barajului de la Cabora-BaMa — 
concepu! ca cel mal mare din Africa 
— va determina o troorlre consldera- 

„ ________ _____ „președinte" — ’ bilă a aceslor Interese — pentru
Marnipă. redactorul ...set al zlaru- participarea la construcția baralu- 
■■■■■" " ' ' Iul. Africa de Sud urmlml să uri-

. mească. timp de 30 de arii. 80 In 
sută din producția de curent a hldro- 

. centralei.

să .’fie viitorul

Iul lui Jardlm. Fost membru al 
F.1LE.L.I.M.O.. Morrupă a fost ares
tat de către poliția politică portu
gheză D.G.S, succesoarea faimoase!

De ■ altfel, construcția de la 
Cabo-a-Bassa si perspectivele unei 

-y7--r~ -----—- -J earese adaugă existența unor mori re
zerve de uraniu, nichel, cupru, fier, 
zinc, aur. vanadiu, aluminiu, nu 
atras, tn ultimii ani. atenția — ri 
Investițiile — monopolurilor occi
dentale. De exemplu, societățile 
americane „Gulf Oii* ți „Pan Ame
rican OII* au dob'ndlt dreptul de 
prospecțiune și extragere a petrolu
lui pe vaste Întinderi. Iar ..Campan
ula Carbonifera de Mocamblcpie". cu 
capital belgian și portughez, posedă 
o concesiune minieră asupra unui 
zăcămlnt de cărbune estimat la perie 
4OT milioane tone.

Iată ded o sulta de argumente 
pentru planurile iul Jnrdlm. menite 
ES perpetueze domlrihtto colonială, 
în acest calcul însă s-a omls’un ele
ment esențial : lupta poporalul 
moznmblain pentru Independenta, 
pentru dreptul său sacru do a O 
stapln pe destinele sl bogății
le .sole. Această • luată, condusă 
de F.R.E.L.I.M.O.. a obținut plrta 
tn prezent o scrie de rezultate re
marcabile : eliberarea unul sfert din 
teritoriul țării, străpungerea tn nenu
mărate rîndurl a trinlel centuri mi
litare ce fnconîoart zona barajului 
de lă Cabora-Bassa. crearea in zo
nele eliberata a organelor locale 
care conduc activitatea a ceste 
1 milion de locuitori. Fără îndoială 
că aceasta luptă va decide plnă la 
urmă viitorul MozamblculuL.

.si 
IT

» >&fâ tw pell-

culc, in afara numărului, imagi
nea mașinii și a persoanelor a- 
flele pe lacurile din față, ora, 
data ii locul comiisrii comra- 
vențiel. viteza cu cere circula 
vehiculul In râiiorf. cu viteza 
maximă permirS și calculecză 
amenda ce urmează, a fi per
cepută pentru fiecare caz fn 
parte. Se prevede instalarea de 
roboți ne principalele artere ru
tiere. la distanță de doi kilo
metri unul de altul.

Prognoza vremii șl... A 

salariul
Î&J, i'ij

Pentru „stimularea* salariați- 
lor ce lucrează in cadrul servi
ciului de prognoză a vremii din 
Tokio, de curind a fost Introdus 
un r.ou sistem de plată. In ca
zul in care prognoza întocmită 
de meteorologi t-a dovedit inte
gral exactă, ei primesc întregul 
salariu cuvenit pa respectiva pe
rioadă de timp. Dacă buletinul 
meteorologic s-a dovedit doar pe 
jumătate exact, vor primi numai 
59 la fiitS din ’salariu, tar dacă 
întreaga prognoză a fost eronată, 
de pildă. In căzut in care s-a 
anunțat plccie.ipsă timpul a fost 
însorit, ■ nu li se achită nici un 
feri de salariu..

De trei milenii

Un oraț. construit cu trei mH 
de ani in urmă, a fost descope
rii la Tal Saliab, la aproximația 
W km sud de Amman. Arheo
logii au idenilftcat un fost car
tier rezidențial, un templu, di
verse clădiri, au găsit statidete, 
vase da ceramică, obiecte de tot 
felul. Un mare interes prezintă 
tablele de argilă cu inscripții, 
pe care experțil înegared să le 
descifreze. Noua descoperire ar
heologică atestă înaltul grad de 
dezvoltare atins de cetatea an-

„Trei secole de cafea"

La Milano s-a bucurat de un 
frumos succes expoziția denu
mită, „Trei secole de cafea*, or
ganizată recent in sdUte-Mu- 
rcalul științei șl tehnicii, sub 
auspiciile Comitetului italian al 
cafelei ți ale Organizației Inter
naționale a Cafelei cu sediu! la 
Londra. Această Interesantă tre
cere în revistă a istoriei cafelei 
rcunețte documente din toată 
lumea șl expune mașini, obiecte 
de artizanat etc.-legate de folo
sirea 'cafelei.
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