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profilului 
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al elevilor

FUNCȚIA DE CONTROL 
PRINCIPAL ATRIBUT

AL COMISIILOR PERMANENTE
ALE CONSILIILOR POPULARE

4 Sarcinile comisiilor permanente — 
’e-șa cum sint fixate în dispozițiile Le
gii nr. 57/1968, la capitolul IV — sint, 
după opinia noastră, clare, fără nici 
un fel de echivoc. Cu toate acestea, 
o documentare aprofundată, referi
toare la munca pe care o desfășoară 
aceste organisme ale consiliilor popu
lare, prilejuiește constatarea că ac
țiunile de control ocupă, in ansam
blul activității lor. o pondere neîn
semnată. Asemănător se prezintă lu
crurile și în ceea ce privește atrage
rea și participarea cetățenilor Ia aceste 
acțiuni. Ca principal atribut al comi
siilor permanente, controlul ar tre
bui să-și găsească un loc mult mai 
Însemnat decit pînă acum, in ansam
blul activității viitoare a acestor or
ganisme care au obligația legala, po
litică și morală să participe efectiv 
Ia Înfăptuirea sarcinilor economice și 
social-culturale ale consiliilor popu
lare județene, municipale, orășenești 
și comunale.

Există tendința de a orienta or
ganismele la care ne referim fie spre 
probleme de execuție, operative — 
aflate, de fapt, in sarcina aparatului 
sau organelor administrative — fie 
spre studii cu o utilitate adeseori dis
cutabilă. De multe ori. planurile de 
activitate ale comisiilor permanente 
sint concepute și redactate de func
ționarii consiliilor populare, sint su
praîncărcate ori confuze, astfel incit 
rămin nerealizate, avind un caracter 
pur formal. Ele se ocupă prea puțin 
de modul cum se traduc in viață ho- 
tăririle adoptate de consiliile popu
lare respective — mai ales cele 
adoptate la începutul anului, pri
vind planul și bueetul local — de 
modul cum organele locale de spe
cialitate ale administrației de stat și 
aparatul administrativ îndeplinesc 
ceea ce a hotărit organul local al pu
terii de stat. Or, este știut că activi
tatea de control înseamnă de fapt 
participarea la activitatea de condu
cere ; considerăm necesare, și din 
acest punct de vedere, o analiză și 
o reconsiderare critică a ceea ce s-a 
făcut și mai ales a ceea ce ar trebui 
întreprins in viitor. Din sfera contro
lului nu poate fi omis nici modul cum 
lucrează aparatul administrativ, func
ționarii — mai ales in sectoarele cu 
o largă contingență cu publicul — 
modul de comportare, atitudinea, so
licitudinea acestora față de proble
mele juste ridicate de cetățeni, față 
de rezolvarea lor cu promptitudine. 
Problematica activității de control in 
toate sectoarele vieții locale trebuie 
să primeze in preocupările comisiilor 
permanente , concluziile și propune
rile la care s-a ajuns să fie supuse 
dezbaterii in plenul consiliului popu
lar și — numai atunci cind necesită 
urgență în luarea măsurilor — in 
fața comitetului executiv. Se poate 
afirma că, pe măsură ce activitatea 
de control a comisiilor permanente va 
ieși din anonimat, aceste organisme 
vor putea realiza o muncă eficientă, 
ceea ce le va ridica prestigiul, le va 
spori autoritatea și le va întări per
sonalitatea.

Practica de pină acum confirmă că 
în prea puține cazuri consiliile popu
lare, în plenul lor, au stabilit ce 
probleme să fie controlate de comi
siile permanente ; lucrurile au fost 
lăsate mai mult Ia inițiativa lor pro-

prie, a forurilor administrative sau 
a unor funcționari, din care cauză 
activitatea n-a fost direcționată su
ficient spre cele mai importante și 
oportune acțiuni, mai ales in materie 
de control. De aceea, se impune ca 
trimestrial sau semestrial consiliul 
popular să stabilească și să aprobe 
planurile de activitate, cu temele de 
control ale comisiilor permanente, 
majore și oportune pentru perioada 
respectivă, cu termene la care con
cluziile și propunerile la care s-a ajuns 
să fie prezentate în sesiunea consi
liului popular. In cadrul acestor 
preocupări este recomandabil să fie 
examinată de către consiliul popular 
și activitatea unor comisii perma
nente. cu scopul de a cunoaște și 
controla munca lor și de a le imprima 
perspectivă in activitate, de a în
lătura carențele existente, de a face 
in același timp un schimb de expe
riență și de păreri. Pe această cale 
se poate realiza conducerea comisii
lor permanente de către însuși or
ganul căruia ii .sint subordonate, 
care este competent să dea orienta
rea în activitatea lor de viitor și în
drumări practice. S-ar putea astfel 
cunoaște și modul cum li s-au asi
gurat condițiile de lucru, prompti
tudinea cu care s-au rezolvat pro- 
blemele urgente, nuse în fata comi
tetului executiv de către comisiile 
permanente.

In activitatea lor. comisiile per
manente trebuie să fie sprijinite mai 
mult pentru atragerea maselor de 
oameni ai muncii la acțiunile de 
control întreprinse, pentru a-și forma 
o legătură permanentă, vie. cu cetă
țenii. atit prin formele organizate 
— ca asociațiile <e locatari, comite
tele de cetățeni, comisiile de jude
cată ș.a. — cit și direct, cu alegăto
rii din circumscripțiile electorale ; 
in acest f< 1. s-ar contribui cu efl- 
ciențâ sporită la îndeplinirea atribu
țiilor comoiexe și de mare răsnunde- 
re ce revin consiliilor populare.

P rfecționarea continuă a activită
ții organelor locale de stat, intensi
ficarea controlului opiniei publice 
asupra acestora și îndeosebi asupra 
aparatului lor. desfășurarea perma
nentă a unei mu.:-?; in strînsă legă
tură cu masele de cetățeni repre
zintă un codru optim de lărgire șl 
adincire a democrație; socialiste. Ca
racterul colecVv și soecializat al ac
tivității comisiilor permanente, fap
tul că deputății au legături nemijlo
cite cu masele largi de cetățeni — 
pe care îi consultă și cu care acțio
nează in comun in cele mai diferite 
împrejurări — constituie premise si
gure de cunoaștere profundă și temei
nică a realităților sociale, a mersului 
treburilor din localitățile respective, 
creindu-se posibilitatea de a se in
terveni cu măsuri eficiente pentru 
a asigura perfecționarea activității 
organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat.

Pentru realizarea acestor deziderate 
ale activității comisiilor permanente, 
ca și pentru a asigura desfășurarea 
unui control real, la care să parti
cipe masele de cetățeni, se impune 
ca, in funcție de situația concretă, 
să fie reconsiderate cîteva chestiuni, 
în primul rind, ar trebui ca deputății 
aleși in conducerea comisiilor per
manente să nu fie dintre aceia care.

guvernele 
și Iugosla-

Dumitru POPA, 
adjunct al șefului
Direcției generale 
pentru consiliile populare 
a Consiliului de Stat

ceea ce s-a prevăzut in pla- 
de activitate rămine doar pe 
parcă pentru a justifica exis- 
unui plan. In mod cu totul

(Agerpres)
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deținind funcții administrative 
conducere, nu se arată dispuși 
stimuleze acțiunile de control ci, 
contră, sini gata să orienteze activi
tatea comisiilor spre studii care să 
nu deranjeze pe nimeni. Cu atit mai 
mult, orientarea activității comisiilor 
permanente nu e cazul să fie lăsată 
in grija aparatului funcționăresc din 
subordinea consiliilor populare, deoa
rece s-ar putea împinge lucrurile spre 
formalism și superficialitate, ar putea 
apare tendința de a tutela aceste or
ganisme. ceea ce. evident, ar altera 
relațiile stabilite prin lege între con
siliul popular și comisiile perma
nente. Apoi, coordonarea activității 
comisiilor permanente de către corni 
tetele executive, așa cum este pre
văzută de lege, trebuie exercitată cu 
toată grija, de către cadrele de con
ducere, de către președinți sau primi- 
vicepreședinți, pentru a nu lăsa im
presia că aceste organisme ar fi sub
ordonate comitetului executiv, ori tu
telate de acesta.

Planurile de lucru ale comisiilor 
permanente se cer întocmite in mod 
realist, cu termene rezonabile și cu 
teme de control alese în funcție de 
necesitățile impuse de viață, de etapa 
in care se acționează : in prea multe 
cazuri 
nurile 
hirtie, 
tența

(Continuare în pag. a Ii-a)

ANII TINERI,
VIGUROȘI,

Al PORȚILOR
DE FIER

Constructorii români 
și iugoslavi de pe șan
tierele Sistemului hi
droenergetic și de na
vigație ..Porțile 2 
Fier" au sărbătorit du
minică împlinirea a 7 
ani de la inaugurarea 
lucrărilor pe acest 
mare șantier al ener
giei și luminii, al prie
teniei și colaborării 
dintre popoarele celor 
două țări vecine.

Trecerea de pe un 
mal pe celălalt al flu
viului a avut loc pe o 
cale nouă, a cărei con
strucție a fost finali
zată recent — drumul 
rutier transdanubian, 
care a stabilit legătura 
între Gura Văii și lo
calitatea Sip din R.S.F. 
Iugoslavia.

La punctul de fron
tieră de pe calea rutie
ră transdanubiană, solii 
constructorilor iugo
slavi sint intimpinați, 
in cursul dimineții, de 
numeroși constructori, 
montori și energeti- 
cieni români, ce lucrea
ză pe marele șantier, 
de reprezentanți ai or
ganelor locale de par
tid și de stat din mu
nicipiul Tr. Severin. 
La invitația gazdelor, 
aceștia vizitează prin
cipalele obiective ro
mânești ale sistemului, 
iau cunoștință și pe a-

de

ceastă cale de succese
le obținute, de stadiul 
actual al lucrărilor de 
construcții și montaj, 
în centrala electrică 
urmăresc funcționarea 
hidrogeneratoarelor a- 
care 
zent 
conomiei
1 700 000 MWh energie 
electrică. Oaspeții se 
interesează îndeaproa
pe de modul de func
ționare a ecluzei, in
trată nu de mult in 
exploatare internațio
nală in etapă definiti
vă, de lucrările execu
tate pentru amena
jarea șenalului navi
gabil al fluviului in 
aval de centrală, de 
preocupările de viitor 
ale constructorilor și 
montorilor români, se 
întrețin cu muncitori 
și ingineri aflați in 
schimbul 1 de lucru.

Apoi, constructorii și 
montorii de Ia între
prinderea Djerdap, îm
preună cu constructori, 
montori și energeti- 
cieni români traver
sează centrala electri
că și ecluza româneas
că. trec pe deasupra 
barajului deversor — 
puternică stavilă din 
beton și oțel pusă sub 
sarcină în primăvara 
acestui an — și între-

în exploatare, 
pină in pre- 
au furnizat 

românești
e-

prind o vizită similară 
la obiectivele de pe 
malul iugoslav al flu
viului.

Pretutindeni, atit pe 
malul românesc cit și 
pe cel iugoslav al Du
nării, a domnit in 
cursul zilei o atmosfe
ră de sărbătoare. Pe 
drumul străbătut, la 
intrarea in incinta o- 
biectivelor de la Gura 
Văii și Sip, precum și 
in interiorul clădirilor 
celor două centrale, se 
aflau arborate drapele 
ale celor două țări, 
portrete ale tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, lo
zinci de bun venit și 
la adresa prieteniei 
intre popoarele din 
cele două țări.

Vizitele reciproce, ce 
au marcat sărbătorirea 
împlinirii a 7 ani de la 
începerea lucrărilor la 
Porțile de Fier, s-au 
încheiat după-amiază, 
participanții luindu-și 
rămas bun cu hotări- 
rea de a-și spori efor
turile pentru a da in 
folosință și ultimele 
obiective ale sistemu
lui înainte de terme
nele stabilite in comun 
de către 
României

Au mal rărnw puține rile pini cind școlile Ișl vor deschide porțile 
pentru un nou an de fnv&țămint. Un an In care școala noastră trebuie 
si acționeze ferm pentru transpunerea in practică a amplului pro
gram de măsuri adoptat de conducerea partidului in vederea îmbună
tățirii activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, a tinerel generații. 
Un an în care corpul profesoral, forurile de Invățămint, organizațiile 
de partid și de tineret din școli au datoria de Înaltă răspundere poli
tică să dea viață indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, ca încă din acest an școlar să se facă o 
cotitură radicală în munca de invățămint, spre îndeplinirea exemplară 
a menirii sociale fundamentale a școlii : formarea tineretului ca par
ticipant activ la opera de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate, la construirea comunismului pe pămintul patriei noastre.

Anul acesta, înalta răspundere politică și cetățenească a cadrelor 
didactice, a comuniștilor din școli, combativitatea și spiritul creator 
al educatorilor tineretului își află un vast domeniu de afirmare in idei 
și Inițiative interesante, în conturarea unor modalități active și efi
ciente de lucru cu elevii, în amplificarea colaborării cu părinții elevi
lor, cu toți factorii implicați în această vastă operă educativă de for
mare a profilului moral-politic al tineretului aflat pe băncile școlii.

In aceste zile premerg«ătoare deschiderii cursurilor ne propunem să 
publicăm cîteva materiale, ilustrind experiențe, pregătiri, intenții sau 
proiecte de activitate pentru noul an școlar.

Principala coordonată pe care se 
va înscrie invățămintul nostru de toa
te gradele in noul an școlar este rea
lizarea la un nivel calitativ superior 
a caracterului formativ ai procesului 
instructiv-educativ. sarcină de prima 
importanță trasată de partid școlii 
românești.

In primul rînd ’ o precizare lnvă- 
țămintul formativ nu înseamnă, cum 
cred chiar și unii slujitori ai școlii, 
diminuarea informației^ in _ procesul 
instructiv-educativ. Invățămintul for
mativ reprezintă, de fapt, valorifica
rea superioară a informației, utiliza
rea rațională a tuturor valențelor sale 
în formarea profilului moral-politic 
al fiecărui tinăr. în această viziune, 
invățămintul are datoria să facă din 
elevi și studenți nu numai consuma
tori de produse finite ale științei și cul
turii, ci să formeze oameni capabili să 
pătrundă sensurile cele mai profunde 
ale cunoștințelor acumuiatc și să le 
utilizeze in vederea rezolvării celor 
mai diferite probleme cu care se vor 
intilni în viață. In acest scop, in dis
cuțiile din colectivul nostru profeso
ral căutăm să determinăm căile cele 
mai eficiente prin care să-i familia
rizăm pe școlari nu cu simple teh
nici de memorare a informației, ci 
cu operațiuni conștiente de selectare 
a cunoștințelor, de analizare și de or
ganizare a lor intr-un sistem, astfel 
incit să poată fi folosite in orice si
tuație nouă, deosebită de cea din 
școală, cu care viitorul cetățean va 
fi confruntat.

Cei mai mulți dintre membrii colec
tivului nostru didactic sint convinși 
că de ei, de profesori, depinde incor
porarea selectivă in însăși substanța 
programelor, a cunoștințelor noi pe 
care le furnizează actuala revoluție 
tehnico-științifică, sublinierea semni-

ficațiilor lor social-polltice, după cum 
tot ei sint cei chemați să elimine din 
lecții și cursuri amănuntele informa
tive de prisos, materialul învechit, 
datele și faptele nesemnificative, pa
sajele descriptive care nu fac alt
ceva decit să ducă la supraîncărcarea 
elevilor și să îngreuneze însăși înțe
legerea cunoștințelor esențiale. Expe
riența a demonstrat că amănuntele 
informative se uită ușor. Ceea ce ră
mine sint esențele și mai ales capa
citatea de a ajunge la ele, gîndirea 
științifică, materialist-dialectică, mo
dalitatea individuală de lucru intelec
tual însușită in anii școlarității șl 
puterea de a converti această activi
tate în orice fel de muncă utilă socie
tății. Este tocmai ceea ce ne străduim 
să concretizăm în planurile de lucru 
ale fiecărui profesor, pe care le În
tocmim acum, Înainte de deschiderea 
cursurilor.

