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• ACTUALITATEA CUL
TURALA : Pe scena esti
vală de la Herăstrău : 
„Sosesc diseară"; Tra
diții noi; Expoziții; Săp- 
tămîna cinematografi
că ; Filme de scurt me
traj pe ecranele Capita
lei • MĂ FAC ȘEF DE 
TABĂRA LA MARE (foi
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O bogăție 
de idei si

9

propuneri care 
își așteaptă 
valorificarea

PLANULUI Șl A ANGAJAMENTELOR
Vor realiza o producție industrială de 

peste 4,5 miliarde lei, pe seama creșterii 
suplimentare a productivității muncii, între‘ 
ț tinderile industriale din județul Hunedoara. Pe ansam
blul industriei județului, productivitatea muncii a crescut, 
In primele șapte luni ale anului, cu 2 la sută față de pre
vederile din plan, reprezentind 6 645 lei mai mult pe sa
lariat decît în aceeași perioadă a anului trecut. Calculele 
estimative arată că, numai pe seama depășirii sarcinii de 
creștere a productivității muncii prevăzute inițial în pla
nul cincinal, colectivele din întreprinderile industriale ale 
județului vor realiza, pe întregul cincinal, o producție în 
valoare de peste 4,5 miliarde lei. Deosebit de pregnant a- 
pare această creștere la Combinatul siderurgic Hunedoara 
unde, în acest an, se realizează o productivitate mai mare 
cu 150 000 lei pe salariat față de nivelul anului 1965.

Au raportat îndeplinirea angajamentelor 
anuale int,reprmderile industriale din municipiul Cluj.

Cu un bilanț bogat în realizări se pre
zintă la marea sărbătoare de la 23 August 
colectivul întreprinderii de construcții-montaj din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care și-a realizat sarcinile pla
nului cincinal. în perioada 1966—1970, ei au realizat, înainte 
de termen, peste 90 de obiective industriale și social-cultu- 
rale, obținînd economii la prețul de cost în valoare de 
75 milioane lei. Pină la sfîrșitul anului, ei vor da o pro
ducție suplimentară în valoare de peste 370 milioane lei.

Și-au îndeplinit sarcinile planului cinci
nal ia producția globală și marfă 4 unități ®°°- 
nomice din județul Vrancea. printre care Fabrica chjmică 
Mărășești și Întreprinderea de industrie locală Focșani. Se 
prevede ca pină la sfîrșitul anului, cele 4 unități să li
vreze o producție industrială suplimentară de circa 375 mi
lioane lei-

Cele mai bune rezultate au fost obținute de Uzina „Uni
rea", Uzina de reparat material rulant, Uzina de reparații, 
Fabrica de mobilă „Libertatea", întreprinderea „Armă
tura" și altele. Colectivul Fabricii de medicamente șl pro
duse chimice „Terapia" s-a angajat să-și suplimenteze 
planul cu cinci milioane lei. Tot aici s-au realizat supli
mentar economii la prețul de cost de peste 7,5 milioa
ne lei.

Și-a realizat înainte de termen angaja
mentul anual de reducere a consumului de metal,
Uzina de vagoane din Arad. Aceasta se datorează efortu
rilor depuse pe linia reproiectării unor subansamble, a îm
bunătățirilor constructive și tehnologice. Pînă în prezent, 
constructorii de vagoane arădani au economisit o canti
tate de metal de 60 de tone, peste prevederile angaja
mentului asumat.

Și-au îndeplinit planul cincinal la pro
ducția globală pînă 1n Prezent’ 7 întreprinderi indus
triale din județul Constanța. Printre acestea se numără : 
Fabrica de ciment din Medgidia, întreprinderea textilă 
„Dobrogeana", fabrica de ulei „Argus". Pînă la sfîrșitul 
acestui an, cele 7 întreprinderi vor realiza o producție su
plimentară de circa 900 milioane lei.

Și-au îndeplinit angajamentele anuale 
pe care și le-au asumat In întrecerea socialistă o serie de 
unități economice din județul Bîstrița-Năsăud, printre 
care : Fabrica de hîrtie Prundu Bîrgăului, Exploatarea mi
nieră Rodna, întreprinderea de panificație Bistrița. De ase
menea, a raportat îndeplinirea planului cincinal înainte de 
termen Topitoria de cinepă din Beclean, care va realiza, 
pînă la sfirșitul anului, o producție suplimentară de peste 
S milioane lei.

Cu cinci luni mai devreme și-au îndepli
nit angajamentul anual «^tructor» de locuințe 
din județul Prahova. Ei au predat toate cele peste 1 700 
apartamente, iar in momentul de față efectuează lucrări 
pregătitoare pentru alte noi blocuri care urmează a fi ridi
cate în Ploiești, Cîmpina, Sinaia și în alte localități de pe 
Valea Prahovei.

0 producție suplimentară de peste 61 mUioane 
lei a realizat pină în prezent Uzina de mecanică navală 
din Galați, principala furnizoare de mecanisme și apara
tură de exploatare pentru șantierele navale din țară. Ea 
a anunțat îndeplinirea, înainte de termen, a prevederilor 
planului cincinal.

un nou oraș
al minerilor

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

în țară con- 
o veritabilă 
vizită a dina- 
care se tran-

MOLDOVA NOUA

Spectacol tulburător, 
orașul de Ia intrarea 
Dunării 
stituie 
carte de 
micii cu 
sformă locurile aces
tui pămînt ; o frumu
sețe pură, plină de so
lemnitate, care face 
„să stea și Dunărea 
în loc", cum le place 
localnicilor să-și lau
de, cu dreptate, orașul. 
Pe măsură ce te apro
pii, trecând de Divici. 
apoi de Belobreșca și 
Pojejena, ți se deschi
de și mai mult în fața 
privirilor peisajul ora
șului în care uzina dc 
preparare a minereuri
lor se detașează 
personalitate, 
te construcții 
triale se află 
mint, „la 
lămpilor cu 
Pentru că 
Nouă este orașul mi
nerilor, un oraș tînăr,

cu 
Celelal- 

indus- 
sub pă- 

vederea" 
carbid. 

Moldova

născut in ultimul de
ceniu, ca urmare a 
preocupării consecven
te a partidului și sta
tului de valorificare a 
resurselor naturale, de 
repartizare judicioasă 
a forțelor de producție 
pe întregul cuprins al 
țării.

Cu puțină vreme în 
urmă, întreprinderea 
minieră a sărbătorit 5 
ani de existență. E 
mult ? E puțin ? Este 
distanța care ne des
parte de Congresul al 
iX-lea, este vîrsta a- 
cestui cincinal. Vîrsta 
colectivului e măsura
tă de către inginerul 
Ion Constantin, direc
torul întreprinderii, In 
milioane de tone mi
nereu extras : in 1970 
producția globală și 
marfă este de șase ori 
mai mare decît în a- 
nul înființării.

Vîrsta întreprinderii 
se măsoară în capaci-

tătea colectivului de a 
organiza cît mai bine 
producția, de a utiliza 
tehnologii moderne. 
An de an minele au 
fost dotate cu utilaje 
noi, s-au introdus și 
se extinde mecanizarea 
producției în abataje 
prin folosirea mașinilor 
de încărcat și a insta
lațiilor de screpere. Se 
utilizează astăzi cu 
pricepere și curaj noi 
metode de susținere a 
lucrărilor miniere ori
zontale și înclinate, 
prin folosirea pe scară 
largă a prefabricatelor 
de beton și metal. Ase
menea măsuri au per
mis creșterea de aproa
pe trei ori a produc
tivității muncii în aba
taje față de acum cinci 
ani.

Tudor BARAN

S-a încheiat recent o nouă „rundă" 
a adunărilor generale ale salariaților 
din întreprinderile și organizațiile 
economice. Desfășurate într-o perioa
dă aparte, de confluență între actua
lul și viitorul cincinal, ele au avut 
înscrise pe ordinea de zi două pro
bleme esențiale pentru activitatea 
curentă și de perspectivă : analiza 
bilanțului activității economice și fi
nanciare din prima jumătate a aces
tui an și măsurile necesare pentru a- 
sigurarea îndeplinirii integrale a pla
nului și angajamentelor asumate pe 
1970 ; dezbaterea sarcinilor de plan 
pe 1971 — primul an al viitorului cin
cinal — și a măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice ce se impun pentru reali
zarea exemplară a acestor sarcini.

Intrate, de acum, adine în practica 
vieții noastre economice, adunările 
generale ale salariaților au pus și de 
astă dată in evidență elemente 
certe care atestă rolul tot mai activ 
și prestigiul în continuă creștere al 
acestei instituții democratice a socie
tății noastre, formă superioară de 
participare a oamenilor muncii la 
conducerea și organizarea activității 
întreprinderilor. în miile de fabrici, 
uzine, șantiere și alte unități unde 
au avut loc, adunările generale au 
constituit indiscutabil cadrul orga
nizatoric favorabil pentru analiza 
profundă și exigentă a problemelor 
de bază ale activității economice, 
pentru afirmarea deplină și construc
tivă a opiniei colectivului de sala- 
riați, pentru exercitarea unui larg 
control muncitoresc asupra gestiunii 
întreprinderilor, asupra modului în 
care sînt gospodărite fondurile mate
riale și bănești puse de stat la dis
poziția fiecărei unități Droductive : 
cu tot mai puține excepții, dezbate
rile au purtat amprenta unui înalt 
spirit critic și autocritic, vădind res
ponsabilitatea și dorința fermă a sa
lariaților de a asigura înlăturarea 
neajunsurilor, de a fa.ee totul pentru 
perfecționarea neîntreruptă a nroce- 
sului de producție, pentru obținerea 
unor rezultate economi.ce tot mai 
bune.

Caracterul profund de lucru al a- 
dunărilor a fost imprimat de prezen
tarea unor dări de seamă care au 
marcat, în majoritatea cazurilor, un 
evident progres în ce privește capa
citatea comitetelor de direcție de a 
face o analiză obiectivă, deschisă, a 
întregii activități econcmico-finan- 
ciare, de a formula un punct de ve
dere clar asupra fiecărei probleme în 
parte și de a disocia net elementele 
pozitive ale activității colectivului de 
cele negative. Elaborate în acest mod.

dările de seamă au oferit o largă bază 
de discuții, de dezbateri fructuoase a- 
supra problemelor și sarcinilor eco
nomice majore și de cea mai mare 
actualitate — subliniate cu pregnan
ță <le tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. ai P.C.R. din 8—9 iu
lie a.c. — pentru încheierea cu suc
ces a planului pe acest ultim an al 
actualului cincinal și asigurarea unui 
demaraj viguros producției din pri
mul an al cincinalului viitor.

Dînd dovadă de o adîncă înțelegere 
a spiritului de exigență și răspundere 
pe care l-a propagat Congresul al 
X-lea al partidului în întreaga noas
tră activitate economică, zecile de 
mii de salariați care au participat la 
discuții au circumscris net vasta pa
letă problematică pe care au abor
dat-o — ridicarea gradului de utili
zare a capacităților de producție, di
minuarea cheltuielilor materiale de 
producție, lichidarea cheltuielilor ne
productive, creșterea productivității 
muncii și folosirea judicioasă a for
ței de muncă, ridicarea calității pro
duselor și intensificarea ritmului de 
asimilare de noi sortimente, majora
rea exportului și diminuarea impor
tului etc. — necesității ridicării efi
cienței generale a producției, spori
rii contribuției fiecărei unități la 
ridicarea calitativă a întregii activi
tăți economice. S-a vădit prin aceasta 
o creștere a răspunderii colective a 
salariaților atît pentru rezultatele în
treprinderii în care lucrează, cît șl 
pentru progresul neîncetat al Între
gii noastre economii.

Dacă participantii la dezbaterile din 
adunarea generală a reprezentanților 
salariaților de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, bunăoară, au 
pus mai răspicat ca oricînd proble
ma reducerii consumurilor specifice 
de cocs metalurgic, de electrozi, a di
minuării simțitoare a pierderilor de 
metal, dacă chimiștii de la Făgăraș 
au insistat asupra posibilităților de 
micșorare a cheltuielilor materiale 
de producție, iar constructorii de ma
șini de la uzinele ..23 August" din Ca
pitală s-au arătat hotărîți să pună ca
păt pierderilor provenite din rebu
turi și altor cheltuieli neproductive, 
toți au făcut-o cu convingerea fermă 
că. In dubla calitate pe care o au — 
de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție și de producători de bunuri 
materiale — se simt răspunzători nu 
numai pentru propria lor muncă, cl 
și pentru rezultatele întregii activități

(Continuare în pag. a IlI-a)

practicii
Mă aflam pe un mare șantier. Ploua. Priveam, îm

preună cu inginerul-șef, panorama marii cavități în care 
se turna betonul. Ploaia nu izbutea să incetinească ac
tivitatea constructorilor. In mulțimea lor se zăreau 
mulți tineri, băieți și fete, care se distingeau de res
tul oamenilor prin îmbrăcămintea lor colorată.

— Sint studenți in practică — îmi explică inginerul. 
Vin foarte mulți aici și majoritatea sint vădit intere
sați să lucreze, să absoarbă cit mai multe cunoștințe 
practice. Excelenți băieți ! Dar, iată, acolo...

Mi-a arătat un colț mai ferit al șantierului, unde, 
în apropierea unei mașini, trei tineri se înghesuiau sub 
o umbrelă și priveau, parcă speriați, spre betoniști, spre 
mașini...

— Ii vedeți 7 continuă inginerul. Ii cunosc, l-am mai 
văzut. Parcă le e teamă ca nu cumva să se „molip
sească" de specificul muncii pe șantier... stau cît mat

PICĂTURA DE CERNEALĂ

i SPORT i 
------------ '• JOCURILE BALCANICE ) 

■ DE ATLETISM S-AU ÎN
CHEIAT • DIN LUMEA 
FOTBALULUI • ACTUA- ț 
LITATEA LA CICLISM 
(începe „Cupa Voința") j
• ALTE ȘTIRI DIN ȚÂRA
ȘI DE PESTE HOTARE J 

, I
(în pag. a lll-a) |
----------------------------

JOCURILE BALCANICE DE AT- ( 
LETISM. 3 000 m obstacole — | 
cursa campionului european Je- i 

ț lev și a tinârului nostru aler- < 
, gâtor Ion Dima ?

ț Foto : 8. Cristian
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In construcție:

NOI OBIECTIVE INDUSTRIALE
• CHIZĂTĂU: Fabrica de materiale de construcții
TIMIȘOARA (co

respondentul „Scîn- 
teii", I. Cezar). — 
La Chizătău, în ju
dețul Timiș, au în
ceput lucrările pe 
șantierul unul nou 
obiectiv economic : 
fabrica de materiale 
de construcții. Pre
văzută să intre in 
funcțiune în 1972, 
noua unitate econo
mică va produce a-

aual 30 milioane de 
cărămizi, în special 
pentru șantierele de 
construcții din jude
țele Timiș și Caraș- 
Severin. O dată cu 
unitatea productivă 
vor fi puse în func
țiune o centrală ter
mică și o instalație 
de spălare și sortare 
a nisipului. Ca mate
rie primă pentru fa
bricarea cărămizilor

va ti utilizat stratul 
acoperitor de pă
mînt de la cariera de 
bazalt Sancvița, care 
rămînea pînă acum 
fără întrebuințare. 
Procesul de fabrica
ție va fi aproape In 
întregime automati
zat, astfel că, pentru 
a produce un milion 
de cărămizi, vor fi 
necesari numai 3 
muncitori.

adăpostiți, cit mai feriți de ce se petrece In jurul lor... 
Ce fel de ingineri constructori vor ieși din ei ?

