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Șl-a ridîcot privirea da al- 
ba.siru det.Vorgnef „cu care !fi 
icoloche un timp aeipărjiturue 
de piele ale chimirului ți fala i 
3-a acoperit de rlmbet-

PoarM ifarl' albii cdmajd cu 
amici, cofocel cu cuiături în
florate, pesta care a imbricat 
un hanorac da pinii ludoasii tă
iat dupi cea mai cuoUncioasdttt aupaj cea mai cumincUMua 

\ croială a „Confccțici-Bacurc^li”.
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DECEMBRIE

ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Depășiri

apreciabile

ale planului

și a XXV-a aniversare a Republicii
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Inteligența tehnică in slujba

modernizării producției
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Materia primă

sup&rior

lanoef
i O pălărioară cu borduri injuste, 
1 cu funda decolorată de sarea 
i ju.doriî' H acoperă creștetul, A 
J cerut bilet pină la Muzeul sa- 
ț t ute f.
i Ii fac loc. Ungă mine, pe ban- 

. ' chetă.
ț -— Vii de deporta 7
i — Din fundu' Moldovei, finu- 
1 Iul Sucevei...
I —Și cu ce treburi prin Ccpi- 
’ tală?

,i obștei. Acu', după asta din.uf- 
■ J md merg.

I — La Muzeul jafului ?
i — La Muzeul salului.

1
1

— Cu una a med, cu alia a

— Dumneata, care vii de la 
țerd, tocmai asta vrei id veri 
la Bucure?!! ?

— Musai,! De-ar fi să dorm 
o noapte fn gară ți tot trebuie 
sd mii îl i<J vdr. Cum să le 
spui alor mei c-.qm ajuns pind 
aici ți nu m-am dus să văz ce 
face casa noastră de acolo?

— Adică, tn ce fel casa dum
neavoastră ?

— Păi, a noastră, a cu! :ă fie ? 
Adică ca a fost cumpărată 
așa cum se găsea tocmai 
prin '035 de la Dumitru Ilerlcc,

i grajdul de la Gheorghe Birsan, 
J poarta de la Leon Gavrilcl, iar

1
1 poarta de la Leon Gavrilei, iar 

flntina de la Aurel Necmțu. 
Primii trei s-au petrecut de 
mult dintre vi!, dar amu vreo 
patru ani, prin șaijopt.iam fost 
F............ .................................
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navele militare aflate 
In avanpbrL In timp 
co se l......... 
Republicii I 
România, se 
salve de artili

Plutind pe spate
le .unei _ balene, . e-, 
scortat de elicoptere, 
ambarcațiuni militare 
?! sportive, ’ de vule-

Cu in fiecare an, po
trivit tradiției, In pri
ma duminică din au-

■ gust, marinari! noștri, 
constructorii de nave 
aflațl In porturi, pe 
șantiere ori pe Întin
sul apelor,, au sărbă
torit Ieri tradiționala 
ZI a marinei. Cen
trul acestor" manifes
tări -l-a constituit 
avanp-ortui Mangaliei. 
Atei, ' ' ’
acestui- punct sudic 
țărmului românesc cu 
marea, totul a îmbră
cat haină sărbăto
rească. Navete mili
tare, ambarcațiunile 
sportive au arborat 
marele pavenz, ghir- 

stenulețo fața navei-conwhdânt 
multicolore unind ca- 
târg de catarg, sferă- 
julau arterele do cir
culație, digurile por
tuare. MII și mii de 
localnici, turiști aflațl 
In vacanță pa litoral, 
s-au adunat pe faleze, 
pe digurile avanporlu- 
lul, Încă de dimineață, 
in ciuda timpului ne
statornic, pentru a ur
mări ș! participa la 
sărbătoarea marinari
lor. ■ ;

Au huit porte tova
rășii Vaslle Vilcu, 
membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. nl 
P.C.R.. prim-secretar dcă âsa cum a Tost 
al Comitetului jude- dăltuită pe Columna 

Co®sț5nt° ,01 Iul Traian, secondată n r. n _> >_■ ■ -} Q. iș|,unțjj romană.
’ '■ . ti pe lu-

„„ pinzare din 
vremea lu! Mircea ccl 
Bălrln și n lui Ștefan 
cel Mare, apoi prima 
noastră navă maritimă 
comercială, corabia 
„Marița”, al can-i 
prim voiaj oficial în 
apele Internaționale 
es'e conserrinat In IBM. 
Evoluează , In conti
nuare primele nave 

— T.___„ miiiinra "româncștît:
mltilarl. nero și na- „RomAnla" — con- 

gtru[(4 5| nrmnta ja 
Giurgiu In 164)4, șalu
pa torpilor „Itindfrnl- 
cn“. crucișătorul „E1I- 
cabeta". prima navă- 
școală. bricul „Mirean" ",T , “v-v-.---
— construită în 1882 re’*L Jocuri de uni fi- 
șl care a pregătit 48 cil. retrageri cu torțe, 
de promoții de ofițeri .. . ___ _____L
șl comandanți da nave. Hâda APOSTOL

- ' i

Acestui tablou nle- 
goric In mișcare, de o 
puternică forță evoca
toare. 1 se alătură 
imaginile prezentului 
— zecile de nave mi
litare ancorate in
port. Inceplnd cu, ve
detele rapide gră
nicerești. continuind 

T. _____ _ ____ __ cu noua ' iMvă-șcbală
tul sirenelor, își face Mircea" șl termlnlnd 
apariția legendarul cu puternicele nave 

Aid, la îngemănarea Neptun. purtătoare-de rachetă,
acestui punct sudic al eemnalul că dispune oș-

au început demon- 
slrațltle marinărești. 
Pe o platformă plu
titoare Ișl fac a- 
parlțla viitor!! mari
nari și constructori de 
nave — pionierii. Prin

defilobză apoi șalupe 
rapide purtlnd stea
gurile Republicii So
cialiste RomAnla șl 
P.C.R. Aproape In a- 
cclași timp, un mare 
număr de înotători 
Înscriu cu trupurile 
lor pe undele al
bastre alo mării ini
țialele atlt de dragi 
nouă, tuturor : R.S.R. 
și P.C.R. Urmărim a- 
pol un tablou a- 
legoric al tradiției T. , ■ ■■
noastre' marinărești. Lrmarlto cu Interes - 
Plutește Un, pe apele localnic! șl oaspeți, 
ușor învolburate, ale 
portului, o corabie da-

inpdrL In timp
Intonează Imnul

Socialists
Uag, 21 

lene. b

chemați cu o echipă de dul
gheri vestiți din sat, adică ba- I 
dea Mihai Poenaru, care are 67 . 
de ani jl,a lucra! și In! i-jj la 
mutarea casei in muzeul de Ia | 
Bucurejii, ți Slrotan Lehaci, și 
Virgil Tlmpău, și cu — 
Tocder Mijind, de !-am ;
Iii din nou acoperișul, t 
vechi pulverise jl ploua tndun- 
tru. Am făcut treabă bună rl 
am lăsat casa fercheșă' șl mln- 
drd, lucru trainic ți frumos cum 
li jade omului bine să facă tot 
ce face pe pcînilr.t. Iar acu’ mă 
duc să văz daci ține, dacă nu 
ne-o fi stricat ceva lucrarea, dacă 
n-o mai fi trebuință de vreo re- 
pareție, căci casa aia o fi a mu
zeului, dar e și a noastră și bbț- 
tea mi-a zis »:! merg musai ți 
s-o't-dz' cd'nu-S voie să ne fc- 
cem satu’ de ocară. Și uite, mă 
duc.

. Coborlm împreună la Muzeul 
satului. Mal Infi! ține să-1 vadă 

i pe directorul Gheorghe Pccșa 
jl sd-l întrebe dacă rămine tot

I miiljumit de ■ lucrare, li soarbe 
! cuvintele care îl fac ji mai stră

lucitor albastrul pupilelor, șe 
i interesează' dacă tratarea chi

mică n lemnului a fost bună, 
' 5ji dd cu pdrerca despre conser- 
I vdrea altor casc, vorbește gos

podărește, so-coatc elfi oameni
I au trecut pragul gospo-dărial din 

fundu' Moldovei dacă Inir-tm 
singur an s-au înregistrat 
350 mo de vizitatori.

Apoi mă conduce pa scurtă
turile știute de el, printTC. aleile 

. pietruite, pind la casa „lui!1.' In 
prag se descoperă a închinS-

tâzl ?! de o puterni
că flota 
comercial â.
singur ari numai, ea 
a fost dotată cu 15 
nave. La sfirșltul aces
tui cincinal, tonajul 
total se vn dubla față 
de 11170. In 1073. flota 
noastră maritimă co
mercială va realiza 
aproape 50 la sută dim • 
trnflcul maritim de ■■ 
mărfuri național. Șan- . 
tlerele navale din tară 
nu trecut la construe- ■ 
țîa unei game largi de' 
nave maritime șl fiu-/ 
virile, printre caro sl 
nave gigant de G0 OM 
tone, Iar tntr-o per
spectivă apropiată de 
130 GIJO tone.

mariUmâ 
înw-un

mine, l 
șindri- / 
c<l ăl \ 
' ‘ l
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valorificatăSATU-MARB (Corespondentul ea află acum in faza finală de ex- 
;,Sclntell“, O. Grumeza). Detalii 
concrete asupra modulul de înfăp
tuire a programului de acțiune pe 
care și l-a propus colectivul Com
binatului de exploatare ®! ln- 
diistrlhllzarc a lemnului din Satu- 
Mare, pentru perfecționarea tehno
logiilor de fabricația, nc-au fost 
furnizate de șeful biroului tehno
logic, ing. Adalbert Kocsls :

— în aceste zile am reconsiderat 
"e de punere In funcțiune a 

unor mașini și utilaje de bază, rea
lizate prin autodotaro. In, scoțzul 
sporirii productivității muncii, creș
teri! calitative a produselor. Un e- 
xemplu. elocvent : mașina de hăituit 
— rod al eforturilor creatoare ale 
Ina. Ștefan Csege.zy, ale tehnicia
nului Ștefan Silaghi șl ale șefUlul 
atelierului mecanic, loslf Megyesl—

O. Grumeza).

TG. MUREȘ (Prin telefon de la 
Ion ItAccanu). Industria județului 
Mureș a obținut succese im- _______
portante, pianul de producție pe termenele de 
7 luni fiind îndeplinit ți de- unor mașini : 
pășit. Prevederile 
lizute 1a producții „ .
porție de 109,5 ta sută, tar la 
producția marfă ta proporție de 
112,7 la sută.' Este demn de remar
cat că toate Întreprinderile din ju
deț șl-au realizai și chiar nu de
pășit prevederile la acest Indica
tor. Rezultate de seamă s-au În
registrat șl la productivitatea mun
cii la care realizările se situează 
cu 5,1 la saltă pește' nivelul prevă
zut In plan. Importante cantități 
de bunuri materiale au fost .jtuso 
supllmenIar „ta, dispariția;economiei 
,'rdițlohale : 189 ’mllloaiic KWJ* ’ener
gie electrică, 3’MV‘rn£ cherestea Se 
răși noase ș! fag, mobi lă In", valoare 
de 5 milioane lei, confecții jn va
loare de 39 mtUoano Iei șl alte pro
duse. Clteva’unități fruntașe din 
Industria județului : Combinatul 
de Îngrășăminte azoloose Tg. Mu
reș, Fabrica de confecții Sighișoara, 
I.P.M.S. Reghin, Fabrica de mă
nuși Tg. Mureș, Tesătorla de mă
tase Sighișoara, Fabrica do zahăr 
Luduș.

_2„”j au fost , rca- 
producțla globală In pro-

de bunuri __
suplimentar la 
naționale : 185);

perimeniaro șl va intra In funcți
une" In primele zile ale lunii au
gust, cu citcva luni mal devreme 
dec’s s-a-stabilit Inițial.

Paralel cu accelerarea punerii In 
funcțiune a unor mașini realizate 
prin autodotară, cadrele tehnice ișl 
Intensifică șl activitatea de elabo
rare a documentațiilor pentru alte , 
viitoare utilaje, In lăudabila Inten
ție de a le executa șl Integra c’t 
nuni rapid In procesul de producție, 
ea, de pildă, noul tip de tunel de 
uscare cu cărucioare etajate, desti
nat îmbunătățirii, sistemului de, fi
nisaj priit turnare (autori: Ingi
neri! A, Kocsls. Gh. Pasca șl N. 
Haiduc). Utilajul va ocupa o supra
față relativ mică, de numai 3M 
mp, față de tunetele slmLlare ac
tuale de peste 700 mp.

r

0 nouă fabrică de prelucrare

a legumelor și fructelor
TG. JIU (Corespondentul „Sdn- 

teil“. Mi hal Dumitrescu). în a- 
ceste zile a intrat In producție la 
Tg. Jiu o nouă fabrică de prelu
crare a legumelor șl fructelor. F!7

' i.
sflrșltul acestui an, circa 9 000 tone 
de conserve, compoturi, dulciuri, 
gemuri șl sucuri, din care circa 00 
la sută s!nt destinate exportului.- 
Toate contractările pentru materia 
primă, precum șl pentru desfacere- 
fiind perfectate, noua unitate din 

X Jtu va începe In curlnd nă li
vreze produsele către beneficiari.

1
Isid înzestrată cu utilaje moderne,
de mare productivitate, realizate In -------- ------------ ------- ------ .....
proporție de DO la sută, fn tară; Tg. J:u va Începe în curtnd eă 11- 
iroua fabrică va produce plrtă la vreze produsele către beueflclari.

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Sdnteii", Cezar Ioana). La fa
brica de piele șl mănuși, căutările 
privind utilizarea cu valoare ridica-1^ 
tă a materiei prime necorcs- 
pimzflloare pentru confecționarea 
mănușilor — care pinii aculm 
era transformată In meșină — 
au fost finalizate.. Prinlr-o teh
nologie nouă de prelucrare, pusă 
la punct de specialiștii fnbri-. 
cLi, din această materie primă se 
vor confecționa haine de nlele. Un 
calcul arată că vor putea fi produsa 
anual cel puțin 10 (MO de asemenea 
articole. Primele modete au Întru
nit, deopotrivă, adeziunea 'benefi
ciarilor interni șl a celor extemț 
Acest prim succes a,fost întregit de 
o altă realizare : folosirea deșeuri
lor de fabricare — p!nă acum ră
mase fără Intrcbulnțăre — pentru 
confecționarea de poșete, palmare 
șl mfinușl de prptccțltj. iPe ? această 
cale, fără’ £ă «r utilizeze- rildj^un? 
Brun d’e materie primă înplus,'-ia^ 
brica vn ’realiza o'producție supli-, 
mentară anuală de 2 mllSohne ieL 
Tn sfîrșlt, o ultimă noutate : a în
ceput fabricația eu bune rezullate 
a primelor mănuși din înlocuitori 
de piele, respectiv, PVC expandat, 
ceea ce va duce In reducerea sub
stanțială a cheltuielilor materialo 
de producție;

f
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’ :^“nes/Sj/P“n(?
l hn pe pdmmt fi b: Jie.rje r;ț>$- 
’ ‘ podarefta picioarele. 11 urmăresc 
l un timp cum scotocește fiecare 
l unahar, cum cercetează podul 
! cum .încearcă legăturile acope- 
L ridului, slreafir.ile, cum clatină

loan GRIGORESCU

(Continuare in pag. a U-a)
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lean <_____
P.C.R., general-colo- de 
nel Ton Gheorghe, Se avintă apoi 
prim-adjunct al ml- ciul ape! pirn 
nistrului '—— '■ ‘ ...........

lunci al ml- 
forțelor ar

mate șl șef al Marelui 
Stat Major, gencral- 
coloneT Marin Nico- 
iescu, adjunct ol mi
nistrului Forțelor Ar
mase, Petre Nieolne, 

i prlmnhi! municipiului 
J Constanța, generali șl. ’ 

ofițeri superiori, invj- 
i tați. .De1: asemenea, au ____
1 ftwfprczanțl „atașați ' militare

val! acreditați In 
țara noastră.

Ora 10. Comandan
tul marinei militare, 
viceamiralul Ing. Grl- 
gore Morte?, primește 
raportul contraamira
lului Petre Anghel, 
apoi trece In revistă

în avan port au loc. în,’ 
continuare, Întreceri 
do ambarcațiuni, schi ■ 
nautic, sărituri de la- 
trambulină. demon
strații de gimnastică. „ 
șl ale scafandrilor In 
colaborare cu cllcop- 

, tarele, diferite jocuri ' 
marinărești.

Sărbătoarea mari
narilor continuă -prin 
demonstrații ce sim
bolizează activitatea 
de ihrirulre șl pregă
tire de luptă a mari
narilor noștri mili
tari. •{; "4

După-amtază. " pînă 
noaptea tlrzlu.. la 
MnnguUa șl ta Con
stanța. pe scenele In
stalate pe pontoane 
plutitoare, au avut 
Joc spectacole șlj de
monstrații marlnă-

b
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„CONSFATUI
a evidențiat importante învățăminte 

pentru sporirea continuă a producțiilor; 
concluziile trebuie

î.

