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Astăzi se împlinesc 25 de ani de la naționalizarea ic.'?
principalelor mijloace de producție industrială

PROPRIETATEA SOCIALISTA ■
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Bun venit președintelui
Republicii Volta Superioară,
general Sangouie Lamizana

La Invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceausescu, luni aoaejle la Bucure,», lnlr-o vizii» oficial» 
In tara noastrâ. președintele Republicii Volta Superioară, seneralul de dl- 
vizle Sangouie Lamizana.

Președintele San
gouie Lamizana s-a 
născut in anul 1916. 
in localitatea Dian- 
ra, din districtul 
Tougan, unde și-a 
făcut și studiile pri
mare. încorporat in 
armata franceză la 
18 ianuarie 1936, a 
primit, la Kati, pre
gătirea de bază ca 

‘ cadrul 
doilea

temelia trainică a tuturor
V

victoriilor noastre
3

Aniversăm astăzi un moment is
toric in viața poporului nostru, in 
întreaga operă de construcție a.so
cialismului. una din victoriile de
cisive ale oamenilor muncii. ce 
avea să pună temelie trainică unui 
lung șir de alte victorii — împli
nirea a 25 de ani de la naționali
zarea principalelor mijloace de 
producție industrială. Generația a- 
flatâ acum la vârsta maturității 
păstrează vie amintirea uriașului 
val de bucurie cu care a fost în
tâmpinată in întreaga tară decre
tarea acestui mâret act revoluțio
nar. prin care clasa muncitoare 
condusă de partid a preluat fa
bricile și uzinele din miinile capi
taliștilor. trecindu-le in stăpinirea 
Întregului popor muncitor.

In acea zi. care va rămine în 
noua istorie a României ca o treap
tă fundamentală a revoluției so
cialiste. avea să-si găsească împli
nire crezul de căpătii al socialiș
tilor români. înscris cu litere de 
aur cu ort decenii în urmă in pro
gramul de luptă al primului partid 
al clasei muncitoare : „Prefacerea 
mijloacelor de producție din pro
prietate privată a unei clase in 
proprietate socială a societății în
tregi și prefacerea producției de 
mărfuri in producție socialistă, con
dusă pentru societate și prin so
cietate". Prin trecerea principalelor 
m.iloace de producție în stăpinirea 
celor ce muncesc, a fost lichidată 
exploatarea omului de către om in 
industrie, a fost desființată ca 
clasă burghezia industrială și fi
nanciară. S-a înfăptuit astfel ..ex
proprierea expropriatorilor" — ideea 
măreață proclamată de „Manifestul 
comunist", ca o cerință esențială a 
construirii noii orânduiri, și care a 
fost Înscrisă de Partidul Comu-

nist Român încă de la Înființare pe 
steagul său de luptă.

Naționalizarea principalelor mij
loace de producție in România a 
constituit un act decurgind din 
necesitățile obiective ale pro
gresului social, din imperativul is
toric al trecerii efective la edifi
carea societății noi. din cerința în
lăturării contradicției dintre natu
ra puterii politice aflată pe deolin 
in miinile clasei muncitoare si a- 
liatii săi. sub conducerea partidu
lui comunist pe de o parte, si re
lațiile de producție capitaliste do
minante în economie, pe de altă 
Darie. Puterea politică a poporului, 
instaurată după abolirea monarlvci. 
a fost întregită la 11 iunie 1948 
cu puterea economică, creîndu-se 
un larg sector socialist in industrie; 
acesta avea să constituie princip 
pala pirghie in dezvoltarea rapidă 
a forțelor de producție, in trans
formarea socialistă a agriculturii, 
in extinderea și generalizarea re
lațiilor socialiste in întreaga eco
nomie națională, in asigurarea vic
toriei depline a socialismului in 
patria noastră.

Desigur, nu a fost o .sarcină 
simplă pentru muncitori prelua
rea conducerii și administrării 
fabricilor si uzinelor. La greutățile 
izvorâte din condițiile materiale ex
trem de precare, moștenite de lâ re
gimul burghezo-moșieresc, la lipsa 
de experiență inerentă in condu
cerea economiei, se adăuga apriga 
înfruntare cu reactiunea. care cău
ta prin toate mijloacele să sub
mineze puterea populară, să pună 
bete In roate activității întreprin
derilor naționalizate. Dovedind spi
rit revoluționar, o înaltă putere de 
dăruire si sacrificiu, muncind ziua

și învățind noaptea. muncitorii 
si-au insușit in scurt timp price
perea do a organiza activitatea e- 
conomică. veghind cu ' grijă ca 
mijloacele de producție — arme 
hotăritoare in bătălia pentru edi
ficarea socialismului — să fie rod
nic gospodărite in folosul noului 
și adevăratului lor stăpin, poporul 
muncitor.

Crearea proprietății socialiste în 
sectoarele principale ale economiei 
a făcut posibilă trecerea la dez
voltarea planificată a acesteia, po
trivit cerințelor legilor obiective ale 
socialismului, intereselor funda
mentale ale națiunii. Tocmai aceas
ta a permis orientarea întregii ac
tivități economico-sociale intr-o di
recție unică — crearea unei indus
trii puternice, în primul rind a in
dustriei grele, care s-a dovedit, și 
prin experiența României, factorul 
decisiv al avintului economic gene
ral. al creșterii nivelului de trai, 
temelia trainică a independenței Și 
suveranității naționale.

Cite preziceri sumbre n-au vin- 
turat forțele reactiunii pe seama in
dustrializării sociali-te ! Dar iată 
că. in numai un sfert de veac. 
România a devenit o țară cu o in
dustrie puternică, a cărei dezvol
tare cunoaște ritmuri dintre 
cele mai înalte in lume. Față 
de anul naționalizării. producția 
Industrială globală a fost in 1972 
de 25 de ori mai mare : dacă în 
1948 industria chimică si cea a con
strucțiilor de' mașini — ramuri de 
avangardă ale progresului tehnic 
— furnizau doar 13.5 la sută din to
talul producției industriale, in 1970 
ele dădeau 35 la sută, urmînd 
ca la sfirșltul actualului cin-

(Continuare în pag. a II-a)

Pe șantierul Combinatului chimic din Arad, graficele de execuție con
semnează avansuri substanțiale față de termenele prevăzute la prin

cipalele lucrări. în imagine : o vedere parțială a șantierului

Reparațiile utilajelor 
nu se desfășoară tot 

atît de bine ca ședințele
consacrate reparațiilor

Două produse care nu se fabricau în 1948
STRUNGURI

— Prima șarjă : iunie 1965, Uzina de alumi- 
niu-Slatina. Un produs, o uzină, o ramură 
nouă a metalurgiei românești.

— Producția :
• 50 000 tone anual, inițial.
• 101 000 tone în 1970.
• 200 000 tone și chiar mai mult în 1975.

Angajamentul aluminiștilor slătineni este de 
a atinge nivelul producției prevăzute pentru 
1975 cu un an mai devreme.

— în anul 1965 se realiza numai aluminiu 
brut ; în prezent, numărul aliajelor a ajuns 
la 35.

— în 1971, tot la Slatina, a intrat în func
țiune și uzina de prelucrare a aluminiului. 
Aici numai într-un singur an — 1972 — s-au 
introdus în fabricație 690 de noi produse și 
tipodimensiuni.

uzina „Strungul" din

în 1953
1970

— Primul lot : 1949, 
Arad.

— Producția pe țară :
O 184 de bucăți
• 3 815 bucăți în
• 9 500 strunguri în 1974, numai la noua 

uzină din Tîrgoviște.
— Dintre ultimele creații în acest domeniu : 

strungul S.N.A.-360 — la uzina din Arad; 
strungul Carusel de. 1 250 mm cu coman
dă numerică — Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București ; „SARO"-60, la 
uzina din Tîrgoviște.
„SARO" = strunguri automate românești.

— Beneficiari ; toate uzinele și fabricile din 
țară, precum și întreprinderi din peste 40 
de țări ale lumii.

Nu peste multă vreme, orzul si 
apoi griul se vor îngălbeni, semn că 
secerișul poate începe. Combinele vor 
intra in lanuri, intii în zonele din 
sudul țării și apoi in cele din nord. 
Au fost incheiate pregătirile pentru 
marea bătălie a strîngerii recoltei ? 
Ce trebuie întreprins pentru ca griul 
să fie secerat in cel mai scurt timp, 
iar din noua recoltă să nu se piardă 
nici un bob ?

Ministerul de resort a adoptat un 
program de măsuri privind pregăti
rea și desfășurarea lucrărilor din 
campania de vară, program care a 
fost discutat în cadrul unei ședințe 
de lucru cu reprezentanții direcțiilor 
agricole județene. De asemenea, s-a 
organizat instruirea personalului teh
nic și de servire, care va participa 
la lucrările agricole de vară. în acest 
scopi. in toat. județele au avut loc 
ședințe la care au participat, direc
torii stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, președinții consiliilor in- 
tercooperatiste. specialiști din cadrul 
organelor agricole județene și în care 
au fost dezbătute aspecte practice 
legate de recoltarea cerealelor păioa- 
se și însămînțarea, pe terenurile eli
berate, a culturilor succesive. Mal 
trebuie amintit că, in zilele urmă
toare. se va face instruirea mecani
zatorilor, cooperatorilor și a munci
torilor din I.A.S. care vor lucra ne 
diferite agregate pentru a cunoaște 
exploațarea și întreținerea lor in 
cele mai bune condiții.

Pină acum, ședințele de lucru șl 
instructajele s-au ținut conform pro
gramului de măsuri elaborat de mi
nister. în schimb, acțiunile concrete 
de care depinde buna desfășurare a

Un director, de la naționalizare, ne ex
plică unul din „secretele" reușitei colecti
vului pe care-l conduce, „secret" în care 
citim, ca într-o oglindă, marea grijă a so
cietății noastre pentru condiția socială a 
oamenilor muncii.

700 de nave care cutreie
ră lumea se află, de 25 de 
ani, la cirma șantierului. 
Vreme de un sfert de secol, 
destinul lui s-a împletit cu 
cel al șantierului care, cu 
fiecare an adăugat, făcea 
un pas spre modernizarea 
producției : 1953 a Însemnat 
trecerea la construcția de

de baștină — „Oltenița" ; 
de pe cala acestui șantier 
au plecat nu numai elegan
te nave de croazieră, ci și 
puternice remorchere, ma
carale plutitoare, dragi ma
ritime (prima dragă a fost 
destinată șantierului hidro
centralei de la Porțile de 
Fier) ; primul spărgător de

Numele lui este legat de 
făurirea a mai mult de 700 
de nave, care brăzdează a- 
pele mărilor și oceanelor 
lumii sau urcă și coboară 
de-a lungul fluviilor, sub 
diferite pavilioane, unele 
ale unor țări cu vechi și so
lide tradiții marinărești, 
dar în primul rind, sub pa
vilion românesc Primul a 
fost un vas pescăresc din 
lemn. Ultimul — o motona
vă de 5 000 de tone ! Intre 
unul și celălalt s-a așternut 
un sfert de veac. Dar 
timpul, măsurat în ani. pare 
prea scurt : in acești 25 de 
ani — cîțî au trecut de la 
naționalizare — a fost făcut 
un salt enorm : de la mi
cuțele vase pescărești din 
lemn, la cargourile și mo
tonavele de mare tonaj, 
dintr-o eră în alta a isto
riei construcțiilor navale 
și. in același timp, dintr-o 
epocă Istorică in alta, căci 
actul naționalizării a mar
cat începutul acestei tre

ceri spectaculoase.

DINAMICA INDUSTRIALA

De la vasul pescăresc
la motonave de mare tonaj

Această istorie nu poate 
fi despărțită de numele lui 
Ion V. Cristea. muncitor la 
modestele ateliere de re
parații de pe malul Dună
rii, primul director al Șan
tierului naval Oltenița. Și 
actualul, pentru că același 
om. astăzi devenit inginer, 
este director. Omul care a 
fost martor și părtaș la 
construcția a mai mult de

vase metalice ; în anul ur
mător sint livrate 16 vase 
pescărești metalice ; la 11 
iunie 1958 (la exact zece ani 
de la naționalizare) se 
lansează prima motona
vă de 2000 de tone; 1960 
reprezintă anul unui succes 
de prestigiu al colectivului: 
prima motonavă de pasa
geri. de mare capacitate, 
purtind numele localității

gheață românesc — „Voini
cul" — este tot un produs 
al Ș.N.O. Se poate spune, 
pe drept cuvînt. că aici s-a 
născut o adevărată flotă.

Firește, toate aceste rea
lizări îndrăznețe nu ar fi 
putut lua formă concretă 
dacă vechile ateliere din 
scindură nu ar fi fost înlo
cuite cu clădirile spațioase 
ale halelor, iar vechile

unelte cu mașini moderne, 
de mare productivitate. Pe 
cheiul de armare, in cala 
de lansare, siluetele uriașe 
ale unor cargouri acoperă 
zarea. Astăzi, șantierul se 
întinde pe o suprafață de 
circa 20 de hectare.

— Avem o zestre tehnică 
bună. Dar ea n-ar avea nici 
o valoare dacă n-ar fi oa
menii. Fără ei. uneltele 
cele mai perfecționate zac 
moarte. Un conducător de 
întreprindere care nu așa- 
zâ pe primul loc. in preo
cupările sale, grija pentru 
oameni nu este un bun 
conducător, afirmă cu toată 
convingerea tovarășul Ion 
V. Cristea. Omul creează 
bunurile materiale, pro
ducția. Un meseriaș price
put scoate lucru bun și cu 
unelte proaste. (După cum 
exisță ș( reversul). Dar 

«pentru ca să lucreze cu plă
cere și, deci, cu înalt ran
dament. muncitorul tre
buie să fie bine dispus, o- 
dihnit. sănătos.

— în iunie 1948, cind ați 
preluat funcția de director, 
la ce v-ați gindit mai intii?

— Știți care a fost 
din primele construcții 
după naționalizare ?