Era îngrijorarea justificată a unui om cu o lungă 
experiență de șantier, el însuși cindva „practicant", care 
știe cită aplicare spre latura practică a muncii se cere 
unui viitor inginer. Și, mai cu seamă, cite disponibili
tăți sufletești se cer incorporate in ceea ce mai tirziu 
se va numi un specialist competent, un om pregătit 
pentru frumusețile și asprimile șantierului. Pentru 
viață.

La antipodul acestui mic fapt, mi s-a relevat, citeva 
zile mai tirziu, un altul. In împrejurimile Aradului 
am cunoscut un inginer constructor de căi ferate și pe 
fiul său, student al facultății de construcții civile și in
dustriale din Timișoara. Băiatul se afla in vacanță. 
Peste o lună urma să plece la practică. Dar el își 
începuse, de fapt, mult mai devreme practica. Mergea 
cu tatăl său, zi de zi, pe șantierele de cale ferată, înși
rate de-a lungul citorva sute de kilometri. Lucra acolo 
efectiv, voluntar, în intenția de a-și însuși zone cît mai 
mari din fondul de cunoștințe practice, pe al căror sol 
fertil vor rodi cunoștințele teoretice. Era ars de soare, 
plin de uleiul și de praful șantierelor, dar mereu bine 
dispus, semn că descoperise marea satisfacție a muncii, 
a utilității... E un mod — lucid, adevărat, responsabil 
— de a concepe misiunea grea a pregătirii viitorului 
specialist pentru munca serioasă, pentru eforturile și 
rezultatele pe care e îndreptățită să le aștepte de la 
el societatea.

Cele două atitudini față de practică alcătuiesc o mică 
fabulă, a cărei „morală" e menită să suscite reflecția 
tuturor celor angajați in reușita unei acțiuni de care 
poate depinde, hotărîtor, însuși viitorul start profe
sional.

Mihai CARANFIL

• ALBA IULIA: Fabrica de porțelan - menaj

PENTRU CONSTRUCTORII DE ȘCOLI ANUL SE ÎNCHEIE LA 15 SEPTEMBRIE

Ce vor raporta 
la data bilanțului?
Miilor de edificii școlare, 

înălțate în ultimele decenii, 
trebuie să li se alăture în acest 
an noi clădiri cu circa 3 200 
săli de clasă. Volumul mare al 
construcțiilor școlare din acest 
an este determinat de cerințe
le imperioase ale dinamicii ac
tuale, specifice învățămintului 
nostru, de asigurarea spațiului 
necesar generalizării invăță- 
mintului de 10 ani și cuprinde
rii în școli a copiilor în vîrstă 
de 6 ani. In consecință, planul 
de investiții pe 1970, pentru 
construcțiile destinate învătă- 
mîntului de cultură generală, 
se ridică la 312 milioane lei. 
cu 43 milioane lei mai mult 
fată de prevederile anului 
precedent. Care este stadiul în

deplinirii acestui program de 
investiții școlare, cu o semnifi
cație socială atît de importan
tă ?

După cum rezultă din datele 
centralizate la Ministerul învă
țământului, la sfîrșitul semes
trului I erau terminate abia 
170 săli de clasă, un număr de 
909 se aflau in stadiul finisări
lor, la 1 588 se efectuau lucră
rile de zidărie. 373 se găseau 
incă la fundații, iar 194 săli de 
clasă erau neîncepute. Reali
zări sub me lia pe întreaga țară 
se consemnau în județele 
Vrancea. Arad, Timiș. Me
hedinți. Buzău. Galați, Gorj, 
Prahova ; „recordurile" sălilor 
de clasă neîncepute erau deți

nute de Maramureș, Constanța 
Suceava, Teleorman, Ialomița.

Se mai menține oare și azi 
această situație ? Am căutat 
răspuns la întrebare mai ln- 
tii in județul CONSTANȚA. 
„După un debut nesatisfăcător 
— a spus prof. Cezar Baltac, 
inspector șef al Inspectora
tului școlar județean — pe toa
te șantierele, lucrările au căpă
tat în ultimele două luni un ritm 
alert". Vizităm șantierul școlii 
din Mangalia. Clădirea noului 
liceu a atins, încă la începutul 
lunii iulie, cota finală. La par
ter și la primul nivel se bate 
acum parchetul, se fac ultimele 
finisaje, iar la ultimul nivel 
sint instalate radiatoarele. „Ni
mic nu ne împiedică să pre
dăm pentru recepție lucrarea

la 20 august", ne spunea mais
trul constructor Ion Avrames- 
cu. Ne oprim apoi la noul lir 
eeu din Constanța. Și aici se 
execută finisajul. Potrivit gra
ficelor întocmite, lucrările 6înt 
devansate, se execută ultimele 
finisaje. Același stadiu ai lu
crărilor II constatăm la școala 
de la kilometrul 5 și la aceea 
din Valul lui Traian. La inter
natul din Medgidia se așteap
tă comisia de recepție.

Mihai IORDANESCU 
Radu APOSTOL 
Ion MANEA 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare In pag. a II-a)

ALBA IULIA (co
respondentul „Sein- 
teii". Șt. Dinlcă). — 
In vara anului trecut, 
In municipiul Alba 
lulia a început con
strucția unui nou o- 
biectiv economic : 
fabrica de porțelan- 
menaj cu o capaci
tate, în final, de 5 500 
tone articole pe an. 
Situată tn partea de 
sud-vest a orașului.

fabrica inaugurează 
o nouă platformă in
dustrială. în vederea 
intrării ei în tuncți- 
une cu 8 luni mai 
devreme decît terme
nul stabilit, a lost a- 
prins tocul la primele 
două cuptoare de 
ardere a porțelanu
lui, care vor atinge 
temperaturi de 900 
și, respectiv, 1 320

grade Celsius. Data 
aprinderii cuptoare
lor coincide cu a- 
propiata aniversare 
a 50 de ani de exis
tență a fabricii de 
porțelan din Cluj. 
Prin apropiata intra
re tn funcțiune a mo
dernei unități din Al
ba lulia, producția 
de porțelan a țării se 
va dubla.

Excelenței Sale

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

DJAKARTA *
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 

poporului român și al meu personal, vă adresez, cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a proclamării independenței Republicii Indonezia, feli
citări cordiale și cele mai bune urări de progres pentru poporul indo
nezian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialista România
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Pe scena estivală de la Herăstrău
SOSESC DISEARA"

de Tudor MUȘATESCU

TRADIȚII

NOI

„Călușul 
românesc"

Vrînd să compenseze 
parcă lipsa de iniția
tivă a teatrelor bucu- 
reștene, Asociația ro
mână de impresariat 
artistic — A.R.I.A. — a 
organizat și a prezen
tat recent sub egida ei, 
una din atît de pu
ținele premiere esti
vale ale acestei sta
giuni bucureștene. A- 
legerea colaboratorilor 
A.R.I.A.-ei — un co
lectiv avînd în distri
buție nume prestigioa
se ca Ștefan Mihăiles- 
cu-Brăila, Maria Vo
luntara, Titus Lapteș, 
Marcel Enescu, pre
cum și cîțiva actori 
tineri : Daniela Anen- 
cov, Ileana Cemat, 
Șerban Cantacuzino — 
s-a oprit asupra piesei 
lui Tudor Mușatescu 
„Sosesc diseară". O 
comedie a cărei pre
mieră a avut loc cu a- 
proape patru decenii 
în urmă — în 1932 — 
în interpretarea com
paniei Bulandra și a- 
poi a Teatrului Națio
nal din Iași. O come
die care, patra ani mai 
tîrziu a cunoscut lumi
na rampei Teatrului 
Național din București.

Satira lui Tudor Mu
șatescu a avut întot
deauna o notă de blîn- 
dețe binevoitoare și de 
caldă duioșie. „Sosesc 
diseară" e grăitoare 
în acest sens. Timpul 
a neutralizat și mai 
mult din acidul diluat 
al piesei ca și din va
lorile ei moralizatoare.

ne-a făcut să
greu

Și poate 
suportăm cam 
„lungimile" acestei po
vești sentimentale des
pre un fecior de bani 
gata. Dar tot timpul 
este cel care a făcut 
să crească comprehen
siunea, dacă nu chiar 
simpatia noastră față 
de tabloul patriarhal 
al vieții de provincie, 
față de comicul unui 
tip anacronic ca Olim
piu, sau al unei 
mancipate" ca 
Adelaida. După 
o lectură pasionată a 
operei autorului „Scri
sorii pierdute" ne-a 
făcut nu numai să iu
bim arta marelui Ca- 
ragiale, ci să fim re
ceptivi și la prelucră
rile ei mai mult sau 
mai puțin creatoare. 
Or, prin atmosferă și 
tipuri, piesa Iui T. Mu
șatescu se înscrie pe 
filiera operei marelui 
nostru clasic. Ligile 
lui Olimpiu — rentie
rul bogat ce vorbește 
larg, cu gesturi încete 
— trimite la „comite
tele și comițiile" lui 
Trahanache. Sache, 
„prieten vechi și om 
de încredere" care ia 
parte la o „dulce tră
dare" este din aceeași 
familie cu Pristanda, 
Puiu — un posibil fiu 
al lui Tipătescu.

Și iată-ne — după 
„succesul de nesfîrși- 
tă hilaritate" asigurat 
de părinții noștri ți 
consemnat în „Argus" 
de către Cărnii Petres-

Me
tan ti 
cum

cu — urmărind cu un 
zimbet duios, cu o iro
nie plină de înțelege
re, și aplaudînd meș
teșugul lui Tudor Mu- 
șatescu într-o seară 
caldă de vară la Par
cul Herăstrău.

Montarea Iul Ion 
Cantacuzino (asistent 
de regie : Cicerone Mi- 
lovan) — în cadrul 
scenografic adecvat, 
bogat în detalii realis
te, conceput de arh. 
Ștefan Norris — reu
șește o lectură corectă 
a textului, cu profe- 
sionalitate. Creionînd 
<țu minuție tipuri vii, 
convingătoare, șarjind 
cel mai adesea cu mă
sură, potențînd cu nerv 
umorul dialogurilor, 
interpreții „narează", 
cu vervă, povestea cu 
happy-end a vizitei 
inopinate a mătușii, a 
reîntoarcerii de la Pa
ris a lui Puiu și mai 
ales a cabalei acesto
ra împotriva regimu
lui de viață cumpătat- 
asoetică, a maniilor, a 
ticurilor și 
tei austere 
limpiu.

Actori
cuți, exersați în gen, 
ca Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Maria Volunta
ra, Mancei Enescu și 
Victoria Corciov, se 
produc în fața noastră 
cu adevărate microre- 
citaluri.

SLATINA (coresp „Scinteii") : Sim- 
bătă și duminică orașul Slatina o 
găzduit cea de-a doua ediție a festi
valului „Călușul românesc". „Un joc 
pentru eternitate", așa a fost numit 
„Călușul" de numeroși specialiști 
care au avut prilejul să-l vadă inter
pretat de diferite formații de călu
șari.

Actuala ediție a festivalului a reu
nit cele mai reprezentative formații 
de călușari din județele Argeș, Me
hedinți, Dolj, Teleorman, Vilcea și 
Olt. Este vorba de formațiile Con
te ști-Bragadiru, județul Teleorman, 
Teslui și Săpata, județul Dolj, Casa 
de cultură din Tumu Severin, Frin- 
cești, Călimănești și Drăgoești, ju
dețul Vilcea, Mirghia și Pădureți, 
județul Argeș.

Alături de acestea, județul Olt a 
fost reprezentat de formațiile din 
Movileai, Icoana, Priseaca, Colonești, 
Stoicănești, Osica, Izbiceni, Vilcele și 
altele.

A doua ediție a festivalului Călu
șul Românesc a însemnat o nouă și 
puternică reliefare a comorilor jo
cului și portului popular. Formațiile 
participante au prezentat un specta
col de o ~ 
plătit cu 
blicului.

Cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Indonezia, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, a transmis un mesaj de fe
licitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Indonezia, 
Adam Malik.

★

La Palatul de cultură din Ploiești 
s-a deschis expoziția de invenții, ino
vații și produse noi „Prahova 1970", 
organizată de consiliul județean al 
sindicatelor. In cadrul expoziției sint 
prezentate o parte din cele 13 000 de 
invenții și inovații aplicate în uzine
le, fabricile, rafinăriile și schelele pe
troliere din județ. Machete, fotogra
fii, schițe și grafice ilustrează fap
tul că, prin aplicarea în producție a 
inovațiilor și raționalizărilor, în peri
oada cincinalului, s-au realizat eco
nomii de peste 500 milioane leL

DELEGAȚIA
DE ACTIVIȘTI Al P. C. U. S. 

A PĂRÂSIT CAPITALA
Duminică la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptindu-se spre Moscova, 
delegația de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de tovarășul I. I. Jemerov, 
prim-adjunct al șefului Secției con
strucții a C.C. al P.C.U.S., care la in
vitația C.C. al P.C.R. a făcut o vizită 
de schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Ion Șt. Ion, vicepreședinte al Con
siliului Economic, Nicolae Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți I. S. Ilin, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. Ia 
București.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația a fost primită la C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu reprezentanți 
ai unor organe economice centrale, 
ai Comitetului județean Argeș, ai co
mitetelor municipale București și Ga
lați ale P.C.R. Membrii delegației au 
Vizitat, de asemenea, o serie de obiec
tive economice și social-culturale din 
județele Ilfov, Ialomița, Brăila, Con
stanța, Argeș, precum șl din muni
cipiile București și Galați.

deosebită atractivitate, răs- 
entuziaste aplauze ale pu

CURIER
IUDETEAN

F

VILCEA

N. STANCU

a redingo- 
a lui O-

binecunos-

• Joi, iO august, In Sălile Dalles 
va avea loc vernisajul expoziției 
trijudețene de pictură, sculptură și 
grafică, la care vor participa filiale 
ale UNIUNII ARTIȘTILOR PLAS
TICI DIN PLOIEȘTI, TIMIȘOARA 
ți TG. MUREȘ.

• Sînt de asemenea anunțate ver
nisajele :

— Expoziției de sculptură MA
RIANA CRETZU-MEDELENI — 
luni 16 august, la Galeriile de artă 
„Orizont" (Bd. Bălcescu 23).

valului a cuprins deschiderea expo
ziției permanente „Lascăr Vorel" — 
Aurel Băieșu, a unei expoziții cu 
lucrări ale artiștilor plastici ■•dm 
județul Neamț, precum și un coloc
viu cu tema : „Arta și contempo
raneitatea" la care au fost invitați 
numeroși critici de artă din tară.

Hora
la „Prislop"

BAIA MARE (coresp. „Scinteii") : 
Duminică, intr-un fermecător decor 
natural din munții Maramureșului, 
acolo unde se intilnesc hotarele jude
țelor Maramureș, Suceava și Bistri- 
ța-Năsăud a avut loc festivalul fol
cloric inter-județean „Hora la Pris
lop", organizat de forurile culturale 
șt comitetele U.T.C. din cele, trei ju
dețe. Festivalul, aflat la a treia edi
ție, a debutat printr-o interesantă 
și bogată paradă a portului popular 
și a obiceiurilor din zonele etnogra
fice și folclorice respective. Apoi, pe 
o vastă scenă in aer liber, așezată 
într-un amfiteatru natural, peste. 
20 000 de oameni ai muncii din jude
țele amintite au asistat la evoluția 
celor mai bune formații cultural-ar- 
tistice (ansctmbluri folclorice din Si- 
ghetul Marmației, Vișeul de Sus, 
Baia Mare, Bistrița, taraful căminu
lui cultural din Vama, formații corale 
și de jocuri populare, soliști vocali și 
instrumentiști etc.). Cu acest prilej 
au fost organizate bazare cu obiecte 
de artă: populară.