Preocupată să transpună în viață 
măsurile stabilite de conducerea 
partidului, organizația de partid din 
școală a stabilit ca unul din obiec
tivele principale ale muncii politice 
ce va fi desfășurată în rîndul elevi
lor să fie cultivarea răspunderii șl 
a datoriei tineretului de a munci în 
slujba patriei, a poporului, a societății 
noastre socialiste, combaterea fermă 
a tendințelor de parazitism, de viață 
ușoară, fără muncă. Experiența liceu
lui „Ion Neculce** demonstrează In chip 
convingător că o bună organizare in 
școală a educației elevilor prin mun
că și pentru muncă nu numai că de
termină o ridicare a nivelului calita
tiv al întregului proces instructiv- 
educativ dar ușurează în mod consi
derabil integrarea socială a absolven
ților. Ca scoală experimentală a Insti
tutului de cercetări pedagogice, liceul 
nostru a organizat, incă de acum 4 
ani, ateliere-școală în cadrul cărora 
s-a trecut la desfășurarea activității 
practice a elevilor în vederea însușirii 
unei meserii, paralel cu dobindirea 
culturii generale prevăzute de progra
ma școlară. Cit de justă este această 
orientare o dovedește faptul că, la 
sfîrșitul anului școlar 1970—1971, o 
dată cu diplomele de bacalaureat, am 
inmînat absolvenților și primele car
nete de conducere auto dobîndite In 
cadrul pregătirii tehnico-productiv® 
în școală. In anii următori vom asi
gura absolvenți care vor cunoaște 
mecanica auto, strungăria, lăcâtușeria, 
vopsitoria sau alte meserii care pot 
fi însușite în cadrul atelierului auto 
pe care noi l-am creat. De aseme
nea, ne-am creat pentru noul an 
de studiu și instalații proprii pen
tru pregătirea elevilor tn vederea 
practicării unor meserii In domeniul 
tehnicii de calcul. în acest scop dis
punem chiar de un calculator elec
tronic propriu, achiziționat prin trans
fer, cu sprijinul conducerii Direcției 
centrale de statistică și a centrului 
său de calcul. Dispunem, de aseme
nea, de condițiile materiale necesare 
In vederea însușirii de către elevi a 
stenodactilografiei, studierii biblio
teconomiei și practicării legătoriei d® 
cărți.

Trebuie arătat că la 
ne-am izbit nu numai

început 
de scep-

Profesor emerit Ion DRAGU 
directorul liceului
„Ion Neculce" din București
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3 000 
de familii 
prahovene 
în case noi
PLOIEȘTI (corespondentul 

J3cînteii“, Const. Câpraru).
în orașele și centrele munci

torești ale județului Prahova 
continuă să se construiască noi 
apartamente din fondurile sta
tului și ale cetățenilor. De la în
ceputul anului și pină in prezent, 
la Cimpina, Ploiești, Azuga și 
în alte localități, s-au recepțio
nat și dat in folosință peste 
1 550 de locuințe confortabile, cu 
590 mai mult decit era prevăzut 
în planul de lucru al trustului 
de construcții.

După cum ne informează ing. 
Ion Iorga, directorul T.C.M. 
Ploiești, pină la finele acestei 
luni constructorii prahoveni vor 
mal preda la cheie 700 de apar
tamente. Avind un avans impor
tant in realizarea fondului de 
locuințe planificat, constructorii 
prahoveni s-au angajat să ridice 
plnâ la sfîrșitul anului un nu
măr de încă 200 de apartamente 
In plus, insumind astfel la 31 
decembrie aproape 3 000 de a- 
partamente construite, număru. 
cel mai mare realizat pină acum. 
Cea mai importantă contribuție 
la succesul anunțat au adus-o 
muncitorii, maiștrii, inginerii de 
pe șantierele de construcții Plo- 
iești-Vest, Ploiești-Nord. Cimpi
na și din cadrul sectorului de in
stalații al trustului de construc- 
țli-montaj djn localitate.

Hidrocentrala Porțile de

— Să nu te frapeze a- 
ceastă afirmație — îmi spu
ne prietenul meu. Profeso
rul. Generația celor care, 
în anul 2000. vor duce pe 
umerii lor marile respon
sabilități ale dezvoltării so
cietății noastre intră astăzi 
in adolescență.

— Nu credeți că înainte 
de a vorbi de profilul o- 
mului care va trăi in anul 
2000. trebuie să ne preocu
pe in cea mai mare măsu
ră contemporanul nostru ?

— Evident. Dar profilul o- 
mului de miine este impli
cat in modul cum desăvir- 
șim profilul omului de azi. 
Au rămas mai puțin de trei 
decenii pină in anul 2000, și 
tot ceea ce ne-am obișnuit 
să proiectăm și să realizăm, 
raportăm întotdeauna atit 
la prezent cit, mai ales, la 
perspectivă,

— Iertați-mă, dar eu cred 
că facem prea mult caz de 
anul 2000. Mi se pare une
ori câ asta ii scutește pe 
unii să se ocupe de ziua de 
azi, subsumind totul per
spectivei și neglijind pro
blemele imediatului, care 
ar trebui să primeze.

— Asta doar în cazul ru
perii perspectivei de pre
zent. Eu am precizat că nu 
văd ziua de miine decit de- 
curgind din ziua de azi, ca 
o firească și logică succe
siune. De altfel acesta este, 
cred, și sensul vastului 
program al partidului de 
dezvoltare pe noi trepte a 
conștiinței revoluționare a 
întregului popor. Prin mun
ca noastră, prin intransi
gența noastră îl vom rea
liza incepind de acum.

— Cum vedeți intelectua
lul viitorului, acel om in 
devenire aflat astăzi elev 
pe băncile școlii ?

— Ca pe un rod a] ex
perienței trecutului, al exi
gențelor prezentului și al 
pretențiilor superioare ale 
zilei de miine.

— V-aș dori mai precis.

acum un factor hotăritor 
pentru prestigiul și efi
cienta specialistului din ori
ce domeniu al activității 
intelectuale. O bună cul
tură generală ii va servi ca 
fundal al culturii de specia
litate. Din acest punct de 
vedere, prezentul, școala 
noastră de astăzi mai are

pide. O înaltă capacitate de 
integrare care să-i permită 
participarea activă la viața 
colectivului, însușiri gene
rale de voință care să-1 ducă 
de la înțelegerea clară a 
scopului propus către hotă- 
riri motivate și, de aici, la 
indeplinirea perseverentă și 
indirjită a țelului. El tre-

Anul 2000
a început în 1971
— în primul rind, printre 

calitățile lui văd — ca o 
calitate principală — spiri
tul revoluționar, conștiința 
socială înaltă, un înalt simț 
al responsabilității civice. 
Un om cu o temeinică pre
gătire politico-ideologică, 
cu convingeri comuniste 
puternice pe care să fie ca
pabil să le transmită cu 
pasiune celor din jur. Apoi 
el trebuie să aibă o solidă 
cultură de specialitate, fără 
înțepenire in forme sco
lastice și stereotipii de con
ținut și de gindire. O ast
fel de pregătire este de pe

încă multe de făcut. Cul
tura generală, pregătirea 
politică a specialistului nu 
mai pot fi probleme pur 
personale. Ele sporesc per
spectivele și înțelesurile 
specialității, stimulind și 
alimentind substanțial gîn
direa creatoare, dind ori
zont și plenitudine oricărui 
specialist.

— Ce alte calități intrin
seci mai considerați obliga
torii pentru acest intelec
tual al viitorului apropiat?

— Mobilitate, perspica
citate și suplețe in sesiza
rea problemelor, pentru gă
sirea soluțiilor juste și ra-

buie să fie un om capabil 
de a stabili relații juste cu 
cei din jur prin tact, spirit 
de observație și înțelegere 
corectă, prin calitatea de a 
transmite clar ideile, prin 
aptitudinea de a trezi in
teres, a convinge, a organi
za și îndruma. în sfirșit, 
intelectualul viitorului a- 
propiat trebuie să dobân
dească și să-și mențină o 
atitudine justă față de cei 
doi poli ai activității prac
tice : rutina și creația, pen
tru a fi capabil să combată 
tendința spre șablon și 
inerția intelectuală, năzuind 
permanent către înnoir® yl

creație, către un stil tlnăr 
și novator.

— Nu credeți că toate a- 
cestea sint adevăruri ele
mentare, pe care știința 
modernă le-a descoperit 
cam de multă vreme ?

— Ba da. N-am pretenția 
rostirii unor lucruri inedi
te. Dar ignorarea unor ast
fel de adevăruri elementare, 
așa cum se mai întîmplă 
citeodată, conduce la tato
nări empirice, ceea ce se 
traduce prin birocratizarea 
și șablonizarea activității, 
prin dădăceală și forma
lism, efectul final fiind o- 
bosirea atit a celor care se 
află în plină perioadă de 
formare, cit și a acelora 
care au misiunea de a-i 
forma.

— Vă socotiți un astfel de 
intelectual al viitorului a- 
propiat ?

— Mă socotesc un intelec
tual de astăzi. Dar nu pot 
să nu-i invidiez pe cei de 
miine, pe cei ce vor apuca 
anul 2000.

Rîndurile de mai sus nu 
sint un monolog întrerupt 
formal de cratimele dialo
gului. Discuția a avut loc 
pe sub castanii din fața In
stitutului politehnic din Ga
lați, cu profesorul Ioan 
Popa. Bulevardul era plin 
de tineri, șarjele marelui 
combinat Înroșeau cerul 
noctu-n și surprindeam din 
cind in cind frînturi din 
discuțiile tinerilor. Erau 
aceia care, in anul 2000. vor 
păși in miezul celui de-al 
cincilea deceniu al vieții 
lor, exact virsta de astăzi 
a profesorului lor.

Ioan GRIGORESCU

SPORT
FOTBAL © Etapa a lll-a a campionatului categoriei A 

© Rezultate ale meciurilor din divizia B
LUPTE GRECO-ROMANE • Campionatele mondiale 

© Gheorghe Stoiciu, medalie de argint
RUGBI — Surprizele jocului deschis
TENIS — Turneul de la Forest Hills

Noi recorduri mondiale la atletism și natațle
Știri și rezultate sportive in pagina a IlI-a

La viraj, pregătirea unuia dinrre cele 34 de sprinturi („Cupa 
Steaua*, cursa cu adițiune de puncte pe velodrom)

Foto : M. Andreescu
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ÎNTREBAREA A PUS-O

„Cibinium 
'll"

' Inceplnd de Ieri, Sibiul, tm- 
I rreunâ cu alte localități din 

județ, va găzdui timp de o tăp-
I tdmînd cea de-a IV-a ediție o 
I festivalului cultural artistic 
I ..CIBINIUM *71.**
I La deschiderea festivă, care o 
I avut loc in cursul dimineții de 
I ieri In sala Teatrului de Sfat din 
I Sibiu, au luat parte tovarășii 
I Richard Winter. prim-secretar al 
I Comitetului județean Sibiu ol 
I P.C.R., Ion Jingo. vicepreședinte 
I al Comitetului de Stat pentru 
I Cultură și Artă, personalități ale 
I rieții cultvral-artistice rî;n nu- 
I meroasc județe ale țârii, Relie- 
I find sarcinile actualei ediții a 
I festivalului, tovarășul Richard 
I Winter a spus In curlntul său : 
I In contextul efervescenței de- 
I terminale de recentele pro- 
I puneri ale tovarășului Nicolae 
I Ceaușescu, ca și de bogăția de 
I ide» fi de sarcini reieșite din er- 
I punerea sa la consfătuirea de 
I lucru cu activul de partid din 
I domeniul ideologici, activității 
I politice și cultural-educative, 
I „Cibinium ’71" va cânta să fie 
I mai cuprinzător și mai profund 
I ca precedentele ediții, cu efecte 

certe pe planul conștiinței socia
liste a maselor, prilej de stimu
lare a unor puternice și nobile 
sentimente dătătoare de opti
mism, deschiderii de noi orizon
turi. întregul festival va fi un 
imn al muncii, al progresului, al 
păcii.

Relevtnd strălucitele tradiții
I culturale de pe aceste meleaguri 

și deopotrivd preocupările susți
nute pe tărimul artei și culturii in 
anii din urmă, tovarășa Maria 
Fanache, președintele comitetu
lui județean pentru cultură ți 
artă, a subliniat in cuvlntul său 
hotărirea nestrămutată a oame
nilor muncii din județul Sibiu, 
români, germani, maghiari, de a 
continua și dezvolta aceste tra
diții prin transpunerea In viață 
a sarcinilor trasate de Congre
sele IX fi X ale P.C.R., sinteti
zate fi îmbogățite prin propune
rile și expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătui
rea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologici și 
al activității politice și cultural- 
educative.

Caracterul cuprinzător al fes
tivalului a putut fi relevat cniar 
din ziua inaugurală. Pe lingă un 
bogat program artistic prezentat 
in sala Teatrului de stat cu con
cursul Filarmonicii din Sibiu fi 
al unor actori bucureșteni și si- 
bieni au avut loc premiera pe 
țară a piesei „Povestea dulghe
rului și a prea frumoasei sale 
soții" de Radu Stanca, in inter
pretarea artiștilor Teatrului de 
stat djn Sibiu și premiera „Ul
ciorul lui Vasilache", spectacol 
susținut de Teatrul de păpuși 
din Sibiu. Totodată, a avut loc 
parada de la Casa artelor din lo
calitate cu tema : „De la costu
mul tradițional, la moda actua
lă" fi deschiderea, in piața 6 
Martie, a unui tirg-concurs al 
olarilor din mai multe județe ale 
țării.

„CIBINIUM ’71" programează 
In zilele următoare, atit in Sibiu, 
cit și la Mediaș, Agnita. Rășinari, 
Siliște șa., peste 30 de manifes
tări cultural-artistice, un loc 
important deținindu-l manifes
tările literare — un recital-con- 
curs de poezie „înfrățiți, cintăm 
patria și partidul", două sesiuni 
științifice „Prezențe transilvăne
ne in literatura română" și „Poe
zia românească contemporană", 
simpozionul „Literatura și arta in 
slujba educației comuniste a ti
neretului”, o masă rotundă or
ganizată de revista clujeană 
„Tribuna" pe tema „Regional, 
național și universal in litera
tură". Din manifestările folclo
rice atrag atenția spectacolele 
in decor natural de la Rășinari 
și Slimnic, „Nunta ciobănească” 
și „Nunta secuiască”, ca și iti- 
nerariul de mare interes etnogra
fie „Drumul prin Mărginimea 
Sibiului.”

Inaugurarea muzeului comunal 
din Avrig, a expoziției muzeale 
de artă populară locală in satul 
Cisnădioara și a bibliotecii co
munale model din Săliște, ca și 
deschiderea in Sibiu, Mediaș și 
Agnita a unor expoziții de pic
tură, grafică și ceramică ale 
filialei Sibiu a U.A.P. sint alte 
citeva capete de afiș cuprinse 
in bogatul caiet-program al pres
tigiosului festival sibian.

N. BRUJAN
corespondentul „Scinteii*

CARNET PLASTIC SCENA TOCMAI CINE TREBUIA

Festivaluri
TURNU MĂGURELE (Coresponden

ții „Scinteii" transmite). — Timp de 
rei zile, județul Teleorman a găzduit 
:diția 1971 a tradiționalului festival 
olcloric al județelor dunărene —„Da- 
lubius" Spectacolele, la care au par- 
icipat ansambluri folclorice din toate 
ele unsprezece județe riverane, s-au 
lesfășurat — notă inedită, inițiativă 
are merită preluată și cu alte prl- 
ejuri similare — de casele de cul- 
ură, căminele culturale, grădinile- 
inematograf din numeroase locali- 
ăți din mediul urban sau rural ale 
'eleormanului. Astfel. Danubius 1971 
-a transformat intr-o amplă mani- 
•stare culturală la care au luat parte 
eci de mii de locuitori din Turnu 
lăgurele și Zimnicea, din Drăgă- 
Bști-Vlașca și Alexandria, din Is- 
z, Peretu. Slobozia-Mindra, Piatra. 
Cu acest prilej s-a desfășurat și o 
tsiune de comunicări științifice 
rind ca temă „Probleme actuale ale 
•rcetării etnografice și folclorice în 
alea Dunării".
însuflețită sărbătoare a cântecului 
jocului popular s-a încheiat ieri la 

jrnu Măgurele printr-un spectacol 
» gală la care și-au dat concursul 
8te formațiile participante.
ATU-MARE (Corespondentul „Scin- 
i“ transmite). — Duminică, in pădu- 
a Valea Lupului din satul Chilia, ju- 
•țul Satu-Mare — proeminentă zonă 
Iclorică. păstrătoare a unui vechi și 
gat tezaur de artă populară — s-a 
sfășurat „Festivalul Codrului" 
isținut cu concursul echipelor de

Expoziția 
„Vietnam 1971“

Expoziția de foto
grafi» „Vietnam 1971" 
s-a deschis la Casa de 
culturâ a 1 R.R.C.S. 
(str. M. Eminescu nr 
8). cu prilejul împli
nirii — la 2 septem
brie — 8 26 de ani de 
la întemeierea Repu
blicii Democrate Viet
nam. Prezentind dife
rite aspecte ale actua
lității vietnameze, ex
poziția oferă imagi
nea de ansamblu a 
unei țâri care trăiește 
și luptă eroic. Sint 
sistematizate astfel in
formațiile pe care te
leviziunea, presa, fil
mul le transmit ne
contenit. în efortul de 
a releva lumii aspecte 
din munca plină de 
abnegație a acestui 
ponor, din lupta sa 
pentru apărarea liber
tății și independenței 
patriei sale.