_  ?
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a II-a)

campaniei agricole de vară — repa
rarea și efectuarea recepțiilor la uti
lajele ce vor fi folosite — nu se des
fășoară corespunzător. Intr-o ședință 
care a avut loc vineri la ministe
rul de resort s-a analizat sta
diul reparațiilor in stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii și apro
vizionarea cu diferite materiale. Ci- 
teva concluzii sint edificatoare. Pro
gramul de măsuri amintit prevedea 
ca, pină la 10 iunie, să fie terminate 
reparațiile la toate tractoarele și uti
lajele care vor fi folosite in campa
nia de vară in județele din sudul 
țării si pină la 20 iunie în celelalte 
județe. Or, pină la această dată, 
combinele C-12 au fost reparate in 
proporție de 87 la sută. Prin urmare, 
ar mai fi de reparat circa 180 de 
combine, ceea ce la prima vedere nu 
ar constitui o problemă. Nu-i pro
blemă pentru județele in care lucră
rile sint avansate sau au fost ter
minate : Arad. Bihor. Constanța. Ti
miș, Dolj și altele, unde mecanizato
rii pot începe, in orice moment și 
eu toate forțele, asaltul holdelor. în 
schimb. în alte județe — Brăila, Bu
zău. Teleorman, Olt. Ilfov — mai 
sint de reparat un mare număr de 
combine C-12. De exemplu. în jude
țul Teleorman au fost reparate nu
mai jumătate din aceste utilaje. 
Combinele C-l si C-3 au fost repa
rate in proporție de 81 la sută, ceea 
cn îndeamnă că. la ora actuală. 4 700 
din aceste utilaje sint pe butuci. 
Lucrările sint intirziate și in județele 
Buzău și Galați. Prin urmare, mai 
este de executat un mare volum de 
lucrări pentru ca aceste utilaje să fie 
puse în stare de funcționare. Ce se 
întreorinde pentru ca în toate sta
țiunile do mecanizare combinele să 
fie reparat0 in timnul cel mai scurt ?

Din analizele făcute de Centrala 
de mecanizare a reieșit că în unele 

! stațiuni repararea combinelor a întîr- 
ziat datorită lipsei unor piese de 
schimb. Astfel, nu și-au îndeolinit 
integral sarcinile do livrare a piese
lor do schimb nentru combine uzina 
„Nentun" din Cimnina și Fabrica de 
șuruburi din Brașov. Curelele nrodu-

Ion HERȚEG
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militar, in 
celui de-al 
regiment de 
tori senegalczi. 
luna decembrie 
aceluiași 
transferat la Statul 
Major al Comanda
mentului Militar al 
Mauritaniei, la Saint- 
Louis du Senegal, 
unde va rămine pi
nă in anul 1943, cînd 
este transferat in 
Africa de nord.

După ce, in apri
lie 1949, este 1
sublocotenent, 
goule Lamizana efec
tuează, din ianuarie 
pină in iunie 1950. 
un stagiu la Centrul 
de studii africane și 
asiatice din Paris, 
in calitate de in
structor de limba 
lambara. In 1951 este 
numit locotenent, 
iar în iulie 1957 e 
înaintat la gradul 
dc căpitan.

în iulie 1961, San
gouie Lamizana 
este pus la dispoziția guvernului 
Voltei Superioare, in vederea orga
nizării armatei naționale. Transferat 
ulterior in serviciul forțelor armate 
din Volta Superioară, este numit co
mandant de batalion și, concomitent, 
primul șef al Statului Major al ar
matei. în ianuarie 1964 este avansat 
la gradul de locotenent-colonel.

în ianuarie 1966. Sangouie Lami
zana devine președintele Republicii 
Volta Superioară. îndeplinește, tot
odată, funcțiile de președinte al Con
siliului de Miniștri, ministru al a- 
părării naționale și al foștilor com
batanți. ministru al afacerilor exter
ne și ministru al informațiilor, tine
retului și sporturilor, pină la for
marea unui nou guvern. în aprilie 
1967 este avansat la gradul de ge
neral de brigadă, iar în octombrie 
1970 devine general de divizie. în 
februarie 1971, după constituirea A- 
dunării Naționale a Voltei Superioa
re, generalul Sangouie Lamizana a 
fost instalat oficial ca președinte al 
republicii.

Pentru activitatea sa, Sangouie La
mizana a fost distins cu numeroase 
decorații ’ naționale și străine.

Poporul Voltei Superioare depune 
eforturi însemnate pentru dezvol
tarea economică și consolidarea inde
pendenței țării.

Pe plan internațional, Volta Supe
rioară promovează o politică de pace 
și înțelegere, bazată pe încredere ți 
respect reciproc, o politică de co
laborare cu statele vecine și cu cele
lalte țări ale lumii. In cadrul Orga
nizației Unității Africane, Volta Su
perioară aduce sprijinul său moral 
șl material luptătorilor pentru liber
tate din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde. 
Africa de Sud și Namibia, în ve
derea eliminării ultimelor vestigii 
ale colonialismului și a discriminării 
rasiale de pe continentul african.

Vizita președintelui Republicii 
Volta Superioară este salutată cor
dial si întimpinată cu interes in 
tara noastră. După cum se știe, pu- 
nind în centrul politicii sale exter
ne prietenia frățească cu toate ță
rile socialiste, țara noastră militea
ză pentru dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor cu noile state indepen
dente. cu celelalte state ale lumii.

an

numit
San-

indiferent de regimul lor social-po
litic, in spiritul coexistentei paș
nice.

în acest cadru. România socialistă 
a inserts ca o constantă a politicii 
sale dezvoltarea raporturilor cu sta
tele independente din Africa. Lupta 
popoarelor de pe continentul afri
can pentru apărarea și consolidarea 
independentei naționale. împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui. pentru realizarea unor profunde 
transformări înnoitoare, pentru va
lorificarea resurselor umane și ma
teriale in interesul propriei dezvol
tări este urmărită in țara noastră 
cu sentimente de caldă simpatie si 
solidaritate. Relațiile prietenești, ba
zate pe egalitate, stimă si respect 
reciproc româno-afrioane, au fost 
puse pregnant în evidență cu oca
zia vizitei istorice întreprinse anul 
trecut de tovarășul Nicolae Ceausescu 
în Africa. Aceste relații, ce au cu
noscut îndeosebi de atunci o susți
nută dezvoltare, răspund interese
lor reciproce ale poporului român și 
popoarelor africane, servesc cauza 
întăririi unității de acțiune a fron
tului antiimperialist, a tuturor for
țelor revoluționare și progresiste.’

Deși situate la o mare distanță 
geografică una de alta. România și 
Volta Superioară 6e întilnesc in do
rința comună de a colabora, de a 
promova cauza păcii și Înțelegerii 
internaționale.

Opinia publică din România îșl 
exprimă convingerea că vizita pre
ședintelui Republicii Volta Superi
oară în România se va înscrie ca 
un moment important in extinderea 
pe mai departe a relațiilor stabilite 
intre țările noastre. Convorbirile ce 
urmează să aibă loc între președin
tele Nicolae Ceausescu și președin
tele Sangouie Lamizana vor marca 
o contribuție de seamă la consoli
darea colaborării, pe multiple pla
nuri. dintre cele două țări, spre bi
nele ambelor popoare, pentru întă
rirea rândurilor forțelor anticolonia
liste și antiimperialiste. pentru pro
gresul cauzei generale a păcii și 
colaborării in lume. întimpinindu-1 
cu bucurie pe înalții oaspeți, po
porul român le adresează tradițio
nala urare : „Bun venit pe pămin- 
tul Republicii Socialiste România

A

România, Nicolae

PRETUTINDENI.

viața

internațională

TINEREȚEA UNEI ȚÂRI 
STRĂVECHI (însemnări 
de călătorie din Volta 
Superioară).

„TROMBOZA RîURI- 
LOR" (Corespondență 
din Paris).

DESCHIDEREA TÎRGU- 
INTERNAȚIONAl 

LA POZNAN.

Astăzi, în jurul orei 
16,00, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct de la 
aeroportul Otopeni ce
remonia sosirii președin
telui Republicii Volta Su
perioară, generalul San
gouie Lamizana, care, 
la invitația președin
telui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialis
te
Ceaușescu, face o vizită 
oficială in țara noastră.

(Continuare in nag. a II-a)
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Un sfert de veac 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industrială

Pe drumul ce duce de la bauxita la aluminiu există o haltă importantă numită alumina. Aici. Ia Oradea, de 
° . ?>n1’ J,a'cnJc.n,5u, de luburl <-on<îucte. se pro duc anual sute de mii de tone de alumină. Mindria 
colectivului . Tehnica modernă, randamentele inalte obținute in producție — numai in patru luni din acest 

an s-au produs peste plan 2 400 tone alumină!

CUrmare din pag. I) 

-inal ponderea celor două ramuri 
să ajungă la 42 la sută. Sint fap- 
! ' care •.orbesc do la sine despre 
rapacitatea orânduirii socialiste de 
î asigura ampla mobilizare a re
curselor materiale si umane ale 
ari:, de a coordona la scară na- 
onală eforturile constructive ale 

toporului si a le orienta in direc
ție hotărâtoare pentru progresul 
;ocial. Puternicul potential indus- 
”.al al României de ast&zi este 
invada istorică a justeții politicii 
> .rtidului, a faptului că. prcluind 
n miinile sale principalele mij- 
oace de producție, clasa munci- 
oare nu s-a mulțumit doar să le 
>ună tn folosul întregului popor, ci 
e-a administrat superior, a știut 
ă rezolve cu succes sarcinile o- 
•erei vaste de edificare a unei in- 
lustril noi, moderne, structurate 
c direcțiile revoluției tehnlco-ști- 
nțifice contemporane.

Tocmai prin industrializarea ra- 
■ d.i s-a clădit baza puternică cea 
' rmis adoptarea la Congresul al 
t-lea al partidului a programului 
auririi societății socialiste multi- 
ateral dezvoltate. Fără îndoială 
ă cei ce au trăit actul nationa- 
izării nu si-ar fi putut nici in- 
hipui pe atunci, cind au preluat 
a stăoir.Lre mijloacele de oroduc- 
ie, învechite, multe aduse la ruină 
e capitaliști, că. intr-un răstimp 
rit de scurt, vom reuși să ne pro- 
•unem obiectivul ajungerii din 
:rmă, intr-un viitor apropiat, a ță- 
ilor avansate ale lumii.
însuflețit de luminoasa perspec- 

:vâ ce i s-a deschis, poporul ln- 
•eg s-a angajat, ca un singur om. 
ă grăbească- si mai mult ritmul 
ezvoltării economice. îndeplinind 
minte de vreme prevederile pla- 
ului cincinal. Conferința Natio- 
ală. Plenarele C.C. al P.C.R. 
in noiembrie anul trecut și din 
îartie a.c. au definit un pro- 
ram concret de acțiune In acest

..La motonave de mare tonaj
Drmare din pag. I)

— Cantina, cu anexele 
ecesare pentru asigurarea 
provizionării. Cum pu- 
:am să le pretind unor oa- 
leni fiăminzi (de ce să nu 
‘cunoaștem cit am fost de 
«raci ?) să facă efortul de
deveni, din țărani, elec- 

icieni, sudori, intr-un cu
ie, t — constructori de 
ave? în 1949. cu mijloa
ce noastre modeste, am 
instruit cantina cu 350 de 
>curi. pe care o folosim și 
țtăzi.
— Ce a urmat după a- 

in ordinea priori-
itii dictate de griia oen- 
-j om ?
— A urmat, cum era și 

resc. îmbunătățirea con- 
hiilor de muncă : In lo- 
11 barăcilor din lemn, 
au ridicat trei hale mo- 
•rne, precum șl construc- 
ile exterioare, căci vase-

lau forma definitivă în 
ir liber. Ne-am ineriiil. 
x>i. pe măsura posibili- 
tilor. de condițiile de lo- 
!it ale salariatilor noștri, 
ulti dintre el sint local
ei. Aceștia au casele lor. 
iele noi. înzestrate cu tot 
mfortul. Cel care nu au 
să proprie, au primit a- 
irtamente de la stat: cam 
șasea parte din totalul 
lariatilor locuiesc în 
ocurile noi din oraș O 
lă problemă In strinsă 
gătură cu producția, 
ansportul in comun, ne-a 
«ocupat : 5—6 autobu- 

au curse speciale la in- 
area si la ieșirea din 
himb a salariatilor no=- 
L Cind am înceout să 
ftinem beneficii ne-am 
ndit că a sosit timpul să 
■ ocupăm si de timpul 
>er al salariatilor : am 

.sens, la a cărui înfăptuire fiecare 
colectiv de întreprindere. fiecare 
membru al societății are de a- 
dus contribuții însemnate. Aseme
nea sarcini ca folosirea deplină a 
capacităților de producție, crește
rea rapidă a productivității muncii, 
ridicarea simțitoare a calității pro
ducției. buna gospodărire a timpu
lui de lucru si materialelor, evi
tarea oricărei forme de risipă, spo
rirea competitivității pe piețele ex
terne — intr-un cuvint. activizarea 
puternică a tuturor oirghiilor de 
creștere a eficientei activității e- 
conomice — nu trebuie să fie scă
pate din vedere nici un moment 
in acest an. socotit, pe bună drep
tate. anul hotărî tor in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. 
Ciștigarea bătăliei cu timpul impu
ne eforturi consecvente, susținute 
pentru îndeplinirea exemplară, zi 
de zi. a sarcinilor si angajamente
lor asumate in întrecerea socia
listă.

La calitatea de producători, pe 
care n-au încetat nici un moment 
să si-o exercite de-a lungul seco
lelor. actul naționalizării a confe
rit oamenilor muncii si ne aceea 

proprietari. Tocmai această e- 
Docală cucerire impune datoria, 
pentru absolut toti cetățenii tării, 
de a participa din Plin, prin mun
că susținută, la efortul colectiv de 
dezvoltare a proprietății socialis
te. de a o gospodări cu cea mai 
mare grijă de a se simți răspunză
tori de soarta ei. de a lua atitudi
ne fermă împotriva oricăror acte 
de neglijentă, indisciplină care im
pietează asupra bunei desfășurări 
a Producției. Fiecare membru al 
societății noastre noate considera că 
și-a adus din plin contribuția la 
dezvoltarea s| consolidarea proprie
tății socialiste numai atunci cind 
activității sale susținute, rodnice 
la locul de muncă, i se adaugă in
teresul viu fată de tot ceea ce se 
intîmplă in jurul său cu bunurile 
obștești.

construit un club, cu o sală 
de spectacole modernă, de 
700 de locuri, un stadion.

— S-ar putea spune că 
baza materială a grijii pen
tru om este un capitol în
cheiat ?

— Categoric, nu. Ordi
nea priorităților râmine 
neschimbată. Anul aces
ta. de pildă, sint in dife
rite faze de realizare o 
serie de obiective care tot 
la acest capitol se adau
gă : construim o scoală 
profesională, cu toate ane
xele necesare, pentru 800 
de elevi si un cămin pen
tru salariatii nefamilisti. 
cu 400 de locuri : in vede
rea Îmbunătățirii, in con
tinuare. a condițiilor de 
muncă, intenționăm să a- 
coperim hala de construc
ții corp, astfel ca o cit mal 
mică Parte din lucrări să 
6e facă sub cerul liber, 
să mărim capacitatea in
stalațiilor de încălzire cu 
încă un cazan, să creăm 
grupuri sociale corespun
zătoare fiecărei secții. Tre
buie să veghem ca cei Df*-  
te două milioane lei 
alocați protecției muncii 
să fie cheltuit! cu chib
zuință si muncitorii să lu
creze în condiții de depli
nă siguranță. Cantina, clă
dită in '49 trebuie extin
să. nu mai noate face fată 
cerințelor a circa 800 de 
abonați

• La galeria „Amfora" (str. Mi
hai Vodă nr. 2) poate fi vizitată ex
poziția de tapiserie Maria Văgii.