— Expoziției de artă decorativă 
TULI AUGUST STURDZA — joi 
20 august, la Galeriile de artă din 
Calea Victoriei nr. 132.

Săptamîna cinematografică

— Expoziției de grafică ADRIAN 
MAFTEI — vineri 21 august, la 
Galeriile de artă „Amfora" (Str. 
Mihai Vodă 2).

— Expozițiilor de pictură VALE
RIA MUSCELEANU și GHEOR- 
GHE TRANCULESCU — sîmbătâ 
22 august, în sala Bibliotecii cen
trale universitare.

Comitetul județean de cultură și 
artă în colaborare cu Consiliul ju
dețean al U.G.S.R., Comitetul ju
dețean al U.T.C. și Consiliul jude
țean al organizației pionierilor au 
organizat în ziua de 15 august la 
Piatra Neamț primul festival al 
expozițiilor de artă plastică „Lascăr 
Vorel". Cu acest prilej au fost in
vitați, la recomandarea U.A.P., pic
tori, sculptori și graficieni din țară 
care s-au afirmat în mod deosebit 
In activitatea expozițională internă 
și de peste hotare. Programul festi-

Săptămtna aceasta sînt programate 
patru premiere cinematografice, fil
me de genuri diferite, prilejuind re- 
întîlnirea unor regizori și actori cu- 
noscuți.

Filmul sovietic „DRAGOSTEA LUI 
SERAFIM FROLOV, se recomandă 
— chiar prin titlul său — ca o po
vestire lirică ; notăm că este realizat 
de regizorul Semion Tumanov, autor 
al unui film de o remarcabilă gin
gășie a sentimentelor, care a rulat 
cu succes pe ecranele noastre : 
„Dragostea lui Alioșa". Personalita
tea regizorului este, deci, un punct 
de atracție, căruia i se adaugă cali
tatea distribuției noului său film : 
Leonid Kuravliov, Tamara Siomina, 
Jana Prohorenko etc.

Autor al unui film de succes pre
zentat recent („Așteaptă pînă se în
tunecă"), ca și al' altor pelicule care 
n-au trecut neobservate pe ecranele 
noastre (de pildă '„Moll Flanders"), 
regizorul Terence Young semnează 
coproducția franco-britanică „MA- 
YERLING", evocare a celebrei „dra
me de la Mayerling", a iubirii cu 
epilog tragic dintre arhiducele Rudolf

de Habsburg și Maria Vetsera. In dis
tribuția acestui film figurează actori 
de prestigiu, precum Omar Shariff, 
Catherine Deneuve, James Mason ș.a.

Printre premierele săptămînii figu
rează și filmul „ÎNTILNIRE LA 
VECHEA MOSCHEE" - producție 
a studioului „Tadjik-film" ; lupta cu 
un grup de dușmani ai puterii so
vietice care încearcă să intre 

ascunse în tim- 
de emirul 
miezul 

de

îu

din 
acestei 

regizorul
DOCTORULUI

posesia unei comori 
pul războiului civil 
Buhara constituie 
pelicule semnate 
Suhbat Hamidov.

„ÎNTOARCEREA
MABUSE" (coproducție R. F. a Ger
maniei — Italia — Franța), cea 
de-a patra premieră, se anunță ca o 
peliculă de serie, cum au fost multe, 
prea multe în repertoriul actualei 
stagiuni estivale. Regia : Harald 
Reinl (autorul filmelor cu Winnetou).

(Urmare din pag. I)

Filme de scurt metraj 
pe ecranele Capitalei

Patria — Ziua Marinei ; Lucea
fărul, București, Festival și Doina- 
grădină : Mari interpreți ai lumii 
la București ; Victoria — Convoiul; 
Feroviar, Excelsior — Prieteni de 
vatră veche ; Flamura — Film de
dicat vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Franța ; Grivița : Tri
mestrul IV ; înfrățirea — Africa, 
note de drum ; Dacia — România 
inedită ; Bucegi — O picătură de 
ulei ; Lira — Anotimpuri și culori ; 
Giulești — Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele A- 
rad și Timiș ; Floreasca, Tomis — 
Un oraș își caută chipul (Mediaș) ; 
Volga — Un măreț program de pro
pășire economică ; Munca — Ro
mânia orizont '69 ; Vitan — Oa
meni de seamă ai agriculturii ro
mânești ; Modern — Geometrie 
dură ; Progresul — Patru zile din- 
tr-un an ; Rahova — Bilanț în plin 
marș ; Gloria — Elemente de er
gonomie ; Moșilor — Călătorie în 
corpul uman ; Popular — întîi co
piii ; Viitorul — Orizont științific 
nr. 6/1970 ; Cosmos (20—23 august) 
Agricultura socialistă în plin avînt ; 
Melodia — Student la Iași ; Pacea 
(20—23 august) Oameni de seamă ai

agriculturii românești ; Drumul 
Sării — Oamenii și apele ; Arene
le Libertății — Elemente de ergo
nomie ; Herăstrău—grădină — Ori
zont științific nr. 7/70 ; Timpuri 
noi — Previziuni și jocuri, Celula 
și cromozomii. De 214 ori, Pe cîm- 
pul alb, Orizont științific nr. 7/70, 
Inventatorul Adam, Copilul de . la 
Modjokerto ; Lumina 18 august — 
Un măreț program de propășire e- 
conomică ; 19 august : EREN ; 20 
— România inedită ; 21 — Ritmuri 
argeșene ; 22 — Porțile luminii,; 
23 — Eroii nu mor niciodată ; 24 — 
România orizont ’70 ; Cringași — 
Băiatul și porumbelul ; Aurora — 
Fantezii ; Flacăra — Ciocîrlia ; 
Arta — Orga.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI :

Unirea — Stațiunea Borjoni — 
U.R.S.S. ; Buzești — Așa arată 
Varșovia — R. P. Polonă ; Pacea 
(17—19 august) — Duminică în Bre- 
tania : Ferentari (20—23 august) 
Duminică in Bretania ; Cosmos 
(17—19 august) Celeste Mendoza- 
Cuba.

t
18,00 Deschiderea emisiunii • 

Microavanpremlera. 18.05 Intîlnlre 
pe portativ — program artistic 
susținut de elevii școlilor de mu
zică din Capitală. 18,35 Panoramic 
științific. 19,00 Actualitatea în e- 
conomie. Marile obiective Indus
triale ale anului 1970. 19,15 Anun

țuri- publicitate. 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 19,50 Agen
da politică de Ion Mărglneanu. 
20.00 Roman-foileton : „Iluzii
pierdute" (V). 21,00 Emislune-
concurs : „7 întrebări". Transmi
siune de la Oradea. 21,50 Jucării 
fermecate. Scurt-metraj artistic, 
realizat de studiourile de televi
ziune sovietice. 22,15 Telejurnalul 
de noapte. 22,25 Imagini din Su
matra — Indonezia (film docu
mentar). 22,40 Rampa. 23,10 în
chiderea emisiunii.

*

*

j

Secretul acestui reviriment T El 
este la îndemîna oricui ! S-a muncit 
serios, ritmic, așa cum se oere in 
mod firesc să se lucreze pe oricare 
șantier. Iar azi, stadiul lucrărilor per
mite forurilor locale să dea garanția 
că, la 15 septembrie și chiar mai de
vreme. toate obiectivele vor fi pre
date la cheie.

Facem un popas în județul SU
CEAVA. Aici, exact cu un an în 
urmă, într-o ședință de analiză a lu
crărilor de construcții școlare se spu
nea : „într-adevăr. acum lucrările 
șchiopătează. Dar să vedeți la anul 
ce sîntem în stare să facem". Și cum 
astăzi a sosit vremea scadențelor, din 
capul locului trebuie spus că în mare 
parte acest angajament nu s-a rea
lizat. în ajunul deschiderii nou
lui an școlar, în județul Suceava 
nu s-a realizat nici 50 Ia sută 
din planul construcțiilor școlare pre
văzute. Astfel, din cele 148 săli de 
clasă planificate ca în luna septem
brie a acestui an să-și primească e- 
levii, 80 de săli de clasă au ajuns 
abia la zidărie, altele se află în dife
rite stadii de finisaj, dar fără șanse 
de a fi terminate pînă la începerea 
noului an școlar. Situația este 
cu atît mai de neînțeles, cu cit o 
bună parte din aceste săli de clasă 
trebuiau să fie terminate Încă din a- 
nul trecut. Este cazul școlilor din co
munele Cornu Luncii. Vatra Moldo- 
viței, Păltinoasa și altele — care și în 
prezent se află într-un stadiu de exe
cuție cu totul necorespunzător. La 
școlile din comuna Pă’tinoasa, spre 
exemplu, se lucrează ca în povestea 
meșterului Manole ; ceea ce s-a con
struit tn 1969, în primăvara acestui 
an s-a surpat din cauza proastei ca
lități a lucrărilor, Iar acum totul tre
buie refăcut. De asemenea, la școala 
din Botoșana abia s-a terminat fun
dația, la cea din Cacica se lucrează 
în ritm de melc ; Ia Grănicesti s-a 
aiuns abia pînă la primul olanșeu. 
iar la Oniceni nici nu au început 
lucrările.

Acum cînd se fac asemenea con
statări se caută un vinovat.. Inspecto
ratul școlar, ca beneficiar, acuză di
recția tehnică județeană pentru lip
să de operativitate în contractarea și 
începerea lucrărilor. La rîndul său, 
această direcție caută să facă răspun-

*
î
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*
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Dacă n-aveam treabă la 
Ciulnița, muream și, mort 
fiind, nu mai aflam ni
ciodată cum se organi
zează o tabără a elevilor 
la mare. Spre norocul 
meu însă, am dat să mă 
urc într-un vagon al ac
celeratului 821, care, con
form tradiției estivale, era 
arhiaglomerat. Deci, dînd 
să mă urc, un bătrinel cu 
un accent moldovenesc, 
dar cu țigară de foi Ar
deal, mă întrebă :

— Ești din tabăra noas
tră ?

— Cum adică din ta
băra dumneavoastră ?

— Cu ce clasă ești I
— I-a.
— Lasă-te de șotii, noi 

avem numai de la a Vl-a 
în sus.

Trenul a pornit șl bă
trînelul mi-a trîntit ușa-n 
nas. Abia atunci am des
coperit pe geam un 
aviz : „Vagon rezervat 
pentru tabăra de elevi". 
Pînă Ia Ciulnița, la urma 
urmei se poate călători și 
pe scară. Mi-am contro
lat carnetul de asigurare 
ADAS, mi-am pus cen
tura de siguranță, mi-am 
aprins o havană și am 
Început să imit pufăitul 
locomotivei. Bătrinul, vă- 
zînd că și eu sînt con
sumator de țigări de foi, 
din spirit de solidarita
te, mi-a deschis ușa și am 
continuat drumul amîn- 
dol pe culoar. Mi-am a- 
runcat ochii prin vagon 
și, doamne, bate-mă, dacă 
am văzut vreun elev.

— Mari șmecheri 
teți — l-am certat 
bătrîn. Ați agățat 
ăsta ca să mergeți 
comod.

— Ci tot bați cîmpii ?!... 
Noi sîntem tabără de 
elevi.

— Păi văd pe culoare 
numai oameni în 
firea ?

— Da ci crezi 
că o treabă de asta 
treabă ușoată ? Cere 
gapizare nu șagă.

— Cîți sînteți ?
— Vreo sută șăse.
— Și elevii vin cu 

tren ? Dumneavoastră 
duceți 
nizați

— Is

sîn- 
eu pe 
avizul

mai

toată

matale, 
e o 
or-

opt.

alt 
vă 

înainte să orga- 
tabăra ?
și elevi aici, vreo

zeci
de tabără

elevi. 
mi-a In- 

sta-.
ale
Un

Opt elevi și nouă 
și opt de șefi organi

zatori ? Ce fel 
e asta ?
- Tabără de
Și bătrînelul

șirat sarcinile bine 
bilite de la plecare 
fiecărui organizator, 
profesor — șef de tabără ;
trei profesori — adjuncți 
de șef de tabără, dintre 
care al patrulea, prim ad
junct de șef de tabără ; 
doi cumnați de profesori 
se vor ocupa cu numă-

rătoarea zilnică a cortu
rilor ; un văr de mamă 
a altui profesor, de pro
fesie fochist, se va ocupa 
cu focul de tabără, un 
nepot de director de li
ceu, care abia s-a elibe
rat și care a făcut armata 
la pompieri, va fi profe
sor de înot ; două veri- 
șoare ale profesoarei de 
franceză, intre care una 
lenjereasă, iar cealaltă ne
logodită, se vor ocupa în 
cadrul taberei de cusu
tul nasturilor la slipuri
le elevilor, dacă vor a- 
vea slipuri.

«Initre elevii pionieri 
trompetiști.

— Or fi, bre, au 
să vină și ei, dar 
mai fost locuri, 
ral ml-i ginere. Și-a lua
t-o în tabără și pa 
nor-mea care-i măritată 
cu ăl mic al meu.

— Ei cu ce se vor ocu
pa ?

— Al mic al meu pen
tru că are o leacă de ro- 
matism n-o să facă cine 
știe ce treabă, dar o sâ-1 
ajute nevastă-sa.

— La ce-o să-1 ajute ’ 
— La cîntar. C-am luat

Md fac

vrut 
n-au 

Directo-
«în-

șef de tabără

la mare
foileton d* Nicut» tănase

— Dar grăsunele alea 
cu ce se vor ocupa ?

— Ci grăsune bre ? Sînt 
și ele rude de-ale con
ducerii, Ele au fost luate 
ca să... Cum le spuni 
alea care stau

— Sirene ?
— Ci sirene 

mandure. Ele 
locul.

— Care loc ?

, la 
In apă ?
bre 1? Ja- 
vor marca

— Locul pînă unde au
voie să facă baie elevii 
din tabără.

— Aha. Și restul pînă 
la 98 cu ce se vor ocupa ?

— Apăi fiecare cu ros- 
tu’ lui. Cuscrul profeso
rului de botanică cu fi- 
meia lui și doi cumnați, 
uite cei doi, de la geam, 
toți patru au munca grea.

— Ce vorbești ?
— Da. Ei- au să se 

scoale Înaintea tuturor 
ș-au să stee la pîndă. Au 
să pîndească răsăritul 
soarelui. Cum au să-1 
vadă răsărind, cum alear
gă la cortul nostru și ne 
scoală. Pe mine și pe încă 
doi veri de-aț mei. 
trei am fost gorniști
armată. Ne scoală pe noi 
trei și dăm deșteptarea 
cu trompetele.

— Eu știu că și prin-

Noi 
în

și un decimal cu noi. Cîn- 
tărim elevii la intrarea și 
ieșirea din apă.

— Pentru treaba asta 
trebuia și un contabil și 
un calculator electronic...

— Electronic n-avem, 
dar contabili — tri. Băr
batul profesoarei de e- 
ducație fizică, ceilalți doi 
nu știu ai cui bărbați îs, 
că-s neamuri din partea 
profesorului de istorie.

— Dar cei opt elevi...
— Is nepoții noștri bre, 

ce crezi c-am luat pe fiște 
cîne ?!

Fiind nevoit să cobor 
la Ciulnița și grăbit fiind 
să nu rămîn și eu în „ta
băra" dușmană a unor 
fonduri, am uitat să-l în
treb pe băttîn unde 
etalează corturile, 
ream să mă duc după 
ce-mi terminam treburi
le la Ciulnița, să-t văd 
eum se coc.