Cea mai mare parte 
a materialului docu
mentar se referă la 
programul de con
strucție a tării Un ci
clu de fotografii inspi
rate din viața satelor 
se remarcă prin cali
grafia abil surprinsă 
a recoltelor ; motivele 
repetate ale unor 
plante alcătuiesc geo
metrii inedite In care 
intervine prezența o- 
mului și a mașinilor. 
Cităm, aici, imaginea 
colinelor Phu Tho 
plantate cu ceai, re
coltele de cartofi de 
la Ha Hoi. culturile 
de legume de la 
Quang Ba, Irigațiile 
orezăriilor de la Mai 
Chau. Remarcăm, de 
asemenea, subtila in
terpretare vizuală în 
fotografii care urmă

resc, In esență, să pre
zinte domenii ale eco
nomiei țării — ex
ploatări forestiere, sa
line, plantații de iută, 
minele etc. Atrage n- 
tenția, prin pitorescul 
său, priveliștea Gol
fului Halong.

Șantierele unor mari 
edificii. uzinele în 
stare de funcționare 
constituie subiectul 
unei alte serii de fo
tografii : „Marea lu
crare hidraulică din 
districtul Ba Va, pro
vincia Ha Tay“, „Com
binatul siderurgic 
Thai Nguyen" la care 
trebuie sâ adăugăm 
cartierele de locuințe, 
construirea unor arte
re de circulație ctc. 
Impresionante sint 
peisajele Insolite ale 
peșterilor unde au fost 
amplasate fabrici, 
școli, spitale. Mai 
mult ca oricare alte
le, astfel de aspecte 
ne vorbesc despre ex
traordinarul spirit de 
sacrificiu al poporului 
vietnamez care tși a- 
pără cu vitejie cuce
ririle revoluționare, 
dreptul său sacru la o 
viață liberă, indepen
dentă șl prosperă.

Intensa activitate a 
poporului este reluată 
In instantaneele din 
institute de cercetare, 
școli, instituții artisti
ce. întruniri ale tine
retului Un loc apar
te îl ocupă, în această 
expoziție, scenele de 
pregătire militară ; 
pentru că, de pe pa
nourile alăturate, ci
teva imagini ne aver
tizează asupra perico
lelor care stăruie la 
orizontul țârii : vedem

avioane ale agresorilor 
prăbușite după ce au 
pătruns in spațiul ae
rian al R.D. Vietnam

In numeroase foto
grafii simțim prezența 
activă a conducători
lor Vietnamului de 
nord, calda evocare a 
președintelui Ho Și 
Min Contactele inter
naționale pe care le 
susține guvernul R.D. 
Vietnam. întîlnirile cu 
șefii unor state ale 
lumii sint amplu re
levate In expoziție. 
Există aici Imagini 
sugestive despre soli
daritatea fierbinte 
a popoarelor de pe 
diferite meridiane ale 
lumii cu lupta eroică 
a poporului vietnamez.

La loc de cinste 
stau Imaginile recen
tei vizite pe care dele
gația de partid și gu
vernamentală română, 
condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
făcut-o în R.D. Viet
nam Sint secvențe 
cunoscute nouă cu pri
lejul numeroaselor re
latări transmise prin 
intermediul presei și 
televiziunii. Prezența 
solilor poporului ro
mân pe pămtntul viet
namez, manifestările 
de caldă simpatie cu 
care ei au fost întîm- 
pinați — și în acest 
sens numeroase foto
grafii din expoziție 
sînt elocvente — con
stituie dovezi grăitoa
re ale prieteniei și 
frăției internaționa
liste care unesc po
porul român și cel 
vietnamez.

Constantin PRUT

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă in această sfiptămină :

— „Mânu Ncdelanu" — profil tea
tral de Mihai Duțcscu. Spectacolul 
este realizat în regia lui Constantin 
Moruzan in colaborare cu mai mulți 
actori ai Teatrului Național din 
Craiova (6 septembrie, ora 20,30, pro
gramul I).

— „Copiii soarelui" de Maxim 
Gorki. Regla : Petre Sa va Bflleanu 
(7 septembrie, ora 20,05, progra
mul 3).

— „Moartea unul artist" de Horla 
Lovlncscu. Regia : Horea Popcscu in 
colaborare cu Dan Puican (8 septem
brie, ora 20,15, programul 2).

— „Soțul Ideal" de Oscar Wilde. 
Regia : Titi Acs (10 septembrie, ora 
9,48, programul 2).

Radiodifuziunea reia, de asemenea, 
transmisiunea serialului realizat după 
romanul lui Ion Marin Sadoveanu : 
„Sfirșit de veac în București". Re
gia : Cristian Munteanu. în distribu
ție ; Toma Caragiu, Fory Etterle, 
Clodl Berthola, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila. Eugenia Bosinceanu, Vasilica 
Tastaman, Ileana Stana-Ionescu, Oc
tavian Cotescu, Nicolae Neamțu- 
Ottonel, Sorin Gheorghiu, Cristina 
Deleanu, Traian Stănescu, Rodica 
Suciu, Mihai Heroveanu, Mircea 
Șeptilici, Matei Gheorghiu. Nicolae 
Botez-Luchian, Dan Damian și alții.

• TEATRUL T.V. ne invită să ur
mărim : „Trei generații" de Lucia 
Demetrius, in adaptarea șl regia lui 
Nicolae Motric, asistent : Romeo Sta- 
văr. Interpreți : Sandina Stan, Toma 
Dimitriu, Ovidiu Schumacher, Mircea 
Cosma, Mihaela Dumbravă, Marius 
Peplno, Sorin Gheorghiu, C. Brezea- 
nu, Catița Ispas, Iarina Demian, Ge- 
noveva Preda, Candid Stoica, G. 
Stilu, Florina Luican. Imaginea : 
Beatrice Drugă, George Grigorescu, 
Mihai Brebu, Al. Nemeș. Scenogra
fia : V. Rotaru.

fn articolul „NU 
VOM ÎNTREBA: CE 
FACE Șl CE DREGE 
DIRECȚIA SANITA
RĂ ?". apărut in nr. 
8 770 din 28 IV 1971 al 
ziarului ..Sclntela", 
erau semnalate aspec
te critice ale asisten
ței medicale din ca
drul Județului Teleor
man. De curind, am 
primit Ia redacție ur
mătorul răspuns •

„Comitetul executiv 
al consiliului popular 
județean. ar.allzînd 
cele arătate in articol, 
apreciază că in acti
vitatea unor cadre 
medico-sanitare si-au 
făcut loc. intr-adevăr, 
o serie de abateri de 
la disciplină și încăl
cări ale normelor de 
etică profesională. As
pectele critice înse
rate în articol au pri
lejuit o vie dezbatere 
si in cadrul sesiunii a 
X-a ordinară de lucru 
a Consiliului popular 
al județului Teleor
man din 21 mai a.c., 
cind s-a analizat asi
gurarea sănătății
populației, a ocrotirii 
sociale și activitatea 
de autoritate tutelară 
Concluziile acestei se
siuni au confirmat pe 
declin justețea semna
lelor critice (din ar
ticolul citat mai sus), 
orecum si alte asnec- 
te negative din activi
tatea unor unităti și 
cadre medico-sanitare. 
care umbresc rezulta
tele bune obținute de 
marea majoritate a 
celor ce lucrează în 
acest sector

De asemenea, a re
ieșit că stilul de mun
că al direcției sani
tare județene a fost 
deficitar. In sensul că 
din partea acesteia

nu s-a manifestat *- 
xfgența cuvenită. r& 
ea n-a exercitat un 
control riguros și nu a 
luat măsuri categorice 
împotriva conduceri
lor spitalelor terito
riale. care suprave
ghează In mod direct 
și operativ unitățile 
subordonate : policli
nici. dispensare, cir
cumscripții rurale etc. 
Pe de altă parte, nici 
uncie comitete execu
tive ale consiliilor 
populare subordonate 
nu s-au preocupat In 
suficientă măsură de 
creșterea răspunderii 
cadrelor medico-sani
tare. pentru respecta
rea programului de 
lucru, a disciplinei in 
muncă, de manifesta
rea unei mai mari 
receptivități și solici
tudini față de nevoile 
oamenilor.

Fentru înlăturarea 
deficiențelor șl îmbu
nătățirea continuă a 
activității și a condi
țiilor de muncă ale 
cadrelor medico-sani
tare, sesiunea consi
liului popular iude
tean din 21 mai a.c. 
a adoptat o hotărîre 
ce cuprinde măsuri 
concrete, cu răspun
deri și termene de 
îndeplinire. orivind 
dezvoltarea bazei ma
teriale. creșterea răs
punderii — d:n partea 
consiliilor populare și 
a comitetelor execu
tive. a direcției jude
țene de specialitate, 
precum și a conduce
rilor spitalelor terito
riale — pentru asigu
rarea și perfecționa
rea asistentei medi
cale a populației.

Ca urmare a însu
șirii observațiilor cu
prinse în articolul pu

blicat In țlarul „Scln- 
teia", comitetul exe
cutiv al consiliului 
popular ludcțcan a 
luat măsuri, printre 
care enumerăm : a- 
menalarea unei căli 
de operații la secția 
de obstetrlcă-glneco- 
logie la spitalul Tur
nu Măgurele, punerea 
In funcțiune a grupu
lui de asistență la 
sala de operații de la 
același spital. afișa
rea programului de 
lucru in toate unită
țile sanitare ambula
torii din județ (inclu
siv afișarea numelui 
medicului), sancționa
rea unor cadre me
dico-sanitare de la cir
cumscripția medicală 
din comuna Moșteni, 
de la dispensarul de 
Întreprindere al C.I.C 
Turnu Măgurele. S-a 
luat legătura cu Ofi
ciul farmaceutic nr. 2 
București în vederea 
unei mai bune apro
vizionări cu medica
mente a spitalelor din 
județul nostru. De a- 
semenea. comitetul e- 
xecutlv al consiliului 
popular județean a 
luat măsuri — prin di
recția județeană de 
specialitate — pentru 
continuarea intr-un 
ritm mai susținut a 
acțiunilor sandtare pri
oritare

Comitetul executiv 
al Consiliului Dopular 
al județului Teleor
man mulțumește pe a- 
ceastă caic redacției 
ziarului „Scinteta" 
pentru sprijinul acor
dat si asigură că, în 
viitor, va manifesta o 
exigentă sporită în 
vederea unei mai 
bune organizări și 
desfășurări a muncii 
din domeniul sanitar"

JUDEȚEAN
t

MARAMUREȘ

Orașul și satul 
în care locuim...

Să ne facem cit mai frumos 
orașul și satul in care locuim, 
este dorința care animă pe cetă
țenii județului. In acest scop, ei 
prestează zilnic diferite lucrări 
de un larg interes edilitar-gos- 
podăresc. Prin muncă patriotică, 
in acest an s-au construit peste 
245 000 m p de străzi și trotuare, 
aproape 60 km de noi drumuri, 
s-au amenajat mal mult de 100 
baze sportive, solarii, locuri de 
joacă pentru copii șl ștranduri. 
De asemenea, s-au plantat peste 
80 500 arbori șl arbuști ornamen
tali. Valoarea totală a lucrărilor 
de acest fel se ridică, pină acum, 
la peste 17 milioane lei, depășin- 
du-se astfel angajamentul anual 
cu mai mult de 6 milioane lei.

HARGHITA

EXPOZIȚII
• „Cultura bizantină în România" 

se intitulează expoziția organizată de 
C.S.C.A., expoziție al cărei vernisaj 
are loc astăzi In sălile Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Ro
mânia.

• Marți, 7 septembrie, la Galeriile 
de artă Simeza (B-dul Magheru nr. 
20) se va deschide expoziția de pic
tură Rodica Marinescu și Corina 
Lccca.

• Tncepînd de vineri. 10 septem
brie, poate fi vizitată expoziția de 
grafică pe aluminiu Gheorghe Tofan 
la Galeriile de artă Orizont (B-dul N. 
Bălcescu nr. 23).

• Ion. Rucăreanu expune luprărțda 
sculptură la Galeriile de artă „Am
fora" (str. Mihai Vodă nr. 3) înce- 
plnd de slmbătă, 11 septembrie.

Premiere 
cinematografice
• MARELE PREMIU, producție a 

studiourilor americane, în regia lui 
John Frankenheimer. Un film des
pre un adevăr amar : supercam- 
pionii curselor automobilistice sint, 
de fapt, niște însingurați peste a 
căror existență planează spectrul 
accidentului fatal. în distribuție : 
Yves Montand, Toshiro Mifune, Ja
mes Garner. Frangoise Hardy.

• EU SINT JEROM - comedie de
moravuri a studiourilor din R. P. 
Ungară/ Regia : Istvan Tirnaf. Cu 
Alfonso, Gabor Harsanyl, Ferenc 
fâiWfc£!. f

Sărbătorirea 
fabricii de ciment „Temelia”

BRAȘOV (corespondentul „Scin
teii", Nicolae Mocanu). — Fabrica de 
ciment „Temelia" din Brașov a Îm
plinit 8 decenii de activitate. Dacă 
sub aspectul volumului producției 
„Temelia" a fost depășită de alte în
treprinderi construite în ultimele 
două decenii, rolul și importanța a- 
cestei octogenare fabrici pentru eco
nomia națională nu au scăzut. Dimpo
trivă. în ultimul deceniu, profilul 
„Temeliei" a fost axat pe fabricarea 
unui larg sortiment de cimenturi 
așa-zis speciale destinate preparării 
betoanelor hidrotehnice, care pe lingă 
rezistențele îizico-mecanice superi
oare mai posedă o înaltă rezistență 
K' acțiunea' agehțtlor corozivi, chi

mici și sulfatlci. O altă realizare de 
dată mai recentă a colectivului de 
aici o constituie fabricarea unor noi 
sortimente de cimenturi, printre care 
cimenturile destinate preparării „be
toanelor rutiere de acoperire", cu re
zistențe ridicate la acțiunea de în
gheț și dezgheț, la șoc, compresie și 
uzură.

Cu prilejul aniversării a 80 de ani 
de activitate, la clubul fabricii a avut 
loc o festivitate la care au luat parte 
muncitorii, inginerii și tehnicienii fa
bricii. pensionarii, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
invitați, care au adresat calde feli
citări. sărbătoriților.' ’

Noi școli 
cu predare 

in limba maghiară
Pe agenda noutăților anului 

școlar 197U1972, In județ se în
scriu școlile generale din ora
șele Bălan și Vlăhița, liceul de 
cultură generală nr. 2 și grupul 
școlar pentru industrializarea 
lemnului, ambele in Miercurea 
Ciuc. Incepind cu noul an șco
lar, liceul nr. 1 din Miercurea 
Cluc va funcționa cu limba de 
predare maghiară, iar la școlile 
profesionale din Miercurea Ciuc, 
Odorheiul Secuiesc, Gheorghieni, 
precum și la grupurile școlare 
din Miercurea Ciuc și Odorheiul 
Secuiesc vor funcționa secții sau 
clase cu predare in limba ma
ternă a elevilor. Pentru asigura
rea celor mai bune condiții de 
desfășurare a procesului instruc- 
tiv-educatlv s-au luat din timp 
măsuri in vederea construirii de 
noi săli de clasă, efectuării unor 
reparații capitale sau curente la 
școlile existente și altele.