• O nouă expoziție de grup re
unind lucrări de grafică publicita
ră s-a deschis recent la Casa de 
cultură Fr. Schiller (str. Batistei 
nr. 15). Expun : Liliana Roșianu. 
Constanța Rizea. Alexandru Popa si 
Teodora Doxan.

• Marți. 12 iunie. în holul uni
versității populare ..București" — 
Sala Dalles (bd. N. Bălcescu nr. 18) — 
va avea loc vernisajul expoziției re
trospective Paul Ion Ștcfănescu- 
Paulys.

IAȘI (Corespondentul ..Scînteli". 
Manole Corcaci). — în cadrul mani
festărilor de popularizare a artelor 
plastice, inițiate de revista ..Croni
ca" sub denumirea „Galeria Croni
ca". zilele acestea s-a deschis la Iași 
cea de-a IlI-a expoziție cu lucrări 
ale olasticienilor ieșeni. Do astă-dată 
expun desene sl lucrări de grafică 
pictorii Aurelian Dinulescu. Mircea 
Isplr si Livlu Suhar.

O altă expoziție este deschisă de 
centrul județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării artis
tice do masă la sala ..Victoria" din 
Iași. Expune Aurora Ristca lucrări 
in ulei : peisaje, flori, naturi statice.

• Tn sala ..Alfa" a galeriilor de 
artâ Arad a avut loc vernisajul ex
poziției de pictură si sculptură Iosif 
Matyas si Ioan Seu. membri ai 
Uniunii artiștilor plastici — filiala 
Deva

• GALAȚI (Corespondentul ..Scin
teii". T. Oancea). — Simbâtă. la mu
zeul de artă românească modernă șl 
contemporană din Galati, a avut loc 
vernisajul expoziției pictorului fran
cez Edouard Pignon. Sint expuse a- 
proaoe 96 de lucrări, printre care 
picturi, acuarele, desene, studii de 
nudurl ai machete pentru teatru.

— Apropo de cantină. 
Credeți că prestigiul unui 
director are de suferit dacă 
se duce la cantina sala
riatilor să guste c;nrba ?

— Nicidecum Eu mă duc 
zilnic la cantină să mă 
interesez de trei lucruri : 
gustul mincării. curățenia 
și aprovizionarea. O dată 
Pe săptămină — lunea —

am cu personalul canti
nei o ședință de analiză. 
O altă vizită pe care o fac 
zilnic este aceea la dispen
sar. Starea sănătății oa
menilor mă Interesează in 
cel mai înalt grad. Medi
cul Marin Constantin mă 
informează desnre noxele 
ce apar si ne sfătuim. îm
preună. ce se Poate face 
pentru înlăturarea lor. U- 
neori se intîmplâ să în- 
tilnesc acolo si oe unii 
..abonați" la concedii me
dicale cu care nu strică să 
discutăm.

— După cum se vede, 
dumneavoastră consacrati 
o bună Parte din zi aces
tor probleme. Nu sufe
ră. din această cauză, pro
blemele de producție ?

— Dar acestea nu sint 
tot probleme de producție? 
Dacă omul e sănătos, dacă 
nu si-a consumat energia 
in aglomerația din auto
buz. dacă masa la cantină 
nu se lasă prea mult aș
teptată Si este si gustoasă, 
treaba in producție mer
ge strună. Altă dovadă de
ci t aprecierea do care se 
bucură colectivul nostru 
cred că nu mai este nece
sară (Șantierul nava) Ol
tenița a primit pentru a 
treia oară consecutiv dra
pelul de unitate fruntașă 
pe ramură — n.r.).

— De ce vl se spune 
..Taica ?“ Nu numai sa
lariatii șantierului. ci si 
unii dintre reprezentan
ții firmelor străine cu care 
aveți relații vă spun ast
fel

— Cind am fost numit 
director, acum 25 de ani. 
eram foarte tinâr — aveam 
28 de ani — si țineam 

par matur. De aceea 
mă adresam muncitorilor

Un rol decisiv revine in această 
privință organizațiilor de partid si, 
sub îndrumarea lor. tuturor orga
nizațiilor d'~ masă si obștești che
mate să acționeze pe frontul acti
vității politico-educative, pentru a 
înrădăcina in conștiința fiecărui 
cetățean înalta responsabilitate fată 
de dezvoltarea si apărarea proprie
tății socialiste. Programul educa
ției socialiste adoptat de partid 
constituie un instrument prețios in 
această vastă și complexă acțiu
ne. Renunțind la orice pledoarii 
abstracte și generalități, . mirpca 
politică educativă trebuie să ae-' 
monstregje convingător că ridicarea 
nivelului general de trai -depinde 
de valorificarea superioară a po
tențialului economic, de gospodă
rirea chibzuită, competentă, plină 
de răspundere a avutului obstesc. 
că numai po această bază se pot 
lua măsuri de satisfacere in condi
ții tot mai bune a cerințelor mate
riale legate de făurirea unei vieți 
de tot mai inaltă civilizație pen
tru cei ce muncesc. îndeplinind 
cincinalul înainte de termen, așa 
cum s-a angaiat întregul ponor, 
vom realiza nu numai un cistigîn 
direcția sporirii proprietății socia
liste. ci si un cistig de timp in 
creșterea nivelului de trai.

Ne propunem in continuare sar
cini tot mai complexe, năzuim sore 
obiective tot mai inalte — oe care 
in urmă cu 25 de ani abia dacă ni 
le închipuiam — duoă ce a fost 
străbătut, intr-un ritm impetuos, 
un mare drum in istorie. Desigur, 
drumul nu a fost deloc ușor, dar 
poporul nostru, călăuzit de partid, 
a știut să înfrunte greutățile și să 
le biruie. înfăptuind și de aci îna
inte neabătut politica partidu
lui. lărgind și perfecționind in 
continuare proprietatea socialistă, 
fructificind si mai Puternic marile 
ei avantaje, vom înainta tot mal 
rapid oe drumul progresului si 
civilizației socialiste, sore visul de 
aur al omenirii — comunismul.

cu ..taică”. Acum nu mai 
e nevoie să par matur, 
pentru că sint. Dar am ră
mas cu obiceiul de a le 
spune oamenilor ..hai tai
că să facem una sau alta”. 
La un șantier naval sint 
ci te va momente foarte di
ficile. cind nervii tuturor 
sint puși la grea încerca
re : lansările pe apă. intro
ducerea motorului in corpul 
vasului — momente pline 
de riscuri. Atunci prefer 
să le vorbesc oamenilor de 
la suflet la suflet...

— Numai în asemenea 
momente ?

— Cum să vă spun, eu 
mă trag dintr-o familie 
de oameni blinzi. Ca direc
tor sint silit, uneori. să 
fiu asoru cu unii, să-l ad
monestez. Dar imi oare 
rău după aceea. Am a- 
plicat puține sancțiuni, 
desi nimeni n-ar putea spu
ne despre mine că nu sint 
exigent. înainte de a fi di
rector am fost muncitor 
si cunosc bine valoarea 
vorbei bune spuse la timp.

...La Șantierul naval Ol
tenița. 98 la sută din sa- 
lariati sint stabili, atasati 
locului de muncă. Expli
cația acestei statornicii se 
a'lă. poate, si în destăi
nuirile directorului. La 
11 iunie, șantierul aniver
sează naționalizarea. Este 
pentru tovarășul Ion V. 
Cristea, Erou al Muncii 
Socialiste, o dublă aniver
sare : un sfert de veac de 
la naționalizare, un sfert 
de veac de muncă de di
rector...

- O ad-vâra'* * nuntă 
dn ara'nt ’ ;i -ăr-
bător- ’

— Cu o lan.ai t pe apă. 
firește. O premieră pentru 
noi : un cargou maritim.

actualitatea culturală
SCENA cinema

9 TEATRUL „I.L. CARAGIALF." 
prezintă premiera „Trei frați gemeni 
venețicnl". de Antonio Maltiuzzi Vis
coli at to. traducere de David Esrig. 
In distribuție : Marin Monaru, Gh. 
Dinică, Damian Crișmaru. Silvia Po- 
povici, Ileana Stana Ionescu, Rodica 
Popescu ș. a. Regia : David Esrig. 
Scenografia ; Ion Popescu Udrișle.

• TEATRUL „VICTOR ION 
POPA" DIN BlRl.AI) prezintă o 
nouă premieră a actualei stagiuni : 
„Ochiul Babei", comedie de George 
Vasiloscu după Ion Creangă. Specta
colul se va desfășura in aer liber, 
in comuna Ivănești din județul 
Vaslui, in fața țăranilor coopera
tori din comună și din satele vecine.

Din distribuție fac parte : Marina 
Banu, Maria Tlvodaru. Smaranda M. 
Herford. Llgia Dumitrescu. Valy 
Mihalache, Gheorghe Gheorghiu. E- 
lefterie Mihalache și Decebal Curta. 
Regia artistică aparține colectivului 
do interpreți. Scenografia este sem
nată de Al. Olian.

Cu acest spectacol se vor organiza 
deplasări in mai multe centre de 
comună din județul Vaslui.

• TEATRUL NAȚlONAt DIN 
CLUJ anunță ultima premieră a 
stagiunii actuale : „Geamandura", 
comedie de Tudor Mușatescu. Inter
pretează : Melania Ursu, Gheorghe 
Jurca, Bucur Stan. Eugen Nagy. Ion 
Marian, Ștefan Cristian Pisoschi. 
Regia : George Gherasim. Scenogra
fia : T. Th. Ciupe. Costume : Edit 
Schrantz-Kunovits.

• în cadrul schimburilor de spec
tacole cu Teatrul de Stat din Arad, 
TEATRUL POPULAR „TOSCA IO- 
VANOVICI" din Zrenianin (R.S.F. 
Iugoslavia) prezirită in zilele de 
11—13 iunie la Arad și in județul 
Timiș comedia „Răposatul" de Nu- 
șici. Regia : Alexandar OganianovicL

• Teatrul T.V. prezintă marți 12 
iunie a.c., la ora 21, premiera tele- 
recitalului Alexandru Giugaru, emi
siune realizată de maestrul Sică A- 
lexandrescu. Vor fi prezentate frag
mente din piesele : O scrisoare pier
dută. O noapte furtunoasă, D-ale 
carnavalului de I.L Caragiale, Că
ruța cu paiațe și Eminescu de Mir
cea Ștefănescu, Tache, Ianke și Ca- 
dir de Victor Ion Popa, Revizorul, 
de Gogol, Bădăranii de Goldoni, 
Bolnavul închipuit de Moliere. își 
dau concursul, alături de protago
nist, actorii : Marcel Anghelescu, 
Ion Finteșteanu, Silvia Dumitrescu- 
Timică, Nicolae Brancomir, Angela 
Costache. Ileana Stana. Ionescu, 
Constantin Bărbulescu, Dodi Caian- 
Rusu. Virgil Ponovicl, Ion Cara- 
mitru. Marin Negrea. Doina Po
pescu. Rodica Popescu. N. Gr. Bălă- 
nescu, Alfred Demetriu. Marian 
Hudac, Cristina Deleanu, Alex. 
Hasnaș, Dan Dobre, C. Băltărețu, 
Anatol Spinu și alții Regia artis
tică : Sică Alexandrescu.

MANIFESTĂRI CULTURALE 
JUDEȚENE

BACĂU (Corespondentul „Scin- 
teii“, Gheorghe Baltă). — Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-DeJ a găzduit 
timp de trei zile cea de-a V-a edi
ție a „Zilelor culturii călinesciene“. 
Devenită tradițională, această mani
festare culturală de amploare a în
trunit in orașul de pe Valea Trotu- 
șului peste 100 de oameni de știință 
și cultură, cercetători, scriitori din 
întreaga țară. Vineri, simbâtă și du
minică o seamă de acțiuni cu un 
pronunțat caracter educativ, cum ar 
fi recitaluri de poezie contemporană, 
vernisajul unor expoziții, exouneri.au 
atras la casa de cultură din locali
tate un mare număr de cetățeni al 
orașului. Sărbătoarea culturală a de
butat cu expunerea acad. Al. Rosetti, 
intitulată ..Fascinația personalității 
călinesciene". Cea de-a doua zi a fost 
consacrată unei sesiuni de comuni
cări științifice. în cadrul celor 7 sec
ții de specialitate, coresnunzind ac
tivității societății culturale ,.G. Căli- 
nescu“ a oamenilor muncii din loca
litate. și-au adus contribuția, prin-

EXPOZIȚII

EXPOZIȚIE DE ARTĂ
A PIONIERILOR

Vizitatorului obișnuit 
al Muzeului de istorie 
al Republicii Socialis
te România din Bucu
rești I se oferă jn a- 
ceste zile o frumoasă 
surpriză. Prestigioasa 
Instituție găzduiește 
un mănunchi de lu
crări plastice apnrțt- 
nind celor mai tinere 
mlădițe ale geniului 
creator al acestei țări. 
Grupate in trei sec
țiuni. aparținind mici
lor „cutezători", pio
nieri din Găcști, Tul- 
cea și Bacău, sutele 
de exponate mărturi
sesc o mereu tinără 
sete de frumusețe, o 
mereu tinără dorință 
de exprimare, in cu
loare și volume, a u- 
nei bogate simțiri. Ne 
aflăm intre lucrări de 
artă decorativă. de 
sculptură in piatră sau 
în lemn aparținind u- 
nor copii intre 7 și 15 
ani și nu putem să nu 
observăm cu bucurie 
o splendidă unitate în 
cadrul fiecăreia din 
cele trei selecții, ca de 
altfel in ansamblul 
manifestării. Iar suflul 
acestei unități rezidă 
în faptul că sint puse 
în valoare tradiții ar

tistice specifice zone
lor folclorice vizate.

Suita'•de obiceiuri 
prezentate de pionierii 
din Găești are meritul 
de a imbina dorința 
copiilor de a împleti 
arta decorativă pro- 
priu-zisă cu munca e- 
fectivă.

Șl dacă alături de 
bogata colecție de 
măști populare, lega-

EgfflU
te ele însele de obi
ceiuri ancestrale, pei
sajele șl compozițiile 
cuprinse In fibra pa
nourilor Iradiază un 
echilibru ce depășește 
poate spontaneitatea 
desenului infantil, nu 
putem trece cu vede
rea simțul ales al 
compoziției, rivnita 
armonie a culorilor și 
nu mal puțin iscusin
ța acestor copii din 
Găești de a sintetiza 
in Imagini simbolice 
un adevărat epos 
popular.