.. ■.

■■■'
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încă de pe acum aplicate I I i
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Recoltarea cerealelor păioase este 
pa terminate. în întreprinderile ogri-, 
co!c de stat au mal rămas de recol
tat 4 7(WJ ha cu griu șl secară. Iar ta 
cooperativele agricole circa I® Otffl lui. 
Cele mal mari suprafețe râmase do 
recoltat sini în județele Botoșani, 
Neamț, Covasna, Harghita, Sibiu, 
Brașov, Suceava șl. Cluj. De aseme
nea, continuă lucrările de recoltare, 
depozitare și insitozare a furajelor, 
lucrări care trebuie grăbite În ju
dețele Maramureș, Argeș, Iași, ilfov, 
Brăila ete. Dar, pe lingă aceste lu
crări, cea mai Importantă acțiune 
pentru lucrătorii din agricultură o 
constitute acum crearea tutiiror con
dițiilor pentru buna desfășurare a 
semănatului cerealelor de toamnă.

Producția de griu obținută anul a- 
cesta este mal bună față de cea 
realizată anul trecut, dar. așa cum s-a 
subliniat la recent® „Consfătuire a 
griului", ea se situează sub nivelul 
posibilităților de care dispune agri
cultura noastră. Iată de ce, pentru 
anul 1073 unitățile agricole trebuie să 
albă cn obiectiv principal sporirea 
producției de griu ; toate unitățile să > 
so ridice la nivelul celor fruntașe. La 
consfătuirea griului s-a făcut o ona- 
Ilză profundă atit a factorilor care 
uu determinat obținerea In multe ju
dețe a unor producții superioare ani
lor precedent 1, cit și cauzelor care, ‘ 
In alte județe, cu pronunțat specific 
cerealier, nu condus la realizarea 
unor producții sub nivelul condițiilor 
existente. Totodată, po baza expe
rienței doblnditc anul acesta, s-au 
făcut recomandări șl s-au indicat mă
suri pentru creșterea producție! de 
griu. întorși In unitățile agricole, 
specialiștii care au participat la con
sfătuirea griului trebuie să aplice 
tehnologia culturii griului potrivit 
condițiilor specifice din unitățile lor.

Amplasarea griului după plante 
premergătoare cu grad ridicat de fn- 
vorabllitaie este prima condiție pen
tru obținerea unor recolte sporite. în 
fiecare unitate agricolă. In nmoln- 
snrea griului trebuie să se aibă fn 
vedere cn acesta să urmeze dună cele 
mal bune ptante premergătoare. 
Practica a arătat că. cultivarea mal 
mulțl nnl a griului după griu este 
profund dăunătoare pentru producție 
Din această cauză, griu după griu nu 
trebuie să urmeze mal mult de doi

f

ani șl aceasta numai pe parcelele 
lipsite de buruieni șl dăunători.

Principala lucrare ce trebuie să 
stea In atenția specialiștilor din uni
tățile agricole se referă la efectuarea 
In cel mai scurt timp a arăturilor de 
vară pa toate suprafețele destinate 
cultivării cu griu. Piuă ta semănat, 
ogorul are nevoie de odihnă. El tre
buie să-și refacă potențialul produc-1 
tiv. lală de ce. calitatea araturilor, 
dt și întreținerea corespunzătoare a 
ogoarelor plnă la semănat prezintă o 
deosebită Importanță pentru refacerea 
insușlrilor fizice șl chimice ale so
lului, pentru lnmagazlnnrea șl menți
nerea în sol a unor cantități sporite 
de apă. în acest scop, toate terenu
rile destinate insămînțărilor de toum- 
nă trebuie să fie întreținute, piuă la 
semănat, prin lucrări repetate cu 
grapa cu discuri, grapa reglabilă, 
cultivatorul etc., In vederea distru
gerii agenților patogeni, buruienilor 
și crustei. Fină in prezent, această 
lucrare, potrivit datelor centralizate 
In Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare ș! Apelor, s-a făcut In 
Întreprinderile agricole de stat pe lî-9 
ta sută din suprafețele planificate, 
tar ta cooperativele agricole pe 62 ta 
sulă. Deoarece in această perioadă 
tractoarele nu sini utilizate ta alte 
lucrări, este necesar să ue ta .măsuri 
hotărltoare ca pretutindeni ele ră fie 
folosite din plin. In două schimburi, 
la efectuarea arăturilor de vară. Ni
velul recoltei de griu este hotărit sl 
de aplicarea corectă a Îngrășămintelor 
chimice. Trebuie combătută concepția 
că fertilizare Înseamnă numai apli
carea de Ihgrășămlnte chimice. Uni
tățile agricole din multe județe dis
pun de cantități Însemnate de Îngră
șăminte naturale. Acum, înaintea lu
crărilor de pregătire n terenurilor,

toate ingrășâmliitelc naturale trebuie 
să fie trnnsportaie în dmp șl îm
prăștiate uniform pentru a fi incor
porate in sol prin executarea arătu
rilor. To’.odatft, în funcție do cantită
țile de îngrășăminte naturale aplica
te, de planta premergătoare, polen-te, de planta premergătoare, poten
țialul de fertilitate naturală a solu
lui, solul cultivat șl producția plani
ficată ' trebuia’ să se aplice" șl ingră-' 
șamintele chimico, diferențiat pe fie
care solă șj parcelă in parte, tivlu- 
du-se in vedere să se asigure un ra
port optim Intre elementele", fcrtili- 
znnte. ,

O deosebită atenție trebuie să se., 
acorde șl aslgușăril unei semințe eu 
Înalte calități biologica și culturale. 
Recunoașterea șl .condiționarea se
mințelor jxfntru producție trebuie să 
se facă cu maximă responsabilitate, 
■în această privință, nu se poate ad
mite nici o derogare de.ta normele 
stabilite do legea producerii, folosirii 
șl calității semințelor'șl materialului 
sădltor. iată de ce, In cel mal scurt 
timp unitățile agricole de stat șl coo
peratiste trebuie să-șl asigure întreg 
necesarul de semințe de griu,' din 
categoriile biologice ndmlsp de lege 
șl din soiurile stabilite pentru zona 
resoectlvă. a căror valoare culturală 
șl fitoranltară să fie atestată prin bu
letinul de analiză eliberat de Inspec
toratele județene pentru calitatea se
mințelor ;?1 a. materialului săditor.. .

Transpunerea In viață, punct cu 
punct, a măsurilor stabil lie cu oca
zia consfătuirii griului, diferențiat 
de ta o unitate ta alta, reprezintă ga
ranția realizări! ta anul ce rine a 
unor.producții de srlu ta nivelul ce
rințelor șl al condițiilor pe care Ie arfe 
agricultura noastră sodnlistfi.

Aurel PAPAD1UC
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Actualitatea culturală
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Ieri, la „Progresul ' ■' i ■7 tenis de îrraltâ dasâ Foîo : Gk. VlnjllA 
' ■ ■’ j? ■’ •’

tn &oeîGî.atea nda<r&, clă- 
dlta pe muncă șl cinste, 
tendințele de parazltlșto, do 
trai fără muncă, pe seama 
altora, sini combătute, • fi
resc, cu toată fermitatea. 
E de datoria noastră, caro 
trudim pentru ridicarea a- 
ceslei țări, să facem totul 
pentru ca situații ca cele 
descrisa mal jos. ,să fie rit 
mai curlnd de domeniul 
trecutului.

... ZI obișnuită do lucru. 
Străzile din perimetrul 
Lipscanilor stat animate de 
forfota specifică : vlnză- 
tori, cumpărători, trecă
tori. Pe strada Covaci 
ne atrage atenția o vin- 
zoleală neobișnuită : în- . 
tr-un zlg-zag periculos. 
pentru echilibrul t re că so- ' I 
rllor, un bărbat voinic in- J
cearcă să se facă nevăzut.

, în grabă, de pe umăr I se 
desprinde o pereche do' 
pantaloni de doc albasiru.

— Alo. tovarășe,, aț! pier- . 
dut ceva 1 li atrage aten
ția o băirlnlcă.

Dar „păgubașul" face un 
gest de renunțare, dlspă- 
rind după primul colț. Cu- ___
rlnd aveam să deslușim mls- vlnzări-cumpărări ; A nț; uș
ier ui acestei dispariții pre
cipitate. Ceva mal încolo, c 
adunătură pestriță

din preajmă. Nu este greu 
să recunoaștem lntrb el ne
gustorii pe „cont propriu", 
ale căror figuri „colorează" 
strflzlta comerciale ale Ca
pitalei. Numiți, 
jargon specific.

credință, dar șl „slfiblclu- De ce nu vă practicați
nea“ pentru etichetele meseria ?
străine, „din pachet-. — Ku-m! nlace...

Puși In situația de a da 
srtcoîcală organelor de mi
liție, nld unul n-a puiul 
să-șl justifice ocupația. 
Toți aveau ca ■ trăsătură 
comună faptul că nu erau 
încadrați in timpul muncii.

Este drept, unii dintre el

— Nu-m! place...
— De undo aveți băni sâ 

vă Îmbrăca’,! după ultima 
modă, să vă cumpărați ți
gări scumpo, să... omorlțl 
timpul Ia bar 7

— Cum de unde ? Ce, 
n-am părinți 7

— Bine, dar la 20 de

au o „ocupație", dar'de ce licutuc
fete. Iată numai clleva e- părinții 7
xemple : Nicolae Căpră- 
re-.cu, 20 de ani — mirii de
^!U£lUl-VUUJJMUULl,a ,

tln Soporan, 28 de ani — 
_____ „tatăl" biletelor In plus 

inătură pestriță, polari- ta cinematografe. Alții bn-
curioziloteti cetățenilor teau strada in bus șl In

Jos, așa. in dorul lelll.
Stăm de vorbă cu □ tlrtă- 

rfi. Pare indignată :
— Ca vfi Interesează că 

_ _______________  „„ nu lucrez nicăieri:? Am dat
Intr-un cuiva In cap, m-ațl prins

. ,____ ’. ■ „blșnl- ■ "
țari", acești vlnzătorl de 
chilipiruri trăiesc pe sea
ma naivității cltențflor, spo- 
cullnd fără scrupule buna bucătari.

furind 7
— Aveți vreo, calificare 7
— Bineînțeles. Am școa

la profesională de cofetari- '■hi iAA'S r» '

© TENIS: ECHIPA ROMÂNIEI 
A FĂCUT UN IMPORTANT
PAS SPRE CALIFICAREA 
IN FINALA „CUPEI 
DAVIS“.
Ieri în proba de dublu-: 
Romania-Australia 3-0

[

3

Alte știri sportive din țara și de peste 
hotare în pag. a 3-a

a

{?'

prea rodați in vechea „me
serie" (n.n. bișniță, plerde- 
vară ele.) pentru n se apu
ca de o treabă cinstită...

— Cum din ce trăiesc 7! 
sare ofensat un tlnăr. Mă 
țin părinții.

— La v'r*;‘.a asta 7
eu — Cum adică, am doar 19 

ani. Ați vrea să mă Lhtre- 
.țln singur?! Atunci părinții 
ce obligații maZuu 7 Măcar 
de mîr.care să-ml dea—

— Șl ei ce zic 7
— Zic multe... dar n-am 

de gind să rămln legat de 
o meserie™

Societatea noastră n creat 
condiții egale de afirmare 
șl realizare pentru toți, a 
investit eforturi pentru 
creșterea șl educarea 
cărui membru al său. . Or, 
In aceste condiții, este fi
resc ca societatea să pre
tindă fiecăruia s'i presteze 
o muncă utilă In funcție de 
posibilitățile șl capacitățile 
sale. CeJ-l de făcut insă cu 
acela care nu vor să ln- 

trebuie să vă mol întrețină țeteagă nici de vorbă 
^i.hi t bună, nici de îndemn; nici

de „sfatul omeniei”, prefe
rind o viață trindavfi, pa
razitară ? într-o societate 
întemeiată pe muncă nu 
este țoc pentru el. .Tocmai 
de aceea, așa cum a subli
niat Conferința Națională 
a partidului, slnt necesare 
reglementări legale, preci
se și eficiente, caro să de
termine pe fiecare tliiăr, 
pe flecare cetățean apt de 
muncă să muncească cins
tit, să-șl trăiască viața o- 
mene' te.
Emil MAHLNACHE 
Ion POPA

arii

0

fle-

[viat©'
IL1’- - B ._ ■'---L' '

înternâțîpnala”
_■! ...................■ -■ - '-1- 'J

ai"

.ir.'.: r-".v;/.
® Vietnamul de sud: 
Bazele Kam Ranh și 
Da Nang atacate de pa
triot .

O Marea Britanic : 
Starea de urgență — un 
antidot precar la frămîn-, 
țările de pe frontul mun
cii..

— Tar Începeți cu sfa
turi ? D-astea slrit sătulă. 
Toți vă pricepeți la sfă
tuit, dar uite că nil vreau să 
le primesc. Clnd ml-o pitice 
mie, am să muncesc, dar 
acum n-am chef, șl cu asia 
harta !

Discuți! asemănătoare am 
mal purtat ș! cu alții. Și 
nu numai noi. Reprezen
tanți de la serviciul forțe 
de muncă le-au oferit ime
diat locuri de muncă, unde 
aveau posibilitatea să-și 
ciștlge cinstit plinea, să se 
califice Intr-o meserie, să 
șo afirme. Numai că... erau

*> ț •
® Evaziunile fiscale în 

S.U.A. : „Un fapt divers” 
de miliarde.

® Ceremonie de doliu 
la Hiroșima : Nu ! — 
războiului. Nu ! — arme
lor atomice.

© Apropiată întilnire 
între reprezentanții mili
tari ai Indiei și Pakista
nului.
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InFILME DE SCURT METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

EXCEL-

toî nr. 7.

(Urmare din pag. O

f.'

trei 
da

cuvenltă
actlvlștl-

-■>

fâ
15,13 Roman foileton : „Moț Go- 

rlo!J. Eptiiodal IV.
îl,33 Prtrti-plan. Ion ijerbăne:c~ —

producth 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE TARI

.minimum 
ceea ce va 
nevoile cu

R. Popescu. 
Flllmon. Su- 

Marlana Pujol
— „Tachc. Ianche fi 

Cadîr" de Victor Ion 
Popa (vineri. II au
gust. ora 10,1®. pro
gramul II).

Franțols Raubcr. Cîntcce
Brel.

Un desen animat de lung metraj 
caro povestește misterioasa „răzbu
nare” a ...faraonului Tutankamon.

A-
"72
A-

PAGINA 2

CU CIT MAI 
REPEDE, CU ATIT 

MAI BINE

SC1NTEIA — luni 7 august 1972 '

SCENA ECRAN

PREMIERE 
TEATRALE

• Vfi recomandăm 
premiera TEATRULUI 
T. V. cu ..Aecșiî in
ner! triști" do D. R. 
Popescu. Un remarca
bil spectacol realizat 
In adaptarea ș! regia 
Iul Geo Salzescu. Mu
zica : Temlstocle Popa. 
Interpret! : Mariana 
Mlhuț, Cornellu Duml- 
traș, Dorina Lnzăr.

''Troian Dănceanu. Ște
fan MUiăliescu-Brfilla. 
Regla de montaj : Mnr-

’ ga NlțA. Scar.ografta :. 
'Doina Levinta. Imagi
nea : E. Adelman, C.

. • Lungu, 
' Mlrcea 
' net :

(marți, orogrnmul T. 
ora 20.00).

• Vă InvlLflm aă ur
măriți In radrul ..FES
TIVALULUI DE CO-

UIEDIF, AL TEATRU- Lucian din Samosala, 
LUI RADIOFONIC" s „1_________

politicoasă a clănțăl- 
— „Vine an irom- lor la ceai” de J. Swift 

Delhi" de W. Kohl- 
hxMe. Premieră. Re- 
g‘a : George Radu. 
Traducere : Ion Co.’an. 
în distribuție : Miju 
Fotico. V. Mavrodi- 
neanu. Dem, Rădu- 
lcscu. Rcdlca Ta;:ale
gă. Coca Andronescu, 
Adrian Georgescu (ari, 
orele 20.50. pr. D.

JUUJUXS mu

,Conversația culiâ țfl 
'Mitico as & & clănt&l*

— „Douăsprezece 
scaune”, dramatizare 
radiofonici după ro
manul Iul Ilf și Pe
tro v (luni — Fimbătă 
or. II. ora 17.30).

— „Nud cu vioară” 
de Noel Coward (marți, 
pr. ITi, ora 20.3.0).

— Tripticul (in pre
mieră) : „Cele
zeițe și mărul"

și „însurătoarea Iul 
Panurge" de Fr. Rabe
lais. Transpunerea ra
diofonică : Valentin
Silvestru. Regia : Ion 
VOVB.