După cîteva zile am dat 
o raită pe tot litoralul. 
Unde să-i găsesc în puz
deria aia de oameni des- 
puiați ? Am găsit, totuși, 
o tabără, 
la școala 
Am făcut 
profesorul 
banu care

în-
Do-

Era instalată 
din Costinești. 
cunoștință eu 
Mircea Cio- 
avea sarcina

de instructor în cadrul 
taberei.

— De unde sînteți ?
— Sîntem tabăra liceu

lui din Drăgășani.
— Dumneavoastră 

toți singur ?
— Cum singur ? Cu «- 

levii.
— Vă

punct de vedere familial.
— Aaa. Păi, am adus-o 

și pe sor-mea, și pe vii
toarea mea soție...

— Nepoate n-aveți ? De 
ce nu v-ațl adus și o ne
poată ? Tabără la mare 
fără nepoată ?

— Avem și o nepoată 
din Lugoj. Dar nu-1 a 
mea.

— Ce nu-1 * i 
voastră ?

— Nepoata. E i 
rășului profesor 
ghe Nicolaescu.

— ȘI tovarășul 
îaescu numai cu o 
tă a venit ?

— Ba și-a adus și soția 
și copilul...

— Numai un copil ?
— Atîta are. Tovarășul 

director adjunct al liceu
lui, dacă are doi copil, 
și î-a adus pe amîndoî.

— Soția domniei sale 
n-a putut veni ?

— Ba da. E șl tovarășa 
aici.

— Tabăra asta n-are 
și-un profesor de oboi f

— Nu. A venit tova
rășul profesor Gheorghe 
Giuranu ne post de 
«tractor de handbal.

— Dacă nu-î un pro
fesor de oboi într-o tabă
ră. e bun sî un instruc
tor de handbal. Singur, 
singurel a venit»

— Cu soția și copilul.
— Avem și elevi.
— Și unde serviți masa ’
— La un restaurant.
— Din ce fonduri plă

tiți ?
— Din fonduri... Vă re

feriți Ia clasa sportivă, 
la supraalimentația cla- 
»ei sportive ?

— Da. Ce e eu 
alimentația aia ?

— Știți, elevii 
au dreptul pe tot 
anului școlar la 
alimentație. Noi 
gîndit că e mai bine să nu 
Ie dăm tot timpul anu
lui și să folosim banii e- 
coitomisiți pentru aceas
tă tabără.

— V-ați gîndit bine !
De 

toate 
piate 
piate, 
ramurile 
genealogie să-mi 
tă adresele exacte. Vreau 
să le duc la mare. Că la 
anu’ mă fac șef de ta
bără.. Tot am un nepot 
de văr al fratelui cumna
tului meu care... mă în
țelegeți...

întrebam din

dumnea-
a tova- 

Gheor-
Nico- 

nepoa-

in-

supra-

sportivi 
timpul 
supra- 
ne-am

aceea fac apel la 
radele mele apro- 
și mai puțin apro- 
la toate crăcile și 

arborelui meu 
trimi-
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Noi produse din., 
deșeuri

La C.E.I.L. Rm. Vilcea au 
fost introduse noi metode și 
procedee de lucru, care au dus 
la realizarea unor economii în
semnate de material lemnos. 
La Băbeni, de exemplu, prin 
livrarea către fabricile de răși- 
noase a deșeurilor provenite 
din retezarea buștenilor s-a 
realizat o economie de 350 mc 
masă lemnoasă. Tot aici, din 
rămășițele rezultate la prelucra
rea cherestelei de fag se pro
duc în acest an 900 000 bucăți 
araci. De asemenea, numai prin 
utilizarea la secția de plăci a- 
glomerate a deșeurilor de fag 
ce rezultă din producția de frize 
pentru parchet și prin valorifi
carea deșeurilor de furnire 
umede, C.E.I.L. Rm. Vilcea va 
obține o economie anuală de 
circa 2 000 mc masă lemnoasă.

GALAȚI

Locuințe pentru 
siderurgiști

800 de siderurgiști gălățeni, fa
miliști și nefamiliști, au primit 
de la începutul anului și pînă 
acum, apartamente și garsoniere 
construite din fondurile statului. 
Alți 865 de lucrători din cadrul 
Combinatului siderurgic din Ga
lați vor primi locuințe de la stat 
pină la sfîrșitul acestui an. în 
același timp, se va mai da în 
folosință un bloc cu 525 locuri, 
construit din fondurile proprii 
ale combinatului, pentru cazarea 
ucenicilor.

BRAȘOV

Pe Tîmpa... 
cu telefericul

Din totdeauna Tîmpa a consti
tuit o atracție irezistibilă atît 
pentru turiști, cit și pentru lo
calnici. De sus se vede întreaga 
panoramă a Brașovului și a Țării 
Bîrsei. Incepînd de simbătă, es
caladarea Tîmpei se face cu 
ajutorul unui teleferic, în nu
mai 2 minute și 15 secunde. 
Lungimea telefericului măsoară 
573 metri, iar diferența de ni
vel — 320 metri. El are două 
cabine, fiecare de cîte 20 per
soane și un însoțitor. Teleferi
cul este asigurat cu un sistem 
de comandă automat. Cele 
două cabine se află în legătură 
telefonică permanentă cu sta
ția de jos. Telefericul mal este 
dotat cu un modern sistem de 
blocare și dispozitive de oprire, 
oferind Condiții de siguranță 
deplină.

O cutezătoare

zători pe cei de la planificare, care 
au uitat să lanseze Ia timp comenzi
le de materiale. Șl așa mai departe 
pînă la Consiliul popular județean, 
care a'bia în ziua de 7 august a găsit 
de cuviință să facă o analiză a sta
diului de realizare a investițiilor șco
lare, stabilind ca principale cauze ale 
rămînerilor în Urmă lipsa documen
tației, a amplasamentelor, a materia
lelor și forței de muncă. Dar, oare, 
toate aceste aspecte nu puteau fi se
sizate și analizate încă de la începu
tul anului ?

Nici în județul IALOMIȚA stadiul

realizat în proporție de abia 43 la 
sută, constructorul ne asigură că în
tregul complex — în același perime
tru mai sînt amplasate un internat 
cu 200 locuri și o cantină, aflate în 
construcție încă din anul trecut — va 
fi gata la 15 septembrie. Desigur, fap
tul că din volumul de luorări execu
tat pînă în prezent la liceul pedago
gic o treime a fost realizată numai în 
luna iulie dovedește că, in condițiile 
unei organizări corespunzătoare a 
muncii, există reale posibilități de 
îndeplinire la termen a obligațiilor 
asumate. Pe șantierul școlii generale

Constructorii 
de școli

lucrărilor de construcții școlare nu 
este peste tot cel firesc. De la direc
ția tehnică de investiții aflăm că, 
pînă in prezent, pe ansamblul jude
țului, ca urmare a începerii cu intir- 
ziere a unor construcții și a organi
zării defectuoase a muncii pe unele 
șantiere, planul de investiții pe anul 
in curs la construcții școlare a fost 
realizat in proporție de numai 38,6 la 
sută, fapt care periclitează intrarea 
în funcțiune la termen a unor obiec
tive. împreună cu ing. Ion Penciu, 
de la direcția sus-amintită. am vizitat 
citeva șantiere. Ne-am oprit mai în
tîi la locul viitorului liceu pedagogic 
din Slobozia, cu 16 săli de clasă. Aici, 
lucrările de zidărie au ajuns la etajul 
II și se execută concomitent cu insta
lațiile și tencuielile de la parter și 
etajul I. „Pentru urgentarea lucrări
lor — ne spune șeful de lot Dumitru 
Bădescu — am recurs la simplifica
rea unor soluții de execuție, am su
plimentat numărul muncitorilor, fo
losind la unele lucrări și schimbyri 
de noapte". Cu toate că pînă in pre
zent, Ia acest obiectiv început tn fe
bruarie 1970, planul valoric a fost

din comuna Dichiseni, in ziua cînd 
l-am vizitat, se aflau numai 4 lucră
tori. Așa se face că lucrările la cele 
3 clase, deși începute cu aproape 4 
luni in urmă, sînt și acum în faza 
de zidărie. Ce să mai vorbim despre 
școala din Cazan, unde constructorii 
tacă n-au apărut pe șantier ?

Ne-am oprit cu investigațiile noas
tre doar la trei județe. Dar, după 
cele mai recente date centralizate 
acum, cu numai o lună înaintea des
chiderii cursurilor, situația construi
rii localurilor de școală cere în mod 
imperios grăbirea lucrărilor pe toate 
șantierele.

Soluțiile, din păcate, sînt cele reco
mandate și cu ani tn urmă, căci defi
ciențele care generează întîrzierile 
sînt aceleași. Tabloul Înlănțuirii lor 
se înfățișează cam așa : la începui 
toate forurile răspunzătoare discută 
foarte mult despre importanța noilor 
construcții școlare, elaborează planuri 
și precizează fondurile și materiale
le necesare. După care Începe „lan
țul slăbiciunilor" — stabilirea cu în- 
tirziere a amplasamentelor și a do
cumentației tehnice, contractarea

greoaie a lucrărilor, deschiderea și 
mai tîrzie a finanțărilor. Apoi, îndru
marea lucrărilor efectuindu-se sla'b. 
apar dereglări in aprovizionarea cu 
materiale, ceea ce in final duce la 
nerespectarea graficelor de execuție 
și a indicilor corespunzători de cali
tate. Dacă mai adăugăm că problema 
construcțiilor școlare este rareori a- 
nalizată ca o chestiune de sine stă
tătoare — iar atunci abia în ceasul al 
12-lea, cînd principalele răspunderi se 
aruncă în întregime pe umerii inspec
toratelor județene de învățămint. 
uitîndu-se de fapt că acestea nu 
sint organe tehnice de investiții — 
avem tabloul oarecum integral al 
cauzelor tradiționalelor carențe exis
tente în procesul edificării localurilor 
de învățămînt. Firește, în unele ca
zuri, există preocuparea pentru o 
mai largă colaborare, numai că ade
seori o astfel de preocupare, înțelea
să formal, mai mult complică lucru
rile. A demonstrăt-o recent județul 
Vrancea. unde organele de planifi
care au repartizat mai întîi inspecto
ratelor de învățămînt materialele ne
cesare construcțiilor de școli, apoi a- 
cestea le-au dat mai departe șantie
relor etc. etc., deși o repartizare di
rectă. fără intermediar, ar fi fost 
mult mai simplă și, îndeosebi, mult 
mai rapidă.

Pretutindeni unde am constatat ră- 
mîneri mai mult sau mai puțin seri
oase în urmă pe șantierele școlare 
există un numitor comun al cauzelor 
care le-au generat : s-a uitat că în 
domeniul construcțiilor școlare, anu] 
are nu 12 ci doar 8 luni și jumătate. 
Dacă acum, în aceste săptămîni nu 
se lucrează cu toate forțele, într-un 
ritm înalt, există riscul ca unele săli 
de clasă să fie la 15 septembrie... 
fără uși și fără bănci. Considering 
construcțiile școlare ea obiective de 
cel mai larg interes social, cu o im
portanță majoră in realizarea sarcini
lor stabilite de partid pentru lărgi
rea rețelei școlare și cuprinderea În
tregului tineret în procesul instruc- 
tiv-educativ, se impun măsuri urgente 
pentru Încheierea neînttrzfată a lu
crărilor. Mobilizarea tuturor forțelor, 
utilizarea lor cu randament maxim și 
satisfacerea exigențelor unei înalte 
calități reprezintă principalele cerin
țe actuale în campania construcțiilor 
școlare.

expediție 
speologică

Timp de 4 zile și 4 nopți, un 
colectiv de cercetători de la In- 
titutul de Speologie din Cluj au 
întreprins o expediție științifi
că la peștera numită „Din Șe- 
suri", situată în apropierea ghe
țarului de la Scărișoara, consi
derată una din cele mai dificile, 
datorită golurilor subterane și 
configurației foarte variate, cu 
numeroase lacuri și cascade. Ex- 
plorînd galeria peșterii pe o 
lungime de 250 metri, speologii 
clujeni au descoperit locuri 
splendide încrustate cu stalactite 
și stalagmite de o deosebită im
portanță din punct de vedere 
științific. După explorarea to
tală, peștera „Din Șesuri" va fi 
dată circuitului turistic.

TIMIȘ

Pe șantierele 
muncii patriotice

Peste 10 000 de tineri munci
tori, țărani cooperatori, elevi și 
studenți din județul Timiș au 
prestat, de la începutul anului 
pînă acum, 7 milioane de ore de 
muncă patriotică, timp în care au 
dislocat 25 000 metri cubi pămînt 
pe șantierele de hidro-ameliora- 
ții, au amenajat 35 hectare de 
teren pentru irigații, au întreți
nut 7 700 hectare pășuni și 175 ha 
arboret, au participat la strînsul 
recoltei, la amenajarea de spații 
verzi, la colectarea de deșeuri 
metalice și plante medicinale. 
Valoarea economiilor înregistra
te pe această cale se ridică la 
peste 23 000 000 lei.

PRAHOVA ;

La odihnă 
și tratament

Ir» stațiunile de pe Valea 
Prahovei — Sinaia, Bușteni, 
Azuga, Poiana Țapului — a 
sosit cea de-a 18-a serie de 
oameni ai muncii pentru odihnă 
și tratament. După cum ne in
formează directorul I.S.B.C. Si
naia, Ion Radulescu, de la înce
putul anului și pînă acum, și-au 
petrecut concediul în aceste sta
țiuni peste 75 000 de persoane. In 
aceeași perioadă, stațiunile a- 
mintite și cabanele din Bucegi 
și Ciucaș au găzduit peste 100 000 
de turiști.

Da la corespondenții „Scînteii"
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A Jocurile balcanice 
de atletism s-au încheiat

Ultimele probe ale balcaniadei de 
atletism ! Cunoscind tumultul tribu
nelor, cunoscînd acea agitație speci
fică a atleților și atletelor (dinaintea, 
din timpul, ca și după probele res
pective), cunoscînd, mai presus de 
orice, momentele de entuziasm, de 
sinceră satisfacție a tuturor, specta
tor și sportiv, pentru realizarea im
presionantei suite de performanțe de 
certă valoare internațională — parcă 
ne vine greu să credem că Intr-ade
văr, ieri am asistat la ultimele probe, 
că ediția bueureșteană a balcaniadei 
de atletism s-a încheiat. O umbră 
de regret, combinată insă cu satis
facția că, la București, cu ocazia ani
versării a 40 de ani de la inițierea 
J. B., între performerii competiției 
s-au aflat și reprezentanții atletismu-
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LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteli").— Sala „Olimpia" din 
Timișoara găzduiește un turneu 
internațional de voleî masculin 
la care sint prezente reprezen
tativele R.D. Germane, Poloniei, 
Italiei, Ungariei, R.F. a Germa
niei, Belgiei și României, pre
cum și selecționata studențească 
a țării noastre.

Astăzi au loc primele meciuri 
decisive- Fruntașe în seriile res
pective, echipele României, Ita
liei, R.D. Germane și Poloniei 
iau parte la turneul pentru locu
rile 1—4. Echipele Ungariei, 
R.F.G., Belgiei și selecționata 
noastră studențească participă la 
turneul pentru locurile 5—8.

Pînă acum, echipa României 
a avut o misiune mai dificilă 
doar in primul meci (3—1 cu Ita
lia, o plăcută surpriză), impu- 
nîndu-se apoi cu autoritate prin- 
tr-un joc complet al ambelor 
linii. O formă bună a manifestat 
și deținătoarea „Cupei mondiale" 
— R.D. Germană, care se anunță 
drept un candidat serios la ocu
parea primului loc al competi
ției. Dintre celelalte participan
te, în afara Italiei, care a reușit 
să întreacă redutabila formație a 
R.P. Ungare (3—2), am remarcat 
jocul viguros al echipei Poloniei.
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luî românesc, de mai multe ori me- 
daliați cu aur, argint sau bronz.

...Cititorilor primei ediții a ziarului ' 
nostru de ieri le-am rămas datori cu 
ultimele știri privind probele dinspre 
seară ale programului de sâmbătă. 
Cursa de 3 000 m obstacole — deve
nită proba-vedetă. prin prezența la 
start a campionului european Mihail 
Jelev (Bulgaria) — a avut un final 
dramatic : sprintul lansat de tânărul 
nostru atlet Ion Dima, cu circa 400 
m înainte de sosire, părea să producă 
o mare surpriză, Jelev — pînă atunci 
în frunte — fiind depășit cu cîțiva 
metri. Campionul european a sesi
zat pericolul și, cu eforturi mari, a 
revenit Și a cîștigat cursa. Dima s-a 
clasat al doilea, ceea ce înseamnă 
totuși un rezultat bun.

La 200 m plat femei — duel Intre 
bulgara Venkova și românca Goth. 
Cîștigă Venkova, pentru că... Goth a 
întârziat plecarea. O singură zecime 
de secundă le-a despărțit ! Iugoslavul 
Ivancici a dominat proba de arunca
re a greutății ; cu 18,54, el a stabilit 
un nou record balcanic. O victorie 
românească mult aplaudată în proba 
de 400 m plat femei : Alexandrina 
Bădescu, campioană balcanică 
(54”l/10). La decatlon — o adevărată 
super-probă — medalia de aur a re
venit tot unui reprezentant al țării 
noastre : Curt Sokol, cu 7 771 punc
te — nou record românesc și al J. B.

întreceri de mare spectacol a pri
lejuit și după-amiaza zilei de ieri. 
Proba de săritură cu prăjina, înce
pută și terminată pe o căldură sufo
cantă, a reținut respirația, dacă pu
tem spune astfel, celor prezenți în 
incinta sau în tribunele stadionului 
..Republicii". O liniște totală „mar
ca" de fiecare dată săriturile decisive 
ale celor (numai) șapte concurenți. 
Grecul Papanicolau (mare favorit), 
n-a avut de fapt nici un rival, rămî- 
ntnd singur în concurs, după 5 m.

La ora 17,30, trei finale ! Firesc, am 
fost cu toții atenți la cursa de 200 m 
plat, oricum de scurtă durată și în 
care speram la un eventual succes al 
lui Zamfirescu. Iugoslavul Karasi n-a 
pierdut însă nici această cursă de vi
teză și — cu 21 sec., nou record bal
canic — a ridicat la 3 numărul me
daliilor de aur cîștigate acum la 
București. Zamfirescu — medalie de 
argint.

Cele două finale începute o dată 
cu pocnetul starterului de la 200 m 
— aruncarea discului și săritura in 
înălțime, s-au încheiat mult mai 
târziu.

O cursă excelentă a făcut aler
gătorul nostru Tudor Puiu în finala 
de 400 rrt plat. El s-a impus printr-un 
fuleu extraordinar căruia nu i-a re
zistat nici unul dintre finaliști, chiar 
dacă a fost vorba de grecul Tzortzis 
sau iugoslavul Kocuvan, considerați 
favoriți. Puiu a cîștigat cu un avans 
de vreo doi metri, în 46.5 sec — nou 
record balcanic, nou record românesc.

Finala următoare, tot pe pista de 
alergări, a însemnat cea de-a zecea 
medalie balcanică de aur pentru 
atleții noștri. Nicolae Perța — nou 
campion balcanic — a avut o ple
care sincronizată parcă cu detună
tura pistolului de start și a termi
nat, Intr-adevăr, la mare luptă cu 
iugoslavul Stoicevici, cel dintîi. Tim
pul realizat de Perța — 14,1 sec., 
(la numai o zecime de secundă de 
recordul balcanic în vigoare).

Aceste curse finale se disputau Ir» 
timp ce în întrecere intrau și sări
torii de triplu (între ei bulgarul 
Stoikovski, campion european la Bu
dapesta ; românii Carol Corbu, Șer- 
ban Ciochină și aruncătoarele de 
suliță).

ION DUMITRII)
P.S. — La Închiderea primei edi

ții, concursul continuă. Aveau loc 
ultimele probe.

ACTUALITATEA 
LA CICLISM

Mîine începe 
„Cupa Voința**

LA START, CICLIȘTI 
DIN BULGARIA, ITALIA, 
POLONIA, R.F.G., UNGA

RIA, ROMANIA
Mîine dimineață, la Brașov, în

cepe a XV-a ediție a cursei ci
cliste internaționale „Cupa Voin
ța', in organizarea tradițională 
a UCECOM și Loto-Pronosport. 
Ieri la amiază, directorul cursei, 
prof. Udrescu, ne-a asigurat de 
prezența la start a 80 de 
alergători. Majoritatea sint ci
cliști fruntași ai cluburilor din 
țara noastră — din rîndul cărora 
nu vor lipsi, bineînțeles, dinamo- 
vișții bucureșteni, steliștii, cei de 
la Voința etc. tie peste hotare 
au fost invitați alergători din 
Bulgaria, Italia, Polonia, Unga
ria, R.F.G. ; echipele din primele 
patru țări menționate mai sus 
sint la București ; ei vor ple
ca în cursul zilei de astăzi 
spre Brașov. Cicliștii vest-ger- 
mani sint așteptați să sosească 
direct la Brașov.

Traseul „Cupei Voința'" este 
următorul : Brașov — Făgăraș — 
și retur (18 august) ; Brașov — 
Rupea și retur (19 august) ; Bra
șov—Poiana Brașov și Brașov— 
Tg. Secuiesc—Brașov (20 au
gust); Brașov—Rucăr șl retur (21 
august). Avînd, de data aceasta, 
un traseu în exclusivitate mun
tos, întrecerea va solicita intens 
posibilitățile strict individuale 
ale alergătorilor.

DIN LUMEA
FOTBALULUI

Ce se petrece dincolo 

de „cortina colorată"

a vorbelor?

Campionatele mondiale de ci
clism au continuat la Leicester 
(Anglia) cu proba de fond re
zervată amatorilor. Titlul de 
campion mondial a revenit da
nezului Jorgen Schmidt, (181.200 
km în 4 h 08’12” — medie orară 
43,578 km). Pe locul doi, la 5 se
cunde, s-a clasat belgianul Van 
Der Linden. Proba feminină de 
fond s-a încheiat cu victoria so
vieticei Ana Konkina (61,480 km 
in 1 h 39'54”7/10 — medie orară 
36,144 km). In același timp cu 
învingătoarea au sosit Milena 
Tartagni (Italia) și Raisa Obo- 
dovskaia (U.R.S.S.).

Ieri, dimineață, pe bulevardele Bucurestiului s-a desfășurat competiția internațională de marș _aotată cu Pre
miul ziarului „Munca" (în stingă, atletul nostru Leonida Caraiosifoglu, proaspăt campion balcanic la 20 km marș)

Foto : S. Cristian

După o vacanță fotbalistică scur
tă, intrăm într-un sezon competițio- 
nal de extremă dificultate, în spe
cial pentru jucătorii echipelor an
grenate în cupele continentale inter- 
cluburi și pentru selecționabilii din 
lotul reprezentativ, care are progra
mate două jocuri în „Cupa Europei".

Este firesc, deci, să ne preocupe mo
dul în care se vor prezenta în între
cerile internaționale în care au fost 
înscrise echipele U.T.A., Steaua, Di
namo București sau Universitatea 
Craiova.

După felicitările șl auto-felicitâ- 
rile care au urmat cuceririi titlu
lui de campion, jucători șl alți 
exponenți ai echipei U.T.A. au 
făgăduit suporterilor lor și opi
niei publice sportive de la noi, 
că în noua ediție a C.C.E. se vor 
comporta astfel încît să facă uitat 
„șocul Legia". Premisele planului de 
pregătire a meciurilor din noua edi
ție a C.C.E. ar fi trebuit să reflecte, 
desigur, concluziile trase la ședința de 
analiză care a urmat meciurilor au 
Logia de anul trecut

Dar, pregătirile »-au desfășurat 
întocmai celor de anul trecut; chiar 
și contestatul loc al preparativelor 
— stațiunea Moneasa — a fost ace
lași. Din faimoasele promisiuni pri
vind seriozitatea, spiritul de discipli
nă, atmosfera sănătoasă și altele do 
aceeași manieră nu a mai rămas a- 
proaipe nimic. Cei doi antrenori — Ni
colae Dumitrescu și Ioan Reinhardt— 
anunță că nu-și vor mai prelungi 
eontraictele, rămirtind la ritma echipei 
doar pînă la cel de-al doilea joc 
cu Feyenoord. Lotul echipei este 
descompletat, atît prin numărul mare 
de dezlegări date — 5 numai pentru 
Vagonul — cit. și datorită unor 
cazuri de indisciplină. Echipa nu 
are medic (anul trecut situația 
era aproximativ aceeași). Dacă mai 
adăugăm la toate acestea și văică
relile neîntrerupte ale conducătorilor 
echipei că nu »înt ajutați (prin ex
cepție de la regulamentul valabil 
pentru toate celelalte echipe) în 
privința transferărilor solicitate, 
avem o imagine cvasieompletâ a 
modului tn care secția de fotbal «râ- 
dană se pregătește pentru a doua sa 
participare în „Cupa campionilor 
europeni”. Adică, în locul unei ade
vărate atmosfere de lucru, care să 
contribuie la mobilizarea tuturor 
forțelor — atîteă cîte sînt și cum 
sint, pentru a asigura o maximă 
formă a echipei la meciurile cu cam
pioana continentului nostru — in
certitudini, lipsă de seriozitate, d* 
principialitate etc., etc.

O altă echipă care surprinde prin 
felul în care se prezintă este Steaua, 
ai cărei antrenori declară — negru 
pe alb — că au îndoieli (sau pro
bleme, cum vreți să le ziceți) în linia 
apărării, în ce privește aripile și nu

Mergem la „mondiale** 
pentru a ne califica 
la jocurile olimpice

ne-a declarat antrenorul federal Nicolae Sotir

Luna viitoare, în 
Bulgaria, se desfășoară 
campionatele mondiale 
de volei. Importanța 
competiției rezultă din 
însăși titulatura ei, dar 
ea constituie totodată 
un concurs de prese- 
lecție olimpică.

Cum se prezintă lo
tul nostru feminin 7 
La Constanța echipa a 
terminat neînvinsă un 
turneu de 5 meciuri, 
printre învinse fiind 
patru dintre cele mai 
puternice formații 
continentale : Ceho
slovacia, R.D.G., Po
lonia, Ungaria. Volei
balistele noastre n-au 
pierdut decît trei se
turi, dar mai impor
tant ni se pare faptul 
că lotul se prezintă 
destul de omogen, cu 
un potențial fizic su
perior.

— Lotul pe care îl 
deplasăm în Bulgaria
— ne spune antrenorul 
federal Nicolae Sotir
— este în bună parte

altul decît cel ce a 
participat la campio
natele europene din 
Turcia (în 1967). Cola
borarea din ultimele 
luni a antrenorilor de 
volei din cluburi cu
antrenorii lotului , — 
Gh. Bodescu și M.
Humă — a făcut ca
echipa națională să
progreseze și să obți
nă, printre altele, suc
cesul recent din tur
neul internațional de 
la Constanța.

Dorința noastră este 
ca întregul lot să aibă 
o pregătire uniformă, 
evident superioară, în 
așa fel încît numele 
de „rezervă" să nu 
poată fi atribuit ca 
atare, nici uneia dintre 
jucătoare. Din păcate 
totuși, n-am ajuns de
ocamdată la acest sta
diu ; pe teren s-a ob
servat de multe ori — 
chiar și cu ocazia tur
neului de la Constanța 
— că echipa noastră

mergea mai bine într-o 
anumită formulă derit 
în alta, că schimbările 
fortuite duceau uneori 
și la slăbirea potenția
lului formației. A avea 
în formă întreg lotul, 
este cu atît mai nece
sar într-o competiție 
ca „mondialele", unde 
meciurile se succed la 
scurt interval și — ca 
să ajungi in fazele fi
nale ale competiției, 
cu atît mai mult pen
tru a ajunge în lupta 
directă pentru medal'.! 
— trebuie să dispui de 
un potențial ridicat, 
de o rezistență fizică 
și nervoasă deosebita.

— Ce obiectiv v-ați 
propus pentru „mon
diale" ?

— Obținerea drep
tului de a participa la 
Jocurile Olimpice. 
Pentru aceasta trebuie 
să ne alasăm imediat 
după marile favorite 
ale C.M., echipele 
U.R.S.S. și Japoniei...

în citeva rinduri
VOLEI.— La Voroșilovgrad a con

tinuat turneul internațional de volei 
„Cupa prieteniei" rezervat echipelor 
de tineret. Selecțiorp.ta României a 
învins, după un meci spectaculos, cu 
scorul de 3—2 formația Bulgariei, 
lidera clasamentului. Alte rezultate : 
U.R.S.S.—Cehoslovacia 3—0 ; Polo
nia—Ungaria 3—0.

MOTOCICLISM.— Italianul Giaco
mo Agostini a obținut a 8-a victorie 
consecutivă în actualul sezon, clști- 
gind marele premiu de la Belfast. La 
clasa 350 cmc, pe o mașină „MV 
Augusta", Agostini a acoperit 180 km 
în timpul de lh 04’53”8/10, (medie 
orarii de 165 km).

BASCHET. — Finala turneului in
ternațional de baschet de la Sofia se 
va desfășura intre echipele Ceho
slovaciei fi R.S.S. Lituaniene. în semi

finale, echipa cehoslovacă a întrecut 
cu 61—51 Iugoslavia, iar selecționata 
R.S.S. Lituaniene a dispus cu 67—50 
de echipa Franței. Rezultate din tur
neul de consolare : Cuba—selecționa
ta studențească bulgară 61—41 ; Po
lonia—Ungaria 63—53 ; Bulgaria— 
România 63—55.

FOTBAL. — A început noua ediție 
a campionatului englez : Iată rezul
tatele primei etape : Liverpool— 
Burnley 2—1 ; Chelsea—Derby 2—1 ; 
Everton—Arsenal 2—2 ; Huddersfield 
—Blackpool 3—0 ; Manchester United 
— Leeds 0—1 ; Newcastle—Wolver
hampton 3—2 ; Nottingham Forest — 
Coventry 2—0 ; Soutljempton—Man
chester City 1—1 ; Stoke—Ipswich 
0—0 ; Tottenham—West Ham United 
2—2 ; West Bromwich Albion — 
Crystal Palace •—0.

Tenismenii noștri 
în faza decisivă 

a turneului de la Hamburg
Campionatele internaționale de 

tenis ale R.F. a Germaniei, care se 
dispută de o săptămînă la Ham
burg, au intrat în faza decisiva. 
Meciul vedetă din sferturile de fi
nală ale probei de simplu bărbați 
s-au disputat între românul Ilie 
Năstase și iugoslavul Franulovici. 
După o partidă palpitantă, care a 
durat trei ore și jumătate, Iiie 
Năstase, deși a fost condus cu 2—0 
la seturi, și-a adjudecat o meritată

victorie cu 8—10, 4—6. 7—5, 6—3, 
6—2.

Alte rezultate din sferturile de 
finală : Okker (Olanda)—Hewitt 
(R.S.A.) 6—4, 6—4, 6—2; Kodes 
(Cehoslovacia)—Cox (Anglia) 6—3, 
6—3, 6—l ; Roche (Australia)—Pi- 
lici (Iugoslavia) 6—4, 6—1, 2—6, 
3—6, 6—3.

Tn proba de dublu bărbați, cu
plul român Ilie Năstase, Ion Țiriac 
a învins cu 6—4, 6—3, 6—3 pere
chea australiană Alexander—Dent.
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Ia acest timp Orașul 
Nou s-a dezvoltat ne
contenit, totalizînd azi 
mai bine de 1 900 de 
apartamente ; s-a adă
ugat o cantină-restau- 
rant Încăpătoare pen
tru muncitorii mineri 
și s-a extins, rețeaua 
de deservire a popu
lației, intr-un cuvînt, 
toate cele necesare 
unei așezări urbane.

Chiar din simpla co
relare a acestor câ
torva date se desprin
de legătura indisolubi
lă dintre industrie și 
dezvoltarea socială, u- 
nul dintre obiectivele 
majore ale operei de 
industrializare socia
listă. Spunând deci că 
orașul își are puternic 
prinse rădăcinile in 
„subteran", nu folosim 
o metaforă. Pentru că 
viitorul Moldovei Noi 
se conjugă cu rapidi
tatea cu care se dez
voltă în perspectivă în
treprinderea minieră. 
Si totul spune aici că 
orașul are un viitor 
promițător. Continuînd 
ritmul ascendent de 
dezvoltare, comparativ 
cu anul 1970, noul cin
cinal înscrie creșteri de 
producție și mai mari ; 
este vorba de dublarea, 
în acest timp, a capa
cităților de producție a 
minelor și a uzinei de 
preparare.

Se cunosc de pe 
acum exact și căile 
concrete dt realizare

a acestui obiectiv. Mai 
înainte de toate se are 
în vedere inițierea 
unor măsuri energice 
pentru sporirea pro
ducției de minereu la 
minele existente, mă
suri ce se bizuie pe re
zultatele înregistrate, 
bunăoară, de sectorul 
1, orizontul ±0. întreg 
acest sector este un 
cîm'p de experiență. 
Inginerul Gheorghe

cu rambleere. La drept 
vorbind, întregul sec
tor. datorită activității 
șefilor de brigadă 
Gheorghe Onolrei, Ion 
Dincă, Constantin Cior
bă, Procopie Itădules- 
cu, a pășit de la stadiul 
de experiență, în ințe- 
tesul clasic al cuvîntu- 
lui. la reușită ; peste 
60 la sută din volumul 
producției sectorului 
se obține pe seama

0 bogăție 

de idei
(Urmare din pag. I)

s-a stabilizat asupra... mijlocului. 
Limpede, nu 7 Steaua a terminat 
trecutul sezon competițional cu un 
bilanț satisfăcător doar în raport cu 
ceea ce realizase cu un alt sezon în 
urmă, nu cu ceea ce se cere de la 
un club cu asemenea. marcă și mai 
ales cu veleitățile pe care le are.' 
Așa cum am mai arătat și altă dată, 
durează prea de mulți ani procesul 
refacerii acestei echipe, nerealizîn- 
du-se, în ansamblu, nici măcar cota 
pe care o impune valoarea jucăto
rilor din lotul avut la dispoziție.

Oarecum mai stabilizate par Dina
mo București și Universitatea Craio
va, unde lucrurile stau la nivelul... 
speranțelor și dorințelor.

Așadar, în ansamblu, o situație de
loc satisfăcătoare. Este necesar ca 
birourile secțiilor respective, condu
cerile cluburilor, să îi^eleagă că da
toria loc constă, în primul rind, în 
a face totul pentru ca echipele să 
se prezinte la startul competițiilor 
in care au fost angajate, în maximum 
de formă sportivă. Aceasta este o- 
bligația pe care și-au luat-o atunci 
cînd s-au înscris în întrecere, iar ori
ce autocritică, orice încercare de a 
găsi scuze sau explicații nu-i este 
de folos nimănui și cu atît mai pu
țin fotbalului nostru.

Apreciind performanța jucătorilor 
echipei U.T.Ă. de a ciștiga pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pioni naționali, felicitîndu-i încă o 
dată, acum, cu prilejul acordării lui 
Petescu, Lereter, Domide, Gornea, a 
titlului de maeștri ai sportului, le re
amintim că aceasta ii obligă cu ai.it 
mai mult la o reprezentare cores
punzătoare a fotbalului românesc pe 
plan internațional.

Defecțiunile ivite, lipsurile semna
late în activitatea de pregătire a e- 
cbipelor angrenate în întreceri in
ternaționale, impun în același timp 
intervenția operativă, fermă, a foru
lui de specialitate, atît sub unghiul 
sprijinului necesar, rit mai ales al 
instalării unui climat propice desfă
șurării unui corespunzător proces de 
instruire.

Scurta trecere tn revistă a activi
tății din secțiile cu formații înscrise 
în competiții Internaționale nu scoa
te din cauză stările de lucruri din 
restul cluburilor și asociațiilor și 
nici chiar de la forul de specialitate, 
în care se pare că este pe cale de 
a se înstăpini lîncezeala. „Mexico ’70“ 
a trecut, vacanța a trecut. Și timpul 
discuțiilor sterile a trecut. Acum este 
vremea înzecirii eforturilor pentru a 
transpune în practică vorbele (foarte 
frumoase !) rostite în ultimul timp, 
dar care în destul de multe cazuri se 
dovedesc doar un fel de „cortină co
lorată", ce ascunde numeroase defi-

Valentin PAUNESCU

LA CAMPIONATUL MONDIAL DIN 1974

24 DE ECHIPE
ÎN TURNEUL FINAL?

Agențiile de presă transmit că, în- 
tr-o declarație acordată cotidianului 
„Journal do Brasil", președintele Con
federației braziliene a sporturilor, 
Joao Havelange, a afirmat că va pro
pune ca la turneul final al campio
natului mondial de fotbal din 1974 
să participe 24 de echipe. Sporirea 
numărului de echipe, a subliniat J. 
Havelange, va împiedica repetarea 
unor „nedreptăți" cauzate de formula 
cu 16 finaliste, cînd o singură înfrân

gere era suficientă pentru a elimina o 
echipă. J. Havelange preconizează un 
sistem cu două grupe de cîte 12 
echipe, eîștigătoarele unnînd să-și 
dispute finala. Un experiment în acest 
sens ar putea fi făcut la cupa „Inde- 
pendencia", ce va fi organizată de 
Brazilia în 1972. Pe de altă parte, 
J. Havelange a declarat că nu va mai 
candida la președinția confederației 
sportive braziliene, în schimb... nu ar 
refuza funcția de președinte a! F.I.F.A.

cit Moldova Nouă de
vine un puternic cen
tru de atracție in con
stelația economică a 
tării.

Avînd în față această 
perspectivă, activiștii 
comitetului orășenesc 
de partid au inițiat un 
studiu privitor la com
ponența socială a ora
șului, cerințele locuito
rilor, calificarea, nece
sitățile spirituale, spo- I

bbbbbbbb
pînă se va ajunge la 
3 200 de apartamente, 
la care se adaugă și 
cîteva cămine pentru 
nefam'iliști. Așezarea 
va fi dotată, in peri
oada imediat următoa
re, cu creșe și grădini
țe, cu un club și un ci
nematograf, cu un spi
tal .de 300 de paturi, 
iar spațiile comerciale 
vor fi extinse.

Orașul nu-șt dezvă-

EszeaaaaezsaESKBasstaaass:sKXBSEmzsaaESBaHaEsmnKaa^camxEaaEDnBBc=====

Moldova Nouă
Sporea și ortacii lui 
extind cu sîrguințâ 
metoda de exploatare 
in abataje denumită 
„cameră cu surparea 
artificială a tavanu
lui". Producția realiza
tă prin această meto
dă necesită cheltuieli 
mai mici, permite me
canizarea completă a 
.operațiilor de extrac
ție și transport, obține
rea unei productivități 
mărite și se pretează 
cel mai bine Ia condi
țiile de zăcămlnt exis
tente în cadrul secto
rului. Tot aici se mai 
aplică și metoda de 
exploatare în abataje

abatajelor-cameră eu 
surpare, iar restul din 
abataje cu ram'bleere. 
Așadar, există garanții 
serioase privind posi
bilitatea înfăptuirii cu 
succes a sarcinilor din 
viitorul cincinal.

O altă bună parte 
din cantitatea de mine
reu se va obține in 
anii viitorului cincinal 
prin punerea în ex
ploatare a noi mine, la 
Varad și Florimunda. 
tn aceste locuri se vor 
crea noi detașamente 
de muncitori, în bună 
parte veniți din satele 
din jur sau din alte 
colțuri de țară, întru-

rul natural al popu
lației cit și afluența 
scontată ca urmare a 
viitoarei dezvoltări In
dustriale. Astfel, comi
tetul orășenesc de par
tid are acum la inde- 
mînă un program util, 
sște jn posesia unor 
date care jalonează 
precis direcțiile de dez
voltare a orașului pe 
toate planurile vieții 
materiale și spirituale. 
Reținem, printre altele, 
faptul că dublarea ca
pacității de producție 
este însoțită de ridica
rea în Orașul Nou, in
tr-un termen scurt, a 
altor blocuri de locuit,

luie însă toate dimen
siunile dacă nu-l cu
noști în adincime, dacă 
nu pătrunzi în gale
riile subpămîntene. 
Aici, tn orizonturile 
minei, te intimpină 
pretutindeni imagini 
ale unei geologii răs
colite — după fiecare 
surpare se formează 
splendide cupole de 
minereu. Dar mai mult 
decît aceste imagini mă 
impresionează tehnici
tatea și ordinea în care 
se execută fiecare ope
rație, măiestria profe
sională a minerilor.

Însoțitorul meu, in
ginerul Ion Burețea,

șef de secție, parcă 
îmi ghicește gîndurile: 
„Numai cel care a lu
crat în mină știe exact 
cit valorează disciplina fi 
muncii". îl urmăresc I 
cu cită ușurință se ca- fl 
țără prin suitoare, îl I 
admir pentru seriozi- ■ 
tatea cu care ascultă fi 
raportul de la frontu- | 
rile de lucru, și, poate R 
pentru prima dată în 
viață, mă bucură as
primea, neclintita as
prime cu care întâmpi
nă cea mai mică nere
gulă. Pentru că aici, în 
subteran, ordinea și 
disciplina, seriozitatea 
și răspunderea sînt ca
lități vitale. Ele izvo
răsc dintr-o înaltă 
conștiință muncitoreas
că, din dorința mineri
lor din acest colț de 
țară de a ridica între
prinderea lor, orașul 
lor, la nivelul de exi
gență impus de dezvol
tarea industriei noastre 
socialiste, de cuceririle 
civilizației.

— Ați privit orașul 
nostru, noaptea, de pe 
Dunăre ? întrebarea 
mi-a fost pusă, ca o 
Invitație, în m'ai multe 
rinduri. Au dreptate 
localnicii : Moldova
Nouă, văzută noaptea 
e o oază de lumini la ■ 
locul de întâlnire a I 
dealurilor cu munții ; R 
o localitate-simbol al 0 
prefacerilor de pe in- >1 
t.reg cuprinsul patriei. I 
desfășurate sub cerul I 
marelui August deschi- H 
■ător de nouă istorie. ||

a întreprinderii, de care în mod ne
mijlocit depind atît retribuția ime
diată, cit și perspectiva bunăstării lor. 

Tocmai această conștiință a răs
punderii mai largi pentru perfecțio
narea generală si permanentă a ao- 
tivității economice a întreprinderilor 
in care lucrează a determinat parti
ciparea activă, cu competență și ini
țiativă, a salariaților la dezbaterile 
ce au avut loc in adunările generale. 
Este de relevat că, numai în între
prinderile din Capitală, s-au făcut cu 
acest prilej circa 5 000 de propuneri, 
care au vizat în esență folosirea in
tensivă a capacităților de producție, 
reducerea cheltuielilor de fabricație, 
îmbunătățirea continuă a organizării 
producției, lărgirea sortimentelor, 
ridicarea nivelului calitativ al produ
selor, creșterea rentabilității econo
mice etc. Peste 1 008 de propuneri au 
izvorit din dezbaterile adunărilor ge
nerale ce s-au desfășurat în unitățile 
productive din județul Brăila. Și șirul 
exemplelor ar putea fi continuat. E- 
sențial este că, prin propunerile for
mulate de partieipanții la dezbateri, 
comitetele de direcție beneficiază de 
experiența masei largi a salariaților. 
de capacitatea și spiritul lor de ini
țiativă, de contribuția lor la adop
tarea celor mai indicate măsuri și de
cizii în toate problemele curente și 
de perspectivă ale activității econo
mice a intreprinderilor.

Eficiența și reușita dezbaterilor din 
recentele adunări generale ale sala
riaților și-au găsit concretizarea în 
faptul că în numeroase întreprinderi 
s-au identificat importante rezerve 
interne pentru realizarea și depășirea 
planului și a angajamentelor pe a- 
cest an, pentru îmbunătățirea indi
catorilor de plan pe 1971. Numai în 
unitățile industriale ale Capitalei, 
bunăoară, s-au evidențiat cu acest 
prilej rezerve certe pentru majorarea 
volumului producției globale indus
triale planificate pentru anul viitor 
cu peste 165 milioane lei. Cele 151 de 
măsuri propuse în adunarea generală 
a reprezentanților salariaților de la 
uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie" 
au ca obiect, între altele, realizarea 
peste planul anului viitor a 100 tone 
utilaj chimic, 3 cazane mari de abur 
industrial și 20 de vagoane cisterne.

Comitetele de direcție din între
prinderi sînt acum în posesia unui 
portofoliu consistent de propuneri și 
idei prețioasa reieșite din adunările 
generale ale salariaților. Experiența 
precedentelor ediții ale adunărilor 
generale atestă cu prisosință că acest 
larg efort de gindire și participare a 
mii de salariați la identificarea mij
loacelor menite să lărgească orizontul 
de progres economic al fiecărei în
treprinderi își confirmă viabilitatea 
numai în măsura în care sînit fructifi
cate propunerile făcute de salariați. 
Marcînd un pas înainte sub raportul 
ținutei și conținutului pe care au 
reușit să-l imprime dezbaterilor, co
mitetele de direcție au acum datoria 
să dovedească maximum de opera
tivitate în ce privește examinarea și 
fructificarea „tezaurului" de propuneri 
formulate în adunările generale. _A- 
ceasta este în momentul de față o 
obligație primordială a comitetelor 
de direcție din întreprinderi.

Facem o asemenea remarcă din cel 
puțin două considerente- In primul 
rind, pentru a atrage atenția asupra 
faptului că, in unele Întreprinderi, 
autoritatea și eficiența adunărilor ge
nerale ale salariaților au fost lezate 
de indiferența cu care comitetele de 
direcție au tratat multe din propu
nerile pe care erau legalmente obli
gate să le aplice, in interesul bunului 
mers al activității economice. La fa
brica de cărămizi refractare „9 Mai" 
din Turda, de exemplu, și la ultima 
adunare generală a salariaților s-au 
făcut propuneri pentru mai buna 
funcționare a utilajelor. Sint de fapt 
aceleași propuneri care au ajuns la 
urechile comitetului de direcție și la 
adunarea generală din iarnă, ca și la 
cea din vara țrecută. Se vede însă 
că acestea au rămas doar pe hîrtie, 
în vreme ce numai în primul semes
tru din acest an aici s-au Înregistrat 
2 263 ore/mașini întreruperi de func
ționare. timp în care s-ar fi putut fa
brica 1 300 tone cărămizi refractare. 
Deci, un prim cîșt.ig al aplicării 
prompte s măsurilor propuse ar fi 
fost obținerea unui plus de producție.

Este absolut necesar și dintr-un alt 
punct d» vedere ca propunerile sala
riaților fie neintirziat. aplicate ; 
receptivitatea comitetelor de direcție 
față de sugestiile colectivului, față 
de măsurile propuse, creează o atmo
sferă de încredere, stimulează șl mai 
puternic interesul și spiritul de ini
țiativă al salariaților Dacă propu
nerile lor nu rămin „piese" tie dosar, 
dacă ele se aplică și se obțin rezul
tatele scontate, salariați! sînt îndem
nați să participe și mai activ, zi de 
zi — și nu numai cu prilejui adu
nărilor generale — la efortul colectiv 
pentru buna gospodărire a treburilor 
întreprinderii.

Evident, materializarea propuneri
lor trebuie să aibă loc în mod orga
nizat, prin stabilirea judicioasă a 
condițiilor în care urmează să fie a- 
plicate. cu termene și responsabili
tate precise. Firesc este ca ele să fie 
cit mai repede valorificate în prac
tică, ,ca aplicarea lor să nu fie amî- 
nată spre sfîrșitul anului, pentru ca 
eficiența lor să fie cit mai mare în 
timp. Desigur, soluționarea unor pro
puneri rezultate din adunările gene
rale ale salariaților depinde nu nu
mai de comitetele de direcție, ci și de 
factorii dț conducere din centralele 
industriale și ministere. De aceea, 
este nevoie de un sprijin nemijlocit 
din partea acestora in aplicarea mă
surilor cars depășesc posibilitățile 
proprii ale comitetelor de direcție din 
fabrici și uzine.

Este de la sine înțeles că rolul im
portant pe care organizațiile de 
partid din întreprinderi l-au avut in 
pregătirea adunărilor generale ale sa
lariaților nu a încetat odată cu des- 
fășurarea lor. Lor le revine îndato
rirea de a întreține pe mai departe 
un climat favorabil dezvoltării ini
țiativei creatoare a colectivelor, fruc
tificării operative a ideilor și propu
nerilor valoroase făcute de munci
tori, ingineri și tehnicieni, de a ur
mări in permanență cum sfrit apli
cate, combătînd orice tendință de a 
ignora importanța valorificării ime
diate, cu efecte maxime pentru acti
vitatea economică, a posibilităților și 
rezervelor producției scoase la iveală 
In adunările generale.

De La idee la practică — pe dru
mul cel mai scurt ! Aceasta trebuie 
să fie deviza care sâ anime activita
tea tuturor factorilor din întreprin
deri, centrale industriale și ministere, 
de care depinde valorificarea neîn- 
tîrziată a „capitalului" de propuneri 
prețioase dezvăluit de partieipanții la 
recentele adunări ale salariaților. in 
interesul încheierii cu succes a pia
nului pe acest ultim an al cincinalu
lui și asigurării unui start cît mal 
bun producției din anul viitor»



viața internațională
Senatorul Stephen Young 

cere retragerea 
trupelor americane 

din Europa occidentală

PEKIN

Sub lozincile „Nu arme britanice pentru regimurile rasiste”, „Nu sprijin bri
tanic pentru apartheid", la Londra a avut loc recent o demonstrație îm
potriva intenției guvernului englez de a livra arme Republicii Sud-Afri

cane

WASHINGTON 16 (Agerpres). - 
Senatorul democrat Stephen Young 
a cerut, într-o declarație făcută pre
sei, retragerea imediată a trupelor 
americane din Europa occidentală. 
„Este o sfidare absurdă la adresa con
tribuabililor americani faptul că, la 
mai bine de un sfert de veac după 
sfîrsitul celui de-al doilea război 
mondial. Statele Unite continuă să 
mențină 320 000 de militari și aproa
pe 290 000 de membri ai familiilor lor 
în Europa apuseană", a spus Young.

LAGOS
DINTRE U.R.S.S

Miting în sprijinul mișcării
de eliberare din Namibia

LAGOS 16 (Agerpres).— Din iniția
tiva Comitetului de solidaritate cu 
popoarele din Asia și Africa, în capi
tala Nigeriei a avut loc sîmbătă un 
mare miting de protest împotriva in
tențiilor guvernului britanic de a 
relua livrările de armament către re
gimul rasist de la Pretoria. La această 
manifestare au participat reprezen
tanți ai muncitorilor, funcționarilor și 
studenților din Lagos.

Participanții au adoptat, In unani
mitate, o rezoluție în care se cere 
guvernului federal nigerian să se re
tragă din Commonwealth, dacă gu
vernul de la Londra nu-și va revizui 
hotăririle sale privind livrările de 
arme către Republica Sud-Africană. 
Rezoluția scoate in evidență necesi
tatea acordării de sprijin mișcării de

eliberare a poporului din Namibia 
(Africa de Sud-Vest).

★
SYDNEY. — „Australia nu are nici 

un fel de intenții de a intra într-o 
alianță defensivă cu Republica Sud- 
Africană", a declarat ministrul afa
cerilor externe australian, William 
McMahon, intr-un interviu transmis 
sîmbătă seara de posturile de televi
ziune. Ministrul australian a precizat 
că guvernul țării sale nu va livra 
arme Republicii Sud-Africane.

$1 R. P. CHINEZA•
PEKIN 

TASS și _
Pekin a sosit Leonid Iliciov, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, noul șef al delega
ției guvernamentale sovietice la con
vorbirile dintre U.R.S-S. și R.P. Chi
neză în probleme care interesează 
ambele părți. Vasilii Kuznețov, fostul 
șef al delegației sovietice, s-a întors 
la Moscova la recomandarea medici
lor. din motive de sănătate, după 
cum precizează cele două agenții, re- 
luîndu-și activitatea de prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe.

Pe aeroportul din Pekin. Leonid 
Iliciov a fost întimpinat de Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R.P. Chineze, șe
ful delegației guvernamentale chineze 
la tratativele dintre R.P. Chineză și 
U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.

16 (Agerpres).— Agențiile 
China Nopă anunță că la

„LE MONDE"

TAILANDA

Ciocniri violente
intre forțele patriotice 

și trupe 
guvernamentale

BANGKOK 16 (Agerpres). — în re
giunile de nord ale Tailandei conti
nuă să ia amploare acțiunile forțe
lor patriotice tailandeze, relatează 
din Bangkok corespondenții agenți
ilor de presă. în cursul zilei de sîm- 
hătă, scrie agenția France Presse, in 
localitatea Kongohi (provincia Tak), 
și în împrejurimi au avut loc cioc
niri violente între patrioți și forțele 
guvernamentale.

agențiile de presă transmit

Semnificația noii remanieri 
a guvernului norvegian

OSLO 16 (Agerpres). — Noua re
maniere guvernamentală (a doua în 
acest an), la care a procedat vinerea 
trecută premierul norvegian, Per 
Borten, ar ilustra, In opinia observa
torilor, fragilitatea coaliției, consti
tuită în urmă cu 5 ani. In ultimul 
timp, criticile la adresa actualului 
guvern au devenit din ce în ce mai 
frecvente în presa norvegiană. Anu
mite ziare se întreabă dacă n-a venit 
timpul unor schimbări esențiale în 
viața politică a țării. Poate că necesi
tatea unor schimbări, relevată de pre
sa norvegiană, subliniază cotidianul 
francez „Le Monde", este urmarea 
logică a rezultatului alegerilor legis
lative de anul trecut, cînd cele patru 
partide aflate la putere și-au văzut 
redusă majoritatea parlamentară.

Coaliția guvernamentală este fră- 
mîntată de neînțelegeri și contradic
ții. Nu este ușor să se elaboreze o

politică dară și eficace, acceptată de 
patru partide al căror singur factor 
de apropiere este opoziția lor față de 
social-democrați. Acest guvern de 
coaliție, apreciază „Le Monde", care, 
spre surprinderea generală, a reușit 
să se mențină cinci ani, n-a știut să 
elaboreze o politică comună de am
ploare și se vede, în mod constant, 
obligat să încerce o conciliere a 
punctelor de vedere ale celor patru 
partide care îl compun. O fracțiune 
a Partidului liberal dorește să se re
tragă din coaliție, apreciind-o a fi 
orientată prea la dreapta.

Un sfert de veac de la

Se împlinește astăzi un sfert 
de veac de la proclamarea Re
publicii Indonezia. Ziua de 17 
august 1945, cînd a fost scutu
rat jugul colonial, a deschis în 
fața poporului indonezian per
spectiva făuririi unei vieți li
bere, a dezvoltării independente 
a Indoneziei.

Aflat pe rind sub opresiunea 
colonialiștilor olandezi, portu
ghezi, englezi șl japonezi, po
porul indonezian a înfruntat 
timp de aproape patru secole pe 
asupritori, înscriind pagini de 
eroism în lupta pentru libertate 
și independență națională. Me
morabilele răscoale din Iawa și 
Sumatra din secolul trecut și-au 
găsit continuare în lupta mase
lor largi din Indonezia din tim
pul celui de-al i* 
mondial împotriva 
război japoneze.

După dobîndirea 
ței, pentru poporul 
urmat o perioadă de eforturi 
susținute pentru lichidarea moș
tenirii colonialiste, pentru dez
voltarea potențialului economic 
al țării, valorificarea bogățiilor 
solului și subsolului, crearea u- 
nei baze industriale moderne. 
Ca urmare, pe harta țării au a- 
părut importante obiective in
dustriale (complexul siderurgic 
de la Cilegon. fabrici de ciment, 
textile, bunuri de larg consum), 
o amplă rețea de irigații etc. 
Pentru viitor se prevede dez
voltarea multilaterală a agricul
turii și a obiectivelor industriale 
aferente. Astfel, vor fi construi
te fabrici și unități meșteșu
gărești pentru producția de în
grășăminte, de unelte și mașini 
agricole. Totodată, se manifestă 
interes pentru construirea de 
întreprinderi textile, întreprin-

doilea război 
mașinii de

independen- 
indonezlan a

deri producătoare de anvelope, 
hîrtie, materiale de construcție.. 
Se prevede să se dea atenție 
exploatării petrolului, gazului 
metan, mineralelor — zinc, 
bauxită, cupru, nichel, sulf, 
mangan, aur, argint, diamante și 
cărbune.

în progresele realizate de In
donezia în anii de după elibera
re au avut un rol important mo
bilizarea tuturor forțelor vii, să
nătoase, ale națiunii, realizarea 
unei largi unități. Represiunile 
împotriva comuniștilor, a altor 
forțe democratice și progresiste, 
persecuțiile care continuă și în 
prezent nu pot decît să slăbeas
că unitatea națională, capacita
tea țării de a se dezvolta de si
ne stătător pe calea progresului.

Călăuzit de profunde senti
mente de solidaritate față de 
toate forțele antiimperialiste, 
poporul român a urmărit cu 
profundă simpatie lupta poporu
lui indonezian pentru scutura
rea jugului colonial și eforturile 
6ale Îndreptate spre transfor
mări progresiste. El dezaprobă 
Insă toate acțiunile represive fa
ță de forțele democratice indo
neziene.

între România și Indonezia 
s-au statornicit și dezvoltat re
lații în domeniile economic, co
mercial. cultural și științific, pe 
baza principiilor egalității, res
pectării independenței și suve
ranității naționale, neameste
cului în treburile Interne și a- 
vantajului reciproc. Asemenea 
relații, în spiritul coexistenței 
pașnice, sint în folosul ambelor 
țări și popoare, al luptei anti- 
imoeriallste. al apărării păcii.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Indoneziei, poporul român 
transmite poporului indonezian 
urări de prosperitate și pace.

Un val de neliniște și de 
Îngrijorare a cuprins Brazi
lia, cînd la Rio de Janeiro 
s-a aflat despre manevrele 
unor cercuri de afaceri 
nord-americane de a reîn
cepe faimosul „război al ca
felei solubile".

Cu numai trei luni In 
urmă, Asociația națională 
americană a cafelei (A.N.C.) 

o declarație In 
că acceptă po- 

în disputa
făcuse 
sensul 
ziția Braziliei 
„solubilei", lăsînd astfel să 
se creadă că dosarul ar fi 
fost definitiv clasat. A fost 
însă o iluzie : sub pre
siunile lui „General Foods"
— care controlează jumăta
te din consumul de cafea 
din S.U.A. — președintele 
comisiei financiare a Came
rei Reprezentanților, Wilbur 
Mills, a cerut în Congres re
deschiderea acestui dosar.

în proiectul de rezoluție 
prezentat de Mills se cere
— nici mai mult, nici mai 
puțin — docît retragerea 
Statelor Unite din Organi
zația internațională a cafe
lei (O.I.C.), în cazul că 
Brazilia nu va consimți să 
majoreze taxele asupra ex
porturilor de cafea solubilă 
pe piața nord-americană de 
la 13 la cel puțin 30 de cenți 
pe livră.Altfel spus, Brazi
liei i se dă un ultimatum să 
la o măsură de natură să 
restrîngă propriul export în 
S U.A.. în caz de refuz. 
O.I.C. este amenințat cu li
chidarea. fiindcă S.U.A. stnt 
cel mai mare consumator de 
cafea, absorbind singure a- 
proape jumătate din expor
turile mondiale. Or, cu toate 
lipsurile sale, O.I.C. reuși
se. cel puțin în parte, prin 
sistemul său de cote anuale 
de export, să disciplineze 
piața cafelei, oferind pro
ducătorilor o anumită ga
ranție de plasament și de 
preț. Firește, revenirea la 
haosul anterior ar aduce 
serioase prejudicii țărilor 
latino-americane și în spe
cial Braziliei — principalul 
producător și exportator de 
cafea din lume. Cum viața 
politică americană este 
dominată. In nrezent. de 
febra preelectorală, observa
torii de presă occidentali 
nu exclud posibilitatea cn 
iobby-ul cafelei solubile — 
al cărui exponent este Mills

York. El ur-

care.

Consiliului Național
al P. C. din India

Dosarul cafelei solubile
și cercul vicios al unor

contradicții insolubile

Reprezentantul Republi
cii Arabe Unite pe lingă 
O.N.U., Mohammed el Zayyat, a 
sosit sîmbătă la New
mează să aibă, începînd de luni, o 
serie de întrevederi cu Gunnar Jar
ring, reprezentantul personal al se
cretarului general al O.N.U. In Ori
entul Apropiat.

intersecția a două mari
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aceste riscuri 
a 

nefavorabile ale

Două incidente * au pr<xiu* 
în noaptea de sîmbătă spre duminică 
în Irlanda de Nord. La sediul centru
lui de recrutare pentru marina brita
nică, din centrul Belfastului, a ex
plodat o bombă, care a provocat dau
ne importante clădirii. Două persoana 
au fost rănite. Al doilea incident a 
avut loc intr-un oartier al capitalei 
nord-iriandeze, cînd un grup de per
soane au deschis foc asupra unul 
automobil al poliției. Nu s-au înre
gistrat victime.

La Lagos a fost dat pu
blicității un decret31 »uvernu- 
lui nigerian care prevede menținerea 
sau reîncadrarea tuturor funcționari
lor de stat „care au fost ostili în tre
cut guvernului federal". Decretul se 
referă la perioada războiului civil, 
încheiat anul trecut. Se apreciază că 
numărul persoanelor care vor bene
ficia de prevederile decretului va fi 
foarte mare, deși el se va aplica se
lectiv.

Guvernul Insulelor Baha
mas sa ^ntrunit sîmbătă intr-o șe
dință extraordinară pentru a formula 
un nou protest față de planurile Pen
tagonului de a scufunda 2 675 tone 
de gaze toxice în apropierea acestui 
arhipelag.

La Zagreb au luat sfîrșit 
lucrările Comitetului exe
cutiv al Organizației mon
diale a filmului de anima
ție. In funcția de președinte a fost 
aleasă Franțoise Jaubert (Canada), 
Iar ca vicepreședinți : John Halas 
(Marea Britanie). Ion Popescu-Gopo 
(România), William Littlejohn 
(S.U.A.), Ivanov-Vana

președintelui

NEW DELHI 16 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția Press Trust of 
India, autoritățile locale din statul 
Uttar-Pradesh l-au arestat pe Shripat 
Amrit Dange, președintele Consiliului 
Național al Partidului Comunist din 
India, împreună cu alți 8 membri ai 
acestui partid-

Shripat Amrit Dange a fost arestat 
In localitatea Lucknow, unde se afla 
pentru a conduce marșul participan- 
ților care revendică împărțirea la ță
rani a pămînturilor unuia dintre cei 
mai mari magnați din India.

— să obțină cîștig de cauză. 
Guvernul brazilian nu s-a 

lăsat însă intimidat de a- 
vertisment Reacția sa a fost 
calmă, dar fermă. Autorită
țile braziliene au declarat că 
sint hotărâte să respingă e- 
ventualele noi cereri de 
a-și descuraja producătorii 
de cafea solubilă prin mă
suri fiscale, considerînd a- 
cest litigiu încheiat din mo
mentul acceptării de către 
A.N.C. a statu quo-ului. Po
ziția guvernului este susți
nută nu numai de cercu
rile de afaceri, ci și de pă-

turtle largi ale opiniei pu
blice, de milioane de brazi
lieni al căror destin este le
gat prin nenumărate fire 
de cafea. Este doar cunos
cut că „boabele cafenii" a- 
sigură țării mal bine de 
jumătate din veniturile in 
valută. Fără aceste venituri, 
Brazilia nu ar avea cu ce 
să-și cumpere grîul necesar 
hranei populației sau mași- 
nile-unelte capabile să asi
gure progresul economiei 
naționale, fără a mai vorbi 
de pericolul creșterii șoma
jului.

Dacă nici un alt produs nu 
aduce Braziliei mai mari ve
nituri externe, în mod para
doxal tocmai acest produs 
ti provoacă și cele mai mari 
prejudicii. Scăderea prețu
lui cafelei boabe pe piața 
mondială cu numai un cent 
înseamnă pentru Brazilia 
pierderi de 24 milioane de 
dolari în rezervele de aur și 
devize. Calea de a se pun»

(U.R.S.S.). în funcția de secretar ge
neral al Organizației mondiale a fil
mului de animație a fost ales Marin 
Pârâianu (România). Comitetul exe
cutiv a hotărit ca festivalul mondial 
al filmului de animație din anul 1971 
să fie organizat în Franța, la Annecy.

După cum anunță ziarul 
englez „Sunday Express", 
Marea Britanie va lansa 
la începutul lunii septembrie, de la 
baza Woomera din Australia, un sate
lit artificial. Având o greutate de 
aproximativ 100 de kilograme, vehi
culul spațial, ou echipament științific 
la bord, va fi plasat pe o orbită cir- 
cumterestră cu ajutorul unei rachete 
de tipul „Black Arrow". Va fi pentru 
prima oară când un satelit britanic 
va fi lansat cu o rachetă engleză. 
Pină acum, rachetele de lansare erau 
americane.

Centenarul proclamării 
Romei drept capitală a Ita
liei va fi sărbătorit oficial la 20 sep
tembrie a.c. Ceremonia solemnă va 
avea loc în aula Camerei Deputaților, 
cu participarea președintelui repu
blicii, a membrilor Parlamentului și 
a altor personalități, informează pre
sa italiană.

Creșterea nivelului ape 
lor Dunării in Ungaria. 10 
ultimele două zile, oa urmare a ploi
lor torențiale căzute în Austria și 
Cehoslovacia, nivelul apelor Dunării 
a crescut pe teritoriul Ungariei, atin- 
gind pe alocuri cote record pentru 
acest an. Duminică, la Budapesta, 
nivelul fluviului a atins 665 cm, ape
le acoperind șoselele de pe malurile 
fluviului.

Autoritățile braziliene au primit un mesaj din Uni 
țJU(jy care le cere să facă presiuni asupra guvernului de la Montevideo 
pentru a obține eliberarea deținuților politici in schimbul vieții consulului 
Dias Gomide. Mesajul este semnat de organizația clandestină care și-a atribuit 
răpirea consulului brazilian și a doi funcționari americani. Găsit într-o cutie 
poștală din Porto Alegre, mesajul fixează un termen de 72 de ore, începînd 
de sîmbătă la ora 14 GMT, pentru satisfacerea cererii autorilor lui, amenin- 
țînd că, în caz contrar, diplomatul brazilian va fi executat. Autoritățile brazi
liene procedează în prezent la verificarea autenticității mesajului.

Agențiile de presă anunță că 
medicul brazilian dr. Zerbjnl a 
realizat la un spital din Sao 
Paulo un nou tip de intervenție 
chirurgicală pentru a salva viața 
unui bolnav care a suferit un 
infarct al miocardului. Pacientul. 
Antonio Sotto, a putut părăsi 
spitalul la zece zile după opera
ție. Intervenția chirurgicală a 
constat în prelevarea unei por
țiuni de venă d.e la un picior și 
plasarea ei tntre aortă și artera 
atinsă, care iriga inima, ocolind 
astfel zona bolnavă. Pacientul se 
află în stare perfectă.

A fost dat In exploatare 
primul turn de televiziune 
din Doha, caPitala emiratului 
Qatar. Noua stație de emisie are o 
putere de 50 de wați și este prima 
etapă a unui program care urmează 
să fie realizat pină la sfîrșitul anului 
viitor. Rețeaua de televiziune ce se 
va construi va deservi întreaga zonă 
a Golfului Persic.

Moartea navigatorului 
solitar Edward Kneale, 
la bordul yachtului său, a încercat să 
ajungă din Marea Britanie pe coas
tele Irlandei, se datorește inaniției 
— aceasta este concluzia echipei de 
medici care au procedat La autopsia 
cadavrului.

Imagine din timpul recentelor ciocniri intre demonstranți și poliție, cu pri
lejul grevei generale a muncitorilor din Santiago de Chile, declarată in 
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la adăpost de 
este eliminarea treptată 
efectelor 
monoculturii. Tocmai în a- 
cest scop. Brazilia și-a creat 
o industrie de cafea solu
bilă. Pe lingă faptul că 
contribuie la reducerea fa
buloaselor stocuri acumula
te (întrucît un kilogram de 
cafea solubilă NES — 
„înghite" trei kilograme de 
boabe), această industrie a 
creat noi locuri de muncă, 
diminuînd armata șomerilor.

Dar chiar din momentul 
In care primele cutii de

NES brazilian au apă
rut pe piața nord-america- 
nă, marile firme care im
portă cafea boabe și le 
transformă în S.U.A. In 
NES au făcut front co
mun împotriva noului venit, 
acuzîndu-1 de „concurență 
neloială". Pentru a-și pro
teja propriile profituri, mo
nopolurile nord-americane 
exercită puternice presiuni 
și recurg la tot felul de a- 
menințări, în scopul de a de
termina Brazilia să renunțe 
Ia un important sector al 
noii sale industrii. „Stran
gularea din afară", cum a 
numit-o economistul brazi
lian Celso Furtado, a de
venit una dintre principalele 
cauze ale actualului impas 
In care se află atît Brazilia 
cît și celelalte state latino- 
americane.

în dosarul cafelei își gă
tește ilustrare întreaga „cri
ză a subdezvoltării" acestei 
regiuni. Din America La-

PRETUTINDENI
DAR PENTRU TINERELE 

PERECHI

Austria, proaspeții căsăto- 
autohtonl și străini, bene

ficiază de curind de un dar fă
cut de căile ferate. în baza unei 
recente ordonanțe, mirii care 
doresc să călătorească cu trenul 
pot cumpăra, in oursul prifnedor 
două luni de la contractarea că
sătoriei, un singur bilet. Cu o 
singură condiție — voiajul În
treprins trebuie să depășească 
distanța de 50 kilometri.

TELEVIZIUNEA 
Șl CIRCULAȚIA

La
bulevarde din capitala Poloniei 
au fost montate de curind pri
mele camere de televiziune pen
tru supravegherea circulației. 
Micul ecran oferă in orice mo
ment agenților însărcinați cu di
rijarea traficului rutier tabloul 
situației din punctele de intensă 
circulație, permițind intervenția 
promptă in cazul necesității des
congestionării ei.

Camerele de televiziune au 
fost fabricate la uzina de apa
rate de televiziune din Varșovia.

MAGISTRALA 
TRANSSAHARIANA

Experți ai O.N.U- au terminat 
recent proiectul construirii unei 
magistrale transsahariene, care 
să unească intre ele Algeria, 
Mali și Nigerul. Drumul va avea 
o lungime totală de 2 840 km și 
urmează să fie construit în 7-8 
ani. Traseul proiectat pornește 
de la El Golea in Algeria, tra
versează oaza In Salah și se 
bifurcă la Tamanrasset. O bandă 
va merge pină la Goa (Niger), 
în timp ce cealaltă va atinge In 
Gall (Mali). Magistrala va reuni 
drumurile terestre și fluviale e- 
xistente în statele Africii occi
dentale. Construirea acestui 
drum va aduce numeroase avan
taje în domeniul agriculturii, tu
rismului. industriei și transpor
turilor.

Traversarea Saharel, care ac
tualmente este mai de grabă o 
expediție decât un voiaj, va de
veni, grație proiectatei rute 
transsahariene, o călătorie sigu
ră, plăcută.

LEONARDO DA VINCI 
FRUSTRAT" DE UN NOU 

BREVET

tină, unde exploatează o 
bună parte a resurselor ma
teriale și umane, monopolu
rile nord-americane au scos 
întotdeauna mari profituri. 
Indiferent dacă a fost vor
ba de cafea sau banane, de 
petrol sau aluminiu sau de 
oricare alt produs pe care 
11 puteau obține In condi
ții avantajoase, companiile 
nord-americane au fost pre
zente, ajungînd, in cele din 
urmă, să controleze cvasi- 
totalitatea operațiunilor din 
principalele sectoare ale e- 
conomiei latino-americane.

Dependența față de mare
le capital din nord acționea
ză ca o frînă pentru mersul 
Înainte al continentului la- 
tino-american și ca o imen
să pompă aspiratoare de 
profituri pentru monopolu
rile din S.U.A. Fiecare do
lar investit la sud de Rio 
Grande aduce companiilor 
din Statele Unite un benefi
ciu de trei dolari ; investi
țiile străine, acționînd ca 
un fel de doping pentru e- 
conomia Americii Latine, 
estompează racilele ei fun
damentale și prelungeș
te agonia vechilor structuri. 
Pe de altă parte, plasamen
tele de capital străin inten
sifică monoculture, *ceea ce 
permite monopolurilor din 
nord să cumpere ieftin și 
să vîndă scump. Pierderile 
țărilor latino-americane de 
pe urma așa-numitei „foar
feci a prețurilor" îndepăr
tează și mai mult perspec
tiva relansării economice șl,

prin urmare, accentuează 
dependența față de vecinul 
din nord.

Opinia publică latino-a- 
mericană devine tot 
conștientă de faptul că 
gurul drum care duce 
ieșirea din situația de 
nizor de materii prime 
cel al industrializării. 
„Lupta țărilor latino-ameri
cane pentru a frîna proce
sul de deteriorare a rapor
tului de schimb — scrie în 
acest sens ziarul argenti- 
nean „Clarin" — face parte 
din lupta pentru emancipa
re națională. Calea este cea 
a industrializării, începînd 
cu sectoarele de bază, care 
va lichida dependența față 
de factorul extern. Orice 
altă formulă, conchide zia
rul citat, constituie o nouă 
frustrare".

Popoarele latino-america
ne depun, de altfel, de 
mai multă vreme eforturi 
susținute în vederea creării 
unei industrii naționale ca
pabile să determine progre
sul lor economic și social. 
Dar, așa cum dovedește și 
disputa cafelei solubile, mo
nopolurile nord-americane 
recurg Ia toate mijloacele 
din bogatul lor arsenal de 
constrîngere și intimidare 
pentru a împiedica dezvol
tarea industrială a acestor 
țări, pentru a le menține in
tr-o stare de dependență.

Pe întreg continentul la- 
tino-american se extinde, 
însă, opoziția față de a- 
mestecul brutal aii imperia
lismului nord-american in 
treburile interne ale țărilor 
de la sud de Rio Grande. 
Sentimentul demnității na
ționale. grija față de apă
rarea independenței și su
veranității statelor se fac 
tot mai simțite în rindul o- 
p in iei publice. Viața de
monstrează că dezvoltarea 
țărilor rămase in urmă sub 
raport economic poate fi a- 
sigurată numai de relații 
internaționale în care baza 
legăturilor dintre state o 
reprezintă respectarea in
dependenței și suveranității, 
egalitatea dintre parteneri, 
avantajul reciproc, neames
tecul in treburile interne ale 
altor țări.

O recentă descoperire a unul 
specialist britanic în probleme 
de istorie a aeronauticii, d-nul 
Charles Gibbs-Smith, a infirmat 
datele In conformitate cu care 
Leonardo da Vinci, marele ge
niu al Renașterii, ar fi fost pri
mul om care ar fi făcut schița 
unui elicopter.. Cercetătorul bri
tanic a descoperit Intr-un ma
nuscris flamand, datînd din 
1325 șl aparținind Bibliotecii 
din Copenhaga, o schiță a unui 
elicopter-jucărie, care precede 
cu peste 150 de ani desenele lui 
da Vinci.

Acum, așa cum a declarat 
specialistul britanic, se așteaptă 
o serioasă polemică pe care 
o vor lansa „apărătorii" creați
ilor lui da Vinci, care s-ar vedea 
obligați „să piardă un al doilea 
brevet de invenție" ; primul a 
fost „pierdut" după o altă des
coperire recentă, în urma căreia 
s-a dovedit că nu Leonardo da 
Vinci ar fi fost primul inventa
tor al tancului.

Fără a încerca să diminueze 
faima marelui geniu al secolului 
15, cercetătorul britanic a căutat 
să arate că, deși Leonardo da 
Vinci a lăsat 500 schițe și nume
roase manuscrise ce redau cu 
ingeniozitate tot felul de aparate 
de zbor, teoria sa asupra zboru
lui a fost „mai mult de natură 
emotivă decît rațională" ; Leo
nardo da Vinci — a arătat în 
continuare cercetătorul britanic 
— nu și-a supus munca de cer
cetare închinată aeronauticii 
aceleiași severe discipline de 
creație pe care și-a impus-o In 
celelalte 18 meserii profesate.

CABINA 
DE ANTRENAMENT 

PENTRU CONDUCĂTORII 
AUTO

Luna aceasta pe piața niponi 
va apărea o cabină de antrena
ment a viitorilor conducători 
auto- Inspirată de cabinele pen
tru instruirea piloților, această 
cabină fixă este prevăzută cu 
toate comenzile aflate la bordul 
mașinilor.
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