VASLUI

închiderea taberei de sculptură 
de la Măgura

BUZĂU (corespondentul „Scinteii" 
Radu Gheorghiu). — Duminică s-a 
inchis la Măgura cea de-a doua ediție 
a taberei de sculptură. Muzeul de 
sculptură în aer liber, ale cărui baze 
au fost puse anul trecut, s-a îmbogă
țit cu încă 16 lucrări monumentale, 
rod al inspirației artiștilor din viața 
și simțirea poporului.

La festivitatea de închidere a ta
berei au luat parte Ion Sirbu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Buzău al P.C.R., Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii artiștilor plastici, 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, artiștii prezenți la festivitate

au adresat Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă în care se 
spune printre altele : „Manifestin- 
du-ne adeziunea deplină față de pro
gramul de măsuri menit să asigure 
Îmbunătățirea activității politico-ideo- 
logice, de educare marxist-leninistă a 
maselor, ne angajăm să creăm me
reu lucrări care să vină in întâmpi
narea cerințelor spirituale ale oame
nilor muncii, care să acționeze așa 
cum ați subliniat dv., stimate tovarășe 
secretar general, in vederea creării 
unei arte militante, socialiste, care să 
răspundă cerințelor educării maselor 
in spiritul patriotismului socialist.

Sărbătoare în pădurea
Singerișului

TÎRGOVIȘTE (corespondentul 
„Scinteii", Constantia Soci). — Ieri, in 
pădurea Singerișului din preajma o- 
rașului Moreni-Dimbovița, din ini
țiativa consiliului județean al slndi-

folclorice

catelor, s-a organizat o amplă ma
nifestare cultural-sportivă.

Cu acest prilej, pe cunoscuta pistă 
din Dealul Singerișului s-a desfășu
rat un concurs internațional de m> 
tocros cu participarea unor sportivi 
de frunte din Anglia, R. S. Ceho
slovacă, Ghana, Olanda, U.R.S.S.. 
precum și din lotul național al țării 
noastre.

dansuri, tarafuri și al altor formații 
din zona Codrului, cărora li s-au ală
turat coruri, soliști, recitatori și 
rapsozi din alte zone folclorice ca 
Țara Oașului și Valea Someșului, 
festivalul a prilejuit o impresionantă 
manifestare a frăției ce leagă pe oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani de pe meleagurile județului 
Satu-Mare în viața spirituală ca și 
In munca de toate zilele.

Pe scenele amenajate sub geana 
adumbrită a dealului, artiștii ansam
blului folcloric „Chindia" au dat cin- 
tecului și jocului revărsări de reală 
frumusețe artistică. Prezenți la Sîn- 
geriș, artiștii amatori de la uzinele 
mecanice Mija, schela Moreni, clu
bul Flacăra au adus cu ei dansul și 
portul popular autentic, au invitat Ja 
cintec și joc pe cei peste 13 000 de 
spectatori pină seara tirziu.

Printre unitățile industria
le care și-au ciștigat un bun 
renume se numără și Fa
brica de confecții din Cra
iova. De mulți ani. in ate
lierele și secțiile de aici, 
oameni cu multă pasiune 
pentru munca lor frumoa
să realizează un bogat no
menclator de produse, fel 
de fel de articole de Îm
brăcăminte pentru cei mai 
mici și tineri cetățeni ai 
țării, fapt ce se confirmă, 
de altfel, și prin marea a- 
fluență, zilnică, de copii la 
magazinul de desfacere a 
produselor, amplasat chiar 
in incinta întreprinderii.

Concomitent, o mare par
te din producția fabricii se 
adresează adulților. Mun
cind cu rodnicie, colectivul 
unității a livrat în opt luni 
din acest an, peste sarci
nile de plan, confecții in 
valoare de aproape patru 
milioane lei. Acest spor de 
producție se datorează creș
terii productivității mun
cii, eficientei organizări a 

«.fluxurilor tehnologice. Se 
poate arăta că ansam
blul de măsuri tehnico- 
organizatorice luate și apli
cate în acest an, în între
prinderea craioveană. asi
gură ca în 197! volumul 
producției globale să fie de 
peste patru ori mai mare 
decit in 1965. De asemenea, 
în ultimii ani, productivita
tea muncii a crescut cu 
peste 50 la sută. Și pentru 
că ne-am referit la aceste 
semnificative realizări, în
registrate de colectivul fa
bricii, lor li se mal pot a- 
socia — pe Ioc de frunte — 
cele privind calitatea pro
duselor, iar ca urmare me
ritatul prestigiu pe care il 
au produsele fabricii, atit 
in țară, cit și în străinăta
te. în prezent, unitatea rea
lizează peste 1 000 de sor
timente de confecții mo

derne, destinate copiilor, 
femeilor și bărbaților.

Am putea întreba : care 
este „cheia" succesului, cum 
se explică faptul că uni
tățile comerciale solicită 
mereu noi și noi confecții

al fabricii a fost încadrat 
cu specialiști care au o bo
gată informație In acest do
meniu de muncă, nu lipsit 
de fantezie, precum și cu 
cei mai talentați și experi
mentați muncitori. Toate a-

PRODUSELE FABRICII 

DE CONFECȚII DIN CRAIOVA

SINTEZĂ 
ÎNTRE UTIL, 

MODERN 
SI ARTĂ

de la această Întreprindere 
producătoare? Răspunsul il 
găsim atit în grija mare a- 
cordată de fiecare muncitor 
realizării, in secții și atelie
re, în condiții cit mai bune 
a produselor respective, cit 
și în preocuparea deosebită 
manifestată pentru crea
rea de noi modele, pentru 
aspectul și liniile moderne, 
elegante, ale fiecărui nuu 
produs. Sectorul de creație

cestea au făcut ca fabrica 
de confecții din Craiova să 
devină una din importan
tele unități producătoare de 
îmbrăcăminte de copii — 
paltonașe din stofă și imi
tație de blană, rochițe — 
aceste sortimente deținînd 
peste 30 la sută din volu
mul producției întreprin
derii.

...Toamna este în prag, 
iar iarna tot mai aproape. 
Pentru sezonul de toamnă-

iarnă, unitatea craioveană 
a contractat peste 300 de 
noi modele de confecții, 
care se află de acum in 
procesul de fabricație.

Avînd în vedere că pro
dusele Fabricii de confecții 
Craiova sînt tot mai mult 
solicitate, s-a prevăzut dez
voltarea, în continuare, a 
întreprinderii. Astfel, in ac
tualul cincinal, producția 
globală industrială va creș
te cu 74 la sută. O parte 
din acest spor se va realiza 
prin intrarea in funcțiune 
a unor noi capacități de lu
cru, dar cea mai mare parte 
din sporul amintit se va 
obține prin creșterea pro
ductivității muncii. în acest 
scop, s-au inițiat o serie de 
măsuri de natură să contri
buie la mai buna folosire a 
spațiilor și capacităților de 
producție existente. O a- 
tenție deosebită se acordă 
creșterii competenței pro
fesionale, permanentei îm
bogățiri a cunoștințelor teh
nice. Tocmai de aceea, un 
mare număr de muncitori 
vor urma cursurile de po
licalificare, iar alții vor fi 
pregătiți pentru a îndeplini, 
în condiții optime, funcții
le de șefi de echipe și de 
brigăzi la formațiile de lu
cru ce urmează să ia ființă 
aici. De asemenea, pentru 
cadrele de tehnicieni și in
gineri s-au organizat 
cercuri de informare cu 
noutățile tehnice apărute 
în ramura confecțiilor. Sînt, 
desigur, numai citeva as
pecte ilustrind preocuparea 
colectivului Întreprinderii 
craiovene pentru continua 
sa perfecționare; lor li s-ar 
mai putea adăuga și alte 
activități care, însumate, 
contribuie la dezvoltarea 
prestigiului colectivului și 
a produselor realizate aici.

Nlstor ȚUICU
corespondentul „Scînteîi*

24 360 
gospodării sătești 

conectate 
la sistemul 
energetic

Dacă in județul Vaslui, prin 
1944, nu exista un singur sat 
electrificat, acum 356 de loca
lități rurale, din totalul de 450 
sint conectate la sursele de 
energie electrică. Mai exact, lu
mina electrică a pătruns in 
24 360 de gospodării sătești din 
județ.

COVASNA

Seră 
intercooperatistă 
la Tg. Secuiesc

La marginea orașului Tg. Se
cuiesc, cooperatorii din C.A.P. 
Tg. Secuiesc, Lunga, Turia și Ca
talina construiesc o modernă 
seră pentru legume și flori. Sera 
va avea în final 4,5 ha și va fi 
dotată cu o centrală termică, la
boratoare, grup social și altele. 
Cantitățile însemnate de legume, 
ardei, roșii, castraveți etc. ce se 
vor obține aici, vor fi destinate 
pentru aprovizionarea populației 
din noile centre industriale, in 
plină dezvoltare, din județ.

SATU MARE

COMISIILE PERMANENTE

Bazine cu ape 
termale

Lingă ștrandul de pe riul So
meș, in municipiul Satu-Mare, 
s-a dat în folosință un mare și 
modern bazin cu apă termală, 
ayind proprietăți curative apre
ciate. Un bazin asemănător s-a 
dat in folosință și la campingul 
„Vraja Crasnei", situat pe șo
seaua care leagă reședința de 
județ cu orașul Cărei.

BOTOȘANI

1
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18,00 Deschiderea emisiunii. Doua 
interprete ale clntecului 
popular : Maria Marcu (Cluj), 
Ismail Elmas (Constanța).

18,15 SCENA — emisiune de infor
mație șl critică teatrală * Ca
leidoscop.

18,45 STOP-CADRU * Contractul 
colectiv ; obligații reciproce 
sau unilaterale 1 Rald-anchetă 
despre respectarea prevede
rilor contractelor de muncă 
• „Cei 12 000" — Portret co
lectiv al constructorilor marii 
uzine bucureștene „23 Au
gust" • Reveniri la adrese 
cunoscute.- Răspunsuri la 
semnalele critice ale emi
siunii.

19.13 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 PATRIEI — Spectacol literar- 

muzlcal pe versuri de Geor
ge Lesnea, Dan Deșllu, Szem- 
ler Ferenc, Adrian Păunescu, 
Nicolae Tăutu, Kaniady San
dor, Aurel Butnaru, Aurel 
Baranga. Cîntă corul ansam
blului artistic „Rapsodia Ro
mână". Dirijor : Anatol Go- 
reaev Soroceanu. Redactor : 
Adrian Munțiu.

20.30 Roman foileton — CONTESA 
COSEL (III).

21.20 „PAMINT AL OAMENILOR". 
Emisiune realizată cu prilejul 
celei de-a 21-a Conferințe In
ternaționale Pugwash.

21.55 întllnire cu opereta. — Se- 
lectiunl din operete de Paul 
Linke, Gerd Natchinskl șl 
Leo Fall. înregistrări primite 
din R.D.G.

22,40 DTN TARILE SOCIALISTE.
22.55 Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I)

deosebit se pune această problemă 
pentru comisiile permanente ale con
siliilor populare județene, știut fiind 
că deputății au domiciliul și locul 
de muncă in localități diferite, dese
ori la distanțe mari de reședința ju
dețului.

Evident, concluziile și propu
nerile rezultate din control s-ar 
cuveni să fie operativ valorificate. 
De altfel, o asemenea operativitate 
este hotărltoare pentru stimularea 
activității comisiilor permanente. De 
aceea, se Impune manifestarea de că
tre comitetele executive a unei mai 
mari receptivități față de orice sesi
zare venind din partea acestor orga
nisme, să-l găsească soluționarea in 
cel mal scurt timp șl să facă cunos
cut comisiei respective modul cum a 
fost rezolvată problema. Numai In 
măsura In care această chestiune va 
face obiectul preocupării atente a 
cadrelor de conducere din comite

tele executive, activitatea va fi sti
mulată, va spori in intensitate și va 
fi ferită de pericolul formalismului.

Ar fi util să se revadă cit de în- 
cărcați sint, cu diferite alte sarcini 
profesionale și obștești, deputății 
aleși in conducerea comisiilor per
manente — președinți, vicepreședinți 
și secretari ; nu de puține ori s-au 
constatat cazuri cind — pe lîngă 
această sarcină de mare răspundere 
șl cea profesională — aceștia mai 
aveau și alte sarcini obștești. In ase
menea cazuri, este ușor de tnțeles 
că, cu toate eforturile deputaților res
pectivi, practic nu este posibil ca ei 
să ducă la bun sfîrșit toate aceste 
sarcini. După opinia noastră, se im
pune ca deputaților aleși in fruntea 
comisiilor permanente să li se asigure 
■posibilitatea de a se achita cu rezulta
te bune de sarcina primită. în aceeași 
ordine de idei, trebuie apteciată și 
latura evolutivă, fermitatea și dîrze- 
nia acestora, gradul de responsabili
tate și dăruirea față de cauza binelui

public, munca desfășurată pentru a 
înlătura carențele aparatului admi
nistrativ in rezolvarea problemelor 
ridicate de cetățeni, aspectele de for
malism ori de nepăsare In gospodă
rirea bunurilor obștești.

Iată numai citeva probleme pe 
care am dorit să le enunțăm ; 
soluționarea lor ar fi de natură 
nu numai să înlăture unele neajun
suri din munca comisiilor perma
nente, dar să și orienteze, să stimu
leze și să Intensifice mai ales acti
vitatea de control a acestora. In 
măsura In care se va acționa con
cret. după caz și în funcție de ne
cesități, in aceeași măsură neajun
surile semnalate vor putea fi Înlă
turate, va putea fi perfecționată 
munca acestor organisme care repre
zintă o forță inepuizabilă, capabilă 
să aducă o contribuție mult mai În
semnată la îndeplinirea sarcinilor ce 
■tau In fața consiliilor populare.

In avanpremiera 
produselor textile 

de serie mare
La Uzinele textile „Moldova" 

din Botoșani și-a inaugurat acti
vitatea un atelier de creație 
pentru țesături. Dotat cu utila
jele necesare — trei războaie 
de țesut de trei tipuri, o mașină 
de bobinat, alta de canetat, un 
urzitor etc. — in acest atelier 
se pot experimenta acum minu
țios noile produse, indeosebi cele 
din poliesteri in amestec cu ce
lofibră și bumbac, și care ur
mează încă in acest an să fie 
fabricate de către unitate, in se
rie mare:

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEÎI")
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ETAPA A III-A A DIVIZIEI Ă

Steagul roșu continuă nex
Campionatele 

mondiale

să conducă în clasament
de lupte greco-romane

• Gheorghe Stoiciu, medalie de argint

Rezultate tehnice Clasamentul
A..S.A. TG. MUREȘ — UNIVERSITATEA CLUJ : 1—0 (0—0) A 

marcat : Hajnal (min. 71).

POLITEHNICA IAȘI - DINAMO 0-1 (0-0). A marcat ; R. Nun- weiller (min. 69).

STEAGt L ROȘU — F. C. ARGEȘ : 2—1 (0—0). Au marcat : Dobrin 
(rrun. b0) pentru piteșlem și Necula (min. 64) și M. Olteanu (min. 88) pentru gazde.

^UJ — JIUL : 1—2 (0—1). Au marcat : Coiocaru (min. 45) 
șl Dragomir (min. 63). ambele autogoluri, și Soo (min. 72).

CRIȘUL — U.T.A. : 1—2 (1—1). Au marcat : Arnoțki (min. 18) pen
tru orădeni și Domide (min. ►*4) și Both (min. 86) pentru oaspeți.

s. C. BACĂU — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 3—0 (1—0). Au
marcat : S. Avram (min. 24) șl Rugiubei (min. 50 și 84).

RAPID — PETROLUL : 2—0 (0—0). Au marcat : D. Ene (min. 47) 
fi Neagu (min. 48).

STEAUA — FARUL : 2—0 (0—0) : Năstase (min. 77) fi Ailenei(min. 82).

