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0 cerință obiectivă a măreței opere pe care o înfăptuim
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Dintotdeauna partidul nostru a 
abordat și soluționat problemele teo
retice și Ideologice majore m inse
parabilă legătură cu practica, cu 
viața. Intre aceste probleme se în
scriu, pe prim plan, raporturile com
plexe și dinamice între existența și 
conștiința socială în condițiile edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Principiile de bază ale 
dialecticii materialist-iStorice — o- 
puse idealismului speculativ și empi
rismului pragmatic — precum și bo
gata experiență politica ’ '
in decenii de luptă 
călăuzesc neabătut ț 
spre o tratare 
multilaterală. a- . 
profundată și no
vatoare a schim
bărilor calitative 
pe care milenarul 
raport dintre exis
tența și conștiința 
socială le cunoaș
te în epoca ce a 
urmat victoriei 
depline și defini- ■ 
tive a socialismu
lui. în etapa istorică nouă în care a 
intrat țara noastră.

_ După cum se știe, Congresul al 
X-lea al partidului a subliniat că. o 
dată cu dezvoltarea forțelor de pro
ducție și ridicarea nivelului de trai, 
o importanță deosebită pentru înde
plinirea sarcinii fundamentale a dez
voltării multilaterale a noii orinduirf 
are intensificarea activității de edu
cație, dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, promovarea unei ati
tudini combative, militante împotriva 
concepțiilor retrograde, mistice, a 
influențelor Ideologiei străine, împo
triva mentalităților înapoiate, for
marea trăsăturilor etice corespunză
toare noilor relații statornicite in so
cietate.

In concepția partidului nostru co
munist făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate constituie un 
rezultat al participării active, con
știente și competente a fiecărui mem
bru al societății la marea operă de 
creare a unei baze tehnico-economice 
moderne, eficiente, cu înalt randa
ment, de înflorire a științei, culturii, 
artei, de aplicare consecventă a prin
cipiilor eticii socialiste în raportu
rile dintre oameni. Este vorba, așa-

acumulată 
i revoluționară, 
partidul nostru

dar, de aspecte care vizează întreaga 
arhitectură a conștiinței sociale și in
dividuale, corelația armonică dintre 
individ șl societate, dintre cerințele 
societății și acelea ale personalității.

In actuala etapă de dezvoltare a 
societății noastre — dinamizată de 
obiectivele noului plan cincinal, de 
amplele măsuri privind perfecționa
rea organizării și conducerii vieții 
economice și sociale, lărgirea de
mocrației socialiste — crește in mod 
deosebit rolul- tuturor elementelor 
componente ale conștiinței .socialiste, 
sporește importanța înțelegerii de 
către fiecare cetățean a interdepen-

INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII IDEOLOGICO-EDUCATIVE 
PENTRU FORMAREA OMULUI NOU SE IMPUNE CA 0 LEGE 
A ACTUALEI ETAPE DE EDIFICARE A NOII ORÎNDUIRI 

SOCIALE

denței stricte dintre satisfacerea in
tereselor, a aspirațiilor personale și 
eforturile energice pentru realizarea 
perseverentă a obiectivelor progresu
lui general al societății definite de 
către cel de-al X-lea Congres al par
tidului, materializate in prevederile 
planului cincinal 1971—1975 și in li
niile directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 1976— 
1980.

Trebuie să remarcăm, în această 
ordine de idei, că transformarea ne
cesităților și posibilităților obiective 
ale progresului social-istoric in reali
zări practice corespunzătoare este le
gată direct de procesul conștientiză
rii acestor necesități de către oameni, 
de către mase. Cu alte cuvinte, cerin
țele legilor obiective ale dezvoltării 
sociale trebuie să-și găsească ecou 
in conștiința, în sistemul motîvațio- 
nal al oamenilor, deoarece, așa cum 
releva Engels „în istoria societății 
factorii activi sint numai oamenii, în
zestrați cu conștiință, care acționează 
cu rațiunea sau cu pasiunea in ve
derea unor scopuri anumite. La in
divid toate imboldurile acțiunilor tre
buie să treacă in mod necesar prin 
mintea lui, să se transforme în mo-

Preocupări
de vacanță
O minte inspirată a 

dat noilor orașe pontice 
nume planetare — Ve
nus, Saturn, Jupiter — 
călătorul nou venit aici 
avind realmente senti
mentul că străbate ți
nuturi mirifice, in care 
din pămintul gol au iz
bucnit piscurile case
lor multicolore, păduri 
și grădini, lacuri al
bastre și șosele argin
tii, înconjurate de un 
nesfirșit cordon de ni
sip spălat necontenit 
de mare. Neptun, urbe 
admirabil denivelată 
pe coline netede și pa
jiști proaspete printre 
paralelipipede uriașe, 
a și fost numită de o 
gazetă străină „cetate 
astrală".

Aici, plaja e uneori 
îngustată de veșnica 
mușcătură a talazuri
lor și locul ii adună pe 
oameni parcă mai 
mult, confesiunile re
ciproce sint mai iuți și 
mai destinse ca in alte 
părți. Prietenul nostru, 
medicul cardiolog, vine 
in zori, învelit in cear
ceaf, ți pleacă uscat, 
posac, cind soarele dă 
spre asfințit. Rămine 
tolănit in muțenie cea
suri întregi, nu citește 
nimic, schimbă rar 
cite o anecdotă, iar 
dacă cineva ii cere un 
sfat la vreo durere te 
face că doarme. „Eu — 
zice — vreau o vacan
ță completă, să uit to
tul, să nu aflu nimic, 
să mă rup de lume, să 
stau în soare, cu alte 
cuvinte să mă regene
rez, că destul am mun
cit șl voi mai munci, a- 
cesta e spațiul meu 
mort". Inginerul de 
mine, care-i e frate, se 
miră că cineva Iși poate 
dori in viață spații

moarte : face și el pla
jă, se zbenguie în mare, 
joacă tenis, dar și-a a- 
dus. pentru ceasurile de 
seară, citeva din căr
țile cu care a rămas in 
restanță și pe care ne- 
vastă-sa i le ascunde 
din cind in cind în ni
sip. ca nu cumva să le 
citească și sub umbre
lă, în timp ce ea, bron- 
zindu-se cu ochii în
chiși, nu l-ar observa. 
Ofițerul iși începe 
ziua inșiruindu-și cei 
trei băieți înalți și 
subțirei pentru o vese
lă gimnastică, după 
care purced împreună 
la un campionat de șah 
in familie. După două 
zile de tihnă, secreta
rul consiliului popular 

' al unuia din județele 
noi a jertfit o zi de 
plajă și s-a repezit 
pină la Constanța să le 
facă o vizită arhitecți- 
lor dobrogeni pentru 
niște frămintări edili
tare de-ale noastre „să 
văd cum oare au iz
butit ei să...“. Cineva 
desenează, pe o plan
șetă improvizată, cu
cerit pesemne de stră
lucirea peisajului ; in
tr-un loc umbrit, cîțiva 
bărbați discută, cu be
rea rece alături, o pro
blemă tehnică și unul 
face niște semne pe 
nisip, in timp ce altul 
îi spune fetiței „ia 
du-te fuguța pină in 
cameră și adu lui tă- 
ticu stiloul și o foaie 
de hirtie".

La vila 
seara, in 
streșinilor blonde și a 
dalelor de marmură, 
în fotolii de răchită, in 
timp ce aspersoarele 
pulverizează, frăge
zind frunzișurile, con
deieri mai tineri isi 
ceartă cordial mal

scriitorilor, 
răcoarea

vîrstnicul coleg care 
zăbovește și aici înde
lung asupra colii albe 
de hirtie. Mă odihnesc 
scriind — se apără 
zimbind — am de is
prăvit o povestire. Lă- 
sați-o incolo de poves
tire — zice unul — 
bucurați-vă de liniște, 
de soare, de Marea 
Neagră ! Mă bucur de 
viață — răspunde — și 
drămui timpul, mai am 
de scris cam o sută de 
cărți și nu știu dacă-mi 
va ajunge vremea. Dar 
vacanța-i, vacanță — 
filozofează grav care
va — tot omul ce mun
cește are acuma drep
tul la odihnă. Așa e — 
admite interlocutorul
— numai că flecare 
are dreptul să se odih
nească așa cum ii vine 
mai bine. Vacanța nu 
ne poate nici schimba, 
nici întrerupe existen
ța. $i apoi — iși amin
tește și ne amintește
— tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care are și 
dumnealui vacanță, ca 
orice om al muncii din 
țara asta, cum s-a o- 
dihnit ? Intr-o zi a fă
cut o vizită de lucru 
in stațiunile litoralu
lui, in cealaltă a fost 
la Tulcea, pe urmă a 
participat la ședința 
Comitetului Executiv, 
a primit delegații, am
basadori străini, ne-a 
făcut cinstea să se in- 
tilnească și să discute 
și cu noi. scriitorii...

Ei o clipă, in grădina 
vilei, e tăcere, și se 
aude vuietul mării 
care-și trimite valurile 
spre țărmuri, veșnic 
nemulțumită de sine, 
niciodată Istovită.

Valentin 
SILVESTRU

bilurî ale voinței sale ca să acțio
neze".

Conștiința indivizilor — considerați 
în grupuri, pături, clase sociale, na
țiuni — opiniile, atitudinile, compor
tamentele, stările de spirit, mentali
tățile individuale și sociale exprimă 
INTERACȚIUNEA dintre necesitățile 
obiective și gradul de înțelegere a 
acestora.

Determinismul social obiectiv nu 
poate fi conceput decit in strinsă le
gătură cu activitatea conștientă a oa
menilor. tot astfel cum aceasta se in
tegrează firesc in cadrele determinis
mului. Un determinism social care 

exclude conștiința 
și motivația uma
nă poartă carac
teristicile determi
nismului mecani
cist metafizic, fa
talist.

Determinismul 
materialist - dia
lectic și istoric, 
postulînd caracte
rul obiectiv ne
cesar al legilor so

ciale și ideea că ele se realizează prin 
intermediul activității oamenilor — 
ființe conștiente, înzestrate cu inte
ligență, voință, sentimente, cu capaci
tatea și libertatea de a alege — ia în 
considerație ca element esențial al di
namicii sociale conștiința indivizilor, 
grupurilor, claselor, națiunilor, ea în
săși socialmente determinată. în con
cepția materialist-dialectică, oamenii, 
aflați in structuri și situații sociale 
obiective, sint aceia care fac opțiuni, 
adoptă decizii, fixează scopuri, acțio
nează pe o direcție mai mult sau mai 
puțin convergentă cu cerințele ce de
curg din necesitățile societății și le
gile generale ale dezvoltării acesteia. 

Se știe, spre exemplu, că rolul de 
avangardă al proletariatului in revo
luția socialistă și apoi rolul conducă
tor al clasei muncitoare in procesul 
construcției socialiste și comuniste 
sint obiectiv determinate sub raport 
economic și sociologic.

Există desigur o coincidență între 
cerințele legilor obiective ale dezvol
tării sociale — care reclamă trecerea 
de la tipul capitalist la cel socialist 
de organizare socială — și interesele 
fundamentale ale clasei muncitoare, 
ale tuturor categoriilor de producă
tori de valori materiale și spirituale. 
Dar dacă această coincidentă nu este 
conștientizată, dacă nu ia forma unor 
interese, teluri și obiective sociale 
precis definite in funcție de contex
tul sociologic general și particular, 
dacă înțelegerea, conștiința acestei 
coincidențe nu devine motiv de ac
țiune practică a respectivei clase, a- 
tunci chiar cunoașterea legităților îsi 
pierde orice valoare, orice interes. 
Rolul factorului politic, al partidului 
marxist-leninist, al clasei muncitoa
re constă tocmai în a da curs nece
sităților sociale obiective, acționind 
prin pirghii politice, ideologice, edu
cative și organizatorice in sensul 
creării și susținerii energice a unei 
înalte conștiințe revoluționare a ma
selor.

întemeindu-și întreaga politică pe 
concepția marxist-Ieninistă — pe care 
o aplică creator la particularitățile 
țării noastre, la cerințele concrete ale

Petru PANZARU

Planul pe opt luni la producția i 
de construcții-montaj a fost in- l 
deplinit de colectivele unităților ’ 
Ministerului Construcțiilor In- ) 
dustriale cu cinci zile mai de- Z 
vreme, preliminîndu-se realiza- j 
rea. pină la sfirșitul acestei luni, ț 
a unei producții suplimentare în / 
valoare de 140 milioane lei. Ac- ț 
tivitatea constructorilor și mon- l 
torilor s-a materializat, în aceas- ’ 
tă perioadă, in punerea in func- i 
țiune a noi obiective și capaci- . 
tăți de producție. Un număr de ț 
șase obiective, printre care in- ' 
stalația pentru carton ondulat • 
de la Fabrica din Ghimbav, ate- 
licrul de pompe antiacide de la / 
Uzina de prototipuri și reparații j 
de utilaje chimice — Făgăraș, t 
noi suprafețe la serele de legu- ’ 
me de la Craiova și Oradea, ț 
planificate a fi terminate în tri- i 
mestrul IV, au fost date incă de ) 
pe acum în exploatare.

(Continuare în pag. a Il-a)

La recentul curs de perfecționare a 
anti enorilor, accentul a fost pus pe 
creșterea capacității de efort a jucă
torilor. In cele trei zile de lecții teo
retice și practice, de referate, teste și 
vizionări de filme documentare s-a 
subliniat mereu ideea că volumul, in
tensitatea și calitatea antrenamentelor 
trebuie să egaleze parametrii fotbalu
lui internațional dacă vrem ca acest 
obiectiv de prim ordin din munca teh
nicienilor și jucătorilor noștri să fie 
atins, iar în confruntările internațio
nale reprezentanții noștri să aibă a- 
ceiași sorți de izbîndă ca și partenerii 
lor de dispută

Problema nu este nouă. Dimpotrivă, 
nu de puține ori această lacună din 
pregătirea protagoniștilor gazonului 
a constituit obiectivul multor hotăriri 
și recomandări ale forului de specia
litate sau ale C.N.E.F.S. Este adevărat, 
însă, că tot de atitea ori ea a fost 
privită cu rezerve de antrenori, in 
primul rind de jucători (să ne amin
tim reacția acestora față ' 
obligatorie a numărului 
pregătire).

Desigur, așa cum am 
lipsa unei pregătiri fizice corespunză
toare grevează serios asupra afirmă
rii fotbaliștilor noștri în competițiile 
europene sau mondiale, impiedicin- 
du-i să-și pună in valoare talentul, 
cunoștințele tehnice. Și dacă, la ni
velul selecționatelor reprezentative, 
printr-o maximă concentrare a forțe
lor, s-a reușit adesea egalarea și pe 
plan fizic a unora dintre adversari 
(sau chiar depășirea lor), in evoluția 
echipelor de club minusurile de forță 
fizică au furnizat. în marea majori
tate a cazurilor, eșecuri cel puțin je
nante. Nu se poate să nu te Întrebi, 
de pilda, care ar fi valoarea și ran
damentul lui Dumitrache. Dembrov- 
schi. Tătaru sau Tordănescy dacă pre
gătirea loi fizică ar fi fost pusă da

de mărirea 
de ore de

mai arătat,

JUDEȚUL MUREȘ

I
ț 

in- ț 
£ I

Oamenii muncii din 
treprinderile industriale ale _ 
dețului Mureș au îndeplinit pla- > 
nul pe primele 8 luni ale anului. I 
creind posibilitatea realizării, i 
nînâ la finolp lunii auffiist. neste Jpină la finele lunii august, peste J 
sarcinile stabilite, a unei produc- ’ 
ții globale de 190 milioane lei și I 
a unei producții marfă de 240 < 
milioane lei. O dată cu aceasta ’ 
vor fi îndeplinite integral și an- l 
gajamentcle luate în întrecerea 
socialistă. Față de planul la zi ) 
au fost livrate suplimentar eco- • 
nomiei naționale importante can- . 
tități de azotat de amoniu, car- L 
bid, cărămizi și blocuri cerami- / 
ce. geam tras, mobilă, țesături, ț 
precum și alte produse indus- ț 
triale. ’

însemnate succese au fost ob- ț 
ținute și de lucrătorii ogoarelor t 
care au îndeplinit și depășit pre- ’ 
vederile de plan și angajamen- \ 
tele asumate, obținind la princi- i 
palele culturi agricole cele mal ) 
mari producții cunoscute în a- ' 
ceastă zonă.

i
JUDEȚUL SIBIU

1

Colectivele din industria jude- 
țului Sibiu au anunțat, in cursul l 
zilei de simbătă, îndeplinirea ’ 
prevederilor de plan pe primele ) 
opt luni ale anului. In timpul t 
care a mai rămas pînă la sfirși- • 
tul lunii, industria județului va ) 
realiza o producție globală su- ' 
plimentară concretizată in im- • 
portante cantități de oțeluri alia- t 
te și acid sulfuric, mase plasti- < 
ce, țesături, prefabricate din j 
beton armat, confecții textile, 
precum și alte produse. La indi- i 
catorul producției marfă depă- ' 
șirea se va cifra la 156 milioane | 
lei. De remarcat că ritmul de ' 
creștere, față de perioada co- ■ 
respunzătoare a anului trecut, a ) 
fost simțitor depășit atit la pro- l 
ducția globală, cit și la produc- • 
tivitatea muncii.

î

*
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Onorat auditoriu,
Stimați oaspeți de peste hotare, 
îmi este deosebit de plăcut să 

adresez participanților la cel de-al 
IV-lea Congres internațional de lo
gică, metodologic și filozofia știin
ței — important forum al gîndirii 
filozofice și științifice contempo
rane întrunit in capitala țării noas
tre — un călduros salut din partea 
Consiliului de Stat, a guvernului 
Republicii Socialiste România și a 
mea personal.

Apreciind Importanța marii reu
niuni științifice internaționale _ de 
la București, poporul român vă o- 
feră dumneavoastră, remarcabile 
personalități științifice de renume 
mondial, iluștri reprezentanți ai a- 
ccstei importante ramuri a cunoaș
terii umane, cea mai caldă ospita
litate. Am dori ca participarea la 
congres să vă prilejuiască posibi
litatea de a cunoaște in mod nemij
locit poporul român, ampla sa ac
tivitate consacrată progresului și 
prosperității, preocupările de vii
tor, aspirațiile sale de mai 
dorința sa arzătoare de a tri 
pace și prietenie cu toate popoarele 
lumii, de a-și aduce contribuția la 
crearea unei lumi noi, eliberată de 
spectrul războaielor,’ de împilare și 
sărăcie. Sperăm să puteți avea oca
zia de a remarca, la fata locului, o 
parte din marile transformări în
noitoare obținute de România in pe
rioada pos/belică, din rezultatele 
politicii statului român îndreptate 
atit spre dezvoltarea civilizației ma
teriale, cit și spre înflorirea vieții 
spirituale a națiunii noastre.

Subliniind însemnătatea congre
sului dumneavoastră, vreau să vă 
fac cunoscută înalta considerație pe 
care guvernul și poporul român o 
acordă științei, rolului ei în dezvol
tarea societății omenești, în cunoaș
terea și stăpînirea naturii, in ame
liorarea vieții popoarelor, in orga
nizarea pe baze mai raționale, mai 
echitabile, a societății omenești, a 
relațiilor dintre state. Epoea în care 
trăim este dominată de cea mai 
profundă revoluție tehnico-știin- 
țifică pe care a cunoscut-o Istoria 
și care marchează un uriaș salt in 
toate domeniile cunoașterii, in dez
voltarea forțelor de producție, în 
creșterea capacității creatoare a o- 
mului. întreaga evoluție istorică a 
ginilirii și cercetării științifice, și cu 
deosebire marea explozie a științei 
și tehnicii contemporane, învederea
ză ca progresul științific exercită o 
puternică influență asupra tuturor 
laturilor vieții omenești, atit mate
riale cit și spirituale, impulslonind 
viguros și dezvoltarea științelor so
ciale, in primul rind a filozofiei, a 
logicii, a concepției despre lume și 
societate. In același timp, este cu
noscut că, Ia rindul lor, științele so
ciale acționează asupra vieții ma
teriale, asupra organizării societății, 
asupra gradului de civilizație a po
poarelor.

Realitatea mondială pune tot mai 
puternic in evidență interdependen
ța profundă care există intre toate 
laturile activității sociale, adinca 
condiționare reciprocă dintre crea
ția materială și cunoașterea științi
fică, dintre diferitele compartimen
te ale existenței societății omenești. 
Aceasta îndreptățește pe deplin 
efortul constant și intens pe care 
il depune statul nostru pentru pro
gresul științei românești, pentru 
creșterea rolului acesteia, atit in 
dezvoltarea bazei materiale a socie
tății, cit și in perfecționarea noii

orîndulri sociale pe caro o creăm, 
In realizarea țelurilor de progres ale 
poporului nostru ; aceasta justifică 
intru totul prețuirea deosebită pe 
care o acordăm oamenilor de știin
ță din întreaga lume, aportului știin
ței universale la îmbunătățirea vie
ții oamenilor de pretutindeni, la 
înfăptuirea idealurilor de libertate, 
pace și prosperitate ale tuturor po
poarelor, preocuparea noastră pen
tru dezvoltarea continuă a colabo
rării și conlucrării oamenilor de ști
ință din România cu cercetătorii de 
pretutindeni. După părerea noastră, 
extinderea largă a contactelor in
ternaționale, a schimbului de expe
riență și de păreri, a circulației de 
idei, de noi descoperiri, este o con
diție a progresului științific al fie
cărei națiuni și a dezvoltării civi
lizației mondiale. Principiul axio
matic, bine cunoscut, potrivit căruia 
generalul se manifestă prin particu
lar, iși găsește expresie șl pe planul 
științei in faptul că progresul uni
versal al cunoașterii depinde și se 
realizează prin afirmarea geniului 
creator al fiecărui popor, prin în
florirea multilaterală a fiecărei na
țiuni.

Avalanșa neîntreruptă a descope
ririlor științei moderne vine să con
firme zi de zi — dacă aceasta mal 
era necesar — adevărul despre ma
terialitatea lumii, despre dialectica 
dezvoltării societății, despre acțiu
nea legilor obiective care guvernea
ză atit schimbările din natură, cit 
și viața socială a umanității. Noile 
cuceriri științifice relevă, de aseme
nea, cu deplină claritate, în socie
tate ca șl in natură, în toate sferele 
existenței materiale șl spirituale, o 
amplă șl neîntreruptă confruntare 
între vechi și nou, ce se manifestă 
ca o lege generală fundamentală a 
dezvoltării dialectice a lumii. 
Această constatare științifică esen
țială situează in mod obiectiv pe 
savanți, pe cercetători — ca pio
nieri ai cunoașterii — de partea 
noului care exprimă cerințele im
perioase ale mersului înainte, îm
potriva vechiului care frinează evo
luția societății, împlinirea cerințe
lor arzătoare ale progresului. Ințe- 
legînd procesul dialectic al dezvol
tării, oamenii de știință nu pot să 
nu-și dea seama cu deplină lucidi
tate de suferințele și daunele pe 
care le aduc omului încercările for
țelor retrograde de a se opune nou
lui, și, în același timp, de neputința 
acestor forțe de a opri mersul Îna
inte al lumii, de a se pune de-a 
curmezișul legilor obiective ale is
toriei.

Aspirațiile popoarelor spre pro
gres social, spre o viață mai bună, 
mai dreaptă, spre libertate și inde
pendență nu pot fi împiedicate să 
se realizeze, așa cum însăși plane
tele nu pot fi oprite în mișcarea lor 
de rotație și revoluție. Din păcate 
însă, mai sint pe lume oameni care 
nu înțeleg logica de fier a acestor 
legi, care iși închipuie că pot face 
ca vechiul să trăiască Ia infinit, iar 
noul, care iși reclamă impetuos 
dreptul la existență, să fie nimicit 
prin forță. In această ordine de Idei, 
nu se pot trece cu vederea tendin
țele ce se mai manifestă astăzi în 
lume din partea unor state, a unor 
cercuri politice de a conserva cu 
orice preț rinduielile colonialiste, 
de a promova neocolonlalismul, de 
a menține relații de dictat, de ames
tec și dominație imperialistă asupra 
altor popoare — in pofida logicii 
elementare a vieții internaționale

contemporane care demonstrează că 
Intre state nu mal pot avea loc decit 
relații bazate pe egalitate în drep
turi, pe neamestec in treburile in
terne, pe respectul Independenței 
și suveranității naționale, pe drep
tul fiecărui popor de a-si hotărî 
soarta de sine stătător. împotriva 
logicii internaționale continuă, de
asemenea, războiul imperialist de
agresiune din Vietnam, care a de
monstrat și demonstrează cu lim
pezime că nici o armată, nici o 
forță militară agresivă, orlcit de 
puternică ar fi ea, nu poate înge
nunchea un popor, fie chiar șl mic, 
atunci cind acesta este animat de 
voința și hotărirea de nezdruncinat 
de a-și apăra cu orice preț liberta
tea și ființa națională. Logica dez
voltării sociale impune cu toată 
forța atît respectul față de om. eli
berarea lui de orice exploatare și 
asuprire, cit și respectul față de 
națiuni, față de voința lor de a 
trăi libere și independente, de a se 
afirma in marca competiție a civili
zației universale : cu toate acestea, 
in lume se mal găsesc forțe care se 
ooun acestor imperative, acestor 
deziderate vitale ale omenirii, în- 
chlpuindu-și că pot opri in loc pen
tru totdeauna evoluția societății. 
Marile transformări revoluționare, 
progresiste, care au loc în lumea de 
azi. Infirmă cu toată forța aseme
nea iluzii, demonstrează că lumea 
merge ireversibil spre o organizare 
mai bună, mai dreaptă, în concor
danță cu voința popoarelor, cu ce
rințele legilor obiective. în lupta 
pentru accelerarea acestor transfor
mări se ridică azi forțe sociale de 
o amploare fără precedent tn Isto
rie, in rindul cărora un loc de 
cinste ocupă oamenii de știință, in
telectualitatea Înaintată de pretu
tindeni.

Vreau să-mi exprim speranța că 
dezbaterile congresului dumnea
voastră, concluziile Ia care veți a- 
junge pe baza datelor noi furnizate 
de știință șl de practica socială vor 
putea influența, prin spiritul lor 
progresist, procesele Înnoitoare ale 
lumii de azi, vor exercita o Inriu- 
rire pozitivă asupra activității oa
menilor politici, astfel ca aceasta să 
țină tot mai mult seama de reali
tate, de cerințele legilor obiective, 
de logica dialectică a vieții, pentru 
a contribui Ia promovarea noului, 
la realizarea aspirațiilor popoare
lor spre libertate și dreptate so
cială, spre o viață mai bună:* spre 
pace, prietenie și colaborare Inter
națională.

Urez din Inimă tuturor partlcl- 
panților Ia cel de-al IV-Iea Congres 
internațional de logică, metodolo
gie și filozofia științei o fruc
tuoasă conlucrare, succes deplin In 
desfășurarea lucrărilor. Fie ca re
uniunea de Ia București să consti
tuie o contribuție de amplă rezo
nanță internațională la dezvoltarea 
științei contemporane, la eforturile 
omenirii progresiste pentru aboli
rea politicii anacronice de război șl 
agresiune, a logicii forței șl ame
nințării cu forța demult perimate 
și dezavuate de popoare, pentru in
staurarea in lume a unor relații de 
respect șl colaborare prietenească 
Intre toate națiunile, pentru 
gardarea păcii și destindere 
națională.

Vă doresc mult succes în
activitate creatoare pe care o des- 
fășurați pe tărimul cunoașterii, al 
progresului ; sănătate și multă fe
ricire tuturor 1

salv- 
inter-

nobila

□ □ Q H □ EJ
la început pe baze corespunzătoare. 
Sau, dacă cel puțin acum, acelorași 
jucători li s-ar impune programul de 
pregătire fizică reclamat de exigen
țele competițiilor internaționale la 
care participăm.

întrebarea vine firesc și ne-o pu
nem gindindu-ne, în egală măsură, 
la noul val de tineri de talent —

slnt binevenite. Sporirea numărului 
de antrenamente dedicate exclusiv 
pregătirii fizice, includerea unor me
tode și mijloace moderne în procesul 
călirii fizice a jucătorilor, obiecti
varea mijloacelor de testare a valo
rii muncii depuse tn acest sens — sint 
incontestabil Importanți pași înainte. 
Și, probabil, am fi acordat o notă

FOTBAL

Să nu îndreptăm
o eroare, făcînd altele
Năstase. Aelenel, lordache, Sătmărea- 
nu II, Ciugarin. Crlstache, Broșovschl 
— ce fac acum pași spre marea per
formanță și a căror lansare pe pista 
internațională trebuie pregătită cu 
toată seriozitatea șl răspunderea.

Sub acest unghi, concluziile recen
tului curs de perfecționare a antre
norilor. care în fapt a fost mai de
grabă o analiză complexă a sezoane
lor Internaționale 1970—1971 și a ac
tivității Intern» pe aceeași perioadă,

maximă acestei acțiuot a forului de 
specialitate dacă printre „cursanți“ 
«-ar fi aflat și tehnicienii de la cen
trele de juniori și copii, unde — după 
cum sîntem de acord cu toții — se 
pun bazele structurii atletice a vii
torului jucător Această „scăpare" din 
vedere diminuează utilitatea reuniunii 
amintite, iar nouă nu ne rămine decit 
să acceptăm Ideea că primii antrenori 
din secții îș» vor îndeplini conștiincios 
obligația de a 11 conducătorii-res-

ponsabili ai întregii activități de in
struire din colectivele din care fac 
parte.

Mai există, însă, o anumită situație 
care, nelămurită in timp util, s-ar pu
tea să se dovedească dăunătoare.

După ani de zile, în care tehnicienii 
noștri au trecut pe planul al doilea 
(dacă n-au ignorat-o aproape) proble
ma pregătirii fizice, au ajuns la un 
punct cind se tinde spre absolutizarea 
acestui factor : din exces de zel, din 
comoditate sau dintr-o informare e- 
ronată asupra realităților din fotbalul 
mondial Am fost aproape surprinși 
constatind că tehnicienii noștri, pre- 
zenți la diverse simpozioane sau reu
niuni internaționale, informîndu-și la 
întoarcere colegii asupra celor discu
tate, ,.au mers" — din cauza modei 
sau din alte motive — exclusiv pe 
teoria pregătirii fizice. Or, nu-i greu 
de prevăzut ce s-ar putea întimpla 
acceptind acest mod de a vedea lu
crurile, la ce rezultate am ajunge 
peste cîțiva ani.

Concluziile recentului „congres teh
nic" al antrenorilor europeni — cum 
a fost supranumit al V-lea curs 
U.E.F.A.: organizat la Klosters (El
veția) — au insistat asupra revenirii 
in prim plan a jucătorilor de mare 
talent și tehnicitate, pregătirea fizică 
de excepție fiind subînțeleasă ca o 
condiție sine qua non pentru marea 
performanță.

Kaclalin (U.R.S.S.), cehoslovacul 
Vladimir Mirka sau italianul Fer
ruccio Valcaregi, ca și alți reputați 
specialiști de pe continentul nostru, 
au insistat asupra faptului cd jocul 
de finețe a fost reabilitat In Mexic, 
ceea ce vorbește elocvent despre ten-
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Valentin PAUNESCU

(Continuare in pag. * IlI-a)

„MONDIALELE" DE 
CAIAC-CANOE.

FOTBAL : Rezultate 
tehnice în etapa a 
ll-a a diviziei A.

BASCHET: „Cupa
prieteniei" — o com
petiție reușită.

RUGBI: Debut în cea 
de-a 54-a ediție a 
campionatului.

HANDBAL: Ieri, în 
campionatul națio
nal (feminin).

Alte știri din țară șl 
de peste hotare.

(IN PAG. A 1II-A).
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, tei noastre populare, reprezen- !• 
1 tind 20 județe din principalele )
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4 de o lună de zile, marea scenă 
' a litoralului a trAnfiiii maI ’1 — —------------------
i cultura l-artistice de amploare — 
’ Festivalul național de folclor — 
4 organizat de Comitetul de Stat 
. pentru Cultură și Artă și Uniu- 
‘ nea Generală a Sindicatelor. 
• Scară de scară, la Mamaia. Efo- 
’ rie. Mangalia Nord Techirghiol. 
4 Costincști și Medgidia, solii ar- ’ ....

încheierea
Festivalului

• TEATRUL RADIOFONIC 
xintă in această sAptămlnă :

STECTACOLE SIRIENE

național 
de folclor

CONSTANȚA (corespondentul 
„Sdnteii" Radu Apostol). Timp 
a litoralului a găzduit cea de-a 
”-a ediție a unei manifestări

i zone etnografice ale țării (Ba- i 
’ cău, Bihor, Brașov, Cluj. Con- ' 
ț stanța. Galați. Gorj, Hunedoara, 4 

Iași, Ilfov, Maramureș. Mehe- .
’ dinți. Mureș. Sălaj. Sibiu. Sucea- ' 
i va. Teleorman, Timiș, Tulcea și t 
’ Vîlcea). au adus în fața miilor ’

— „Un boxer cu memorie bună", 
scenariu radiofonic de Tudor 
gnițâ. Regia : Cornellu Dalu. 
distribuție : Corado Negreanu, Mihai 
Heroveanu (azi, luni. 30 august, ora 
20.30. programul 1).

— ..Tania" de A. Arbuzov. Regia : 
Mihai Zirra. In distribuție : Leopol- 
dina Bălănuță. C. Codrescu, Irina 
Răchițeanu-Șirlanu. Colea Răutu. 
Lucia Mara, Eugenia Eftimie și alții 
(miine, marți, 31 august, ora 20,15 
programul 3).

— „Familia Pcrichon” de Eugene 
Labichc. în distribuție : Grigore Va- 
siliu-Birlic. Maria Vauvrina. 
nica Popescu, George Măruță, 
Roman, George Groner, Paul Sava și 
Radu Beligan. Regia : M. Zirra 
(miercuit. 1 septembrie, ora 20,15, 
programul 2).

— „Hoții" de Friedrich Schiller. 
Interpreți : Emil Botta. C. Codrescu, 
Damian Crișmaru. Lia Șahighian. 
Gh. Cozorici, Mircea Albulescu 
alții. Regia : Paul Stratilat (vineri 
septembrie, ora 9.42, programul 2).

3

• TEATRUL T.V. prezintă :
de Ion Marina (see-

IERI S-AU DESCHIS LA BUCUREȘTI

Lucrările celui de-al IV-lea Congres

. Vîlcea), ctu auus in mya nnuui ' 
ț de spectatori frumusețea, pros- 4 
/ pețimea și varietatea artei noas- ’ 
• tre populare. Au fost prezenta- 4 
4 te peste 60 de spectacole folclo- i 
» rice, din care s-au detașat in 1 
4 mod deosebit cele susținute de l 
. artiștii amatori din județele Si- ; 
I biu, Gorj. Mehedinți. Iași, Vil- ) 
4 cea. Constanța. Actuala ediție i 

s-a caracterizat prlntr-o largă I. ■’a Lai aulei Udl pi Ulii-U larga I
) participare, printr-o ținută deo- 4 
t sebită a spectacolelor, care au
1 scos In evidență cele mai au- ) 
4 tentice valori folclorice din fie- 1 
’ care zonă etnografică a țării. ’ 
ț Succesul a fost întregit prin nu- 4 
i mărul ridicat al spectatorilor —
1 peste 60 000 — mai cu seamă 1

I
4 turiști din țară și de peste ho- i 
/ tare, care au avut prilejul să ' 
‘ cunoască în timpul vacanței, din \ 
i cele mai autentice surse, fi 
' musețile folclorului românesc.1

— Comuniștii
nariu care a primit o mențiune la 
concursul de scenarii T.V.). Inter- 
preți : Emanoil Petruț, Mihaela 
Dumbravă, Costel Constantin, C. 
Brezeanu, Marius Pepino, M. Co- 
jan, Jean Reder, Dem. Savu, Ștefan 
Bănică, Mihai Heroveanu, Romec 
Stavăr. Regia : Domnița Munteanu. 
Regia de montaj : Elena Wald, Ima
ginea : Florin Cornea, C. Lungu.

Teatrul de Stat din Sibiu 
va prezenta in cadrul Festivalului 
„Cibinium 71" (5—12 septembrie) :

— ..Povestea dulgherului șl a fru
moasei sale soții" de Radu Stanca 
(premieră pe țară). Regia : Dan Ale- 
xandrescu : scenografia : Erwin Kut- 
tler. In distribuție : Adela Mărcu- 
lescu, de la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale*' București, alături ’ 
torii sibieni : Ion Buleandră, 
Baba. Mircea I? ’ 
Stoichiță, Teodor 
Bojescu, Eugenia 
Basarab, Avram 
Stăncscu. Mircea 
mână).

— „Rugul" de 
(premieră pe țară). Regla : 
Schuschnig ; decor : Helmut 
mer ; costume : Maria Bodor. 
distribuție : Kurt Conradt, Karlheinz 
Maurer. Christian Maurer, Ernst H. 
Groh. Wolfgang Ernst, Mircea Brea- 
zu, Arno Konnerth, Gert Bratschi. 
Siegfried Siegmund. Franz Porsche, 
Beatrice Gutt. Marietta Lissai, Ro
semarie Miiller, Agathe Kloos, Ka
rin Fronius (secția'germană).

La Sibiu va mai putea fi urmărit 
în această perioadă și spectacolul de 
păpuși cu piesa „Pui dc om" de 
Victor Eflimiu. Regia : Ion Hindo- 
reanu. Scenografia : Lidia Schuster.

OASPEȚI POLONEZI PE SCENA 
NAȚIONALULUI IEȘEAN

Colectivul artistic al Teatrului de 
Stat „J. Ostcrwa" din Lublin a pre
zentat la Iași, intre 27—29 august, pe 
scena Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri", in cadrul unui turneu 
oficial, trei spectacole cu piesele : 
„Cine ești tu ?“ de J. Bryll și „Act 
întrerupt" de T. Rozewicz.

de ac- 
Livia 

Ovidiu 
Vasile

Hindorcanu.
Portărescu, . ...
Barcan, Geraldlna 

Besoiu, Constantin 
Blrlea (secția ro-
Octav Măgureanu 

Hanns 
Stilr- 

In

Asociația 
culturală 

„Marîus 
Bunescu'1

Zilele trecute a avut loc In sala 
teatrului din orașul Caracal adunarea 
generală de constituire a Asociației 
culturale „Marius Bunescu", primi 
de acest gen pe lingă o casă de cul
tură orășenească din țară. La ma
nifestare au participat peste 300 de 
membri fondatori, printre care nu
meroși invitați, fii ai orașului Ca? 
racal care-și desfășoară activitatea 
în alte orașe ale țării.

Cu acest prilej, a fost adoptat 
Statutul asociației și planul de mun
că pe acest an. Asociația are drept 
scop dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii din oraș și 
comunele Învecinate, difuzarea cu
noștințelor științifice, literare șl ar
tistice, cercetarea științifică privind 
trecutul istoric șl prezentul orașului 
Caracal, organizarea de expoziții de 
artă populară șl folclor Cu ocazi* 
constituirii Asociației cultura)® „Ma
rius Bunescu". a fost inaugurată și 
expoziția „Cultura de masă în ora
șul Caracal de-a lungul anilor (1901— 
1971)".

C. MIHALACHE

internațional de logică, metodologie
si filozofia stiintei
4 9 ’

CURIER
JUDEȚEAN

r

Inaugurarea unei noi secții a muzeului Banatului
Duminică. In cadrul casei memoria

le Lenau din Lenauheim, comuna na
tală a poetului, s-a deschis secția de 
etnografie șvăbească a muzeului Ba
natului.

In cele 8 săli rezervate artei și teh
nicii țărănești sint expuse frumoase 
țesături, cusături și mobilier de gos-

„Despre și pentru
hidrocentrala

Porțile de5 Fier"
De curînd s-a des

chis. la Galeriile ,.A- 
pollo", expoziția „Des
pre și pentru hidro
centrala Porțile de. 
Fier". Așa cum este ea 
formulată, tematica 
expoziției indică o ac
țiune cu un program 
de creație mai vast 
depășind cu mult prin 
implicațiile lui socia
le,’ finalitatea exclu
siv expozițională a o- 
perei de artă.

Din acest unghi de 
vedere, inițiativa Uni
unii artiștilor plastici 
de a organiza tabere si 
documentări de crea
ție, în diferite locuri 
ale producției mate
riale, este cum nu se 
ooate mai bine venită. 
Ea vorbește despre o 
tendință de ancorare 
mai directă și mai ac
tivă in realitatea con
temporană, menită să 
ducă Ia afirmarea di
versificată, nuanțată și 
profundă a rolului for
mativ, dinamic al ima
ginii artistice in socie
tate, așa cum se sub
liniază și în recentele 
documente do partid. 
Prezența, de astă dată, 
a unui număr de pic
tori și graficieni în 
mijlocul constructori
lor de pe marele șan
tier al luminii și al 
prieteniei cum a fost 
numit, sau în orice alt 
loc de pe pămintul ță
rii, nu mai poate ră- 
mîne, în zilele noas
tre, doar o simplă do
cumentare profesio
nală. Apa devine lu
mină — iată meta
fora concretă a unei 
acțiuni a cărei- sim
plă rostire atinge 
sublimul. Și cine va 
spune că nu sint subli
me pictura sau dese
nul în stare să expri
me acest lucru. spus cu 
s1mnlita‘ea gestului co
tidian cu care apâsăm 
pe un buton electric.

N-am să afirm că 
am căutat aceste pic
turi și aceste desene 
în expoziția de la sa
la ,.Apollo" și nu le-a? 
fi văzut. Gâsindu-le 
sau regăsindu-le. aș 
fi avut deopotrivă 
sentimentul că exage
rez. In general, lucră
rile atestă fidelitatea 
reprezentațională fa
ță de subiect, dar ele 
nu dau decît coeficien
tul individual al im-

presiei adesea retinie
ne, ajungind rareori la 
semnificația simbolică 
majoră a realității. Ele 
sint mai degrabă ele
mente primordiale 
pentru viitoare elabo
rări decît opere finite. 
Mariana Petrașcu le si 
intitulează Schițe de 
teren. Dacă privești 
mai de aproape pagi
nile frumos încadrate 
sub sticlă, poți desci
fra o serie de observa
ții de laborator, preci
zări privind identita
tea locului, timpul, 
perspectiva din care

CARNET

PLASTIC

este privit („interior 
de uzină cu amplasa
mentul rotorului nr. 3, 
rotorul este in inte
rior, se văd fringhiile 
macaralei care-1 sus
țin"), prețioase indicii 
referitoare la valorile 
plastice ale momente
lor și obiectelor indus
triale pe cîre artista 
nu vrea cu nici un 
chip să le uite, temîn- 
du-se poate că uitîn- 
du-le, îi 
greu să le 
cit îi este 
găsească 
semnare _________
și autenticitatea expre
sivă a clÎDei. Sint în 
aceste schițe, ca și fn 
compozițiile lucrate 
după ele, ample per
spective. nu numai de 
prelucrare grafică sau 
picturală a datelcr. ci 
de oroieetare si con
cretizare a lor în com- 
Dlexe s*ructuri spația
le inspirate direct din 
expresivitatea piaetică 
arh’tecturală a struc
turilor tehnice văzute 
pe șantier Conjugate, 
ingeniozitatea utilita
ră a inginerului cu in
ventivitatea expresivă 
în domeniul formei 
ma'eriale a obiectelor, 
proprie artistului, in
terferează si își condi
ționează reciproc re
zultatele sociale și spi
rituale. Locul muncii 
este un loc al artei.

va fi mai 
invente de
asa să re- 
într-o în- 
intensitatea

Un lucru este cert. 
Artiștii au fost fasci-' 
nați de frumusețea pei
sajului industrial și în 
egală măsură de pa
tosul constructiv al oa
menilor Ei au expri
mat aceste impresii 
potrivit temperamen
tului, fie în compoziții 
analitice, evocînd ex
presivitatea unor de
talii ale vastului an
grenaj, în echilibrate 
acorduri cromatice ca 
Adina Caloenescu, To
ma Roată sau Geta 
Mermeze, fie in desfă
șurări peisagistice ca
racterizate printr-un 
lirism conținut, ca 
Margareta Sterian. 
Mircea Velea, Sever 
Mermeze, Petre Dumi- 
trescu-junior, fie «n 
descrieri în care mi
nuția de‘aliului atinge 
prețiozități miniatura
le ca Mircea Olarian. 
fie într-un joc clar și 
contrastant al planuri
lor de culoare cu care 
ne-a obișnuit Vasile 
Dobrian. Victor Ti- 
mofte încearcă o cu
prindere simfonică a 
peisajului industrial 
respectiv în care pre
zența umană este mu
zical sugerată. Gil Ni- 
colescu și Nicolae Dră- 
gușin surprind desenul 
imponderabil și mișca
rea structurilor meta
lice profilate pe cer, 
Vasile Varga descope
ră naturalitatc a inte
grării peisagistice a u- 
nor scnele. iar Virgil 
Popa, pe urmele rea
lizărilor sale anterioa
re, este avid de desco
perirea corespondențe
lor cromatice muzica
le. Ton Țarălungă, Vic
toria Padu. Gheorghe 
Spiridon, Maria Con
stantin, Paar Hilde
gard Klepper. Ștefan 
Iacobescu șl alți expo
zanți își consemnează 
cu grijă Impresiile, e- 
vocind fiecare în peri
metrul restrîns al ta
bloului, un loc. o at
mosferă, un gest, cău- 
tînd să confere semni
ficație majoră lucrări
lor lor inspirate de 
una din impresionan
tele realități ale con
strucției noastre so
cialiste.

Octavian 
BARBOSA

tV
18 00 Deschiderea emisiunii. Aspec

te de la cel de-al VII-lea 
Festival de folclor.

18.15 Ecranul.
18,45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 „Românie, țara mea de glo-

ril, tara mea de dor". Spec
tacol muzical-Uterar (partea 
a n-a).

10.40 Roman foileton : „Contesa 
Cosei" (II).

11.30 Prim-plan : Ileana Pogan,
profesoară la Școala genera
lă de 10 ani din comuna
Avram Iancu, județul Alba.

12,00 Dansuri din „Lacul lebede
lor" de Cealkovskl, cu ansam
blul Operei Române.

22,15 Din țările socialiste
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Volei masculin : Cehoslova

cia — Japonia, t
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podărie, covate, virtelnițe, furci de 
tors și alte obiecte de artă și de în
deletniciri casnice, lucrate de Iscusiți 
artizani și meșteri populari din dife
rite comune și sate bănățene.

Deosebit de expresive sint costu
mele de sărbătoare și podoabele ves
timentare pentru fete și flăcăi, lu
crate de țărănci și intelectuale din 
mai multe așezări cu populație de 
naționalitate germană din județele 
Timiș și Arad. Prezentarea lor la di
mensiuni miniaturale, îmbrăcate pe 
36 de perechi de păpuși, oferă o ima
gine sugestivă și alegorică a unei 
..parade a portului popular german 
din această parte a țării noastre".

La inaugurarea acestui lăcaș de 
cultură și tehnică populară, consa
crat frumuseților etnografiei șvăbești 
din Banat, au participat reprezen
tanți ai organelor județene și locale 
de partid și de stat, ai Comitetului 
județean Timiș pentru cultură și 
artă, ai consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană, etnografi, folcloriști, muzeo-. 
grafi și alți oameni de artă și cul
tură, numeroși locuitori români, ger
mani și- de alte naționalitățbfdin co
muna Lenauheim și din satele din 
jur.

Secția de etnografie șvăbească a 
muzeului Banatului, deschisă in co
muna Lenauheim din județul Timiș, 
constituie încă o expresie a grijii ce 
se acordă în patria noastră înflori
rii nestingherite a culturii tuturor 
naționalităților conlocuitoare, rod al 
politicii marxist-leniniste promovate 
cu consecvență de partidul nostru, 
al prieteniei și frăției statornicite în
tre toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, 
muncesg împreună 
României socialiste.

Premiere 

cinematografice
PARADA CIRCULUI

Producție a studiourilor sovietice. 
In regia lui Ilia Gutman, filmul — 
comentat de cunoscuții comici luri 
Nikulin și Zinovi Gherdt — Înmă
nunchează cîteva dintre cele mai 
reușite numere de circ ale artiștilor 
din Uniunea Sovietică.

CROMWELL

Capitala țăriî noastre găzduiește, 
incepind de ieri, al IV-lca Congres 
internațional dc logică, metodologie 
și filozofia științei, organizat de A- 
cadcmia de Științe Sociale și Politice, 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia și Ministerul Invățămintulul, sub 
auspiciile Uniunii internaționale de 
istoria și filozofia științei.

Această prestigioasă manifestare — 
una dintre importantele reuniuni 
științifice internaționale ale acestui 
an — se desfășoară sub înaltul pa
tronaj al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Congresul oferă celor întruniți la 
masa dezbaterilor posibilitatea unul 
schimb deschis de idei, unei confrun
tări constructive a punctelor de ve
dere in probleme de specialitate, tn- 
tr-un domeniu însemnat al cunoaș
terii umane. Pe agenda de lucru a 
acestui forum mondial al gindiril fi
lozofice și științifice contemporane 
sint înscrise teme centrale, ca : lo
gica matematică ; fundamentele teo
riilor matematice ; automate și lim
baje de programare ; filozofia logicii 
și matematicii ; aspectele generale 
alo metodologiei și filozofiei științei ; 
fundamentele probabilității- și in
ducției ; metodologia și filozofia 
științelor fizice, biologice, psihologice, 
științelor istorice și sociale, lingvis
ticii ; istoria logicii ; metodologia și 
filozofia științei.

în legătură cu problemele puse în 
discuție, vor fi susținute circa 80 de 
rapoarte, precum și un număr de a- 
proximativ 500 de comunicări, dintre 
care 3 rapoarte șl 80 de comunicări 
vor fi prezentate de oameni de știin
ță din țara noastră. Programul mai 
prevede organizarea unor simpozioa
ne cu subiecte adecvate.

Reuniunea de la București a trezit 
un larg ecou in lumea științifică in
ternațională. La ea sînt prezenți pes
te 800 de reputați savanți, specialiști 
și experți, reprezentanți ai unor cu
noscute academii, institute și asocia
ții științifice dintr-un mare număr 
de țări.

Deschiderea congresului a avut loc, 
duminică dimineața, la Ateneul 
Român.

La ședința inaugurală au partici
pat Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, conducători ai

unor instituții centrale, personalități 
de frunte ale vieții noastre științifice 
șl culturale.

Au asistat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice, atașați cultu
rali, precum și corespondenți ai pre
sei străine la București.

Președintele Comitetului național 
român de organizare a congresului, 
acad. Athanase Joja, a rostit cuvin- 
tul de deschidere. El a relevat sem
nificația deosebită a congresului de 
la București și i-a salutat pe parti- 
clpanți, urindu-le succes in desfășu
rarea lucrărilor.

In continuare, Manea Măncscu. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a dat citire Mesajului președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
adresat participanțîlor la congres. 
(Textul mesajului se publică in pa
gina I a ziarului).

Mesajul a fost urmărit cu atenție 
și primit cu vii și puternice aplauze 
de Întreaga asistență.

Prof. univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Științe So
ciale și Politice, acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, și Mircea 
Malița, ministrul invățămintului, au 
rostit cuvintări de salut

A luat, de asemenea, cuvintul pre
ședintele Diviziei internaționale de 
logică, metodologie și filozofia știin
ței, prof. Stephan Korncr, de 
Ia Universitatea din Bristol, care 
a mulțumit pentru mesajul trans
mis de președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, pentru a- 
tenția pe care șeful statului român o 
acordă congresului, sub al cărui înalt 
patronaj se desfășoară El a subliniat, 
in acest context, aportul însemnat al 
României la progresul științei con
temporane, la extinderea și diversi
ficarea colaborării și cooperării pe 
tărimul științei. Vorbitorul și-a ex
primat, totodată, convingerea că ac
tualul congres de Ia București va 
contribui la dezvoltarea cercetărilor 
de logică șl filozofia științei, la o 
mal bună cunoaștere și apropiere în
tre oamenii de știința.

După festivitatea de deschidere au 
început lucrările congresului, care 
au loc pe secții de lucru in aula și 
amfiteatrele Universității din Bucu
rești.

, (Agerpres)

OLT

Hărnicia 
gospodarilor 

slătineni
Orașului Slatina i «e conferă 

un aspect urbanistic tot mai fru
mos. La aceasta contribuie cu 
entuziasm marea majoritate a 
slâtinenilor. In cursul acestui an, 
ei au realizat prin muncă pa
triotică diverse lucrări (moder
nizarea unor străzi, amenajarea 
unor zone de agrement etc.) in 
valoare de peste 10 milioane lei. 
In această acțiune s-au remarcat 
îndeosebi colectivele de briga
dieri voluntari de la atelierul 
mecanic și turnătoria Uzinei de 
aluminiu, de la cooperativele 
meșteșugărești „Arta meșteșuga
rilor" și „Constructorul" ș.a.

SĂLAJ

Autogara 
moderna

La Zalău s-a dat In folosință o 
nouă și modernă autogară pen
tru călători. Situată in apropiere 
de centrul civic al orașului, con
strucția noii autogări va putea 
satisface zilnic cererile călători
lor pentru toate rutele din in
cinta județului.

VÎLCEA'

(Urmare din pag. I)

care trăiesc și 
pe pămintul

(Agerpres)

Richard Harris și Alec Guinnes — 
doi dintre marii actori ai cinemato
grafiei engleze contemporane — a- 
păr într-un film de reconstituire a 
uneia dintre cele mai frămîntate pe
rioade din istoria Angliei. Scenariul 
șl regla sint semnate de Ken Hu
ghes. Filmul a fost distins cu un 
OSCAR 1970 pentru cele mai bune 
costume, iar actorului Richard Har
ris i s-a decernat premiul pentru cea 
mai bună interpretare masculină la 
Festivalul internațional al filmului 
— Moscova 1971.

CINTAREȚUL BUCLUCAȘ

Comedie a studiourilor poloneze, cu 
Magdalena Zawadzka și Krzysztof 
Litwin. Scenariul și regia : Tadeusz 
Chmielewski.

a ■ b ■ ■ b

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE 
A REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Duminică dimineața, delegația mi

litară chineză, condusă de tovarășul 
Li Dă-șin, șeful Direcției generale 
politice a Armatei populare chineze 
de eliberare, însoțită de general-co
lonel Ion Coman, adjunct al minis
trului forțelor armate și secretar al 
Consiliului Politic Superior, a făcut o 
vizită prin Capitală.

Arhitectul-șef adjunct al munici
piului București, Traian Stănescu, a 
înfățișat oaspeților ansamblurile ar

hitectonice din cartierele Drumul Ta- 
beril, Titan, Floreasca, precum și 
perspectivele dezvoltării urbanistice 
a Bucureștiului.

In continuare, delegația militară 
chineză a vizitat Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia, unde a fost lntîmpinat de Nico
lae Cioroiu, directorul muzeului.

(Agerpres)

Expoziție 
de artă populară

In Sala Artelor din municipiul 
Rm. Vîlcea s-a deschis o expozi
ție de artă populară. Țesături și 
cusături naționale, ceramică ar
tistică și uzuală, crestături in 
lemn, articole din păr de capră 
— iată numai citeva din pro
dusele care, reunite in expozi
ție, oferă o imagine sugestivă 
asupra priceperii și talentului 
meșteșugarilor localnici.

. BISTRIȚA- 
NĂSĂUD .

500 de 
apartamente

Constructorii de pe șantierele 
bistrițene au reușit să pre
dea, de la începutul anului și 
pină acum, in folosința oameni
lor muncii din Bistrița-Năsăud și 
Singiorz-băi, peste 300 de aparta
mente. Alte 200 apartamente se 
află în stadiu de finisare, urmînd 
să fie preluate de beneficiari 
încă în acest trimestru. •

etapei actuale de evoluție socială — 
Partidul Comunist Român pune ac
centul pe dezvoltarea conștiinței so
cialiste a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, astfel incit interesele, 
scopurile, năzuințele lor sociale să se 
înscrie cu rol dinamizator, stimula
tor, in structura motivațională inter
nă a fiecărui cetățean, orientindu-i 
atitudinile și comportamentele fun
damentale, opiniile și acțiunile.

In ampla analiză și sinteză a acti
vității partidului nostru făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări a în
temeierii P.C.R. și îndeosebi in Expu
nerea la Consfătuirea de lucru 
a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice șl 
cultural-educative au fost definite 
măsurile pentru ridicarea nivelului 
combativității revoluționare și a spi
ritului militant, partinic in întreaga 
muncă de educație comunistă a mem
brilor de partid, a maselor largi, a 
tineretului. Acest ansamblu de mă
suri învederează o dată in plus im
portanța deosebită pe care partidul 
nostru o acordă rolului activ, trans
formator ce revine conștiinței socia
liste, atitudinea fermă a partidului 
atit Împotriva tezei susținînd că 
noua existență socială ar genera in 
mod spontan, de la sine, conștiința 
socialistă, cit și împotriva tezei de
mobilizatoare potrivit căreia perma
nentizarea răminerii in urmă a con
științei sociale față de existența so
cială ar fi inevitabilă, fatală.

Ca oricare dintre postulatele teore
tice ale concepției marxist-leniniste 
și bine cunoscuta teză privitoare la 
caracterul obiectiv al relativei rămî- 
neri în urmă a conștiinței sociale față 
de existența socială nu poate fi in
terpretată în afara contextului so- 
cial-istoric concret, a dialecticii dez
voltării sociale specifice orinduirli 
socialiste, societate care ia naștere, 
evoluează și se autoperfecționează 
tocmai pe baza activității conștiente, 
revoluționare a clasei muncitoare și 
aliaților ei firești, sub conducerea 
partidului comunist Or, deținerea de 
către clasa muncitoare, de către sta
tul socialist, atit a mijloacelor de pro
ducție materiale, cit și a tuturor in
strumentelor formării spirituale a 
oamenilor muncii — incepind cu 
școala și terminind cu mijloacele de 
comunicare in masă — oferă toate 
premisele pentru ca, printr-o intensă 
și permanentă muncă politică-ideo- 
logică și cultural-educativă, să se li
miteze și să se anihileze efectele 
susmenționatei legi obiective, să se 
ajungă, la scara socială globală, ca 
elementele esențiale ale conștiinței 
sociale, in primul rind cea politică, să 
devanseze „granițelor" existenței so-

ciale. In aceasta Își găsește expresia 
atit relativa independență a conștiin
ței față de existența materială, cit și 
capacitatea, specifică conștiinței u- 
mane, nu numai de a reflecta lumea 
obiectivă, dar și de a acționa asupra 
sensului evoluției ci. „Conștiința par
ticipă la interacțiune și la determi
nare" scria Lenin, postulind caracte
rul activ, prospectiv, transformator, 
creator de noi realități al conștiinței 
in general, al celei socialiste in spe
cial.

Pornind de la studiul realității, al 
contradicțiilor sociale, socialismul 
științific a fundamentat proiectul 
construcției socialiste și comuniste. 
Ideile socialismului științific — însu
șite de mase — devin ele insele un 
puternic instrument de realizare a

ale concepției despre lume, viață și 
istorie a clasei muncitoare, ale gindi- 
rii marxist-leniniste așa cum este 
ea întruchipată în politica internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân.

Partidul nostru, prin politica sa, ac
ționează simultan asupra factorilor 
obiectivi, materiali ai progresului so
cial, cit și asupra celor subiectivi, 
conștienți, organizatorici, ideologici 
și politici. Avintul forțelor producti
ve este însoțit și stimulat de perfec
ționarea relațiilor de producție socia
liste, de adincirea democratismului, 
de efortul de a perfecționa, în spiri
tul principiilor echității sociale, în
tregul ansamblu de relații sociale. O 
dată cu crearea șl dezvoltarea con
tinuă a premiselor materiale, econo-
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SOCIALISTĂ
noii orinduiri. Se știe că elementele 
moralei proletare, ale profilului spi
ritual specific al clasei muncitoare se 
constituie și se călesc înainte de cu
cerirea puterii politice și victoria de
plină a socialismului, acești factori 
spirituali jucind un rol deosebit de 
important in Însăși asigurarea izbin- 
zii noii orinduiri socialiste.

Independența relativă a ideilor față 
de existența materială explică și fe
nomenul răminerii in urmă a unor 
elemente ale conștiinței sociale și in
dividuale in raport cu schimbările 
petrecute în condițiile obiective de 
viață ale oamenilor. Așa, de exem
plu, datorită îndelungatei dominații 
a proprietății private care a avut pu
ternice influențe asupra psihologiei 
umane, o serie de mentalități și ati
tudini vechi, individualiste, se men
țin un timp șl după abolirea proprie
tății private asupra mijloacelor de 
producție. Aceasta face necesară o te
meinică și susținută muncă ideologi
că, politică, educativă in vederea 
combaterii șl eliminării iufluenței ve
chilor mentalități, deprinderi, concep
ții. Deci, interpretarea autentic dia
lectică a tezei privind răminerea în 
urmă a conștiinței față de existență 
Îndeamnă nu la pasivitate și expec
tativă, ci la acțiune in primul rind 
politico-educatlvă pe bazele trainice

mice, juridice-politice obiective pen
tru afirmarea nestingherită a creati
vității umane, pentru dezvoltarea 
multilaterală a personalității fiecărui 
cetățean in spiritul umanismului so
cialist, partidul și statul nostru 
creează premisele Ideologice și clima
tul psihosocial corespunzător atinge
rii acestor țeluri. Afirmarea *cestui 
climat favorabil este de o importanță 
covirșitoare pentru valorificarea e- 
nergiilor și capacităților creatoare ale 
fiecărui individ, ale fiecărui colectiv 
in interesul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Realizarea obiectivului perfecționă
rii continue a conducerii .șl organiză
rii întregii vieți sociale este urmărită 
de partid in corelație dialectică cu 
stimularea participării conștiente a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii la conducerea societății pe 
plan central și local, la activitatea 
obștească. Motivația fundamentală a 
acestei participări o constituie con
știința noii calități pe care au dobîn- 
dit-o membrii societății noastre : a- 
ceea de producători și, totodată, de 
proprietari colectivi ai mijloacelor de 
producție, de beneficiari ai venitului 
național realizat prin munca lor eli
berată de exploatare.

Generalizarea trăsăturilor conștiin

ței socialiste la toți membrii socie
tății noastre, implantarea in structura 
motivațională a fiecărui cetățean a 
atitudinii socialiste față de muncă și 
calitatea ei, față de proprietatea so
cialistă, față de îndatoririle sociale, 
față de familie și raporturile inter- 
umane cotidiene, o justă înțelegere 
a relației dintre drepturi și obligații, 
combaterea risipei, indisciplinei, fe- / 
nomenelor de birocratism, de parazi
tism, a tendințelor individualiste de 
chivernisire pe seama colectivității — 
toate acestea reprezintă obiective ale 
muncii politice-educative desfășurate 
de întregul partid, de organizațiile 
de masă și obștești, de întregul nos
tru sistem educativ în consens cu 
programul de măsuri prODUs de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Sensul esențial al acestui program 
constă in generalizarea la toți mem
brii societății a trăsăturilor specifice 
omului nou, cu înaltă competență 
profesională, pătruns de spirit revo
luționar, capabil și hotărit să lupte 
împotriva vechiului, pentru triumful 
noului. Căci așa cum spunea recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu „numai 
imbinind activitatea de dezvoltare a 
industriei și agriculturii cu preocu
parea pentru formarea omului nou, 
pentru ridicarea conștiinței socialiste, 
pentru realizarea unor relații noi 
Intre oameni, întemeiate pe echitate 
și dreptate socială, pe colaborare și 
ajutor reciproc, relații in care fiecare 
să-și Înțeleagă răspunderea și meni
rea in societate, in lupta pentru fău
rirea orinduirii comuniste, numai ast
fel vom asigura fiecărui membru al 
societății tot ceea ce este necesar, atit 
din punct de vedere material cit și 
spiritual, pentru inflorirea personali
tății sale. Să ne gindim permanent că 
ceea ce facem trebuie să servească 
fiecărui membru al societății ; in ace
lași timp, fiecare membru al socie
tății trebuie să se gindcască la fap
tul că are obligații și îndatoriri, că 
trebuie să facă totul pentru a-și a- 
ducc contribuția la înfăptuirea pro
gramului minunat de făurire a comu
nismului in România".

Spiritul de dreptate șl de echitate 
socială, aspirația individuală și co
lectivă către perfecționarea societății 
și a raporturilor sociale, participarea 
activă și competentă la înfăptuirea 
țelurilor societății socialiste multila
teral dezvoltate, convingerea nestră
mutată în justețea politicii interne și 
externe a partidului — care dă ex
presie intereselor vitale ale Intregu-' 
lui popor — reprezintă un inepuiza
bil izvor de energie pentru milioanele 
de oameni ai muncii din patria noas
tră, temelia de granit a unității în
tregului popor in jurul forței șale 
conducătoare — Partidul Comunist 
Român.

BOTOȘANI

Ca din iaz
Răspunzlnd unor vechi cerințe 

ale populației din municipiu, în
treprinderea „Piscicola" Botoșani 
a dat in folosință un magazin de 
prezentare și desfacere a pește
lui. Noul magazin dispune de 6 
bazine, cu o capacitate de 200 000 
litri apă, prevăzute cu instalații 
de oxigenare și condiționare a a- 
pei și care pot fi aprovizionate 
cu o cantitate de trei tone pește 
viu pe zi. Tot in acest magazin, 
cumpărătorilor li se pun la dis
poziție, spre consum, semiprepa- 
rate șl conserve de pește.

BACĂU

O nouă 
aerogară

La Bacău a fost inaugurată și 
dată in exploatare o nouă aero
gară. Construcția, prevăzută cu 
un turn de dirijare a zborurilor, 
înalt de 26 metri, dispune de a- 
parate și instalații necesare tra
ficului aerian de pasageri și măr
furi in orice condiții meteoro
logice. Pentru pasageri, noua 
aerogară dispune de o sală de 
așteptare, bar, telefoane. Atit 
clădirea cit și căile de acces au 
fost realizate de colectivul șan
tierului l din cadrul Trustului 
județean de construcții.

SIBIU

Se dezvoltă 
baza turistică

Pe Valea Oltului, în apropierea 
Turnului Roșu, intr-o zonă de un 
pitoresc inedit, a fost dat în fo
losință un nou motel turistic. 
In acest an se vor mai construi 
alte două moteluri in Pădurea 
Dumbrava și în apropierea Sâ- 
liștei, precum și un camping la 
Ocna Sibiului.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"
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FOTBAL, DIVIZIA A

2-2, SCOR PREFERAT 
ÎN ETAPA A DOUA

CLASAMENTUL
Steagul roșu 
,.U" Cluj 2 1

1 0
1 0

5— 2
6— 4

3
3

Dinamo 2 1 1 0 5—3 3
S. C. Bacău 2 1 0 1 5—4 2
Jiul 2 0 2 0 0—0 2
A.S.A. Tg. Mureș 2 0 2 0 0—0 2
Politehnica 2 0 2 i> 5—5 2
Steaua 2 0 2 o 3—3 2
U.T.A. 2 0 2 0 3—3 2
„U“ Craiova 2 0 2 0 3—3 2
Farul 2 0 2 0 2—2 2
F.C. Argeș 2 1 0 1 3—5 2
Petrolul 2 1 0 1 1—3 2
Rapid 2 0 1 1 2—3 1
Cri șui 2 0 1 l 0—1 1
C.F.R. Cluj 2 0 1 1 3—5 1

REZULTATE TEHNICE
• DINAMO—STEAGUL ROȘU ?—2 (1—2). Au marcat : Pes- 

caru (min. 21) si Florescu (min. 31) pentru brașoveni ; Lucescu 
(min. 42 și 60, ambele din lovituri de la 11 m) pentru Dinamo.

• UNIVERSITATEA CLUJ—SC. BACĂU 3—1 (1—1). Au mar
cat ; Anca (min. 26), Adam (min. 46) și Lică (min. 69) pentru clu
jeni șț respectiv, Pană (min. 22). *

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—C.F.R. CLUJ 2—2 (2—0). Au 
marcai : Neagu (min. 7) și Pîrvu (min. 42) și. respectiv, Soo (min. 
64) și AI. Bretan (min. 80).

• JIUL— A.S.A. TG. MUREȘ 0—0.
• PETROLUL—CRIȘUL 1—0 (1—0). A marcat : Moldovan 

(min. 41).
• F.C. ARGEȘ—RAPID 2—1 (2—0). Au marcat: Jercan (min. 

1 și 12) pentru argeșeni, și Neagu (min. 61) pentru rapidiști. Do- 
brin a ratat o lovitură de la 11 m.in min. 81.

• U.T.A.—STEAUA 2—2 (0—1). Au marcat : Dom ide (min. 88) 
i ?l Broșovschi (min. 89) și. respectiv, lordănescu (min. 39) și Pan- 
I tea (min. 85).

• FARUL—POLITEHNICA IAȘI 2—2 (2—1). Au marcat : Cu- 
V • ^man (min- 4) și Alecu (min. 69) pentru ieșeni și Oprea (min. 
F 15) și Caraman (min. 42) pentru Farul.

Și meciurile fetelor sint Io fel de dinamice (uneori), ca și ale băieților. (Fază din întîlnirea Universitatea Bucu
rești—Rulmentul Brașov)

HANDBAL (feminin)

IERI, IN CAMPIONATUL
Ieri, pe stadionul Tineretului, cu 

prilejul a trei meciuri, grupate in
tr-un singur program, am văzut ju- 
cind principalele echipe bucureștene 
de handbal feminin, adică Universi
tatea, I.E.F.S., Confecția și Rapid. 
Dintre ele s-au detașat firesc cele 
două formații studențești, care de alt
fel și-au învins adversarele la scor. 
Dacă Universității București și 
I.E.F.S.-ului le adăugăm puternicele 
echipe provinciale Universitatea Ti
mișoara și Mureșul (poate și Textila 
Buhuși), avem conturat tabloul can- 
Z datelor la primele locuri in cam- 
' ionatul naționaL

în etapa de Ieri, din nou s-a re- 
rharcat prin forța jocului campioa
na ediției 1970—1971, Universitatea 
București. Ea a surclasat Rulmentul 
Brașov cu 24—9. intr-un meci in care, 
alături de Simona Arghir, s-au pus 
iarăși in evidență tinerele Mariana 
Niță' și Niculina Iordache, ca și por- 

Să nu îndreptăm o eroare, 
făcind altele

(Urmare din pag. D

dința nouă a unui progres de calitate 
individuală a jucătorului. „Pentru 
1974 — după părerea lui Gavril Ka- 
cialin — vom asista la o nouă dezvol
tare a capacității fizice și a jocului 
rapid condus de cei mai dotați jucă
tori ăi echipelor1'. Conducătorul echi
pei naționale a Italiei, Ferruccio Val- 
caregi, evocind „Mexico ’70“ și con
secințele sale in fotbalul de azi și de 
mîine. a arătat că „s-a revenit la un 
joc mai puțin dur, in care un rol din 
ce In ce mai important îl au fotba
liștii de mare talent, cu o tehnică ire
proșabilă. Mondialele din ’74 vor fi 
dominate de un joc in continuă miș
care, prin consolidarea mijlocului te
renului și a acțiunilor de atac.“ Chiar 
Mano Zagalo, solicitat expres să ex
pună in fața antrenorilor europeni 
cum a colaborat, in cele... 19 săpta- 
mini dedicate pregătirii fizice, cu cei 
patru preparatori pe care i-a avut la 
dispoziție, a precizat că toată aceasta 
muncă s-ar fi desfășurat in van fara 
aportul sincer și total al celor mai 
mari vedete ale fotbalului din țara sa: 
Pele, Gerson, Rivelino, Clodoaldo, 
Paulo Cesar, Jair.

Sigur, n-am avut nevoie de aceste 
argumente exterioare fotbalului nos
tru pentru a susține că un jucător de
săvârșit din punct de vedere fizic, dar 
lipsit de tehnică și consecințele tac
tice adecvate nu este decit un infirm, 
ca fotbalist, ci pentru a arăta că soc- 

târița Elisabeta Ionescu. Procesul de 
împrospătare a formației, conceput 
de către antrenorul C. Popescu, pare, 
deci, să dea roade incă de la înce
put. Totuși, n-avem impresia că Uni
versitatea București, chiar in pre
zenta ei alcătuire, deține o aseme
nea clasă handbalistică incit să do- 
dindească mari succese in Cupa cam
pionilor europeni...

In ce o privește, I.E.F.S. — învin
gătoare cu 16—9 asupra Rapidului — 
arată și ea semnele bune ale promo
vării unor tinere jucătoare talentate, 
împreună cu „veterana" Irina Hector 
și cu Doina Băicoianu. se impun in 
formație atit Frincu, cit și Rublenco. 
O remarcă specială merită Rodica 
Bunea, ale cărei șuturi cu mina 
stingă au redevenit redutabile. Echi
pa învinsă, Rapid, pare încă nepre
gătită pentru a înfrunta greutățile 
primei divizii. E drept, feroviarele au 
primit citeva goluri parabile, din 

cerul internațional, subințeleglnd pre
gătirea fizică corespunzătoare, mi
zează mai mult ca oricind pe mari 
personalități, vedete in sensul bun al 
cuvintului, pentru care tehnica și tac
tica nu au secrete, considerindu-le, in 
continuare, singurele capabile să a- 
sigure atit spectaculozitatea, cit și efi
ciența care se cer astăzi fotbalului. 
Iată de ce accentul pus pe creșterea 
capacității de efort a jucătorilor noș
tri nu trebuie să însemne in nici un 
caz diminuarea preocupărilor pentru 
perfecționarea condiției tehnice, pen
tru îmbogățirea cunoștințelor teoreti
ce, tactice.

Atenția acordată pregătirii fizice nu 
trebuie să fie înțeleasă decit ca o re
mediere a defecțiunilor existente in 
acest domeniu, iar sensul întregii ac
tivități a antrenorilor și jucătorilor 
trebuie să se concretizeze în formarea 
unor fotbaliști cu superior, dar egal 
randament tehnic, tactic și fizic.

Controlul mai atent, la care au fost 
supuse secțiile din asociații și cluburi, 
prin noile măsuri adoptate de 
C.N.E.F.S. și F. R. Fotbal, ce stabilesc 
răspunderi directe pentru organele te
ritoriale sportive și in ce privește ac
tivitatea fotbalistică, trebuie să aibă 
in vedere, in cadrul procesului de 
instruire, in primul rind, asigurarea 
acestui echilibru intre preocupările 
pentru perfecționarea tehnică și tac
tică și cele pentru creșterea capacită
ții de efort.

ETAPA VIITOARE

Steagul roșu — F. C. Argeș, 
A.S.A. Tg. Mureș — „U" Cluj, 
Politehnica — Dinamo, Steaua— 
Farul, C.F.R. Cluj — Jiul, Cri- 
șul — U.T.A., S.C. Bacău — Univ. 
Craiova, Rapid — Petrolul.

NAȚIONAL
cauza formei slabe, însă și a ghi- 
nioanelor portăriței Buzaș. Dintre 
rapidiste, ne-a făcut plăcere să re
marcăm pe Ana Stark-Stănișel, ace
eași jucătoare plină de eficacitate la 
acțiunile spre poartă, in pofida ob
strucțiilor practicate cu nemiluita de 
către apărătoarele de la I.E.F.S. (mai 
ales Costandache).

De la cel de-al treilea meci, Con
fecția București — Universitatea 
Cluj, de o calitate mai slabă decit 
celelalte două, consemnăm doar sco
rul : 10—8, in favoarea bucureșten- 
celor. O observație generală se im
pune asupra arbitrajelor la toate me
ciurile. Cele trei cupluri de arbitri, 
tolerind jocul obstructionist și dur, 
uneori chiar brutal, s-au abătut de 
la indicațiile asupra arbitrajului că
ruia i se cere să faciliteze dezvolta
rea handbalului tehnic, cursiv și 
spectaculos.

V. M.

Oină — vechiul și frumosul nostru sport național — cu care ne întîlnim atît de rar

„MONDIALELE" DE CAIAC-CANOE

Gh. Danielov și Gh. Simionov 
campioni mondiali 

la canoe dublu — 500 m
Pc lacul Ada-Tlgnalija, din apropierea Belgradului, au continua! 

duminică întrecerile campionatelor mondiale de calac-canoe. Iată re
zultatele obținute dc reprezentanții noștri pinâ la închiderea primei 
ediții. Echipajul românesc de canoe dublu — 500 m. alcătuit din GI1. 
DANIEI.OV și GII, SIMIONOV, a repurtat o strălucită victorie, 
cucerind medalia de aur și titlul de campion mondial pe această dis
tanță. Un succes remarcabil au obținut sportivii români șl in proba 
dc caiac — ștafetă 4X500 m, echipajul alcătuit din BOTEZ, ZAFIU, 
IVANOV și VERNESCU ciștigind medalia de argint. Pc locul I șl cam
pion mondial echipajul R. P. Ungare. Dc asemenea, merită cuvinte 
dc laudă și frumoasa cursă a lui IVAN PATZAICHIN, care a reușit 
să-i aducă medalia de bronz la canoe simplu — 500 m. In această 
probă, pc locul I s-a clasat Lcwe (R. F. a Germaniei), urmat de 
Wichman (Ungaria). Disputele continuă.

RUGBI

Debut în cea de-a 54-a 
ediție a campionatului

Ieri, pe un timp excelent, divizia 
națională A de rugbi și-a trimis pe 
teren cele 12 echipe care o compun, 
pentru a disputa intiia etapă a cam
pionatului. Puținii, dar statornicii 
iubitori ai acestui sport, au fost pre- 
zenți pe stadioanele unde s-au des
fășurat primele intilniri ale sezonu
lui. O atracție aparte a suscitat-o 
prezența Farului la Cluj, echipă a- 
flată acum sub conducerea tehnică 
a antrenorului Titi Ionescu.

Jucind la București, cele mai bune 
trei echipe ale rugbiului nostru — 
Steaua, Grivița roșie și Dinămo — 
n-au părut nici un moment că sint 
dispuse să-și pericliteze șansele de 
victorie. Steaua a intilnit simbătă pe 
noua promovată Gloria, pe care a 
intrecut-o confortabil cu 34—6, după 
un joc spectaculos în care proaspe
ții divizionari A păreau mai- ales în 
prima repriză copleșiți de impetuo
zitatea actualilor campioni., Dumi
nică, pe.stadionul din „Parcul Copi
lului", atit Grivița roșjc,. cit și. Dț; 
namo. au avut serioase probleme cu 
Politehnica Iași și, respectiv, C.S.M. 
Sibiu. Acestea din urmă ni s-au pă
rut bine pregătite fizic, in special

„Cupa U. T. C. la oină" 

a fost cîștigată 

de Viată nouă Olteni■>

După trei zile de 
dirze întreceri desfă
șurate pe stadionul 
„Tineretului" din Ca
pitală. duminică la 
prînz s-a încheiat cea 
de-a doua ediție a 
..Cupei U.T.C. la oină" 
Timp de trei zile, cele 
mai bune 16 formații 
de oină din mediul 
sătesc, calificate in 
etapele de zonă, la 
care s-au adăugat — 
ca invitate — cam
pioanele județelor A- 
rad, Covasna și Vas
lui, precum și for
mația Universitatea 
București — și-au dis

putat primul loc în- 
tr-o Întrecere ce s-a 
bucurat de un larg in
teres : la etapa jude
țeană au fost înscrise 
peste 400 de echipe să
tești.

Câștigătoarea trofeu
lui nu a putut fi cu
noscută decit după 
terminarea ultimului 
joc, formațiile Biruința 
Gherăești și Viață nouă 
Olteni aflindu-se tot 
timpul la egalitate de 
puncte. Trofeul a reve
nit, pinâ la urmă, oi- 
niștilor din Olteni — 
locul I și campioni na
ționali in mediul să

sibienii, care au jucat tot meciul în- 
tr-un tempo constant ridicat, de 
multe ori de la egal la egal cu dina- 
moviștii. In schimb grivițenii, spre 
finalul meciului au dat vădite semne 
de oboseală, mai avind de lucrat la 
capitolul pregătire fizică. Rezultatele 
Grivița roșie — Politehnica Iași : 
16—12 și Dinamo — C.S.M. Sibiu : 
25—15, reflectă cu fidelitate situa
țiile de joc din teren. în ultimul 
meci disputat in Capitală, Universi
tatea Timișoara — Sportul studen
țesc (scor 15—6 pentru oaspeți) — ti
mișorenii s-au impus fără a face însă 
un joc strălucit. Suciu și Râșcanu au 
știut, însă, de fiecare dată să ex
ploateze momentele propice pentru 
a menține rezultatul în favoarea e- 
chipei lor.

In sfirșit, în cele două jocuri dis
putate in provincie, Agronomia 
Cluj.— Farul și Rulmentul Bîrlad — 
Știința Petroșani, este de subliniat 
rezultatul obținut de Farul, care a 
învins, cu.,#>—9, la Cluj,. consțănțe7 
nii impunindu-se printr-un joc in vi
teză, disciplinat.

Pavel DUMITRESCU

tesc. Pe locul al II-lea, 
Biruința Gherăești, iar 
pe locul trei Avintul 
Frasin. în ordine, pe 
celelalte trei locuri 
s-au clasat Energia 
Rimnicelul, Avintul 
Curcani șl Drum nou 
Bocereni.

Actuala ediție a 
„Cupei U.T.C. la oină" 
a demonstrat o dată 
in plus că acest fru
mos sport răminei 
lingă inima tinere
tului de la sate. Ceea 
ce justifică utilitatea 
competiției și valoarea 
muncii organizatorilor.

BASCHET

„CUPA PRIETENIEI" — 
o competiție reușită

România—Cehoslovacia 84—74, una dintre partidele în care reprezentanții 
noștri au reușit numeroase acțiuni lăudabile

Foto : S. Cristian

Aseară, in sala Floreasca din Ca
pitală, a luat sfirșit cea de-a IV-a 
ediție a „Cupei prieteniei", compe
tiție rezervată baschetbaliștilor ju
niori. De-a lungul unei săptămini de 
concurs s-au întrecut șapte echipe 
naționale din Europa (Uniunea So
vietică, Cehoslovacia, Bulgaria, Po
lonia, Ungaria, R.D.G. și România) 
și selecționata Cubei.

Competiția s-a bucurat de un 
frumos succes și a dat ciștig de cauză 
selecționatei Cubei, învingătoare in 
derbiul disputat cu echipa U.R.S.S. : 
92—87, după prelungiri. Baschetba- 
liștii cubanezi, care iși înscriu pen
tru i prima pară numele in rindul ciș- 1; 
tigatorilor, .au demonstrat aptitudini ’ 
deosebite pentru acest frumos sport.

Pentru medalia de bronz s;-au în
trecut formații Io- Ungariei,’-Poionieh V 
Bulgariei și României, care au luptat 
cu o tenacitate demnă de toată 
lauda, celelalte două selecționate 
(Cehoslovacia și R.D.G.) fiind mai 
modeste. Reprezentativa țării noas
tre (antrenori prof. Gh. Chiraleu și 
V. Mureșan), clasată pe locul VI, a 
evoluat cu fluctuații de formă de la 
o zi la alta in concurs. După două 
victorii promițătoare (cu R.D.G și 
Ungaria), a cedat în finalurile altor 
două jocuri (cu Polonia și Bulgaria), 
cu prea multă ușurință. S-au semna

Din toate spoiturile
AU CONTINUAT MECIURILE 

TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE 
HOCHEI PE GHEAȚA DE LA MINSK. 
Echipa „Sibir“-Novosibirsk a întrecut 
cu scorul de 5—1 (1—1, 2—0, 2—0) e- 
chipa României, iar formația Tor
pedo din Minsk a dispus cu scorul de 
5—2 (2—1, 2—1, 1—0) de echipa Po
loniei.

DUPĂ 10 RUNDE, In fruntea clasa
mentului turneului internațional de 
șah de la Polianița (Polonia) pe pri
mul loc a trecut Pfleger (R. F. a Ger
maniei) cu 6,5 puncte (o partidă între
ruptă), urmat de Smidt (Polonia), și 
Zaițev (U.R.S.S.) cu cite 6,5 puncte, 
în runda a 10-a Estrin (U.R.S.S.) a 
ciștigat la Troianescu (România).

IN ULTIMA ZI A CAMPIONATE
LOR DE NATAȚIE ALE S.U.A. care 
s-au desfășurat la Houston, tinăra 
sportivă californiană Cathy Calhoun 
a stabilit un nou record mondial in 
proba de 1 500 m liber cu timpul de 
17'19"2/10. Ea a corectat cu 7/10 recor
dul precedent care aparține cunoscu
tei campioane Debbie Meyer. Aceasta 
din urmă a sosit in această cursă pe 
locul 10 cu 17'42"3/10. Noua record
mană mondială este in virstâ de 
13 ani.

Alte rezultate : 100 m liber mascu
lin : Mark Spitz 52"5/10 (acesta a fost 
cel de-al patrulea titlu cucerit de 
Spitz la această ediție) ; 1 500 m liber 
masculin : Mike Burton 16’09”6/10 ; 
200 m mixt masculin : Gary Hall 
2'10*1/10.

LA OPAVA au continuat meciu
rile turneului internațional de ho
chei pe gheață pentru juniori. Echi
pa Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de (6—4—0) echipa Ro
mâniei, iar Suedia a dispus cu 10—1 
(5—0, 5—0, 1—1) de Finlanda.

ÎN SFERTURILE DE FINALA ale 
turneului internațional de tenis de 
la South Orange, francezul Pierre 
Barthes l-a învins cu‘6—7, 6—2, 6—3 
pe americanul Olmedo. El se va 
întilni în finală cu Martin Riessen 
(S.U.A.), învingător cu 6—1, 6—2 în 
fața compatriotului său Tanner.

LA BRATISLAVA, In cadrul com
petiției Internaționale de natație 
„Cupa Europei", olandeza Hansie 
Bunschoten a stabilit un nou record 
al Europei în proba de 400 m liber 
cu timpul de 4’31”3/10.

IN PRELIMINARIILE „CUPEI 
CUPELOR" la fotbal, In orașul La 
Valetta (Malta), echipa locală Hi
bernians a dispus cu scorul de 3—0 
de Fram (Islanda). Returul urmează 
să aibe loc săptămina aceasta, gaz
dă fiind echipa Fram.

CU PRILEJUL CONCURSULUI 
ATLETIC DE LA RIETI au fost sta
bilite două noi recorduri italiene. In 
proba masculină de săritură in înăl
țime, Azzaro a realizat 2,18 m, iar 

lat cu această ocazie aceleași carențe 
care caracterizează in general bas
chetul românesc : lipsa unor pivoți 
corespunzători, pe plan european, 
procentaje nesatisfăcătoare la arun
cările libere, o apărare ușor de de
pășit și lipsa unui lot omogen (greul 
tuturor partidelor fiind suportat doar 
de 5—6 jucători, care au o reală va
loare).

Referitor la progresele ce se aș
teaptă de la schimbul de miine al 
echipei naționale de seniori, trebuie 
să ne exprimăm regretul in legătură 
cu unele obstacole care se interpun 
in fața promovării unor elemente 
fruntașe din. rindul. juniorilor in ca
drul formațiilor divizionare. Datorită 
actualului sistem de transferări, ju
niorii, indiferent de valoarea șLpqsi- 
b ițit fit1,' Ibi! ‘d l* irmar e peL r pla n 
național, sint obligați să participe 
doar la competițiile rezervate lor, 
fără a exista în prezent vreo so
luție pentru a evolua in rindul echi
pelor de cat. A (exemple : Cernat. 
Niculescu, Scutaru, Ursache, Chircă, 
Șerbănescu, Modrogan etc.). O dublă 
legitimare a acestor elemente frun
tașe considerăm că ar fi in folosul 
creșterii valorice a acestor juniori 
talentați, dar fără posibilitatea de a 
obține experiența competiționalâ.

Valentin ALBULESCU

în proba de 100 m plat femei, Cecilia 
Molinari a fost cronometrată in 
11**4/10.

IN CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL FRANȚEI, Nantes a învins cu 
2—0 pe Nimes.

Alte rezultate : Nisa—Reims 2—1 ; 
Nancy — Metz 1—0 ; Rennes — A- 
jaccio 2—1 ; Saint Etienne — So- 
chaux 2—0 ; Lyon — Bordeaux 2—2. 
în clasament continuă să conducă 
Nimes cu 6 puncte, urmată de Ren
nes cu 6 puncte și Red Star tot cu 
6 puncte.

LA NEWPORT (Irlanda), in semi
finalele turneului internațional fe
minin de tenis, Franțoise Durr 
(Franța), a invins-o cu 6—3. 6—3 pe 
Rosemarie Casals (S.U.A.), iar aus- 
tralianca Kerry Melville a eliminat-o 
eu 6—4, 6—3 pe Billie Jean King 
(S.U.A.).

ECHIPA FEMININA DE FOTBAL 
A DANEMARCEI s-a calificat pen
tru. finala campionatului mondial. 
In meciul disputat la Ciudad de Me
xico, Danemarca a invins Argen
tina cu scorul de 5—0 (1—0). Intr-un 
meci pentru configurația clasamen
tului (locul 5—6), Franța a întrecut 
echipa Angliei cu 3—2.

LA „CRYSTAL PALACE- din 
Londra se desfășoară dubla întilnire 
internațională de atletism dintre e- 
chipele Angliei și R.F, a Germaniei. 
După prima zi, scorul este favorabil 
oaspeților : la masculin ei conduc cu 
42—31, iar la feminin cu 57—38 punc
te. Citeva rezultate mai deosebite : 
lungime femei : Sherwood (A) 6,64
m ; Rosendhal (R.F.G.) a ocupat lo
cul doi cu 6,63 m : 800 m femei : 
Falk (R.F.G.) 2'05”2/10 ; disc femei : 
Westermann (R.F.G.) 58,22 m ; tri
plu salt : Kugler (R.F.G.) 16,26 m ; 
greutate femei : Kofink (R.F.G.) 
16,15 m ; 100 garduri : Rosendahl 
(R.F.G.) 14-1/10 ; 10 000 m : Philipp 
(R.F.G.) 28’51”.

LA MOSCOVA sînt urmărite cu 
mare interes întrecerile meciului 
„triunghiular" de atletism in care 
se întilnesc selecționatele masculine 
și feminine ale Poloniei, R.D. Ger
mane și U.R.S.S. După prima zi, ta
bela de punctaj se prezintă astfel : 
R.D. Germană — U.R.S.S. 83,5 —82,5; 
U.R.S.S. — Polonia 97—69 ; R.D. 
Germană — Polonia 87—68 puncte.

Rezultate tehnice : masculin 10 000 
m : Șarafudlnov -(U.R.S.S.) 28,50”6/10; 
100 m plat : Korneliuk (U.R.S.S.) 
10”4/10 ; 800 m plat : Ivanov
(U.R.S.S.) l'46”l/10 ; suliță : Lusia 
(U.R.S.S.) 89,76 m ; 110 m garduri : 
Wodzinski (Polonia) 13”8/10 ; triplu 
salt : Saneev (U.R.S.S.) 16,99 m ; 400 
m plat : Werner (Polonia) 46”3/10 ; 
prăjină Norwig (R.D.G.) 5,30 m ; fe
minin 100 m : Meissner — Stecher 
(R.D.G.) ll”2/10 ; 1 500 m ; Burneleit 
(R.D.G.) 4'10” ; înălțime ; Rita
Schmidt (R.D.G.) 1,84 m.



viața internațională
Intre 2 și JO septembrie

Patrloțil din Angola continuă lupta de eliberare a tării, de sub dominația colonialismului portughez. în fotografie : 
O unitate a patrioților înaintea plecării intr-o nouă misiune dc luptă

la Paris

Cea de-a 59 a 
conferință a Uniunii 

interparlamentare
PARIS 29 (Agerpres). — Uniunea 

Interparlamentară, organizație mon
dială a parlamentelor, va ține cea 
de-a 59-a sa conferință la Paris, in
tre 2 și 10 septembrie.

Urmind să sosească 700 de parla
mentari reprezentind 67 de țări, a- 
ceastă reuniune va constitui cea mal 
mare adunare internațională din ca
pitala Franței, după sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. din 1951. 
Președintele Georges Pompidou va 
rosti discursul inaugural in cursul 
unor festivități care se vor desfășura 
in Sala Congreselor din Palatul Ver
sailles. Printre altele, parlamentarii 
vor examina măsurile luate in favoa
rea dezarmării, apropierea intre na
țiuni, in special in Europa, proble
mele celui de-al doilea deceniu de 
dezvoltare și influența mijloacelor 
moderne de informare in mase pri
vind înțelegerea între popoare.

agențiile de presă transmit:
Trei misiuni comerciale 

mexicane vor efec,ua. >a |nce- 
putui lunii viitoare, vizite In țări so
cialiste, vest-europene și asiatice 
pentru a negocia Încheierea unor noi 
acorduri privind creșterea schimbu
rilor comerciale, a declarat ministrul 
mexican de resort Hugo Margain. 
Aceste acțiuni, a menționat el, fac 
parte din noul program de orientare 
a Mexicului în domeniul comerțului 
exterior, prin care se încearcă ate
nuarea pierderilor provocate de re
centele măsuri protecționiste adop
tate de Statele Unite.

Todor Jivkov, p«?«nn‘ei» 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
l-a primit simbătă pe S. G. Dhillon, 
președintele Camerei Populare a Par
lamentului indian, care se află Intr-o 
vizită la Sofia, Informează agenția 
B.T.A.

„NODON SINMUN"

Un eveniment îmbucurător 
pentru națiunea coreeană

PHENIAN 29 (Agerpres). — Zia
rul „Nodon Sinmun" a publicat la 28 
august un comentariu intitulat : 
„Toate problemele vor fi soluționate 
cu calm dacă ne vom întinde mii- 
nile și vom face eforturi sincere", 
in legătură cu propunerea președin
telui C.C. al Societății de Cruce Ro
șie din R.P.D. Coreeană privind con
vorbirile preliminare cu reprezentanți 
ai Societății de Cruce Roșie din Co
reea ce sud. In comentariu, difuzat 
de agenția A.C.T.C., se apreciază că 
contactele oficiale dintre reprezentan
ții societăților de Cruce Roșie din 
Coreea de nord și de sud constituie 
un eveniment îmbucurător pentru 
națiunea coreeană, care a suferit din 
cauza diviziunii teritoriale și scin
dării naționale timp de peste un sfert 
de secol.

Activitate diplomatică 
în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).

— In luna noiembrie a.c., informează 
agenția France Presse, o misiune de 
mediere a O.N.U., din care fac parte 
președinții Senegalului, Republicii 
Democratice Congo, Camerunului și 
Nigeriei, va vizita Republica Arabă 
Unită și Israelul.

*
CAIRO 29 (Agerpres). — Mahmoud 

Riad, vicepremier și ministrul aface
rilor externe al R.A.U., a avut o în
trevedere cu omologul său iordanian, 
Abdallah Salah, anunță agenția 
M.E.N.

Salah a declarat, Ia sosirea sa la 
Cairo, că întrevederile pe care ur
mează să le aibă cu conducătorii 
egipteni se vor axa pe probleme pri
vind actuala situație din Orientul 
Apropiat, precum și pe găsirea unor 
puncte de contact in vederea unei 
platforme comune între R.A.U. și Ior
dania, înainte de deschiderea sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U.

★
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — Mi

nistrul de stat pentru afacerile exter
ne al R.A.U., Hafez Ismail, a sosit 
simbătă lntr-o vizită la Stockholm, 
venind de la Helsinki. In cursul șede
rii sale în capitala Suediei, diploma
tul egiptean va avea convorbiri cu 
ministrul suedez al afacerilor exter
ne. Krister Wickman, asupra unor 
probleme internaționale, in special a- 
supra evoluției actuale a situației din 
Orientul Apropiat.

REPUBLICA DOMINICANĂ 

INTENSIFICAREA 
ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR 

CE [XÎRLMĂ DREAPTA
SANTO DOMINGO 29 (Agerpres).

— Poliția dominicană a descoperit in 
curtea unei școli generale din capi
tala țării, Santo Domingo, cadavrele 
a mai multor tineri, care prezentau 
nenumărate semne de violență și a 
căror identitate nu a fost stabilită 
pină In prezent

Agenția Prensa Latina, care trans
mite știrea, relatează că, in ultima 
vreme, activitatea organizațiilor de 
extremă dreaptă cunoaște o intensi
ficare continuă, contribuind la in
staurarea unei atmosfere de teroare 
și violență In Întreaga țară. Deși di
ferite organizații progresiste și per
sonalități politice au denunțat public 
activitatea mișcării paramilitare fas
ciste „Banda44, cerind interzicerea ei, 
guvernul nu a luat nici o măsură.

o „NU AR FI DE DORIT SĂ SE ADMITĂ DOLARUL-ETA- 
LON", declară guvernatorul Băncii Franței

Un acord de colaborare 
sovicto-chilian ,n *>"«”*'» m- 
dustriei peștelui a fost semnat sîm- 
bătă la Santiago de Chile de către 
Aleksandr Ișkov, ministrul piscicul
turii al U.R.S.S., șl Humberto Marto- 
nes, ministrul terenurilor al Republi
cii Chile. Acordul prevede acordarea 
de asistență sovietică Republicii Chile 
pentru dezvoltarea industriei pește
lui, in construirea unui port de pes
cuit, precum și darea în arendă a unor 
nave de pescuit.

La Ulan Bator au luat

In soluționarea problemei reunifi- 
cării, scrie ziarul, coreenii inșiși tre
buie să fie stăpîni in toate privin
țele. Nu poate exista nici o chestiu
ne de nesoluționat, dacă populația 
din Coreea de nord și cea din Coreea 
de sud iși întinde miinile și face efor
turi sincere.

Ne vom concentra toate eforturile 
pentru desfășurarea cu succes a vii
toarelor convorbiri intre reprezentan
ții societăților de Cruce Roșie nord 
și sud-coreene. Societatea de Cruce 
Roșie din Coreea de sud trebuie, de 
asemenea, să facă eforturi sincere 
pentru soluționarea cu calm a pro
blemelor umanitare ale compatrioți- 
lor.

Imperialiștii S.U.A. șl lacheii lor, 
subliniază „Nodon Sinmun", nu pot 
bloca prin nici o manevră obstruc
ționistă înaintarea poporului nostru, 
care luptă pentru reunificarea țării 
în condiții de independență.

In încheiere, in comentariu se spu
ne că întregul popor al Coreeii va 
doborî bariera care există între nord 
și sud, va realiza contacte și va 
obține neîndoielnic reuniffcarea in
dependentă și pașnică a patriei pe 
calea unei lupte pe scară națională.

CIPRU

Incidente in regiunea 
Famagusta

NICOSIA 29 (Agerpres). — Mai 
multe incidente au fost semnalate în 
regiunea Famagusta între comunita
tea greacă și cea turcă din Cipru. Ca 
urmare a arestării de către poliția 
cipriotă greacă a 32 de ciprioți turci, 
pentru port ilegal de uniforme mi
litare, compatrioții acestora din urmă 
au deschis focul asupra unui auto
buz de pe ruta Nicosia-Famagusta. 
Persoanele arestate de ambele părți 
au fost eliberate după intervenția 
forțelor O.N.U. staționate in insulă.

Agențiile de presă remarcă faptul 
că incidentele s-au produs in situa
ția în care convorbirile intercomuni- 
tare consacrate reglementării dife
rendelor au ajuns intr-un stadiu de 
virtuală stagnare.

Q Q Q Q Q Q

PARIS 29 (Agerpres). — „Trebuie să 
înceteze a se mai afirma că dolarul nu 
poate fi devalorizat în raport cu au
rul", a subliniat guvernatorul Băncii 
Franței, Olivier Wormser, intr-un in
terviu acordat ziarului „Le Figaro".

„Nu ar fi de dorit să se admită do- 
larul-etalon", a adăugat Wormser. 
Potrivit opiniei sale, „reevaluarea 
monedelor vest-europene și a yenu-

° „Rinascita" : „
DOCHINA".

în legătură cu cauzele crizei finan
ciare interoccidentale, revista „Ri
nascita", organ teoretic al P.C. Ita
lian, publică un articol, in care se 
arată, pi intre altele:

Catastrofa dolarului se numește, 
înainte de toate, Indochina : acea 
criminală acțiune desfășurată in sco
puri distructive șt samavolnice, care 
inghite bani, resurse și oameni intr-o 
măsură pe care nu o suportă nici chiar 
cea mai mare și mai bogată dintre 
puterile capitaliste. Cind se spune 
Indochina se înțelege, pe lingă răz
boiul dus de S.U.A. in această zonă, 
întregul fundament al politicii ameri
cane, din momentul in care Statele 
Unite și-au asumat rolul' de Jandarm 
al lumii și se afundă in cheltuieli mi
litare și de susținere a marionetelor, 
totalizind sume fabuloase. Caria care 
a subminat dolarul sacru și inviolabil 
ia naștere in primul rînd de aici...

De aproximativ un deceniu, echili
brul monetar occidental se bazează pe 
o injustiție, acceptată de țările euro
pene în condițiile hegemoniei ameri
cane, din teama de a pune in discu
ție preponderența dolarului. Ce în
seamnă practic acest lucru ? S-a spus 
și s-a repetat de sute de ori in cursul 
acestor ani: acest lucru înseamnă că 
Statele Unite „exportau" in Europa 
inflația lor, ii puneau pe aliații lor 
(și, îndeosebi, pe oamenii muncii din 
țările aliate lor) să plătească chel
tuielile mereu crescinde ale războiu
lui din Indochina...

Dubla creștere a dificultăților in
terne și a contradicțiilor ivite in re
lațiile cu economiile celorlalte țări ca
pitaliste a sfîrșit prin a-l constringe 
pe Nixon să acționeze. Prestigiul, mi
tul dolarului, care nu mai putea fi 
susținut, au fost lăsate să se prăbu
șească S-a dat prioritate unor obiec
tive practice mai concrete. Totuși, este 
tot atit de neîndoielnic de adevărat 
că, prin anunțul său, Nixon a deschis 
imediat o nouă etapă a bătăliei per
manente a S.U.A., menită să cuce
rească și să mențină predominanța pe 
piețele capitaliste internaționale. In 
realitate, unele dintre hotăririle a- 
nunțate — înainte de toate suprataxa 
de 10 la sută la mărfurile de import 
— au, in primul rînd, drept scop șan
tajul și presiunea asupra partenerilor. 
Intr-adevăr, este clar că guvernul a-

lul ar putea fi asimilată cu o devalo
rizare a dolarului", precizînd că o 
asemenea operație ar demonstra doar 
că „Statele Unite ar avea un cec in alb 
pentru a persevera pe calea inflației, 
așa cum o fac de mai mulți ani". 
Wormser s-a declarat partizanul pa
rităților fixe „pentru bunul mers al 
comerțului internațional".

0 CATASTROFĂ CARE SE NUMEȘTE IN-

merican are drept obiectiv maxim de 
a obține o reevaluare pur și simplu a 
monedelor europene și că, o dată a- 
tins acest obiectiv, impozitul protec
tionist ar putea fi desființat. Este di
ficil ca acest obiectiv să poată fi a- 
tins pe deplin.

Pe plan intern, Nixon a lansat un 
fel de program de austeritate, ceea 
ce, ca întotdeauna, în limbajul capita
list, înseamnă restricții pentru oame
nii muncii și înlesniri pentru patroni. 
Pe de o parte, blocarea salariilor, re
ducerea cheltuielilor in scopuri so
ciale, reduceri de personal in admi
nistrația publică ; pe de altă parte, 
reduceri fiscale in avantajul patroni
lor șl al societăților anonime, cu scu
tiri de impozite fiscale care ajung 
pină la 7 la sută in sectorul indus
triei automobilelor. Restul, adică pre
tenția de a menține blocate prețurile 
și salariile, este pură demagogie, de
oarece președintele nu a indicat nici 
un instrument care poate permite un 
control efectiv. La întreg acest an
samblu de măsuri, bursa din ' Wall 
Street a reacționat cu o creștere ime
diată și considerabilă.

Ceea ce este in realitate în joc, dacă 
se dorește cu adevărat să se înfrunte 
situația, este problema unui raport 
nou — in domeniul politic și econo
mic — cu Statele Unite ale Americii: 
nu numai pentru a face din dolar ,,o 
monedă ca toate celelalte", ci și pen
tru a se elimina subordonarea care 
antrenează țările Occidentului in ace
lași virtej in care sint prinse S.U.A. 
Nu se poate avea „înțelegere" față de 
dificultățile dolarului, după cum nu 
se poate și nu trebuie să se aibă în
țelegere pentru aventurile războinice 
ale Statelor Unite in Indochina și in 
alte zone. Ambele probleme sint in 
strinsă legătură intre ele. Și singurul 
mod de a ieși din impas este o pre
siune consecventă, menită să determi
ne încetarea masacrului in Vietnam, 
cu tributul de singe și de resurse ma
teriale pe care îl poartă in sine.

Astăzi, prima sarcină a organiza
țiilor muncitorești și democrate din 
lumea capitalistă este de a acționa 
pentru ca măsurile administrației 
Nixon să nu se abată asupra munci
torilor și de a impune un nou curs 
politic, care să elibereze popoarele de 
dependența față de S.U.A.
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salvador : SINDICATELE Șl STUDENȚII 
SOLIDARI CU GREVA CADRELOR DIDACTICE

SAN SALVADOR 29 (Agerpres). — 
Organizațiile sindicale și asociațiile 
studențești din Salvador șl-au decla
rat sprijinul și solidaritatea cu greva 
cadrelor didactice, declanșată de peste 
șase săptămini. Agenția Prensa La
tina menționează că in orașele salva- 
doriene au loc ciocniri frecvente în
tre greviști și forțele de ordine, care

au folosit gaze lacrimogene și au dis
pus arestarea mai multor persoane, 
în ultima vreme, o serie de lideri sin
dicali au dispărut fără urmă.

Agen.ia Prensa Latina relatează 
că, în timp ce Congresul se afla in 
sesiune, greviștii au înconjurat clă
direa unde se desfășurau lucrările 
Parlamentului, deși aceasta era pa

Un grup de muncitori din localitatea Swindon (Marea Britanie) prolestează 
pe străzile Londrei împotriva amenințărilor cu concedierea

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „SclntelJ". TeL

sfîrșit convorbirile dintre delega
țiile guvernamentale economice ale 
Mongoliei și R. D. Vietnam. Cu acest 
prilej a fost semnat acordul de 
schimburi de mărfuri șl plăți pe 1972.

Ciu En-Jal, const-
llulul de Stat al R. P. Chineze, șl 
Pai Slan-kuo, ministrul comerțului 
exterior, au primit delegația econo
mică austriacă, in frunte cu Rudolf 
Sallinger, președintele Camerei fede
rale austriece de comerț șl Industrie 
— anunță agenția China Nouă.

Peste 200 de specialiști 
din 30 de țări vor partlc,pa'In- 
tre 31 august șl 7 septembrie, la lu
crările celei de-a doua conferințe de
mografice europene. Printre temele 
care vor fi dezbătute de participant 
figurează : mortalitatea, maladiile, fe
cunditatea, fenomenele de migrafie șl 
alte probleme.

Furtunile și ploile toren
țiale care s-au abătut zilele trecute 
asupra nordului Italiei au provocat 
pagube in valoare de mal multe mi
liarde de lire. Vîntul a devastat vii șl 
alte culturi. In același timp, tn sudul 
Italiei, canicula a provocat numeroa
se incendii.

Peste 2,5 milioane de 
copii mexicani nu vor pu
tea învăța în acest an șco
lar din cauza lipsei de săli de clasă, 
a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă Ramon Bonfil, adjunct al 
ministrului invățămîntului. SJțuația, a 
precizat el, este deosebit de grea in 
zonele rurale ale țării.

Guvernul Uruguayan • 
doptat proiectele a două legi care li
mitează posibilitățile partidelor din 
opoziție de a desfășura o campanie

electorală normală pentru susținerea 
candidatului lor la apropiatele alegeri 
prezidențiale din luna noiembrie a.c. 
Prima măsură restrlnge perioada de 
desfășurare a oricăror întruniri poli
tice, iar cea de-a doua obligă organi
zațiile politice să prezinte programul 
electoral la posturile de radio și tele
viziune In cel mult cinci zile.

Inundațiile din nordul și 
estul Indiei au Pr°vocat moarte» 
a aproximativ 400 de persoane. Mili
oane de Indieni și-au pierdut bunu
rile lor, mulți dintre el rămlnlnd fără 
adăpost Numai in statul Bengalul de 
vest și-au pierdut viața cel puțin 100 
de oameni.

Experți din R. F. a Ger- 
mnniei aPrec,az^ câ» *n prezent, in 
această țară există aproximativ 60 000) 
de toxicomani care, prin consumul 
permanent de droguri, au doblndit 
serioase afecțiuni fizice și psihice. Un 
purtător de cuvînt al guvernului din 
landul Renania de Nord-Westfal'z£ 
consideră că numărul bolnavilor, in 
urma consumului de stupefiante, va 
crește In continuare. El s-a plț-s c!l, 
din cauza lipsei de mijloace -
re, nu pot fi adoptate măsuri eficace 
de combatere a toxicomaniei.

Autoritățile libaneze “ 
confiscat 67 kg de hașiș și au arestat 
trei persoane, dintre care doi ameri
cani, care încercau să scoată din Li
ban această marfă. Hașișul a fost 
descoperit intr-un autoturism, care 
urma să fie Îmbarcat în portul din 
Beirut.

O echipă arheologică irakiano- 
japoneză va încerca la sfirșitul 
lunii septembrie să readucă la 
suprafață din apele fluviului Ti
gru un număr de 209 obiecte de 
artă antice. Aceste piese au fost 
descoperite de o expediție fran
ceză in anul 1843, in apropierea 
orașului Khorsabad, situat nu 
departe de vechea capitală asi- 
riană Ninive. In timp ce erau 
transportate spre a fi expuse la 
muzeul Louvre, vasul s-a scufun
dat aproape de orașul Bassarah. 
Aceasta este a doua încercare de 
recuperare a acestor obiecte de 
artă, prima, efectuată in 1956, 
rieputînd fi dusă la bun sfîrșit.

Curtea de Apel a statului 
Cfflifoniia a refuzat să satisfacă 
cererea avocaților militantei de cu
loare pentru drepturile negrilor din 
S.U.A., Angela Davis, de a fi elibe
rată pe cauțiune. De peste un an, in
stanțele judecătorești californiene ter
giversează rezolvarea „cazului" An- 
gelei Davis, a cărei eliberare este ce
rută de opinia publică progresistă din 
S.U.A.

• DE PRETUTINDENI •

ANALFABETISMUL IN
In întreaga lume, 

numărul analfabeților 
este in scădere — con
stată o statistică a 
UNESCO, dată pu
blicității zilele acestea. 
Proporția de analfa- 
beți care era, pe scară 
mondială, de 50 la 
sută din populație in 
1950, de 40 la sută — 
in 1960, s-a redus în 
1970 la 34.4 la sută. In 
20 de ani, se constată 
in statistică, 600 mi

lioane de adulți au în
vățat să scrie și să ci
tească. Totuși, numă
rul total de analfabeți 
continuă să se mențină 
la o cifră foarte ridi
cată — 780 milioane 
de oameni.

Potrivit datelor pu
blicate, 73,7 la sută din 
populația Africii, 46,8 
la sută din cea a 
Asiei și 23.6 la sută 
din cea a Americii La-

LUME
tine nu știe carte. In 
document se arată că 
problema analfabetis
mului pe scară mon
dială nu va putea fi 
rezolvată înaintea sfir- 
șitului actualului se
col, dar că și atunci 
650 milioane de oa
meni, ceea ce va re
prezenta 15 la sută din 
populația mondială, nu 
vor ști să scrie și să 
citească.

PRIVIRE IN ADlNCURI

zită de puternice unități ale gărzii 
civile și ale armatei, cerind satisfa
cerea revendicărilor lor.

Greva cadrelor didactice din Sal
vador a fost declanșată la 8 iulie a.c. 
in semn de protest față dc măsurile 
guvernamentale privind înghețarea 
salariilor și concedierile arbitrare.

CREȘTEREA COSTULUI 
VIEȚII 

în Spania
In ultimele luni, prețurile au conti

nuat să crească in Spania. Astfel, bi
letele de tramvai s-au scumpit cu 35 
la sută, iar cele de autobuz cu 25 la 
sută. Prețul ziarelor a înregistrat o 
creștere de 25 la sută. In capitala Spa
niei se așteaptă o mărire a prețului 
biletelor de metro. Au crescut, de a- 
semenea, considerabil tarifele pentru 
telefoane. i 
în Italia

Potrivit datelor publicate de Insti
tutul Central pentru Statistică din 
Roma, in primele șase luni ale anu
lui costul vieții în Italia a crescut cu 
5.4 la sută, in comparație cu aceeași 
perioadă a anului precedent.

Treizeci și cinci de morți, o sută 
unsprezece răniți și șaptezeci și 
nouă de dispăruți — acesta este 
ultimul bilanț provizoriu al nau
fragiului pachebotului grecesc 
„Helleana", eșuat in urma in
cendiului care a izbucnit la bor
dul său în dimineața de sim
bătă, in vreme ce vasul se afla in 
larg, la 40 km de portul italian 
Brindisi.

Pachebotul, considerat cel mai 
mare ferry-boat din lume, avea 
o capacitate de 11 400 tone, pu
țind transporta 12 camioane și 
270 de automobile. In zorii zilei 
de simbătă, in timp ce efectua 
cursa obișnuită Patras-Ancona, 
avind la bord 920 de pasageri și 
97 de membri ai echipajului, va
porul a fost cuprins de flăcări. 
Două ore după lansarea primu
lui semnal S.O.S., comandantul a 
dat ordin ca vaporul să fie a- 
bandonat. In ajutorul naufragia- 
ților au sosit numeroase ambar
cațiuni : unități ale marinei mi
litare italiene, vase comerciale, 
pescadoare, vedete de coastă. In 
acest timp, pe coastă au fost lua
te măsurile de salvare și ajuto
rare a rănițllor. La Brindisi ho
telurile au fost rechiziționate, 
iar întregul personal al spitale
lor a fost mobilizat.

Peste 1300 mari 
proprietăți funciare 
expropriate in Chile

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager
pres). — Centrele de reformă a- 
grară din Chile, a declarat minis
trul agriculturii, Jacques Chonchol, 
Încurajează producția agricolă și 
contribuie la ridicarea conștiinței ță
ranilor în raport cu prefacerile po
litice care au loc în țară. Totodată, 
prin ajutorul tehnic și financiar pe 
care statul il acordă acestui sector, 
se dezvoltă forțele de producție con
form măsurilor guvernamentale, se 
vizează depășirea stării de subdez
voltare în mediul rural și trecerea 
la o agricultură planificată.

Ministrul chilian al agriculturii ■ 
menționat că, de la venirea la pu
tere a guvernului Unității populare, 
in țară au fost expropriate peste 
1 300 mari proprietăți funciare cu o 
suprafață mai mare de 80 de hec
tare, sau exploatate necorespunzător.

O noua navă de cer
cetări sovietică — „U- 
niversitatea din Mos
cova" (in fotografie) 
în timpul pregătirilor 
pentru prima sa cursă. 
Peste 30 de catedre 
ale Universității „Lo
monosov" iși pot desfă
șura la bordul ei lu
crări științifice. Pentru 
cercetarea vieții din 
adincurile oceanelor, 
se vor folosi sonde 
speciale înzestrate cu 
camere de luat vederi.

Cu ajutorul noii na
ve, cercetătorii speră 
că vor putea rezolva si 
o serie de probleme 
legate de pescuitul la 
mari adincimi. In a- 
cest scop, ea este în
zestrată cu o plasă 
specială care poate fi 
scufundată pină la o 
adincime de 3 000 me
tri.

„NOI NU VOM UITA"
Filatelistul slovac J. 

Okenko a reunit sub 
titlul „Noi nu vom 
uita" o colecție de 
timbre unică in felul 
ei. Timbrele in an
samblul lor prezintă o 
istorie in imagini a

celui de-al doilea 
război mondial. Ea 
este completată de o 
serie de documente 
autentice privind la
gărele și închisorile 
naziste, precum și alte 
materiale de mare va

loare. Colecția a fost 
distinsă pină în pre
zent cu importante 
premii și medalii la 
numeroasele expoziții 
internaționale la care 
a participat.

PEDAGOGIE PRIN TELEFON
„Nepoata mea se 

încurcă la socotit" ; 
„Băiatul meu se teme 
foarte tare de dictări 
in clasă" ; „Fiica mea 
este in clasa a 9-a și 
continuă să confunde 
literele T și B“. Sint 
doar cîteva exemple 
din bogatul catalog de 
probleme cu care pă

rinții din landul Saxo- 
nia inferioară (R.F.G.) 
s-au adresat profesori
lor și pedagogilor din 
orașul Hanovra pentru 
a afla soluții cores
punzătoare. întreprin
derile „Pelikan", fir
mă cu sediul in acest 
oraș, au instalat un 
serviciu telefonic la

dispoziția părinților 
care nu o scot la capăt 
cu astfel de probleme. 
Deservit de patru spe
cialiști, serviciul res
pectiv dă lămuriri te
lefonice și tot felul de 
consultații, nu înainte 
insă de a fi discutat în 
colectiv fiecare caz In 
parte.

RAVAGIILE CICLONULUI

Fotografia alâturatâ 
înfățișează o parte 
din distrugerile pro
vocate de ciclonul 
care s-a abătut zilele 
trecute asupra loca- 
lităjii elvețiene Le 

Brassui
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