Ingenios etalate, di
rect pe podea sau pa

Din sălile 
de concert

— Astă-seară. ora 20. la Sala mică 
a Palatului. Helen Boatwright 
(S.U.A.), prezintă un recita] extra
ordinar.

— Miine seară, la Ateneul român. 
Valentin Gheorghiu susține incă un 
concert din seria concertelor ani
versare. în program : Beethoven. 
Schumann. își dau concursul : Varu
jan Cozighian. Cătălin llet. Dirijor 
Mircea Cristescu.

— Simfonicul filarmonicii, vineri 
15. simbătâ 16. va fi dirijat de Ila- 
rion Ionescu-Galați. Soliști : Valen
tin Teodorian. Silvia Marcovici.

— Marți seara, ora 20. in Studioul 
din strada Nuferilor, poate fi ascul
tat corul de copii al Radioteleviziu- 
nii. dirijat de Elena Vicicâ.

tre alții, prof. dr. docent Al. Piru, 
criticul Nicolae Manolescu, dr. 
Gheorghe Berescu, dr. Cornelia Ște- 
fănescu, conf. dr. Mihai Mcrfea etc.

GALAȚI (Corespondentul „Scin- 
teii". T. Oancea). începind dc simbă- 
tă. la Galați se desfășoară 
faza județeană a concursului 
„Omagiu muncii creatoare", la care 
vor participa peste 500 de artiști 
amatori. Concursul este dedicat mun
cii. creației socialiste, omului nou al 
societății noastre, care luptă con
știent pentru a traduce în viață ho- 
tăririle partidului. Așa cum a fost 
concepută, această competiție aduce 
pe scenă toate categoriile de oameni 
ai muncii : salariați ai întreprinderi
lor, țărani cooperatori, intelectuali, 
constituindu-se iptr-o adevărată tre
cere in revistă a talentelor de care 
dispune județul Galați la ora actuală 
in arta amatoare.

BOTOȘANI (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Nicolae Zamfirescu). Simbâtă 
și duminică s-a desfășurat Ia Boto
șani, in sala Teatrului de Stat „Mihai 
Eminescu". faza interjudețeană a 
Festivalului-concurs de interpretare 
a poeziei eminesciene șl patriotice 
„Eminesciana ’73". Inițiativa Comite
tului județean Botoșani al U.T.C. și 
a redacției ziarului „Scinteia tinere
tului" a întrunit numeroși concurenți 
din 14 județe ale țării.

BAIA MARE (Prin telefon de la 
Gheorghe Susa). — Cea de-a 5-a e- 
diție a Festivalului cultural-artistic 
al tineretului „Stejarul ’73". organi
zat de Comitetul județean U.T.C. 
Maramureș, a avut loc duminică in 
peisajul pitoresc al pădurii Stejarul. 
Manifestare cultural-artislică de am
ploare pentru zona Chloarului. festi
valul a fost dedicat anul acesta ani
versării revoluției de la 1848.

IAȘI (Corespondentul „Scînteli", 
Manole Corcaci). Duminică 10 Iunie 
a.c. au avut loc in județul Iași două 
manifestări culturale de mare am
ploare : „Sărbătoarea teiului" si ,.Cu- 
cuteni 5 000". Ambele au intrat In 
tradiția culturală ieșeană, ajungind 
la a patra ediție. Prima, omagiind pe 
Luceafărul poeziei românești, s-a 
desfășurat in grădina Copou la teiul 
lui Eminescu. A doua a avut loc in 
comuna Cucuteni. acolo unde se află 
străvechea așezare arheologică din 
neolitic.

(Urmare din pag. I) 

se de uzina „Danubiana" din Capi
tală nu corespund din punct de ve
dere calitativ. Faptul că In unele 
stațiuni și chiar județe întregi lucră
rile de reparații la utilajele ce vor 
ti folosite in campania de vară sint 
Intirziat^ se datoreste. in principal 
neajunsurilor care există în organiza
rea muncii Din controalele efectuate 
pe teren a rezultat că si In acele 
unităti în care nu au existat pro
bleme deosebite in legătură cu asi
gurarea pieselor de schimb repara
țiile n-au fost încheiate.

Ne despart puține zile de momen

mici socluri Improvi
zate. atît .sculpturile în 
lemn cit șl cele in 
piatră spongioasă, din 
Bacău șl respectiv 
Tulcea, surprind in 
volume echilibrate o 
portretistică de o mare 
diversitate. Ne gin- 
dlm cu bucurie că 
ceea ce. cu ani în 
urmă, părea a fi ex
periența singulară a 
unor cercuri școlare 
de artă plastică din 
Bolintin-Deal. Vultu
rești sau municipiul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cunoaște astăzi, 
in mai toate Județele 
tării. o dezvoltare 
binefăcătoare și că pe
dagogia frumuseții, în
cepută atît de inspirat 
în cadrul cercurilor 
șc-olare și pionierești, 
contribuie ca tineretul 
nostru să se dezvolte 
armonios, împletind 
fantezia, emoția, setea 
de realizare — cu 
munca perseverentă, 
cu lecția mereu vie a 
moștenirii artistice 
milenare a poporului 
nostru.

Mihai 
NEGULESCU

E C R A N
• AICI ZORILE SINT DIN NOU 

LINIȘTITE — producție a studiouri
lor Maxim Gorki ; scenariul : Bo
ris-Vasiliev. Stanislav Rostoțki, regia: 
Stanislav Rostoțki. O dramă lirică 
impregnată de o poezie dulce și tan
dră. o poveste tragică de război de o 
frumusețe aparte.

• SIMON TEMPLAR INTERVINE, 
producție a studiourilor engleze, re
gia lui Roy Baker. Un film polițist 
al cărui succes este „asigurat" de 
popularul actor Roger Moore, actor 
care figurează, bineînțeles, in fruntea 
distribuției.

• O ZI MAI LUNGA DECÎT UN 
AN — producție a studiourilor iugo
slave. Scenariul și regia : Branimir 
Tori Jankovid. Banja Luka — orașul 
ruinat in urma cutremurului din oc
tombrie 1969. Printre salvatori se 
află două sute de deținuți, eliberați 
pe cuvint de onoare, pentru a căuta 
și a ajuta pe supraviețuitori. Ciți 
dintre deținuți vor reveni la ora 
fixată ?

• FLUTURII SÎNT LIBERI — 
producție a studiourilor americane, 
regizată de Milton Katselas. Cu Gol
die Hawn, Edward Albert, Eileen 
Heckart, Michael Glasser. Oscar — 
1972. Iui Eileen Heckart pentru cea 
mai bună actriță in rol secundar. 
Filmul constituie o pledoarie pentru 
puterea dragostei adevărate.

Premieră pe țară
TÎRGU-MUREȘ (Corespondentul 

„Scinteii", Deaki Lorand). — Secția 
română a Teatrului de Stat din Tir- 
gu-Mureș a prezentat, in premieră 
pe țară, poemul dramatic „Gloria 
și moartea lui Joaquin Marieta" al 
poetului Pablo Neruda, laureat al 
Premiului Nobel. Regia aparține 
studentului Cristian Pepino. din anul 
IV regie teatru de Ia I.A.T.C. Bucu
rești. Distribuția : Mihai Gingulescu, 
Florin Zamfirescu. Sanda Maria Ul- 
meni, Marina Kâriya. Livia Doljan, 
Florica Dima. Răzvan Ștefănescu. Ion 
Brătescu. Vasile Vasiliu, Valentina 
Iancu, Mircea Chlrvăsuță.

t V
Programul I

In jurul orei 16,00 — Trans
misiune directă de la ae
roportul Otopenl. Ceremo
nia sosirii președintelui Re
publicii Volta Superioară, 
general Sangoule Lamlzana, 
care, la invitația președin
telui Consiliului de stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. face 
o vizită oficială In tara noas
tră.

17.30 Curs de limbă franceză. Lec
ția a 58-a.

18.00 Telex.
18.05 La ordinea zilei. Azi. ju

dețul Buzău.
18.20 Căminul.
19,00 Ecranul — emisiune de ac

tualitate șl critică cinemato
grafică.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal - Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotârîtor.

SECERIȘUL
tul cind «e va da semnalul Începe
rii secerișului. Organele de speciali
tate sint obligate să rezolve in tim
pul cel mai scurt, problemele legale 
de asigurarea pieselor de schimb 
pentru combine și pentru toate cele
lalte utilaje. Conducerile I.A.S. si 
S.M.A. au datoria să nominalizeze 
răspunderile pentru repararea fiecă
rei combine, tractor, presă de balotat 
pate să existe garanția fermă că o 
mașină, o dată Intrată în lan. va pu
tea fl folosită din plin, că nu se vor 
semnala defecțiuni datorate unor lu
crări de slabă calitate la reparații. 
De asemenea, trebuie să se asigure 
aprovizionare; cu carburanți, anvelo

a Aici zorile sint din nou liniș
tite : CAPITOL — 0; 12.30; 16;
19,30; la grădină — 20,15.
• O zl mai lungă dcclt un in : 
CENTRAL — 0,15; 11.30; 13,45; 16: 
18,15: 20,30,
• Simon Templar Intervine :
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13.30;
16.15; 18.45: 21, la grădină — 20.15. 
STADIONUL DINAMO — 20.30, 
ARENELE ROMANE — 20.15.
• Fluturii nfnt liberi î SCALA — 
9; 11.15; 13,15: 16.15; 18.45; 21.15, 
FESTIVAL — 9; 11.30; 13.45; 16,15; 
18.45; 21,15, la grădină — 20.15.
• Ultimul cartuș s PATRIA — 0; 
11,30; 14; 18.30: 21.30. LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13.30; 16: 18.30: 
21. In grădină — 20,15. FAVORIT
— 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20.30
• Facerea lumii : LUMINA — 9: 
11,15; 13.30: 16; 18.30: 20.45.
• Rond de noapte : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.30.
MELODIA — 9: 11,15; 13.30; 16;
18.30; 20.45, MODERN — 8,45; 11,15: 
13,30; 16; 10.30; 21. la grădină —
20.15.
• Povestirile Bcatrlcel Potter j
GRADINA SELECT — 20.
• Program dc desene animate
pentru copil : DOINA — 9.45.
e Aventurile lui Babușca : DOI
NA — 11,15; 13,15; 15.30; 18: 20.15. 
FLOREASCA — 15.30: 10: 20.15.
• Copiii căpitanului Grant : GRI- 
VIȚA — 9; 11.15; 13.30: 1G; 18.15;
20.30, GLORIA — 9; 11.15; 13.30; 
16: 18,15: 20.30. TOMTS — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15: 20.30, la grădină
— 20,15.
A Intre noi — 12; 14. Stan șl Bran 
In Far-West șj Stan sl Bran sl 
cimpanzeul — 16.30 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20.15 in conti
nuare.
• Fată bătrlnă : TNFRĂTIRFA
fNTRE POPOARE — 15.30; 18:
20,13.
• Homolka și portofelul : UNIREA
— 15.30; 18: 20,30, la grădină —
20.15.
• Pe aripile vlntulul : BUZEȘTT
— 9: 14; 18.30. la grădină — 20. 
AURORA — 10: 14.30; 19. la gră
dină — 20.
• Ciprlan Porumbescu : LIRA — 
15,30; 19, la grădină — 20.
• Ce se tnttmplă, doctore ? ; DA
CIA — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15:
20.30,
• Ceața : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 13; 2O',13.
• Grăbiți apusul soarelui : BU- 
CEGI — 15.30; 10. la grădină —
20.15.
• Drum in penumbră : GIULEȘTI
— 15.30; 18; 20.15.
a Nici un moment de plictiseală : 
FERENTARI — 15.30: 18; 20.15.
a Solaris : COTROCENI — 13.30:
19.
• Cind legendele mor : VOLGA
— 9: 11.15: 13.30: 15,45 : 18: 20.15. 
FLAMURA - 9: 11.15: 13.30; 16: 
18.15: 20,30.
a Omul nu e singur : CRINGAȘI
— 15,30: 18; 20.15.
a Tară sălbatică : PACEA —
13.45: 18; 20,15.
a Puterea și adevărul : POPU
LAR — 15.30; 18: 20.15.
a O floare și doi grădinari : VII
TORUL — 15.30: 19.
a Veronica : MUNCA — 16; 18:
20. RAHOVA — 16; 18: 20.
a Acea pisică blestemată : MIO
RIȚA — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18;
20.30, ARTA — 15.30; 18: 20.30. la 
grădină — 20.15.
> Adio, Petersburg : PROGRE
SUL — 15.30: 18; 20.15,
a Sălbăticia albă : MOȘILOR — 
13.30; 18; 20.30. la grădină — 20.15. 
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : COSMOS — 15,30: 18:
20.15.
a Bătrtnil bandiți : VITAN — 
15.30: 18: 20.30.
a Frumos, onest, emigrat In Aus
tralia : GRADINA VITAN — 20,15

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital extraordinar susți
nut de soprana Helen Boatwright 
(S.U.A.), la Dian Victoria Ștefă
nescu — 20.
a Teatrul Național „1. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
a Teatrul satiric muzica) „C. Tă- 
nase" (la Teatrul de vară .,23 
August") : Trăsnitul meu drag — 
20.
a Comitetul de Cultură și Edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la „EXDoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flo
rilor" — 20.30: 21.15..
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate
- 18.30.
a Teatrul Național Craiova (în 
sala Teatrului de Comedie) : „7 
balade cu Tudor Gheorghe" — 20

20,00 Panoramic științific.
20.40 Luminile rampei : Pe scena 

Operei din Iași.
21,05 Revista literar-artlstlcâ TV.
21.45 Roman-folleton : „Noile a- 

venturl ale mușchetarilor" — 
ecranizare a romanului 
„După douăzeci de ani" de 
Alexandre Dumas. Drama
tizare de Alexander Baron. 
Regia Hugh David. In dis
tribuție : Joss Ackland. Brian 
Blessed. Jeremy Young. John 
Woodvine. Carole Potter. Pri
mul episod : „Provocarea".

22,35 24 de ore.

Programul (I

20.00 Avanpremieră.
20,05 Film serial pentru copii t 

„Daktari".
20.30 Desene animate.
20.45 ..Pț urmele Iul Caplja*  — 

producție a studiourilor iu
goslave. Episodul Vil.

21.43 Dans șl muzică de pretutin
deni. Folclor din Bulgaria. 
Polonia, Mongolia.

22.15 „Primul tur de manivelă — 
producție a studioului de 
filme documentare ..Al. Sa
bia". Regla Ion Moscu.

22.30 Formații românești de mu
zică ușoară.

pe. oxigen pentru aparatele de sudu
ra. sirma de balotat paie, saci și alte 
materiale incit, la declanșarea sece
rișului. lucrările să se desfășoare din plin.

întreaga muncă de pregătire a 
campaniei agricole de vară trebuie 
să se desfășoare sub Îndrumarea di
rectă a organelor și organizațiilor de 
partid, care sint chemate să impul
sioneze reparațiile, să cultive simțul 
de responsabilitate la toti cel care 
au sarcini in ce privește repararea si 
recepția utilajului agricol, astfel In
cit din producția de grîu a acestui 
•n să nu se piardă nici un bob.

exouneri.au
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„Primăvara" atletismului Gimnastică feminină

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSARII 
ANULUI REVOLUȚIONAR 1848

pe stadionul Tineretului VICTORIE

Blmbfitfi și duminică. t»c stadionul 
Tineretului din Capitală s-au des
fășurat două competiții atletice pen
tru junior, CONCURSUL REPU
BLICAN DE PRIM A V AR A (juniori 
categoria I) șl Campionatele repu
blicane școlare.

Competiții devenite tradiționale, 
buourindu-se de la un an la altul 
de o participare tot mai valoroasă, 
la această ediție ele au reunit la 
start un număr record de partici
panți. peste 750. Și este de remar
cat. dacă ne referim la participare, 
că probele do alergări, fond și semi- 
fond — altădată erau deficitare — 
au beneficiat de o prezentă peste 
așteptări. Ca să dăm numai un e- 
xemplu. la proba 5 000 m plat băieți 
s-au prezentat nici mai mult, nici 
mal puțin dc 60 concurcnți ' In a- 
ceastâ competiție a speranțelor au 
fost desemnați nu numai campionii 
naționali de juniori ai diferitelor 
probe, d și eventualii membri ai 
loturilor ce vor reprezenta culorile 
patriei In actualul sezon internațio
nal. ne referim. în primul rind. la 
Campionatele europene de juniori șî 
la prima ediție a Campionatelor In
ternaționale școlare de la Atena.

Veritabilul festival al noii gene
rații de atleți a constituit — pentru 
specialiștii 
naționale c 
prilej de • 
pregătire i

DE PRESTIGIU

După

si antrenorii loturilor 
de seniori — un binevenit 
verificare a stadiului de 
a tuturor juniorilor in ve-

deroa selecționării lor in primele 
chipe ale țării.

Numărul mare de participanți 
performanțe apropiate a prilejuit 
întreceri viu disputate in probele dc 
săritură In înălțime băieți. 400 m plat 
băieți și fete. 800 m fete ș.a. La fel 
de interesante și disputate au fost 
Si probele în care cistigătoril (Gh. 
Ghipu, D. Crlstudor, N. Lungii. Gh. 
Megclea. N. Onescu, Doina Spinu), 
„vedetele noii generații", erau di
nainte mari favoriți. ..autsidcrii" pu- 
nmd și ei candidaturi serioase.

Spicuim câteva nume — despre 
care sperăm să avem prilejul a vorbi 
și în alte intilnlri interne sau inter
naționale de Amploare — și rezulta
tele înregistrate in acest veritabil 
recital de voință, sportivitate, entu
ziasm. 100 m plat băieți — D. Cris- 
tudor, 10.4, record național egalat ; 
400 m plat băieți — V. Miloiu. 48,2 ; 
1 500 m pâat ” -"•
4:09.3 (record 
II) ; înălțime __ _ __
2.08 m ; suliță — Gh. Megelea 76,44 
m (record național juniori I) ; lun
gime fete — Doina Spinu 6.19 m 
(record național juniori I și II) ; 
disc fete — M. Nan 50,28 m (record 
național juniori I).

Performantele in probele de aler
gări ar fi putut fi mai bune dacă 
concursul s-ar fi desfășurat pe pista 
stadionului Republicii dar...

cu

V. Miloiu. 43.2 ; 
băieți — V. Genes 
național de juniori 
băieți — C. Cirstea,

Florin CIOBANESCU

.internaționalele" de tir de la Tunari

Sportivii noștri

Sala sporturilor din Constanța 
găzduit, in zilele de 8 și 9 iunie. 
Întrecere sportivă de prestigiu : i 
tilnirea dintre reprezentativele de 
gimnastică alo României și U.R.S.S. 
Caracterul amical al intilnirii n-a di
minuat cu nimic interesul pentru o 
comportare cit mal bună și mai va
loroasă. în prima zi au fost progra
mate exercițiile impuse. Punctajul 
obținut de sportivele sovietice după 
primele două aparate le recomanda 
drept învingătoare comode. Dar, cu 
un plus de voință și concentrare, de
pășind complexul — pină la urmă, 
nejustificat, rezultatul final stind 
mărturie afirmației noastre —. gim
nastele noastre au reușit să recupe
reze diferența și chiar să-și depă
șească adversarele : după proba de 
bîrnă și cea de sol, punctajul a de
venit favorabil reprezentativei țării 
noastre cu două zecimi. (România — 
183.50 ; U.R.S.S. — 183,30). Pentru a- 
ceastă turnură favorabilă a intilnirii, 
cuvinte de laudă se cuvin în mod 
special Elenei Ceampelea, care și-a 
confirmat și cu acest prilej certa va
loare internațională, și Ancăi Grigo
raș, care a obținut la birnă cea mai 
bună notă (9,40).

Diferența foarte mică cu care se 
încheia prima zi de întrecere n ridi
cat și mai mult tensiunea concursului 
în ziua următoare, cind s-au desfășu
rat exercițiile liber alese. Dar spor
tivele noastre s-au comportat și de 
această dată excelent, reușind pentru 
prima oară in istoria întilnirilor cu 
valoroasa reprezentativă a Uniunii 
Sovietice să obțină victoria. Cu 
dezinvoltură, eleganță și precizie de 
ceasornic, gimnastele noastre — exe- 
cutind un program variat, complex, 
cu elemente de mare tehnicitate și 
finețe — și-au adjudecat o bineme
ritată victorie la o diferență de 
3 puncte și 45 zecimi.

Aspect de la întilnirea de polo, România—Iran
Foto : M. Andrecscu

COMPEHȚII DE MASĂ
ȚARĂ

Festlval sportiv al pionierilor 
și școlarilor

pe locuri de frunte

CLUJ (Corespondentul „Scânteii"). 
Duminică, Sala sporturilor din Cluj 
a găzduit tradiționalul festival 
sportiv al pionierilor și școlarilor. 
Cele 12 reprize de gimnastică și 
jocuri susținute de băieți și fete au 
entuziasmat publicul pentru arta și 
gingășia execuțiilor. Ansamblu] cu 
abecedare, lecția de educație fizică, 
ansamblul marinăresc ori ansamblul 
acrobatic, execuțiile cu mingi și e- 
șarfe au demonstrat talentul tinere
tului școlar, 
didactice 
talent.

de redacția ziarului primilor cla
sați. In afara ciștigătorilor „oficiali", 
toți participants au fost virtuali 
ciștigători de sănătate.

Mihai BĂZU

„Cupa cireșarilor’

preocuparea cadrelor 
pentru cultivarea acestui

Timp de patru zile, poligonul Tu
nari a cunoscut atmosfera marilor 
confruntări, prilejul fiind oferit de 
către cea de-a XVI-a ediție a „in
ternaționalelor*'  României la tir. 
Păstrîr.d tradiția. întrecerile au re
unit la start trăgători cu o vastă 
experiență și cu rezultate de valoare 
din Albania. Bulgaria. Cuba. R. S. 
Cehoslovacă. R. D. Germană. R. F. 
Germania. Iugoslavia. Franța. Grecia. 
Marea Britanie. R.P.D. Coreeană. El
veția. Italia. Polonia. Spania. Turcia. 
U.R.S.S., Ungaria și România, că
rora 11 s-au adăugat „noul val" din 
țările respective. De altfel, compe
tiția In sine a fost ' ’
afara luptei pentru 
fiecare probă, de un 
formanțelor celor 2__ o____ ....
Sportivii români, ca de obicei, s-au 
aflat printre protagoniștii întrece
rilor, reușind să-si înscrie numele 
pe lista ciștigătorilor a patru probe.

La loc de frunte se situează per-

dominată, in 
întâietate din 
dialog al per- 

două generații.

formanța tânărului Iile Codreanu, 
in proba de armă liberă calibru 
redus 60 f. culcat, care nu numai 
că a cîștigat primul loc, dar a și 
obținut un rezultat — 598 p. — ce re
prezintă record european egalat. In 
ordine valorică, se situează rezulta
tul înregistrat de Laurcnțiu Ilovici 
— 596 p. — care i-a adus de altfel 
și victoria In proba de armă stan
dard 60 f. culcat, rezervată junio
rilor.

Ceilalți doi ciștigători români sint 
Ana Buțu (pistol standard 30 + 30) 
cu 578 p. și Grațlan Calotă (pistol 
viteză 60 f. juniori) cu 579 p.

Rezultatele globale ale întreceri
lor de la Tunari au avut darul de 
a ne demonstra că tirul românesc 
beneficiază de o generație tinără cu 
multiple calități și posibilități, ca
pabilă să ducă mai departe ștafeta 
bunelor rezultate pe plan mondial.

REZULTATE TEHNICE : Pe echi
pe : 1. ROMÂNIA 370,25 ; 2. U.R.S.S. 
366,80 ; Individual compus : 1. Elena 
Ceampelea 75,25 ; 2. Irina Scegoleva 
74,60 ; 3. Anca Grigoraș 74,50; 4. Olga 
Panaseiko 73,70 ; 5. Alina Goreac
73.45 ; 6. Rodica Sabău 73,15 ; 7. Olga 
Handavova 72,75 ; 8. Gabriela Trușcă
72.45 ; 9. Maria Antinie 72,25 ; 10.
Elena Titovskaia 71,85 ; 11. Antonina 
Koșel 12. Larisa Gapeenko

Al. MUREȘAN

Crosul ziarului 
,Viața Buzăului"

BUZĂU (Corespondentul „Scîn- 
teii"). Mișcarea in aer liber, nece
sitate vitală pentru organismul fie
cărui individ, fie tinăr sau virstnic, 
chiar și in lipsa unor terenuri spe
ciali amenajate, a fost ideea de la 
care colectivul redacțional al ziaru
lui local buzoian a pornit, organi
zed. in colaborare cu consiliul ju
dețean pentru cultură fizică și sport, 
crosul ziarului „Viața Buzăului"

Una din cele mai mari manifestări 
sportive de masă ale anului, crosul 
s-a desfășurat in două etape : pri
ma, cu peste 20 000 de participanți, 
între 5—50 de ani, din școli, coope
rative agricole, instituții, întreprin
deri economice, a avut menirea să 
selecționeze pârtiei,panții la etapa a 
Il-a. Duminică. 10 iunie, în cadrul 
acestei faze finale. 2 000 de alergă
tori și-au disputat cu entuziasm nu
meroasele premii in obiecte oferite

FOTBAL
Scria I î Politehnica Iași — Pro

gresul Brăila 2—1 ; Metalul Bucu
rești — Chimia Rm. Vilcea 0—0 ; 
Șantierul Naval Oltenița — Dunărea 
Giurgiu 4—0 ; Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.U. Galați 3—1 ; Metalul Plopeni— 
Gloria Buzău 2—1 ; F. C. Galați — 
Știința Bacău 2—1 : C. S. Tirgoviște— 
Delta Tulcea 2—1. în clasament con
tinuă să conducă Politehnica Iași cu 
33 p. urmată de Metalul București cu 
32 p.

Seria a II-a : Metrom Brașov —

Octavian V1NT1LA

r î n d u r i

vor 
va-

de 
cu-

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
„Scinteii"). Cea mai de amploare com
petiție atletică de masă a anului, in 
județul Neamț s-a desfășurat dumi
nică 10 iunie, sub genericul „Cupa 
cireșarilor" — aflată la prima ediție 
în organizarea ziarului local „Cea
hlău!" — competiție care s-a bucu
rat de participarea a peste 4 000 de 
tineri elevi, muncitori, țărani coope
ratori. reprezentanți ai unui mare 
număr de asociații sportive din în
treg județul. Tot cu acest prilej a 
avut loc și un cros al veteranilor, 
care a adus la start pe cei mai de 
seamă alergători, campioni ai acestei 
discipline din județ de acum 15—20 
de ani.

întrecerile s-au desfășurat la pro
bele de 1 000 și 1 500 metri pentru 
fete și la 2 000 și 2 500 metri pentru 
băieți. Ciștigători : Ana Andrei, ele
vă la școala generală nr. 8 din Pia
tra Neamț. Aurelia Dumitru, din to- 
muna Zănești, Cornel Galu și Ale
xandru Băleanu de la Liceul Petru 
Rareș și respectiv școala profesiona
lă auto din Piatra Neamț. Ciștigă- 
tor al crosului veteranilor a fost 
muncitorul forestier Dumitru Radu 
în virstă de 47 ani.

Prima ediție a „Cupei cireșarilor" 
la cros a scos în evidență marea 
aderență a tineretului la practicarea 
unei asemenea discipline sportive 
cum este atletismul.

TG. JIU (Corespondentul „Scinteii". 
Mihai Dumitrescu). Peste 10 000 de 
cetățeni ai municipiului Tg. Jiu și 
județului Gorj au participat simbâ- 
tă seara, pe stadionul municipal, la 
o mare adunare festivă dedicată 
sărbătoririi a 125 ani de la revo
luția de la 1648. Cu acest prilej. 
Ghcorghe Paâoș. prim-secretar al 
Comitetului județean dc partid Gorj, 
a făcut o amplă expunere. Partici
pa nț ii la adunare au adoptat apoi 
textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu. în încheiere, peste 1000 
de artiști amatori au prezentat un 
spectacol de sunet și lumină.

» *
SLATINA (Corespondentul „Scin

teii". Emilian Rouă). — Printre ma
nifestările omagiale consacrate săr
bătoririi a 125 de ani de la revolu
ția din 1848. duminică 10 iunie a c. a 
avut loc la Celei (lingă orașul Cora
bia) un simpozion in cadrul căruia 
cadre didactice universitare din Cra
iova, istorici și muzeografi au pre
zentat pe larg contextul istorico-so- 
cial al declanșării revoluției, parti
ciparea maselor populare din jude
țul Olt la evenimentele de acum 5 
sferturi de veac. A avut loc festivi
tatea de dezvelire a bustului lui 
Popa Radu Șapcă, fruntaș al revo
luției. originar din comună.

★
SF. GHEORGHE (Corespondentul 

„Scinteii". Tiimori Gcza). — în sa
tul Filia (comuna Brăduț), unde se 
află furnalul la care revoluțio
narul Gabor Aron a turnat pri
mele tunuri pentru armata celor 
răsculat i. a avut loc, duminică, o 
manifestare cultural-artistică : festi- 
valul „Hămor". în cadrul acestui 
festival au fost prezentate expuneri 
despre importanta revoluției din 
1848. după care formații artistice de 
amatori din mai multe localități ale 
județului au prezentat un bogat pro
gram cultural.

în numeroase localități din jude
țul Dolj s-au desfășurat duminica 
ample manifestări cultural-artistice 
dedicate aniversarii revoluției de la 
1848. La căminul cultural din Ceta
te. de exemplu, a avut loc vernisa
jul unei expoziții de documente, la 
Biblioteca din Cernele — scara lite
rară „Ideologia revoluționară, izvor 
de inspirație pentru opera scriitorilor 
pașoptiști", la Casa de cultură din 
Filiași — simpozionul „1848 — pa
gini dc glorie și eroism", iar în nu
meroase alle localități, printre care 
Bechet. Perișor și Radovan, s-au 
prezentat expuneri cu tema „Revo
luția de la 1848 pe teritoriul Olte
niei".

★
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — Studioul 
liceului de muzică „Ion Vidu" din 
Timișoara a găzduit spectacolul oma
gial radiodifuzat „Acum mai bine de 
un veac și de atunci încoace", orga
nizat de studioul de radio și televi
ziune din localitate, in colaborare cu 
Teatrul Național și Filarmonica Ba
natul, in cadrul stagiunii de poezie 
și muzică (realizatori : Maria Mărgi- 
neanu — redactor. Miron Șuvâgău — 
regia artistică). Au fost evocate, cu 
acest prilej. însemnătatea istorică h 
revoluției de la 1848 in Țările Ro
mâne. precum și principalele eveni
mente care i-au urmat pină in zilele 
noastre.

■fr
în cadrul manifestărilor consacra

te aniversării*  a 125 de ani de la re
voluția din 1848, la Telega — județul 
Prahova, unde se află o placă co
memorativă care amintește activita
tea lui Nicolae Bălcescu pe aceste 
meleaguri, a avut loc, duminică di
mineață. o amplă evocare istorică 
prezentată de pionierii școlii genera
le din localitate.

Simpozioane, seri literare, expu
neri și alte acțiuni consacrate eve
nimentului au avut loc la căminele 
culturale din peste 80 de localități 
ale județelor Prahova, Buzău șl 
Dîmbovița.

LOTRU:

împliniri și angajamente 
pe șantierul național al tineretului

Ion MANEA

r

Politehnica Timișoara 1—1 ; C.S.M. 
Sibiu — Olimpia Oradea 3—1 ; Glo
ria Bistrița — Drubeta Tr. Severin 
4—1 ; F. C. Bihor — Olimpia Sa tu 
Mare 0—1 ; C.F.R. Arad — Electro- 
putere 3—1 ; C.F.R. Timișoara — Mi
nerul Baia Mare 3—0 ; Nitramonia 
Făgăraș — Metalurgistul Cugir 3—1 ; 
Minerul Anina — Corvinul Hunedoa
ra 1—1.

în clasament continuă să conducă 
Politehnica Timișoara cu 37 de 
puncte, urmată de F. C. Bihor cu 
34 p.

în turneul feminin, principalele 
pretendente la victorie sint vest-ger- 
mana Helga Masthoff. 
Linda Tuero, cehoslovaca 
Navratilova și olandeza 
Schaar. Jucătoarea româncă Mariana 
Simionescu este cotată â 8-a favo
rită a probei.

Masthoff. americana 
Martina 
Marijke

Ieri a avut Ioc la Voineasa o adu
nare festivă prilejuită de sărbători
rea a 3 ani de la înființarea șantie
rului național ol tineretului de pe 
Lotru și a 25 de ani de la crearea 
primelor șantiere naționale de tine
ret. La adunare au participat tova
rășii Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Vilcea al 
P.C.R., Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. — minis
tru pentru problemele tineretului, 
activiști de partid, constructori ai 
hidrocentralei. Cu acest prilej a fost 
relevată contribuția celor aproape 
3 000 de tineri entuziaști, veniți din 
toate colțurile țării, organizați in 15 
brigăzi și 28 de echipe, la înfăp
tuirea angajamentului luat de con
structorii de aici, pentru punerea in 
funcțiune a hidrocentralei la întrea
ga sa capacitate încă din 1974, cu 
peste 6 luni mai devreme.

Hotăriți să răspundă prin fapte 
chemării lansate de Comitetul Cen
tral al U.T.C. sub genericul „Tinere
tul — factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", bri
gadierii Lotrului s-au angajat să 
înfăptuiască pină la 23 August o 
serie de obiective importante care 
vor culmina cu racordarea la

sistemul energetic național a tur
binei nr. 2. Intr-o atmosferă vi
brantă, plină de entuziasm, brigadie
rii șantierului național al tineretului v 
de pe Lotru au adresat C.C. al P.C.R., X. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă in care se spune : „Angajați 
plenar in efervescența celei mai ti
nere generații de brigadieri ai Româ
niei socialiste, purtind mai departe 
cu aceeași nestrămutată bărbăție și 
încredere ștafeta muncii patriotic?, 
urcind pe culmi și mai îndrăznețe 
stindardul revoluționar arborat la 
Salva-Vișeu, Agnita-Botorca, Bum- 
bești-Livezeni, noi. brigadierii Lotru
lui, alături de ceilalți constructori ai 
celei mai mari hidrocentrale de pe 
riurile interioare ale patriei, ne an
gajăm în fața partidului să realizăm 
inaintfr»-de termen admiterea apei <pe 
tronsonul Petrimanu-debușare sud, 
raHirdarea' tiidrdagregatului riri 2 de 
170 ,MW la sistemul energetic națio
nal cu 6 luni mai devreme, termina
rea barajului Vidra, cit și reducerea 
consumurilor specifice față de pre
vederile din deviz".

Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteii*

Fază din meciul de rugbi dintre
Școala sportivă Nr. 2 București și

Aeronautica

TENIS. — Campionatele interna
ționale de tenis ale R.F. Germania 
se vor desfășura in acest an intre 
11 și 17 iunie la Hamburg și 
reuni jucători și jucătoare de 
loare din 15 țări ale lumii.

Principalul favorit al probei 
simplu bărbați a fost desemnat
noscutul campion australian John 
Newcombe, urmat în ordine pe lista 
capilor de serie de Cliff Richey 
(S.U.A.), Jan Kodes (Cehoslovacia), 
Manuel Orantes (Spania), Nikola Pi- 
lici (Iugoslavia), John Alexander 
(Australia), Jurgen Fassbender (R.F. 
Germania) și Frank Froehling 
(S.U.A.).

LAURI PENTRU AUR,
BELGRAD. (Prin telefon 

de la trimisul nostru spe
cial). — Rindurile care ur
mează nu-și propun să facă 
un bilanț al celei de-a 
XX-a ediții a campionate
lor europene, nici să dis
cute desfășurarea, implica
țiile și deznodămintul în
trecerilor pentru titlurile 
continentului. Astăzi aduc 
elogii acelora dintre boxerii 
români. tineri talentați, 
ambițioși și mindri, care 
s-au acoperit de glorie 
sportivă pe ringul din Bel
grad. Trăind vreme de a- 
proape două săptămîni in 
mijlocul acestor sportivi 
admirabili, aș vrea să știe 
numeroșii lor susținători, 
care le-au urmărit drumul 
parcurs la campionate, prin 
ziare, radio sau televi
ziune. că performanțele lor 
n-au însemnat numai ce se 
vede sau ce se citește cu 
ochii. Dincolo, în spatele 
acelor bătălii sportive pe 
ring, dure in adevăratul în
țeles al cuvintului, em a- 
sistat — aș zice, in primul 
rind — la o altă confrun
tare incrincenată. a fiecă
ruia cu sine însuși, pentru 
o viată voit austeră a fie
căruia. totul fiind dăruit și 
subordonat gindului sublim 
de a dobindi înalte rezul
tate spre gloria întregului 
nostru sport Aș vrea — 
îmi spunea inimosul Mir
cea Tone, lovind cu Înver
șunare in punching-ball — 
să aud cintindu-se imnul 
României și să mi se în
crețească pielea pe mine de 
mindrie și de emoție. Gă- 
lățeanul n-a avut parte de 
medalia de aur. Cu mina 
dreaptă umflată ca înțepa
tă de viespi, nu putea în
vinge in finală cu un sin
gur braț. Altor doi pugi- 
liști români le-a fost dat să 
se încununeze cu laurii 
titlurilor europene, ei fâ- 
clnd să se ridice drapelul

v _______

ARGINT Șl BRONZ
poate fi apreciată drept 
cea mai bună dintre cele 
obținute vreodată 
guri străine. Ea 
evident rezultatele 
dentei ediții — ___
1971, — masive prin număr 
de medalii, insă lipsite de 
strălucirea de aur ce ră- 
riiine continuu înscrisă in 
palmaresul internațional. 

Veteranul lotului. CON
STANTIN GRUIESCU — 
28 de ani — asemenea ce-

României în acordurile im
nului nostru național.

Fiindcă m-au rugat Con
stantin Gruiescu și Simion 
Cuțov, să-mi dați voie insă 
ca elogiul la adresa învin
gătorilor să-1 incep nu 
prin lauda campionilor, ci 
cu un omagiu pentru cel 
mai valoros și mai apre
ciat dintre pugiliștii lotu
lui nostru. Răsfoiesc ziare
le belgrădene la încheierea 
campionatelor. In ziarul

pe rin- 
intrece 
prece- 

Madrid

mion pășește demn pe ur
mele fratelui său mai mare. 
Ceea ce ne-a uimit la Si- 
mion nu este atit acea ca
pacitate fizică extraordina
ră, nici acel orgoliu superb 
de a crede mereu în victo
rie. ci saltul tehnico-tactic 
realizat de el intr-un răs
timp foarte scurt. Din gri
ja fată de acest tinăr. se 
cuvine să-i supraveghem 
atent evoluția in ring. La 
încheierea campionatelor.

Succesul boxerilor români
la campionatele europene

„Sport", unui singur boxer 
străin i se dedică rindurl 
aparte — chenar, cuvinte 
calde, in mijloc fotografia 
în poziție de gardă, deasu
pra titlul cu litere groase : 
Fenomenalul român GA
BRIEL POMETCU...

N-am să reamintesc seria 
meciurilor și a victoriilor 
strălucite repurtate la Bel
grad de Gabriel. El n-a cu
noscut lnfringerea in ring 
— ci oameni din juriu, 
lipsiți de scrupule și ones
titate. l-au lipsit de 
dreptul de a se intitula azi 
campion al Europei. Iată 
de ce. cind mă gindesc la 
numele acelora care au cu
cerit medaliile de aur, nici 
acum nu-mi vine să cred, 
nu pot concepe că nu sint 
trei la număr, și că primul 
dintre el nu este Gabriel 
Pometcu !

Privită prin prisma titlu
rilor europene cucerite, 
performanța lotului român

luilalt român, campion eu
ropean la categoria muscă, 
Constantin Ciucă — iși în
cheie îndelungata 
sportivă 
titlului

carieră 
prin cucerirea 

___ ... continental. A 
boxat exemplar tehnic și 
tactic, și-a smuls din el 
cele mai ascunse resurse 
spre a ciștiga net meciul 
cu Nicolai Lodin, ne-a con
vins că boxerii noștri pot 
trece cele mai dificile exa
mene internaționale dacă 
știu ce vor și luptă la ni
velul maxim al aptitudini
lor cu xare sint inzestrați.

Dacă privim 
spre anul 
apoi, din 
vedere, cel 
boxer din . _____ _
SIMION CUTOV. tinărul si 
incontestabilul campion al 
Europei la categoria semi- 
ușoară. Cum am găsit foar
te adesea scris în presa 
iugoslavă — care nu-1 uită 
pe Calistrat Cutov — Si-

în viitor, 
olimpic 1976, 

acest punct de 
mai promițător 
lotul român e

împreună cu Alexandru 
Vladar și Ion Popa, discu
tam cu mai multi specia
liști străini, polonezi, ma
ghiari. englezi — toti ne 
sfătuiau ca programul lui 
Simion, care rămine ceea 
ce se cheamă un „batail- 
leur". să fie bine drămuit. 
să-1 ferească de uzură și 
să-i asigure astfel de pe 
acum posibilitatea unei- 
performante olimpice.

Aducînd cuvenitele cu
vinte de laudă pentru bo
xerii noștri „de aur“. avem, 
totodată, cuvinte calde și 
pentru tinerii care — știr
biți de forța lor întreagă 
prin accidente de luptă — 
și-au asigurat totuși meda
liile de argint și titlurile 
de vicecamnioni : MIRCEA 
TONE și AI.EC NASTAC. 
Pe acesta din urmă nu l-au 
speriat nici durerile fizice, 
urme ale meciurilor ante
rioare. nici faima campio
nului olimpic*  Lemeșev.

fiind chiar pe punctul de a ' 
înfăptui o mare surpriză a 
întrecerilor. Puțin a lipsit 
ca in rundul întii atacul 
energic al lui Năstac să nu 
pună capăt meciului. „N-a 
știut mama că o să ajung 
„mijlociu", m-a făcut prea 
scund" — iml spunea Alee, 
cu ochiâ în lacrimi de ne
caz.

Nu-i nimic, Alee Năstac, 
nu fii amărit, în box — 
sport aspru — pentru cei 
tari și curajoși și o infrin- 
gere poate uneori să-ți a- 
ducă cinstire I Afirmația 
își are valabilitate și în ca
zul lui SANDU TlRÎLA, 
chiar și al lui ION ALEXE 
— căruia un ghinion de 
cîteva secunde i-a întune
cat lumina medaliei.

Rezultatele pugiliștilor 
noștri la ..europene" nu pot 
fi desprinse de munca res
ponsabilă. atentă și pri
cepută a colectivului de 
tehnicieni ai lotului român. 
Ca unul care am fost de 
față anul trecut la turneul 
olimpic, pot afirma că ac
tuala conducere tehnică — 
în compoziția : antrenori 
emeriH ION POPA și PE
TRE MIHAIL, medic PETRE 
RADOVICI, și șeful dele
gației. antrenor federal 
ALEXANDRU VLADAR — 
a asignat exigentă și se
riozitate 
pregătiri, 
știut să 
manță la ____  ____ _
realizat ca obiectiv în ma
joritatea cazurilor. Fiindcă, 
din păcate, uneori îi uităm 
pe cei care, „din coltul 
ringului", dau calitate mun
cii sportive. azi le strîngem 
miinile tehnicienilor ro
mâni. acelor oameni cu 
timolele cărunte care i-au 
învățat De tinerii noștri 
cum se dobîndeste Floria. 
Luni, dis-de-dimineată. re
întoarcerea lotului in Gara 
de Nord.
Valerlu MIRONESCU

________ J

ATLETISM. — în cadrul con
cursului internațional de atletism 
desfășurat la Richmond (Virginia), 
cunoscutul recordman kenyan Kip- 
choge Keino a ciștigat cursa de două 
mile in 8’55”2/10. Pe locul secund 
s-a clasat americanul George Young
— 8’56”8/10. în proba masculină de 
60 yarzi, Jean Louis Raved orna nan t- 
soa (Republica Malgașă) l-a întrecut 
cu o zecime de secundă pe Warren 
Edmonson (S.U.A.). Timpul învingă
torului : 6”. Proba de aruncarea 
greutății a fost dominată de atleții 
americani, clasați pe primele trei 
locuri. A cîștigat Brian Oldfield — 
21,14 m, urmat de Fred Debernardi
— 20,52 m și Randy Matson — 
20,19 m.

Alte rezultate : masculin : sări
tura în înălțime : John Radetich — 
2,21 m ; 880 yarzi : Chris Fisher 
(Australia) — l’53”6/10 ; săritura in 
lungime : Henry Hines — 7,92 m ; 
60 yarzi garduri : Paul Gibson — 
7”l/10 ; feminin : 60 yarzi : Barbara 
Ferrell — 6”7/10.

ȘAH. — Marele maestru danez 
Bent Larsen se menține lider în tur
neul internațional de șah de la Le
ningrad, totalizînd, după runda a 
6-a, 5 puncte și o partidă între
ruptă. Urmează in clasament Byrne 
(S.U.A.) — 5 puncte și Korcinoi 
(U.R.S.S.) 4 puncte și o partidă», în
treruptă. In runda a 6-a, Larsen l-a 
învins pe Hubner. iar Byrne a câști
gat la Estevas. Remiza a fost con
semnată în partidele : Kuzmin — 
Taimanov; Uhlmann — Torre ; Ru- 
kavina — Radulov. Două partide 
s-au întrerupt, iar partida Quinte
ros — Tukmakov a fost amânată din 
cauza îmbodnăviru marelui maestru 
argentlnean.

Cu o rundă înainte de terminarea 
turneului internațional feminin de 
șah de la Piotrkow Tribunalski, in 
clasament continuă să conducă maes- 
tra poloneză Pytelj cu 8 puncte, ur
mată de Krumova (Bulgaria) — 7 
puncte, Asenova (Bulgaria) 6.5 
puncte. Șahista româncă Eleonora 
Gogilea, care în runda a 12-a a re
mizat cu poloneza Heljwig, ocupă 
locul 5 cu 5,5 puncte și o partidă 
Întreruptă.

mult sporite în 
a pretins și a 

pretindă perfor- 
fiecare meci, fapt „Cupa ziarelor”la fotbal

Astăzi se dă startul într-o nouă 
ediție a tradiționalei competiții fot
balistice dotate cu CUPA ZIARE
LOR. Meciurile programate în pri
ma etapă se vor disputa după cum 
urmează : stadionul Giulești. ora 17. 
România liberă — Sportul ; stadio
nul Politehnica, ora 17 . Scinteia — 
Combinata Satul Socialist, Informa
ția Bucureștiului : stadionul Pro
gresul. ora 16,15, Scinteia tineretu
lui — 'Elore, ora 17,30, Agerpres — 
Neuer Weg.

J 0 PREOCUPARE DE SEAMĂ A ÎNTREPRINDERII 

! DE GEAMURI DIN BUZĂU

j Reducerea cheltuielilor 
! de producție

cherestea pentru ambalaje, s-a 
luat măsura sporirii numărului 
de circuite a lăzilor, ca și re- 
condiționarea celor deteriorate, 
economisindu-se peste 500 mc 
material lemnos. în aceeași di
recție. a diminuării consumului 
de plăci lemnoase, se înscrie 
inițiativa întreprinderii de a 
conteineriza expedierea produ
selor de serie mare — oglinzi, 
geamuri, parbrize auto etc. De 
asemenea, in întreprindere sint 
în curs de introducere fișe teh
nologice pe fiecare produs, care 
dau posibilitatea urmăririi con
sumului specific în fiecare fază 
a fabricației. După estimările 
economiștilor, datorită măsuri
lor Întreprinse, economiile rea
lizate in acest an prin reduce
rea consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, se 
vor cifra la peste 3 000 000 lei.

BUZĂU (Corespondentul 
’ „Scinteii", Mihai Bâzu). — Una 
i din problemele cu care tinărul
i colectiv de muncă al Intreprin-

1 derii de geamuri din Buzău se 
1 confruntă in acest an este re- 
’ ducerea cheltuielilor de produc- 

ție în toate secțiile întreprinde
rii. Principala pirghie asupra 
căreia au acționat și acționează, 
in această direcție, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii fabricii 
vizează reducerea consumurilor 

i specifice de semifabricate. Ast-
> fel. la geamurile destinate echi-
L pării autoturismelor a fost con-
? cepută o nouă metodă de croire,
) prin care se realizează anual o
i economie de 8 000 mp. Valorifi-
' carea deșeurilor provenite de la
l fabricarea geamului șlefuit se

ridică la o economisire de pes- 
j te 50 000 mp anual. întrucît
t desfacerea produselor fabricii
’ necesită o mare cantitate de
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viața internațională

Comisia militară mixtă bipartită

in districtul loc Nmh (la nord de 
onâ aliată sub controlul G.R.P. al Republicii Vietnamului 

de Sud

Rezultate pozitive Acord financiar

la convorbirile
anglo-chineze

O declarație a ministrului 
de externe al R. P. Chineze

Deschiderea Tirgului internațional sovieto-amencan DE
de la Poznan

ia intrarea in

fogoare a acordului de încetare a 
cului, pină la 26 mai a.c., forțele 
armate ale administrației de la Sai
gon au comis 97 720 de încălcări ale 
acestui acord, reprezentantul G.R.P. 
a cerut autorităților saigoneze să 
pună capăt imediat tuturor atacuri- 
i r și infiltrărilor, să-și retragă tru
pele din zonele pe care le-au ocu
pat ilegal și să revină la pozițiile 
lor dinainte de intrarea in vigoare 
a acordului de încetare a focului.

la Pnom PenhAeroportul de
sub tirul patrioților cambodgieni

LONDRA 10 (Agerpres). — Primul 
ministru Edward Heath a acceptat 
invitația premierului Ciu En-lai de 
a vizita R.P. Chineză, a declarat la 
Londra, cu ocazia unei recepții, mi
nistrul de externe chinez Ci Pin-fei. 
„Așteptăm cu nerăbdare să-1 <8alu- 
tăm pe primul ministru britanic în 
China, într-un viitor nu prea de
părtat", a spus ministrul chinez.

In toastul rostit la recepție, el • 
menționat, după cum transmite agen
ția China Nouă, că in timpul șede
rii la Londra a avut o convorbire 
prietenească cu premierul Edward 
Heath și discuții sincere cu omolo
gul său britanic. Alee Douglas>-Home. 
în cursul cărora au fost trecute în 
revistă numeroase probleme. Con
vorbirile, a precizat Ci Pin-fei. au 
avut rezultate pozitive. „Sperăm șă 
promovăm în continuare prietenia 
intre popoarele noastre și să dez
voltăm bunele relații intre cele două 
țări", a spus ministrul de externe al 
R.P. Chineze.

POZNAN 10 (Ager- 
pres). — Ieri și-a des
chis porțile Tirgul in
ternațional tehnic de 
la Poznan, manifes
tare de amploare a- 
junsă la cca dc-a 
42-a ediție, cu parti
ciparea a 30 de țări. 
Din totalul suprafeței 
de expunere, de peste 
134 000 metri păfrafl, 
aproape 60 la sută este 
pusă la dispoziția par-

ticlpanților străini. în 
principal, atenția edi
ției ’73 a tirgului 
va concentra asupra 
producției de mașini- 
unelte, electrotehnicii 
și electronicii, mij
loacelor de transport, 
mașinilor rutiere și de 
construcție, industriei 
navale și chimice.

Romania este 
prezentată de 23

se

re
in-

treprindcrl de comerț 
exterior. expunind, 
printre altele, mașini- 
unelte pentru prelu
crarea metalelor și a 
lemnului, o larqa ga
mă de mașini electrice 
și electronice, calcu
latoare, instalații de 
fora), mașini pentru 
industria ușoară, au
toturisme și machete 
de utilaj Industrial.

WASHINGTON 10 (Agerpre.s). — 
în urma convorbirilor purtate de o 
delegație guvernamentală sovietică, 
condusă de V. Alhimov, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
U.R.S.S., s-a ajuns la o Înțelegere cu 
Banca americană de export-import 
cu privire la acordarea unui credit 
pe termen lung pentru Uniunea So
vietică în vederea achiziționării de 
utilaje, mașini și materiale pentru 
construirea unul mare complex in
dustrial profilat pe producerea de 
îngrășăminte chimice. După cum re
latează agenția T.A.S.S.. Uniunea 
Sovietică va exporta în S.U.A. amo
niac. clorură de potasiu și alte pro
duse și 
fosforic 
șămlnte

va achiziționa acid super- 
necesar producerii de îngră- 
fosforice pentru agricultură.

■ ■ ei a r

TRANSPORTOR 
DE 480 TONE

agențiile de presă transmit

O firmă franceză a construit 
pentru Administrația de stat a 
centralelor electrice din Suedia 
un transportor capabil să încar
ce 480 tone. Vehiculul este des
tinat transportului unor insta
lații de mare gabarit. El are 96 
de roți, 24 de axe și o lungime 
de 59 metri. încărcat, se poate 
deplasa cu o viteză de 5 km pe 
oră, neincărcat — cu 18 km pe 
oră. Pe ambele extremități ale 
vehiculului există cabine. iar 
conducătorii lui pot comunica 
prin intermediul telefonului. 
Transportorul este acționat de 
patru motoare Diesel a cite 300 
cai putere fiecare.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din 
Coreea, Kim Ir Sen> ° 

simbătă. delegația condusă de Knud 
Jespersen, președinte al Partidului 
Comunist din Danemarca, care efec
tuează o vizită in R. P. D. Coreeană. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire tovărășească și prietenească.

E. Gierek va vizita Bsl- 
yjjj. Agenția P.A.P. informează că 
Edward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. va face o vizită oficială 
in Belgia, la invitația guvernului a- 
cestei țări.

pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) se va <*««»»»?.  
între 11—12 Iunie la Roma. Pe or
dinea de zi a sesiunii figurează pro
bleme privind analizarea propunerii 
directorului general al * ~ 
Addeke Boerma, privind 
unui stoc alimentar 
pentru lupta împotriva 
portul asupra situației 
urmare a secetei care 
sudul Saharei) etc.

F.A.O., 
crearea 

internațional 
foametei, ra
in Sahel (ca 
a bintuit in

victimelor

convorbirile cu R. F. Germania. In 
vederea găsirii unei soluții de com
promis în problema pescuitului. Po
trivit declarației lui Agustsson. Is
landa este dispusă să acorde, in ca
drul unui aranjament provizoriu, 
concesii pescadoarelor vest-germane. 
El a declarat că guvernul său este 
gata să reia convorbirile și cu gu
vernul de la Londra. însă nu mal 
Înainte ca navele de război britanice 
6ă fi părăsit apele Islandei.

AUTOMOBIL ELECTRIC 
POLONEZ

BODGIA 10 (Agerpres). — 
isteață populară din 
inuă să iși intensifice 
ra pozițiilor deținute 
îilitare lonnoliste în 
Pnom Penh-ului și 

ale țării. In cursul 
tă spre duminică, 

au bombardat cu 
omul de la Pr.om 

baza aeriană de la 
:ă in imediata 
a, provoci  nd 
In oameni și

pament militar.

bombardamente masive asupra unor 
regiuni eliberate de forțele patrio- 
tice dirț Cambodgia. La bombarda
mente au participat și avioane stra
tegice de tip „B-52".

Demonstrație a gospodinelor 
pe străzile Stockholmului îm
potriva creșterii costului vieții

de for

patrioților 
in același 
rachete t

Primul acord de colabo
rare intre Centrala cărții 
din România și Institutul 
cubanez al cărții0 tost sem,at’ 

la Havana. Acordul, încheiat pe pe
rioada 1973—1979, prevede, printre 
altele, organizarea unor expoziții de 
carte, coeditarea de lucrări, efectua
rea unor schimburi de specialiști și 
realizarea unei ample colaborări e- 
ditoriale.

Guvernul nigerian și re
prezentanții consorțiului 
anglo-olandez „Shelî-BP" 
au ajuns la un acord in problema 
participării Nigeriei la operațiunile 
petroliere. Ministrul nigerian al pro
blemelor miniere și energeticii, Shet- 
tima Aii Monguno, va semna, la 
11 iunie, un acord cu „Shell-BP“ a- 
supra participării guvernului la ex
ploatarea concesiunilor acordate 
companiei.

în Polonia se elaborează docu
mentația necesară pentru con
strucția unui automobil acționat 
cu energie electrică. încă in a- 
nul 1973, Institutul electroteh
nic din Varșovia va construi un 
model al acestui autovehicul, 
care se bazează pe tipul Polski- 
Fiat 125 (Combi). Pentru anul 
viitor este prevăzută producerea 
unui prototip.

Detașamente ale 
bodgieni au lansat, 
un puternic atac cu 
aerodromului

■ cam- 
i timp.

... — _____  asupra
deținut de efectivele 

Battambang. al doilea 
me al Cambodgiei. înă
crit pierderi considera-

oraș ca mi 
micul a. s 
bile.

La Samrong Yeak, 18 kilometri 
sud de Pnom Penh, a fost, de ase- 

rnalat un atac declanșat 
de rezistență populară 
Lficaj iilor trupelor admi-

Liderii celor șase mari 
curente ale democrației 
creștine italiene au a4Uas la 
un acord asupra textului unei mo
țiuni unitare, care definește o poli
tică suscepțibilă să fie acceptată de 
majoritatea partidelor politice.

HONOLULU
Purtătorul de cuvint al comanda
mentului militar american din Hono
lulu a anunțat că, simbătă, aviația 
americană a continuat să efectueze

r

Cancelarul vest-german 
Willy Brandt, care se află intr-o vi
zită oficială de cinci zile în Israel, a 
avut, simbătă, o nouă rundă de con
vorbiri cu premierul Golda Meir. Cei 
doi oameni de stat au reexaminat 
evoluția situației din Orientul Apro
piat.

Sesiunea Consiliului Or
ganizației Națiunilor Unite

Tinerețea unei tari străvechi
8 9

...Ouagadougou, 
Vo
un

capitala 
Superioare, nu este 

ntru in genul altor 
le africane ca Da- 
sau Abidjanul. că- 
dominația colonială 

imprimat un caracter 
Dopolit. Departe de 

marile artere comerciale, 
în plină zonă continentală, 
el este un oraș cam de 
mărimea Clujului, liniștit, 

ilm. Din avion, orașul iți 
e o îngrămădire de lo- 
tăți. așezate pe două 
e dominante, despărțite 
un lac artificial. La 

casele au forma 
ri. sint construi- 
mint și cu pere- 
fără ferestre, in- 

operită de o 
în ju- 

i — o 
•jmuită 

de pă- 
sezonului 

Lorii dorm 
jați de zidul> ce 
ă casa. Pe mă

re te apropii insă de 
orașului.

cedează ___
din cărămidă. In 
urmă. Ia Ouaga- 

au apărut nume- 
iificii noi. destinate 
nai administrației, 
stil îmbină in mod 

elemente tradițio- 
ie cu confortul

karu 
rora

co

rire. 
acele

„curtea imperială" îșl păs
trează incâ eticheta, deve
ni tă astăzi desuetă — un 
fel de curiozitate istorică 
in condițiile formei de gu- 
vernămint republicane a 
țării. ..Cabinetul" e format 
din : Ouida Naba — șeful 
cavaleriei. Larle Naba — 
șeful armatei, Nemo Naba
— ministrul de externe, 
Pony Naba — maestru de 
ceremonii, Kasusoro Naba
— comandantul gărzii im-

forțele unite ale țăranilor, 
au fost puse in valoare noi 
suprafețe agricole ; de ase
menea. au fost săpate peste 
2 500 de puțuri de apă in 
vederea extinderii irigații
lor. Toate aceste măsuri au 
favorizat obținerea de spo
ruri ale producției agricole. 
După estimările autorități
lor locale, in curind va 
exista posibilitatea de a se 
sista importul unor produ
se, de pildă, al orezului.

ultimii ani au fost puse 
in funcțiune nouă între
prinderi, ceea ce înseamnă 
o realizare incontestabilă, 
avindu-se in vedere că to
talul fabricilor in țară este 
de aproximativ 40. Progra
mul de dezvoltare preconi
zează lichidarea analfabe
tismului și pregătirea unor 
importante contingente de 
cadre naționale. Este sti
mulatoare și activitatea 
de extindere a unor mâr-

însemnări de călătorie din volta superioară

aceste 
locul

Pină 
aveau 

mprumut. Acum, 
nue Champs Ely- 

mai largă și 
tă arteră a ora- 

a devenit ..Aleea In- 
•i“. La orele de 
inundată de ci
nci eta, motoreta 
ace de comuni- 

:e din cele mai răspin-

Turiștii străini vizitează 
l! lui Moro Naba. de- 
ea imparatului popu- 

al cărui 
ocupat astăzi 
34-lea succc— 
ri eterului di
re a făcu 
ului mediu, 

unoască o deose- 
Avindu-sl 

timpuri.

ca,

pc riale — împreună cu 
muzicienii grioți (barzi 
populari), bufonii pe care 
și i-a păstrat, a rămas o 
curiozitate, care, prin izul 
ei străvechi și prin elemen- 
t?’.e sale folclorice, a de
venit un element de atrac
ție turistică.

Pe lingă Ouagadougou, 
Volta Superioară mai are 
citeva alte centre. Dar 
majoritatea covirșitoare a 
populației — 95 la sută — 
trăiește încă la sate, ocu- 
pindu-se cu cultivarea pă- 
mintului și cu păstoritul, a 
căror pondere in venitul 
national se ridică la 90 la 
sută. Statul depune stărui
toare eforturi pentru mo- 
de’-nizarea agriculturii și 
satisfacerea nevoilor popu
lației cu produse alimen
ta’- . ..Pămintul voltian 
poate să hrănească între
gul nostru popor" — este 
o deviză sub care se des
fășoară o amplă campanie 
pentru sporirea producției 
agricole. In ultimii ani au 
fost create un șir de fer- 
me-pilot, în care țărani! 
învață să mînuiască unelte 
agricole moderne, să cul
tive pămintul după reguli 
agrotehnice. In scopul sti
mulării posibilităților popu
lației de a-și procura mij
loace modeme și a-și spori 
randamentul muncii, auto- 
ritățile încurajează asocia
țiile cooperatiste. Utilitatea 
acestei orientări s-a verifi
cat și prin faptul că, cu

Volta Superioară a devenit 
exportator de legume in 
Ghana, Coasta de Fildeș și 
chiar in Franța.

Pe meleagurile țării se 
pot intilni adeseori grupuri 
de geologi, care prospec
tează terenurile pentru a 
descoperi noi resurse natu
rale. Și eforturile lor n-au 
rămas fără rezultat : au 
fost identificate minereuri 
și alte bogății. In planul 
de dezvoltare pe cinci ani. 
în curs de înfăptuire, se 
preconizează valorificarea 
largă a acestor resurse. In

furi de artizanat tradițio
nale. In acest sens s-a pre
conizat 
cursuri 
pentru 
care, la rindul lor, vor tre
bui să formeze noi mese
riași. Aceasta va contribui 
la ridicarea nivelului de 
muncă și viață in localită
țile rurale.

Relevind progresele înre
gistrate de țara sa în pe
rioada de cind puterea a 
fost preluată de către ac
tualul guvern, generalul 
Sangoule Lamizana, șeful

organizarea unor 
de perfecționare 

2 500 de artizani,

statului, arăta că față de 
1966, cind bugetul țării 
avea un deficit de 1 mi
liard 300 milioane franci 
vest-africani, in 1971 Volta 
Superioară a înregistrat un 
excedent bugetar de 1 mi
liard 930 milioane de franci 
vest-africani. „Redresarea 
este netă și progresul, deși 
lent, este de acum con
tinuu" — a declarat șeful 
statului voltian. Pentru că
lătorul 
posește pe aceste 
guri, semnele evidente ale 
noului, prezente in Volta 
Superioară, 6int motiv de 
sinceră satisfacție.

Desfășurind eforturi pen
tru a lichida greaua moș
tenire colonială, paralel cu 
valorificarea resurselor sale 
materiale și umane, Repu
blica Volta Superioară a 
pășit în cel de-al doilea 
deceniu de independență 
cu încredere și speranță. 
Angajat intr-un proces de 
renaștere, străvechiul stat, 
așezat pe cursurile supe
rioare ale celor trei Volte 
— Neagră, Albă și Roșie, 
culori ce formează și dra
pelul național — trăiește 
astăzi o nouă tinerețe.

român care po-
melea-

Organizația 
bombardamentelor atomice 
efectuate de Statele Unite 
asupra Hiroșimeiln anul 1945 

a adresat, simbătă, o telegramă pre
ședintelui Franței, Georges Pompi
dou. După cum relevă agenția Reuter, 
in telegramă se cere ca Franța să 
anuleze preconizatele sale experien
țe nucleare in regiunea Pacificului 
de sud.

Comunicat ungaro—so-
VlStîC. I” comunicatul dat publi
cității la încheierea vizitei în Unga
ria a unei delegații sindicale sovie
tice, condusă de A. Șelepin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, este evidențiată do
rința . sindicatelor din cele două țări 
de a întări colaborarea reciprocă și 
unitatea mișcării sindicale interna
ționale in direcția activizării luptei 
pentru drepturile sociale și econo
mice ale. oamenilor muncii de pretu
tindeni. Părțile salută apropiata con
ferință europeană de securitate .,51,., ■----- ... .....
cooperare.,': ■ de 48 de ani, este satisfăcătoare.

S-a prăbușit unul din ccla 
mai mari turnuri de televiziune din 
S.U.A., cu o înălțime de 450 metri, 
aflat în apropiere de orașul Orlando 
(statul Florida). Doi muncitori care 
se aflau în turn și-au pierdut viața, 
iar alți doi au fost grav răniți.

0 nouă operație de trans
plant cardiac ’ ,ost cfE'cluatâ. 
simbătă noaptea, la spitalul Foche 
a Surenes. din apropierea Parisului, 

. ,|de doctorul Daniel Guilmet. Starea 
postoperatorie a pacientului, In vîrs-

OCHELARI 
DEȘTEPTĂTORI

Cercetătorii Institutului de 
psihologie de pe lingă Acade
mia de științe din Cehoslovacia 
au pus la punct un aparat elec
tronic care ii împiedică pe cei 
de la volan să adoarmă. Cind 
ochii șoferului rămin închiși 
mai mult de două secunde, se 
declanșează un semnal acustic 
foarte puternic. Micul aparat dă 
alarma și in cazul așa-numitu- 
lui „dormit cu ochii deschiși", 
anume atunci cind șoferul nu 
mai clipește în ritmul obișnuit 
timp de un minut. în vederea 
construirii acestui aparat au fost 
făcute studii psihologice apro
fundate asupra stării de somn.

DEVIAȚIA PIRAMIDELOR

Ministrul de externe al
IsIf531^Qi Einar Agustsson, a de
clarat că țara sa este gata să reia

„Tromboza
nurilor"

Ploile abundente și grin- 
dinți căzute *n ultimele 48 de ore 
în nordul Italiei au provocat revăr
sarea riurilor și compromiterea re
coltelor pe mari suprafețe de tere
nuri agricole. în special in provin
ciile Reggio Emilia, Piemont, Fer
rara și Bologna. în unele regiuni, 
grindina a distrus complet culturile 
agricole, de viță de vie și livezile.

Muchiile laterale ale pirami
delor egiptene de la Gizeh sint 
deviate cu 0°4’ de la direcția nord- 
sud și nu exact pe această di
recție, cum se afirma pină a- 
cum, ca și cind pămintul de sub 
ele ar fi suferit o ușoară rota
ție. Această enigmă a pirami
delor egiptene a fost interpreta
tă de cercetători scoțieni și 
egipteni ca o posibilă confirma
re a teoriei derivei continen
tale. Totuși, calculele oameni
lor de știință admit că in 
decursul celor 4 500 de ani, cîți 
s-au scurs de la construirea 
piramidelor, continentul african 
a suferit deplasare doar 
de 0°l’.

Augustin BUMBAC

Vedere din capitala Voltei Superioare

Parisul — port. Puțin cunos
cut sub această înfățișare, Pa
risul este totuși prin volumul 
mărfurilor transportate pe Sena 
al treilea port al Franței. Zi și 
noapte sute de șlepuri urcă sau 
coboară fluviul, încărcate cu 
cele mai diverse mărfuri, de la 
nisip și pietriș pentru șantiere, 
la combustibil și automobile. 
Dar, de citeva săptămîni încoa
ce, turiștii care se plimbă pe 
sub podurile Parisului în zvelte 
vapoare albe nu mai intilnesc 
robustele -și masivele șalande. 
Lingă podul Austerlitz, nu de
parte de Catedrala Nâtre Dame, 
Sena este barată de zeci de 
șlepuri ancorate cu prova spre 
amontele fluviului. Alte două 
baraje — La Conflans și Rouen
— imobilizează complet fluviul. 
Cu excepția Rinului, celelalte 
cursuri de apă din Franța se 
află, in general, in aceeași si
tuație. Navigația fluvială este în 
largă măsură perturbată.

De ce au „stat" fluviile Fran
ței ? Pentru că marinarii se află 
in grevă, revendicînd sporirea 
prețurilor transporturilor, redu
cerea unor taxe. Semnificativ 
este faptul că acești cărăuși ai 
apelor, denumiți aici „luntrași- 
artizani", sint proprietari ai 
șlepurilor pe care muncesc și 
trăiesc, transportind trenuri în
tregi de produse de la un port 
la altul. Asemenea altor catego
rii de mici proprietari, comer- 
cianți și meșteșugari, ei sint în
grijorați de perspectivele pro
fesiei lor, datorită fenomenului 
de concentrare a producției, fe
nomen snețific economiei capi
taliste. în cazul de față este 
vorba de concentrarea transpor
turilor fluviale în mina unor 
armatori și societăți care impun 
prețuri și condiții ruinătoare 
pentru micii proprietari de 
șleauri.

Greva „marinarilor-artizanl" 
a fost evocată vineri după-a- 
miază și în parlamentul fran
cez, unde un 
guvernului a ____
„un gest de bunăvoință". Dar, 
in lipsa unei soluționări satis
făcătoare a revendicărilor lor, 
cărăușii apelor continuă greva, 
care pină acum a produs pier
deri de zeci de milioane de 
franci in ramura transporturilor 
fluviale.

Denumind această grevă puțin 
obișnuită — începută la 15 mai
— drept o „tromboză a riuri- 
lor", ziarul „Le Monde" subli
niază importanța conflictului, 
amintind că in 1972 au fost 
transportate pe apele interioare 
nu mal puțin de 14 miliarde 
tone/kilometri.

Paul DIACONESCU
Paris

reprezentant al 
cerut greviștilor

nevă- 
nu devin 
condițiile

MISIUNEA „SKYLAB“

Imagine transmisă de pe „Skylab". în stingă — Charles Conrad, în 
dreapta — dr. Joseph Kerwin — în timpul activității

• Fotografierea unei explozii pe discul solar • Labo
rator microbiologic în Cosmos

HOUSTON 10 (Ager
pres). — Pentru pri
ma dată, astronauții 
care formează echipa
jul laboratorului „Sky- 
lab" au urmărit prin 
telescopul solar o ex
plozie semnalată pe 
discul astrului zilei. 
Charles Conrad, co
mandantul echipaju
lui, a fotografiat fa
zele principale ale ex
ploziei și flamelor so
lare și a efectuat o 
serie de măsurători.

Astronauții conti
nuă desfășurarea cu 
intensitate a progra
mului complex de cer
cetări în scopul re
cuperării rămîne- 
rii In urmă provoca
te de deficiențele sem
nalate la bordul la-

boratorului. Joseph 
Kerwin, medicul 
chipajului, și-a 
tuit un adevărat 
borator microbiolo
gic la bordul lui 
„Skylab", studiind dez
voltarea culturilor de 
bacterii aduse de pe 
Pămint, în condițiile 
imponderabilității, pre
cum și comportarea 
bacteriilor existente 
în corpul uman. Se 
urmărește să se stabi
lească, in primul rind, 
dacă bacteriile 
tămătoare 
nocive in ____
specifice mediului ar
tificial, lipsit de gra
vitație, din spațiul 
cosmic.

Programul complex 
de cercetare a plane-

e- tei noastre a urmă
rit, in ultimele două 
zile, studierea in spe
cial a evoluției con
dițiilor meteorologi
ce — a norilor, curen- 
ților de aer, curen
telor oceanici, inter
acțiunea dintre cu- 
renții reci și calzi in 
aer și în ocean etc. 
— și continuarea stu
diilor pentru depis
tarea zăcămintelor 
minerale și petrolie
re, a surselor de po
luare, urmărirea evo
luției culturilor agri
cole șl a pădurilor. 
Una din camerele a- 
flate la bord poate 
lua imagini pe care 
sint vizibile obiecte 
cu dimensiuni de pină 
la W metri.
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