Steagul Roșu 3 2 1 0 7—3 5
Dinamo 3 2 1 0 6-3 5
Spori Club 3 2 0 1 8—1 4
Steaua 3 1 2 0 5—3 4
U.T.A. 3 1 2 0 5—4 4
Jiul 3 1 2 0 2—1 4
A.S.A. Tg. Mure? 3 1 2 0 1—0 4
,.U" Cluj 3 1 1 1 6-5 3
Rapid 3 1 1 l 4—3 3
Politehnica 3 0 2 1 5—6 2
F. C. Argeș 3 1 0 2 4—7 2
„U" Craiova 3 0 2 1 3—6 2
Farul 3 0 2 1 2—5 2
Petrolul 3 1 0 2 1—5 2
Crișul 3 0 1 2 1—3 1
C.F.R. Cluj 3 0 1 2 4—7 1

ETAPA VIITOARE
Petrolul — S. C. Bacău ; Jiul

— Steaua ; U. T. Arad — A.S.A. 
Tg. Mureș ; F. C. Argeș — 
C.F.R. Cluj ; ,.U“ Craiova — 
Politehnica : Rapid — Dinamo ; 
Farul — Steagul roșu ; „U" Cluj
— Crișul.

(5c
„Cupa Steaua", o reușită 

a ciclismului pe velodrom
Simbătă și duminică s-a disputat 

pe velodromul Dinamo un foarte in
teresant concurs internațional dotat 
cu „Cupa Steaua-, La startul com
petiției au fost prezenți alergători 
cehoslovaci, precum și de la Dinamo 
București, Metalul Plopeni. Olimpia, 
alături, firește, de sportivi ai clu
bului organizator. Au mai fost in
vitați și tineri de la școlile sportive 
nr. 1, 2 și 3 din București.

In prima zi am asistat la desfășu
rarea următoarelor probe in care fa- 
voriții n-au dezmințit pronosticurile : 
Viteză eliminatorie (ultimii 200 m 
cronometrați) : 1. FI. Negoescu 
(Steaua) 12 sec. 5 10 : 2. G. Negoescu 
(Steaua) ; 3. P. Miroslav (R.S.C ). 
Urmărire pe echipe (4 000 m) : 1. Di
namo (T. Vasile. A. Sofronie. A. 
Neagoe, M. îoniță) : 4 min. 47 sec. 
6 10 ; 2. Steaua : 3. Sc. Sp. nr. 1. 
La proba de 1000 m cu stări de pe 
loc, dinamovistui St. Laibner s-a cla
sat pe primul loc cu timpul de 1 min. 
11. sec. 7/10, urmat de P. Dolofan 
(Steaua) și P. Miroslav (R.S.C.). Pro
ba de eliminare a fost dominată net 
de alergătorii clubului Steaua, care 
au ocupat de altfel și primele trei 
locuri in următoarea ordine : G. 
Negoescu, P. Dolofan și C. Gonțea.

Și în cea de-a doua zi am asistat 
la probe viu disputate, care au plă
cut publicului. Proba de turneu vi
teză a revenit lui FI. Negoescu cu 
trei victorii, urmat de fratele său, 
G. Negoescu, cu 2 v., și J. Petrovic 
(R.S.C.) 1 v. Urmărirea individuală 
(4 000 m) a fost ciștigată de M. Io- 
niță (Dinamo), cu timpul de 5 min. 
15 sec. 8 10. urmat de P. Dolofan 
(Steaua) și T. Puterity (Metalul Plo
peni).

La interesanta cursă italiană s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 1. 
Steaua (FI. Negoescu. C. Gon’ea, 
P. Dolofan) : 2. Dinamo și 3. R.S.C. 
Cea mai spectaculoasă a fost desfă
șurarea cursei cu adițlune de puncte. 
După disputarea celor 100 de turc 
(cu sprint la fiecare trei ture), pro
ba a revenit lui M. Ferfelea (Steaua), 
care a acumulat, după disputarea a 
34 de sprinturi, 22 puncte și 3 ture 
avans ! L-au urmat : N. Ciumeti (Di
namo) cu 41 p. și 2 t. av. și G. Ne- 
jjoescu (Steaua). 31 p. și 2 t. av. In 
pauzele dintre probe s-au desfășurat 
citeva reușite curse de completare la 
care și-au dat concursul cicliști ju
niori.

M. BĂRBULESCU

DIN TOATE
SPORTURILE

NAT3ÎTE: Două recor
duri mondiale cu ocazia 
meciului R.D. Germană- 
g țj Cu scorul de 221—123 puncte 
» ciștigat echipa de natație a S.U.A. 
meciul cu echipa R. D. Germane des
fășurat timp dc trei zile la Leipzig, 
în ultima zi de concurs. echipa 
S.U.A. a stabilit un nou record mon
dial in proba de ștafetă 4x100 m mixt 
masculin cu timpul de 3‘50 "4 10. Echi
pa R. D. Germane, cronometrată in 
3’53”8'10, a corectat recordul european 
al probei.

Cunoscutul înotător Roland Matthes 
fR. D. Germană) a corectat recordul 
lumii In proba de 100 m spate u 
timpul de 56”7 10. Alte rezultate În
registrate ; 200 m fluture Hali
(S.U.A.) 2'04”5.10 ; 100 m liber femei 
Linda Johnson (S.U.A.) 1’00”8/10 ;
100 m fluture femei Ellie Daniel 
(S.U.A.) l'04”7 10 ; 100 m spate femei 
Susan Atwood (S.U.A.) l’07”5/10.

POLO : întrecerile euro
pene ale juniorilor. La Barce_

BOX

România — 
S.U.A. 6-5 
• Antoniu, învingător 

prin K. 0.
Aproape 1 000 de spectatori au 

urmărit simbătă seara la „Con- 
vent ion"-Hali, din orașul Lake 
Geneva (Wisconsin), meciul in
ternațional de box dintre echi
pele României și S.U.A. Pugi- 
liștii români au obținut victoria 
cu scorul de 6—5. In formă deo
sebită. la categoria semiușoara, 
V. Antoniu a dispus prin ko in 
prima repriză de Goins. O vic
torie înainte de limită a reali
zat G. Pometcu (pană). învin
gător prin abandon in fața Iui 
Wilson. In cel mai așteptat meci. 
C. Cuțov (ușoară) a ciștigat la 
puncte în fața lui Muniz. Iată 
celelalte rezultate tehnice : De
ment b.p. Aurel Mihai : Grues- 
cu b.p. Lewis ; Morarii b.p. Was- 
cook ; Washington b.p. Zilber- 
man ; Nasmith b.p. Gvdrfy : 
Johnson b.p. Năstac : Monea b.p. 
Sloushter ; Douane b.n. Alexe 
La 10 septembrie pugilistii ro
mâni urmează să susțină o nouă 
lntîlnire.

lona au început intrccerile fazei fi
nale a campionatului european de 
polo pe apă rezervat echipelor de ju
niori.

In primul meci disputat selecționa
ta României a intilnit reprezentativa 
Italiei pe care a invins-o cu scorul - 
de 8—1. Intr-o partidă echilibrată 
formația U.R.S.S. a dispus la limită 
cu 3—2 de echipa Spaniei.

Extraordinar sfirșit de săp- 
tămînă în arena atletică
Simbătă a fost doborit recordul 

mondial al Iolandei Balaș, record care 
împlinise chiar in această vară nu 
mai puțin de zece ani de existență ! 
Cu un singur centimetru in plus a 
sărit austriaca Ilona Gusenbauer, un 
centimetru care înseamnă insă foarte 
mult cind e vorba de ștacheta înăl
țată la 1,92 metri.

Tot simbătă la Miinchen, discobola 
sovietică Faina Melnik și-a corectat 
propriul record mondial, (64.22 m, 
stabilit abia la recentele campiona
te europene), realizind o aruncare de 
64,88 m. In cadrul unui interviu, atle
ta a declarat : „Cu toate că sezonul 
sportiv se apropie de sfirșit, cred că 
voi fi capabilă să depășesc perfor
manța de 65 m. Sint convinsă că la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen 
voi obține un rezultat de valoare1". 
Melnik este în virstă de 26 de ani 
(1.72 m — 80 kg) și locuiește la Ere
van.

Al treilea eveniment atletic al a- 
cestui sfirșit de săptămînă 8-a petre
cut la Lahr (R. F. a Germaniei), unde 
sportivul vest-german Walter Schmidt 
a stabilit un nou record mondial In 
proba de aruncarea ciocanului cu o 
aruncare extraordinară de 76,40 m. 
Vechiul record mondial era de 74,90 
m. și aparținea din luna iulie a aces
tui an compatriotului său Uwe Beyer.

Tn virstă de 22 de ani, Walter 
Schmidt s-a clasat la campionatele 
europene de la Helsinki pe locul al 
cincilea (!). cu rezultatul de 70,54 m.

FOTBAL : Rezultate 
din divizia B

SERIA I : Dunărea—Știința 0-0 ; 
Portul—Politehnica 0—0 ; Progre
sul București—Ceahlăul 2—0 ; Spor
tul Studențesc—Metalul București
1— 1 ; F. C. Galați—Metalul Plopeni
2— 0.

SERIA a Il-a : C.S.M. Sibiu—Olim
pia Satu Mare 1—0 ; Minerul Anina— 
Gloria 1—0 ; C.F.R. Timișoara—Olim
pia Oradea 2—0 ; Electroputere—Cor- 
vinul 1—1.

Pînă la ora cind Închidem această 
ediție, nu ne-au parvenit rezultatele 
meciurilor incluse In programul Pro
nosport.

RUGBI

Surprizele

SOFIA (prin telex, de In Tonta 
Hristov). — Duminică dimineață, in 
ultima zi a campionatelor mondiale 
dc lupte grcco-romane 8-a desfășu
rat turul al V-lea, precum și între
cerile la categoriile 52, 57 și 82 din 
turul al VI-lea. La această gală au 
evoluat cel patru concurenti români 
rămași in competiție : Stoiciu (cat. 
52 kg), Bariu (57), Neguț (90) și Mar
tinescu (100).

In fața lui Schmidt (R.D.G.), Stoiciu 
a repurtat o categorică victorie la 
diferență de puncte. El a condus încă 
din prima repriză cu fi—0 și pină la 
sfirșit și-a mărit avantajul la 11—0 
puncte. în turul al VI-lea. Stoiciu a 
luptat cu campionul mondial, olimpic 
și european P. Kirov (Bulgaria). în 
această partidă, sportivul român a 
evoluat sub posibilități, lăsind tot 
timpul inițiativa adversarului, care a 
ciștigat detașat la puncte: 13—3. Da
torită acestei infringeri, Stoiciu a cu
cerit numai medalia de argint, titlul 
de campion răminînd in continuare 
in posesia lui Kirov.

în partida Baciu — Hazenwinkel, 
vicecampion mondial, sportivul ro
mân a reușit să ciștige prin tuș. după 
executarea unui salt suectaculos in 
secunda 27. în turul a VI-lea, Bariu, 
cu 5 p. penalizare, a luptat cu Ka
zakov (U.R.S.S.). care avea 5.5 p. 
penalizare. In primele două reprize, 
sovieticul a avut avantaj de puncte, 
dar în rundul al treilea a obținut 
victoria prin tuș. și. o dată cu aceasta.

și medalia de aur. Baciu s-a clasat 
al cincilea.

La categoria 90 kg Neguț și Clorak 
(Iugoslavia), după ce au fost averti
zați in două rinduri pentru pasivi- 
tate, au fost descalificați. Astfel, Ne
guț a ocupat locul al patrulea.

O deosebit de valoroasă victorie a 
realizat N. Martinescu in fața sovie
ticului Merkulov. încă din primele 
secunde ale partidei. Martinescu a 
executat un salt, dar nu a reușit să 
finalizeze acțiunea, fiind contrat de 
Merkulov, care il aduce in pod. Spor
tivul sovietic reușește in continuare 
un tur de braț, procedeu pe care il a- 
plică cu succes și Martinescu. In con
tinuare, amindol sint avertizați pentru 
pasivitate. In rundul doi, ambii pri
mesc incă un avertisment, Merkulov 
monținind avantajul de puncte. In 
ultima repriză, Martinescu este deose
bit de activ, in timp ce sovieticul 
pare obosit și în repetate rinduri se 
duce de unul singur la parter. In fine 
arbitrii, în unanimitate, decid desca
lificarea lui Merkulov. ,.A fost cea 
mai dramatică partidă din toate cite 
le-am susținut in cariera mea'1 — 
ne-a declarat după meci campionul 
român. în turul următor. Martinescu 
va lupta cu Kolev (Bulgaria), intîl- 
n:rea fiind decisivă pentru locurile 
1 — 3. (La această categorie preten
ții la titlu are și campionul mondial 
Svenson (Suedia), care nu are incă 
nici un punct penalizare). La ora cind 
închidem această ediție, întrecerile 
continuă.

Duminică dimineața a plecat In 
R. F. a Germaniei o delegație a Co
mitetului de Stat pentru Economia ți 
Administrația Locala, condusă de Pe
tre Blajovlci, președintele comitetu
lui, care, la invitația ministrului fe
deral pentru construcția de locuințe 
?l sistematizarea orașelor, Lauritz 
Lauritzen, va face o vizită de schimb 
de experiență șl documentare In a- 
ceastă țară. La plecare, pe aeropor
tul Otopcnl au fost prezenți Andrei 
Păcuraru, prlm-vlcepreședlntn al 
C.S.E.A.L., nlți membri ai conducerii 
comitetului. A fost dc față Berhard 
Wolf, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.F. a Germaniei la Bucu
rești.

★
O delegație de specialiști din agri

cultură, condusă dc Ion Ceaușescu, 
secretar general In Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor, a plecat duminică 
la amiază in R.P.D. Coreeană, unde 
va face o vizită de documentare in 
domeniul folosirii intensive a pămin- 
tului șl al tehnologiilor de cultură a 
orezului, legumelor și tutunului, pre
cum șl în creșterea viermilor de mă
tase. La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, printre persoanele oficiale se 
aflau Kang Iăng Săp. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
Duminică a părăsit Capitala dele

gația primăriei din Poitiers, condusă 
de primarul orașului, dl. Pierre Ver- 
tadier, deputat in Adunarea Națio
nală Franceză, care in perioada 29 
august—5 septembrie a făcut o vizită

în țara noastră, la invitația Consiliu
lui popular al municipiului Iași. In 
timpul șederii in țara noastră oaspeții 
au avut Întrevederi la consiliul popu
lar al județului și la cei al munici
piului Iași, au vizitat obiective social- 
culturale din Județele Iași, Suceava 
șl Neamț. în București au fost pri
miți la Marca Adunare Națională da 
Traian Ionașcu, președintele Comi
siei juridice a M.A.N.

*
Directorul executiv al Programului 

Alimentar Mondial, Francisco Aqulno, 
a părăsit duminică România. în 
timpul vizitei pe care a făcut-o In 
țara noastră, la invitația Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii șt Apelor, oaspetele a 
avut convorbiri cu oficialități româ
ne privind colaborarea și dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Progra
mul Alimentar Mondial și a vizitat 
unități agricole, stațiuni experimen
tale, monumente istorice șl localități 
turistice.

★
Ministrul industriei chimice, Mihall 

Florescu, a plecat, duminică după- 
amiază, în Republica Democrată Ger
mană, unde, la invitația ministrului 
omolog din această țară, va face o 
vizită de documentare tehnică in pro
bleme privind industria chimică.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți membri al conducerii 
Ministerului Industriei Chimice.

A fost de față Hans Voss, ambasa
dorul Republicii Democrate Germane 
la București.

(Agerpres)

AU ÎNCEPUT recoltatul porumbului

jocului deschis
Mai mult ca niciodată, in actuala 

ediție a campionatului național de 
rugbi, divizia A. jocul deschis, la 
atac, a devenit o preocupare gene
rală. indiferent de valoarea de an
samblu a echipelor. In special, două 
din modificările recente aduse regu
lamentului au consecințe directe asu
pra tacticii de joc. Faptul că pentru 
o încercare se acordă patru puncte in 
loc de trei, cum era pină acum, face 
să crească rolul jocului cu mingea 
„la mină" și pe trei sferturi. De ase
menea, cind jucătorul nu recepțio
nează precis mingea, dar o menține 
in raza de acțiune a miinilor, el nu 
mai este sancționat pentru „înainte", 
ci poate continua jocul, evitindu-se 
astfel întreruperea fazelor in situații 
de atac prelungite. Echipele care au 
înțeles, să se pregătească în funcție 
și de aceste cerințe obțin rezultate 
pozitive. Prima etapă a evidențiat, 
după cum se știe, forma bună a jucă
torilor de la Steaua. Politehnica Iași, 
C.S.M. Sibiu. Dinamo București si, 
prin rezultat, a celor de la Farul 
Constanța.