Interpret! : Radu Be- 
llgnn. Carmen Stănes- 
cu, Zizl Șerban. Fory 
Etterle. Ileana Stana 

. lonescu. Mariana MI- 
huț. Aimâe îacobescu. 
Toma Caraglu. Octa
vian Cotcscu. Deși. 
Rădulescu. Mircea 
ȘepUlid. Cornel Vul
pe, Florian Pitiș, 
(miercuri. 0 august, 
pr. IT. ora 20.15).

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURI LOR 

„BUCUREȘTI”, „AL. SAHIA 
ȘI „ANISIAniJH”

Feroviar : Africa ’Î2 Republica 
frica Centrală : Excelsior : Africa 
Republica Arabă Egipt : Grlvlța :
frica *72 Republica Democratică Su
dan ; Volga ■ Africa T2 Ropublica 
Zair ; Ura, llacăra ; Africa *72 Re
publica Congo ; Gloria, Flamura : 
Africa *72 Republica Zambia : Popu
lar : Africa *72 Republica Algeria ; 
Tomls : Africa *72 Rcnubllra Unită 
Tanzania : Palrla : Omul nostru ; 
Scala, Modern 5 Să treacă vara : 
Luceafărul, București : Dezertorii : 
Capitol : Lăutarul : Festival : Asalt : 
Central : Honul IIIțești ; Dacia s 
Moartea Căprioarei : Buce®! ; îo 
țara Scverinulul : Drumul Sării i 
Sfbnntă d-ră V. ; Ciulești : De 
Anul Nou : Pacea : M. Kogălni- 
ceanu ; Cringnșl : Clucurencu ; Vii
torul : Dincolo de- povestea de dra
goste : Aurora s Orizont științific nr. 
5)872 ; Miorița : Honul Bucium : Mo
șilor : Șl medicii au început să fii- (U.iLS.S.).

(7-13 AUGUST)
meze ; Arii : Descoperirea picturii : 
Vltan : Amintiri.: Rahova : Minia
turi pentru maluri ; Progresul : Vi
novății au cuvlntul : Liromet : 
Insula : Clubul urinelor „Republi
ca” : Plante acvatice : Timpuri Noi : 
Arta naivă, Troian. Vuia. Stele cu 
coadă, După 20 do ani. Valori arhi
tecturale romăneșU, Orizont științi
fic nr. 6/72, Sub soarele do mai.

„APA VIE", producție a studiou
rilor sovietico. Povestea .unei drame 
familiale, in centrul căreia se află 
Dankn, o văduvă ti nară In conflict 
cu fiul el cel mare. Scenariul : Ta
mara Sevcenko, regia : Grigori Ko
han, Imaginea : Aleksandr Anti
penko, muzica : Miroslav Skorik, în 
rolurile principale : Zinaida Kirien
ko, Les Scrdluk, Ivan GavriUuk, Na- 
talln Naum, Vitali SrnoUk, Aleksandr 
Blstmșkln, Galina Krnvțova, Nikolai 
Nataiușko.

® (.CREIERUL", coproducție tran- 
co-itallnnă. Scenariul și regla : Ge
rard Oury. Imaginea : Wladimir’ 
Ivanov. Cu : Jean-Paul Belmondo, 
Etourvil, David Niven, EH Wnllach, 
Henri G-enes, Tommy Duggan, Jean 
Le Poulain, Robert Dalban, Haymond 
Gcrome, Jacques Balutin. O comedic 
polițistă cu actori de prima mină.

• .JOINECUVÎNTATI ANIMALELE 
ȘI COPIII", producție a studiourilor 
americane. Scenariul : Mac Benoff. 
după romanul Iu! Glendon Swnrt- 
hout. Regla : Stanley Kramer. Ima
ginea : Michel Hugo. Muzica : Barry • 
de Vorzon, Perry Botkin jr. Cu’: 
Bill Mumy, Barry RoMm, Milo 
Chapin. Darel Closer, Bob Kramer, 
Marc Vahanlnm, Vicent Van Lyun, 
Cileries H. Gray, Jease White, Wil
liam Brnmley, Vanessa’ Brown, Da
vid Ketchum.

Un nou film de Stanley Kramer, 
realizator al unor filme mult apre
ciate de publicul românesc : Lanțul ; 
Procesul maimuțelor ; Procesul de la 
NOmbcrg ; O lume nebună, nebună, 
nebună ; Corabia nebunilor.; Ghici 
cine vine in cină 7.

• „TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI", coproducție a studiourilor din 
Belgia ți Franța. Regia : HergA Ima
ginea : FranțpLs Leonard. Muzica:

Jacques

După ce arăta că / 
locuitorii Hunedoa
rei nu au In casele 
lor apă potabilă su
ficientă șl la orice 
oră din zi șl din 
noapte, cititorul nos
tru Ștefan Repede, 
domiciliat pe str. A- 
vratn lancu nr. (!. pli
nea, in scrisoarea trl-. 
misă redacției, în
trebarea : „Nu știm 
dneă consiliul mu
nicipal are Iii planul 
său de perspectivă 
îmbunătățirea ali
mentării cu apă a lo
cuințelor 7“

Pentru a-1 Informa 
Ge cititor șl pe cel- 

ilți locuitori al Hu
nedoarei, Interesați 
In soluționarea a- . 
castel probleme, pu
blicăm' răspunsul Co- 
miiciulnl executiv al 
Consiliului popular 
municipal Hunedoa
ra, sosit recent la re
dacție. în prima par
te, sintem Informați 
că acest ncaluna s-n 
datorat scăderii, n- 
proape la Jumătate, a 
debilului de apă a ce
lor cinci foraje de 
marc adinei me. Pen
tru Îmbunătățirea b- 
costcl situații, se pre
cizează In răspuns, de 
curind s-a pus 
funcțiune conducta 
Batlz-Hunedoăra. în 
prezent se lucrează le 
dublarea acestei con
ducte. care va aduce 
un spor de debil de 
130 il/s, operațiune ce 
vn fi terminală In 
decembrie o-c. De n- 
scmeneai se lucrează 
Ia stația de tratare de 
la, Slnpetru, cu o ca
pacitate de 400 lt/s. O

vrntn lancu nr. i (I,

dată cu darea In fo
losință a acestei sur
se, In Lrlmestrul III 
1073 se va rezolva 
Croblema apel pota-

lle Ip municipiul 
Hunedoara.

Pentru perspectivă, 
consiliul popular a 

studiu 
privind 
cu apă

Hunedoara.

consiliul 
comandat un 
la I.S.P.C.G.
„Alimentarea _
potabilă si industrială 
a Hunedoarei și a 
consumatorilor din

repede se va rezolva 
RCjastă problemă, cu 
atlt va fi mal bine.

TĂCEREA
NU ESTE...

DE AURI 
DIMPOTRIVĂ !
La 20 martie a.c. 

ne-a sosit o scrisoare 
semnată de Graure N. 
Ion, locțiitor al sccre-

Doina 5 Buml ziarlslul (R. S. 
Cehoslovacă), Aventurile șurubului 
(R. S. Cehoslovacă). Aventură in 
pădure (R. P. Polonă) : Victoria : 
Soția sculptorului din Polika (R. S. 
Cehoslovacă) : Buzcșli : Pas cu pas 
(U.R.S.S.) : Ferentari : Dl. Tau a- 
pare (R. S. Cehoslos-acă) ; Cctroeenl: 
Ilatra, acolo unde era paradisul 
(R. P. Bulgaria) : Horească : Dana<? 
(îl Pi ■ Polonă) : Munca ; Raidul 
(R .P. Polonă) : Coothos ! Lunahod I

PROGRAMUL I

17,33 Deschiderea emisiunii » Cursi 
de llraba rost

18,89 Căminul.
18,13 Scena a emisiune de actua

litate șl critică .teatrală.
16,M Săptămtna tn Imagini.

, 19.43 1035 de seri.
18,» Telejurnal • în cinstea zitel 

de S3 August — Marea între
cere la ri.

MJ® Reflector.
53,23 „Izvoare din bîtrtni" — re

portaj folcloric realizat pe 
cursul inferior al Mureșului, 
cu prilejul celei de-a FV-a 
edltU a fosil valului „Primă
vara orădeanăT. Emisiune de 
Eugen Ga! șl Aurel Certra..- m.-_ ------  «...îs.. - ir-a- riln-,
riot,;. Episodul tV.
Prim-plan. Ion îjerijănescu — 
muncitor la uzinele do utilaj 
chimic „Grivlta r®s'u“. Ima
ginea : Mlhal Crlfmar.i. Emi
siune de Galina Enlșteahti.

M.S3 Eltivalla, Emisiune murlcul- 
coresraEcS cu Irina Loshln. 
Un!na Spătarii, Doina Moro-

șanu, Elena Munteanu. Isabc- ■ l
ia Agutetll, Ștefan Lupu, 
Gheorghs Moțpan, Horta Mo- V
e-zieacu. Vioret Caa'Jn, Cornel r
Ccnssintlnlu. Gabriel-Drăgan, ț
formația „Azur* șl „formație i
de dansuri a ’ ansamblului ț
„UrtulatuF din Constanța. i
Emisiune de Simona Patrau- ț
tea șl Scrin Grlgorescu. 1
„H de ore". 1
Contraste la lumea capltaîu- 1
IsL I
PROGRAMUL H

Năzdrăvanii șl... 
emlsjune de Tai 
nu ș! Erika 
Ghișeu!. 

si.K) Sub cusota _______
n,l6 RomanHc-club — transmisiu

ne de Ia Complexul cultural- 
sportiv al studenților de 
Lacu' Tei.

83.43 Cronica literară.

EXPOZIȚII
• Incepind de luni, 7 august, gra

ficianul Florin Pucă prezintă tn să
lile galeriilor do artă „Galateca" 
(ral. Victoriei 1K) o expoziție per
sonală intitulată „Amintiri despre 
mine". , <

« La Galeriile de artă Sfmeza 
(bd. Maghcru 20) pot fi vizitate ex
pozițiile de pictură Gross Edith șl 
Marin Predescu.

• Expoziția de pictură Marla Lln- 
culescu șl Nlcolno Savopol se află 
deschisă la Galeriile de artă alo 
Casei creației- populare a municlplu- 

jlul București, din piața Qosmonauțl- 
lot nr. 7.

’ • Sub egida PUBLITURISM,
miercuri, 9 august, la Mamaia va 
avea loc vernisajul expoziției de pic
tură a scriitorului . Hajdu Zoltăn to 
holul hotelului IntemaflonaL

. soarele
. ..ilara Slretca- 
Pelrușa.

circul ții.'

Festivalul național

al cinecluburilor

-j' ■ ; O
a Ansmb’.ul artistic „Rapsodia 
Ronifină“ ; Pe plaiurile Mioriței 

11J0.

T
v ° 8 '■ramicie

• din cap ba a mulțumire, ba o 
nedumerire, cum se sfidetls 
lr.grifltcta.Tea : cura U face rc- 
proțuri că r.-a-j șindrili! fi 
poarta oyrdril pentru cd se crc- 
bhstriî «3 ajungă mal curlna o- 
ca.rd. IM ocol casei, ceȚcetcară 
aripa dinspre mlasă-naapte. te 
bucură cA plouă și cd poate con
trola daca v:!v vțetin loc pe 
unde să se scurgă apa. intri! In 
grajd, bate cu ;iunr.ul In blrne, 
ir! itrlnge bucale mulțumit., a- 
jioi rine! dă sfl plece ac mal isi- . 

'toarce ?l se mai Inch'nd o dală 
din pragul casei.

— Cum a ? — li înlreb.
— Vezi matale, tot ceea ca fa- 

cern noi trebuie să albă trăini
cie. Nu zic numai ele casa asta, 
ci de tot ce facem. Să ti~ă 
jcpîe cleft, nu o viată, yl dacă 
se poate și mai tntill. O că-l

fi pe ferioni-meu jiadrl- 
liiul cc-n Wtlrini. chiar dacd noi 
ne facem astăzi altfel de casc, 

I da poale cd-ntr-o zi va trebui 
st! cină s-o repare din nou 
pc-ar'a. cJ doar e a noastră ?1 
om pus In ea suflet și omenie,, 
ei le arătăm oșa cum ne era su
fletul șl celor ce-or veni după 
noi pesta zccl șl perle sute dc 
ani. Doar n-o sd Ic lăsăm casa 
gvală ca o oală de să n-aibă 
do ce se prinde mița... $! nici 
tmeuna cu ușa prin pot! fi cu 
ferestrele pe sub pat. Chiar 
de-or mai fi MU ajn‘ moșii 
noștri. Altfel trebuie șd trdicsed 
cei ce ne-or urma. în indestu- 
la-a șl In irdiniclc.

urmărit plerzlndu-se 
printre copacii de la țosec. cu 
îțarii lui albi, cu taș'.ca de cinl- 
lin și hanoracul acela de plnzd 
lucioasă Imbrdcat peste bun- 
dJta înflorată. Mergea încet, mă
surat, ca omul care ftia cd In 
drum lung se pornețte domol.

O unitate C. E. C.
în complexul 

din Piața
expozițional
Scinteii

pionierești

Sub egida Consiliului național al 
organizației pionierilor, Intre 7—13
august se va desfășura,- în tabăra 
școlară de U Săllște Sibiu, cea de-a 
IV-a ediție a Fcsilvâlulul național 

. al cinecluburilor pionierești.
Festivalul de gol5 al laureaților va 

avea loc In ziua de 13 august, ora 
18, la Casă armatei din Sibiu.

După 30 șl ceva de ara 
ml-a fost dat să mă relnUl- 
nesc cu sărăcia. ; Să revăd, 
„mulțumită' unor blrocrațl, 
fața hidoasă, a sărăcie! po 
care Încerc să v-o descriu 
nu cu plăcere și dv. : O 
curte cu gardul dărăpănat, 
cu poarta care scirțlie, ie
șită dlntr-o balama. O curte 
In cure nu se mai găsește 
picior de orălanie, unde nu 
s-a mal auzit clntal de co
coș, ori guițat de porc. Șl 
dinele, credinciosul cline 
și-a luat luthea-n'cap. Casa 
abia ridicată plnfi la acope
riș. dar rămasă la roșu. în 
susul ogrăzii cumva s-a în
ceput coî’.slrucțiu unei bu
cătarii. A fost lăsată baltă 
la un metru șl ceva de la

-am oprit în pragul u- 
magazii de unde răzbea 

miros de fiertură. Cileva 
secunde h-tim putut scoate 
o vorbă. Dlntr-un cnstroa 
așezat la mijlocul une! mă
suțe de țară cărau zeama cu 
dumicați patru linguri. Una 
din linguri , tremura șl a- 
jungea mal mult goală la 
girra stfiplnulul el.

Cn ocazia celui de-a) VI-leo 
Ttrg de mostre de bunuri de 
consum ce sus va deschide in 
complexul < 
„Plata Scinteii', 
nomll șl Conscmnațiunf va 
chide o unitate CJE.C.

La această unitate, care 
amplasată In pavilionul „Fl“. ce 
pol efectua operațiuni de depu

expozițional din
-i!“. Casa de Eeo- 

"' ' des-

este

neri șl de restituiri pe librete 
de economii șl obllguțluni 
C.E.C., precum și operațiuni de 
înscriere șl eliberări ie înști
ințări pentru cumpărarea 
autoturisme „Dacia ‘1300“

Pragramui de funcționare 
Unității va fi același cu progra
mul de vizitare a tîrgulu! de 
mostre.

rtiri pure... to final,comitetului comunal 
do partid, In prezen- tov. secretar Gheor-
ța tov.'Ștefanla Ho- -i_„
rea. președintele co
legiului județean de 
partid, cu prilejul că
reia comuniștii nu 
Întărit hotărlreă lua
tă anterior.

însoțita șl de patru 
declarații. scrisoarea 

-— — a fogț adresată’’de re
le, Însușirea lie- dncție, la 23 martie 
.............. a.c., Comitetului ju

dețean Olt al P.C.R. 
Deși 6-q revenit de 
două ori, telefonic șl 
prin adresă, răspun
sul n-a sosit In re
dacție nici plnă in 
prezent, contrar hotă- 
rîrllor de partid șl 
do stat privind re
zolvarea sesizărilor, 
în schimb, ne-a ve
nit o nouă sesizare 
semnată de Alexandru 
Iile, unul din autorii 
scrisorii anterioare. In 

.care se afirmă urmă
toarele : „Pe datn de 
20 martie 1072, afirmă 
el, a venit In noi toy. 
Gheorghe Constan
tin, secretar a! Comi
tetului județean de 
partid Olt, Împreună 
cu tov. Glmlță Gheor- 
ghe, de la județeană 
de partid, șl tov. Tfi- 
nose,'' instructor de 
partid teritorial. Am 
fost Interoga ți de că
tre tov. secretar des
pre cele sesizate. 
Printre . altele, nu o 
uitat sâ-ml atragă a- 
tențla că slnt tînăr șl 
procedlnd așa n-o să 
ajung bine. Nici io- 

l'ntrat In furie- ' varășul Instructor nu 
n’ad'evărat sls- a uitat" să-ral atragă

bule clarificate pină 
In cele mal mici a- 
mănunle. De pildă, se 
arăta că biroul comi
tetului comunal do 
partid a puș In dis
cuția comltelulul co
munal pe membrul de 
partid Dumllrașcu 
Ghoorghe, -directorul 
școlii generale D-obre- 
țu, pentru nbuz do 
funcție, Ins .
gală a unor bunuri 
obștești, tendințe da

■ V ’ ■ ’ • ■ - .'4

r-r-r '7?i(
ii ii ■

ghe Constantin șl-a 
spus cuvlntul, in sen
sul că tov. pumi traș- 
cu va fi schimbat din 
funcția de director.» 

