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întîmpină ziua de 23 August

a aniversare

DECEMBRIE

80 la sută din angajamentul anual

Rogojelu filtrează energie electrică
Cu planul pe 8 luni îndeplinit

Pop S1M1ONMetalul valorificat superior

AZI, PRIN TELEFON, DE LA BABAOLT

(Continuare in pagta III-.i)

Vedere panoramicâ a cartierului Tâiârași din Iciji

Prima ediția

mânui, aceasta

luriml. născlndu-se 
llor-țăranl, a căror 

venituri

Egoismul, 
să. rostim; licajun? 
de care ne lovim

TG. JIU (corespondentul „Șcînleli' 
trescu). 
nărl-Rogojelu a apărut pe ’harta energetică a

a Republicii

PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Srfntetl“Ion Ma
nea). — Obiectivele spre a căror transpunere In fapt 
converg toate preocupările colectivului de la Combi
natul de exploatare șl industrializare a lemnului din 
Piatra Neamț slnt creșterea producției șl valorificarea

in funcțiune cel de-al doilea 
traîel. ■ ’ -

.ele
.. jteirifa- 
Sucetwa. 
eultural-

23 August, la obținerea căruia un aport ______
l-au avut comuniștii Nae Vaslle, Inginer, șef de secție, 

.... 2 organizației de
fere, maistrul Ion Petri, lăcătușul 
. El au asigurat efectuarea In con-

„Nanga"

® SPORTIVI

BISTRIȚA (corespondentul „Sdnteli" Ion Angliei). 
La întreprinderea de industrie locală din Bistrița, re
cent a fost pusă in funcțiune noua hală metalurgică 
avind o suprafață de aproape 1 BOT Lmp, dotată cu 
utilaje modeme, de mare productivitate. Este un 
succes pe care colectivul de alei îl închină zile! de 
23 August, ta obținerea căruia un aport deosebit

cit mai complexă a masei lemnoase. Pină ta sflrșllul 
prlrpel decade a lunii august, aici a fost realizată peste 
plan o producțle-marfă in valoare de 40 milioane lei. 
ceea ce echivalează cu angajamentul'pe întregul an 
1072. In unități fizice, s-au livrat suplimentar econo
miei naționale 115 OOT mc bușteni de fag șl rățlnoase, 
3 OTO mc cherestea ®i altele. De asemenea, forestierii 
nemțeni au luat Inițiativa privind scoaterea arborilor 
din pădure cu coronament șl prelucrarea acestora in 
depozitele de In marginea parchetelor sau pe platforme 
special amenajate. Prin aplicarea — pentru prima dată 
In țară — a acestei tehnologii, se vor reduce aproape 
complot pierderile din exploatare, clșllgindu-se anual, 
numai ta. sortimentul fag. drea 20 MO mc bușteni pen
tru cherestea.

A pornit aici un impetuos pro
ces de urbanizare. în cartierele do 
blocuri s-au mutat in ultimii zece 
ani mal bine de 350 ,de familii șl. 
In afara acestora, s-au construit 
peste IOT de locuințe familiale. Mi
nerul locatar al blocurilor a deve-

aragnz, 63 0®0 mp țesături textile, tricotaje In 
loare de 70 (MM) lei, 615 tono ulei și altele.

Da mii do ani filo
zofii afirmă : dacă 
vrei să afli chipul re
alităților, miezul lor, 
studiază omul, oglin
da mult expresivă a 
tuturor lucrurilor șl 
fenomenelor. Așa și 
in cazul nostru : dacă 
vrem să cunoaștem 
sensul șl învestitura 
uriașului program de 
accelerare a procese
lor dezvoltării multi
laterale a României, 
vom r examina omul 
care concepe și înfăp
tuiește acest program, 

de 
așa

DEVA (corespondentul „Setatei!* Sabin lonescu). — 
întreprinderea de prefabricata din beton Deva a ra
portat Îndeplinirea Înainte de termen n sarcinilor do 
plan pe primele opt luni ale anului in curs. Acest suc
ces marchează, totodată, Înfăptuirea de către colecti
vul Întreprinderii șl a angajamentului anual de a rea
liza suplimentar 5 OOT mc prefabricate din beton. Pină 
ta sflrșitul lunii august n.c.. colectivul de aici este ferm 
hotfldt aă obțină suplimentar o producție globală si 
marfă In valoare de peste 7 milioane lei. ,

pro- 
mdref dc tnflo- 
Romdntei secla- 

precum ti de 
vernisajul unei expo
ziții da artă plastică,

Vaslle GAFTONE

folosit p." 
zător bilanț 
transformări I or 
bazin industrial.

Geologul Klsgyonry Zoitan, pa
sionat fiu al acestor meleaguri, 
care lucrează do 13 uni la Intre- V _____

Toate labirinturile 
de acest gen fel altele 
nesmintite aici)' care 
de care mai complicat- 
tenebroase, duc in blr- 
logul încăpător șl gras 
al indivlduallsmul&i. 
pe care îl denunțăm 
cu luciditate și o mare 
voință de mai bine a 
întregului partid, a tu
turor cetățenilor țării. 
Contrapunem r indivi
dualismului o nesfîr- 
șlță' omenie comunistă, r? 
grijă șl Boiicltudîne 
pentru soarta tuturor, 
colaborare șl întraju
torare în muncă, soli
daritate cu semenii, 
stimă șl respect re-

© FLACĂRA OLIMPICĂ 
A STRĂBĂTUT PRIMII 
KILOMETRI PE TERI
TORIUL ROMÂNIEI

® Aria contemporană fa 
ponexă 
morlal eroic — 23 Au-
gust" o Sărbători folclori
ce o Premiere cinemato
grafice o Filme documen
tare pe ecranele Capitalei

■b. surd șl ne
ta ceea ce s e 

cu covlrși- 
majoritate a 

concetățenilor săi M ; 
ce știmă să-I port ce
lui ce mă pălmufeșta 
zilnic cu interesele 
sale egoist-personaic, 
impunlndu-mi-Ie mie, 
tio. colectivității — 
sub injurioasă șl fal
să față ca.fiind con
vergent generale 7 ! : 
în șflrșlt, ca un coro
lar ai tuturor, ce mă 
fac cu beclsnicul abil 
social, hămesit ta cul
me si descurcăreț, im
batabil in teoretizări 
deșarte, care știe, o, 
ce bine știe !. sâ dea 
societății dl mai pu
țin și să la, ;.â-l smul
gă acesteia dt mai 
mult 7 1

pdminttd P< 
bdliilrid l 
înfrățirea 
acest pAmlnt,

La 13 august, acest 
monument — realizat 
acum definiție In pia
tră tracerlină — a fost 
dezvelit intr-o atmos
feră solemnă, emoțio
nantă. La solemnitate 
au luat parte activiști 
ai organelor locale de 
partid și de stat, invi
tați din județele Bfe- 
tnță-Năsăud și Sucea
va, un numeros pu-

...1944. tnfringerile fi 
deruta sporiseră bes
tialitatea ccupantllor 
fasciști. Represaliile se

oraș, oferind siguranța zilei de mii- 
ne harnicei țsopulațli de nici, odi- 
nloară atlt de mint încercată d< 
greutăți

in fata monumentu
lui de la Moisei, In ju
delui Maramureș, ci
tim pe o placă din 
marmură neagră o in
scripție cu Utere au
rite :

,.Pe aceste locuri nu 
cânt in 1911 patriot! 
maramureșeni, luptă
tori pentru eliberarea 
patriei noastre de sub 
jugul fascist*.

Monumentul — ope
ra artistului poporului 
Vida Gesa — înfăți
șează un impunător 
prup sculptura! ; chi
puri dure, colțuroase 
fi voluntare de mara
mureșeni, așa cum 
dtrnS, colțuroasă și vo
luntară le-a fost via
ța : dure, colțuroase șl 
voluntare 
dură, colțuroasă fl vo
luntară le-a fost lupta; 
Înfipte adine în pâ- 
mintu! Motieiului, in 

’’atriel, sim
te sătura și 
eternă cu

...Oamenii de aic.l. de pe cursul 
superior ai Oltului, dovedesc util cu 
cifre, dt și cu traiectoria destinelor 
lor că slnt profund Implicați In 
timpul pe care II trăim — timp de. 
adinei, Înnoiri,, accelerate de nvintul 
Industrializării socialiste. Pentru el 
Insă industrializarea nu e numai un 
proces, economic,. d șl,reflectarea in 
practică a poMUdl partidului nostru 
de asigurare a deplinei egalități In 
drepturi a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile, de făurire, n 
condițiilor egale de afirmare pen
tru toți fiii acestui pămlnt

Unele dintre semnele specifice 
ale acestor profunde schimbări 
le-am putut urmări printre minerii 
din bazinul BaraolL Investigația 
pe acesta tocuri ne-a fost înlesnită 
de faptul că, de Ziua minerului, 
sârbătorlndu-se o sulă de ani de la 
deschiderea minei din Căpenl, s-a 
folosit prilejul pentru un cuprin
zător bilanț uman și social al 

suferite de aceri

prinderea minieră, cuprinde în des
tinul său toate escalele unei bio
grafii reprezentative. La începui au 
fost țăranil-mlnerl, care munceau 
In exploatări numai în timp de ier
nii (die 12 ore pe zl In condițiile 
exploatării capitaliste 0, vara lu- 
crimlu-șl pămlntul. Apoi mina l-a 
atras.din ce in ce mai mult pe să
tenii 'din impt 
categoria mini . , .
principală sursă de venituri era 
mina, el conilnulnd totuși să-și lu
creze și pămlntuL Marele salt cjt- 
lltatlv s-a produs Insă abia in ulti
mele două decenii.

— S-a format aid pentru întlia 
oară o generație de minerl-mineri, 
de mundlori care imprimă clima
tului de muncă pecetea definitorie 
a autenticei tradiții muncitorești — 
ne spune geologul.

De multe secole. Baraoltul, cen
trul bazinului, șl-a dorit un destin 
de urbe. Prima cerere a locuitori
lor de a’d ca localitatea lor să fie 
declarată oraș datează din 1847, 
dar acest deziderat s-n putut În
făptui abia in 1£®3 ; industria so
cialistă a transformat Baraoltul In

maistrul Florian Timaru, secretarul 
bază pe Intreprindr
Ion Todnșcfi țel alții? _ ____ ______  ___
dlții optime a montajului utilajelor șl a probelor teh
nologice, contribuind ca aceste operațiuni să fie în
cheiate cu un avans de 10 zile. In noua hală a secției 
metalurgice de in întreprinderea din Bistrița a în
ceput producția in scrie a confecțiilor metalice pen
tru rezervoare petroliere.

© ALTE ȘTIRI Șl REZUL
TATE SPORTIVE (în 
pagina a lll-a)

dproc, dntar drept, 
deopotrivă Ia muncă și 
la răsplată — adică 
principii ale societății 
socialiste, atlt de clar 
Si mobilizator expri
mate de către tovară
șul Nicolne Ceausescu 
la Conferința Naționa
lă a partjdului.

Tot ce' am spus 
pină acum se referă 
la o anume idee, ta 
un singur punct, ta o 
unică față n marelui 
poliedru armonios al 
Normelor, care se con
figurează — ta ora de 
față — In treizeci și 
șapte de puncte (noi 

l-am comentat 
pe al douăzeci 

........ și unulea). Dar 
nu citimea 

Pornind de la un paragraf din punctelor, ar- 
proiectul de Norme ale vieții rn grefelor Vna: 

și muncii comuniștilor, ale
acțiunii lor, 
profunzimea , e- 
coulul de con
știință ale a- 
cestora, capa

citatea lor de a pro
duce, noua conștiin
ță. Zic astfel, deoare
ce e important sA 
subliniem caracterul 
de Îndreptar și călăuză 
ol documentului, sfe
ra largă de posibili
tăți consțructiv-crea- 
toare ce-i incumbă. 
Viața ne pune un 
șir nesflrșlt de În
trebări inedite. Ce 
instrucțiuni le-ar pu
tea cuprinde pe 
toate 1 I Relațiile so
ciale slnt. practic vor
bind. ecuațiile atltor 
și atltor necunoscute., 
care pretind - soluții. 
Ce directive ar putea 
epuiza acest lung șir 
de situații șl forme 
ale conștiinței umane 
In mișcare 7 I In aceas
tă ordine vin suple
țea. fermitatea, carac
terul evoluat, metodic, 
de continuitate al mij
loacelor de Inriurlre 
a conștiinței oameni
lor. pe care le recla
mă spiritul recentei 
conferințe a partidu
lui. De aici și forța 
acestor mijloace de a 
înlătura vechi forme 
și ’ metode anacronice, 
depășite. Forța asta 
constă, cred eu. din 
următoarele trei ele
mente : a) un substan
țial spor de calitate 
șl profunzime, cores
punzătoare unul nou 
stadiu de cunoaștere, 
de competență a ma
selor; b) operează [pe 
fondul ddlnctrli; conti
nue a democratismu
lui șl; c) — luțru fun
damental 1 — pe calea 
convingerii.

Slnt clteva opinii ta 
această discuție des
chisă. care abia începe.

Mihal Duml-
Noua centrală țermoelectrM do la Rovl-

numai cu puțin timp In urmă, dar tlnărul colectiv 
de aici, angajat cu toate forțele în întrecerea soctalisU. 
înscrie noi succese în cinstea zilei de 23 August șl a 
aniversării republicii. Pină ta 10 august a,c., C.E.T. 
Rogojelu a furnizat .economici, naționale o producție 

-suplirncntară de energie electrică In valoare de*17OT0OT 
leL Totodată, constructorii și mentorii intre prinderii 
„EnergomontaJ^-Ducureiti slnt pe punctul de a pune 

grup energetîe al cen-

so- să-I numesc pe cel ce 
iți vede exclusiv stea
ua proprie, hiperboli- 
zînd-o nemăsurat și 
In afara criteriilor u- 
nanim acceptate .7 1; 
cum să-l calific pe cel 
ce adună (precum hlr- 
clogul) fără SHupule 
ți indiferent de mij
loace, ori 
simțitor ’ 
Intim plă 
toarea i

fineau lanț. Ultima, da cunoscut doar una din 
o cruzime ieflid din „casele znorții" de pe

31 de luptători malul Vifetuul — sln- 
au fost gura rămasă, păstrată

închiși fn înadins să ne aducă
!. aminte, nouă ji celor

care vin după noi,
— Atei totul era alt

fel — a sls clufanul. 
No, da tare fain ii 
ncuîJia. Toata-s cidiri 
noi.

August 1072. „Toa- 
te-s zidiri noi". Nu 
numai la MoUel, ci in 
întreaga Românie. 
Jertfa celor 29 n-a fost 
In zadar...

Cu prilejul dezvelirii 
monumentului de la 
Moisei, înfr-un pfto- 
reic amfiteatru natu
ral din munfli Rodnei, 
s-a desfâ,furat și cea 
de-a V-a ediție a fes
tivalului folcloric in- 
ter-județean „Hora la 
Prislop*, la care ji-au 
dat concursul 'ârilfti 
matorl din județi 
Maramureș, Bî 
Nâsâud ji 
Manifestare 
artistică și educativă 
cuprinzătoare, închina
tă zilei de 23 August 
șt celei de-a 23-a ani
versări a republicii, 
„Hora Ia Prislop” a 
fost precedată In acesl 
an dă un simpozion pe 
tema : „Documentele 
Conferinței Naționale 
a partidului 
gram măreț 
rire a 
liste",

celula sa de geneză, 
asupra căreia trebuie 
să acționăm in primul 
rind.

E cazul să ne în
trebăm, cu seriozitate 
și in chip răbdător, 
ce înseamnă, practic 
vorbind. „individua
lism mlc-burghez“ 7 
Formularea e cam to
cită (nu-i vina el) 
prin excesivă .șl papa
galicească întrebuin
țare, fără grija de a-I 
elucida, persuasiv și Ia 
vreme, sensurile mul
tiple șl concret-exacie. 
întreb, de aceea : cum

BRAȘOV (corespondentul JSctninU'ț Nicola® ălo- 
eanu). — Unul din obiectivele majore pa care colec
tivul uzinei „Hidromecanica* din Brașov șl l-a pro
pus In întrecerea desfășurată In dnstea ziîel de 23 Au
gust șl a aniversării republicii este valorificarea su
perioară a metalului. în acest scop ee acționează In 
două direcții : pe de o parte, pentru creșterea ponderii 
produselor cu înaltă tehnicitate șl. pe de altă parte, 
prin reducerea consumului specific de metaL Așa se 
explică sporirea cu H) la sută a ponderii unor pro
duse de Înaltă tehnicitate — ca turbosuftanle. comprc- 
softre de cuPru. transmisii hidraulice și altele. Apoi, 

întreaga masa lemnoasa vaionncata prin Îmbunătățirea concepției constructive șl a tehno
logiei In numeroase produse, s-a reușit să se reducă 
consumul de metal la 1 milion Iei producție globală de 
la 19,35 tone, anul trecut, ta 18,2 tone In acest an. în 
această uzină, valoarea medie a unul Mogram de me
tal prelucrat a ajuns la aproape 53 lei, la o scrie da 
produse această cifră fiind și mai ridicată.

SATU-MARE (corespondentul „Sclnteil* Oclav 
Grumeza). — Desflșur.ită In spiritul Înaltelor exi
gențe izvorlie din hotărlrlle Conferinței Naționale a 
partidului, întrecerea socialistă a colectivelor din in
dustria județului Sctu-Mnre înscrie zi de zi noi suc
cese economice de prestigiu în cinstea apropiatei săr
bători a eliberării șl a Jubileului republlclL Pină la 
zece august, industria județului a realizat peste plan o 
producțic-marfă de aproape 105 milioane Iei, ceea ce 
reprezintă 80 ta sută din angajamentul anual asumat 
în această perioadă nu fost fabricate suplimentar : 
confecții textile In valoare de 30 milioane lei. mobilă 
de 6,4 milioane lei, 1 250 mc cherestea fag, 1 OOT mașini 
de

în actualul cincinal, Șantierului naval din Oltenija i-au fosl alo
cate importante fonduri de invosiijii pentru dezvoltare și mo
dernizare. Prin realizarea noilor obiectiva, producția șantie
rului se va dubla pînâ lă finele cincinalului. Construrdorii de 
nave.din Olfeni|a<întlmpin& ziua de 23 August și a XXV-a ani
versare a republicii cu însemnate succese. In momeniul de fafâ 
aici se lucreazâ la asamblarea motonavelor de 5 000 tdw. In 

fotografie : un aspect de pe acest șantier naval

comun 
din Moisei 
capiurnfi, 
două casc fi mi(ralta(l 
prin ferestre. 490 de 
case din Moisei au 
fost transformate In 
jar și scrum. Din cel 
31 au fost găsiți după 
măcel S):-29 secerați, 
iar unul rănit fi cu 
mintea rdciîifa pen
tru totdeauna. A mu
rit curfed după aceea. 
In ISMS.

Nu s-a știut nimic 
despre ce s-a întimplat 
cu ei treheclțiunulea. 
Plnăin.„

Aprilie 1072. „Mă 
trezesc csî cineva bate 
la uja primăriei, spu- 

cșa cum ne Vasite Coman-Sus- 
ca, primarul comunei 
MolsM. L-am poftit să 
intre. Era un om in 
virată, avea o cicatrice 
pe față, îmbrăcat alt
fel dectt pe la noi. 
Spunea ca-l cheamă 
Vaslle Peteanu si efl 
locuiește In satul Pa- 
latca, județul Cluj. Ne 
arătă și buletinul. Zi
cea că a văzut la te
levizor un film despre 
Moliei, despre monu
mentul eroilor de aici 
ți- a ecnlf sS revadă 
locurile. Era al troi- 
recljiunuiea...

L-am călăuzit prin 
tai. Nimic n-a mai re
cunoscut. în ulfimlt 
cincl-șase ani. din cele 
2 IMO de ease ale co
munei, l 309 au fost 
ridicate din nou — 
frumoase, mari. A re-

comunlstul român 
azi și de mi i ne, 
cum 11 prefi
gurează docu
mentele apro
bate de confe
rință. O lim
pede stateză a 
acestui om nou, 
a comunistului 
este, fără in- 
“i ESS eticii , și echității socialiste 
ale vieții- și 
muncii comu
niștilor, ale e- 

■tteli șl echlOJU 
clallste. Este proiec
tul unui: adevărat 
Cod Moral, supus 
dezbaterii, spre a fi 
studiat, completai, a- 
probat de toți comu
niștii, do Întregul po
por, devenind astfel 

' — lucru firesc I — 
■document al celui 
de-al XI-lea Congres 
al partidului. A se 
înțelege -din asta că, 
in toiul muncii, in 
plin avint constructiv 
al țării, no! elaborăm 
însuși felul nostru de 

■a fi, a Klmll, a trâl, s 
munci, pe măsura a-

• restul avint construc
tiv, decurgind din eL

Important de preci
zat este următorul as
pect : lupta Ia care 
cheamă vibrantul do
cument de etică șl 
comportament comu
nist nu vizează un 
dușman greu identifi
cabil șl abstract ; e 
vorba, In primul rind, 
de lupta cu sine În
suși pe care sintem 
datori a o da fiecare 
In parte și toți lao
laltă, un susținut șl 
continuu proces de 
perfectibilitate comu
nistă. Slnt împrejur 
rări In care o Impor
tantă direcție a ofensi
vei vizează bastionul 
pe care flutură stin
dardul iul EGO, cu 
toate femele in care a 
degenerat de-a lungul 
timpului, 

O""’ " 
SF», ...a .zilnic.1 este' o parte a 
evântaiuluț de racile 
generate da individu
alismul mlc-bnrgber, 
bunăoară. Dacă răul 
trebuie smuls din ră
dăcină, cum zice ro-
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nit, structural, muncitor Industrial, 
dovedind aceasta cu Întregul său 
mod de viață șl de glndlre. ni men
talitatea sa nouă.

Ion Samollă a împlinit acum 41 
de ani. A fost muncitor agricol In 
comuna Parineea din județul Ba-

BEKE GyOrgy

culturală

® SPORT
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• Mi



CARNET

PLASTIC

limbajului 
ritmul

pentru lnlîia dată ho- preț.
tarele patriei lor. Șl, dar șl

că, de
sau și - ’’

vechi j(

o
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Arta contemporană
japoneză „Nanga66

Una dintre direcțiile de o neaști 
picturii contemporane 
japoneze, poate cea 
mai legată de vechile 
gi captivantele tradiții 
ale acestei arte, este 
prezentată in sălile 
Muzeului de artă al 

•Republicii Socialiste 
Romănla (str. Știrbei 
Vodă nr. 1).

Originară din Chi
na Centrală, pictura 
„Nanga" a cunoscut o 
dezvoltare strMucM In 
faponsa secolelor XVIII 
și XIX ; o dezvoltare 
tipică ți independentă, 
alo cărei roade le-au 
preluat, lncerdnd să ie 
dea o nouă strălucire, 
lncepind din l&M, 
membrii societății 
„Nippon Nangaln". A- 
flato acum spre afirșl- 
lul unul Itinerar care, 
timp de un an, le-a fă
cut cunoscuse Întregii 
Europe, cele 3fl de lu
crări care o alcătuiesc, 
«parțlnlnd membrilor 
acestei societăți, au de
pășit, cu acest prilej,

țață prea- rul vegetal șl mineral 
, cu punct al peisajului japonez, 

de plecare In peisaje Nesfirșite 
tipice sau figuri aim- grlurl sonore, 
bollce. Izvorîte din 
inteligența artiștilor, 
dar nutrite de valorile 
culturii, aceste picturi 
Încearcă să se autode
finească In raport cu 
ipostazele timpului, 
dobindlnd prin obiec
tivare caracteristicile 
artei autentice.

Preocuparea do a .
exprima natura, de a d'AJanta (ITO SAN- 
o reda In cele o mie KIAN) — toi așa după 
de apariții diferite ale cum adăugarea unor 

discrete armonii do

dc o neaștept 
pețlme lirică, 
de plecare li ga m fi do 

. uneori 
cu accente puternice 
de negru, slnt folosite 
pentru a sugera ză
pada înghețată (FU
KUDA SEITO), mfire- 
țla vulcanului Mlha- 
raynma (NISHIDA 
OHDO), fascinante În
tinderi marine (KO- 
YANAGUI TANEYO) 
masivitatea zidului
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.MEMORIAL EROIC
23 AUGUST"

Teatrul radiofonic va prezenta 
intre 12 și 23 august In cinstea 
aniversării zilei Eliberării patriei 
de sub Jugul fascist „Memorial 
eroic 23 August". Un ciclu de opi 
emisiuni realizate după scenarii 
care lșl propun reliefarea profilu
lui moral și spiritual al comuniști
lor. al celor care s-au angajat, nu 
o dată, cu prețul vieții. In lupta 
Împotriva exploatării burgheze. In 
lupta Împotriva războiului. In efor
tul uriaș ol Infflpiulrii unei no! 
orLndulrL

Ciclul a fost deschis Ieri cu pre
sentarea In premieră n scenariului

„Linia ferată" de Cristian Mnn- 
ieanu.

Vă Invităm sfi urmăriți in conti
nuare, In cursul acestei săptămlni:

— „Epoleții invizibili" de Silvia 
Andreescu și Th. Mănescn (azi. 14 
august ora 20.40 pr. I).

— „Necunoscutul" de Leonida 
Teotloresca (marți. 15. ora 2D.30. 
pr. 3).

— „Copaci numărați" de Cocsls 
htvăn (miercuri, 16, ora 20.15 pr. 2).

— „Orele fierbinți’ de Lau- 
rențiu Fnlga (vineri. 18. ora 10.20 
pr. 2).

Cetățeanul Ion Irl- 
mla din comuna " 
covcni, Județul 
devenit — de la 
me — subiectul 
sir de reclam..,.: 
tolm cltcva : coopo- avansuri plnă nu-, 
rallva de consum Le- achita avansurile deja 
hilu, Județul lalomi- primite și obligațiile 
ța, cere, să 1 se rosti- asumate. Imperative 
cule suma de 29 200 lei, legale, care nu au fost 
IJECOOP Vaslui — eu- respectate ! Do către 
im de 44 638 Iei; cine 7 De către !m-

Brîn- 
Olt, a 
o vre- 

_____ _r unui 
ilr de rectamnțli. Hăs-

plicit, consumatorilor 
— diferite avantaje, 

umăr,

ma.'ttâ '©'« 638 .
IJECOOP Olt — suma șișl factorii responsa- 
de 107 705 lei ș.a.m.d. bill care vin astăzi ș

el, este pentru artiștii 
japonezi nu numai o 
preocupare spirituală, 

și una de tehni- 
Z, de exersare con
știentă a posibilități
lor de sugestie pe care 
le poate oferi simpla 
mișcare a pensulei pc 

lisate, cu . guprafața albă a pin- 
de stiliza- zeJ. In acest sena, pic

tura „Nanga" se măr
turisește n fi direct 
nflllnta picturii tradi
ționale Suibokuga. Ca
racterizată, tot în pre
fața catalogului, drept 
„expresia liberă n ceea 
ce conține mai pro
fund spiritul uman", 
pictura Suibokuga, ntit 
de caracteristică spi
ritului extrem-orleh- 
tal, Ișl propune folosi
rea aproape exclusi
vă n contrastului de 
nlb-negru cu foarte 
ușoare imixtiuni ale 
unor culori lumlhcja- 
se. Prelulnd această 
tradiție, pictura „Nan
ga", expusă acum pen
tru publicul bucu- 

__ _________ reștean, ’ o folosește 
temporane" ; imagini pentru ■ reda miște-

deși numeroase repro
duceri de artă sau 
imaginile unor ’ 
stampe Japoneze ne-au 
obișnuit cu tehnica de 
mare subtilitate, cu 
modalitățile i 
re specifice, contactul 
direct cu plnzelo do 
mari dimensiuni pe 
care le reunesc sălile 
de artă orientală ale 
muzeului este Încă o 
dată impresionant

Elegant 51 Un de
senate, cu acuratețea 
șl migala caracteristi
ce stampei, picturile 
„Nangn", păstrind ten
siunea austeră a meș
terilor secolului XVIII 
In continuări modeme, 
emoționează deopo
trivă prin simplitatea 
de exprimare liniară, 
mobilă, cursivă. Slnt, 
așa după cum le de
numește Însuși cata
logul expoziției, „pic
turi tradlțlonal-con-

, culoare nu face declt 
să sporească farme
cul unor ramuri În
florite de prun (MA- 
SUDA SHUNKO), al 
unei cascade in răsă
rit (UATASE RYOUN) 
sau al unor captivan
te scene tradiționale 
(YANAGU ISAWA rau 
HAYASHI GORYU). 

Coerenta ordonare a 
■’ ' ' 1 / expresiv, 
__ accentelor, în
săși modalitatea de a 
reda Imaginile da 
farmec distinct 
peisajului japonez 
toate acestea dovedesc 
că pe calea acestei 
transpuneri contem
porane a realității In 
imagini rafinate, ste
nice, artiștii pășesc 
fără șovăieli.

Organizatorii șl rea
lizatorii acestei expo
ziții vor oferi gratuit, 
la încheierea itinera
rului propus, lucrări 
tuturor muzeelor, care, 
de-a lungul unul an 
Întreg, și de-n lungul 
întregii Europe le-au 
adăpostit. Se află 
mărturisită aici Inten
ția limpede de a de
păși sfera îngustă n 
unul simplu schimb 
cultural spre o mal 
largă comunicare spi
rituală ; un mesaj de 
prietenie receptat in 
aceste zile de publicul 
bucur oștean.

Marina PREUTU

Ieri s-a încheiat

în ziua do 13 august 1072, au luat 
sflrșit la Breaza lucrările primului 

"’WAu 
or

ala t. 
Gan

Forum național ni pionierilor, 
fost prezenți reprezentanți al 
genelor locale de partid șl de 
al conducerii liceului „DL-nltrie < 
temlr".

In ultima zi a lucrărilor, au 
aleși din rlndui pionierilor cel

fosî
......_______ 12

locțiitori al președintelui consiliu
lui național.

Pionierii participant! in Forumul 
national au adresat o scrisoare de

vio mulțumire Comitetului Centrai 
al I’.C.It., tovarășului Nlcotae 
Ceaușescu, au lansat o chemare că
tre toți pionierii țării pentru a par
ticipa activ alături de întregul iso
por la Îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Conferința Națională a parti
dului

l-a adunarea festivă de Închidere 
a luat cuvlntul tovarășul Vlrgtllu Ra- 
dullan, președintele C.N.O.P., ad
junct al ministrului educației șl in- 
vățămlntuiuL

Sărbători folclorice
CEAHLĂU (corespondentul „Scln- 

tell", Ion Manea). Locuitori ai Văii 
Bistriței 51 mii de excursioniști din 
toate colțurile țării și-nu dat Inlll- 
nlre Ieri Ia tradiționala sărbătoare a 
muntelui Ceahlău, care s-n desfășu
rat sub streașină verde a brazilor 
ce înconjoară poiana Durău.

Programul manifestărilor a debu
tat cu Întreceri sportive. De ase
menea, s-n vizitat muzeul etnografic _ 
din localitatea Durău. unde comite- devărată trecere In revistă a portu
lui Județean pentru cultură șl edu- "*
rație socialistă n deschis, cu acest 
prilej, o expoziție do grafică. Cen
trul do atracție al manifestărilor l-n 
constituit programul : culturnl-nrțîsUc

de o coloratura folclorică aparte, 
susținut de peste 30. de formații de 
artiști amatori din comunele Cea
hlău, Bor ca, Tarcău. Roznov, Tibu- 
canl și altele. ’

SF. GHEORGHE (corespondentul 
„Sclntell", TSmBri Geza). în ziua de 
13 august, in Volncșll-Covașnn. s-n 
desfășurat tradiționala sărbătoare 
locală „Nedeia mocănească’ — o n-

lui. dansului și a datinilor de pe 
meleagurile județului Covnnna. In 
„avanpremieră6, consiliul județean da 
cultură șl educație socialistă a or
ganizat In ziua de 12 august un sim
pozion Intitulat „Folclorul volnes- 
teun°. tn cadrul căruia etnografi, 
muzicologi, corefrrafi au prezentat 
Interesante comunicări științifice.

Din tonul in care 
sini redactate adrese
le s-nr părea că avem _... . . 
de-a tace cu un hoț culuj lucrurile 
deosebit de rafinai, ' decurs altfel, 
care, nu se știe cum, 
umblă din loc in 
și — noaptea, 
zut de nimeni — bagă 
mina in avutul obștesc. 
Din conținutul lor in
să-. Dar să luăm lu
crurile de in capăt, așa 
cum s-au petrecut

După cum se știe, _
mierea este unul din
tre produsele agro- 
ailmcntare deosebit de 
căutate pe piață ; de 
aici, necesitatea unei 
producții dt mal mari, 
de aici înlesnirile șl 
avantajele de caro se 
bucură crescătorii de 
albine. înlesniri șl a- 
vantaje firești, 
te să stimuleze ;

loc 
nevfi-

vantaje firești, meni
te să stimuleze ; In 
fața lor Insă unii șl-au 
descoperit „vocația" 
de apicultori. Este șl 
cazul Iul Ion Irimla. 
Tentat de dșllgul fă
ră muncă, dornic de 
înavuțire, el a Înce
put să contracteze in 
stingă și in dreapta 
cu diferite coopera
tive sau IJECOOP-uri 
in vederea unor vii
toare livrări de miere. 
Apicultorul ad-hoc 
pretindea imediat a- 
vnntajele — familii do 
albine, Inventar de 
specialitate și bani, In 
special bani I — și— 
promitea miere. Pro
dus pe care unele din
tre unitățile mențio
nate nu l-au văzut 
Insă nici măcar In cu
loare.

Cum de a fost po
sibil 1

Verificăm actele, 
stăm de vorbă cu fac
torii do răspundere din 
cooperative, din con
ducerile Întreprinde
rilor județene. T. L 
trebuia să poală L. 
cheta ’ contract nn-

lea sa, comuna Brin- 
covenl ; lui trebuia să 
1 se verifice baza ma
terială o contractului 
încheiat, trebuia să
nu l ie acorde alte . .. . .. .
avansuri plnă nu-și cu tendință de a lua

■■ ■ ■ de ja societate cit
mai mult șl a-i da dl 
mai puțin, Încearcă u- 
noori să se Înfrupte 
din aceste Înlesniri și 
avantaje, să le detur
neze de la rostul lor. 

șl Este surprinzător insă 
se pling procuraturii modul In care anumițl 
șl miliției I Nld mă- salarlați înțeleg să-și 
car In comuna escro- exercite alrihuțllle cu 

” j^nu nu ezrc au fosi InveșllțJ, 
Do ce 7 să aplice legile, nor

mele noastre elice. 
Spiritul de răspundere 
este înlocuit eu Ires
ponsabilitatea, exigen
ța cu toleranta, buna 
gospodărire a banului 
public cu risipa. Oare 
acești salar lăți acțio
nează singuri. In pus
tiu 7 Organizațiile de 
partid din unități, co
muniștii de acolo ce 
fac 7 El nu se simt — 
Intr-un fel sau altul 
— datori să intervină I 

„Comuniștii trebuie 
să fio luptători Intran
sigenți împotriva în
călcării principiilor so- 

orlelror incercărl de 
ca însușire prin abuz, nc-

Unll, puUnl la niumu, 
e drept, cu o menta
litate Jafestată de a- . 
pucflturl negustorești.

Corespondenții
„Scinteu" transmit

Viitoare centre 
urbane

anchetă 
socială

Contractele se n- 
vizeazâ dc consiliul 
popular ; de ce să mol 
verificăm șl noi ?! se 
miră Romulus Crețu, 
președintele coopera
tivei de consum Pla- _______ ____ ____ _
tra Olt, de care apar- clalhle sie muncii, a 
țlnc comuaa. oricăror încercări de

Birocrația — in ea însușire prin abuz, ne- 
ncasă ! In 1071, deși cinste sau înșelăciune 

a roadelor actlvltsțll 
altora, să combată cu

Pină in prezent, In județ s-au 
elaborat schițele de sistemati
zare pentru 44 comune. în une
le localități au început să ac 
contureze, viitoarele centre ci
vice In comuna Baru Mare se 
află In construcție un oficiu 
P.T.T.R., Ia Sălașul de Sus — 
un nou cămin cultural. Iar la 
Lăpuglu, Orăștloara de Sus și 
RIul de Mori s-au terinlnat — 
sau slnt in construcție — dis
pensare medicale, Cele 8 comu
ne din Județ, caro in următorii 
10—15 ani vor deveni centre cu 
caracter urban, cunosc de pe n- 
cum freamătul șantierelor' de 
construcții. Astfel, In comuna 
Dobra a fost dat In folosință 
primul bloc dc locuințe — pre
văzut cu unități comerciale la 
parter, tar alte două blocuri a- 
sem&nătoare se află In stadiu a- 
vansat de execuție In comunele 
Ula sl Geoaglu.

I. I. nu-șl executase 
declt o parte din con- _____, __ ,___ ___ ___
traci — fiind incă da- fermitate parazitismul, 
tor cooperativei — tendința de trai pe 
Romulus Crețu, I* ......... ...... ..
oferit... un nou con
tract pentru încă...
3 (XX) kilograme miere I

— Cooperativele In 
cauză au procedat gre
șit -- ne-n spus Ion 
Spiridon, director co
ordonator al IJECOOP 
Olt ; nu s-au interesat 
ta noi, ia cooperativa 
de consum pe raza că
reia domiciliază I. L, 
s.ă vad! dacă acesta a 
mai încheiat sau nu 
vreun contract

Frumoase vorbe I 
Numai că, !a rlndui 
său, și IJECOOP OR 
a procedat la fel : a 
încheiat contracte — 
fără asigurările de ri
goare — și cu produ
cători din alto locali
tăți ! toți ceilalți vlnovațl —

în realizarea scopu- o aplicăm cu toții : 
rilor sale social-eco- fiece om al muncH, 
comice, 

cheia - contract nn- iivuaL 5 «««««.
LmaF.cu.’ccop«ratlva de tejlnlBmlriiiotcrăjpho4in'Jf.s>!!i“Ș AmiAKJU 
consum din locallța- .ducătorilor! — ci.. -Emlllan ROUĂ

' miwî « sb ■(« jitia

l-a seama sodelățll" — 
spun normele vieții și 
muncii comuniștilor, 
ele eticii și echității 
socialiste. Aceste nor
me nu slnt făcute să 
le recUfim In ședințe 
festive ; ele reprezintă 
o chintesență a pozi
ției comuniștilor 'In 
viața de zi cu zl șl 
trebuie să fie aplica
te In viața de zl cu zi. 

Legea — !n fata că
reia vor apărea !n cu
rin’! Ion Irimla, cei
lalți vinovați din 
punct de vedere penal 
— o aplică anumite 
organe de stat, anu
mit! funcționari do 
stat.

Etica — la fața că
reia trebuie chemați

Fișa străzii"
44 000 mp construcții străzi. 

8 km de drumuri. 10 hectare 
amenajări și extinderi spații 
verzi. 7 bazo sportive, ștranduri 
și solarii — tată numai citeva 
dintre numeroasele lucrări edl- 
litar-gospodărești realizate prin 
muncă volunlar-patrlotlcă de că-' 
tre cetățenii municipiului Rm. 
Vllcea. Inițiativa lansată la în
ceputul anului de către edilii 
municipiului, sub deviza „Fișa 
străzii* — o veritabilă oglindă 
a acțiunilor gospodărești de pe 
fiecare stradă In parte — n În
registrat noi șl importante 
succese. Valoarea lucrărilor, exe
cutate pipă ncum reprezintă 
peste 95 1a sută din angajamen
tul anunL ■

_____ . sod etatea 
noastră creează diferi-

fiece comtinlsj.
Pictorii în mijlocul 

constructori lor
Pe platforma industrială din 

Ttrgovișle,' In preajma mari- 
- lor hale care conturează uzina 

de oțeluri aliate și cea do strun
guri, s-a deschis o tabără . de 
pictură, caro reunește numeroși 
membri al Uniunii nriișiilor 
plastici. Pe șevaieto nu fost 
surprinse primele momente sem
nificative din munca de edifi- 
care a noilor obiective Indus
triale, figuri reprezentative dc 
constructori. Tabăra vn fi des
chisă plnă spre sflrșltul Junii 
sep'.embrla. Apoi, cele mai bune 
creații vor fi reunite In cadrul 
unor expoziții ce so vor orga
niza în localitate.

• „UAllBAȚl CUMSECADE*, pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 
Scenariul : Jăn Solfivlt Regla : Jo
sef Rezuclui. Cu : Vlado Muller, En
rol Macheta, Jan Trlska.

Distins cu PREMIUL PRINCIPAL 
la Festivalul filmului de la Karlovy- 
Vari’ - 1072.

'•ivii
© J.NIKOLETINA BUBSAC", pro

ducție a studiourilor iugoslave. Cu : 
Dragomlr Paj ie. Milan Srdcc.

Bursnf, eroul legendar, este un 
partizan Iugoslav a cărui - drama
tica existență este evocată Intr-un 
film-boiadă.

Pentru servirea In concilii! optl- facere a produselor proprlL O
me, civilizata, a cetățenilor. In iu- preocupare deosebită se acordă
doțul Vaslui s-au construit, in ultl- " ‘ " 
mii doi nni. 4 complexe dc servire 
noi. Recent, a fost deschis In mu
nicipiul Birlad un complex meșteșu
găresc mixt, cu patru niveluri și 
parter, cel mal maro din județ,’ cu o 
suprafață productivă de 1 400 mp. 
După cum ne-a relatat tov. Pom
pei , Gabărt. președintele U.J.C.M., 
unitatea cuprinde secții cu pro
ducție de unicate șl de mică serie, 
de confecții, încălțăminte, mnrochl- 
nărle, tricotaje, un magazin de des-

extinderii producției de covoare do 
Up oriental. în prezent, există sec
ții de covoare înnodate (tip orien
tal) in Vaslui, Huși și NcgreșU. Se 
va extinde șl activitatea sccțllloi 
profitate pe produge din lemn pen
tru'export si nevoLIc interne (i 
sete incrustate, obiecta decorați 
cuiere, produse de artizanat 
lemn). ,

V. 1ANCU 
corespondentul „Sdnteii

sa ofia’ln acest an la cea do-a 3-a .edijie Timp do o lunâ 16 sculpiori

duâ, eniuziaslâ, pe care o desfâșoarâ a . momentul închiderii taberei, rezultatele acestui an vor

ftUrt=a”'° U"F! .. ..... p“d'" r 1 . Slnt rezultate pe care le aonm, pe caro le a^eptam
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Prestări
de servicii la sate

j «SI, «V «-■«» *
a drepturilor bănești 
irințlîor din comune.

PROGRAMUL I
17,3® Deschiderea emtstunlL 

de limba rusă. Lecila a 
Prezintă coni. dr. Victor
cenco.

1B,®2 Căminul. Apropo, totul des
pre— bărbați. Emisiune de 
Galina Entșteanu.

1B,«O Ecranul — emisiune de nc- 
tualitata șl critică cinemato-

31.03 Săpâmlna tn Imagini.
1®,SS tcoi de acri. , ,
10.30 Telejurnal a In cinstea zilei 

«le S3 August — marea între
cere ta zl.

E5.63 netlector.
39.30 Roman foileton : „Rațiune șl 

sensibilitate". Ecranizare după 
romanul lut Jane Austen, tn 
regia iul Dents Constanduros. 
In rolurile p-lndpalo : Ioana

Cura 
16-a. 
Vns-

David, Ciaran Madden, Isabel 
Dean, Millon Johans. Seria 
I : „Plecară <lln Norland", o 
producție a studiourilor 
U.n.C. Londra.
Prim-plan — Inventatorii. E- 
misluiie da Alexandru Starit. 
Imaginea Mihail Romoșcu.

l,U 85 Înțelegem muzica — elclu 
de educație muzicala prezen
tat de Leonard Dernslaln a 
Aaron Copland.

îî,S3 „U de ore" » Contraste tn 
lumea capitalului.

PnOGBAMUt a
Năzdrăvanii... Joacă șah 
emisiune de Erika Pelrușa ș! 
Tatiana Slreleaau.

i Concert Chopin. La pian Li
dia Gychtotowna. In pro
gram : a Studiul In do minor 
op. S$ nr. H o Vals In la 
bemol op. 4i i Două mazurci 
a FantBzie-lmpromptu op. M; 
Nocturna In do diez minor. 
Romantlc-club — Emisiune cu 
tinerii da la urina „Automa
tica".

83,3 Cronica literară.

»9,M

Filme documentare
pe ecranele Capitalei

ProrîncHl ale stutlloarllor 
„Bucureștr, ,,A1. Sahla“ 

„AnlmaJllm“
Palrta : Lucrările Conferinței Na

ționale a P.C.R. ; Scala s După 20 de 
ani ; Luceafărul: Traian Vuln : Lu
mina : Munții Apuseni ; Festival : 
Sub soarele de mal : București, Fe
roviar : Dezertorii : Favorit : Asalt ‘ 
Central : Orizont științific nr. 6/072 
Doina : Universuri picturale : Excel
sior, Meiodta, Gloria s Sfi treacă 
vara ; Grlvița : Omul nostru : Bu- 
zcștl, Drumul Sării : Africa *72 Re
publica Populară Congo ; Dacia : Șl 
medicii au Început să filmeze : 
Bncegl « Africa *72 Republica Unită 
Tanzanln ; Ciulești : Africa *72 Re
publica Democratică Sudan ; Cotro- 
eenl : Africa *72 Republica Arabă 
Egipt ; Pacea : în țara Scverlnului : 
Crlngașl : De Anul Nou : Floreasca : 
Lăutarul ; Volga : Africa "72 Africa 
Centrală ; Viitorul s Miniaturi pen
tru maluri ; Aurora, Moșilor : Africa

»

• „RĂZBOIUL MINELOR", pro
ducția a studiourilor din IL P. Chi
neză. Scenariul : Liu Chl-huL Re
gla : Tang Jlng-chL > >

Filmul reînvie o pagină eroică din 
lupta poporului chinez Impotrivn 
vadatorllor japonezi.

■72 Republica Zambia ; Munca 14—16 
august : Clucurencu ; Mutica 17—20 
august : Muzeul ; Cosmos i Atenție, 
pietoni ; Flacăra : Pas cu pas : Aria: 
Orizont științific nr. 3/072 ; Rahova i 
Africa *72 Republica Algeria : Pro
gresul : Balerin albastră : Flamura : 
Africa 12 Republica Zair : Laromet s 
Dincolo da povestea de dragoste.

Producții ale studiourilor 
din alte fărl

Doina ! Faima ursulețului (R. P. 
Polonă). Dacă aș ti (R. P. Polonă). 
Cea mal mică ploicică (U.R.S.S.). 
Potcovaru șl sărăcia (U.R.S.S.). Al să 
vezi tu (U.R.S.S.). Puișorul curajos 
(R. S. Cehoslovacă) : Unirea : Luna- 
hod I (UJLȘS.) : Ura : Soția scul
ptorului din Polickn (R. S. Ceho
slovacă) : Ferentari : Raidul (R. P. 
Polonă): Miorița s. DL Tau apare 

• - - “ ■ i Da-
Mini

(R. S. Cehoslovacă) ; Popular 
nno (R, P. Polonă) ; Vltan s 
(R. P. Polonă).

— Mă întrebați In ce măsură 
crescut inițiativa șl > răspunderea 
consiliilor populare in • conducerea 
vieții social-economic® pe plan lo
cal ? V-n-ș propune să căutăm răs
punsul la fața locului,’ in comune, 
orașe șl municipii.

Propunerea do a purta, pe teren, 
o asemenea discuție ne-a fost fă
cută de ingJ Ion Tudor, prim-vl- 
cepre^edlnto ni Comitetului executiv 
nl Consiliului popular Județean Con
stanța. înainte de a porni la dram, 
II rugăm să de prezinte succint mă
surile luate pentru descentralizare 
de către consiliul popular județean.

— în spiritul prevederilor Legii 
57, prin botărlrl ale consiliului popu
lar șl decizii ale comitetului său 
executiv, au fost adoptata măsuri 
pentru trecerea unor instituții șl ac
tivități economice șl soclal-culiurale 
in Bubordined consiliilor populara 
locale. In subordlnea Consiliului 
popular ai municipiului Constanța 
au fost transmise, încă din primul 
semestru al anului 1070, răspunde
rile de a conduce organizațiile co
merciale locale, de transport In co
mun. Întreprinderea de gospodărie 
comunală șl! locatlvă, tar din lu
na decembrie a aceluiași an, 
Întreprinderile de reparații șl con
strucții. Numai după citeva luni 
de la adoptarea acestor mă
suri — ca urmare a eficienței lor ■— 
au fost tranșferate In competența 
municipiului, jn orașelor șl comune
lor, unitățile sanitaro umane, școli
le, cheitulellle bugetare pentru In-

ol consiliului popular, ne infor
mează :

— Plnă la aplicarea corectă a le
gii, eram niște simpli intermediari 
intre cetățeni și județ. în domeniu) 
gospodăriei comunale, de pildă, adu
nam propunerile oamenilor șl le 
trimiteam la județ. Nu aveam nici 
dreptul ?! nici posibilitatea materia
lă de a le da curs. Practic, Județul 
hotăra totul, chiar șl ce stradă anu-

" i'j ș

no! răspundem de destinele carna
ției.

Vizităm șl alte localități. Pretu
tindeni, primăriile au căpătat drep
tul de a conduce întreaga viață ko- 
clal-eeonomicfl. Totuși In mal mul
ta comune șl orașe s-a făcut o re
marcă : la aceeași structură organi
zatorică, consiliile ■. populare trebuie 
să facă față unul volum de probleme 
incomparabil mal mare și mai com-

trețlnerea |?I; gospodărirea acestora, 
precum plata? drepturilor bănești alo 
tuturor salai1

In sDrșit, lncepind de la 1 iulie a.c-, 
au fost trecute in atribuțiile orga
nelor- subordonate județului Întreaga 
rețea de gospodărie comunală șl 
iocaUvă. morile cu regim prestator 
din mediul rural, activitățile de a- 
slstență socială, unitățile școlare d- 
toate tipurile; etc. în concluzie, duo* 
cum se poate conștata. am .acorda’ 
prioritate In descentralizare acelor 
activități care, prin specificul lor 
au legătură nemijlocită cu cerinței*’ 
populației. Am'pornit de in Ideea ri5 
terenul :el mal fertil de man’festn- 
re a răspunderii 51 inlfolive! locale 
li cnnst'lule •sectoarele de intere1' 
public. în fond, acesta »ste șl sen
sul legii — do n da poslbllitalea or
ganelor locale — comunale, arășe 
naști jl municipale — «ă-și perfec
ționeze activitatea In rnport> de ce
rințele populației.

Ne deplasăm la fața locului. In o- 
rașe șl comune. Primul popa? ii fa
cem la Cernavodă. Cezar Gheor
ghiu, secretarul comitetului executiv

me urma să se repare In orașul nos
tru, șl clnd e mai bine că se repare, 
j! cum trebuie să ee repare j.a.m.d 
Astăzi, prelulnd atribuțiile confe
rite de lege, «Intern In măsură să nc 
gospodărim singuri. O secție a în
treprinderii de specialitate s trecu’ 
in suhordlnea noastră. Puni nd acum 
noi răspunderea de a conduc® sec
ția creată. a trebuit să facem ana
liza amănunțită a activității «ale 
«fi găsim noi posibilități locale d< 
sporire a capacității el. Ca urmare 
lin aceleași fonduri, reușim In pre
sent «ă efectuăm cu TO la sută mai 

, multe lucrări Ie întreținere, să re
zolvăm mai multe nevoi ale orașu
lui. Cu alte cuvinte, acum noi, cel 

ta primăria locală, hotărhn șl toide

52

plex dedt cel existent înainte de Le
gea 57.

— Intr-adevăr, ase stau lucrurile, 
confirmă ți iov. prim-vlcepreședlnte. 
Prin reorganizarea întreprinderilor 
ludcțcne, am reușit «ă asigurăm In 
(Secare localitate personalul ncce- 
iar, lrnnsferirtdu-1 de la Județ la 
•nunldplu. ta orașe șl comune. Este 
razul actlvltățy ' comerciale, de ros- 
ladărțe comunală ș.a. tn schimb, 
■ncercflrile noastre de a crea si la 
ilvelul consiliilor populare subordo
nate Un aparat de specialitate — mai 
lies In domeniu! construcțiilor — 
n-au avut sorți de izbindă. Pentru 
că unele acte normative In vigoare 
- de pildă, H.C.M. 193-1/1 tJffl) și 
1(05/1939 — nu dau posibilitatea co

mitetulul executiv consiliului
popular Județean să ia măsuri de or
ganizare a aparatului consiliilor 
populare subordonate tn funcție de 
complexitatea sarcinilor șl de ce
rințele locale. Socot că aceste regle
mentări trebuie revăzute de urgen
ță de efllre forurile tn drept In epi- 
ritui indicațiilor dale dc către Con
ferința Națională a partidului.

— Recenta Conferință Națională 
a partidului a cerut, In continuare, 
ndlnclrea procesului de creștere a 
răspunderii organelor locale pentru 
conducerea întregii vieți economlco- 
soclalc. Ce măsuri intenționează să 
in, In continuare, In acest scop, con
siliul popular județean-? •

Imediat după eonferințfi am 
; trecut ia studierea posibilităților tre

cerii In competența consiliilor popu
lare subordonate a unor noi sec
toare de activitate. Astfel, ne gin- 
dlm ca intr-o primă etapă aă trecem 
in subordlnea municipiului Con- 

' stanța unitățile. culturale și centrul 
profesional și tehnic. Ne gindlm, 
totodată, să găsim o formă adecvată 
de organizare a industriei locale, 
care să răspundă in același timp șl 
cerințelor tie eficiență economică și 
cerințe! de îndrumare Ideală din 
partea consiliilor populare munici
pale și orășenești. Aplicarea, in .to
talitate, a Legii 97 solicită, tn conti
nuare, perfecționarea In mml cores
punzător n unor acte normative — 
mal exact punerea lor de acord cu 
noile realități. ILC.M. nr. 482/1071,. 
de pildă, interzice darea In admi
nistrarea consiliilor populare orășe
nești a fondului locativ, pe conside
rentul că acestea au In subordine 
activitate restrlnsfi șl nu pot organi
za o întreprindere. Dar situațiile 
diferă de la caz ta caz ; or. hotări- 
rea nu ține seama de aceste partl- 
cularltățL Orașele Hirșova șt Man
galia. din județul nostru, de pildă, 
au de gospodărit un fond locativ 
destul da mare. '

în județul Constanța, ca și In alte 
părți de altfel, s-au făcut pași se
rioși in domeniul descentralizării, 
creșterii răspunderii și autonomie! 
funcționale a organelor locale. Esen
țial este acum ca, pe baza acestei 
experiențe, a Indicațiilor date . de 
Conferința Națională a partidului 
să se ia noi măsuri pentru perfec
ționarea actlvitălll organelor locale, 
pentru creșterea răspunderii aces
tora tn conducerea întregii activități 
ce se desfășoBră pe teritoriul lor.

Mihal lONSSCU

Zilele acestea. In comuna Cns- 
tranovo a fost înființată, pe 
lingă cooperativa de consum, o 
secție de zldari-zugravl, iar Ia 
Ișoinițn — o secție do cojocă- 
rie; De la începutul anului 
plnă în prezent, in comunele
județului au luat ființă, pe lin
gă cooperativele de consum, 30 
secții de producție și prestări 
de servirii, numărul lor total 
ajunglnd acum la 883. In flecare 
comună din județ există In 
medie die 9 secții sau ateliere. 
Plnă la sflrșltul anului vor mal 
lua ființă peste 400 de noi 
secții si ateliere, care vor con- 
irlbui la diversificarea prestă
rilor de servicii Ia sate.

|
r

policlinica
Mediaș, In vecinătatea 

spitalului municipal, a fost dată 
In folosință o mare șl moder
nă policlinică pentru aduițl și 
copil» Noua unitate dispune de 

' 30’de cabinete pentru consulta
ții, precum ți de o secție chirur
gicală. Policlinica' este înzestra
tă1 cu aparatură medicală per
fecționată șl a fost încadrată cu 
personal de înaltă calificare.

54 VASLUI :

Valori bibliofile
In cadrul „Anului Internațio

nal al eărțli’, la biblioteca mu
nicipala din Bl riad s-a des
chis expoziția de carte „Valori 
bibliofile șl documentare blrlfi- 
dene". Sini expuse exemplare 
bibliofile de mare valoare, prin
tre caro : evanghelia In limba 
slavonă, editată ia Moscova In 
17X1 pe hirtle de mătase (veri
tabila bijuterie de artă), ediția 
prlncepș a „Istoriei creșterii 
îl descreșterii puterii Imperiu
lui Otoman" a iul Dlmllrie Can- 
temir, prima Constituție a Prin
cipatelor Unite, o cronică a Iul 
Gheorghc Șlncal cu autograful 
iul Cezar Boltise, și altele.

*

A
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noastre, al păcii în lume. F

dreapta) bii

(Agerpres)

PAKISTAN .* Un sfert de secol de la cucerirea
iele.

independențeia
I

I

ni rea la conducerea țării a gir 
lui președintelui ZulfJkar Aii

1

in-

Minerii comprimă timpulcăt-

(Urmare din pa®. 1)
m). Un

. C. R.

chea română M 
nit cuplul sovietic

sporturi 
autoritar 
olimpice

de 1„2.2 
caracteristic

cu1- 
au

....... . ........ ,-------.ci 
tulul șl Consiliul Națlo- 
' >’,lel Pionierilor. Au

lungă perioadă de regres pe pta- 
l rezultatelor, ca abia Ln 1568 aă

pregălire din următoarele Băptamlnl, 
fîtudcflj in box, e posibilă creșterea 

" ' 1 ds formă In numai două

iul rind, trebuie arătat că, 
ldndu-se experiențele de la

de o parte, forței ca
pe de altă parte, lalen- 
decit capriciilor ei de 
altfel. In alte cazuri a- 
fedarăția a pui accent

Echipajul românesc B-a clasat 
lotrul 5.

partida a fost nmlnată pentru mlinc. nartidnat nehine rlln iabupă cum SC ,tie, după 13 partide, ^M^puXnă
ilscher . |U| național dc oină reze

ollm- 
î de 

__mpețl ; In văzduh Ișl 
iau" zborul zeci de porum- _•=—. ? emo-

Mărșăluitorii la drum pentru cucerirea „Marelui premiu al ziorului „Munca"
Foto : Gh. Vlnțlli

Ieri după-amia- 
ză, pe lacul Beetz 
de Ungă Branden
burg (R.D.G.), s-au 

finalele

Este ln curs de Înfăptuire un vast 
1—'**' irigații in bazinul Indu- 

" " două mari ..rezervoare'

Însemnări de călătorie

nil total al medaliilor olimpice vin 
aă stimuleze pe cel mal talentat! ți 
mal reprezentativi atlețl înotători

pe calea dezvoltării
Drumul spre Islamabad, noua șl 

moderna capitală pakistaneză, rldl-

scorul este favorabil iu! 
8-5.

FOTBAL

competițîe 
, glob — 

ite, ln drumul el 
Mttnchen, pămîntul

Pe „Podul prieteniei", numeroși cetățeni asisifi ți aplaudâ momentul solemn clnd flacfira olimpicâ 
dintre Bulgaria și România (fotografia din stingă). Torța sacrâ rirâbale primii metri pe teritoriul r

_ FERI, LA ORA 11,20 SCHIMB T---------
NESCU, MIRCEA DOBRESCU, ANDREI

Do ieri, flacăra olim
pică — simbolul Ideii de 
pace șl prietenie, sub- 
care se desfășoară, din 
vremuri străvechi,- cea 
mai mare competiție 
sportivă de pe glob — 
străbate, ln drumul el 
spre Munc' 
Român lei. 
marcant prin el 1 
dar mai ales prin fap 
că traseul torței sacre 
parcurge îrf . premieră 
țara noastră, schimbul 
ștafetelor purttnd flacăra 
olimpică a prilejuit —. In 
intrarea In țară, la Giur
giu, pe „Podul prieteni
ei", șl apoi piuă la Bucu
rești — momente emoțio
nante, de real entuziasm, 
MII, zeci de mil de cetă
țeni de pe întreg trase
ul parcurs Ieri au apla
udat pe purtătoril.fțorțel, 
recunosclnd, desigur,- In 
rlndul acestora, pe - unii- 
dintre "cel mal mari» 
sportiv! de Ieri șl de azi 
al României — medallaț! 
olimpici, campioni șl re
cordmani națlonalL

„.Duminică, 13 august, 
ora 11,10. Dinspre Ruse, 
ultimul schimb al ștafe
tei olimpice bulgare — 
canotorul Atanas Jclev 
— sosește cu flacăra o-

Campionatele europene feminine do canotaj academic

Echipa/ul românesc de vîsle
din nou medalie de aur

Excelenței Sale
Domnul ZULFIKAR ALI BHUTTO

Președintele Republicii Islamice Pakistan

I trece hoîarul 
românesc (foto

DE ȘTAFETA PE „PODUL PRIETENIEI0 0 LEON ROTMAN, NICOLAE MARȚI* 
ANDREI IGOROV-. e ASTAZI, DE LA BUCUREȘTI LA SIBIU, VIA PITEȘTI, 

RM. VECEA <"
llmplcâ. Pe imensul „Pod cele-mal puternic#, sț tătari. In Incintă. torța
al prieteniei", la .granița .zice unice. O bucurie lă- sste purtată da multipla
dintre Bulgaria șl Româ
nia, are Ioc festivitatea o- același timp, pentru ce. o națională
flclală ocazionată de a- să fie, pentru ce1 o ' Ră> Ierta Buf
cest eveniment Iau cu- trebuiască să fac acolo, __ ______
viatul Nlcolno Andonov, ta MOnchen, în disputa pice este
vicepreședinta al Unlu- sporuri! șl loială pentru tromj *'

„______ nil bulgaro, pentru edu- medaliile olimpice'.” _  —
Eveniment . cațle fizică șl sport, se

cretar general al Corni- apoi
liauiui Ul.LU.ipiU IJIllHHl. țl

Emil Ghlbu, vicepreședin
te al C.N.E.F.S.. membru 
al Comitetului olimpic 
român. Ștafeta olimpică 
este preluată npol de 
sportivii noștri. Pe pri
mul kilometru de pe te
ritoriul românesc, fla
căra este purtată mal In
ti 1 de fostul dublu cam
pion olimpic In 11336, cn- 
nolstul Leon Rotmnn. Ea 
este transmisă npol blne- 
cunoscutulul 3 
greco-romnrie I .
MnrtIiic?cM,„una din spe-^-enta 
ranțcle romanești la „o- nubil 
Slada î^mtacheMxa". jjravu> ști. .Maior Coravu,

In.e, în timpul șl tn jntlmplnarea flăcării cești, va trece prin Ptața
acum după ce tun purtat ol'mpice au loc spontan Victoriei, pe la Arcul do

-»« u — spV' mntdfcxtări de simpatie, Triumf, sir. Clmplna, bd.Martlnescu la ap!audă cu entuziasm. ■predarea ștafetei urmălo- - ....
rulul schimb, boxerul 
MIreea Dobrescu, fost 
medaliat olimpic — om 
încercat emoții dintre

■ zlce unice. O bucuri# iă- sste purtată de
untrică, stimulatoare, ln • campioană ți recordmană 

‘ 1 la atletism Va- 
___  Bufanu. Sosirea pe 
stadion a flăcării 

anunțată 
1 văzduh

_____ , ___________ _ ______ Flacăra își continuă bel. Stat momente 
Însuși,__ cretar general al Gonii- apoi j. drumul,purtată {Ioriale.
faptul tetulul olimpic bulgari și pinft la intrarea fn orn- s^a Inserat. La lumina

medaliat olimpic, canolst 
ca șl Rotmnn, Andrei 
fgorov. în continuare, pe 
traseu, oleargă atlețl, ci
cliști. motodcllștl. Ștafe
ta ajunge spre amurg In 
comuna 30 Decembrie, 
unde este preluată de 
sportivii din municipiul 
București. ■ Pe traseul că
tre intrarea ln Capitală,' 

ă npol bine- mB( departe pe Ma- 
luptățpr /ie nistrala uNord-SUd; Iri 

Nlcolae pLața unirii, Piața

șui Giurgiu de un nit reflectoarelor, pe marele 
. . .. . .3..—^ stadion bucureșlean festi

vitatea primirii flăcării 
olimpice continuă. Au loc 
demonstrații dc atletism, 
ciclism, judo, gimnastică. 
La ora tind Închidem pri
ma ediție a ziarului, alțl 
șl nlțl sportivi cunoscuțl 
poartă torța spre Casa 
Centrală a Armatei. în- 
tr-o cupă amplasată ln 
scuarul din fața clădirii, 
ea va inepta pină azi la, 
ora 7. In cursul zllelj . 

■O"fcs ștafeta -IșUva™4»nU npa, 
iul drumul plnă la Sibiu, peșoseaua __

ivu, Btr. Maior Corayu, un itinerar care, ln Bucu-

flacăra ol
nea N. '..... .............
predarea ștafetei urmălo- O ceremonie specială pri

lejuiește sosirea flăcării 
olimpice pe stadionul „23 
August". în tribune ge 
află drea 66 0OT do spec-

l Mal, Calea Grlvlțcl, 
josenun Chltila șl apoi 
piî la Tltu, Pitești, Rlm- 
.itcu Vilcca.

Canotoarele noastre au fort fina
liste ieri șl ta probele de 4-5-1 vlsie 
(probă ta care ln ultimii patru ani 
România a cucerit de trei ori me
dalia de aur : in 1G53 șl 1070 ta Grii- 
nau. In 1&71 Ja Copenhaga), precum 
șl ta 0--1, .specialitate" Ln care, de 
OBcmenea. româncele b-ou Mtutkt a- 
proape cu regularitate printre meda
liate. 2

După finala de simplu, ce a fost 
dțtlgata in mod surprinzător de 0- 
landeza Marfa Dusarfdoorp, a urmat 
cursa decisivă a probei de 4-1-t vîsle. 
Ea avea eă reconfirme clasa canotoa
relor noastre. Instalate la conducere 
Încă de io plenare, româncele au ră
mas pe primul plan plnă la eoaire, 
reușind să „respingă" asaltul din fi
nal ăl echipajului sovietic. Succesul 
lor esta cu stlt mal valoros #1 mal 
semnlflcaîlv cu cit a fost realizat dc 
un echipaj format recent, altul do
cil cel cc dștigase titlul european a- 
nul trecut N0M0 campioane continen
tale sint Teodora Untaru, Marinar» 
Siriglorzan, Maria Mleș», Ileana Kon- 
doroczl, 31 aria Gheață (drmncl).

DIN TOATE SPORTURILE
TENIS

disputat __
campionatelor eu
ropene feminine 
do canotaj aca
demic. în cea 
dinii! Anală ‘ a zi

lei s-au întrecut echipajele de 
4+1 rame. La start, in afara redu
tabilelor echipaje ale Uniunii Sovie
tice, R- P, Germane, Olandei. 11. F. 
a Germaniei, s-a aflat șl o „barcă ro
mânească , cu o formație ln care fi
gurau nu mai puțlh do trei debu
tante (Gcorgela Funsrlu, Marla To- 
perzer, Georgeta Ion eseu), alături dc 
experimentata Doina Mia șa (cirmocl: 
Mariana Neddln).. Cum era șl dc aș
teptat, • victoria a revenit canotoa
relor sovietice (învingătoare șl anul 
trecut,.la ediția CJE. de la Copenha
ga), care s-au detașat Încă de la ple
care sosind cu un net avans fața de 
echipajul R.D.G., clasat al doilea ic®

ln prezent la o competiție lntcma- 
ț tonală care ac desfășoară la Elche. 
Fotbaliștii români au Întâlnit forma
ția F.C. Elche eu care nu terminat la 
egalitate : 1—L 0 După disputarea a 
12 etape, ln campionatul de fotbal 
al Suediei conduce echipa A.T.K. cu 
18 puncte, .urmată de Aatvldaberg 
— 17 puncte, Norrkoeplng — 16
puncte sl Oestor — 10 puncte.
0 In etapa a 12-a, formația Lands- 
krona (viitoarea adversară a echipei 
Rapid București ln „Cupa .cupelor") 
a Jucat in deplasare cu ethlpa Oe-

Astazl încep la Toronto Întrecerile 
campionatelor interhațiOEalo de te-,' 
riLs ale Canadei, - competiția caro 
reunește 70 de jucători și 23 da Ju
cătoare din mai multe țări ule lumii.

Favoritul nr. 1 al probei de simplu 
bărbați a fost desemnat campionul 
român Iile Năstase. Ceilalți favorlțl 
sint in ordine : spaniolii Mantiei 
Orantes și Andres Gimerto, cehoslo
vacul Jan Nodes, sud-africanul Bob _ ____ _______________ ____
Ilewltl, francezul Patrick Proixy, robro în fața căreia a codat cu nco-
llaltanur Adriano Panalla șl france- rui de 1—2. Echipa Norrkoeplng

» ((tare va Initial in *,Cupa U.E.F.A."
pe U.T. Arad) a învins pe. teren pro
priu cu 4—2 formația Gate.

OINĂ

zul Pierre Barthes. 0 In cadrul con
cursului de la Budapesta, In semifi
nalele probei de dublu .bărbați, pero- 

tiintll- 
«ov-Ka- 

kulla ln fața căruia a pierdut In'cinci 
seturi : 3—6, 4—G, 7—5, G—0. 4—6.

MECIUL SPASSKI-F1SCWER
. Teri seară urma să aibă loc la Rey

kjavik (Islanda) cea de-a 14-a par
tidă a medului pentru titlul mondial 
de șah dintre Boris Spasskl șl Robert 
Fischer. La solicitarea Iul Spasski,

8LATINA (corespșndentul „Sdn- 
teli", Em. Rouă). — Pe stadionul 
„I Mai" din Slatina s-a Încheiat ieri 
faza republicană a concursului „Cupa 
speranțelor" la oină, organizat de 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, Ministerul Educației 
și Invățămlhtulul șl Consiliul Națio
nal, al Organizației. Pionierilor. Au 
—ticipat echipe din 18 județe eali- «-----------a coneurgu.
tul național dc oină rezervat pionie
rilor șl școlarilor. Primele trei locuri 
au revenit. In ordine, școlii generale 
Tunul Roșu (Județul Sibiu), școlii 
generale Gherălești (județul Neamț) 

■. 8 din TlrgovlșteEchipa de fotbal Rapid Bncurrșlî, șl școlii generale nr.
aflată ln turneu tn Spania, participă (județul Dlmlxivlța).

SPORTIVI ROMÂNI LA JOCURILE OLIMPICE

Pe ring—pentru prima oară 
11 „tricolori

majoritatea (8 pugllIșU) este formată 
din luptători, trecuțl prin focul în
trecerilor europene și olimpice, Iar 
șapte dintre ei au ta activ cel puțin 
o medalie obținută la turneele con
tinentului sau ta J.O. înainte de a 
discuta despre situația șl perspectl- . 
vele la flecare dintro categorii, eă 
spunem citeva cuvinte despre pre
gătirea desfășurata la lotul repre
zentativ. Urmărind meciuri, antrena
mente șl testări, csmsultind In a- 
celașl timp numeroși specialiști, pot 
astăz! aduce citeva observații In
teresante pentru cititorii amatori de 
sport,

în" primi 
fructlfldnc 
precedentele mari confruntări 
ternațlonale, s-a ridicat gradul do 
pregătire fizică generală a boxerilor. 
Testările succesive ale centrului do 
medicină sportivă, precum șl datels 
antrenorilor șl ale medicului de la 
lot, indică ta toți componențll re
corduri personale în privința 
parității de efort. Cei care se cam 
menajau la • antrenamente — I. 
Gyflrfl, V. Sllberman, chiar și Al. 
Năstac — au fost determinați, prin 
producerea dalelor obiective, sa ®- 
tlngă parametrii corej-punzătorL B 
de remarcat creșterea exigentei an
trenorilor -- reputații tehnicieni al 
boxului nostru Ion Popă, Ion Chî- 
riac, Constantin Dumitrescu, Teodor 
Nlculescu — față de pregătirea șl 
comportamentul elevilor lor, deși, 
in aceasta privință, este iiicu muli 
loc pentru mal bine, alît pentru 
boxeri, dl și pentru antrenori Înșiși, 
Decurglnd de aici, se Impune o ob
servație șl despre pregătirea psihică 
do luptă a reprezentanților noștri. 
E adevărat, dlsixizljia boxerilor e 
foarte bună ț el dovedesc slrgulnp 
și se glndosc cu seriozitate la do- 
blndlrea performanței opllmplce. 
lotuși, chiar la teii mal pulffi*- 
nicl și nul experimentați in- 
tilnlm un fel dc „fetișizare" 
a importanței tragerii la sorți. 
In definitiv, pe ringurile boxului a- 
mtitor, valorile âînl foarte instabile, 
iar clasificările sint aproape Impo
sibil do realizat. Dacă boxerii ro
mâni s-au pregătit temeinic și dacă 
sini pe deplin canștienfl da forța lor 
pugiliilică, apoi n-au rta ce 6ă se 
teamă dc nld un fel de rival și nici 
să supradimensioneze Importanța 
tragerii ta sorți. Marile reuniuni 
intarnațlonalo din trecuții ani ne-au 
demonstrat — ln București șl la Ma
drid — că boxerii noștri, chiar foar
te tineri (și cărora nu 11 se dădeau

Scurta istorie a 
participării boxe
rilor f. români Ia 
Jocurile olimpice 
no spune că cea 
mal prestigioasă 
din 1956, atunci 
dnd, la Mel
bourne. semlmij- 

Llnca a cucerit me-Iodul Nlcolae_____ _____ IPW
dalia de aur, Gheorgho Negrea și 
Mlrcca Dobrescu pe cele de argint, 
Iar Constantin Dumitrescu, actual
mente antrenor la lotul reprezen
tativ, o medalie dc bronz. A urmat 
oh' ’ ” J
nul .
notăm ctștlgorea a- două medalii : 
una de argint (Ion Monea) și una 
do bronz (Calistrat Cuțov, pe atunci 
Ia categoria semlușoară). Amato
rii do sport așteaptă astăzi cu un

' ‘ Ia boxeri- 
nplc, acest 
itaț atribu-

interes particular evoluție __ _ ,
lor romani ta turneul olimpic, acest 
turneu care deține, totodaf .
iele unul veritabil campionat mon
dial. Atenția specială a suporteri
lor -nu este lntimplatoare. Ea- por
nește șl se întemeiază pa creștere» 
considerabilă, alit calitativă, dt si 
cantitativă, a performanțelor pugî- 
llștilor români în Europa, ta perioa
da de ln MexIc-1868 încoace. în- 
tr-adevăr, cele două campionate eu
ropene desfășurate în acest răstimp 
au adun boxului nostru cale mai 
mari reușita ce le-a înregistrat 
vreodată pe continent. în lSu3 
(București) : patru titluri de cam
pioni șl alte trei medalii ; în 1071 
(Madrid) : nu mal puțin de nouă 
medalii, dintre care, în două' cazuri' 
(V. Antonlu șl Al. Năslac), medalii
le de argint se cuveneau mal de
grabă a fi de aur. Acest spor sensi
bil de calitate și do cantitate (nu
meric, pe ansamblu, lotul român s-a 
situat pe locul înlll in 1H® și 1971) ■ 
a fost principalul argument de a ali
nta la viitorul turneu olimpic re
prezentanți al boxului român la 
toate categoriile de greutate. A- 
ceasta primi echipă olimpicâ comple
tă ce va lupta pentru afirmare ta 
MUnchen se compune din : Al. Turei 
(scmimuscâ), C. Grulescu (muscă), 
M. Lazăr (cocoș), G. Pometcu (pană), 
V. Antonlu (semlușoară). C. Cuțov 
(ușoară), V. Sllberman (semimljlo- 
de), I. Gyărfl (mijlocie mică), Al. 
Năsiac (mijlocie), M. Cuîlnoac (se
migrea), I. Alexe (grea).

După cum se constată lesne, lo
tul nostru este eterogen ra valoare 
șl experiență internațională, totuși,

,1

șanse 1), au cucerit numeroase me
dalii, lntrednd un 
presupuși mai tari 
ceea, dezrădăcinarea oricăror

șir de adversari 
decit el. De a-

, ____ ______  -\-~3STZ com
plexe șl' sădirea convingerii in pu
tința lor de victorie ln rața oricărui 
adversar trebuie să stea ln centrul 
atenției acelora care conduc lotul 
nostru do box.-

La turneul olimpic vor participa 
aproximativ 4M de boxeri de pe 
toate continentele, fapt ce presupu
ne .un minim de patru meciuri piuă 
In medalii, chiar la categoriile mal 
puțin populate (scmlmuscă, semi
grea, grea). Drumul eate lung șl 
presărat cu obstacole, dar el poate 
fi străbătut chiar șl de foarte tine
rii Al. Turei, Marian Lazăr, Marian 
Cullncac — debutănțl la marile În
treceri internaționale. De asemenea, 
cel cu performanțe contradictorii In 
ultimii ani1— Constantin Grulcscu 
șl fostul campion european Ion 
Alese — ■ pot parcurge această cale 
pe baza Îndelungatei lor experien
țe competițlonale șl a sporului de 

“"re din următoarele B&ptamlnl,
fiindcă, I 

. sensibilă
sau trei fiăptâmlnl. Ajungem apoi 
la trei puglU?tl foarte bine Înzes
trați pentru categoriile lor și pen
tru care preleițlo la o medalie o- 
limplcă nu constituie o exagerare. 
Gabriel Pometru (pană), luptător 
spectaculos ț șl cu o pregătire gene
rala îmbunătățită, poate convinge 
Juriile asupra valori! suie : . Victor 
Sllbermtin, ele cărui calități pugllls- 
t'ce ar fi trebuit demult să-l urce 
printre vlrfurile categorial semimij- 
locie, ara acum ocazia, pe baza unei 
condiții perfecționate, să smulgă o 
medalie olimpică : Ion Gyorfi, una 
dinlre revelațiile ultimului, campio
nat european, boxer ce și-a Însușit 
măiestria inimică, dar care păcă
tuiește încă’ prin lipsa de Insistență 
în ultimul rund al luptei pe ring, 
are ?! el ln față prilejul consacrării, 
■în stirșil, vleecampionli europeni 
din 1071, Calistrat Cuțov, Vcslle An- 
tohiu șl Alee Năxlac, luplălort ale 
căror Însușiri n-au nevoie de subli
nieri, boxeri blnecunoscuțl șl pe 
ringurile Inlernațlor.alo, sini In 
stare să educă mari satisfacții spor
tive suporterilor lor.

De la Cuțov plnă la Turci, de la 
cei 11, care s-au pregătit cu pasiune 
șl entuziasm tineresc, așteptăm cea - 
mal rezultatlvă. cea mal glorioasă 
participare n boxului nostru la J.O.

Valeria MIRONESCU

h arenă
și atlete

Două 
domină 
Jocurile 
moderne, prin nu
mărul de probe șl 
de medalii ce le 
sint rezervate. E 
vorba de atletism 
și de notație. Peste 
un sfert din mimă-

dln țările lumlL Deocamdată, atle
tismul (33 proba — 100 medalii) mar
chează un avans față de natnțle 
(33—144) șl, In mod sigur, are un 
succes considerabil mal mare la pu
blicul amator de sport, din cauza ca
racterului spectaculos al probelor 
sale.

Acest avantaj -al atletismului est® 
șl mal evident Intre cele două 
Suri ln noi In țară, el reflec- 

-se parțial in situația „olimpici
lor0 romani. Cu multă probabilitate, 
la apropiatele jocuri de la MOncben ■ 
vor lua parte 1B allețl șl 4 reprezen-
fanți nl natallel.

Cei 18 aîlcți români «sint înscriși Is 
13 proba. Cercetînd sinictura loiu- , 
lu!, o vedem predominant feminină, 
in, conformitate; de alifel, cu „tra
diția" strălucitelor rezultate olimpice 
ale dtorva extraordinare atlete ro
mânce. Subliniez popularitatea de 
care se bucură ta noi in țaita «i 
chiar peste hotarele ei campioanele 
olimpice lolanda • Balaș, allhaela 
Peneș, L!a Manollu șl Viorica Vlsco- 
poleanu, atlete ce nu dat faimă ți 
prestigiu spartului românesc ta ulti
mele trei ediții ale J.O. De altfel, 
Lla Manollu, exemplarăa în întreaga 
lume >a sportului prin longevitate la 
cel mal Înalt nivel șl, probabil, Vio
rica Vlscopoleanu vor fi prezente, 
împreună cu alte zece alleic. te 
Mflnctim. Deci, vor fi 12 atie.ta , În
scrise la un număr de . nouă probe. 
Dintre acestea, punctul forte șl de 
cel mal mare Interes pentru noi este 
arunenrea discului, singura probă la 
care, bcnuflclem de clauza favorlzantă 
a participării cu trei concurențl, cu 
obligația ca toți trei să* fl îndeplinii 
norma olimpică. Discobolele românce. 
Argentina Mehls, Lla Manollu, Car
men îonescu, au dc partea lor nu 
numai atributele talentului șl ale 
ctasel sportiva, el șl. forța, unei ade
vărate echipe. Sirii' elemente de bază 
cu care cele trei discobole se înscriu 
iri lupta pentru Bupremnțle ln" a- 
coostă probă.

Tot. in domeniul aruncărilor, notam

Iu greutate pe Valentina Cloltan, iar 
la suliță pe Marion' Becker, dublată 
de junioara ZdrgS Eva (aceasta partl- 
clpfnd la jocuri, asemenea lui Gheor- 
ghe Ghlpu, Radu Gavrilaș șl Roxana 
Vulescu, prin cucerirea insignei celor 
cinei cercuri olimpice. Insignă ce 
stimulează tinerele talente atletice). 
La sărituri, situația e mal puțin pro
mițătoare dedt la aruncări. De pildă, 
la lungime, e încă problematică În
scrierea Vioricăl Viscopoleahu șl a 
Elenei VintJiă. fiindcă ambele, deși 
au realizat norma olimpica, totuși 
n-au indeplinlt-o pe cea a F.R.A. 
Sfntam de părere ca. dotă fiind con
diția specială, dar șl experiența șl 
valoarea atletelor, ambele săritoa
re să fie trecute pe lista lotului (In
clusiv, la pentatlon, In cazul E. Vln- 
Ulfi). O poziție asemănătoare are șl 
săritura la Înălțime (Cornelia Po- 
psseu, dublata de Roxana Vulescu) 
față de care opinăm pentru o rezol
vare Identică.

Două elemente valoroase prezen- 
Lăm Ia alergări : Valeria Bufanu (10® 
in.g.), în continuu progres, șl Ileana 
Sllal, vlcecampkKină . olimpică la 
Mexic (lMcrlră la : ft'K) șl 1 6O& m). Un 
Senin de Întrebare îl provoacă absența 
de pe listă a unei tinere alergătoare, 
cu. perspective' în cursa de 1 BOT m, 
Natalia Andrei. Vinovată de Indisci
plină față dc conducerea lotului la 
recțțnța Balcaniadă,* ea a foal ast
fel sancționată. Ne Întrebăm dacă 
nu cumva e cazul să dăm mal niullă 
greutate, pe 
lecllvului șl. 
tulul atletei, 
moment. De 
icmănătoare ' 
pe recuperarea prin educație șl, ss 
pare, urmările favorabile 3-au produs.

în cadrul probelor masculine, din
tre cel șase atlejl (înscriși la șase 
ipcclolltâțl) se distinge (tarul Cor- 
bu. aflat constant printre valorile 
mondiale la triplu salt, în luptă cu 
Sanccv, Drelimel și Duena, campio
nul nostru poate, normal. H' elșllge 
una dintre medalii. Ar ti prima me
dalie olimpică obțlnulă vreodată de 
un atlet român. Ceilalți : Lipan — 
1 SOD m. Cefan - 3 68) m obstacole, 
Ioan — inâlțlme (tino dă explicații 
șl cine răspunde pentru coparticipa
rea vicccampionulul european Csaba 
Doszn, 2^*0 m — Helfllnkl — 1871 ?) 
eo vor • afla în condiția dc a puncta 
onorabil prezența lor la J.O. Aces
tora 11 so vor adăuga doi Juniori cu 
multe perspective, Gh. Ghlpu (800 m) 
șl ÎL Gavrilaș (decatlon). y. m.

|ISLAhIABAD

A XXV-a aniversare a independenței Pakistanului îmi oferă plă
cuta ocazie de a transmite Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, 
poporului pakistanez felicitări cordiale șLcele mal bunie urări de prospe
ritate șl progres. Sîntem convinși că bunele relații de prietenie dlntra 
România și Pakistan se vor dezvolta și întări ln Interesul popoarelor

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste România

. ' ' ' • i] ' ■ ; J~;
Plecarea unei delegații a P 

in Republica Populară Congo
Duminică dimineața, a plecat spre 

Brazzaville delegația Partidului Co
munist Român,'condusă do tovarășul 
Ioslf Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar ni C.C. 
al P.C.R., caro, la invitația condu
cerii Partidului Congolez ni Muncii, 
va efectua o vizită de prietenie In 
Republica Populară Congo. Din de
legație fac parte tovarășii Aldea 
Militaru, membru nl Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
man. șef do secție la C.C. al P.C.R., 
șl Constantin Motel, membru su- 
Bleant nl C.C. al P.C.R., secretar al 

bmltetulul județean de partid Vll- 
cea.

Delegația va participa și la festi
vitățile care vor avea loc cu prile
jul zilei naționale a Republicii Popu
lare Congo.

La plecare, pe neroporiul Otopenl. 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Ion Pățan. membru supleant nl Co
mitetului Executiv al C.C. ol P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior. 
Cornel Onescu șl Ghlzeln Voss, 
membri nl C.C. ol P.C.R.. șefi de 
secție In C.C. al P.C.R., de nctlviștl 
de partid.

Eforturi susținute
ț

cată intr-o regiune odinioară pustie 
a podișului Potwar, este, ln mod 
simbolic, un drum din trecut spre 
viitor. El are ca punct de plecare 
marele port al țării, Carad, situat 
la confluența a numeroase linii ma
ritime și aeriene, caro Îndeplinește 
șl azi rolul de principală poartă a 
Pakistanului. Ornșul-port Iți evocă 
însăși istoria țării. Aici acostau șl de 
aid plecau șirurile de corăbii Încăr
cata cu roadele trudei acestui popor, 
ținut timp de secole in stare' de ro
bie. Itinerarul circumscrie o escală 
ta Lahore, ln nord-cstul țării, in 0- 
rașul artizanilor, al poeților șl sculp
torilor care ou Imlrogățlt patrimo
niul civilizației universale cu creații 
dc seamă. Lahore a fost considerat, 
dlntotdeauna, dtadeta spirituală a 
Pakistanului. La Lahore au avut loc 
primele acțiuni 
o Ie mișcării de _
eliberare națio
nală. nld au În
colțit ideile de li
bertate șl >lnde- 
;be.ndtmță"'care”nfi 
litoiiflețlt masele 
largi in lupta
contra dominației colonialista. A- 
cest trecut dar mal ales aspirațiile 
de viitor alo poporului pakistanez, 
par să-1 fi inspirat șl pe autorul Obe
liscului independenței, ridicat In 
Imediata apropiere a străvechiului 
fort al orașului.

Evenimentul de la 14 august 1947
— data proclamării independenței
— #-a Întipărit adine ln • memoria 
poporului pakistanez. După nni de 
grea șl Îndelungata lupiă, Pakista
nul a pășit pe calea dezvoltării li
bere, de sine stătătoare. Eforturile 
poporului pakistanez s-au îndreptat, 
ln neeasiă perioadă, ln primul rlnd, 
spre lichidarea moștenirii nefaste a 
colonialismului. Este știut că econo
mia țării fusese adaptată exclusiv 
Intereselor monopolurilor britanice, 
servind doar ca sursă de materii 
prime. în 1M7 existau doar citeva. 
mlcț fabrici și ateliere de reparații, 
covtrșttoarea majoritate a populației 
fiind ocupată in agricultură. Tar n-

klstan nu a fost lipsit de greutăți. 
Au intervenit momente dificile, oilt 
pe plan intern, ln lupta pentru; În
vingerea subdezvoltării, tft șl pa 
plan extern, a,șa cum a fost conflic
tul armat cu India, de la sflrșltul li
nului trecui.

In eforturile pentru depășirea di
ficultăților șl a problemelor comple
xe, pentru înaintarea pe calea dez
voltării. de o deosebită însemnătate 
sint acțlunle întreprinse de ta | ve- „1„. ----j..„_— »*_n _ —lvernu_
Iul președintelui Zulflknr Ăîi Bhut
to. între acestea se înscriu măsurile 
de Intarire a sectorului de stat, plr- 
ghlo Importanta în înfăptuirea pro
gramului de Industrializare. în I ul
tima jumătate de an, citeva zeci de 
Întreprinderi (uzine siderurgice,! ra
finării, fabric! de ciment, unitaii e- 
nergetlce) au fost naționalizate. Tot
odată, a fort instituit controlul sta

tului asupra băn
cilor șl compa
niilor do asigura
re. în primăvara 
acestui an a jfost 
anunțat un plan 

Jd6"¥6f'oftnă,3^gra- 
. - .. " ră, care vni li

mita proprietă
țile fundare, urmind ca, pen
tru Început, circa 3 milioane acri de 
teren să fie distribuite țăranilor fără 
pământ. Un targ ecou ln opinia |pu- 
blică pakistaneză au avut măsurile 
de normalizare șl democratizare] a 
vieții soclal-poLltice. în acest cadru 
se înscrie șl recenta hotârire privind 
legalizarea Partidului Comunist ’din 
Pakistan.

Pe plan extern, noul guvern , se 
afirmă în favoarea dezvoltării rela
țiilor cu toate statele lumii, pentru 
pace și destindere. Un eveniment 
pozitiv ol vieții internaționale 11 con
stituie hotărirea de normalizare a 
relațiilor dintre Pakistan șl India, 
convorbirile șl acordurile Interveni
te în acest sens, care demoiistrenză, 
o dniă ln plus, însemnătatea trata
tivelor ca singura calo de reglemen
tare a problemelor In mspenslej

Poporul român urmărește cu caldă

grlcultura era practicată cu mijloa
ce rudimentare, intr-o țară a cărei 
suprafață este, ln bună parte, 
perltă de nisipurile deșertului, 
aceea, Încă din primii ani dup; 
cerirea independenței politice

- ------  ------ , aco-
nklpurile deșertului. De 

după

fost puse bazele unei Industrii na
ționale. Pe harta țării au apărut Im
portante obiective economice : s-nu 
dezvoltat metalurgia,, construcțiile 
de mașini, au fost creata ramuri 
Industriale noi.

O atenție deosebită se acordă dez
voltări! șl modernizării agriculturii, 

proiect de 1 „ 
sulul. Cele, ilcu ___ .._____ ______
de apă de la Mangin ți Tarhela a- 
sigură de pe acum Irigarea unor în
tinse suprafețe, trezind ln viață re
giuni Întregi.

Se știo că drumul parcurs de Pa-

simpatie eforturile poporului pakis
tanez pentru dezvoltarea țării sale, 
pentru a-și făuri un - ■ ■■
După cum se știe. Ir... 
Pakistan g-au statornicit 
voltă relații de prietenie 
rare, întemeiate pe stimă 
pe avantaj reciproc. Ele 
expresia ln multiplicarea ______„
lor politice, intr-un șir do acorduri 
și Înțelegeri in diverse domenii de 
activitate. Schimburile do vizite ofi
ciale, intllnlrile intro faclori de răs
pundere al celor două țări au prile
juit afirmarea sentimentelor de prie
tenie șl considerație ce leagă cele 
două popoare. Cu ocazia împlinirii 
unui sfert de veac de la proclama

r viitor fericit, 
știe, Intre România și 

șl se dez
iși colnbo- 
șl respect, 
ișl găsesc 
conta cte-

1 unui siers ae veac do io, proclama,- 
ren independenței Pakistanului, po
porul român adresează poporului n- 
certc.i țări felicitări, urări de noi 
succese pe calea progresului econo
mic șl social, de pace șl prosperi
tate.

D. ȚINU

Inlmă — lata ce ml se pare 
caracteristic oslăzl panlru miner. 

Un alt destin, pornit acum 40 de 
ani din întunericul chinuitor al 
vieții de slugă, este cel. pilduitor, 
al lui Fekele Jenă. S-a băgat ar
gat ln 13 ani la bogătanii locului. 
Dar argatul n-avea loc să doarmă 

T. _______ _____ „ nici în pod, de aceea I se punea o
vasta Iul e din itar.-.olt. Șl tot din saltea Bcorojită și mucegăita ln- 
" - - Ir-un colț de grajd și respira, cit

era noaptea de lungă, duhoarea 
vitelor. Intr-o bună zi. pe ta 20 de 
ani, n-a mai răbdat, s-a revoltat 
șl a alea munca ln mină. A fost 
vagonetar, apoi ajutor do miner.

— în vremurile acelea munca In 
mină era neînchipuit de grea, o fă
ceai doar de nevoie, tind te răz
beau necazurile — îșl amintește 
bărbatul bine legat, cu ochii întu
necați. Acum nu U se mal cere doar 
mușchi puternici, ci să și glndeșll, 
să chlbzuieșll, să calculezi. Mina 
acum Iți cerc, dar te șl rftsplăleșla. 
Să fii miner acum e o treabă de 
mure cinste.™

Are patru copil, dintre el o fală 
măritata cu un miner. Familia Iul 
Fekele Jenă a devenit o familie de 
mineri gel-bbgoL Șt, poate, chiar o 
dinastie de mineri.

La fel cu multe alte dinastii ase
mănătoare dc prin aceste locuri, ale 
căror blazoane ..nobiliare" s-nu for
jat in ciocoiul de muncă șl con
strucție a acestor ani Impetaoșl.

eflu, a devenit miner In mina din 
Comăneșll, apoi, împreună cu clțl- 
vn ortaci, s-n transferat nici a- 
tras de faima colectivului șl, de ce 
6ă n-o spunem. de frumusețea 
locurilor. între timp. Ion Sumollă 
șl-a întemeiat Qlci o familie, ne- 
<-----  ’ * 222 "___ ' .2,2:..'
Baraolt sini acum șl cel.trei copii 
al săi. Locuiește la bloc, ore npar-

• lament cu trei camere. Pentru 
munca Iul a fost decorat în trei 
dndurl, ultima oară cu Ordinul 
Muncii.

— Dumneata, tovarășe ’ Samoilă, 
cunoști bine viața minerească. Spu
ne-mi un lucru pe caro îl consideri 
de neînchipuit pentru condiția mi
norului de odinioară.

Simt cum luminile ochilor Iul al
baștri se întorc către trecut, spre 
țărmul amintirii.

— Acum do! ani, mina Vlrghlș II 
a fost năpădită do apă. Nu In 
timpul ploilor, ci mai tlrzlu, in no
iembrie. Ortacii dc la Virghiș T 
șl-au Împărțit atunci galeriile cu 
noi ca că nu rămlncm o vreme 
fără lucru. Apoi, clnd am început 
să curățim nămolul din Vlrghlș II. 
au venit șl minerii altor mine să 
ne dea o mină de ajutor. Această 
solidaritate, această unică bătaie
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ANKARA „Declarația de la Georgetown"
adoptată dc participanții la Conferința miniștrilor

!’Ț....

Sesiunea Comisiei mixte 
economice romano-turce 

al schimburilor economica bilaterale 
șl acțiunile, de cooperare economică 
șl tehnică aflate In curs de tratare, 
precum șl noile propuneri prezentate 
da ambele părți. S-a constatat că 
dezvoltarea economLllăr. naționale ale 
celor două țări oferă noi posibili
tăți dc lărgire a schimburilor de 
bunuri materiale In condiții reciproc 
awntajoase.

Schimbul de păreri asupra posibi
lităților do cooperare economică, In
dustrială și tehnică a evidențiat, ca 
prezenttnd Interes reciproc, unele ac-, 
(luni concrete Intre Întreprinderi ro
mă ne și organizații economice de' 
stat turce privind cooperarea In do
meniul minelor șl geologiei, econo
miei, forestiere,. Industriei chimice, 
transporturilor ‘și. telecomunicațiilor. 

Părțile a-nu pronunțat . pentru . o 
participare .ariivă.a firmelor ‘sf orga- 
nlzațllSoT .economice la concretizarea 
unor acțiuni de cooperare.'pentru fa
cilitarea reciprocă a contactelor șl în- 
tJlnlrijpr Intre reprezentanți al fir
melor Interesate. ,s“ ■ ‘ \

Cele două'delegații"aii’convenit ca 
viitoarea, sesiune a Comisiei mixte, 
economice romăno-turec să- aibă loc 
la București. In anul 1973, la' o dală 
care se va stabili ulterior.

ANKARA 13 (Agerpres). — Intre 
7 șl 11 august. Ia Ankara a-au des
fășurat lucrările celei de-n doua se
siuni a Comisiei mixte economice 
romăno-tiirce. , Deiăguțlo guverna
mentală, română o fost condusă de 
Bujor Almă-jan, ministrul minelor, 
petrolului șl geologiei. Iar delegația 
guvcmnmenlală turcă de Nairn Tatu, 
ministrul comerțului.

în timpul șederii In Turcia, Bujor 
Almășon a fost primit de prețedln-' 
tele Consiliului de Miniștri ăl Tur
dei. Ferit Melert. cu care a avut o 
convorbire

Almășon a fost prii 
tele Consiliului de- ■ -.............. „

DE
J

de externe ai statelor nealiniate
GEORGETOWN 13 (Agerpres). — 

Partldpanțil la conferința miniștri
lor do externe al statelor nealiniate 
au adoptat „Declarația de la Geor
getown".

Declarația consfințește propunerea 
de a sc lua In considerare mijloace
le pentru furnizarea sistematică de 
fonduri și de arme mișcărilor de eli
berare africane. MinlșIriP parilcl- 
panțl la dezbateri țl-au reafirmai 
sprijinul pentru popoarele din Gui- 
neea-Bissau, Insulele Capului Ver
de, Angola, Mozamblc, Zimbabwe ți 
Namibia, exprlmlnd voința guver
nelor lor de a contribui In mod e- 
fleace Ia lichidarea totală șl imediată 
a tuturor urmelor colonialismului pe 
Inlregnl continent african. Confe
rința demască Încurajarea pe care 
regimurile colonialiste din Africa 
australă o dau „conspirațiilor, pro
vocării, actelor de amestec șl sub- 

. versiune împotriva unor țări afri
cane - Independente ca Guineea, 
Tanzania, Zambia, Republica Popu
lară Congo, Senegal".

Minlșlrll, arată declarația,, au a- 
preclat eforturile depuse te favoa
rea cooperării- europene șl, Indeo- 

- sebl. Inițiativa unei conferințe pri
vind securitatea și colaborarea în 

■ Europa. Ei au cerut dizolvarea allanr-,,’ 
țelor militare șl lichidarea bazelor 
militare pe teritorii streine.

i

PRETUTINDENIPeninsula Indochlnezft, declarația 
arată că partlclpanțll și-au expri
mai solidaritatea cu popoarele eroi
ce din Vietnam, Cambodgia șl Laos 
șl au condamnat bombardamentele 
aviației americane asupra Republi
cii Democrate Vietnam. Conferința 
sprijină propunerea în șapte puncte 
a Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
sud șl cere retragerea tuturor trupe
lor S.U.A. din eele IreF țări ale In- 
doclilncl.

în ceea ce privește America Lati
nă, conferința șl-a exprimat sprijinul 
fără rezerve față de țările care vor 
să-ți exercite dreplurile asupra rer 
surselor naturale proprii șl care au 
naționalizat întreprinderile unor pu
ternice monopoluri străine pentru a 
le reda popoarelor lor.

Conferința Iți reînnoiește spriji
nul pentru dezarmarea generală șl se 
pronunță in favoarea unei confe
rințe Internaționale de dezarmare. 
Miniștrii au cerut Înfăptuirea prin
cipiului universali lății 
s-au pronunțai pentru prin 
această organizație a celor 
state germane.

Miniștrii prezcnțl la, conferință 
consideră esențială o reformă 'a sis
temului monetar occidental șl cer 

„__ ________ ____________ _____r să se asigure țărilor In curs de dez-
miIItare pe teritorii străine. voltnre o participare efectivă Ia

în ceea ce privește situația din hotăririle privind acenstă problemă.

■ ®, s wir ii KW W » ®

Locuințe demontabile 
pentru zonele polare 

■1^ ' . V
Pentru locuitorii zonelor cu 

climă aspră. Institutul de pro
iectări experimentale din Lenin
grad a realizat noi proiecte 
lip de case demontabile. Ima
ginea reprezintă macheta unei 
astfel de locuințe confecționate 
din blocurl-celule de. mari di-

le Miniștri ăl Tur-
— icre c'crert a 

irlvînd evoluția si dez- 
De 

asemenea, el a avut Întrevederi cu 
Urnii Hhluk, Boyulken. ministrul 
afacerilor externe, Mesut Erez, mi
nistrul industriei și tehnologiei. Nuri 
Kodamanoglu. ministrul energiei, șl 
resurselor naturale. Salahnttlh Jnal. 
ministrul silviculturii^ cu reprezen
tant! al unor Instituții economice din 
Ankara șl Istanbul. Tn cadrul .aces
tor convorbiri s-au subliniat progre
sele obținute In dezvoltarea relații
lor bilaterale, dorința celor două , 
părți de a lărgi șl diversifica In 
continuare aceste legături.

In cursul lucrărilor comisiei mix
ta eu fost examinate stadiul actual

convorbire privind evoluția si d< 
voltaren relațiilor româno-turce. - 
asemenea, el a avut Întrevederi

Salilan Bator
î ■ . .,, ;.,.... .

Am deosebita plăcere aă adresez celei de-a Il-a Conferințe a 
femeilor afro-osiatlce un cordial salut șl ©ele . mol bune urări dc 
succes din partea poțxuruliil șl a guvernului român, precum șl a mea 
personal. . . - . ;

în zilele noastre, masele de femei din lumea întreagă — șl tn 
rtndurlle lor femeile a£ro-aslatlce — se afirmă ca o puternică forță 
socială a luptei pentru progres, împotriva politicii’imperialiste de 
agresiune, forță șl dictai, pentru libertatea și independența popoa
relor, pace șl colaborare Internațională; Noi dăm :© înaltă prețui
re contribuției active pe care femeile, din Africa și Asia o, aduc la 
dezvoltarea economică, socială și culturală a țărilor lor, luptei neo
bosite pe care o desfășoară împotriva Imperialismului, colonialis
mului șl neocolonlallsmului, pentru împlinirea năzuințelor de . 
progres șl o viață mal bună.

România socialistă întreține șl dezvoltă-relații de colaborare 
tot mal slrinsă cu țările care'au pășit, pe "calea: dezvoltării Inde
pendente, sprijină pe deplin lupta popoarelor din Guineea-Blssau, 
Angola,, Mozamblc, Namibia șl alte teritorii aflate sub dominație 
colonială pentru cucerirea libertății șl Independenței lor naționale, 
condamnă cu fermitate' politica dc apartheid șl orice manifestare 
a rasismului.- . . - . .

Poporul român se prostimță. cu hotărlre pentru încetarea de 
îndată a războiului dus de-Statele Unite ale Amerldi’ in Vietnam, 
pentru retragerea totală a trupelor americane, pentru încetarea 
bombardamentelor și a celorlalte acțiuni militare, astfel ca po
porul vietnamez șl celelalte popoare din Indochina să-șl soluțio
neze problemele fără nici un amestec din afară. Nc pronunțăm 
pentru o rezolvare politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pc 
baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.

Urez tuturor parHcipanțllor la conferință, femeilor din țările 
Asiei șl Africii noi succese tn intărîren colaborării șl solidarității 
lor în lupta dedicată cauzei libertății șl independenței naționale, 
democrației șl progresului social, păcii și" colaborării intre popoare

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ol Republicii Socialiste România
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(Agerpres). — Lui ud 
iția oferită In o- 
Woldhelm, ■ secre- 
Organlzațiel Na
re face o vizită la

Patrioții au atacat baza militară 
de la Long Binh

pra bazei, unde erau staționați apro
ximativ 5 OCT de Tnilltârl americani, 
au, fost lansate rachete care nu in
cendiat depozitele de muniții. La 
peste cinci ore do" la declanșarea ata
cului. ; precizează ’ agenția. In rntcri’o- 
rul .bazei conUnunu sâ «e producă 
expîozlL

Aviația americană a bombardat numeroase 
zone populate din R. D. Vietnam 

■k .-•■•i--ij r,• '’** ■'
Lulnd In considerare noile pder- 

deri prpyorate populației civile . din 
R.D. Vietnam tn urma bombarda
mentelor aviației americane, gu
vernul suedez n ’notării să spo
rească ajutorul acordat R.D. Viet
nam. Această hotărlrc n fost anun
țată în urma convorbirilor pe eare 
ie-a avut la Hanoi o .delegație gu
vernamentală economică suedeză, 
condusă de adjunctul ministrului 
afacerilor externe.' Lennart Klnken- 
berg. Cu acest prilej.' cele două părți 
au căzut do acord ca ajutoarele ne-

l'J,

VIETNAMUL DE SUD 13 (Ager
pres). — Forțele patriotice sud-vlet- 
nameze au lansat In' noaptea de 
slmbătă spre duminica. un atac In
tensiv asupra bazei militare de la 
Long Binh. cea mal mare Instalație 
americană de acest gen situată In 
afara granițelor Statelor Unite, rela
tează agenția Associated Press. Ani-

HANOI 13 (Agerpres). — Aviația 
americană a bombardat, la 11 august, 
numeroase-' puncte populate din pro
vinciile Thai Dlnh, Nam Ha, Nghe 
An, Ha Tlnh și Quang Binh. se arată 
Intr-o declarație o, Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam, 
difuzată de agenția V.N.A De ase
menea, subliniază declarația, bom
bardiere gigant „B-52” nu efectuat 
raiduri asupra unor sate din provin
cia Quang Dlnh. în timp ce nave de 
război ale S.U.A. au bombardat sate

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

PEKTN __ _____
cuvlntul la recepția oferită tn 
noarea lui Kurt V.' 
tarul general al C 
(lunilor Unite, care ___
Pekin, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, CI Pln-fel, a- relevai 
că, In cei 37 de ard de existență ai 
O.N.U., In lume au avut ioc multe 
schimbări favorabile popoarelor. De 
la 51 de membri, la data constituirii 
sale, Organizația Națiunilor Unite 
numără astăzi 130 de state, care 
joacă un rol tot mal Important . In 
viața Internațională.

Amintind că, onul trecut. Aduna
rea Generală a adoptat cu o 'majori
tate covlrșltoare rezoluția privind 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Chinei la O.N.U., ministrul chinez a 
Bubllnlat că acest act a confirmat că 
nlpteni nu poate opri tendințele po
zitive In evoluția lumii Cea de-a 
27-a sesiune a Adunării Generale, a 
apus el In continuare, trebuie, In’ 
conformitate cu voința picioarelor, să 
aducă o contribuție pozitivă la lup-’ 
ta lmpolriva agresiunii, pentru apă
rarea păcii internaționale. Guver
nul șl poporul chinez, a declarat vor-' 
biterul, sprijină scopurile și prin
cipiile Cartei O.N.U. și afirmă • că 
aceste principii trebuie să fie res
pectate de toate țările lumii. '

La rlndul său, Kurt Waldheim a

3

k» a. . , ... ’ ■ ■' tțgyjîi

relevat că restabilirea drepturilor 
R.P. .Chineze In - Organizația Națiu
nilor Unite a fost - un eveniment de 
mare ■ Importanță ■ Istorică și o adus 
organizația mai aproape de univer
salitatea ra. Sint convins, a spus el, 

,că prezența R-R- Chineze la O.N.U. 
va contribui in mod considerabil la 
rezolvarea multor-probleme cu care 
slntem confruntați, ,

Secretarul general ui O.N.U. a evi
dențiat aportul deosebii al contac
telor, vizitelor șl relațiilor mal strln- 
ite Intre factorii politici de răspun
dere pentru reglementarea proble
melor deschise. în continuare, el a 
arătat că „omenirea este confrun
tată cu o serie de conflicte regiona
le, pe care • nu le-om putut rezolva 
in cursul anilor trecuțl. Trebuie să 
facem eforturi pentru a rezolva
ceste conflicte, care amenință pacea 
șl securitatea Internațională. După 
părerea mea, a spus Waldheim, n- 
ceasta este ■ una dLn sarcinile cele 
mal urgente ale- Națiunilor. Unite 
și ale comunității mondiale".

O.N.U. este un instrument al pă
cii care trebuie să-fie folosit In așa 
fel Incit să -devină’ eficient, -n subli
niat,In Încheiere, Kurt Waldheim. 
Sperăm 'că statele membre 11 vor fo
losi răni mull dealt In trecut, pentru 
a Eolttțldnai problemele care revin or
ganizației. ■ .

Q-
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-Jnregistrate » numeroax<->.yictime'In ‘ construirea »rechiparea- de spitale, 
rlndurile -populației civile și' proytrt " ' de' către Suedia . In R.D.V.,' preclzea-' 
cate marl pagube materiale. ză agenția V.N.A.

NGUYEN ;THI BINH DESPRE REGLEMENTAREA
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PROBLEMEI VIETNAMEZE
controlul total asupra situației poli
tice, care ar trebui să . se găsească 
in mitralie tuturor forțelor politice 
din Vietnamul do sud. Nguyen Thl 
Binh a subliniat că S.U.A. trebuie să 
înceteze sprijinul politic, militar ți 
economic al programului de „vletna-

NEW YORK 13 (Agerpres). 
dueătoarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud în conferința 
de In Paris asupra Vietnamului, 
Nguyen Thl. Blnhj a subliniat, Ie- 
tr-un interviu acordat ziarului ;5New _________ __
York Times0, că reglementarea pro- mizare-, predzlnd că „G.R.P. nu este 
bleme! vietnameze constă In retro- împotriva oricărui ajutor American, 

dar acest ajutor trebuie să favorizeze 
cu adevărat dezvoltarea .țării noas
tre, prosperitatea el*; '-->•■■

— Con-

gerca forțelor americane șl In pro- 
lema puterii de la Saigon.
„Noi dorim la Salgon un guvern 

care să nu mai fie Instrumentul 
„vletnnmlzAril", cl un guvern demo
cratic național, o democrație largă șl 
o politică externă neutră, a subliniat 
Nguyen Th! Dlnh. Dar. pentru a a- 
junge acolo, Înțelegem că populația 
din Vietnamul de sud trebuie să se 
bucure cu adevărat de alegeri libere 
și democratice. Alegerile cu adevărat 
lilMîre șl democratice constituie punc
tul 'central al programului nostru 
politic-, a relevat conducătoarea de
legației G.ILP 'Guvernul Rcvoluțlo-’ 
nor Provizoriu, a afirmat ea, nu cere 

>»■-. . ■ h I j- . V - -
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îl ajutor american, 
■cbule să favorizeze

J?
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Preșcdiîiicla Salvador Hl- 
Iende n primit delegația co
mercială guvernamentală 
Chineză condusă' de ministrul co
merțului exterior, Pal Slan-kuo, care 
face o vizită in Chile. După cum in
formează agenția Prehsa Latina,' in 
timpul' discuției nu fost 
unele- probleme economice 
reseazâ cele două țări.

0 delegație a Partidului 
African d Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde tp A I G C )> 
condusă de Amllcnr Cabrai, sccreta’- 
’’ul general al partidului, a sosit ia 
Phenian pentru a face o vizită de 
prietenie In R.P.D. Coreeană, In In
vitația C.C.,nl Partidului Muncii din 
Coreea. ' ■f ‘ ”,:

Comimlcatul v|z|!-'4
j efectuată In Bulgaria de o delegația
:• de partiihșif'de stati a ,R< DÎ P.^a Ye- r.f.’J p r,q C ’ ’rGf}rmnn dat® publici*?! 
■'menulul,. condusă de secretarul ygene-n - : .wtffrîr.' * i
■ral,ăl Frontului.^Național, președln- - 

tele ‘ Conșillulul Popular Suprem, 
membru al Consiliului Prezidențial, 
Abdul Fattah Ismnil, relevă că re
lațiile bulgaro—yemenlte șl, colabo
rarea bilaterală, in , domeniile politic, 
economic șl cultural au marcat o-dez- 

i voltgre .continuă In cursul ultlmllor 
j ani.' în‘cursul schimbului de vederi 

care a avut loc -cu prilejul vizitei, 
părțile șl-au exprimat dorința de a 
depune In continuare eforturi pentru

• intensificarea cooperării, cu precăde
re'Ih sfera economică șl cOtnerdalfl

ț
II

analizate 
care lritc- 

■■•! Hffca

vizită In R. P. Chineză, Informează 
agenția China Nouă.

Contacte între R. P. Chi
nezei și Japonia. Agenția China 
Nouă informează că Slao Slan-clen, 
șeful reprezentanței din Tokio a,Ofi
ciului de legătură al Memorandumu
lui comercial China—Japonia, șl Sun 
Pin-hua, conducătorul trupei de balet 
din Sitnhai, care efectuează un turneu 
In Japonia, au avut o serie de Intil- 
nirl cu . reprezentanți al cercurilor 
economice șl financiare Japoneze. La 
12 august, el eu avut o convorbire cu 
Kogoro Uemura, președintele Fede
rației organizațiilor , economice din 
Japonln (Keldariren), Selchl '.Yama- 
shita, director nl Comitetului Japonez, 
pentru dezvoltare economică, șl cu 
alte oficialități Japoneze. A fost- re
levată dorința reciprocă de n contri
bui la dezvoltarea prieteniei chlno- 
japoneze șl Ia restabilirea grabnică 
a relațiilor diplomatica dintre cete 
două țări.

0 declarație a Prezidiului

menslunL Prin asamblarea lor. 
In centrul' construcției se for
mează o camera spațioasă spre 
care converg celelalte Încăperi. 
Au fost prevăzute mal multe 
feluri de celule-odăl. Diversele 
posibilități de îmbinare a lor 
permit să se obțină un șir de 
variante ale dispunerii Interi
oare.

Mobilă din... carton
Arhitectul american 

Gehry a pus la pupei 
ccdcu cure, permite co: 
de mobilier din carton. Mate
rialul se produce după tehnolo
gia folosită la fabricarea placa
jului : se suprapun mai multe 
fol de carton special, care se li
pesc Intre ele, iar apoi Întreaga

r'., ' w::
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Norodom Sianuk,îeful ffla' 
tulul Cambodgia, președintele Fron- 

' tulul Unit Național ni'Cnmbpdglei, a 
primit delegația profesorilor șl stu
denților do la Universitatea’ Sania 
Cruz, din Stelele Unite, care face o

LUPTA ÎMPOTRIVA BAZELOR 
AMERICANE DIN JAPONIA
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-- tâ^^-irâcă 1.‘lrf,;’'rȘbd hotărit5Jac-&J1!: 
■“țluniteJ auteritățlîbr care interzic 

comuniștilor, reprezentanților organi
zațiilor democratice ;să ocupe funcții 
în servicii de stat „De dteva luni — 
declară Prezidiul P.C.G. — In R.F.G. 
este organizată o campanie glstema-

. Ucă Împotriva democraților. Ea este 
organizată, In principal, de conducă
torii opoziției, Straass și Barzel”. Pri
mii miniștri ai landurilor nu devenit ' 
executorii valnței lor șl interzic tjo- . 
moerațllor să ocupe funcții In insti
tuțiile de stat. Prezidiul P.C.G. îșl 
exprimă solidaritatea cu toți pnirioțll 
care slnt supuși represiunilor admi
nistrative.

0 puternică furtună, ,ns°- 
țîtă de pîol torențiale șl de uragnn, 
a provocat pagube considerabile clă
dirilor, construcțiilor tehnice și trans
porturilor In multe regiuni ale R. D. 
Germane. După cum informează 
„Nuues Deutschland”, In regiunile 
Cotlbus, Karl-Marx-Stadt, Dresdn șl 
Frankfurt pe Oder a fjst perturbată 
aprovizionarea cu energie electrică, 
vlntul, care n atins viteza da 110 km 
po oră, și ploile torențiale au. provo
cat pagube serioase agriculturii. 
Subunități alo Armatei populare na
ționale, alo poliției populare ți de 
pompieri slnt angajate In operațiu
nile de Utiildaro a urmărilor Intem
periilor.

O cuvintare

a premierului 

Piotr Jaroszewicz

’‘"masă " este î puternic presată. 
Plătite de- carton pof'fl confec
ționate in diferite grosimi sl 
fasonate In timpul procesului 
de fabricare. Potrivit afirmații
lor Iul Gehry, materialul astfel 
obținut este tot atlt de rezistent 
ca șl .lemnul. In fotografie : 
Gehry demonstrind „pe viu” 
rezistența unei mese de birou 
confecționate din foi de carton.

Rindunica — record 
absolut de altitudine

Fizicianul suedez Torsten Gus- 
tafsson a construit un altome- 
tru menit să stabilească altitu
dinea de zbor a păsărilor. Apa
ratul, care dntărește mnl puțin 
de un gram, se fixează pe spa
tele păsărilor supuse experi
mentării. Primele Încercări au 
dus in rezultate surprinzătoare. 
Potrivit lui, porumbeii pot atin
ge in zbor o altitudine de 
1 700 m, iar rlndunelele — chiar 
t 0®0> m. Plnă acum, majoritatea 
ornitologilor emiteau părerea că 
aceste spetii de păsări ating o 
altitudine de cel mult 300 m.

La plimbare 
in autobuz

■ . ' f ' J
în orașul ■ australian Perth, 

mamelo care ie» Ia plimbare cu 
copiii In cărucioare pot circula 
acum șl cu autobuzul După
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cțivlntul la ceremonia laminări! stea
gului do fruntaș, atribuit colectivu
lui Stațiuni! de mașini și tractoare 
de ’stat din Sonsk, voievodatul 
Varșovia, colectiv fruntaș in Întrece
rea Întreprinderilor de mecanizare n 
agriculturii, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, Piotr 
Jaroszewicz, n menționat că activi
tatea bună a stațiunilor de mașini șl 
tractoare are o deosebită Importanță 
acum, tind In fața agriculturii polo
neze se pun sarcini noi, de mare im
portanță pentru Întreaga economie 
națională. „Ca și In trecut, a spus 
vorbitorul, șl in anul curent noi am 
adoptat șl adoptăm multe botărirl 
complexe, al căror scop esțo crearea 
unor condiții de producție economice 
șl .sociale care sa se repercuteze fa
vorabil asupra Intensificări! produc
ției agricole a țării noastre”.

Rezultatele anului caro a- trecut, ca 
și rezultatele prime! jumătăți a anu
lui In curs atestă că tendințele pozi
tive care se observă In agricultură 
se Intensifică sistematic, cu folos 
pentru Întreaga economic și pentru 
întregul popor — a spus premierul 
polonez. în anul agricol 1971—1072, 
numărul porcinelor a crescut cu 18 
la sută, lar-nl bovinelor cu 4,5 la 
sută. Succiscte agriculturii slnt În
soțite de rezultate bune In întreaga 
economie. Aceasta creează o bază 
reală pentru reanallzarea prevederi
lor de dezvoltare pe viitor șl, prin 
aceasta, de accelerare a proceselor 
de consolidare și modernizare a eco
nomiei, de îmbunătățire n situației 
materiale a oamenilor muncit.

■y&fyâjK
oferit încăcum se știe. Finlanda s-a 

de acum clțiva; ani s-o găzduiască, 
un șir de probleme Interne, ca șl 
chestiunea raporturilor cu Piața 
comună nu creat dificultăți forma
ției conduse de Rafael Paste. A- 
eordui comarctel cu C.E.E., a cărei 
negociere nu a] dnt satisfacție părții 
finlandeze, mal ales Intr-un-dome- 
niu-cheie, cum ieste exportul do hir- 
t!e, prevbde. printre altele, o sporire 
a Importurilor, J ceea ce, intr-un tel 
sau nitul, nu poate dealt să afecteze 
poziția soclal-democrațllor In rlndu- 
rlte alegătorilor. Ca atare, el au pre
ferat, ca o hotfirire de asemenea im
portanță să fie luată de un guvern 
majoritar.

în Încercarea de a forma o nouă 
coaliție, președintele Kekkonen-a în
sărcinat inițial cu o misiune de in
formare pe Jolianes Vlrolainen, pre
ședintele partidului de centrii, ulte
rior această sarcină fiind trecută so- 
cretarului’general al partidului so
cial-democrat, KaievI Sorsa, actualul 
ministru de externe In guvernul de- 
mlsionnr ; majbrltetea observatorilor 
nu exclud, de altfel, ca viitorul prlm- 
ministru să fie tot un social-demo
crat. în ce privește formula de gu
vernare, dat fiind refuzul Uniunii 
democratice a poporului finlnndez de 
a participa la fun guvern însărcinat 
să semneze acordul cu Piața comună. ' 
estimările converg In direcția unei 
coaliții cvadripnrtlte.

Radu BOGDAN

Cu țoale acestea, sarcina alcătuirii 
unui cabinei majoritar, încredințată 
liderului partidului social-democrat, 
Rafăel Paslo. ' s-a dovedi*.; chiar de la 
liiecput. -deatiil de dificilă, ‘ datorită 

*- faptului că In rezolvarea a diferite 
Srobletne presante — Intre care de- 

nlrea raporturilor cu Piața comună,

salariilor ,cu scopul de a se prelungi 
contractele colective de muncă, asi
gurarea unul control sever in poli
tica prețurilor spre n se evita infla- 

opțluni diferite. Astfel. Uniunea de- 
.mocrată a . poporului finlandez 
(U.D.P.F.) K-a pronunțat pentru 

î schimbări i substantiate In politica e- 
conomlcă, In sensul creșterii nivelu
lui de trai al muncitorilor.- Rcpraz^n-.; 
tanțîl ceiorîfllte patru partide, care au 
continuat consultările, nu au ajuna 
nici ei 4a tin punct de vedere comun. 
După aproape două luni de încercări 
Infructuoase, președintele Kekkonen 
â cerut premierului Paste să formeze 
un guvern mlnortSar social-demo
crat.

Că o astfel de formulă nu putea fi 
detit tranzitorie s-a văzut chiar de 

.Iot început. Deși pe plan extern acti
vitatea cabinetului s-a soldat cu re
zultate pozitive, obținute ca urmare 

.a^promovărll unei politic! de neutra
litate activă, ca șl a eforturilor sus
ținute Îndreptate spre accelerarea 
pregătirilor multilaterale a conferin
ței general-eui^bpeno pe care, după

Deși nu au trecut detit șase luni 
de la ultimele alegeri generale,’ Fin
landa cunoaște din nou o perioadă’dej' 
Mmlniflri politice, ca urmare a de-.< 
misiei guvernului minoritar, prezidat 
de soctal-dcmocralul Rafael Paste. 
Principalul motiv invocat de guver
nul Pul o In susținerea cererii de' de- -------- — ------ ...
misie adresată președintelui Kekko- modificarea acordulul-cadru asupra 
nen l-a constituit ncordul comercial — 
dintre Finlanda șl Piața comună, caret 
trebuia să fie semnat tncă la 22 iulie' 
n.a „Partidul social-democrat cbnsl-s 
deră — după cum se arată in această ția — partidele politice prezentau; 
cerere — că un guvern minoritar nu —*»•»„! 
Jșl poate Iun responsabilitatea unei 
decizii atlt de importante. Pentru a- 
ceasta este necesar să fie constituit 
un guvern majoritar”.

Rezultat nl alegerilor anticipate"din 
primele zile 
Paste a fost 
marca __ ■ ___ _ .   
goeleri înlre principalele partide
ale tfiriL tn condițiile tn care scru-’ 
ttnul nu adusese modificări- față 
de vechiul raport de forțe, preșe
dintele Kekkorien s-n pronunțat pen
tru alcătuirea unei coaliții guverna
mentale de cenlru-sUngn. formală 
din partidul social-democrat, din U- 
niunea democrată a poporului fin-.' 
îandez, Induzfndu-i șl pe comuniști, 
din partidul de centru șl din repre
zentanți al partidului popular suedez. 
O asemenea coaliție, inițiată încă din' 
1KM șl reluată Intr-o formulă.lărgită'. 
In 1970, iși demonstrase Intru totul 
viabilitatea, consemnlnd frutiuo-Tte 
eforturi pe linia polilidl de consoli
dare economică a țării.

iele zile ale acestui an, guvernul 
î„l alcătuit după consu
lului lung proces de ne- ?

Piața

Kg
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contractelor pentru 
folosirea de către for
țele aeriene a terenu
lui de antrenamente 
de la poalele muntelui 
Fuji, a bazei aeriene 
Yokota, a hotelului 

r_____ ... _____ _____________ ,___ militar Sanno din
U'.A. șl care orice țară străină este centrul orașului Tokio, -* ...... . - . .s.— j.*.. î ...... . gă șj [nteagțjtice acțiu

nile pentru lichidarea 
bazelor americane din

________________ .... Okinawa.
Succesul demonstra- „Exemplu! Yokoha-

- mei — scrie • „Japnn 
Times” — a devenit

a pe auto- borda tancurile pe na- 
Toklo—Yoko- vele americane

Blocarea
strada ' ’___ ,.
Itama de către un grup Intlmplda protestul În
de demonilranțî s hh
tind autovehicule • ce 
transportau tancuri a- 
mertcane reparate la sensul, eă „staționarea 
baza Sagamlhara'. a f— 
forțelor S.U.A 
urmau să lie L 
tale In Vletnai 
su.d s-a 
intr-o pi 
lllică In

„va
Intlmplnn protestul În
tregului oraș".
■ Presa; japoneză co
mentează Incidentul în 
____ " Ț: 1 
forțelor, militare In

î
i

■

transpor- o sursă de tensiune In 
----- iantul de relațiile cu locuitorii 

transformat țării respective” („Mal- 
irbblemă po- nltiil’ . Daily News”).

____ __ încadraij,
țiîior Japono-omerlca-, țiej~'ofganlttată de câ
ne. După cum. se ttle., tfe partidele comunist - .
sub presiunea. demon- și socialist, a Incura- contagios, el va ri ur- i
straniilor., care »-au Jât, forțele iprogreslstc mfll- ?■ locullorli al- 1
așezat In calea auto- japoneze, care . Inten- a?e , carE s® (
vehiculelor, tancurile ționează "să; Intensifice afl6 Instalații miLinire 1
au fo^l retrase 4a baza mișcarea j Împotriva americano . I
amintită, fără , per- prezenței bâzelor ml- fotografie: ti-
spectlvn de-,a se relua litere americane.- nnu Japonezi ba- ț

; .... partjjuj comunist. rlnl! ,cnlt’fi lrons- i
partidul socialist șl iwrtului de tancuri. J
alte organizații de-

ul de relațiile cu locuitorii

In curlnd .transportul
lor. Primarul Yokohn-
mel. socialistul Asukn- ___ ____ ...
ta. a avertizat că orice mocrntlcq au hotărlt 
încercare de a irons- să.se opună reînnoirii Tokio
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cum se vede In fotogral 
tatea orășenească de transpor
turi a Înzestrat autobuzele cu 
drllge speciale exterioare, de 
care pot ti agățate cărucioarele.

Veșmint de jad
încă din antichitate. Jadul, 

piatră semi prețioasă de (mioa
re verzuie, a tosl utilizat la 
confecționarea obiectelor de po
doabă. Recent insă. In urma 
unor săpături arheologice făcute 
Intr-o localitate din apropierea 
Pekinului, s-a descoperit un 
schelet de femele îmbrăcat 
intr-o rochie din plăcuțe de jad, 
cusute cu fir de aur. Oamenii 
de știință apreciază că este vor
ba de veșminte, dc doliu, ce 
datează de acum două milenlL

tur!
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