Jocurile de Ieri au constituit nu nu
mai o confirmare a constatărilor an
terioare, ci și etapa unor rezultate- 
surpriză. dacă ne-am orienta după 
clasamentele și valorile impuse de 
edițiile precedente ale campionatu
lui. La Sibiu, C.S.M. din localitate 
a obținut un. altădată nesoerat, joc 
egal : 9—9, in fața „XV“-lui de 
la Grivița Roșie din București, 
multiplă campioană a României ! Stu
denții ieșeni au atins buturile colegi
lor lor de la Știința Petroșani, e ade
vărat o singură dată, dar pe terenul 
acestora din urmă, ciștigind cu 4—0 ' 
La Constanța, intr-un meci ce se a- 
nunța deosebit de dirz, dinamovisti: 
bucureșteni au reușit, în cele din 
urmă, să obțină întreaga miză pusă în 
joc cu Farul : scor 15—0. in favoarea 
echipei Dinamo. în partida de pe 
,.Ghencea“, Steaua a avut ca oaspete 
pe Agronomia Cluj, in fața căreia a 
realizat scorul etapei : 52—3, majori
tatea punctelor fiind înscrise din „în
cercări". O remarcă pentru stelistul 
Bucur, care, după accidentul din se
zonul trecut, revine cu succes in 
echipa. în rest, rezultate scontate. 
Rulmentul — Sportul studențesc : 
12—0. ,.U" Timișoara — Gloria Bucu
rești : 33-14.

Pave! DUMITRESCU

TENIS

Turneul internațional
de la Forest Hills
Campionatele internaționale de te

nis ale S.U.A. au continuat la Forest 
Hills cu desfășurarea ultimelor parti
de din cadrul turului al doilea al pro
bei de simplu bărbați. Jucătorul ro
mân Ion Tiriac, care in primul tur il 
eliminase pe americanul Tom Gor
man, l-a Intilnit pe sud-africanul 
Ray Moore in fața căruia a pierdut 
cu 3—6, 2—6, 4—6. Tinârul tenisman 
american Tom Leonard a obținut o 
victorie surprinzătoare cu 4—6, 6—7. 
6—3, 7—5, 7—6 la iugoslavul Zeliko 
Franulovicl, olandezul Tom Okker 
a dispus cu 6—4, 5—3, 6—3 de austra
lianul Phil Dent, iar americanul Slan 
Smith l-a învins cu 6—2. 7—â, 6—2 pe 
neozeelandezul Brian Foirile.

Alte rezultate : Taylor (Anglia)— 
Vasquez (Argentina) 6—2. 6—1. 6—1 : 
Graebner (S.U.A.)—Curtis (Anglia)
6— 1, 6—4, 6—1 ; Filoll (Chile)—Gard
ner (Australia) 6—3, 6—2, 6—1 ; Gon
zalez (S.U.A.)—Matthews (Anglia)
7— 6. 7—6, 6—3.

în turneul feminin, revelația actua
lei ediții a concursului este tinăra 
tenismană americană (in virstă de 16 
ani) Chris Evert. Ea s-a calificat in 
optimile de finală ale probei de sim
plu invlngind-o cu 4—6 7—6, 6—1 pe 
compatrioata sa Mary Ann Eisel. co
tată a patra jucătoare din S.U.A. în 
celelalte partide disputate s-au înre
gistrat rezultate scontate : Billie Jean 
King (S.U.A.) —Helene Gourlay (Aus
tralia) 6—1, 6—2 ; Franțoise Durr
(Franța)—Lita Liem (Indonezia) 6—0.
8— 2; Nancy Richey (S.U.A.)—Elena 
Subirats (Mexic) 6—3, 6—1.

ÎNTRECEREA arcașilor
Deși aparent inedi

te pe agenda com- 
petițională bucu- 
reșteană, totuși, 
campionatele națio
nale de tir cu ar
cul se află la a 
IlI-a ediție a lor și 
nu mai constituie 
de acum o ..nouta
te", mai ales că 
primele intreceri 
semioficiale datează 
încă din 1958. Noul, 
prezent in ediția 
bucureșteană, des
fășurată pe stadio
nul Olimpia, l-a re
prezentat insă o 
mai bogată și mai 
valoroasă participa
re. precum și citeva 
performanțe de ni
vel Internațional. 
Iar pehtru pu
blic — spectaculozi
tatea discretă a 
zborului săgeților, 
măiestru dirijate 
spre țintele poli
crome, pe care cei 
mai mulți dintre 
noi l-am intuit doar 
din file de poveste.

Peste 120 de con- 
curenți s-au între
cut în probele așa- 
zis clasice cu arcuri 
speciale (de o con
strucție deosebită, 
cu fibre din sticlă) 
pe distanțele din 
programul F.I.T.A. : 
90, 70, 50 și 30 m. 
la băieți, respectiv 
70, 60, 50 și 30 m. 
la fete și cu arcuri 
standard pe dis
tanțe reduse (50 și 
30 m), pentru fiecare din aceste dis
tanțe și la totalul lor decernindu-se 
titluri de campioni individuali și pe e- 
chipe. Performera competiției a fost 
arcașa Margareta Lazăr (C.S. Mure
șul Tg. Mureș), campioană absolută, 
cîștigătoare a 5 titluri și autoare a 
unei performanțe, la total, de 1 012 p. 
(obținută in condiții nefavorabile, cu 
rafale de vint schimbătoare), pentru 
care F.I.T.A. (la care din păcate forul 
nostru de specialitate nu este încă 
afiliat) decernează titlul de maestru 
internațional și insigna de bronz ! 
La băieți, Zoltan Bcncdek (de la a- 
celași club) și-a adjudecat patru ti
tluri. iar I. Moldovan (A.S.A. Cluj), 
un titlu. Vorbind despre intreceri, 
Constantin Popovici, directorul con
cursului, spunea : „Constat cu bucurie

Foto : M. Andrecscu

progresul general al acestei discipli
ne, care, după cum se știe, figurează 
in programul olimpic și care are 
reale condiții să-și lărgească rapid a- 
ria răspîndirii la noi in țară. Dispu
nem de material, fără exagerare, ex
celent (arcurile de tip „Zimbru", fa
bricate la Reghin, sint competitive cu 
orice produs străin), deși cantitativ 
nevoile nu sint încă total acoperite. 
Avem sportivi și activiști entuziaști. 
Din păcate, se cunoaște incă destul 
de puțin despre tirul cu arcul, des
pre multiplele calități pe care acest 
atractiv sport le dezvoltă tineretului : 
voința, concentrarea, stăpînirea de 
sine, forța fizică".

I. DAN

CONSTANȚA (Radu Apostol 
— corespondentul „Scinteii"). La 
Oltina, Cogealac, Siliște, Săcele 
și in multe alte localități din ju
dețul Constanța mecanizatorii și 
țăranii cooperatori au început re
coltatul porumbului. Sint recol
tate cu prioritate solele ce se vor 
insămința cu griu. Din datele 
centralizate la Direcția agricolă 
județeană rezultă că au fost re
coltate pină acum peste 3 000 
hectare. în următoarele zile re
coltatul culturilor tirzii se va ge
neraliza in tot cuprinsul județu
lui.

VASLUI. — (Corespondentul 
„Scinteii" Vasile Iancu). în 
ziua de 2 septembrie, în ju
dețul Vaslui a început recol
tatul porumbului in toate coo
perativele și fermele de stat. 
Din suprafața totală de aproa-

pe 100 000 ha cultivată cu po
rumb se eliberează mai întîi lo
turile care vor fi însămînțate 
cu grîu și orz de toamnă. între 
unitățile care au recoltat su
prafețe mai mari pînă in pre
zent se numără : Ivești, Coșești, 
Ivănești-Vaslui, Ivănești-Huși, 
Cozmești, Tăcuta, Dragalina 
etc.

ARAD (corespondentul „Scin
teii", Gabriel Goia). Recoltatul 
porumbului a devenit acum un 
obiectiv la ordinea zilei și pen
tru lucrătorii de pe ogoarele ju
dețului Arad. In cooperativele 
agricole de producție au fost 
recoltate deja peste 600 de hec
tare. Cele mai mari suprafețe 
au fost recoltate de cooperatorii 
din Șimand, Sintana, Lipova și 
Nădlac.

LA ORDINEA DE ZI IN NOUL AN ȘCOLAR
V

(Urmare din pag. I)

ticismul upqr cadre didactice și 
chiar al unor" organe de îndrumare 
a învățămintului, dar mai ales de 
opoziția unor părinți, care considerau 
introducerea activităților practice 
drept o „degradare" a învățămintului 
teoretic. Rezultatele dobindite in fie
care an de absolvenții noștri, succe
sele lor la concursurile pentru ad
miterea in invâțâmintul superior 
și in școli de specializare post- 
liceală, precum și ușurința cu care 
unii s-au putut integra direct în 
producție au arătat că activitatea 
practică nu numai că nu limitează 
dar, dimpotrivă, potențează capacită
țile intelectuale ale elevilor, le oferă 
domenii precise de aplicație, confe- 
rindu-le un sens, o finalitate.

Dar dacă legătura cu producția con
stituie una din coordonatele princi
pale ale învățămintului formativ, ar 
ti complet greșit să se considere — 
așa cum mai înclină să creadă unele 
cadre didactice — că formarea tine
rei generații se poate limita nu
mai la această activitate. Mode
larea personalității omului multi
lateral dezvoltat al societății noas
tre socialiste este opera întregului 
sistem al muncii educative și presu
pune participarea intreguliii corp pro
fesoral și a tuturor celorlalți factori 
educaționali. Fiecare membru al co
lectivului nostru socotește drept 
una dintre principalele sale înda
toriri. in noul an școlar, de a sesi
za cu mai multă consecvență și fer
mitate valențele formative ale obiec
tului pe care il predă și în funcție de 
virstă elevilor, de particularitățile lor 
psiho-fizice, de specificul clasei cu 
care lucrează, de a le valorifica in 
fiecare lecție, in sisteme de lecții, în 
ansamblul activității școlare. De ase
menea, vom organiza temeinic și efi

cient activitatea directă a elevilor In 
laboratoarele și cabinetele școlare. 
Secretarul general al partidului nos
tru j atrăge,. pe ’ bună dreptate, aten-. 
ția că „nu se poate separa procesul 
de predare a cunoștințelor profesio
nale de întregul proces educativ ; 
acesta constituie un tot unitar— Toți 
profesorii, toți învățătorii trebuie să 
fie și specialiști și educatori ; dacă 
nu îndeplinesc ambele condiții, nu pot 
fi promovați în aceste funcții". In 
acest sens, după părerea mea, este 
necesară o reconsiderare a structurii 
fiecărui obiect de studiu, a contribu
ției educative a fiecărui profesor, ast
fel încit, pornindu-se de la logica in
ternă a științei respective, să se asi
gure formarea unor modele și strate
gii care să permită elevilor însușirea 
conștientă a cunoștințelor și folosirea 
lor eficientă atit în activitatea de con
tinuare a studiilor cit și in vederea 
unei integrări social-profesionale 
active.

Consiliul nostru profesoral a con
sacrat prima reuniune a sa de la 
începutul lunii septembrie dezbaterii 
multilaterale a acestor aspecte ale 
realizării caracterului formativ al în
vățămintului in noul an școlar. Ur
mează ca, pină la 15 septembrie, co
lectivele de catedră și fiecare profesor 
in parte să pună la punct problemele 
specifice fiecărui obiect de învăță- 
mint, activității profesionale perso
nale. Abordind cu seriozitate și 
răspundere problema realizării la 
un nivel superior a caracterului 
formativ al învățămintului in noul an 
școlar vom trăi, cu siguranță, inega
labila satisfacție a contribuției la 
creșterea unui tineret multilateral 
pregătit, cu un larg orizont cultural- 
științific, înarmat cu concepția despre 
lume și viață a clasei muncitoare, 
profund devotat patriei socialiste.

Ediția de toamnă 1971 a Tirgului 
de la Leipzig, care are loc intre 
5 și 12 septembrie a.c., sub deviza 
„Pentru comerț mondial neîngrădit 
și progres tehnic", se desfășoară, 
pentru țările socialiste participante, 
sub semnul rezultatelor celei de-a 
XXV-a Sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Prin programul complex de adin- 
cire și perfecționare in continuare a 
colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste stabilit la această 
sesiune ținută la București a fost 
creată pentru țările membre ale 
C.A.E.R., pe o îndelungată perioadă 
de timp, o perspectivă unitară de 
bază in evoluția vieții aconomice. 
„Acest program — a declarat Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. — are o impor
tanță deosebită pentru consolidarea 
in continuare a comunității statelor 
socialiste și pentru întărirea puterii 
lor economice". El va determina un 
nou avinl al relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre statele so
cialiste. ea și dintre acestea și terțe 
țări, impulsionind totodată și activi
tatea comercială a ediției de toamnă 
a Tirgului de la Leipzig.

Pe o suprafață totală de expunere 
de 265 000 mp, participă la această 
ediție aproximativ 6 500 de expozanți 
din 55 de țări, intre care 13 dintre 
statele socialiste, avind la dispoziție 
o suprafață de aproape 225 000 mp. 
Se așteaptă cumpărători și vizitatori 
din peste 80 de țări, indeosebi repre
zentanți de seamă ai vieții economi
ce, precum și ingineri, oameni de 
știință, tehnicieni și specialiști in di
verse ramuri ale producției.

Puternicul ecou pe care II trezesc 
in lumea întreagă edițiile Tirgului de 
la Leipzig constituie in același timp 
o expresia a înaltei aprecieri inter
naționale de care se bucură dezvol
tarea economică și socială a Republi
cii Democrate Germane. Hotăririle 
celui de-al VIII-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Germania

constituie o chezășie a faptului că 
această dezvoltare va fi continuată 
in mod stabil și neîntrerupt.

Țelurile de perspectivă ale econo
miilor naționale ale țărilor socialiste, 
creșterea comerțului internațional și 
furtunoasa dezvoltare a științei și 
tehnicii impun mereu noi exigen.e 
tirgurilor internaționale de acest 
gen. Pentru Tirgul de la Leipzig a

dezvoltare, încit ediția de toamnă o 
egalează aproape ca amploare pe cea 
de primăvară. Atit primăvara cit și 
toamna, Tirgul constituie o îmbinare 
in prezentarea de mijloace de pro
ducție și bunuri de consum.

în toamna acestui an, pe terenul 
Tirgului tehnic și in casa de expu
nere „Bugra" se pot întilni marele 
complex al chimiei (cuprinzind, prin-

Tirgul de toamnă

-Leipzig 1971

Gunter SCHREITER
consilier comercial al Ambasadei R. D. Germane la București

rezultat de aci necesitatea de a pro
mova și mai activ colaborarea eco
nomică internațională, de a îmbu
nătăți oferta de produse și posibili
tățile de comparare a capacităților, 
de a lărgi programul informațional 
tchnico-științific. precum și de a sa
tisface necesitățile mereu erescindt 
in ce privește suprafața de expunere.

Reprofilarea Tirgului de la Leipzig, 
începută in anul 1968, prin includerea 
ramurilor tehnice in ediția de toam
nă și prin folosirea terenului Tirgu
lui tehnic din Leipzig pentru edițiile 
de toamnă, a cunoscut o asemenea

tre altele, materii chimice de bază, 
instalații chimice și mașini pentru 
producerea materialelor plastice), 
apoi mașini poligrafice, tehnică me
dicală și tehnică pentru laboratoare 
medicale, autovehicule și mașini 
pentru prelucrarea lemnului. In afara 
acestora mai sint prezentate produse 
legate de organizarea timpului liber, 
articole de sport, precum și articole 
de decorațiunl interioare și mobilă 
pentru școli.