NPe data de 13 mal 
1972 am fost in au
diență la tov. secretar 
pentru a-I aminti cu
vlntul dat șl a-1 pre
zenta atmosfera ne
sănătoasă creată In 
rindul membrilor de 
partid șl al cetățenilor 
din comună, legată 
de mușamalizarea șl 
tărăgănarea punerii 
In practică a hotărirll 
comitetului comunal 
de partid. Șl de data 
aceasta același sUl de 
muncă — la început 
intimidare șl apoi

zonă”. Pe baza aces
tuia, s-a șl comandat 
aceleiași InsUtuțli o 
stație specială pen
tru izvoarele de la 
Ohubs-Ponor cu un 
debit de /____
10OT lt/s, ceea ce va 
satîsfnce nevoile cu 
apă potabilă pentru 
municipiu și In per
spectivă”.

După cum rezultă 
din răspunsul sem
nat de primul vicepre
ședinte, tov. Viorel 
Răceanu, consiliul 
popular nu numai că 
are In planul său de 
perspectivă această 
Importantă problemă, 
dar o inlțlnt măsuri 
concrete, care, urmă
rite spro a se realiza 
In termen, vor asigu
ra cantități îndestu
lătoare de apă.

■ Desigur, cu dt mal

a Apa vie : VICTORIA — 9; 11,13; 
1W: ia: w.w: K,C.
a Dlnecuvtniail animalele șl co
piii I PATRIA — s: 11; u: 13; îl. 
a Tlntln șl templul Soarelui s CA
PITOL - 0.»: n,«: 11.15; îs.io; 
18,30: 34,43. la grădină — ».
a Balada Iul Cable Reaua : HCA- 
i.A - 8,43; 11.13: 13.43; 18.13; 1B,<3; 
31,13, FESTIVAL — «,C: 11,13;
13.31); 1«; 11,3»; îl. MELO»!A — 
8.43: 11; 13.33; 18: 18,30: Î3.4LS. MO
DERN — ijo; n; 13.310: 1«; 18.39; 
II. la gradină - W. GRADINA 
SSIJiCT — 30.
0 Dacă e marp, e Belgia : DUCU- 
IlESn — 6; 11.13: 13,W; 18,13;
18,43; îl, LUCEAFAROT. - 9: 11,15; 
li.??; IS; ÎS.S3: 33,45. FAVORIT — 
8.15: ti.aa: îw: i«: u.:3: zs.3,3, 
gradina doina — IO.
s Nevkxm, necunoscut i CEN
TRAL — •; 11.15; 13.50: 18: 18,3»; 
31, GRADINA FESTIVAL — K.
o Nanfrarjlap In spațiu : SAIA 

18.43 (seria de bl- 
FEROVIAR — B;

ÎrXl
------------

o Nanfragta|l t
PALATULUI —
tete — 4S»), ___________ .. ___
11.13; 11,13: 17,S0:'toM FLAMURA
— 9: u,«h io; îs.io.
• Ferma clin Arizona : 
8IOH — 9; 134'3; 18; 19,», GLORIA
- B; ltȘ: ÎS; 13.39, TOMIS - B; , 
iw/lsTla 'gflflfiflr— îsje.' “J
• Directorul : BUZEȘn — ,18.
• Cinci pentru Infern ! GRADINA 
DUZEsn — ia

• tnrulu! comitetului 
comunal de partid, 
Renghen Horea, sc- 
cretarul organizației 
de bază nr. 1 a 
C.A.P., și Alexandru 
Iile, președinte al co
mitetului sindical co
munal Ddbrețu, jude- rea, tov. Gh. Duml- 
țul Olt Ei arătau : trașcu pe linie de

pe punctul partid șl schimbarea
de a ne pierde Irtcre- din funcția de dlrec-
derea In'rolul șl forța tor al școlii.
constructivă a criticii „Spre- surprinderea 
șl autocriticii, n opi
nie! organiaițlc! noas
tre de partid comuna
le, deoarece sistemul 
relațiilor a fost capa
bil să ne compromită 
organizația". Lăslnd 
deoparte caracterul1
ei alarmant, Scrisoa
rea aducea in discu
ție probleme ale vie
ții de partid care,' po
trivit normelor sta
tutare, nu pot răniine 
in suspensie, ci

căpătuială, lipsă de 
interes pentru bunul 
mers al procesului in- 
slructlv-educatlv In 
școală etc. în urma, 
dezbaterilor, comu
niștii au votat In una
nimitate sancționa-

intimidare
iarăși vorbe — că va 
veni din noii să pună 
in aplicare hotărlreă 
adunării-de partid in 
termen de 10 zii 
Dar n-a venit r 
plnă In prezent..'.

Redarea succintă a 
conținutului celor 
două scrisori oferă 

argumente 
demonstra 

8csIzaSă

• Aventuri la Marc» Neagra t 
VIITORUL — 18; 16. ,
a Aiiilțxeară dansăm tn ramJUe ■
CIUNG A ȘI — 15.39; 17.13; 39.
s Fell® șl OUlla s MOȘILOR — 
19, la grădină - 35,13.
e Pădurea pierdută : GIULE2JT1
t French ' can-can — 15: 11: IS;

..........- -----

e Feliz ți 0__
18, ta grădină

- 15,S3; 13; to, îi
a French can-e;
13,13. Lacrimi do pgancă — toto 
CINEMATECA (sala Union).

a Program âe desene animate 
pentru copil — 6,45; II, MlhaU
Strogoff — 15,M; 13,33; 18; a,» : 
DOINA.
a l upul negru l UNIREA — 13.23; 
ÎS, la grădină — ssjs.
a Poveștile piticului Dlmbo — 
9,15—18,33 In continuare, Program 
de filme documentaro — 53.18 :
TIMPURI SOL, .
• M K3 de leghe sub miri : LU
MINA — 0,®3; 13: 14.45: 17,33: 53.
© Tr®

SG:A^

tuturor, se spunea In 
scrisoare,' hotărlreă

‘ l>c 
In acea 
februarie - ,v.

ajung bine. Md to
varășul Instructor nu 
n uitat' să-mi atragă 
atenția că merit o pe
deapsă pe linie de 
partid și cu care am 
sesizat 
pentru 
sesizata

n rămas numai 
htrUa; De 
dată — 5 _______
1872 — șl plnă In pre
zent n I ’ ' ' '
țlune un 
tem ol ,.relațlllor*‘ pe 
rula Slatina — direc
torul școlii".

în scrisoare se mal 
afirma că ulterior a 
mal avut loc o plena- 

oxtraordlnnră a

ziarul. Dar 
faptul că cele 

adevă-.

suficiente 
pentru a 
că problema 
trebuia să se bucura 
de atenția 
din partea 
lor care au primit sar
cina să verifice și aă 
lămurească lucrurile, 
să comunice conclu
ziile șl măsurile adop
tate. Toate acestea au 
fost înlocuite cu o tă
cere totală. Autorii 
scrisorilor, pe bună 
dreptate, continuă să 
ceară redacției răs
puns Ia sesizare. Cu 
atlt mal mult așteptăm 
răspunsul cuvenit

Neculal ROȘCA

• Cm de sub artiorl t LIRA — 
15,35: 18, la gradina — S3,13, tTTAN 

i— 15,30: 18. la grădina — îă.is.
e Fanfan ta Tulips? i DUCEGI — 
0.43: 18, la gradina — S3,15.
a Waterloo i '— * -------
18; 19,33
a O afacere
— 13,M; 17,43;
15,33: 18: 23.15.
■ Explozia albă t FERENTARI — 
13,30; 15; 30,15.
o Floarea-soarelul • COTilOCENI
— 15,33: IB: 63,15.
a Intimul tren din’ Gun Ulii 9 
AURORA — S: 11,15; 13.38; ÎS; 
18,13; 3»,», la grădină — 16.43.
a Vedere de pe. pod i MIORIȚA 
18; 11.S3; 16; 17.M; 43.
a Dragoste șl amenzi i MUNCA 
18; 18; to.
a Anchetatorul i RAHOVA 
l»ja: io: to.ts.
a Cortul roșu t FLACARA 
15.M: 1».
s Jocul de-a moartea l ARTA 
15,33; 18? la grădină — to.15.
a Robin Hood j POPULAR — IS 
18; OTJ3.
a Adio, domnul* Chips I i COS
MOS — 13to: io.
a Osceola i PROGRESUL — 15,30; 
18; 30.15.” • •....................... - ■
a Copacii mor tn picioare t PA
CEA — 13,43: 18: 39.
a Femei in ofsaid t LAROMET — 
13 to; 17,49; 15,30.

De la ADAS
DACIA — Bj 13,30;

1 DRUMUL SĂRII 
», H.OIIKASCA —

Cabana „Timiș” de la Timișul de Sus — un nou ți modorn popas lunshc

era la construcția podului 
care traversează Valea Mă- 
nașuluh In ziua de 18 mal, 
cam In jurul orei 10, s-a 
auzit un țipăt Dulgherului 
Nlcolae Dumitrașeu, care ri
dica la o grindă, I s-a făcut 
rău. A fost transportat la 
circumscripția sanitară din 
comuna Roeștl, apoi la spi
talul din Lădcati, apoi după

plnscze niște comisii care 
să încheie niște procese 

, verbale. Dacă se inehoiau 
procesa verbale, se luau 
niște măsuri, se căutau șl 
nlșto vlnovațL O dată găsiți 
vlnovațiL trebuiau șterșl de 
La prime, poată chiar amen
dați. Șl ca să nu albă ast
fel de surprize, șefii de la 
drumuri nici nu ș!-au mal

noaso, revin cu declarații 
hemtocinoase— Șl dosarul 
crește! $1 un om suferă din 
pricina neomeniei altora...

Prin mal 1071, deci după 
un an, ■ Direcția Probleme 
da Muncă și Ocrotiri Socia
le. Inspectoratul Protecția 
Mundi U trimite Iul Du- 
mllrațcu adresa nr. 0 228, 
prin care li aduce ia cunoș-

O poveste născocită do 
mine . Undo am IntlLnlt un 
astfel de tablou? La citeva 
sute do tnetrf moi la deal de 
primăria Icomunel Cemi- 
țoara din jVllcea. Nu este o 
poveste născocită do mine. 
Este o poveste crcală de 
niștG oameni fără pic de o- 
menle. De niște blrocrațl 
Inrăițl. Puteți să mă carnc- 
tcrlzați cum doriți, dar dacă 
in acel moment (cînd n-am 
pulul scoate io vorbă) ,cra 
unul din „creatori” lingi 
mine, voia nu voia, 11 fă
ceam Bă mfinlnce cu mine 
dintr-o strachină. Asta 
dilnr dacă avea gradul 
mull mai laț ori mai pe 
lung dedl mine.

Iota curo n început n- 
coaslă extrem de triată po
veste. In lunh mnl a anului 
1070, o echipă de muncitori 
de In secția de întreținere a 
drumurilor din Horezu, lu-

prea cinstiți biraerați !

alte zile șl la Hm. VUceo, fi 
trecut șl prlnlr-un spital 
din Sibiu... Din rnal multe 
decizii de expertiză medi
cală rezultă că Nlcolae Du-

lingă mitrașcu a rămas eu Infir
mitate definitivă care il 
face Incapabil de muncă 
(sindrom exlrapiramldaJ 
post cncefnllLIc).

S-au făcui acte pentru 
pensionarea accidentaluluiî 
Nu. Cum să se facă acte ? 
Pentru a se face acte ar f.i 
fost nevoie ca mal Intli să 
se anunțe accidentul la cen
tru. Șl dacă so anunța la 
centru trebuiau să se dc-

amintit de fostul lor dul
gher. Ba chiar au șl uitat că 
accidentul s-a petrecut la 
locul do muncă.

Dur cel trei copil (sub 12 
ani) cereau do mfnenre. Fe
meia căuta da lucru. Du- 
mltrnțcu Ișl căuta Inzdrăve- 
nlrea. Vindeau lucruri din 
casă, plăteau un însoțitor 
și încercau... Cu însoțitorul 
umbla șl In Județ să 1 se 
facă dreptate.

Birocrații, oamenii fără 
tărimă do suflet, făceau 
dosare, Incopefau tacticos 
acte. Se contrazic .In adrese, 
unii dau declarații minei-

tlnță ra.„ constatat
că cele sesizate de dv. slnt 
reale, fapt care s-a efectuat 
cercetarea accidentului su
ferit de dv_„“. La sfirșllul 
adresei semnate de directo
rul Alexandru Popa șl In
spectorul șef, Inginer Gh. _ Au 
Poenaru. I se mal spune lui Cern: 
Dumltrașcu : în LEGĂ
TURĂ eu pensionarea, veți 
ține i.EGÂTUKA cu tova
rășul Stole» din cadrul di
recției dramuri".

Dacă mlncam dlntr-o 
strachină cu dumnealor II 
întrebam Intre feluri : „cum 
să țină LEGĂTURĂ cu to-

vnrășul Stoica In LEGĂ
TURĂ cu pensionarea, un 
om care nu poate merge 
declt cu însoțitor. Cum să 
țină LEGĂTURĂ ? Șl cit 
timp să țină acea; ’" ~ "
GATURA 7 Șl cu 
loace 7“

Șl dosarul crește 1 
vor să-1 dea pensie, 
nu-I dau pentru că trebuie 
să se cerceteze de ce s-a 
cercetat cazul abia după un 
an. Alții sini de acord să 1 
se dea pensia numai pe un 
an șl să nu se mol cerceteze 
de ce nu s-a cercetat...

★
Acum, In Vlleen, același 

cumpllțl blrocrațl am auzit 
că se bucură. Că no felicită 
reciproc. Mare lucru dacă 
nu și-nu luat chior șl mă
surii pentru statul : nu re
zolvat „razul Dumltrașcu". 
I-uu stabilit o pensie. Ba 
l-au trimis cu primo „ur
gență" 9 254 lei plus 4 700 
le! alocația pentru copii pe 
un an. Sar, cred. !nt--un 
picior de bucurie siniștrii 
blrotrațl...

Nu săriți In sus de bucu- . 
rlo că s-ar putea să săriți' 
greșit. ‘ De ce i-ațl trimis 
drepturile numai pe un 
an ? Cu celălalt an ce se 
lntimplă 1 Nu găsiți „for
me" legale 7 Nu căutațl 
„forme" legale. E legal (șl 
omenesc și moral) să-i cău- 
tați șl să-i găsiți pe cel care 
nu ascuns acest accident, 
pe cel care se fac vlnovațl 
de acest cumplit birocra
tism. Șl. odată găsiți, să
plătească : totul, pină la
ultimul bănuț. Șl pentru 
neomenie.™

★
Aud zvon venind de la 

îlșoani. în curtea lui 
Dumltrașcu s-au descărcat

să țină această 
’ i ce

LE-
mij-

DumJ
niște țigle ; se repară gnr- 
dul, In poartă s-nu schim
bat balamalele. Și nu mal 
sclrțUe a sărăcie...

Dar faptele petrecute i 
pol fi tăinuite.

Micuța TANASE

Printre cele mal lmjjortante 
forme practicate de ADAS 
pentru lucrătorii din agricul
tură figurează asigurarea pau- 
șală șl asigurarea complexă a 
gospodăriilor cetățenilor. ASI
GURAREA PAUȘALA poate fl 
contractată numai de către 
membrii cooperativelor agricole 
de producție. Prlntr-un singur 
contract, In această formă da 
asigurare se pot cuprinde ani
malele din gospodăria persona
lă n membrilor cooperatori, 
precum șl diferite bunuri ma
teriale : mobilier, unelte de uz 
gospodăresc, îmbrăcăminte, pro
duse agricole, furaje etc. în a- 
ceeașl asigurare slnt cuprinse 
șl cazurile de invaliditate per
manentă șl de deces produse 
asiguratului ți celuilalt soț la 
domiciliul lor, ca șl unele ca- 
lurl de despăgubiri civile. Asi
gurarea paușală cuprinde, de 

^asemenea, cazurile nedorite, fi
rește, da accidentare a persoa
nei care a încheiat contractul 
de asigurare.

Prin contractul de asigurare 
paușală, In schimbul unei pri
me de asigurare anuale (de la 
115 la IM lei). Administrația 
Asigurărilor de Stat Iți asumă 
răspunderea pentru plata de 
despăgubiri In limita sumei n- 
slgurate totale de 38 500 lei. 
Asigurarea paușală introdusă 
pentru membrii coopefntorl 
câte convenabilă atlt din punct 
de vedere al cuantumului pri
melor de plată, cit șl al multi
tudinii de bunuri ți riscuri cu
prinse In asigurare prin același 
contract.

O altă formă practicată de 
ADAS este ASIGURAREA 
qOMPLEXA A GOSPODĂRII
LOR CETĂȚENILOR. Ca șl a- 
slgurarea pauțală, cea complexă 
esta tot o asigurare combinată, 
tntruclt prin același contract 
so cuprinde : o asigurare de
bunuri gospodărești, una de 
persoane ți o alta de răspunde
re civilă. Deci, pe lingă bunu
rile din gospodărie (mobilier, 
obiecte casnice, Îmbrăcăminte, 
aparate de radio, televizoare, 
frigidere, produse agricole etc.), 
este cuprinsă șl persoana care 
a Încheiat asigurarea, precum 
șl soția (sau soțul), pentru ur
mările unor accidente (invali
ditate permanentă sau deces) 
produse la domiciliul lor. For
mele d« încheiere a acestei a- 
sîgurări, 
asigurări

■ări, ca de altfel la tonte 
_ „2.ile facultative, sint 

foarte simple. Suma pentru 
care se face asigurarea bunu
rilor se stabilește de asigurat 
Ia libera lui alegere, fără a se 
face vreun Inventar. în funcție 
de suma asigurată, se calculea
ză prima de asigurare, care 

convenabilă. De exemplu, 
pentru o sumă asigurată de 
30 (Wă de lei, se plătește o pri
mă de rtsigurare de numai GO 
lei anual. Un mijloc lesnicios 
și operă tiv de contractare a n- 
cestel asigurări li constituie 
cumpărarea unor obiecte de fo
losință îndelungată, asigurarea 
puUndu-ze încheia chiar In u- 
nltn'ea comercială respectivă, 
ineluălv pentru celelalte bunuri 
de la domiciliu. De asemenea, 
aceste asigurări pot fi contrac
tate prlti agenții de asigurare, 
responsabilii cu munca ADAS, 
comparativele de credit, coope
rativele de consum, Inspectorii 
de asigurare «au, direct, prin 
unitățile ADAS.

este
pentru o su 
SOOTO de lei,

LA 8 AUGUST

0 NOUA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO
Administrația do Stat Loto- 

Pronosport organizează, In ziua 
da 8 August, o nouă tragere ex
cepțională Loto. La această tra

turisme „Dacia 1 1(M“ și „Dacia 
13®0“, precum și excursii de 
cite 1 șl 2 locuri, cu durata de 
circa 6 sile, cu petrecerea re
velionului la Budapesta. La
această tragere excepțională 
Loto se poate participa cu bilete 
do rite 2, 5 șl IS lei.
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E&n ROMÂNIEI CONDUCE 
CU 2-1 IU FAȚA AUSmilEI

Meci u 1 Spasski-Fischer 
iirihariț cu deosebh interes

9 CENTENARUL ÎNTREPRINDERII 
MINIERE CÂPENI

© IERI: Nâslase, Țiriac-Dlbley, Anderson 6-2, 6-2, 6-2 

® ASTĂZI, de la ora 15,
Anderson

Tcnismanli noștri au luat, deci, 
conducerea I Victoria de Ieri a cuplu
lui de renume Internațional Ion Ti
riac, Iile Năstase In partida de 
dubiu — victorie anticipata mal de 
toată lumea — a făcut acum ca sco
rul In meciul dintre România i 
Australia sâ ne devină favorabl 
sporind șansele reprezentativi 
noastre de a ajunge, pentru 
treia oară, In finala „Cupei Da
vls". De fapt. In legătură cu a- 
ceastă partidă, singurele Incer
titudini par a fi fost cele legate de 

'’starea vremii ; ominata, din cauza 
ploii, de almbătă pentru Ieri, com
petitorii șl spectatorii, desigur, au 
avut „momente de suspens" pină 
c<>... numai o oră înainte de primul 
schimb do mingi, dnd, In fine, un 
soare strălucitor șl-a făcut apa
riția. Terenul do Joc și-a " re
venit ta normal, astfel că 
de comun acord — căpitanii e- 
chipelor ,ș! arbitrul principal au 
hotărit ca partida să se dispute. Am 
asistat mal intii 1a tradiționala fes
tivitate oficială de deschidere a unor 
asemenea meciuri, In cadrai cărata, 
după intonarea imnurilor de stat, au 
fost prezentați nominal componen- 
țll ectilpelor. căpltanli-nejucători șl 
arbitrul principal, dL Mata Hagsel- 
qulst (Suedia).

Pentru aceasta partidă, Neals Fra
ser, căpitanul formației Australiei, 
n preferat po același doi Jucători 
ce evoluaseră In partidele de sim
plu : Dlbley șl Anderson. Tntr-un 
anumit fel, ta apariția lor pe teren 
publicul spectator a rămas surprins, 
pentru că — păstrind In strict se
cret numele acestora (el nu fost 
anunțați oficial cu doar o oră îna
inte de joc) — se credea că Fraser 
are In vedere un alt cuplu, un cuplu 
fnedlt FM îndoială, pentru Năs- 
taso și Tiriac orice cuplu le-ar fi 
fast Indiferent...

Apreclații noștri sportivi, ieri din 
nou lntr-o formă de zile mart, au 
dominat In exclusivitate partida, 
clștlglnd nu numai cu ușurință (In 
trei seturi), ci și foarte repede : 
doar Intr-o oră și un sfert 
în tot acest răstimp, spectatorii au 
asistat la o adevărată demon
strație de tenis, oferită. împreu
nă șl Individual, de Nâstnsc șl Ti
riac. Admirația noastră, a tuturor, 
nu ,.deetanșat-o". deopotrivă, sobrie
tatea și calmul lui Tiriac. Inventivi
tatea șl fantezia creatoare alo lui 
Năatase. Am avut impresia că — 
v&tndu-se .dpminați;,a'tlt de sgyer.^- 

i" O], l,(t..Ji;lkî? ăstâltă’
."Ș î ' ban ol;-_ .îs .i.sj’j ■

australienii încercau să se resemne
ze la gindul că, practic, nu pot face 
nimic pentru a se apropia, măcar 
cit de cit, de valoarea locului romă- 
nllor. în mal multe rlnduri, Năstase 
șl Țirinc nu punctat incredibil, re- 
turnlnd — cu eforturi mari, insă ma
gistral ?l irevocabil — mingi presu
puse, de fapt, de noi. toți, pierdute, 
în asemenea momente, la aplauzele 
dezlănțuite ale tribunelor se adău-

® Partidele de pină acum — studiate, analizate, larg 
comentate ® Cuvintul specialiștilor: este posibilă 

remontarea handicapului ?
unde șahul a fost pri- cafenele, In parcuri 
vil mult timp c ' 
diferență, Fisc,hi 
devenit 
star a 
grafie apare zilnic 
In paginile ziarelor de 
mare tiraj. în Anglia, 
vlnzarea de jocuri do 
șah a bătut tonta re
cordurile in ultimele 
4 Kăptămlnl. Cu aten
ție deosebita iste ur
mărit medul de ta 
Reykjavik In U.R.S.S., 
țara cu cel mal mijiți 
șahiști și 34 de mari 
maeștri. în cluburile 
de șah fiecare mutare 
rî partidelor este stu
diată, dtaecata, anali
zată cu cea mal mare

REYKJAVIK 0 (A- 
gerpres). — Meciul 
pentru titlul mondial 
de șah dintre ma
rii maeștri Robert 
Fischer și. Boris Spos- 
iîkl suscită un interes 
nemaltntilnlt nu nu
mai ln rlndul cunoscă
torilor, dar șl printre 
profani cure, pentru 
prima oară, fără a fi 
totdeauna capabili sâ 
se descurce ln '.labi
rintul combinațiilor, 
sint captivați de pe
ripețiile unei lupte 
de un caracter excep
țional — transmit co
respondenții agenții
lor da presă. La Pu
rls. unde Ih secolul 18 __  ___ _
„sportul minții" era competență. Șahiști re-
foarta la modă, dar pute(l, ca Mlhail Tal,
care a lăsat ulterior David Bronstein, Salo
Intilelale altor capi
tale, numărul curioși
lor ce frecventează In 
aceste zile ' cluburile 
de șah insă să so !n-

cu in
ner a 

brusc un 
cărui foto- 

apare zilnic

P.C.R., tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
tn care, printre altele, se spună :

„Alături de celelalte colective de 
oameni ai muncii din județul nos
tru, in această zl do sărbătoare, ra
portăm cu legitimă mlndrio realiză
rile obținute in (narea întrecere so
cialistă In cinstea zilei de 23 August 
șl a celei de-a XXV-a aniversări o 
proclamării Republicii. Producția de 
cărbune realizată peste plan se ridi
că la peste 27 500 tone, lor producti
vitatea muncii a crescut cu 6,5 ln sută 
față de prevederii ln semestrul I am 
realizat beneficii pesta plan Ln va
loare de 687 TOO leL

Și cu ncest prilej, mult stimate to
varășe Nlcolae" Ceaușescu, asigurăm 
Comitetul Central, pe dumneavoastră 
personal, că, sub conducerea organe
lor șl organizațiilor de partid, vom 
munci cu dăruire și abnegație pentru 
aplicarea consecventă a politicii par
tidului, perfecționarea întregii activi
tăți de planificare ecdnomlco-eoclaiăj 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noas
tră scumpă — Republica Socialistă 
România".

Duminică, 6 august, ta Casa de 
cultură a orașului Baraolt a avut loc tn care, printre altele, se spun 
ședința festivă organizata In cinstea „Alături de celelalte colective 
aniversării a 100 de ani de Ia Înce
perea exploatării miniere In bazinul 
carbonifer Baraolt—Căpenl. După 
deschiderea ședinței festive, In nume
le tovarășului Nlcolae CeaușeBcu, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
a luminat ordine șl medalii unul nu
măr de 05 muncilor!, maiștri, Inginer! 
și economiști, unor conducători 
al unității sărbătorite care, prin 
munca lor plină de abnegație, 
an de an, au contribuit 1a ridicarea 
activității economice din Întreprin
dere pe trepte superioare. Cu acea
sta ocazie, întreprinderea a fost de
corată cu Ordinul Muncii clasa L în 
continuare, în cuvlnlul lor, numeroși 
vorbitori nu exprimat recunoștința 
nemărginită față de politica Înțeleap
tă a partidului prin care au fost În
făptuite' uriașe transformări econo
mi co-sociale.

ParfleipanțU la adunarea festivă — 
români șl maghiari — au adresat o 
telegramă Comitetului Central al

și chiar pe trotuare
le marilor bulevarde, 
muncitori, funcționari, 
femei șl copii ...mută 
lemnele" cu ardoare. 
E poate șl firesc. 
Echipa Argentinei este 
una dintre cele mai 
puternice din lume, 
avlnd In rindurilo 
sale mari maeștri ca 
Najdorf, Panno, Șan- 
gulnactU, frații Bol- 
bochnn, Iar Fischer a I 
jucat de mai multe 
ori la turnele din 
Argentina.

Finala mondiali a 
căpătat o turnură de
cisivă după ce Fischer 
a clștJgat partida a 
10-a șl conduce cu 3 |
Guncie avans. Spe cia - 

știl apreciază ca a- I 
proape imposibilă re- . 
facerea diferenței. A- 
ceasta cu atlt mal i 
mult cu rit Fischer 
confirmă că este jucă- 1 
torul (așa cum l-a , 
definit anul trecut 
marele maestru so
vietic E. Gheller) cu 
cel mal puternic atu : 
șnhls'.iil care comite 
Intr-o partidă < cele 
mal puține greșeli.

TOMOR1 Geza 
corespondentul „Scînteii'

£

$

©ALTE MANIFESTĂRIFlohr, comentează par
tidele In rubricile de 
specialitate ale ziare
lor din Moscova.

_ ,___ ____ __ ---- ____ Dâr. notează cores- 
trevadă o creștțre ne- pondențil de presă, ___ j._.. * ____■__. zonf^ un(je șahul a că

pătat In aceste zile 
un adevărat caracter 
popular este America, 
latină. La Buenos 
Aires, de pildă, table
le de șah se văd acum 
peste tot. în cluburi,

< Partida a 11-a s-a disputat 
aseară, cu albele judnd Spasski. 
Rezultatul nu' ne-a parvenit 
plnă ta miezul nopții.

De la corespondenții „Scînteii"
tradiție culturală locală a minerilor 
bănățeni.

în locuri tradiționale, In aer li
ber, minerii din județul Cluj șl fa
miliile lor și-au sărbătorit ziua in 
cadrul unor manifestări cultural-ar- 
tistlce șl sportive, a unor petreceri 
dmpeneșU. La Cluj, o asemenea 
manifestare n avut loc in pădurea-1 
Hola.

Vineri șl slmbătă, In ajunul „Zilei 
minerului". In numeroase centre mi
niere ale țări! au avut loc adunări 
șl manifestări cultural-artlstlcc de
dicate acestei sărbători. Devenite 
tradiționale, aceste, manlfcsiări, Iz- 
vorite din prețuirea și stima de care 
se bucură astăzi munca minerilor, 
s-nu desfășurat sub semnul Înfăptui
rii sarcinilor trasate de Conferința 
Națională a partidului, pentru Înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men.

Pretutindeni, adunările minerilor 
au fost însoțite de programe artis
tice in cinstea fruntașilor In pro
ducție șl a familiilor lor.

așteptată a populari
tății acestui joc. în
treaga Olandă, 
peste 1 milion de șa
hiști șl 500 de cluburi, 
ce pasionează pentru 
acest meci cape per
mite unui popor calm 
și chibzuit să-?! satis
facă gustul pentru im 
spori ce poate fi prac
ticat In intimitatea efi- 
mlnuIuL în S.U.A.,

CU

gau discret, dnr sportiv, șl cele ale 
partenerilor de joc.

Ceea ce am remarcat In mod spe
cial — șl poate că ieri tocmai in n- 
censla a constat redutabllitatea cu
plului nostru — a fost faptul că, in 
momentele clnd unul sau nitul dă
dea semne de oboseală, ori de nervo
zitate, sau încerca regretul vreunei 
(puține, de altfel) nereușite, celălalt 
era gata să restabilească moralul 
echipei, să-l revliallzcze forța. 
Colaborarea, ne-a părut perfectă. 
Nâstase n-a ezhat să intervină la 
mingi ceva mal grele pentru Tiriac, 
după cum nici „maurul" (Tiriac, 
ndicâ) nu a rămas dator, treclnd în 
prima linie, esumțndu-și răspunderea 
de a puncta decisiv. Pentru victoria 
lor de lari, pentru colaborarea per
fectă, Năstase șl Tiriac merită toate 
laudele.

Ciștlglnd la dublu, echipa Româ
nie! conduce acum cu 2—1 in semi
finala cu Australia. în partidele de 
simplu de astăzi (de in ora 13 : Ion 
Tiriac — Colin Dlbley șl Iile Nftstase 
— Mol Anderson), românii pornesc 
favorițL Avem toată Încrederea că 
sportivii noștri pot realiza măcar un 
punct, spre a so mal apropia cu un 
pas... de „Salotlera de nrglnt°.

Jon DUMltRÎU

I
Trei localități din Județul Gorj —s 

Motru, Rovlnnrl șl Bala de Fier — > 
au trăit duminică atmosfera de mare 
sărbătoare a ,,'Zllel minerului". Ză-..* 
voiul din Motru a devenit încă din- ; 
primele ore alo dimineții locul de ' 
întilnire nl celor care, In abataje, atr’1' 
obținut remarcabile succese in 
muncă.

La Rovînarl, minerii au închinat => 
mai lntll un pahar în cinstea celor ' 
de la cariera Clcnnl, care au Inchelaf 
primele 7 luni ale anului cu un plus 
de producție față de plan de 70TOO’ 
tone lignit. Intr-un fel original aur 
sărbătorit ziua lor șl minerii de la 
exploatarea de grafit Cătâlinu, de 
lingă Bata de Fier. Ieri, mineri In- 
abataj, azi, artiști amatori pe estra- ■ 
dele ridicate In aer liber.

A devenit o tradiție ca In prima 
duminică din luna august cei mal 
buni artiști amatori din Județele 
Gorj și Hunedoara să se Intll- 
nească pe defileul Jiului (la Lai
nici) Intr-un adevărat festiva! de 
jrintecc șl dansuri populare. Anul o- 
cesta „Clntecul-munțllor", cum a fost 
denumită această iiitllnlre, aflată la 
n treia sa ediție,, a adunat, pe estra
dele ridicate Intr-un ioc de un pito
resc inedit, circa 300 artiști amatori 
din 10 zona folclorice ale Olteniei șl 
Ardealului.

i două zile de 
■A. conduce,cu

ț

■ft

R 
li

'ÎPBI’i 1 efeijc

triei ji R. F. a Germaniei, ur- 
mînd ca la 25 august sâ so
sească la MOnchen.

După două zile, la Barcelona

PENTRU J. O

DIN TOATE SPORTURILE

r

r

H'

vremea

vest-gcrmanl au decis 
la regatele olimpice de (nou record 

lungime —

blema .Tocurilor, vor flutura In vîr- 
ful a 0 020.......  .........—- - <
străzile țl 
cbien.

rezervat echipelor de
l nnln nln < t »>! 1 n I .... _

de catarge răsplndlte pe 
bulevardele din Mlin-

BARCELONA 0 rzigcrpivsj. — Ca 
șl in prima zi a meciului da tenis 
dintre echipele Spaniei șl S.U.A., din 
cadrul semifinalelor Inter-zonolo ale 
..Cupei Davis", peste 6 TO9 de specta
tori au ținut să fie prezenți duminică 
pa „courta*-urilo clubului de tenis din 
Barcelona pentru a urmări proba de 
dublu t .Glmeno, Glsbo-t (Spania) — 
Smith, Van Dillen (S.U.A.). Tenls- 
mnnl! americani nu: cișllgnt primul 
sot cu 6—3, în setul următor, spre 
surprinderea generală, gazdele au

într-o convorbire cu un re
dactor al „Agerpres", arbitrul 
meciului, suedezul MATS IIAS- 
SELQUIST, a spus, printre altele: 
,,M1 așteptam ca Țiriae șl Năs- 
tase să clșllge proba de dublu. 
Nu am crezut însă că el vor ob
ține o victorie aili de categorică. 
Adevărul csie că cel doi cam
pioni români au Jucat formida
bil".

NEALE FRASER, căpitanul 
echipe! Australiei, a declarat : 
„Tiriac șl Năstase formează un 
cuplu remarcabil, greu de în
vins. Tiriac este un mare tac
tician, lor Năsiase. care Joacă 
rapid, acoperă o mare parte din 
teren''

■7X

terminat victorioase (0—0 In numai 
18 minute). Se părea că lupta pentru 
victorie va (1 deosebit de strlnsă. In 
continuare Insă, perechea americană, 
jucând cu multă siguranță, o reușit 
să dștlge două seiuri : 6—2, 6—3. 
Scor final 0—3, 0—0, 0—2, 6—3 In fa
voarea perechii Smith, Van Dlllen.

în felul acesta' după 
întreceri, echipa S.U.A. — ...I__ ,__
2—1 In meciul cu Spania. Astăzi nu 
Ioc ultimele două probe de simplu, 
care sint decisive In lupta pentru ca
lificară In finala „Cupei Davls".

ȘTIRI OLIMPICE
VOLEIBALIȘTII NOȘTRI 

LA EXAMENUL’ DE CALIFICARE

în diferite orașe din sudul Fran
ței a continuat ■ turneul interna
țional de volei masculin pentru ca
lificarea a două echipe la Jocurile 
Olimpice de la MQ..chen. în grupa 
de Ia Nisa, selecționate României a 
Invita eu 3-0 (15—2, 15—1, 13—13) 
selecționata .Spaniei. Meciul decisiv 
din această grupă angajează repre-

zaatatlvcle Romănîel șl Italiei. A- 
criistfi partidă s-a disputat aseară 
tlrzlu, rezultatul neparvenlndu-ne 
plnă in Închiderea ediției.

Iată rezultatele din celelalte 
grupe : Perpignan : Olnnda—Bel
gia 3-1 (0—15. 16-14, 15-10,
15—13) ; Montpellier : S.U.A.—Uru
guay 3-0 (15—P, 15—10, 15—12).

• Cu trei lăptămlnl înaintea des
chiderii celei de-a 20-a ediții a Jocu
rilor Olimpice, MQnchenul trăiește 
din plin febra olimpică în satul o- 
llmpic au fost arborate drapelele a 
123 do țări care șl-au anunțat parti
ciparea ta cel mal mare eveniment 
sportiv ol timpurilor noastre. Bas- 
cnelballșll, canotori, călăreți, jucă
tori de hochei pe iarbă din Mexic, 
Canada, Austria, R.D. Germană șl 
II.F. a Germaniei șl-au Început an
trenamentele pe bazele speciale de 
la Oberwisenfeld. în același timp, 
peste 103 de ziariști sosiți ta Centrul 
de presă au transmis primele re
portaje de In fața loculuL

• Delegația Japoniei ta Olimpia
da de ta Mtlnchen va cuprinde 183 
do sportivi ?! sportiv ’. Potrivit a- 
precleril unuia din conducătorii lo
tului, Yutaka Maeda, Japonia are 
șanse de a obține 10—12 medalii 
do nur ta gimnastică, judo, lupte, 
haltere, volei (bărbați șl femei).

• Printre „suvenirurile” olimpice 
(unele orlgl .ale : stilouri Imltlnd 
tumul televiziunii, scrumieră In 
formă do stadion etc.), cel mal reu
șit pare n fi un breloc confecționat 
din plexiglas. Fabricantul garantează 
că obiectul respectiv este lucrat din 
decupaje rămase do In construcția 
giganticului acoperiș nl stadionului 
olimpic.

• Cercurile olimpice înlănțuita, 
enre simbolizează cele cinci conti
nente alo planetei noastre șl crn-

• Vtelașll 
să concureze 
canotaj academic pe schituri 
material plastic, construire la Ne- 
ckar. Contul unui schlf de 8 plus 1 
este de 30 CPM mărci, echivalent cu 
prețul unul automobil de sport.

• Notarea probelor de gimnas
tică va fi o operațiune extrem de 
complicată, pretlnzlnd un antrena
ment la fel da riguros ca ți al con- 
curențllof. Cel 70 d arbitri vor 
trebui să studieze un manual de 
instrucțiuni care este format din 
300 de pagini.

e Dublul campion european do 
atletism In probele de 5 OHO șl 10 TOO 
m, finlandezul Juha Vnalainen, ac
cidentat cu două luni In urmă, vn 
încerca să obțină calificarea pentru 
olimpiada de la MOnchen, pnrtlcl- 
plnd săpîămțna viitoare la campio
natele Finlandei. Deocamdată, Vna- 
talnen se află Intr-o situație neplă
cută, deoarece un ziar din Helsinki 
n publicat o fotografie a sa alături 
de reclama unei firme comerciale. Un 
coz similar s-a petrecut săptămlna 
trecută cu atletul englez David Bed
ford, ceen ce a atras avertismentul 
Comitetului Internațional Olimpic. 
Se crede Insă efl reclamele respec
tive nu fost făcute fără acordul spor
tivilor in cauză.

Flacăra olimpică 
în drum spre România

Dupâ co ou strâbâlut aproxi
mativ 1 800 km, ștafetele care 
duc flacâra olimpică la MOn- 
clten au ajuns duminicâ la gra- 
nija dintre Grecia și Turda. In 
cadrul unei scurte ceremonii, 
pe podul Kipi, de pe riul Evros, 
care desparte Grecia de Tur
cia, flacâra olimpicâ a fosi 
transmisâ de atletul grec Tho-

r ■ s
mas Thoma primului schimb al 
ștafetelor turco, sportivul Ke
mal Jultekin. Apoi ștafeta a 
pornit spre Istanbul. Din Tur
da, flacăra olimpicâ va trece 
pe teritoriile Bulgariei, Româ
niei, Iugoslaviei, Ungariei, Aus-

..1 • <►-. ■■ *. . ■

După solemnitatea depunerii unor 
coroane și jerbe de flori Ia monu
mentul șl plăcile comemorativa alo 
eroilor mineri, eflzuțl In luptele gre
viste din august 1929, minerii din 
Lupenl, Bărbăteni, Urlcanl, Aninoa- 
sa, Petrila, Lonea, Vulcan, Dllja, 
Paroșeni.șl Llvezeni nu participat, 
împreună cu familiile lor, ta serbă
rile șl manifestările organizate cu 
acest prilej in sălile caselor de cul
tură și ale cluburilor din Valea Jiu
lui.

Serbări "rimpenești prilejuite de 
„Ziua minerului" au avut loc șl ]a Vi
dra, Galbenu și Pelrlmanu, ta Clun- 
get șl Volneasn, pe toate „magis
tralele" sistemului hidroenergetic 
Lotru. Cel ce sfredelesc in inima 
munților noile albii ale celor Î17 do 
rlurl șhau sărbătorit succesele îm
preună cu energetlclenl șl . montorl, 
tai cel .ee vor'beneficia In ctirjnd da 
laborioasa lor, activitate. \

O veste deosebită do ta Anina : 
a început primul festiva! și con
curs ai fanfarelor muncitorești și 
țărănești, care reînnoiește o veche
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Po bozo hipicâ din calea Pievnei a luat sfirșit ieri concursul internațional de cfilârie (obilacole),- la care 
luot parte concuronți din Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria, România. Proba de forța a revenit 
cehoslovacului M. Boar pe calul „Urah". „Premiul de adio" a fost dțtigdt de D. Velea (România}. In 

fotografie : câlârețul român M. Aluneanu

La Balcaniada de Ia Izmir

ȘASE NOI PROBE CÎȘTIGATE 
DE ÂTLEȚII NOȘTRI

In cea de-a doua zl a Jocurilor 
bfficnnico .de atletism, care se desfă
șoară ta Izmir, reprezentanții Româ
niei au ciștlgat 6 probe i 1300 na - 

. Petro Lupan 3’‘10"4/10 (nou record 
roman) ; săritura în lungime — 
Vaslie Săruean 7,61 ra : 3 MD m ob
stacole — Gheorghc Cefan ; decatlon 
— Verile I Bogdan ; 20 km marș 
— Ion Găsltu : 2OT m plat femei — 
Valeria Bufanu 23”3?10.

în clasamentul pe echipe, ta mas
culin conduce Bulgaria, urmata de 
Grecia și România, iar la feminin. 
Bulgaria, urmată de Romănta șl Iu
goslavia.
FOTBAL

JUNIORII ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT 

„CUPA PRIETENIA"
Turneu! Internațional de fotbal 

„Prietenia", 
juniori, s-a ■ Încheiat Ieri la Timișoa
ra eu victoria echipei României, 
care a Întrecut In finală cu scorul 
de 1—0 (1—0) selecțlonotn Bulgariei. 
Unicul gol nl partidei a fost înscris 
de Răducanu, in minutul 3, dln’.r-o 
lovitură de Ia 11 m. în meciul pen
tru locurile 3—4, echipa Cehoslovn- 
clel a învins cu scorul de 2—1 (1—1) 
reprezentativa Ungariei.

SOCIALISTĂ
La Combinatul chimic Făgăraș

Producție suplimentară prin scurtarea 
de revizieperioadei

BRAȘOV. — (Corespondentul 
.iȘclntcii", N. ălocanu) : în am
pla ?i Insuflețltoarea întrecere 
pe care o desfășoară ln fnllmpl- 
naren zile! de 23 August șl a 
aniversării Republicii, chlml5i.ll 
făgârășeni au obținut un rfou 
succes de prestigiu : scurtarea 
cu 10 zile a timpului afectai re
viziei generale a fabricii grupu
lui azot. Acest fapt vn permite 
realizarea unei producții supli- ______ ... „„
mentare in valoare de 3 mllioa- conducere> afe contoinatulur
ne lol. Reducerea perioadei de .........................
revizie a unităților ce compun 
grupul azot de la 30 la 20 de 
zile esle rezultatul direct dl mă
surilor- luate pentru pregătirea 
temeinică șl' tun timp a tuturor 
operațiunilor de revizie șl,

spectal, pentru asigurarea __
vreme n materialelor șl pieselor 
de schimb necesare. Un alt fac
tor important il constituie orga
nizarea propriu-zlsă a reviziei. 
Alături do personalul do între
ținere al combinatului, la efec
tuarea lucrărilor de revizie a 
participat șl personalul de ser
vire a Instalațiilor respective. 
Trebuie amintită șl asistența 
tehnică aalgurată do cadrele do 

’ ------ :-------- ............ o
contribuție deosebita ta reduce
rea perioadei do revizie au a- 
dus-o echipele conduse de Vnslle 
Moldovan, Nlcotao Tlmaru, 
Gheorgho Plrău. maiștrii Ion 
Mllea, Erou ai muncii socialiste, 

In Aurel Stănclu șl alții.
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U. CRAIOVA-BOTEV VRÂȚA 
2—0

Duminică la Craiova s-a disputat 
meciul Internațional de fotbal dintre 
formația Universitatea Craiova șl 
echipa bulgară Botev Vrața. Cralo- 
venil au repurtat victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0). prin punctele marcate 
de Nlțâ șl Mlndoagâ.

ȘAH — Florin Gheorghiu conduce. 
După consumarea a 9 runde. In tur
neul zonal de șah de la Helsinki 
(pentru campionatul mondial mascu
lin). In fruntea clasamentului se află 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu ți Rlbly (Ungaria) cu dta 
0 puncta fiecare. Locul trei este o- 
cupat de Radulov (Bulgaria) cu 3.5 
puncte’ șl o partidă întreruptă. în 
runda a 0-a. florin Gheorgnlu. eu 
piesele negre, l-a învins pe campio
nul polonez. Szmldt. Alte rezultate 
ale rundei : Malnnovlcl—Saren 1—0 ; 
Robatsch—Thorvaldsen remiză ; Vos- 
terinen—Rlbly 0—1 ; Henning—An
dersson remiză.

FOTBAL. — La Valencia, Rapid a 
pierdut primul meci. în turneul ln- 

, ternațlonal de fotbal d ■ ta Valencia, 
echipa uruguayană Naclono) Mon
tevideo a Întrecut cu scorul de 3—0 
formația Rapid București. • înlr-un 
meci Internațional de fotbal dispu
tat la Moechengtadbach. cunorcuta 
echipă olandeză Feycooord—Rotter
dam a Inlllnit formația locală ..Bo
russia" Peste 30 MO de spectatori 
au urmărit această întilnire tnehelată 
cu scorul de 3—2 (2—1) 
Jucătorilor olandezi.

in favoarea

NATAȚIE. — Non record mondial, 
înotătorul american Mark Epliz a 
stabilit un nou record mondial In 
proba de 100 m liber, cu timpul de 
51'15/10. Vechiul record, deținut de a- 
celași sportiv, era de 51T/10. Perfor
manța a fost realizată la Chicago, In 
cadrul eliminatoriilor campionatelor 
de natație ale S.U.A.

CICLISM. — Succes francez la 
campionatele mondiale do fond. 
Pentru prima oară In Istoria ciclis
mului francez, o femele reușește 
să-șl înscrie numele pe tabloul cam
pionatelor mondiale de fond. Cu pri
lejul campionatului lumii disputat 
la Gap. clcllsta franceză Genevieve 
Garablllon a Intrat In posesia titlu
lui. acoperind 62.732 km In IhSffMl" 
(medie orară 33.B28 km). Po locurile 
următoare s-au closat în . ordine 
sportivele sovietice’ Liubov Zadoroj- 
naln șl Ana Konkina, la o secundă 
de învingătoare. Genevieve Gambll- 
lon (In virală de 21 de ani) deține 
titlul de campioană a țării sale la 
fond, urmărire șl viteză.

Campionatul mondial de fond re
zervat cicliștilor profesioniști a fost 
clștlgut do Italianul Marino Basso 
(272,574 km in 7h OTSfl"). în același 
timp cu Învingătorul au sosit Bl toss i 
(Italia), Guimard (Franța) șl belgia
nul Merckx. Noul campion mondial 
este In virală de 27 do ani. EI șl-a 
confirmat calitățile de sprinter, des- 
prlnzlndu-so de adversarii sfi!._ po 
ultimii 29 rn.

Sortimente noi la fabrica „1 Mai”- Oradea
Prin varietatea produselor și 

calitatea acestora, marca fabri
cii de blănuri „1 Mai* din 
Oradea a devenit renumită atlt 
In țară, cil șl peste hotare. 
Aici se pregătesc, ln prezent, 

- colecțiile de mostre pentru 
conL-actările pe anul 1973. Blă
nurile fabricata la Oradea sint 
tot mol solicitate In țară, pre
cum șl In Italia, U.R.S.S.. R.F. a 
Germaniei, Suedia. Danemarca, 
Elveția șl altele. De ta inglne- 
rul-șef al fabricii. Ion Man, am 
aflat că numărul modelelor 
crește an de an. „Șl e firesc 
să fie astfel ■— ne spune el — 
pe de o parte pentru că modo 
este In continua înnoire, tar pe 
de olul parte ne străduim ca 
blănurile pe care ic realizăm 
să fle.de cit mal bună calita
te. în prezent, noi realizăm 
130 de modele. Printre cele 
mal noi sini hainele textile îm
blănite pentru femei și copii șl 
luilneie de velur cu garnitură 
de blană la manșete șl guler.

în atelierul de creație ol fa
bricii orădene se află o adevă-

rată expoziție de blănuri. Șe
ful secției, Tibcrlu Tavașl, 
unul dintre inovatorii fruntași 
al fabricii, a 1~ 
țla cu noi tipuri _____ ___
țouse, foarte căutate In țară șl 
la export. Blana „Poiana* (alb, 
negru, bej) seamănă cu stofa 
de păr de cămilă, are firul 
foarte scurt șl ondulat. Blănu
rile „Bucegi* sini m Roase și 
de efect. Ultima creație. „Bi
horeana", este o blană mlțoasă, 
tărcată (alb șl negru).

— Noile blănuri — ne «pune 
Inginerul-șef ăl fabrici! — ne dau 
posibilitatea valorificării supe
rioare a pieilor de calitate in
ferioară, adică a pieilor din 
card Înainte se făceau căutu- 
șeli pentru șube și din care 
acum, după o tehnologic mo
dernă (Inovația tovarășului Ti- 
berlu Tavașl), se obțin blănuri 
frumoase, cu o valoare de 3—4 

mai mare.

îmbogățit colec-
1 de blănuri mi-

Aurel POP
corespondentul „Scînteii'
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Timpul probabil pentru 8, 9 șl 10 
august. In țară : Vremea devine In 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
înnorflri mai accentuate se vor sem
nala la începutul Intervalului In

Moldova. Maramureș ?! Transilva
nia, unda vor mal că ea averse lo
cale de ploaie, însoțite pe alocuri da 
descărcări electrice. In rest — averse 
izolate. Vint potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse fr.'re 10 ți 20 grade, iar 
maximele Intre 21 șl 31 grade, local 
mal ridicate. In Bucur„;tl : Vremea 
devine In'general frumoasă. Cerul 
va ti schimbător. Vor cădea ploi de 
scurtă durată la începutul Interva
lului. Vlnt potrivit.
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post do frontieră indian —

(Agerpres)

Azi se deschide Sesiunea
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cu
șl lupta 
Infrfngă

prietenești Intre . .
șl luxemburghez, s-au pronunțat
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guvernul britanic B-a vâ-

Japonia. Pesle 30 OK) de persoane 
nara, a armelor

i!
pentru extinderea pe mal departe a 
relațiilor dintre cele două partide.

Înainte de stlrșltul anului, de alegeri 
generale anticipate. In opinia cance
larului, ultima dată' posibilă pentru 
o asemenea «insultare electorală nr 
fi"'3 decembrie.

Tokio Impo'riva războiului purici de S.U.A. în Vioi- 
jjg securiiaîa japono- american

Precizări privind alegerile „mmU Poiin°

au demonstrat 
nucleare și a Iralatului de

MAREA^BRITANIE

VIETNAMUL DE SUD

Bazele^ Kam Ranh și Da Narsg 

atacate de patriot!
VIETNAMUL DE SUD 6 (Ager— 

ras). — Baza aeriană americană 
lam Kanh, care piuă nu do mult 

era considerată una dintre cele mal 
sigure de pe teritoriul Vietnamului 
de sud. a fost'supusă, duminică di
mineața, unul puternic tir de către 
unități ale Frontului Național tie E- 
Ilbcrare. Patrioțli au atacat In patru 
rlndur! baza cu mortlerc șl rachete, 
provodnd inamicului pierderi grele 
In oameni șl echipament de luptă. 
Instalațiile militare do pe muntele 
Marble, In 5 km sud de Da. Nang, 
au fost șl ele supuse tirului puternic 
al pntrioțlior. In același timp, o ex
plozie a distrus Oficiul salgoncz de 
Informații din Da Nang.

■ Totodată, patrloțll au tăiat șoseaua 
nr. 1, la aproximativ 16 km est de 
Hue, ți au ocupat trei sate. Inctă-- 
cfirilc trupelor-salgoneze de a re
cuceri aceste poziții au eșuat Pozi
țiile Inamice din vechea capitală 
Imperială —' Hue — au fost bombar
date de patrloțl duminică după- 
amlază. Pe de altă parte, după cum 
rezultă din declarația unul purtător 
de cuvînt american, slmbătă și du
minică trupele salgoneze trimise In 
zona orașului Quang Tri au sufe
rit pierderi importante In urma ac
țiunilor lansate de unități alo Fron
tului Național de Eliberare.

0 declarable a purtătorului de cuvînt al G.R.P. 
al Republici! Vietnamului de Sud

PARIS 6 (Agcrpres). — Purtătorul 
de cuvînt al' delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de .Sud ‘ta convorbirile t 
cvadripartlle de la Paris a dat publi
cității, la 5 august o declarație In 
care a acuzat oficialitățile americane 
că, încă o dată, au recurs la o veche 
manevră constlnd din minciuni șl 
calomnii despre așn-zlse „masacre 
șl execuții” care nr fl avut loc In "re
giunile nou eliberate din Vietnamul 
do sud. Aceste afirmații, lipsite ide 
orice ternei, a subliniat purtătorul do' 
cuvînt, nu vizează declt să distragfi 
atenția opiniei publice de la crimele 
pa care Statele Unite șl grupul

Nguyen Van Thleu le comit In fie
care zi in Vietnam, să Justifice po
litica de continuare n războiului de 
agresiune prin „vlclnamlxare“, de 
susținere a grupului războinic Ngu
yen Van Thleu șl refuzul do a nego
cia In mod serios. Resplnglnd cate
goric aceste Invenții, delegația G.R.P. 
le califică drept „o tentativă ridicolă 
și zadarnică de a defăima poziția 
justă șl politica neabătută, de amplă 
uniune națională, de generozitate și 
clemență, a Frontului Național de 
Eliberare, a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud”.

■CEREMONIE DE DOLIU LA HIROȘIMA:------

MU!-tâMuUr MU!-ne!» estMsce
TOKIO 6 (Agerpres).

Parcul Păcii din Iliroțima a acut 
loc duminică o ceremonie de doliu 
In memoria celor care, acum 27 de. _ . _ ___ . ______
ani, ji-au piardut viața In urma ex- cialitățile municipale conșidcrd cd 
ploziei primei bomtie atomice ame- explozia a provocat moartea a apro- 
rieane deasupra acestui oraț japo- " " ~~~ '
nez. La ceremonie au participat 
aproximativ AflC&O de persoane, 
printre care mulți locuitori din alte 
orașe ale Japoniei! A . ____ ...____  . |BBL

La ora 3,15 — ora clnd la S au- Imrdamentelor efectuate in august 
gust 1945 s-a produs explozia bom- 1945. Sini înregistrate in momentul

DUPĂ ACORDUL DE LA SIMLA

Reprezentanți militari nl Indiei șl' 
Pakistanului se vor intllnl, join vii
toare, pentru a stabili modalitățile 
de retragere a trupelor din terito
riile reciproc ocupate In timpul con
flictului din decembrie, au anunțat 
duminică guvernele celor două țări. 
În comunicate pe care le citează n- 
gențiu Hcuier. Reuniunea, care va 
stabili retragerea, se vn ține ta un

■ Such'et- 
gnrh — din regiunea Jnmmu din 

. Cașmlr. Trupele trebuia să fie re
trase in termen de 30 de zile do In 
intrarea In vigoare a acordurilor sem
nate la Simla de către primul mi
nistru, Indira Gandhi, și președintele 
Zulfikar All Bhutto.

In bai atomice — In parc s-a aurit su
netul „Clopotului păcii”. Cei pre
simți au păstrat apoi un minut de 
tăcere in memoria victimelor. Ofi- ■ ■ ■■ 1
explozia a provocat moartea a apro
ximativ ,240tXM de oameni.

După cum se file,, tragedia de Ia 
Iliroțima s-a repetat, după trei sile, 
la Nagasaki. Numeroți oameni din 
Japonia resimt jl ari urmârile bbm-

I

de {ajă peste 309 C® de persoane 
care suferă de pe urma consecințe
lor exploziilor atomice, dintre care 
SOaOD tint grav bolnave. In rlndul 
acestora nu ilnl numai victimele 
directa ale bombardamentelor de la 
Hirpțlma ți Nagasaki, ci șl copiii 
lor.

Primarul'orașului Hlroțlma a dat 
citire „Declarației pdcîi”, care chea
tin'. la interzicerea totală a armei 
atomice ,jl eu hidrogen, pentru a nu 
se repeta tragedia âlroșlmel.

Moi bombardamente
asupra capitalei

HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 
VsN.A. anunță că, la 0 august, n- 
vloano americane au efectuat noi 
bombardamente asupra Hanoiului, 
provoclnd distrugerea unor, case do 
locuit in două districte do la perife
ria capitalei ILD. Vietnam. Mai

ale aviației Ș. U. A. 
R. D. Vietnam
multe persoane șl-au pierdut viața, 
iar altele au. fost rănite.

Agenția V.N.A. Informează că, Ia 
8 august, au fost doborita alto șase 
avioane americana care efectuau 
raiduri asupra unor zone dens 
populate din ILD. Vietnam.

coeziunea clasei muncitoare 
el activă-slnt capabile să ____
legislația antlslndlcală conserva
toare".

Cu alte cuvinte, nu’este vorba nu
mai de o revendicare privind sala
riile și condițiile da muncă, d de 
repunerea In cauză a așa-nurtrltel 
„legi Carr” (după numele. fostului 
ministru al muncii). Aceasta1 este , 
Insă, înainte do toate, o problemă 
politică, iar faptul că mișcarea gre
vistă din Anglia depășește cadrul 
economic reflectă tocmai profun
zimea conflictului. „Oricare or fi 
deznodămintul său, scrie In ocest 
smu. ziarul francez «Le Monde», 
socială profund^ o divizare a sodc-

n-a mal cunoscut Marea Britanic 
de pe timpul Iul Dickens. însuși sis
temul Instituțional, deja zdruncinat 
de dramaticul conflict irlandez, este 
pus sub semnul întrebării de cel ce 
demonsireazâ in stradă împotriva 
legii Carr”. Chiar șl cotidianul con-? 
serva tor «Times*, conchide că ,.de
venind b sursă de conflict, legea riscă 
să aducă prejudicii intereselor țării”.

TbtuțI. autoritățile britanice nu 
Intenționează să renunțe la „legea 
Carr”. Presa progresistă britanică, 
apreciază că. Liniitlnd drepluL la gre
vă.- cabinetul încearcă să arunce pe , 
sunarea oamenilor mu -cil cheltuie
lile legate de ..raționalizările0 șl 
..restructurările Industriale” cerute 
allt do situația precară In care sa 
află lira sterlină, dt șl de aderarea, 
de la I Ianuarie 1873, ta Piața co
mună.’

Aceșt din urmă aspect determină 
pe- urill comentatori vest-curopenl 
să considere că politica socială a ca
binetului britanic ar putea avea con
secința și asupra altor țări membre 
ala viitoarei comunități lărgite. 
Acest lucru l-au Înțeles afit do
cherii francezi, cit șl col olandezi,, 
belgieni și din alte țări vest-euro- 
peno, caro s-âu solidarizat cu munci
torii portuari englezi, bolco’dnd va
sele pe. sosesc sau se, Îndreaptă spre 
Angita.

Gti. CERCELESCU

Așadar, 
zut In situația de a folosi din ■ nou 
o măsură extremă, confruntat cu 
efectele poeticii salo sociale. Starea 
de ,urgență — ta care conservatorii 
recurg pentru a patra oară de la ve
nirea lor la putere, In Iunie 1970 — 
a < fost preferată șl de dala aceasta 
unor acțiuni menite să satisfacă re
vendicările docherilor, atiați de 
zece zile in grevă.

.Conflictul care opune pe cei 42 (MM) 
de docheri britanici pa trona tulul șl 
guvernului are la origine folosirea 
tbț mai frecvonlă a containerelor In. 
transporturile maritimo. Docherii, 
așa cum au declarat In repetate rin— bi«. u> uuuw* «i.c dioduo,
duri liderii lor sindicali, nu se Im- conflictul docherilor relevă o boală 
potrivesc modernizării activităților socială profundă, o divizare a soefe-
portuare ; cl el cer. pur șl simplu, lății ți o înfruntare de clasă cura
să nu fie victimele ’cursei pcalrii. “ ■ . —
profituri In care slnt angajate com
paniile maritime. Folosirea contai
nerelor a lăsat fără slujbe. In ulti
mii trei ani, 15 009 de muncitori 
portuari, Ingroșlnd rindurlle șomeri
lor, care do pe acum depășesc un 
milion.

Arestarea, In baza oșa-numitel 
„legi privind relațiile în Industrie”, 
a celor cinci docheri care nu parti
cipat la pichetele postate In fața de
pozitelor de containere a declanșat, 
nșa cum se știe, o amplă mișcare 
grevistă de protest ; muncitorilor 
portuari nlfilurtndu-ll-se. In semn 
de solidaritate., mineri, tipografi, 
electricieni, constructori de automo
bile etc., Sub presiunile aceste!, ac
țiuni conjugate, autoritățile au fost 
nevoite să cedeze, ellberfndu-i pe 
cel cinci. Dar lupta muncitorilor 
portuari continuă. Ținta el finală 
este — după cum declara recent se
cretarul general nl Partidului Co
munist din Marea Britanic, John 
Golinn — de a cere Congresului sin
dicatelor britanice CT.U.C.) să obți
nă din partea guvernului renunțarea 
Ia „legea privind relațiile In Indus
trie”. care limitează dreptul In gre
vă șl libertățile sindicalo. Secretarul 
general nl P.C. din Marca Brltanle 
releva totodnlă că „pasul următor In 
lupta oamenilor, muncii englezi im- 
polrlvn legilor nntlmuncltorești tre
buie să fie greva generală. Numai

NAȚIUNILE1 UNITE 6 (Agcrpres). 
— Luni Încep la New York lucră
rile celei de-a 6-a sesiuni a Comî-

■ telului O.N.U. pentru eliminarea
■ discriminării rasiale. Comlietul va 
analiza modul în care este aplicată 
Convenția Internațională asupra e- 
liminăril tuturor formelor de discri
minare rasială — adoptată în de
cembrie 1963 de Adunarea Generală 
o O.N.U. șl Intrată in vigoare In Ia
nuarie Hlv9.

FILIPINE
MANILA 8 (Agerprcs). — înlr-o L 

cuvintare rostită la posturile de ® 
radio-șl televiziune, după o InUlnire 
cu liderii congresului, cu membrii ca
binetului său șl reprezentanții careu- 
.rilor de afaceri, președintele Flltpl- 
nolor, Ferdinand Maree», a anunțat 
adoptarea unul program sey.cr de 
austeritate in vederea începerii ac
tivității de refacere a economiei, grav 
afectată de calamitățile abătute osu- • 
pra țării. După cum a afirmat pre
ședintele, inundațiile catastrofale nu 
cauzat pagube estimate la 2—3 mi
liarde pesos (447 milioane dolari), și 
au provocat moartea a pesto 4®) per
soane. Circa 2 599 000 de persoane au 
fost nevoite să se refugieze. în vede
rea asigurării sumei de 300 milioane 
pesos, necesară -în- £a£a inițială do 
refacere, a spus Marcos, toate de
partamentele guvernamentale vor 
trebui să reducă cu ccl puțin 10 la* 
sută bugetele lor.

Senatorul George McGo- 
Vein, candidat al Partidului De
mocrat ta alegerile prezidențiale, a 
cerut lui Sargent Shriver, fost dlriec- 

' tor aL,Cdrpului țPăCil șl fosț amba
sador al Statelor Unite la Paris, să-l 
secondeze în calitate de candidat la 
funcția de vicepreședinte. Shriver a 
acceptat cererea lui McGovern.

La Moscova a avut loc 
o întîlnîre 0 n
Partidului Comunist din Luxemburg 
tn frunte cu Dominique țîrbanyj pre-

■ ședințele partidului, șl o delegnție n 
P.C.U.S. condusă 'de Boris , Ponomn- 
riov, membru supleant In Biroul Po
litic, secretar al C.C. âl P.C.U.S.' 
După cum relatează agenția "f'.A.S.S., 
a contribui / S®iSW^^or nealiniate;^™ 

popoarele sovietic

Fostul președinte aigenti- 
neUll, Roberto Lovingston, a fost 
eliberat după un arest de 30 de zile 
— anunță agenția Franco Presse. 
Lcvlngșton, care are gradul de ge
neral, ti primit această sancțiune din 
partea comandantului șef al ar
matei argentlnene, In urma .unei 
declarații pe care n făcut-o In le
gătură cu situația din țară.

Reuniunea Comitetului 
pregătitor al conferinței ță-

Ia 8 august In capitala Guyanel, n 
dat publicității un comunicat. Comi
tetul a examinat cererea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu nl Republi
cii Vietnamului de Sud, care arc 
statut de observator, de a devoid 

_ _ .. _1‘ mișcării țărilor ne-J
goncralo miticipcrte din »
BJ.G. într-o declarație făcuță. , rcrl.

dn;!pk Pregătiri pentru reforma 
cum relatează agenția France Presse, - - - -
necesitatea stabilirii uhe! .jnnjoritățl 
clare* in parlament prin organizarea,

BJ.G. într-o declarație 
presei, cancelarul TLF. n Germni 
Willy Brandt, a confirmat. i

f

1

agrară în Bangladesh. ° su-
prafață de ifiO C®0 ha din terenul agrl-

■ ■ I
col nl statului este pregătită pentru: a fi 
Împărțită țăranilor fără pămlnl șl cu 
pămlnt puțin din Bangladesh — a 
informat, In cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul pentru problemele 
păml ritul ui șl reformei agrare, Abdul 
ltab Semlabat.

Un ordin do arestare a 
fostului prta-ministru gha- 
riez, Kofi Busta,cnre ,rfl|9?‘e,n 
prffzent in emigrație in Anglia, 
fost emis de Consiliul Redeșteptă 
Naționale din Ghana, organul leg 
lntiv suprem, informează agenți 
Reuter și Associated Press. Pairivit 
știrilor provenite din Acera, autorită
țile ghaneze au declnrat că această 
măsură n fost adoptată In interesele 
asigurării securității naționale .

In comunicatul dat pnbli- 
ciîdlii ta încheierea convorbirilor 
de Ia Lagos, dintre șeful statului 
Nigeria, generalul Yakubu Gowon, 
șl președintele Camerunului, Ahma- 
dou Ahidjo, cele două părți con
damnă puterile care Încurajează re
gimurile rasiste și minoritare din. 
sudul Afridi, !?i exprimă resentimen
tul față de prezența pe continent a 
unor regimuri coloniale șl holfirirea 
de a ajuta mișcările africane de eli
berare.

COASTA DE FILDEȘ.

O imagine a mizerie!. O mGmă cu

EVAZIUNILE FISCALE IN S. U. A

__ _ _ __ ____ _____ __ cel 7 copii al ei In „edminuf” 
lor, situat intr-una din rezervațiile destinate populației africane din 
H.S.A. S suflete din cele 15,3 milioane de africani inghesuiți In rezer
vații care, de fapt, tint veritabile lagăre de concentrare. 153 milioa
ne de oameni din care, an de an, circa 509 WD slnt condamnafl la dife
rite pedepse cu închisoare ; din care SCWstnt biciuiji in mod public 
pentru cea mai mied Încălcare a odioaselor legiuiri rasiale ; din care, 
cn de an, 159 slnt condamnați la moarte și executați — Africii de Sud 
revenindu-i SO la sută din totalul condamnărilor de acest fel pronun
țate In lumea capitalului. Sini cifre care, in limbajul lor zguduitor, 
arată ee înseamnă apartheid-ul In acțiune.

„Operațiunea San Pedro11
.'I

Sen Pedro era, plnd 
nu de mult, o mărun
tă și neînsemnată lo
calitate de pescari din 
regiunea sud-VMlică a 
Coastei de Fildeț. As
tăzi localitatea a de
venit centrul unor 
ample proiecte de 
dezvoltare. Acoperind 
peste o rticime din 
suprafața Coastei de rile vor 
Fildeș, regiunea da tinderea ...
tud-vest contribuia de palmieri, cocotieri, 
doar cu 2 la sută la cafea, orez ele. 
ansamblul economiei odată va înec; _ 
ivoriene, deși aid: se plpatarea zăcămintelor 
află jumătate din po
tențialul forestier cl 
(firii, precum șl impar- _____ _
tante zdcfimlnîc mine- cămlnlele de fler de 
rate. „Operațiunea San la Klahoyo slnt estl- 
Pcdro“, declânșatfi cu mate Ia GSO milioane 
patru ani In urmă, ur- de tone. Exploatarea 
mărește tocmai valo- acestui zScămlnt 
rificarea imenretor bo- permite Coastei 
gățli ale retriunlL Mai Fildeș sâ se plaseze. 
Intii a fost d 
cursul rialul C ” 
dro, iar la vărsarea

- : ■ j -<;4 4

lui in Coiful Guineei de fier. Alta proiecta 
s-a amenajat un port se referă la coristrui- 
care a intrat partial; In .—^,5.- .
exploatare la sfirțitul 
anului tracul. Pini la 
sfințitul anului se pre
vede expedierea prin 
acest port, s lOOlm de , 
tone lemn da erențS 
prețioasă.

Porțiunile dcspddu- 
-'■ permite' ex-

plantatUlor

■ . Tot- 
ea începe ex-

de cupru, molibden, 
magneziu, fler, aur fi 
diamante. Numai zâ-

ca 
Coastei <țc 

pe 
dedat locul al doilea în Afrl- 

San Pe- ea Iri ceea ce pricește 
' " minereu

rea unei wrine de pas-, 
tă da hlrtie cu o ca
pacitate anuală de 
SOOCW tone pe cn, 
ceea ce ar permite 
valorificarea unei părți 
considerabile a mate
rialului lemnos.

Urmdrind valorifica
rea resurselor națio
nale în interesul pro
priu, toate aceste pro
iecte te înscriu In ca
drul- eforturilor gene
rala pentru dezvolta
rea .țării pe drumul 
deschis In urmă cu 12 
ani, o ctatd cu procla
marea independenței 
— eceniment a cărui 
aniversare oferă po
porului nostru prileiul 
de a adresa poporului 
acestei țări africane 
urări de prosperitate 
si progres.

BERLIN S (Agerprcs). — La Berlin 
a fost dat publicității comunicatul 
comun privind vizita oficială Între
prinsă In R. D. Germană de delega
ția de partid și guvernamentală a 
Republicii Democratice Populare a
Yemenului, condusă de Abdel Fattah 
Ismiill, secretar general al C.C. al 
Frontului Național. Delegația yeme- 
nitfi consideră că stabilirea de rela
ții Intre R. D. Germană șl toate sta
tele, inclusiv R. F. a Germaniei, pe 
baza normelor de drept internațio
nal, .fără condiții preliminare, ar 
avea o mare 'Însemnătate pentru 
consolidarea păcii și securității In 
Europa. Părțile, se arată în comu
nicat, și-au exprimat profunda con- . 
viagere că o pace echitabilă și du
rabilă în Orientul Apropiat poate fi 
realizată numai după, retragerea tru
pelor lsraellenc de pe teritoriile a- 
rabc ocupata. Cele două părți con
damnă cu hotărtre agresiunea S.U.A. 
împotriva popoarelor Vietnamului. 
Lnosulul șl Cambodglei, cer retra
gerea nclntîrzintă, totală și necondi
ționată a trupelor S.U.A. și acollțllor 
lor din Indochina.

„Un fapt divers44 de miliarde
Iilor militare tot mal exorbitante. în f 
S.U.A. numărul celor considerați ofi
cial a trăi sub nivelul minim a ajuns 
anul acesta la 23,6 milioane de oa
meni, Sn timp ce trusturile șl mono
polurile se Îmbogățesc tot mal mult 
prin intensificarea exploatării șl lițin 

• evaziune fiscală. Potrivit dajelcif' 
dezvăluita de senatorul McGovern In 
campania sa electorală, circa 199 din 
cele 599 mari trusturi și monopoluri 
americane nu au plătii deloc Impo
zite . tn cursul anului trecut sau au 
contribuit cu sume simbolice 1a bu
getul federal.

Revlsra „Fortune” educe amănunta 
maî mult declt concludente In legă
tură cu aceasta. Astfel, „Sianilsrd 
Oil of New Jersey” a realizat profi
turi de 23 miliarde de dolari, insă 
nu a plătit Impozite declt pe 10,8 la 
sută din profiturile obținute. Cu alte 
cuvinte, 69.2 la sulă din venlturilo 
companiei nu rflmaa neimpozabile. 
„Texaeo”, un elt gigant al Industriei 
petrolului, a plătit Impozite pe nu
mai 0,4 la sută din venituri, iar com
pania concurentă „Gulf Oil Co.“ pe 
numai 1.2 ta sută din veniturile sale, 
cifrate ta circa un miliard de dolari.

Așa se fnce că profiturile trusturi
lor șl monopolurilor americane au 
crescut anul trecut cu pesle 10 mi
liarde de dolari, ajungind la fabu
loasa gumă do 833 miliarde de 
dolari, în timp ce bugetul țării s-a- 
soldat eu un deficit de 44,7 miliarde 
de dolari. Fără îndoială, scrie ziarul 
„Dally World”, că la acest deficit 
s-a ajuna șl datorită scăderii de la 
40 la sută ta 20 Ia sulă a contribuției, 
sub formă do impozite, a firmelor 
particularej la veniturile federale.

Evaziunea fiscală s-a transformat 
astfel Intr-un „mare business*, do 
caro se Izbesc ca de un dig orice în
cercări de a pune caiiăt acestor 
practici șl are efecte profund negative 
asupra marii majorități a populației. 
Nu esta de aceea de mirare că ofen
siva congresmanului Charles Vanik,- 
lansată prin,discursul său din Came
ra Reprezentanților. a eșuat „U. S. 
Steel" nu este singura firmă care 
beneficiază de Înlesnirile financiare 
legale ale administrației șl cind una 
este atacată sar toate In apărarea el, 
fl!ndu-le suficient să Invoce legisla
ția In vigoare pentru a respinge ori
ce atac.

Este de altfel semnificativ că presa 
americană a publicat episodul la ru
brica „știri diverse" Intrucit a apre
ciat — pe bună dreptate ! — efi ori
ce acțiune Împotriva glganțllor eco
nomiei este, deocamdată, sortită eșe-' 
cuiul.

.,U-9. Steel Corporation”, trust că
ruia 1 se mal spune șl „regele neln- 
coronat al oțelului”, fiind cca mal 
mare firmă producătoare de oțel din 
lumea occidentală, a fost supus re
cent, In Însăși Incinta Camerei Re
prezentanților. unul pilierele atac 
frontal, ca urmare a politicii de e- 
vnzlunc fiscală și de eludare a legis
lației federale pe care o duce de nnl 
de zile — fără ca aceasta să-l fi a- 
dus ce! mal mic neajuns din partea 
autorităților. Este vorba do discursul 
congresmenulul Charles Vanik, care, 
făclndu-se ecoul stării do spirit a 
opinie! publice, a subliniat „șocul pe 
care l-am resimțit ailîiul c& această, 
corporație, care in anul 1971 a avut 
o cifră de afaceri de circa 5 miliar
de de dolari și o realizat un profit 
net de 154 515 751 dolari, nu a plătit 
nici un cent statului sub formă de 
Impozite federale, In tot cursul anu
lui irccut”.

Mal mult, „U. S. Steal”, folosln- 
du-so de o clauză a legi! Impozite
lor privind rambursarea in anumite 
condiții a sumei plătite sub for
mă de taxe federale, a obținut In mod 
cu lotul Inexplicabil „rambursarea” 
Impozitelor, pe care — culmea I — 
nici nu apucase să ie plflteoscfl. Bpo- 
rindu-șl astfel considerabil profitu
rile.

în același timp Insă, miile de mun
citori oțelari, de pe urma cărora 
„U. S. Steni" și-a sporit, an de an, 
profiturile, slnt obligați să plătească 
impozite cnre ajung pfnă In o treime 
din venitul lor anual. Legile califică 
plata Impozitelor drept „o datorie 
patriotica*. Iar refuzul onorării el a- 
trnge după sine amenzi .șl privarea 
de libertate. Ca atare, zeci de mil de 
oțelari — șl In situația lor slnt mi
lioane de muncitori americani — se 
văd obligați să recurgă la împrumu
turi la bănci In condiții dintre cele 
mal dezavantajoase sau să-șl vlndă 
lucrurile din casă, pentru a nu-șl 
atrage asupra lor rigorile legilor. 
„Aciualul sistem al Impozitelor, re
leva congresmenul Vanik, este ne- 
jusl șl retrograd, inlrucîl lovește în 
cel săraci Jl-1 ocolește pe cei bogați. 
Impozitele sini plătite In Întregime 
de contribuabilul de rînd, fără a se 
ține seama dacă acesta poate sau nu 
să le plătească”.

Evaziunea fiscală a marilor trun- 
turl și monopoluri ore consecințe din
tre cele mal grele asupra nivelului 
de trai al maselor de contribuabili, 
Intrucit taxele, federale care nu slnt 
achitate de companii slot In more 
parte acoperite prin majorarea Impo
zitelor celor cu venituri mic! și mij
locii, știut fiind că suma bugetului 
federal nu numai că nu scade, dar 
crește an de an. ca urmare a cheltulo- .

»
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ne sol. Intr-o oră. 500 m do Irul national do cercetări din Boul-- 
de plastic, prevăzut cu al- dor (Colorado) nu anunțat că, inco-

„Falsificarea Înseamnă moartea”. 
După cum scrie ziarul „Frankfur-

bancnote
cnre au fost aduse, la timpul res
pectiv din China, de renumitul că-

j

exportul de

FURTUNI
ELECTROMAGNETICE

PE TERRA

C. AJLEXANDHOAIE
Washington

y
1
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„EXPLOZIA CĂRȚILOR
în 1970, In fiecare minut a apă

rut, undeva In lume, o carte — re
latează revista veit-germană „Bor- 
senblatl fdr ’cn Deutschen Buch- 
handel". Numărul total al titlurilor 
apărute In anul respectiv a fosl de 
510 C®9. din care 30 la sută revine 
țărilor europene.

Pe primul loc se situează lucră
rile beletristice. Urmează in or
dine cărți tehnice, de științe po
litice, științe ale naturii, educație 
și pedagogie, Istorie, științe ju
ridice.

TURNEU DE ȘAH
ÎNTRE COMPUTERE

între 12 șl 15 august se va des
fășura, ta Boston, cea da-a treia 
ediție anuală a turneului național 
de șab al computerelor. între pre- 
tendențll cu cele mal mari' șanse la 
titlul de cel mai bun computer șa- 
hlst din Ș.U.A. se află „jucătorul” 
realizat de către doi electronlștl al

DE PRETUTINDENI © DE PRETUTINDENI
Universității Columbia, Intrucit a- 
cesta. spre deosebire de „adversa
rii0 săi. care slnt doar adaptați 
pentru jocul de șah. este conceput 
In mod expres și exclusiv pentru a- 
ccst scop. Competența „antrenori
lor”, respectiv a autorilor progra
melor. introduse In calculatoare, se 
Va reduce Ia semnalarea mutărilor 
adversarului șl la marcarea, pe ta
bla de șah, a mutării propriului 
computer.

UN STRĂMOȘ 
AL BANCNOTELOR ,-

O bancnotă chineză, confecțio
nată din coajă de dud și datțnd 
din anul 134®. urmează să fie vln- 
dută Ia licitație, la Londra, In oc
tombrie anul acesta. Pe bancnotă 
se află o Inscripție fără echivoc :

„Falsificarea Înseamnă moartea”.

Ier Rundschau”, In Occident există 
doar 20 de asemenea bancnote 
care au fost aduse, la timpul res- 

ChlrA:. A; r™--!-"! -ă- 
lător Marco Polo.

MASELE PLASTICE 
Șl SALATA

O nouă tebnilă, menită să prote
jeze salata tmpotrivn acțiunii no
cive a îngrășămintelor chimice, a 
fost pusă ta punct de cultivatorii 
englezi. El fac; «6 crească plantele 
Intr-o răsadniță confecționată din 
material plastic. Numai rădăcinile 
pătrund In sol. In timp ce lăptu
cile rămln la suprafață, sub un în
veliș protector. întinderea „covo
rului* de plastic se face Intr-un

timp record. în ecest scop a fost 
realizată o mașină specială care de
rulează '
înveliș de plastic, prevăzut cu al
veole pentru fiecare plantă.

ACOPERIȚI-VĂ DINȚII!
Acoperi.. „ danturii ar constitui, 

potrivit unul savant japonez, un 
mijloc eficient de protecție împo
triva cariilor dentare. In acest scop 
se folosește un înveli? realizat din 
metacrilat de metil, care se întinde 
pe dinți cu ajutorul unei periuțe, 
apoi se'usucă și se întărește cu .a- 
jutorul razelor ultraviolete. Peli
cula este absolut invizibilă și pro
tejează dantura timp de cîtcva luni 
de zile.

Un amănunt In plus : se afirmă

Astronomii americani de In Cen-

pind de vineri, Pămlntui suferă pu
ternice „furtuni electromagnetice*, 
declanșate de puternicele explozii 
solare Înregistrate In ultimele zile. 
Furtunile magnetice slnt însoțite 
de perturbări In comunicațiile ra- 
dlo-lerexîre. resimțite, mal ales, In 
regiunea Polilor, undo aurorele 
boreale șl australe slnt deosebit de 
Intense. „Este extrem de . rar fap
tul că avem de-a tace cu un ase
menea lip al activității solare In 
această perioadă a ciclului solar” 
— a declarat dr. Kay Baker, dlrec- 

«uMu.uut .±. torul laboratorului Centrului na-
că'ea ar face’ lnutliă^fotoâlrea“pastei țlonal de Aercelări geofizice din

Boulder.de dinți.