în edificiile de expunere din cen
trul orașului sint prezentate, conform 
tradiției, produse ale ramurilor bu

nurilor de consum. In cadrul ediției 
de toamnă a Tirgului de la Leipzig 
pot fi întîlnite birouri consultative 
de export ale firmelor din toate ra
murile, care iși prezintă produsele și 
la ediția de primăvară a Tirgului.

Republica Socialistă România par
ticipă la ediția de toamnă 1971 a Tir
gului de la Leipzig cu o ofertă selec
ționată de produse pentru export. In 
cadrul marelui complex al chimiei, 
întreprinderea „Chimimport" partici
pă cu o largă gamă de produse cu
prinzind mase plastice și fibre sinte
tice, lacuri și vopsele, produse auxi
liare pentru industria de prelucrări 
a pielei și cea textilă, precum și in- 
frășăminte, insecticide și funcigide 
ntreprinderea „Tehnoforestexport' 

prezintă un sortiment selecționat df 
garnituri complete de mobilă, precun 
și numeroase piese de mobilă sepa 
rate, fiind cel mal mare expozan 
din străinătate în ramura de articol' 
de decorațiunl interioare și mobilă

La „Messehof", întreprinderile ro 
mânești de export prezintă o oferi 
bogată de fructe și legume proaspete 
conserve de carne, legume și fructt 
vinuri si alte băuturi, precum ț 
sucuri ae fructe și dulciuri. In tim 
ce în „Ringmessehaus", „Române 
export"'se numără printre expozant 
permanenți de textile și îmbrăcă 
minte, „Arpimex" este prezent 
pentru prima oară In casa de expe 
nere „Drei Kdnige" cu o expozlți 
de încălțăminte românească. Oferi 
bunurilor de consum ale Români 
este completată prin standurile intri 
prinderii „Libri" în „Messehaus a 
Markt" (cărți și reviste) și a 
ICECOOP in „Grassl-Museum" (pn 
duse manuale de artizanat).

Oferta multilaterală a Republic 
Socialiste România va contribui 
dezvoltarea relațiilor economice e: 
terne dintre țările noastre, pe ba: 
acordurilor comerciale din 1970, pr 
cum și la explorarea unor noi pos 
bilități In domeniul cooperării ec 
nomice.
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JAPONEZ

R-F.G. — M;i de locuitori a orașului Hamburg demonstrind pentru încetarea rdzboiului agresiv dus de Statele 
Unite în Indocnina

ASTĂZI SE DESCHIDE LA BLACKPOOL Chemarea
Congresul anual al T.U.C. P.C. din S.U.A

agențiile de presă transmit
Santiago Carrillo,

general r1 P. C. din Spania, a sosit 
la Belgrad, informează agenția Tan- 
iug.

LONDRA 5. — Corespondentul nos
tru, Nicolae Plopeanu, transmite : 
Luni «e deschide la Blackpool al 
103-lea congres anual al sindicatelor 
britanice, T.U.C., cel mai important e- 
vaniment din viața politică a Angliei, 
după vacanța de vară. Potrivit opiniei 
observatorilor politici din Londra, 
congresul va fl dominat de dezbateri 
furtunoase asupra problemelor pri
vind : situația economică, proiectul 
guvernamental care vizează încătușa
rea prin lege a sindicatelor și pers
pectiva aderării Angliei la Piața co- 
mună.

Datele oficiale publicate in ultima 
vreme subliniază o continuă deterio
rare a situației economice britanice, 
ale cărei trăsături principale sint : 
stagnarea producției, înmulțirea fali
mentelor, intensificarea fenomenelor 
inflaționiste, creșterea prețurilor și a 
șomajului. Numărul șomerilor a tre
cut de 900 000, inregistrind in lunile 
iulie și august creșteri de cite două- 
trei mii pe zi. In toamna aceasta sin
dicatele vor organiza mari demon
strații Împotriva șomajului și a înrău
tățirii situației celor ce muncesc.

O altă temă care va reține în mod 
deosebit atenția delegaților se referă 
la legea, inițiată de ministrul muncii, 
Robert Carr, care urmărește — după 
cum au subliniat unele ziare și revis
te londoneze — „încătușarea mișcării 
sindicale" și „limitarea drepturilor 
democratice ale celor ce muncesc". De 
la Inițierea proiectului guvernamen
tal, împotriva acestuia s-au declanșat 
mari greve șl demonstrații ale oame
nilor muncii. Acum urmează să se 
stabilească tactica viitoare a mișcării 
sindicale față de acest „atentat la 
drepturile și libertățile democratice 
ale poporului englez" — cum l-a ca
racterizat săptămînalul „Tribune".

Congresul sindicatelor de la Black
pool va da o ripostă fermă hotărîrii 
guvernului de a determina aderarea 
Angliei la Piața comună. în raportul

special al Consiliului General al 
T.U.C. se menționează pericolul pe 
care il reprezintă intrarea țării in 
C.E.E. pentru suveranitatea și inde
pendența Angliei. De asemenea, do
cumentul subliniază necesitatea ca 
guvernul englez să militeze nu pentru 
adincirea divizării Europei, ci pentru 
lărgirea colaborării intre toate po
poarele europene, pentru asigurarea 
securității pe continent. în finalul ra
portului se spune : „Consiliul Gene
ral apreciază că intrarea în Piața co
mună in termenii negociați nu va fi 
in avantajul poporului englez. El con
sideră că nu există rațiuni care să 
împiedice Anglia să-și dezvolte inte
gral potențialul el eoonomic în afara 
Pieței comune".

NEW YORK 5 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din S.U.A. a chemat pe 
toți membrii sindicatelor americane 
să se unească in lupta împotriva mă
surilor antimuncitorcști adoptate de 
Administrația Statelor Unite, in urma 
crizei dolarului. Înfăptuind măsurile 
pe care le preconizează, guvernul 
trece pe umerii clasei muncitoare atit 
cheltuielile pentru războiul agresiv 
din Indochina, cit și toate problemele 
capitalismului american, se spune in 
declarația publicată de comisia sin
dicală a partidului. Documentul men
ționează, totodată, că „înghețarea" sa
lariilor oamenilor muncii „va înrău
tăți de asemenea situația negrilor, 
mexicanilor de origină americană, 
portoricânilor și altor minorități din 
S.U.A."

PARIS 3 (Agerpres). — In capitala 
Franței a avut loc o reuniune a ex- 
perților financiari a așa-zisului co
mitet al „celor zece" în vederea al
cătuirii calendarului de lucru al vii
toarei reuniuni ministeriale, ce se va 
desfășura la Londra in zilele de 15 
și 16 septembrie. Deși presa nu a 
primit nici o precizare, surse apro
piate reuniunii 'arată că principala 
problema discutată a fost înscrierea 
pe ordinea de zi a apropiatei întru
niri a chestiunii revizuirii parităților 
monedelor occidentale, ceea ce impli
că și o reevaluare a prețului aurului.

Pe de altă parte, din Tokio, ziarul 
„Mainichi Shimbun" anunță că gu
vernul japonez și-a fixat poziția față 
de reuniunea „celor zece" de la Lon
dra, care urmează să aibă loc la 15 
septembrie in legătură cu actuala cri
ză valutară prin care trece lumea oc
cidentală. In știrea inserată de ziar 
se arată că Japonia va cere deva
lorizarea dolarului printr-o reevalua
re a prețului aurului, propunind, 
totodată, și o ușoară reevaluare a 
yenului.

Repercusiunile financiare și co
merciale asupra țărilor occidentale 
ale măsurilor protecționlste între
prinse de Statele Unite au fost 
examinate la Roma în cadrul convor
birilor dintre K. Schiller, ministrul 
economiei și finanțelor al R.F.G., și 
primul ministru al Italiei, E. Colombo. 
Aceste probleme au fost, de altfel, și 
obiectul convorbirilor pe care mi
nistrul vest-german le-a avut anterior 
cu Mario Ferrari Aggaradi, ministrul 
trezoreriei, Antonio Giolitti, ministrul 
bugetului, și cu Guido Carii, preșe
dintele Băncii Centrale a Italiei.

Ciu En-l(ri, prem*«nil Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, a avut o 
convorbire prietenească cu membrii 
delegației guvernamentale suedeze, 
condusă de Rune Johansson, ministrul 
industriei, care face o vizită în R. P. 
Chineză, transmite agenția China 
Nouă.

în Uruguay * ,ost |nl«rzi«4, 
pe timp de opt zile, apariția publica
țiilor aparțlnind coaliției forțelor de 
stingă „Frente Amplio". După cum 
s-a mai anunțat, în mai multe ocazii, 
ziarele „Ahora", „EI Popular", „La 
Idea" și „El Eco“ au condamnat bru
talitățile polițienești împotriva parti- 
cipanților la reuniunile electorale ale 
candidaților reprezentlnd coaliția for
țelor de stingă.

Un comunicat al Frontu
lui de eliberare din Mozam- 
JjÎq (FRELIMO), dat publicității 
la Dar Es Salaam, anunță că, in lu
nile mai, iunie și iulie, în regiunea 
Titi, patrioții mozambicani au scos 
din luptă 52 de soldați din rindul tru
pelor colonialiste portugheze și au 
distrus 15 vehicule militare inamice. 
Comunicatul menționează, de aseme
nea, că infanteria forțelor patriotice 
a atacat cu mortiere șapte baze mjli- 
tare portugheze, provocind inamicu
lui importante pagube materiale.

Președintele Ciprului, 
hiepiscopul Makarios, a plecat dumi
nică din Atena, după o vizită de două 
zile. In capitala Greciei el a avut 
convorbiri cu primul ministru, 
Gheorghios Papadopoulos, cu privire 
la situația din Cipru, la stadiul trata
tivelor intercomunitare din insulă și 
la relațiile Ciprului cu Grecia.

„Țările sărace sînt victimele
cele mai vulnerabile

ORIENTUL APROPIAT ale războaielor protecționiste"

• CONVORBIRI EGIPTEANO—SUDANEZE • 0 DELEGAȚIE 
BRITANICA LA AMMAN

— se relevă Intr-un editorial apărut în revista oficială a 
de comerț exteriorBăncii mexicane

CAIRO 5 (Agerpres). — Aflat în 
vizită în Egipt, după ce a participat 
la festivitățile de la Tripoli, care au 
marcat aniversarea a doi ani de la 
preluarea puterii în Libia de către 
actualul regim, șeful statului sudanez, 
Gaafar El Numeiry, a avut la Ale
xandria o întrevedere cu vicepreșe
dintele egiptean, Hussein El Shafei, 
informează agenția M.E.N. Anterior, 
generalul Numeiry a purtat o serie 
de convorbiri cu președintele Anwar 
Sadat, in cursul cărora a fost evocată 
actuala situație din Orientul Apropiat 
și lumea arabă și au fost examinate 
unele probleme ce vor figura pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

TRIPOLI. — Consiliul Comanda
mentului Revoluției al Libiei a rati
ficat simbătă principiile fundamen
tale și constituția Federației Republi
cilor Arabe care au fost aprobate, 
prin referendum, Ia 1 septembrie a.c., 
in Egipt, Siria și Libia, informează 
agenția A.F.P.

AMMAN. — In capitala Iordaniei 
a sosit, venind de la Cairo, o delegație 
a partidului conservator din Marea 
Britanie, condusă de Edward Brown.

In timpul șederii la Amman, dele
gația, care întreprinde un turneu de 
informare prin mai multe capitale 
arabe, va avea convorbiri cu primul 
ministru, Wasfi Tail, și cu ministrul 
afacerilor externe, Abdallah Salah.

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — „Restricțiile nord-amcricane 
asupra importurilor afectează grav 
economia mexicană și libertatea co
merțului în sfera relațiilor interna
ționale", se afirmă intr-un editorial 
apărut în revista oficială a Băncii 
mexicane de comerț exterior.

„Amarele experiențe din trecut, se 
subliniază in articol, demonstrează 
că țările sărace sînt victimele cele 
mai vulnerabile ale războaielor pro- 
tecționiste și ale conflictelor comer
ciale".

După ce respinge supozițiile opti
miste ale unor economiști, potrivit 
cărora exporturile mexicane către 
țările care se află în strînsă depen
dență de dolar ar crește, calificîn-

du-le drept ipoteze „simpliste", în 
articol se menționează că „pentru 
creșterea vinzărilor mexicane în ex
terior este necesară, in primul rind, 
aplicarea unor măsuri adecvate pen
tru dezvoltarea economiei, îmbunătă
țirea calității produselor de export".

Revista menționează că este impo
sibil să se prevadă rezultatele viitoa
re ale crizei dolarului, nici perioada 
cit moneda nord-americană va men
ține cursul flotant. Suprataxa impu
să de președintele S.U.A. asupra ex
porturilor, se spune în continuare, 
sfidează și violează, în același timp, 
acordurile comerciale semnate chiar 
de nord-americani, afectind aproape 
jumătate din exporturile mexicane 
către Statele Unite.

de progres general, 
pătrunderii explo-

Dîntotdeauna factor de apropiere între popoare, 
cooperarea internațională a devenit, in condițiile . 
zive » științei și tehnicii in toate domeniile societății contemporane, • 
necesitate imperioasă a umanității, una din căile cele mal eficace ce 
duc spre sporirea bunăstării popoarelor, spre pace.

Dezvoltarea cooperării economice și tehnice intre națiuni a figurat, 
alături de alte probleme majore ale contemporaneității, pe agenda ce
lei de-a 21-a conferințe Pugwash, care s-a ținut, după cum se știe, de 
eurind la Sinaia.

Iată opiniile referitoare la acest subiect împărtășite pentru cititorii 
ziarului nostru de cițiva participant la această întrunire.

—> într-o perioadă in care omul 
pătrunde tot mai adine in tainele 
micro și macrocosmosului, 250 de 
milioane de familii de agricultori 
din Africa, Asia și America Latină 
(din totalul de 350 milioane) au 
drept unică unealtă de lucru a so
lului sapa sau plugul de lemn. Sub
dezvoltarea, inegalitatea economică 
dintre multe țări ale lumii consti
tuie una din cele mai cumplite rea
lități ale zilelor noastre. Care sint 
cauzele care au generat această si
tuație. Este oare o fatalitate ca unele 
state să meargă înainte iar altele să 
rămină tot mai mult în urmă ?

tivă a exploatării internaționale de 
către statele imperialiste. Este îm
bucurător că unele țări în curs de 
dezvoltare s-au angajat pe o cale po
zitivă de luptă împotriva rămînerii in 
urmă și au realizat succese conside
rabile. Mă refer la naționalizarea pro
prietăților unor companii străine și la

rile descoperirilor tehnico-științifice. 
Acest sprijin poate avea rezultate 
pozitive numai dacă va fi conjugat 
cu eforturile proprii de întărire a in
dependenței și a bazei economice, de 
luptă împotriva neocolonialismului.

— In calitate de reprezentant al 
unei țări in curs de dezvoltare — a 
arătat prof. S. GUPTHA de la Univer
sitatea .Jawaharlal Nehru" din 
New Delhi, aș vrea să relev că 
oamenii de știință au inițiat deja 
unele acțiuni concrete in sensul 
cooperării și ajutorării națiuni
lor sărace. Așa-numita „revoluție 
verde", prin care se înțelege introdu
cerea ultimelor descoperiri ale 
științei și celor mai moderne mij
loace tehnice in agricultură, în vede
rea îmbunătățirii sorturilor și a spo
ririi recoltelor, este o bătălie conce-

atras atenția asupra primejdiilor de- 
curgind din starea de inegalitate eco
nomică, de subdezvoltare a multor 
țări ale lumii, din adincirea prăpas- 
tiei care le desparte pe acestea de 
statele dezvoltate. Care sint după 
opinia dv. căile care pot duce la mic
șorarea acestui decalaj ?

— După părerea mea, discrepanța 
dintre țările dezvoltate și cele nedez
voltate constituie una din problemele 
internaționale „pe termen lung". 
Consider că această discrepanță este 
o relație internațională contradictorie 
care a înmagazinat in ea o mare ten
siune latentă. Din fericire, atit țările 
dezvoltate cit și cele nedezvoltate iși 
dau seama că această problemă nu 
mai poate fi neglijată. Este o nece
sitate să se creeze un larg curent de 
opinie în favoarea rezolvării ei.

La Leipzig a avut loc ieri 
deschiderea tradiționalului 
tîrg de toamnă. «remom. 
deschiderii au luat parte Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
șl alți conducători de partid șl de 
stat din R.D.G. Republica Socialistă 
România este prezentă la actuala edi
ție a Tirgului de toamnă de la Leip
zig cu un pavilion.

Prima sesiune a Comisiei 
interguvemamentale sovie- 
to-cuhaneze pentru colabo
rarea economică »* ««hm»- 
științifică și-a deschis lucrările la 
Havana, informează agenția T.A.S.S. 
Delegația sovietică este condusă de 
V. N. Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar delegația cu
baneză de Carlos Rafael Rodrlguez, 
președintele Comisiei naționale d« 
colaborare economică și tehnico-știln- 
țifică, ministru al guvernului revo
luționar al Cubei.

La invitația Institutului 
polonez pentru relații inter- 
Il(lționQ16r Prlmul ministru al lan
dului vest-german Saxonia inferioară, 
Alfred Kubel, a făcut o vizită în R. P. 
Polonă, anunță agenția P.A.P. El a 
avut convorbiri la Ministerul Comer
țului Exterior, Ministerul Construc
ției de Mașini, la Camera de Comerț 
exterior și la Institutul pentru relații 
internaționale. Alfred Kubel a fost 
primit, de asemenea, de Adam Will- 
mann, adjunct al ministrului aface
rilor externe al R. P. Polone.

Lucrările celui de-al 
13-lea congres internatio
nal de pediatrie au luat 
la Viena. La această reuniune știin
țifică, care a prilejuit o prezentare a 
realizărilor diferitelor școli naționale 
de pediatrie, au participat peste 7 500 
de medici și specialiști din mai multe 
state ale lumii. Țara noastră a fost 
reprezentată de o delegație condusă 
de prof. dr. Corneliu Constantinescu.

Demisia premierului R. A.
Yom6n. ConsllIul Consultativ al
Republicii Arabe Yemen a acceptat în

unanimitate cererea de demisie din 
toate funcțiile sale, prezentată de 
premierul Hassan al Amry, anunță 
agenția irakiană de știri, citind pos
tul de radio 6anaa.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, 
Pal Losonczi, va face la mijlocul lunii 
septembrie o vizită oficială de prie
tenie în R. P. D. Coreeană, la invita
ția Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a acestei țări, anunță agen
ția M.T.I.

Producția de cupru a mi
nei chiliene „El Teniente" 
a ajuns în cursul lunii august a.c. la 
16 367 tone, inregistrind o importantă 
creștere față de lunile iunie șl iulie, 
cînd au fost obținute 11 634 tone șl 
respectiv 8 600 tone de cupru, anun
ță agenția Prensa Latina.

La sediul ambasadei 
României din Copenhaga 
a fost organizată o masă rotundă în 
cadrul căreia regizorul român Dinu 
Cemescu a vorbit despre dramaturgia l 
românească. La reuniune au luat 
parte directori de teatru, critici de 
artă, reprezentanți ai radioului și te
leviziunii, Ministerului Culturii, zia
riști.

La Belgrad a sosit Elford 
Cedeberg, membru al Con
gresului S.U.A., reprezentant 
personal al președintelui Nixon, pen
tru a participa la ediția din acest an 
a Tirgului de toamnă de la Zagreb. 
La Belgrad, menționează agenția Tan- 
iug, Elford Cedeberg va avea con
vorbiri cu Anton Vratușa și Muha- 
med Hadjici, membri ai guvernului 
iugoslav, cu Iosip Djerdja, vicepre
ședinte al Adunării Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, și cu reprezentanți ai Ca
merei Economice Federale.

Lucrările celui de-al 6-lea 
congres al tehnicienilor po- 
lonczi,care a avut i°c Poznan» 
au luat sflrșit. La congres au parti
cipat peste 3 000 de delegați din în
treaga țară, precum și delegații ale 
organizațiilor tehnice din țări socia
liste, printre care șl din România.

UN „BOEING-727"

JUNEAU — ALASKA 
5 (Agerpres). — Un a- 
vion „Boeing-727", apar- 
ținind companiei „Alas
ka Airlines", s-a ciocnit 
simbătă după-amlază de 
muntele Chilkoot din 
pădurea națională Ton-

S-A 
ÎN ALASKA

pass, la circa 20 kilo
metri vest de localitatea 
Juneau din Alaska. La 
bordul avionului te a- 
flau 107 persoane, din 
care 7 alcătuiau echipa
jul navei. Accidentul

PRĂBUȘIT

8-a produs pe o ploaie 
torențială, cu circa 8 
minute înainte ca avio- .. 
nul să aterizeze la Ju
neau. Toate persoanele 
aflate la bordul avionu
lui și-au pierdut viața.

• DE PRETUTINDENI •

Prof. I. A. SOKOLOV, de la Aca
demia de științe din Moscova, emi
nent economist, a avut amabilitatea 
să răspundă la această întrebare.

— Prăpastia care s-a creat intra 
țările dezvoltate și cele subdezvoltate 
constituie una din cele mai impor
tante probleme ale epocii. Asupra 
existenței decalajului părerile sint 
unanime, ceea ce diferă este insă mo
dul de a privi problema. O serie de 
personalități din țări capitaliste caută 
să analizeze situația abstract, să o 
prezinte ca atare, fără nici un fel de 
interdependență, refuzind să vadă că 
„păcatul originar" este colonialismul.

Breșa existentă azi intre țările capi
taliste avansate și cele subdezvoltate 
este urmarea colonialismului și se 
lărgește prin acțiunea mecanismelor 
internaționale de exploatare capita
listă care uneori îmbracă forme ex
trem de subtile. Chiar și ajutorul dat 
țărilor în curs de dezvoltare poate 
deveni un element de regres pentru 
acestea dacă este direcționat greșit 
rau în Interesul unilateral al celor 
care-1 oferă. Sint numeroase cazu
rile în care așa-numitul ajutor al ță
rilor capitaliste nu a dus la amelio
rarea condițiilor economice și sociale 
:1, din comră, la înrăutățirea lor. Se 
runosc de asemenea exemple cind 
îcest ajutor a reușit să îmbunătă
țească unele aspecte de suprafață, dar 
i dăunat altora, așa incit situația in 
insamblu s-a deteriorat Important 
■ste deci nu ajutorul in sine, ci ca- 
acterul și scopul lui.
Problema principală care se pune 

izi este ca tinerele state naționale 
i m elibereze de influența distruc-

Cooperarea economică și tehnică
între națiuni — fundament

al păcii și progresului în lume
OPINII ALE PARTICIPANȚILOR LA CONFERINȚA PUGWASH DE LA SINAIA

diferite alte acțiuni de limitare a acti
vității capitalului străin, la înfăptuirea 
reformei agrare, care atrage după sine 
o schimbare a relațiilor de producție 
in agricultură. Toate aceste acțiuni 
au fost realizate prin mobilizarea 
maselor și duc la trezirea conștiinței 
lor. Experiența arată că independen
ța economică, calea sigură spre dez
voltare și bunăstare, poate fi obținută 
numai prin transformări adinei și 
radicale realizate cu sprijinul și în 
folosul maselor.

— Cum apreciați rolul științei in 
accelerarea dezvoltării statelor rămase 
in urmă și in stimularea cooperării 
economice și tehnico-științifice pe 
plan internațional ?

— Oamenii de știință de pretutin
deni pot da un ajutor concret țărilor în 
curs de dezvoltare contribuind la for
marea cadrelor de care acestea au 
nevoie și militind pentru ca toate 
popoarele să aibă acces la blneface-

pută și dată de oamenii de știință. Ei 
sint cei care se află in fruntea 
campaniei pentru aplicarea progra
melor acestei revoluții in agrotehnică 
în tot mai multe țări subdezvoltate 
și în curs de dezvoltare. Dar rolul 
oamenilor de știință nu se limitează 
numai la conceperea metodelor și 
procedeelor tehnice de micșorare a 
decalajului. La fel de important, 
dacă nu chiar mai important decit 
rolul lor de cercetători științifici, este 
rolul lor de cetățeni. Ei sint o cate
gorie de oameni privilegiați prin 
faptul că dispun de cunoștințe su
plimentare și, in domeniul lor de 
activitate, poate unice. Situați în a- 
vanposturi ale cunoașterii, ei au da
toria de a împărtăși concetățenilor 
lor, lumii întregi perspectivele vasU- 
ce Ii se deschid de acolo, să averti
zeze asupra pericolelor și să propună 
mijloace de evitare a lor.

— Nu o dată oamenii de știință au

— Cum apreciați in acest context 
politica României, inițiativa sa con
cretizată in rezoluția prezentată la ul
tima sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. „Rolul științei și tehnologiei 
modeme in dezvoltarea națiunilor și 
necesitatea întăririi cooperării econo
mice și tehnico-științifice intre state"?

— Este o politică față de care nu 
poți avea decit aprecieri. Deosebit de 
important mi se pare faptul că ea nu 
se rezumă La considerente teoretice, 
ci că principiile susținute sint apli
cate temeinic in practică. M-aș referi 
in această privință chiar la exemplul 
relațiilor dintre România și India, la 
ooperarea dintre cele două țări. Pe 

lingă schimburi comerciale in cadrul 
cărora se vind și se cumpără o gamă 
largă de produse, intre țările noastre 
există legături de cooperare în pro
ducție, care constituie partea cea mai 
fructuoasă a relațiilor economice

indo-române. Mulți experți indieni 
pregătiți In România lucrează acum 
in exploatările petroliere din India. 
Apreciem, de asemenea, cooperarea 
tehnică în domeniul prospectării pe
troliere și in construcția unor rafi
nării cum ar fi cele de la Gauhati și 
Haldia.

— Activitatea României pe acest 
tărîm, propunerile ei in cadrul O.N.U. 
— a arătat la rindul său dr. JOSE 
BARZELATTO, secretar executiv al 
Comitetului național pentru știință 
și tehnologie din Chile, se bucură de 
o unanimă apreciere. Ar fi bine dacă 
și alte guverne ar proceda* la fel ca 
România. Relațiile dintre țara mea și 
țara dv. cunosc o evoluție con
tinuu ascendentă, iar acordurile de 
cooperare economică și tehnică, cele 
comerciale încheiate în ultima vreme 
constituie o mărturie concretă a a- 
cestui lucru.

Aceste relații se înscriu în cadrul 
preocupărilor noastre, de a dezvolta 
legăturile cu țările socialiste, cu alte 
țări din diferite regiuni ale globului. 
Este un fapt extrem de important 
pentru o țară ca a noastră, in curs de 
dezvoltare. A stabili relații de cola
borare cu cit mai multe țări, cu po
poare care se află in afara zonei 
geografice din care faci parte, în
seamnă că iți afirmi dreptul de a 
alege, de a lua singur hotăriri — 
cu alte cuvinte de a fi independent. 
Principiul independenței este foarte 
important și in domeniul cooperării. 
Este important să primești sprijin 
sub diverse forme de la alte țări, 
știut fiind că dezvoltarea necesită 
fonduri foarte mari, de care, de cele 
mai multe ori, țările în cauză nu 
dispun. Dar mai important decît su
mele in sine este posibilitatea de a 
le folosi așa cum vrei, de a le in
vesti acolo unde consideri că este 
necesar. Țările în curs de dezvoltare 
sint cele care trebuie să hotărască 
in ce sens să direcționeze resursele 
interne de care dispun, ca și fondu
rile primite sub formă de ajutor și 
care de fapt înseamnă o restituire, 
parțială, de către țările bogate a bu
nurilor pe care le-au spoliat zeci de 
ani, de la țările pe care le dominau.

Cooperarea internațională este, 
după mine, o necesitate inexorabilă, 
dar ea trebuie să se realizeze pe 
baza unei depline egalități, iar avan
tajele sale să se răsfrîngă în mod 
echitabil asupra partenerilor, exclu- 
zîndu-se cu desăvirșire orice domi
nație asupra celui mai slab de că
tre cel mai puternic, orice posibili
tate de lezare a independenței și 
suveranității naționale. Acestea sint 
principii fundamentale ale cooperă
rii și in general ale unei desfășu
rări normale a întregii vieți inter
naționale.

Adriana SOCEC
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POLUAREA AERULUI — 
10 000 DE VICTIME PE AN 

LA NEW YORK

Poluarea atmosferică este cauza 
morții precipitate a 10 000 de per
soane in fiecare an la New York, 
adică 12 la sută din totalul decese
lor înregistrate in acest oraș. Cifra 
respectivă a fost relevată in cursul 
unui colocviu organizat de Asociația 
pentru controlul poluării aerului 
din Statele Unite de către un grup 
de cercetători de la Colegiul de me
dicină „Albert Einstein". Efectele 
poluării sint deosebit de periculoase 
pentru persoanele care suferă de 
maladii cardiace sau respiratorii.

o specie rară din care s-au păstrat 
doar puține exemplare in apele 
dulci ale Cubei. Zoologii afirmă că 
manjuarii — despre care se presu
pune că ar fi fost contemporani cu 
reptilele — ar fi ung din cele mai 
vechi specii de pești de pe Pămint, 
reunind caracteristicile atit ale unui 
pește, cit ?i ale unei reptile. Astăzi, 
exemplarele de manjuari pot atinge 
o lungime de 1,5 metri ; un scut 
gros din solzi îi apără de principa
lii lor dușmani.

Fără intervenția omului, manjuarii 
ar fi condamnați la dispariție. De 
aceea, in Cuba ei se află sub ocro
tirea legii. Vinarea lor este strict 
interzisa, iar colaboratorii centrului 
de cercetări „Loma de Tierra" 
îngrijesc -de perpetuarea speciei.

se

Profesorul : „$i aci se află ceea ce 
este cunoscut sub denumirea de aer 
curat" („Daily World")

ARTA DE CONSUM..
Vitrinele magazinelor cunoscutei 

artere comerciale „Hohe Strasse' 
din Kbln (R.F.G.) se vor transfor
ma, timp de o săptămână, în galerii 
de artă sui-generis : 40 de corner- 
cianți vor pune la dispoziția picto
rilor și sculptorilor vitrinele maga
zinelor lor. Lucrări de plastică vor 
fi prezente in concurență alături de 
blănuri și delicatese, porțelanuri și 
sortimente de brinză... Așadar, pen
tru societatea de consum, o artă de 
consum in cel mai propriu sens al 
cuvintului.

ULTRASUNETELE 
ÎN CHIRURGIE

TELEMETRU 
TRANZISTORIZAT

1 Chirurgii sovietici folosesc, după 
i cum se știe, cu succes ultrasunetul 
’ pentru tăierea și sudarea țesuturilor 
ț osoase. La recentul congres inter- 
4 național al chirurgilor de la Mos- 
i coua, un grup de oameni de știință 
i ș: ingineri sovietici au prezentat o 
1 instalație specială de folosit in ase- 
) menea operații. Acestea se desfă- 
4 șoară aproape fără singerări, iar în 
' primele 2—3 zile după intervenție 
i pacientul nu simte dureri. Noua 
■ metodă permite, de asemenea, su- 
1 darea țesuturilor osoase. „Sudare", 
i in sensul folosit aici, constituie un 
’ termen nou in medicină, dar el re- 

flectă întocmai operația care se e- 
ifectuează. In spațiul dintre cape

tele osului secționat se presară pi
litură de os care se pulverizează cu 
un liant special, iar apoi se aplică 
un tratament cu ultrasunete. Vorbi- 

4 torii au arătat că o asemenea su- 
' dare este extrem de trainică. Pină 
i in prezent, în U.R.S.S. au fost efec- 
■ tuate cu succes peste 500 de opera

ții cu ajutorul ultrasunetului.

La Cracovia, în R. P. Polonă, a 
primului i 
elaborat 1

început experimentarea 
telemetru cu tranzistori, etaoorat i 
de Academia poloneză de cercetări ț 
miniere și siderurgice. (In fotogra- L 
fie). Aparatul este destinat lucră- ' 
rilor topografice in orașe și are o i 
rază de acțiune de 30 kilometri, cu i 
o deviere maximă de 2 cm la kilo- ) 
metru.

PEȘTELE-CROCODILi
I
i Manjuari sau „peștele crocodil" — 
i denumit astfel datorită marii ase- 
' mănări cu acesta din urmă — este

REDACȚIA 81 ADMINISTRAȚIA i București., Piața „Scinteir. TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele m fao la oficiile poștale «1 dlfuzom din Întreprinderi «1 Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa


