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ÎNLOCUITORII

înlocuiți cu... justificări
Avantajele utilizării înlocuitorilor 

de metal și, cu deosebire, a materia
lelor plastice in industria construc
toare de mașini sint tot mai evidente. 
Bunăoară, uzina „Armătura*4 din Cluj, 
utlltzînd în fabricația sa repere din 
mase plastice in greutate de 62 tone, 
• reușit pe această cale să economi- 
•ească anual o cantitate de 320 tone 
metal, reducindu-șj in acest fel chel
tuielile de producție cu aproape IR 
milioane lei. La uzina ..Electromag
netica" din Capitală, reducerile la 
costurile de producție, prin introdu
cerea materialelor plastice. însumează 
peste 2 milioane Iei. iar la uzina 
„Steagul roșu" din Brașov — 7.3 mi
lioane lei. Economisirea unor mate
riale Importante, unele dintre ele de
ficitare, eliberarea unor capacități de 
producție suprasolicitate, precum și 
reducerea volumului de manoperă ca
lificată — sint alte citeva din efectele 
economice pozitive ale utilizării re
perelor din materiale plastice in in
dustria constructoare de mașini.

Dar, deși preocupările in acest do
meniu sînt notabile, totuși nu putem 
aprecia că ele au devenit metodice și 
cuprinzătoare. Ne convingem de acest 
lucru dacă urmărim ritmul de înlo
cuire a metalului prin mase plastice, 
în anul 1968, bunăoară, economiile de 
metal obținute prin folosirea ma
terialelor plastice pe ansamblul in
dustriei constructoare de mașini în
sumau doar cu 114 tone mai mult de
cit cele realizate in 1967: in anul 1969 
ele erau cu 55 de tone mai mari de
cit cele din 1968, pentru ca în anul 
1970 aceste economii să înregistreze 
o creștere de numai 30 de tone, față 
de realizările anului 1969. Prea pu
țin în raport cu cerințele, cu sarcinile 
trasate de partid de a asigura folo
sirea pe scară largă a Înlocuitorilor. 
S-au epuizat oare toate posibilitățile 
de utilizare a acestora ?

— Categoric, nu — ne răspund? ing. 
Mihai Ochișor, tehnologul-șef adjunct 
al uzinei ..Autobuzul44 din București, 
în prezent, prin introducerea in fa
bricație a unor repere din materiale 
p'.astice, la nivelul unui an. în uzina 
noastră se obțin economii de circa 22 
tone de metal. Totuși, există încă 
mari posibilități nevalorificate. Cînd 
fac această afirmație, am în vedere 
că pe lingă piesele de suprafață și

greutate redusă, care s-au 
pină acum, se pot realiza, __
monstrat practic, și unele repere de 
mare suprafață, nesolicitate dinamic, 
cu efecte importante asupra reducerii 
consumului de metal.

Câ așa stau lucrurile a reieșit șl 
din discuțiile avute aici și cu alți 
ingineri și tehnicieni. Așa. de pildă, 
am reținut că, potrivit calculelor si 
experimentărilor efectuate de specia
liștii uzinei, prin executarea din mase 
plastice a numai trei piese — capa
cul priză aer pentru microbuze și 
autosanitare, capacul motor pentru 
autoutilitarele din clasa TV-14-51 și a 
capotei de ambreiaj — există posibi
litatea să se economisească, la nivelul 
producției anului 1972, o cantitate de 
aproape 230 tone de metal. Deci, de 
aproape 11 ori mai mult decit s-a 
reușit pină în momentul de față.

Continuăm investigațiile la uzina 
..Semănătoarea4* din Capitală.

— Industria constructoare de mașini 
aericole, ne relatează ing. Petre Șer- 
banescu, tehnologul-șef al uzinei, 
oferă un rimp larg de utilizare a în
locuitorilor de metal. în acest sens, 
un prim pas s-a și făcut : următorul 
este însă condiționat de utilizarea 
unor mase plastice cu caracteristici 
tehnice superioare celor pe care ni 
le oferă la ora actuală industria noas
tră chimică.

Ca să fim drepți, o atare problemă, 
cum este aceea a diversificării și 
ridicării caracteristicilor tehnice și 
calitative ale maselor plastice, ca si 
alte probleme de a căror rezolvare 
depinde extinderea înlocuitorilor nu 
s-au impus atenției de ieri, de azi. 
în coloanele presei, ele au fost ridi
cate și acum un an și acum doi ani 
și chiar cu mai nnilți ani in urmă. 
Din păcate, insă, remarcăm cu sur
prindere că. deși o seamă de ches
tiuni esențiale care condiționează fo? 
losirea pe scară cit mai largă a ma
selor plastice ca înlocuitori ai meta
lului se discută de mal mult timp, 
nici pină in prezent nu s-au găsit 
căile și mijloacele cele mai potrivite 
pentru rezolvarea lor.

Cu prilejul anchetei de față ni 
s-a spus din nou că diversificarea 
sortimentelor de înlocuitori, asigura
rea matrițelor. înaintarea din timp a 
necesarului de repere, reglementarea

asimilat 
fapt de-

La Combinatul chimic din Craiova

Sporește
Continuînd cu însu

flețire întrecerea pen
tru îndeplinirea anga
jamentelor sporite pe 
care și le-au asumat, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Combinatu
lui Chimic Craiova ob
țin noi și importante 
succese în depășirea 
planului de producție. 
De la începutul anului 
și pînă în prezent, pla
nul la producția glo
bală a fost depășit cu 
3.4 la sută. Iar la pro
ducția marfă cu 2.3 Ia 
sută. Cele mai bune 
realizări au fost obți-

Scena

Premiere cinemato
grafice

Pe șantierul centralei
termoelectrice Rogojelu

AZI, LA BUCUREȘTI, ÎȘI ÎNCEPE

LUCRĂRILE

CONFERINȚA 
DE ERGONOMIE

Astăzi Încep lucrările Conferinței 
de ergonomie, organizată sub egida 
Ministerului Muncii, Academiei de 
Științe Sociale și Politice și Acade
mici de Științe Medicale. Ea reu
nește numeroși specialiști din uni
tăți industriale, institute de cercetări 
și proiectări, instituții de lnvăță- 
mlnt superior etc. In legătură cu a- 
ceastă importantă manifestare știin
țifică. am adresat citcva întrebări 
președintelui comitetului de 
organizare, dr. Ing. CORNEL 
HIDOȘ, adjunct al ministru
lui muncii.

numărul produselor
nute de colectivul sec
ției îngrășăminte 1. 
care pină ’.a 18 septem
brie a produs. peste 
sarcinile de plan din 
cele 9 luni ale anului, 
mai bine de 10 000 tone 
îngrășăminte azotoase. 
Demne de relevat sînt 
progresele realizate la 
instalația de produ
cere a nitrocalcarului, 
instalație proiectată și 
realizată în cadrul 
combinatului de către 
un colectiv de specia
liști. Noul procedeu de 
obținere a nitrocalca-

rului simplifică pro
cesul de fabricație și 
aduce importante eco
nomii la investiții. Prin 
darea în folosință a a- 
cestei instalații, jumă
tate din producția de 
îngrășăminte a fabricii 
va fi destinată produ
cerii de nitrocalcar. în- 
grășămint mult solici
tat de unitățile agri
cole din țară și la ex
port.

Nistor ȚUICU
corespondentul 
„Scînteii'

prețurilor de livrare, asigurarea din 
producția internă a mijloacelor pen
tru prelucrarea maselor plastice sint 
probleme care nu și-au găsit rezolva
rea dorită și de mult așteptată. în 
cel mai fericit caz, uncie dintre ele 
au fost soluționate doar parțial. între 
Ministerul Industriei Chimice, ca 
principal producător al maselor plas
tice, și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, de ani de zile se 
poartă discuții interminabile in aces
te chestiuni. Faptul că și acum ele se 
mai află în discuție este o dovadă 
elocventa a modului nesatisfăcător 
în care au acționat pină în prezent 
cele două foruri de resort, ca și uni
tățile din subordinea lor, mai ales in 
domeniul finalizării măsurilor care să 
asigure extinderea ariei de utilizare a 
maselor plastice.

Dacă pină acum lucrurile au mers 
așa cum au mers, să vedem ce per 
pective se întrevăd în această direcție.

— încă de la sfirșitul anului tre
cut — ne spune ing. Ion Poboran, din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini — ministerul 
nostru. împreună cu cel al industriei 
chimice au elaborat un vast program 
privind extinderea fabricației repere
lor din materiale plastice pentru con
strucția de mașini. Cu această ocazie 
s-au stabilit numeroase acțiuni și. 
totodată, etapele de asimilare pentru 
fiecare reper in parte, cit și uzinele 
furnizoare și cele beneficiare.

— Industria chimică va trece pe o 
treaptă superioară de organizare a 
fabricației reperelor din mase plas
tice, ne relata ing. Radu Chicoș, din 
Direcția tehnică a Ministerului In
dustriei Chimice, ca răspuns la a- 
ceeăși întrebare privind perspectiva 
ațțiunii de extindere a maselor plas
tice. Pentru a satisface cit mai de
plin cerințele constructorilor de ma
șini. o atenție deosebită se va acor
da laturilor calitative, diversificării 
sortimentelor, introducerii de noi teh
nologii de prelucrare.

Judecind lucrurile prin prisma u- 
nor asemenea declarații, ca și după 
înțelegerile protocolare încheiate in 
ultima vreme între cele două ministe
re, s-ar părea că organele în cauză 
au renunțat la sterilul și îndelunga
tul lor dialog. De ce insă bunele in
tenții prind viață cu mare greutate? 
Asa. bunăoară, potrivit programului 
mai sus amintit, se prevedea că ..in 
semestrul I al anului curent se va or
ganiza la Combinatul chimic Făgăraș 
o consfătuire cu beneficiarii, in urma 
căreia se va elabora un program con
cret privind asimilarea în fabricație 
a noilor sortimente44. Interesindu-ne 
de rezultatele acestei consfătuiri, 
ne-a fost greu să aflăm dacă a avut 
sau nu loc. în asemenea condiții, 
este normal să ne punem întrebarea 
dacă există vreo garanție că lucrurile 
nu vor fi tărăgănate și in continuare. 
Cit despre un progres rapid in acest 
domeniu, judecind după cum stau lu
crurile la ora actuală, este greu de 
dat un răspuns pozitiv. Iată de ce 
cele două ministere, ca și unitățile 
din subordinea lor trebuie să caute 
o rezolvare rapidă a tuturor proble
melor de care depinde creșterea gra
dului de utilizare a maselor plastice 
ca înlocuitori ai metalului. Pen
tru că un lucru este limpede : a re
cunoaște câ există posibilități, a re
cunoaște că nu s-a făcut totul, că 
trebuie depuse eforturi susținute 
pentru rezolvarea definitivă nu con
stituie soluția de natură să impulsio
neze ritmul extinderii maselor plasti
ce in industria construcțiilor de ma
șini.

Ilie ȘTEFAN
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TG. JIU (Mihai Du
mitrescu, corespon
dentul „Sclnteii"). — 
Pentru constructorii 
și montorli centralei 
termoelectrice Rogo
jelu, unul din angaja
mentele asumate în 
întrecerea socialistă îl 
constituie scurtarea 
termenelor de execu
ție la fiecare operație. 
Din multitudinea lu
crărilor care se reali
zează zilnic pe acest 
mare șantier al Gorju- 
lui, o activitate susți
nută se desfășoară la 
turbina nr. 1. unde lu
crările la utilajele au
xiliare și la instalațiile

de tratare chimică • 
apel de alimentare sint 
in avans cu citeva zile 
față de grafic. Dar 
iată că in timp ce toa
te privirile sint în
dreptate către turbina 
nr. 1, se anunță un e- 
veniment cu totul deo
sebit la turbina nr. 2, 
de 200 MW. în loc de 
90 de zile, cit ar fi 
trebuit să dureze be- 
tonarea acestei 
bine, cum s-a întâm
plat la turbina nr. 1, 
echipele maiștrilor Ni- 
colae Matei și Ilie 
Dobre, valorificînd ex
periența acumulată, au 
reușit să termine a-

tur-

ceastă dificilă și im
portantă operație în 
numai 60 de zile.

Montorilor chemați 
să execute în conti
nuare operații auxi
liare, precum și lega
rea conductelor cu ca
zanul, li se creează 
astfel front de lucru 
cu o lună mai devre
me decit termenul 
prevăzut în graficele 
de execuție. O aseme
nea economie de timp 
acum, la începutul se
zonului rece, înseamnă 
un remarcabil succes, 
care se înscrie in cro
nica șantierului de pa 
Jiul Gorjului.

— Ergonomia este o știință re
lativ recentă. Cum se explică lo
cul important pe care l-a dobin- 
dlt in preocupările tuturor celor 
direct interesați in creșterea pro
ductivității și crearea unor con
diții de muncă optime ?

SPORT

— Progresul tehnic, materializat in 
introducerea pe scară din ce în ce 
mai largă a mecanizării și automa
tizării, a determinat profunde mu
tații în procesul muncii, care a de
venit mult mal complex. Specialiștii 
care studiau diferitele laturi ale 
muncii — medici, ingineri, econo
miști, psihologi, sociologi etc. — n-au 
mai putut rezolva, fiecare in parte, 
întreaga gamă de probleme ridicate 
de cerințele practice ale dezvoltării 
producției. Din înțelegerea necesi
tății conlucrării lor s-a născut er
gonomia. Definită ca o știință inter- 
disciplinară, ea urmărește realizarea 
unor relații optime între om-mași- 
nă-mediu (fizic și social).

ATLETISM : Campionatele internaționale
FOTBAL : Ultimele pregătiri pentru meciul Finlanda 

România, de miercuri
RUGBI : Două derbiuri în campionatul național 

Alte știri din țară și de peste hotare în pagina 
a lll-a

Cursele de garduri râmîn probele de mare spectacol ale oricărui 
concurs atletic Foto : Gh. Vințilă
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La Zalău a intrat

ZALAU (corespondentul „Scin- 
tcii". V. Rusu). — Cu aproape 
trei luni mai devreme, construc
torii au dat parțial in folosință 
complexul de depozitare și pre
lucrare a legumelor și fructelor. 
La orii actuală funcționează 
4 uscătoare tunel pentru semi- 
prelucrarea fructelor și legume
lor, in următoarele zile urmind 
să se dea in folosință celulele 
frigorifice cu o capacitate de de
pozitare de aproape 3 000 tone 
de produse. Darea in funcțiune 
a complexului cu aproape trei 
luni înainte de termen va per
mite realizarea unei producții 
suplimentare, numai în acest an, 
in valoare de peste două mili
oane lei.

B S

— După cite știm, și In țara 
noastră se desfășoară, de cițiva 
ani. investigații și acțiuni concre
te în acest domeniu. Cum se vor 
oglindi ele in lucrările confe
rinței ?

— Ne propunem, tocmai, să trecem 
în revistă și să supunem discuției 
specialiștilor rezultatele cercetărilor 
și ale aplicațiilor practice, pentru a 
elabora programul activității viitoa
re. Comunicările ce vor fi prezentate 
se grupează pe cinci teme princi
pale : „Ergonomia și organizarea ști
ințifică a muncii4', „Factori fizio
logici și sociali în ergonomie4*, „Er
gonomia informațională", „Inginerul 
și ingineria umană’* și „Alte domenii 
ale ergonomiei4*.

Aș dori să menționez că studiile 
și cercetările efectuate pină acum 
au demonstrat rezultatele pozitive 
ale acestei activități, in ceea ce pri
vește atit creșterea productivității cit 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Iată citeva exemple.

La uzina ..Tractorul" din Brașov, 
prin realizarea unei instalații de 
iluminat in hala bloc motor, in con
formitate cp caracteristicile muncii, 
s-a obținut o creștere a productivi
tății cu 15 la sută, în schimbul de 
noapte ; și la Combinatul de pielărie 
și încălțăminte din Timișoara, îm
bunătățirea 
avea drept 
mărită și

1 500 000 lei. într-un atelier de mo- 
notastat, prin reducerea zgomotului, 
îmbunătățirea iluminatului, amelio
rarea instalației de ventilație etc. s-a 
obținut o creștere a productivității 
muncii cu 13 la sută. Aplicarea selec
ției profesionale la I.P.R.S. Băneasa 
a dus la realizarea unul spor de pro
ductivitate de 32 la sută.

Dincolo de aceste rezultate tre
buie să subliniem că intensificarea 
preocupărilor ergonomice se dato- 
rește, in mod esențial, grijii deose
bite manifestate permanent de către 
partidul și statul nostru pentru cre
area unor condiții optime de muncă 
și de viață. Cuvintul de ordine este 
ca omul, cel mai de preț bun al so
cialismului, să fie solicitat în limi
tele normale ale posibilităților sale 
biologice, printr-o organizare științi
fică a muncii, astfel îneît să se asi
gure evitarea efortului fizic și Inte
lectual inutil, înlăturarea influențe
lor nocive ale unor climate sau mi
croclimate excesive, combaterea zgo
motului, vibrațiilor, trepidațiilor, cît 
și crearea unei ambianțe psihice sti
mulatoare, asigurarea unei securități 
maxime a muncii, instituirea unor 
motivații care să facă executantului 
plăcută și interesantă activitatea sa 
în producție și în societate.

Privite în ansamblu, preocupările 
ergonomice se află, totuși, la noi, 
într-un stadiu Incipient. Ele au încă, 
de regulă, un caracter unilateral, 
fiind orientate în direcția preocupă
rilor instituțiilor care au atribuții 
referitoare la cercetarea diferitelor 
laturi ale muncii. In același timp, se 
manifestă o aprofundare insuficientă 
a sensului multidisciplinar al ergo
nomiei, determinată în special de 
lipsa unei coordonări unitare.

— în acest context, ce însem
nătate va avea conferința pentru 
dezvoltarea in continuare, la 
noi, a ergonomiei ?

iluminatului electric va 
rezultat o productivitate 
o economie de circa

— Discutarea și rezolvarea pro
blemelor care vor fi abordate la con
ferință au menirea să unească efor
turile specialiștilor din acest dome
niu, considerat încă nou în țara noa
stră. Ne vom strădui să delimităm 
mai clar sfera de cuprindere a ergo
nomiei, căutînd totodată soluții efi
ciente de mai bună valorificare a 
rezultatelor cercetărilor, de perfec
ționare a cadrului organizatoric, de 
trecere mai rapidă de la aspectul 
teoretic la cel practic, pentru preci
zarea rolului ergonomiei în activita
tea economică a țării.

Aceste elemente reprezintă punctul 
de plecare pentru elaborarea unul 
amplu program de activitate, care 
să contribuie în mod susținut la rea
lizarea sarcinilor trasate în directi
vele Congresului al X-lea al P.C.R. 
cu privire la Îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și ridicarea 
în ritm 
muncii 
noastre

a productivitățiisusținut
in toate ramurile economiei 
naționale.

Convorbire realizata de
Ing. Ion LAZAR

Dînd expresie unul pu
ternic curent de opinie 
publică și In același timp 
lntețindu-1. cu cea mai de
plină îndreptățire, ziarele 
combat caustic manifestă
rile de parazitism și tipul 
social al parazitului. Ce 
înseamnă un parazit ? Dic
ționarul zice că termenul 
se referă la animalul sau 
planta „care trăiește pe un 
organism străin** ; apoi, fi
gurat vorbind, cu referire 
la un om „care trăiește 
din munca altuia** ; 
sfirșit, ca metaforă 
rară, „care n-are nici o 
funcție, adică de prisos, 
inutil, trintor, profitor".

Alexandru L-, care mă 
cunoaște de mult, bărbat 
în putere, de 49 de ani și 
96 kilograme, absolvent a 
cinci clase și jumătate de 
liceu, ultima jumătate re
petată de trei ori, altfel 
bun cititor al ziarelor, mă 
abordează, protestind Îm
potriva campaniei acesteia 
antioarazitice ; ..ați desco
perit și voi, gazetarii, o 
formulă nouă, și trageri 
acum de ea ca de nu știu 
ce“. Omul are oarecari 
pretenții intelectuale și, 
după ce a vîndut citrona- 
3ă intr-un bufet de cine
matograf (i se aducea o 
canistră de opt kilograme 
zilnic, din care desfăcea, 
tot zilnic, cam patru sute 
de pahare), s-a retras din

activitate și joacă table In 
Cișmigiu pe o sută de lei 
partida, numai clnd e timp 
frumos. II întrețin cu dez
nădejde, adică fără nici o 
speranță, două fiice și un 
ginere.

N-am descoperit noi — 
li zic — nici parazitul, nici 
combaterea lui ; e un dău-

trăiască de pe urma lor, 
meseria sa fiind deci — 
parazitică : cea dinții re
gulă pentru el e „de a cu
noaște și deosebi omul în 
stare să-I hrănească, pen
tru a nu se căi că s-a așe
zat la masa lui**. Pe urmă, 
mult mai aproape de noi. 
ilustrul nostru ecriitor Ni-

să guste ceva, sau dacă,, din 
intimplarc, cere o cafea 
neagră... pleacă fără să plă
tească*4. Alt scriitor de-al 
nostru, Vlahuță. i-a cal
culat intr-o schiță parazi
tului cu ifose culte, buge
tul de timp, arătind că „1 
oră și 30 minute se gătește 
la oglindă... 3 ore vorbeș-

„Bibliografie
pentru un parazit

nător social și, respectiv, 
o preocupare foarte ve
che. Acum 1 800 de ani- 
admirabilul scriitor Lucian 
din Samosa ta a scris un 
dialog foarte vioi ..Despre 
parazit sau dacă există o 
meserie a paraziților", de- 
finindu-1 pe individ ca pe 
unul care nu vrea și nu se 
pricepe să facă nimic in 
folosul semenilor săi. nea- 
vind decit pretenția să

colae Filimon s-a ocupat de 
paraziții începutului seco
lului XTX, descriind și un 
tip, foarte caracteristic, 
Mitică Rimătorian. Locu
rile cele mai frecventate 
de către persoană — scrie 
Filimon — sint grădina 
Cișmigiulul pe timpul de 
vară și cafeneaua din Pa
sajul Român în timpul cel 
friguros al iernii ; „șade 
toată ziua in cafenea fără

te cu lumea lucruri de care 
■n-are idee... 1 oră și 30 
minute umblă pe stradă... 
30 de minute își admiră 
hainele, miinile și picioa
rele44 și așa mai departe, 
rezultind, la bilanț, câ 13 
ore și 50 de minute din 24 
parazitul cheltuiește in o- 
cupații care nu ostenesc 
^ub nici o formă creierul. 
S-ar mai putea cita și ci
teva frumoase fabule in

temă, cum e „Bivolul și 
coțofana44 de Topirceanu, 
sau „Tilharul pedepsit4* de 
Arghezi, cu șoarecele in
trat in stup să fure miere, 
dar îmbrăcat apoi pentru 
veșnicie în ceară, de către 
albine...

— „Aș ! — face un gest 
de lehamite preopinentul 
— nu mă turti cu biblio
grafie ; la urma urrnei. 
înseamnă că dacă a fost 
o problemă a tuturor tim
purilor trebuie să rămină 
și a noastră**. Apoi nu, sti
mabile, în primul rind „bi
bliografia" îți arată că în
totdeauna la noi paraziții 
au fost detestați, că pre
ocuparea pentru stîrpirea 
lor are, ca să zicem așa, 
tradiție. Dar, în plus, este 
vorba astăzi de o diferen
ță esențială : pentru toate 
celelalte societăți pină la 
noi a fost o problemă in
solubilă, noi însă, societa
tea noastră, o rezolvăm ; și 
pentru totdeauna : dacă nu 
muncești, apoi nici să nu 
mănînci.

Omul meu strînse 
braț tablele legate 
sfoară și dădu s-o 
nească spre Cișmigiul lui, 
dar cătă îngrijorat spre cer 
și rămase o clipă nehotă- 
rit : era a ploaie.

sub 
cu 

por-

Valentin SILVESTRU

Care este capitala Boli- 
viei ?

Sint 55 de întrebări de a- 
cest fel și 55 de răspunsuri. 
Ai în față un panou cu 
găurele : nu trebuie decit 
să găsești răspunsul care ți 
se pare bun și să înfigi in 
orificiul respectiv o fișă. A- 
tita tot. băiete : dacă ai ni
merit răspunsul potrivit, se 
aprinde un beculeț.

Care este alga roșie ? Da
că nu nimerești desenul re- 
prezentind o algă roșie în
seamnă că ai dat peste u- 
nul din cele 19 răspunsuri 
greșite. Nu se mai aprinde 
nimic. Nu poți să spui că te 
persecută profesorul ; ai 
de-a face cu un bec. Nu-i 
ești nici simpatic, nici an
tipatic : ori știi, ori nu -știi.

Nici pe adult nu poți să-l 
smulgi prea lesne din fața 
acestor panouri. Nu v-ar. a- 
muza să vă controlați, da
că — fără cunoștințe spe
ciale, numai prin logică — 
puteți plasa bine o mică fi
gurină magnetică, numită 0- 
mul, pe scara bogat dese
nată a evoluției speciilor ? 
Principiul învățării prin ac
tivitate proprie’ (dacă nu 
cumva prin joacă), oaspete 
rar al muzeelor și școlilor, 
își găsește la liceul din Că
rei laboratoare invidiate și 
de studenții care le-au vi
zitat.

..Paul Pteancu fusese prin 
1945 asistent la o facultate, 
părea menit carierei atit 
de rivnite a universitarilor, 
„dar am auzit glasul pă- 
mintului". E acum directo
rul liceului de cultură ge
nerală din Cărei. Inspectorii 
școlari sint intrigați : de ce 
oare s-a strins aici un nu
măr atit de mare de profe
sori înalți în grad și virs- 
tă ? Dacă vreodată ar ieși o 
lege că adulții trebuie să 
urmeze din nou liceul, au
torul rindurilor de față ar 
alege fără șovăială liceul 
din Cărei. Să încercăm a vă 
spune de ce.

Cînd am vizitat liceul, 
două dintre laboratoare a- 
veau pe marginea marilor 
ferestre Instalații de sîrmă 
cu perdele negre. O apăsa
re pe buton — și la patru 
ferestre se trag perdelele, 
simultan, în citeva clipe și 
fără mult zgomot. Catedra 
(poate vă mai amintiți ce 
însemna o catedră : un
vechi pupitru prăfuit, scri
jelit de bricegele elevilor) 
s-a transformat într-un ta
blou de comandă de tip in
dustrial : apeși și perdelele 
se redeschid, ai butoane 
pentru magnetofon, film, pi-

pentru do- 
sau aprin-

cup. diapozitiv, 
zarea luminilor 
derea hărții care arată sis
temul energetic național...

Directorul Pteancu imi 
spune :

— Tot ce vedeți în mate
rie de biologie reprezintă 
nu numai munca mea. dar 
și a profesorului Bârtok 
Paul. Eu. ca director, tre
buia să mă ocup și de al
tele, nu numai de biologie. 
Un ac nu s-a pus fără ca 
Bârtok și cu mine să ne 
consultăm. A murit așa cum 
mulți dintre noi și-ar dori 
să moară. Nu în pat, ci in 
școală, citeva clipe înainte 
de a intra la un examen.

Clatină trist din cap și a- 
daugă :

— Dar cite au putut să 
facă elevii ? Văd că aveți 
aici 24 de calorimetre. De 
ce e nevoie 
multe ?

Vonhaz se 
sprincene, să 
vorbim serios.

— E bine, spune el Încet. 
Fiecare elev să facă el în
suși măsurători ale puteri
lor calorice.

— Bine, dar nu-1 o risi
pă ? De unde atitea calori
metre ?

— Le-am făcut noi.
— Doar nu sînteți fabri

că de aparataje...
Reporterul se întreru

pe din vorbă și se uită mal 
atent la unul dintre apa
rate :

de atit de

uită pe sub 
vadă dacă

FANTASTICELE

mai

— Ne iubeam. Eram ne- 
despărțiți, ca doi juncani in 
jug.

Expresia pare deplasata, 
dar aici, avind in jur roa
dele muncii celor doi bio
logi — românul și maghia
rul — imaginea capătă for
ță, frumusețe și nimeni nu 
surîde.

— Noroc că-V’am pe Von
haz, spune Pteancu. Pro
gramul nou trasat de par
tid invățămîntului —
ales partea cu atelierele și 
laboratoarele școlare — ne-a 
entuziasmat Noi, pină a- 
cum, am avut destul și pen
tru alții. Vonhaz a luat ini
țiativa și — anul trecut, 
după inundații — am tri
mis către 24 licee sinistra
te seturi 
multiple 
zică.

— Dar 
tita, să mai trimiteți și la 
alții ?

Vonhaz Iosif își privește 
mîinile și zimbește. Dă lă
muriri intr-o românească 
perfect gramaticală, cu ac
centul apăsat al ardelenilor.

— Le-au făcut elevii.

cu aparate pentru 
experiențe de

de unde aveți

fi

tot 
de

— Carne de porc ?
— Mazăre, răspunde Von

haz cu un zîmbet.
Da, aproa/e câ ați 

ghicit : le-au făcut din cu
tii de conserve ! Mazăre. 
Iar interiorul, din cutii de 
cafea-praf. Legile pendulu
lui sint studiate pe alte 
două duzini de aparate, din 
lemn, și la fel legile căde
rii pe un plan Înclinat fă
cute de Vonhaz și elevii săi. 
Nu putem inventaria 
nici n-ar avea rost — 
ce' cuprind laboratorul
chimie, la care te surprin
de existența unei nișe cu 
mîini de fier, foarte asemă
nătoare cu cele folosite în 
industria atomică, labora
torul de limbi străine, cu 40 
de loje, cel de geografie 
(printre altele, un glob pă- 
mintesc pentru fiecare cu
plu de elevi) și toate cele
lalte, cu mii de clești și in
strumente asortate mai pre
cis ca in cea mai ordonată 
uzină, colecția de minerale 
din Maramureș (dar din 
partea școlii din Cevna), 
clopote de sticlă, pe care 
nu la fabrică „Centrofar-

mul** și pe care școala le 
obține colaborind cu sti
clarii din Poiana Podului, 
așa cum a colaborat cu si- 
bienii, dobîndind un nu
măr record de balanțe.

Unele aparate, firește, 
au fost cumpărate — cu 
sprijinul comitetului jude
țean de partid — dar au 
avut fonduri pentru ele 
tocmai datorită faptului că 
nu le-au cheltuit pe al
tele : mai tot ce înseamnă 
aparatură de fizică, electro
tehnică, geografie, biologie, 
exponate, s-a făcut prin 
muncă proprie.

Vonhaz Iosif, colaborato
rul cel mai apropiat al di
rectorului Pteancu, a deve
nit în ultimii ani un fel de 
profet al muncii fizice. 
Profesorul de fizică pro
pagă un adevărat stil de 
viață, lucru de care se con
ving toți cei ce-I vizitează 
la locuința lui de pe Gali
leo Galilei numărul 1. Nu 
numai bună parte a mobi
lierului, dar și ușile, par
chetul, pavilionul de vară, 
biblioteca demontabilă, 
grădina de vreo patru-cinci 
ari, cu numeroși pomi fruc
tiferi și legume, o parte 
din pereți, gardul și te miri 
mai ce, sînt făcute de Von
haz cu mîinile lui. Nu cu
noaște rezistență. Soția lui, 
de meserie contabilă, era 
contra. Acum tovarășa Von
haz vopsește biblioteca. Ur 
dulgher, văzindu-1 pe pro
fesor cum construiește aco
perișul. a declarat :

— Dacă iese din asta ur 
acoperiș, eu îl mănînc.

Profesorul a aplicat însî 
calcule de trigonometrie ș 

ieșit bine 
nu i

acoperișul a 
Munca de „bricolaj* 
pentru Vonhaz doar Izvo 
rul unor înlesniri mate 
riale, sau o sursă de dis 
fracție în timpul liber, c 
mai ales o temelie a actî 
vității didactice.

— Nu se mai putea așa 
ne spune el. Există profe 
sori de fizică în a căro 
casă nu găsești un ciocan 
Sint elevi care absolvă 11 
ceul fără a ști să repare 
siguranță ! Există părinl 
care nu pot încropi o con 
versație cu copiii lor dec! 
în jurul televizorului. E 
am trei copii, șl faptul c 
mereu trebăluiesc la cît 
ceva 11 adună în jurul mei 
Cel mic, in vlrstă de dc 
ani și jumătate, mă pr! 
vește cu un interes enorr 
și nu știe ce-i plictiseala

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare in pag. a U-i
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actualitatea culturală
OISTRAH SCENA
BUCUREȘTI

Luni 20 septembrie, 
>ra 20, la Sala Mare a 
Palatului va avea loc 
concertul extraordinar, 
»U‘tinut de celebrul 
violonist sovietic Da
vid Oistrah, dirijorul 
Mircea Cristescu, or
chestra filarmonicii 
„George Enescu". Cel 
de-al doilea contact 
din această toamnă al 
publicului românesc 
:u arta violonistului 
David Oistrah este 
prevăzut pentru 
miercuri 22 sep'embrie, 
ora 20. la sala Ateneu
lui Român, Intr-un re
cital alcătuit din lu
crări de Mozart, Bar- 
tok, Brahms.

Cu cîteva sântămînl 
ti urmă. Davjd Ois- 
trab șj-a împărtășit 
impresiile despre pu
blicul românesc, des
pre România, unui co
respondent al A.P.N.- 
uluj. R. Leites, candi
dat în istoria artei, im
presii care ne-au fost 
cu amabilitate puse la 
dispoziție. In curin'ele 
sale a fost menționată 
emoția primului con
cert susținut oe me
leagurile noastre în a- 
nul 1945, întîlnirea și 
puternica Impresie pe 
care l-a lăsat-o Geor
ge Fnescu. „Am avut 
fericirea să asist la un

recital a] Iui Enescu, 
iar apoi am concertat 
împreună : am execu
tat sub bagheta sa, 
„Concertul pentru vi
oară și orchestră" de 
Ceaikovski. Concertele 
cu Enescu. atit cele de 
la București, cit șl cele 
de la Moscova au lăsat 
pentru totdeauna in 
sufletul meu o urmă 
de neșters. De fiecare 
dată cind luam con
tact cu arta lui Enes
cu. mă uluia forța in
spirației lui și. totoda
tă, in fiecare frază mu
zicală simțeam o g n- 
dire adincă, simțeam 
munca autentică a u- 
nui cercetător. Encscu 
era un stilist subtil, 
stăpinind o măiestrie 
interpretativă deosebit 
do originală. Execuți
ile lui Ia vioară din 
lucrările lui Bach, bu
năoară, sint pur și 
simplu inegalabile : 
nici inain'.ca Iui, nici 
după, nimeni nu le-a 
realizat așa ca el..." 
David Oistrah a ținut 
să relateze, de aseme
nea, despre prietenia sa 
cu George Georgescu, 
să facă aprecieri fa
vorabile asupra artei 
lui Ion Voicu. Ștefan 
Gheorghiu : „Aștept cu 
nerăbdare — a spus 
în încheiere violonis-

tul sovietic — revede
rea cu România, cu 
arta și publicul el".

Putem adăuga, 
rindul nostru, că 
publicul românesc aș
teaptă cu emoție roin- 
tîlnirea cu acest mare 
virtuos al arcușului.

Concertele lui Oistrah
— muzicianul-poct. 
muzicianul care a- 
plecat asupra viorii 
meditează și a cărui 
tehnică perfectă și 
transmisie vibrantă 
converg spre invita
ția la trăirea muzicii
— sint totdeauna che
zășia marii arte. Crea
ții ale lui Bach sau 
Beethoven. Brahms 
sau Mozart. Bartok sau 
Șostakovici, culmi ale 
muzicii clasice sau 
porți noi în arta ulti
melor decenii sint tăl
măcite de David Ois
trah cu rafinamentul 
marilor spirite, trecind 
spre publicul meloman 
ca opusuri interpreta
tive inegalabile.

Apariția marelui vio
lonist pe podiumurile 
de concert bucurește- 
ne în această săptămî- 
nă va prilejul un ade
vărat regal de muzică, 
de artă interpretativă.

1*

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă in sfiptămina aceasta „Ochii 
dragi ai bunicului" de Mihail Davi- 
doglu, premieră in cinstea sărbători
rii bicentenarului industriei siderur
gice. Interpretează un colectiv al 
Teatrului de stat din Reșița. în 
distribuție : Toma Dimîtrlu, Eugen 
Moțățeanu. Mircea Ipate Mareș, 
Dan Turbatu, Florin Mihail Mi
ron. Doina Neamțu și alții. Regia : 
Eugen Vancoa, in colaborare cu Paul 
Stratilat (azi, luni, 20 septembrie, ora 
20,30, programul 1).

— ..Tntilnlre ca Cehov*. adaptare 
radiofonică de Ștefan Tita după pie
sele : „Tragedian fără voie", „Cinte- 
cul lebedei" și „Nunta". Regia : Mi
hai Pascal. Interpreți : Aurel Ghl- 
țescu. Mircea Constantinescu, Grigo- 
re Vasiliu-Birlic, Nac Roman, Al. 
Giugaru, Silvia Dumitrescu-Timică, 
Victoria Mierlescu, Nicolae Neamțu- 
Ottonel, Sandu Sticlaru, Dem Rădu- 
lescu, Mircea Albulescu. (Miine, 
marți, 21 septembrie, ora 20,30, pro
gramul 3).

— „Bătrinl Ia poartă". Scenariu și 
regla — Titel Constantincscu. Inter
pret : Eugenia Popovici, N.N. Matei, 

Marina Maican, 
. Sorin Velcescu, 
Emil Hossu ș.a. 

ora 20,15,

Adela Mărculescu,
Vasile Gheorghiu, 
Tatiana Iekel, I......
(miercuri, 22 septembrie,

„SARMIS" '71
începlnd de ieri, în județul Hune

doara se desfășoară timp de o săptă- 
mină festivalul cultural artistic 
„SARMIS", organizat de Comitetul 
pentru cultură și artă împreună cu 
consiliul județean al sindicatelor și 
comitetul județean al U.T.C. Aflat la 
cea de-a doua ediție, festivalul cu
noaște o amplă sferă de cuprindere 
prin bogăția și varietatea manifestă
rilor ce au loc in principalele loca
lități urbane și rurale.

In mod simbolic, deschiderea festi
valului ..SARMIS" a avut loc la 
SARMIZEGETUSA, cu poemul „GE- 
TUSA* de Radu Selejan, prezen
tat de un colectiv de actori ai tea
trului de stat „Valea Jiului” din Pe
troșani. In continuare, aceste locuri 
strămoșești au devenit scena unei 
ample serbări populare lă care și-au 
dat concursul ansamblul folcloric 
„Hațegana”, fanfarele combinatului 
siderurgic de la Hunedoara și Casei 
de cultură din Hațeg, ansamblul fol
cloric al Casei de cultură din Petro
șani, formațiile artistice ale cămine
lor culturale din Sarmizegetusa, Pău- 
cinești, Boșorod și Geoagiu. La Deva, 
prima zi a festivalului a fost marcată 
de deschiderea „Tirgului meșterilor 
populari", manifestare cu caracter 
republican, care reunește producțiile 
artizanale — ceramică, crestături și 
incrustaturi in lemn, lucrături in nu-

LA TIMISOARA

iele, papură, aramă bătută, 
și cusături populare, obiecte 
lărie etc, — ale creatorilor 
duali sau din cooperativele __ T._
șugărești din mai multe județe ale 
țării.

In șirul variatelor manifestări cul- 
tural-artistlce și educative progra
mate se înscriu expoziții de artă 
plastică, intilniri cu scriitori, oameni 
de artă, cercetători științifici, cu 
vechi membri de partid și muncitori 
de frunte din județ, spectacole tea
trale și recitaluri de poezii ale mem
brilor cenaclurilor literare locale, 
dezbateri, simpozioane și colocvi-’ 
pe teme educative, parada portului 
popular. Astfel, in zilele festivalului, 
la Deva va avea Ioc vernisajul ex
poziției de pictură și sculptură Aurel 
Nedel și Nicolae Adam, medalionul 
cinematografic in cadrul căruia re
gizorul Mihai Iacob — originar 
din Orăștie — se va intilni cu pu
blicul spectator din localitate, con
certul extraordinar al filarmonicii de 
stat din Cluj. Castelul Corvineștilor 
din Hunedoara va găzdui la rindul 
său in ziua de 22 septembrie o intîl- 
nire cu eroii muncii socialiste Ște
fan Tripșa și Nicolae Mărcules
cu, cu artiștii plastici locali Iosif 
Engel și Petre Suciu. La Petro
șani rețin atenția colocviul „Tine
rețe, răspunderi, idealuri", specta
colele prezentate de brigăzile artis
tice de agitație din Valea Jiului, ver
nisajul expoziției de pictură și gra
fică a Filialei Uniunii Artiștilor 
Plastici.

Prin amploarea și varietatea sa 
festivalul „SARMIS" promite să intre 
In rindul frumoaselor tradiții cultu
rale afirmate pe aceste meleaguri.

țesături 
de pie- 
indivi- 
mește-

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii1

etnografic și folcloric
TIMIȘOARA (corespondentul „Scln- 

teii", Cezar Ioana). — La Timișoara 
au luat sfirșit lucrările celui de-al doi
lea seminar bienal al filmului etno
grafic și folcloric, prestigioasă mani
festare științifică cu caracter inter
național. organizată de Universitatea 
din localitate. Au participat numeroși 
oameni de știință, cadre didactice, 
cercetători și folcloriști din București 
și celelalte centre științifice și uni
versitare ale țării, precum și reputați 
specialiști in etnologie din R.S.F. Iu
goslavia, R. P. Ungară, R. F. a Ger
maniei. Austria.

In cadrul seminarului, a cărui temă 
majoră o constituie in acest an ma
nifestările folclorice dedicate muncii, 
au fost prezentate peste 30 de comu
nicări științifice și filme documen
tare aparținind etnologilor români și 
oaspeților de peste hotare.

t
18,00 Deschiderea emisiunii — An

sambluri de amatori. Muzică 
Interpretată de Orchestre de 
mandoline din București șl 
Ploiești.

18.15 Scena — emisiune de Infor
mare șl critică teatrală.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Partidului slavă — emisiune 

de ctntece șl versuri patrio
tice.

20.30 Film serial : „Aghiotantul ex
celenței sale" — episodul IL 
Producție a televiziunii sovie
tice.

21.15 Dinamica societății românești.
21.45 Cor.cert-spectacol de muzică 

ușoară. Transmisiune de la 
Oradea. Participă concurenți 
ai emisiunii „Steaua fără 
nume". Prezintă Dan Deșliu.

22,35 Din țările socialiste. Republi
ca Socialistă Cehoslovacă — 
Itinerar economic.

22,50 Telejurnalul de noapte.

— „Evantaiul* da Carlo Goldoni. 
Regla : Paul Stratilat. în distribuție: 
Damlan Crlșmaru, Tanțl Cocea, Ro
diră Suclu, Ion Lucian, N. Branco- 
mir. Coca Andronescu, Nlneta Guști, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila și alții, 
(vineri, 21 septembrie, ora 10, pro
gramul 2).

• TEATRUL T.V. ne invită sâ ur
mărim :

— „Călătorie In noapte", spectacol 
pe baza unui scenariu scris pentru 
televiziune de I. Șeitan, în rolu
rile principale : Ion Marinescu, 
Florian Pitiș, Mihaeln Dumbravă. 
Scenografia : Vasile Rotaru. Regia : 
Cristian Munteanu (marți 21 septem
brie, ora 21, programul 1).

..Farsa Iul Pathclin". Regia : Al. 
Tatos. Interpretează: Marin Moraru, 
Gina Patrichi, Sandu Sticlaru, V. Ni- 
țulescu, Ov. Schumacher. Scenografia 
Doina Levința (joi, 23 septembrie, 
ora 20,30, programul 1).

• Teatrul de operetă găzduiește în 
serile de 22 și 23 septembrie specta
colele formației First Chamber Dance 
Company of New York, formație con
dusă de Charles Bennet.

• Duminică 26 și luni 27 septem
brie vor avea loc la Ateneul Român 
concertele ansamblului Krcuz-Cor 
din Dresda.

Premiere cinematografice
FRAȚII : producție a studioului ci

nematografic „BUCUREȘTI", scena
riul : NICOLAE ȚIC, CONSTAN
TIN BORDEIANU, regia : MIRCEA 
MOLDOVAN. GICA GHEORGHE.

Dintre interpreți, menționăm pe 
ILARION CIOBANU, EMANOIL PE- 
TRUȚ, GEORGE CALBOREANU, 
ȘTEFAN MIHAILESCU-BRAILA, 
DRAGA OLTEANU, DEM RADU
LESCU, FLORINA CERCEL, DUMI
TRU FURDUI.

lui VITALI MELNIKOV. In rolurile 
principale : SEMEN 
NA KUBERSKAIA, 
LEI.

MOROZOV, IRI- 
NATALIA VAR-

AEROPORTUL:

CELE ȘAPTE 
CAPORALULUI 
ție a studioului

LOGODNICE ALE
ZBRUEV : produc- 

„Lenfilm", in regia

____ producție a stu
diourilor americane, după un scena
riu și in regia lui GEORGE SEATON, 
cu BURT LANCASTER, DEAN MAR
TIN, JEAN SEBERG, GEORGE 
KENNEDY, HELEN HAYES.

De menționat că in 1970 s-a acor
dat HELENEI HAYES premiul 
OSCAR, pentru cea mai bună actriță 
intr-un rol secundar.

Filme de scurt metraj
pe ecranele Capitalei

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAIIIA" și „AN1MAFILM"

POPULAR — Sugestie și psihote
rapie.

COSMOS — Orizont științific nr. 
6. 971. .CENTRAL, EXCELSIOR, MODERN

— Vizita .de lucru a tovarășului . VITAN — Să visăm aripi. 
Nicolae Ceaușescu in județul Har- ~ • - ■
ghita. - • .

FLAMURA și MIORIȚA — Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în R. D. Vietnam.

BUCEGI și AURORA — Vizita de
legației de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană.

SCALA — Minitehnicus.
CAPITOL — Vinătoarea.
VICTORIA — Catalizatorii. 
FEROVIAR — Cetății feudale

teritoriul patriei noastre.
ÎNFRĂȚIREA — Dănilă Prepeleac.
BUZEȘTI — Sportul in școală.
UNIREA — Privind prin ferestrele 

timpului.
LAROMET — Taina se dezleagă.
LIRA — Andreeseu.
DRUMUL SĂRII - Printre tineri.
CIULEȘTI §i VIITORUL — Ori

zont științific 7/971.
PACEA — Frunza și puiul.
CRINGAȘI — Peștera.
FLOREASCA — Pirații cosmosului.
GLORIA și ARTA — 23 August

1971.
MOȘILOR — Lia Manoliu.
MUNCA — Insula.

PROGRESUL — Pulovărul.
DOINA — Vlad și cățelul. Voinice

lul, Vulpea și • corbul, Traversind 
muntele maimuțelor, Școala clovni
lor, Steluța.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI

pe

VOLGA — Motet pentru 
din Torun (R. P. Polonă).

FLACARA — Stele pe 
(U.R.S.S.).

FERENTARI — Patria (R. 
slovacă).

primăria
gheață

S. Ceho-

EXPOZIȚII
• Reunind lucrări de mici dimen

siuni, cu intenția declarată de a în
lesni pătrunderea lor în rîndurile 
unui public cit mai variat — „Salo
nul pictorilor și sculptorilor din 
București" rămîne deschis în conti
nuare în sălile de expoziție ale Ate
neului (str Franklin nr. 2).

Parada portului popular
al populației germane

în cadrul tradiționalei serbări 
populare a „Carnavalului de toam
nă ", Comitetul județean pentru cul
tură și artă și Consiliul județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județul Bistrița-Năsăud 
au organizat duminică, 19 septem
brie, in comuna Cetate, o bogată ma-

(Urmare din pag. I)

la virsta lui, bate cuie, 
fără să-și lovească de
getele. Cuvintele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, des
pre necesitatea educației 
prin muncă, cerințele ac
tuale, de înființare a ate- 
lierelor-școlare și de legaro 
a invățămintului cu prac
tica, răspund unei necesi
tăți cum nu se poate mai 
mari a invățămintului nos
tru. Eu sper că se va ajun
ge să se ceară probe prac
tice și la unele examene 
de admitere. Nemaivorbind 
de necesitățile mari ale in
dustriei, dar nici în propria 
casă nu se mai poate 
trăi azi, fără să te pricepi 
la aparatajul pe care-1 ai. 
Oricit de bine ar fi orga
nizate serviciile de repa
rații — și nu prea sint — 
nu te descurci dacă nu știi 
să „pul mina".

— Dar munca 
faceți cu miinile 
vă abate de la 
didactică ?

— Desigur că ___,___
vă. In treacăt fie zis. tot ce 
am făcut din 1962 plnă azi 
cu miinile mele imi ser
vește ca bază a unei cărți 
aflate la București in curs 
de editare. Munca imi dă 
echilibru ; de patru ani, in 
anchete sistematice, observ 
raportul dintre munca fi
zică și educația generală a

pe care o 
proprii nu 
activitatea
dimpotrl-

eunifestare culturală. Au avut Ioc, 
acest prilej, parada portului popular 
al populației germane, un concert de 
fanfară și 
tivă.

o seară cultural-distrac-

M. BÎZU
corespondentul „Scînteii1

elevului. Am chestionat 
sute de elevi cu privire la 
treburile pe care le fac a- 
casă. Am aflat cu surprin
dere că unele munci sint 
considerate de părinți drept 
periculoase, că sint copii 
care nu-s lăsați nici măcar

• Ieri, la Ateneul Tineretului 
(Aleea Alexandru) s-a deschis expo
ziția de pictură Luiza Hargalaș Asa- 
vetei.

• Sînt anunțate, !n cursul acestei 
săptămîni, vernisajele :

— Expoziției de grafică Șerbin 
Rusu Arbore la Galeriile de 
Artă „Galateea" (Calea Victo
riei 132) — vineri, 24 septem
brie.

— Expoziției de pictură Dem. Ior- 
dache în sala Bibliotecii Cen
trale Universitare (Calea Victo
riei nr. 88) — duminică, 26 sep
tembrie.

D ■ 01
de publicații,

ci- 
șase 

de

abonat la 20 
și am pretenția că le 
tesc. Mi-am întocmit 
dosare : documente
partid, care mă privesc in 
general, in calitatea mea 
de comunist, articole de 
pedagogie, predarea fizicii,

Noul magazin universal din Pitești
Foto : M. Andreeseu

AM PRIMIT

AȘA SĂ FIE ?

Cică pe ruta Tirgu- 
Jiu — Slivești circula 
un autobuz care mul
țumea pe toată lumea. 
Nenorocirea a făcut ca 
o tovarășă navetistă să 
se îndrăgostească de 
șofer. Tovarășul tova
rășei îndrăgostite de 
tovarășul șofer a aflat 
și a reclamat la mai 
inalții autobuzelor. Ce 
măsuri s-au luat ? Au
tobuzul care mulțumea 
pe toată lumea nu moi 
circulă pe ruta Tirgu- 
Jiu — Slivești.

— Pentru „sucirea" 
unui cap să suferim 
noi atiția pasageri ? ne 
întreabă mai multi 
foști pasageri ai ace
lui autobuz.

Dragi tovarăși, scrie- 
ți-ne urgent ce marcă 
era autobuzul, ca să vă 
putem spune ce număr 
poartă la cap cei care 
au luat o astfel de 
măsură. Și mai avem 
o rugăminte la dv. A- 
trăgeți-i atenția tova
rășei să nu se îndră
gostească de mecanici 
de locomotivă. Trenu
rile sînt mai greu 
scos din circulație.

CEASURI
PUBLICE
LA LOTO

de

Un grup de pensio
nari din municipiul 
Birlad ne întreabă da
că am văzut cumva 
vreun oraș fără cea
suri publice ?

Q
ciu-mas cu un sentiment 

dat. Ba mi se părea că in 
imperfecțiunile cu care 
Vonhaz și-a populat casa 
se ascunde un cusur, ba a- 
veam impresia că aci se 
află un tilc important. 
După mai multe zile abia

FANTASTICELE MÎINI
să aducă o găleată cu apă I 
Am avut fruntași la Olim
piadele școlarilor, pre- 
mianți la concursurile de 
lucrări pe care le-am or
ganizat, fruntași ai cercu
rilor de miini îndemâna
tice ; pe baza anchetei, 
am întocmit o lucrare care 
dovedește cifric că elevii 
ce au frecventat cercurile 
tehnice obțin in medie re
zultate mai bune și la „teo
rie".

— Activitatea 
nu vă împiedică să fiți 
curent cu 
niului ?

— Mi-ar 
activitatea

manuală
____ _  7,1 la
noutățile dome-
fi greu șl fără 
manuală. Sint

CURIER
JUDEȚEANț

BIHOR '

Eficiența muncii 
patriotice

MU de tineri din municipiul 
Oradea participă cu însuflețire la 
diferite lucrări de muncă patrio
tică. Astfel, pe malurile Crișulul 
Repede șl ale piralelor Pețea și 
Adona, ei au contribuit la con
struirea unor diguri și refacerea 
altora. Numeroși tineri din 
fabricile și școlile orașului au 
plantat In această vară peste 
zece milioane flori, zeci de mii 
de arbori și pomi, au ame
najat noi spații verzi șl parcuri. 
De la începutul anului și plnă 
acum, acțiunile de muncă pa
triotică ale tineretului orădean 
depășesc valoarea de peste 20 
milioane lei.

VÎLCEA

Pentru 
constructorii 

hidrocentralei 
de pe Olt...

In zona de nord a municipiului 
Rimnicu-Vilcea s-a dat în folo
sință primul din cele trei blocuri 
turn, care sc vor construi aici, In 
acest an. Locatarii celor 88 apar
tamente ale clădirii cu 11 niveluri, 
sînt constructorii de la I.C.H. 
Argeș — șantierul Olt, cei 
care vor realiza pină în anul 1973 
prima hidrocentrală din suita 
celor care urmează si se 
construiască pe Olt.

noutățile fizicii, tehnica 
țării (capitol foarte im
portant, căci la fiecare lec
ție urmăresc să am aplica
ții românești ; de pildă, la 
laser, e o plăcere pentru 
mine să amintesc de cer
cetătorii din Timișoara) șl, 
ultimul capitol, ............
unde păstrez și 
anchetelor 
intre elevi

dirigenție, 
__ evidența 
pe care le fac

*
am gustat cl- 

din strugurii 
mai

După ce 
teva boabe 
profesorului (nu cei 
dulci) și am pășit pe par
chetul casei sale (nu im
pecabil : îl numește „con
fort de gradul II“) am ră-

am izbutit să descifrez a- 
cest sentiment,

Vonhaz nu este — și nu 
poate să fie — un om egal 
de talentat la toate. Nu re
prezintă un miracol, nu e 
deținătorul unei vocații 
unice, și o mare parte a 
vieții nici nu s-a ocupat 
sistematic de munca ma
nuală. E un om ca mine, 
ca dumneata, cititorul a- 
cestor rinduri. Le-a clădit 
pe toate nu ca albina care 
secretă din instinct, ci le-a 
scos din convingerile sale 
de comunist și om i...: 
gindește independent asu
pra vieții, din voința 
dintr-o gindire adincă asu-

care
sa,

— Un răspuns de 25 
de puncte nu vă pu
tem da. S-ar putea să 
existe, s-ar putea si 
nu existe. Putem ga
ranta insă că sint ora
șe ale căror ceasuri 
publice rămin In urmi 
cu cite doi-trei și chiar 
patru ani in 24 de ore. 
De ce ne întrebați ?

— Orașul nostru nu 
are un ceas public. De 
fapt nu are trei. Pen
tru că unul ar trebui 
în centrul orașului, al
tul în piața orașului și 
al treilea în fața gării.

— Și dacă sinteți 
singurul oraș fără ceas 
public ce realizați ?

— Dacă sintem pri
mul oraș fără ceas 
public, s-ar putea să 
ciștigăm această între
cere și să ni se dea 
drept premiu citeva 
ceasuri publice.

Părerea mea e că e 
mai bine să jucați la 
Loto, cind sint trageri 
cu ciștigurl in obiecte.

In afară d« încurcă
turi la plata pensiei, 
smulgeți și lacrimi.

Fiți, rogu-vă, oa
meni I

PARCA SE SIMTE
MIROS

9P
DE SANCȚIUNI

satului 
județul

FIȚI, ROGU-VĂ, 
OAMENI I

Manea Ion din Leh- 
liu-sat primește pen
sie de pe urma unui 
fiu care a murit anul 
trecut intr-un groaznic 
accident. E o poveste 
tristă. Ne este foarte 
greu să scriem aceste 
rinduri, dar sintem 
rugați insistent să a- 
tragem atenția „oame
nilor" de la oficiul de 
pensii Slobozia să facă 
cumva șl să deschidă 
ochii mai bine. Să nu 
mai trimită pensia pe 
numele decedatului.

Locuitorii 
Secășel din 
Alba ne fac cunoscut 
că In anul 1966 s-a 
votat In adunarea ge
nerală populară con
struirea unui cămin 
cultural.

— In 1966 T t eam 
mult de atunci. Șl 7 
S-a trecut la fapte 7

— Cum să nu. De- 
atunci s-au adus ma
teriale ca : ciment, ți
glă, cărămidă, lemn de 
construcție.
- Și ?
— Ce și?
— Ce s-a întlmplat 

mai departe ?
— Nimic. Adică nu 

chiar... nimic. In acești 
ultimi 5 ani s-a alterat 
cimentul, s-a măcinat 
de ploi cărămida, s-a 
evaporat de căldură o 
parte din materialul 
lemnos, și din țiglă.

Care va să zică, ci
mentul s-a alterat, că
rămida s-a măcinat, 
materialul lemnos și 
țigla s-au evaporat...

Numai 
săracele I „Inițiatorii" 
n-au pățit nimic ? Par
că se simte miros de 
sancțiuni, ori mi se 
pare mie 7

materialele.

Nlcuță TANASB

S-a dat în 
folosință Palatul 

administrativ
In municipiul Tg. Jiu s-a dat 

tn folosință noul Palat admi
nistrativ, in stil arhitectonic 
local, îmbinat armonios cu ele
mente modeme. Dispuntnd de 
aproape 200 de încăperi, noul 
Palat administrativ a devenit 
sediul mai multor Instituții și 
organizații județene, creindu-se 
Și posibilitatea ca în spațiile 
rămase disponibile să se amena
jeze o grădiniță de copii, un că
min pentru elevi, precum și se
diile unor instituții social-cul- 
turale.

Beneficiar: 
tineretul Craiovei

La Craiova se construiește un 
club al tineretului din acest o- 
raș. Clădirea va cuprinde : o sală 
de spectacole, cu 500 locuri, șl 
o alta cu 100 de locuri, precum 
și încăperi destinate diferite
lor activități cultural-educative și 
distractive. Din dorința de a 
scurta cit mai mult durata de 
construcție a clubului lor, zilnic 
vin pe șantier, să lucreze volun
tar — după orele de program in 
producție — sute de tineri-

SALAJ

pra formării omului de 
miine și — pe urmă — 
dintr-o adincă satisfacție. 
Are un plan de cinci ani 
pentru lucrări in propria 
sa casă, planul de a adăuga 
alte sute de desene și pro
ceduri la cele 300 ale cărții 
în curs de editare și, mai 
ales, are planuri vaste pen
tru elevii săi, îndelung dis
cutate șl coordonate cu ce
lălalt entuziast, directorul 
Paul Pteancu. Comunistul 
din strada Galileo Galilei 
e un adept al metodelor 
bazate nu pe constringere, 
ci pe atragere și conta
giune :

— Cea mai mare plăcere 
a mea este să-1 văd pe un 
absolvent al liceului cum 
vine, după ani, să mă vadă 
și să-mi ceară sfat pentru 
o lucrare. Mi-am perfec
ționat uneltele, le-am pus 
motoare, dar, la urma ur
mei, nu am decit două 
mîini... Nădejdea mea cea 
mare se află in contami
nare. Căci e fantastic ce 
energii și posibilități se as
cund în miinlle elevilor 
mei, capacități pe care el 
le ignoră. E fantastic ! La 
urma urmei, azi, dacă sin
tem oameni și nu maimuțe, 
lucrul se datorează tot 
mîinli și uneltei. Credința 
mea e că fiecare pereche 
de miini ascunde o forță 
fantastică. S-o descoperim I

IK

O dată cu deschiderea noului 
an școlar, revista „Tribuna șco
lii” lși reia apariția săptăminală. 
Spicuim din cuprinsul număru
lui 15/1971 : Editorialul — „Per
spective luminoase" ; Mircea 
Malița : — „Limbajul muncii" ; 
prof, unlv. dr. Gheorghe P. 
Apostol : „Responsabilitate și e- 
ficiență In predarea științelor 
sociale" ; ing, N. Dinu : „Pro
ducția școlii și multiplele el va
lențe educative" ; prof. dr. doc. 
Ștefan Bârsănescu : „Virtuțile 
educative ale lecției”; Nadia Nl- 
colescu : „Instrucție șl educație 
— noțiuni Inseparabile". In re
vista „Tribuna școlii" sint, de 
asemenea, înserate și alte arti
cole, reportaje, știri privind ln- 
vățămlntul românesc și de peste 
hotare.

Noi edificii 
social-sanitare

La Zalău s-au dat în folosință 
o modernă stație de salvare șl 
o farmacie amplasată in noul 
cartier de locuințe. Au fost fi
nanțate, din fondurile statului, 
ample lucrări de modernizare 
și lărgire a spațiului la spitalul 
unificat din oraș. De asemenea, 
pentru a înlesni cetățenilor con
sultările de strictă specialitate, 
Policlinica din Zalău șl Dispen
sarul uman au fost înzestrate cu 
aparatură de înaltă tehnicitate.

BOTOȘANI

Monografie 
de larg interes
„Botoșani-71" se intitulează o 

amplă monografie recent apărută 
sub egida comitetului județean 
pentru cultură și artă. Lucrarea 
realizează o interesantă incursiu
ne în istoria județului, relevind 
cu precădere amplele transfor
mări economice și soclal-cultura- 
le petrecute aici in anii orindui- 
rii socialiste, in mod deosebit în 
decursul cincinalului precedent. 
Se scot in evidență, totodată, 
perspectivele minunate deschise 
în fața oamenilor muncii din a- 
ceastă parte a țării, in actualul 
cincinal. Monografia este bogat 
ilustrată.
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(Agerpres)

la viitoarea ediție a „internaționale-

patriotică

Petre Vancea, 
al Academiei,

încă un „monument rugbistic' : orice altă explicație pare inutilă (fază 
din derbiul Steaua — Grivifa roșie)

Ministerului Construcțiilor
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE ATLETISM

Cea de-a XX-a adifie a Campionatelor internaționale 
. atletism ale Romdniei s-a încheiat aupâ dotid zile 

de întreceri, care au satisfdcuf gustul publicului bucu
reștean. O bună parte dintre cele 29 dc probe disputate 
in cadrul ediției jubiliare i-au distins fie prin clemen
tul spectacular. fiC prin rezultatele excelente ale unor 

Amatom de atletism — presenți in tribunele 
stadionului Republicii intr-un numdr peste așteptări, 

plct neprielnicu — au aplaudat 
ură pe oaspeții din 18 țăn. ea și 

Se poate spune că atitudinea 
interes a publicului față de 

'rund cu buna organizare a competi- 
iote, au contribuit 
contribuit Ia suc-

------ Repul 
dată jiind vremea 
fi au încurajat cu edi 
pe concurent it romi..,., 
plină de simpatie și rfe 
lupta atletică, Impre™-* 
(iei pe o arenă cu instalații moderni 
la ințringerea vitregiei txm.pului, au

e<MUl ediției jubiliare a campionatelor. Am te pot ex
plica performantele unor atleți uzi leoarcă și pe ju
mătate înphctafi. o,ța se pot explica fi recordurile unor 
sportivi români, dintre care se cere menționat. In pri
mul rind. numele Ilenei Silai. Tuturor participanților 
la campionate, mulțumiri din partea noastră, a spec
tatorilor I

Tuturor participanților la campionate, aeind in ve. 
dc-c tinerețea celor mai mulți fi veleitățile lor de a we 
număra printre protagoniștii întrecerilor olimpice din 
varâ, le dorim succes in pregătirile pe care le fac in 
acest scop și-i așteptăm. posesori ai unor performanțe 
mereu mai înalte, 
lor* Romtinici.

0 delegație a

Duminică dimineața » părăsit Ca
pitala, lndreptindu-se spre Maroc, o 
delegație a Mintstcrului Construcțiilor 
Industriale, condusă de ministrul Ma
tei Ghlgiu.

La Invitația ministrului de resort 
marocan, delegația română va face o 
vizită avlnd ca scop intensificarea re
lațiilor de colaborare și cooperare în 
domeniul cercetării, proiectării și 
execuției construcțiilor industriale, 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

Cronica zilei
Prof. dr. docent 

membru corespondent 
vicepreședinte al Societății interna
ționale do ergoftalmologle. a plecat 
duminică dimineața in Republica Fe
derală a Germaniei, pentru a partici
pa ia cel de-al 71-ica Congres al So
cietății de oftalmologie de la Heidel
berg. in calitate de membru titular 
al acestei academii.

La Palatul culturii din Ploiești s-a 
deschis duminică o expoziție de pic
turi aparținind argentinianului De- 
m-.trio Filip. Organizată în cadrul 
schimburilor de relații culturale intre 
cele două țâri, expoziția înfățișează, 
in cele peste 60 de lucrări ale sale, 
imagini din natura și viața statelor 
Amcrlcii Latine. La deschidere au 
participat reprezentanți al organelor 
locale de slat, precum și Regelio Tris- 
tany, ambasadorul Republicii Argen
tina la București.

Plouă... plouâ... plouă neîntrerupt ! 
Toată dimineața de ieri, atleții, par
ticipant la „internaționale**, au pri
vit cerul implorindu-1 să se lumi
neze. să oprească ploaia aceasta rece, 
vrăjmașa performanței. Dar, ploaia 
a continuat să cadă fără răgaz. At
leții nu s-au dat. însâ, Învinși — cu 
excepția mărșăluitorilor pe 20 de ki
lometri — și au venit la stadion ; 
spectatorii... din cinci, patru au re
nunțat^ și. astfel, în tribune r.u se 
mai găseau dccit cei mai devotați 
dintre devota ții atletismului : circa 
o mie.

VIORICA VISCOPOLEANU, cum 
era de așteptat, a cucerit titlul la să
ritura in lungime femei cu rezultatul 
de 6,24 m. O săritură bună, dacă 
avem în vedere pista de elan, mai 
alunecoasă ca o pir tie de săniuș 
iama. Pe locurile 2 și 3, reprezentan
tele noastre Elena Vintilă. 6.11 m, șl 
Valeria Bufanu. 5.95 m.

CURSA DE 400 M GARDURI băr
bați a prilejuit o frumoasă victorie 
a atletului nostru ION RÂȚOI, care 
a atacat puternic din start — spor
tivii cubanezi au cedat de la început 
— și a ciștigat fără emoții in fața 
lui Gh. Monea și Gh. Petronius, cu 
timpul de 52 sec. Monea : 52.6 iar 
Petronius 53,1.

Atleta olandeză RUTH TRUDY și-a 
repetat victoria de la 100 m plat, in 
proba de 200 m. Ea a plecat puter
nic. a condus de la cap la cap, ter- 
minind distanța în 23.7 sec. Este un 
timp destul de bun, dacă ținem sea
ma de condițiile în care a fost obți
nut Pe locul al doilea, Mariana Goth 
(la fel ca la 100 m) in 24.1 sec., iar 
pe locul trei poloneza Maria Saubert 
în 24,6 sec.

Și in CURSA DE 200 m s-a repetat 
Istoria de la 100 m plat. Cubanezul 
PABLO MONTEZ a stat ..ascuns** in 
pluton (din cauza ploii și a frigului, 
cum spunea in glumă un spectator), 
apoi pe ultimii 50 de metri a sprintat 
ca la... sută, impunindu-se detașat. 
Timpul : 21.3. Combinat cu vremea 
și cu starea pistei poate fi consi
derat o performanță.

Surpriză In PROBA DE 400 M FE
MEI. Belgianca VAN ASCHE. necon- 
sideratâ printre favorite, face o cursă 
spectaculoasă și ciștigă cu un timp 
bun : 53,8 secunde.

Cu multă atenție și simpatie a fost 
urmărită ÎNTRECEREA SULIȚAȘE- 
LOR. Una dintre cauze : prezența in 
concurs a fostei campioane olimpice

Ileana Silai termină cursa-record cu 
mare avans față de celelalte con

curente
Foto : Gh. Vințill

FOTBAL

Miercuri: FINLANDA—ROMANIA
IOTUL REPREZENTATIV PLEACĂ ASTĂZI LA HELSINKI
Astăzl după-amiază, 

Iotul reprezentativ de 
fotbal pleacă in Fin
landa în vederea par
tidei pe 
susține ___
stadionul Olimpic din 
Helsinki, cu selecțio
nata țării gazdă.

După cum se știe, 
întilnirea contează 
pentru campionatul 
european și este prima 
dintre cele trei pe care 
fotbaliștii români le 
au programate in 
ceasta toamnă (ur
mează România — 
Cehoslovacia, 14 no
iembrie și România — 
Țara Galilor, 24 no
iembrie). Este, de ase
menea, cunoscut fap
tul că, in prezent, e- 
chipa noastră se află 
'pe locul secund in 
grupa din care face 
parte, fiind obligată 
prin situația din clasa
ment să joace la... vic
torie toate cele trei 
partide amintite, pen
tru a se putea califica 
In faza superioară a 
competiției.

Ca de obicei, pentru 
definitivarea prepa- 
rativelor, fotbaliștii 
noștri și-au ales Po
iana Brașov. unde 
componenții lotului au 
început să sosească de 
miercuri seara, ultimii 
veniți fiind rapidiștii 
.— sîmbătă dimineața. 
Înaintea jocului-școală 
cu formația Steagul 
roșu de ieri după-a- 
miază, antrenorul An
gelo Niculescu ne-a 
pus La curent cu felul 
cum au decurs aceste 
pregătiri de ultimă in
stanță, furnizîndu-ne 
detalii în privința lo
tului si a formației 
probabile.

„In primele două 
rile a plouat, dar pre
gătirile au continuat 
ca și cum ar fi fost 
cel mai frumos timp 
din lume. Intensitatea 
lor a crescut în raport 
direct cu creșterea nu
mărului de jucători 
sosiți. Sîmbătă am fă
cut, în sfirșit, un an-

care o 
miercuri

va 
pe

a-

trenament cu întreg 
lotul, cu cei 20 de ju
cători pe care 
convocat pentru 
gâtirea acestei 
niri cu Finlanda, 
venită, prin jocul re
zultatelor din grupă, 
atit de importantă 
pentru cariera forma
ției noastre in actuala 
ediție a campionatului 
european. Iată numele 
acestor douăzeci de 
jucători: Răducanu, A- 
damache, portari, Săt- 
măreanu, Nicolae Io- 
nescu, Lupescu. Dinu, 
Vlad, Mocanu, fundași. 
Dumitru, Anca, Vigu, 
Radu Nunweiller, mij
locași. Lucescu. Pan- 
tea. Dembrovschi, Tâ- 
taru, Ncagu, Iordă- 
nescu și Florian Du
mitrescu, înaintași. 
Cauze știute, care au 
fost discutate in presa 
de specialitate, au fă
cut ca alcătuirea for
mației pentru meciul 
de la 22 septembrie să 
rămină o problemă de 
ultimă oră. Totuși, 
cred că „unsprezece- 
le“ pe care-1 vom ali
nia sâptămina viitoare 
pe stadionul din Hel
sinki va fi următorul: 
RADUCANU — SAT- 
MAREANU, LUPES
CU, DINU. MOCANU 
- DUMITRU, NUN
WEILLER — LUCES
CU, DEMBROVSCHI, 
NEAGU, IORDANES- 
CU. Dar, așa cum bine 
s-a spus, pină la ora 
începerii partidei de 
miercuri, fiecare din
tre componenții lotu
lui trebuie să se con
sidere titular și să ac
ționeze in consecință. 
Cei ce vor intra pe te
ren au datoria să joa
ce la nivelul maxim 
al posibilităților lor, 
pornind de la ideea că 
se confruntă cu... cam
pioana lumii. Experi
ența formației Steaua 
în Malta este plină de 
învățăminte, semnifi
cativă în ceea ce pri
vește faptul că astăzi 
nici un adversar nu 
este bătut dinainte, 
nici un med nu poate

i-am 
pre- 

intîi- 
de-

spuneam 
Helsinki, 

noastră

fi considerat jucat 
dinainte".

Așa cum 
mai sus, la 
selecționata
trebuie să joace pen
tru victorie, pentru o 
victorie cit mai rotun
dă (in goluri). Țin
tind un astfel de re
zultat. nu trebuie să 
pierdem nici un mo
ment din vedere fap
tul că și adversarul 
luptă pentru același 
țel. Este adevărat, toa
te datele evidențiază o 
superioritate tehnică, 
tactică și de rutină 
competiționalâ, dar a- 
ceste atuuri trebuie 
concretizate printr-o 
activitate fără răgaz, 
pe teren, prin arunca
rea în talgerul luptei a 
tuturor resurselor, ale 
fiecărui jucător.

De la Helsinki, ulti
mele 
spun 
noștri 
cordă 
tanță : 
cu tot 
obțină 
ultimul nostru meci pe 
teren propriu — scria 
recent ziaristul Hekka 
Pajunnen — și numai 
o victorie mai poate 
atenua insatisfacțiile 
suporterilor echipei. 
Antrenorul Olavi La- 
aksonen poate fi bucu
ros că apărarea, în 
frunte cu tinărul por
tar Naesman, este 
în formă. Dar în ceea 
ce privește înaintarea 
sir.t multe dificultăți 
și doar etapa de du
minică (n.n. — de ieri) 
îl va edifica definitiv 
asupra atacanților. 
Candidează cu șanse 
egale șase Jucători 
pentru patru posturi : 
Toivanen, 
Toi voia, 
Măkelăă 
stroem“.

Lotul 
finlandezi _ r . 
te in tabăra de la Ot- 
taniemi de mai multă 
vreme. Duminică, insă, 
jucătorii au participat 
la etapa de campionat

V. PAUNESCU

informații ne 
că partenerii 
de dispută a- 

o mare impor- 
meciului, vrind 

dinadinsul să 
victoria. „Este

Lindholm,
Litmanen, 

ei Berg-

fotbaliștilor 
se pregăteș-

LA EREVAN

Universitatea Cluj —Ararat 3-0
In primul meci al turneului inter

național de fotbal de la Erevan, echi
pa Universitatea Cluj a obținut o 
victorie categorică cu scorul de 3—0 
(2—0) in fața echipei Ararat din pri
ma divizie a campionatului unional. 
Fotbaliștii români, transmite cores
pondentul agenției T.A.S.S., au domi- 
aat tot timpul jocului, reaiizind go

luri spectaculoase. Cele trei puncte 
ale echipei clujene au fost Înscrise 
de Lică (mln. 14), Munteanu (min. 
42) și Fanea Lazăr (min. 75). La 23 
septembrie, în finala turneului, Uni
versitatea Cluj va Intîlnl pe învlngă- 
toarea meciului Dinamo Tbilisi — 
Polonia Bytom»

Mlhacla Peneș. Dar, Mihaela Pcneș 
n-a reușit decit un rezultat modest 
— 47.04 m — cu care s-a clasat de 
abia pe locul al șaselea. Locul intii 
a revenit atletei sovietice LUDMILA 
IIOLODILINA cu 53.38 m, pe pozi
țiile următoare clasindu-se. în ordi
ne, reprezentantele noastre Marion 
Becker (52,18 m) și Ioana Stancu 
(49.02 m).

Ion Damaschin, lulnd parcă exem
plu de la Rățoi, a plecat foarte pu
ternic in PROBA DE 800 m, și a 
condus 600 de metri. N-a avut, însă, 
resurse să continue in același ritm și 
pe ultimele 200 de metri a fost între-

Enrique Figuerola

„MULȚUMESC PENTRU 
CONDIȚIILE CE NE-AU 

FOST ASIGURATE..."
După ce l-am văzut dc atitea 

ori pe Enrique Figuerola, par- 
curgind ca fulgerul distanțele 
clasice de sprint, mi se pare oa
recum ciudat să-1 observ acum 
așezat în tribună, cu cronome- 
trul intr-o mină și cu stiloul in 
cealaltă, urmărind cursa lui Pa
blo Montez. Totuși, asta e reali
tatea, anii formei sportive au 
trecut, iar Figuerola, unul dintre 
fondatorii vestitului sprint cu
banez, este astăzi vicepreședinte 
al federației de atletism din țara 
prietenă și in această calitate 
conduce lotul Cubei la Campio
natele internaționale ale Româ
niei.

— Am vizitat țara dv. de 
multe ori, fie ca sportiv, fie ca 
diriguitor și de fiecare dată eu 
șl colegii mei am apreciat ospi
talitatea, prietenia, căldura cu 
care ne-au primit gazdele ro
mâne. Țin să le mulțumesc, mai 
ales pentru condițiile ce ne-au 
fost asigurate in primăvara tre
cută, cind lotul cubanez s-a pre
gătit vreme de o lună in Româ
nia. Regret nespus că timpul 
nefavorabil a împiedicat pe atle
ții cubanezi să obțină șt să de
dice ediției jubiliare a campio
natelor internaționale citeva 
performanțe pe măsura presti
giului acestei competiții. Ne vom 
revanșa cu prima ocazie față de 
publicul bucureștean, sub privi
rile căruia atleții cubanezi con
curează totdeauna cu mare plă
cere.

cut de francezul PH. MEYER — cîș- 
tigător al titlului de campion cu 
timpul de 1:48 și belgianul J. Smet, 
timp : 1:48,1.

Damaschin a terminat cursa pe lo
cul al treilea cu rezultatul de 1:49,7.

5 000 m. una dintre probele de 
mare atracție ale oricărui concurs 
atletic, a fost. în fapt, un aprig duel 
intre alergătorul Ditmar Nagel 
(R. D. Germană) și mexicanii Villa
nueva, Perez și Miranda. Victoria a 
revenit Iui DITMAR NAGEL in 
14:01,8, urmat de mexicani in or
dinea arătată. Finlandezul Kuha, 
unul dintre favoriți, a încheiat în
trecerea pe locul al șaselea.

Acestea au fost probele disputate 
pină la închiderea primei ediții.

ȘAH

FISCHER SAU

PETROSIAN ?
comentează Mihail 

Botvinnik

Fostul campion mondial de șah, 
MIHAIL BOTVINNIK, a acordat 
presei sovietice un interviu in care 
analizează șansele marilor maeștri 
Tigran Petrosian și Robert Fischer, 
protagoniștii finalei turneului candi- 
daților la titlul mondial de șah, ce 
va avea loc în capitala Argentinei, 
cu începere de la 30 septembrie.

„Dacă am privi apropiatul meci 
din punct de vedere al ultimelor 
rezultate, atunci Fischer este In mo
mentul de față la o valoare foarte 
inaltă. Dar și Petrosian are atuurile 
sale. El nu și-a pierdut nimic din 
măiestria sa in arta apărării. Dovadă 
că in meciurile din turneul candida- 
ților Petrosian nu a cedat nici o par
tidă. Tactica lui Petrosian in aceste 
meciuri s-a caracterizat printr-o gin- 
dire profundă și adversarii săi nu au 
putut să-și impună totdeauna stilul 
de joc. Dacă Petrosian va reuși în 
primele patru partide trei remize, 
atunci Fischer va intimpina unele di
ficultăți, întrucît el nu este obișnuit 
să piardă puncte".

Botvinnik subliniază in declarațiile 
sale că meciul de la Buenos Aires 
va fi interesant nu numai din punct 
dc vedere sportiv, ci și din punct de 
vedere al creației șahiste.

In primeie două meciuri ale tur
neului candidaților, Fischer a întilnit 
jucători de temperament care in fo
cul luptei au comis uneori greșeli fa
tale. De data aceasta, marele maestru 
american nu va putea să se bazeze 
numai pe arma sa principală — ata
cul. El va trebui să răspundă și pro
blemelor puse de jocul pozițional, 
va trebui să se gindească șl Ia apă
rare.

RUGBI

învingînd pe Dinamo,
Universitatea Timisoara 

îsi confirmă calitatea de lider
9

A patra etapă a campionatului național de rugbi, desfășurată ieri dimi
neață, întrunea toate datele pentru a fi denumită „etapa limpezirilor". Intil- 
nirile dintre cele patru echipe pretendente la primul loc — Steaua—Grivița 
Roșie și Universitatea—Dinamo — precum și meciul dintre noile promovate 
în primul eșalon — Gloria și Sportul studențesc, constituiau nu numai pro
misiuni certe pentru jocuri de mare spectaculozitate, ci și un prim moment 
dc regrupare, atit in fruntea cit și la subsolul clasamentului. Ce s-a întimplat, 
însă, pe terenurile de joc ?

la timișoara: Victorie nescontată

dar meritată
TIMIȘOARA (corespondentul „Scîn- 

teii", Ioana Cezar) : Universitatea 
Timișoara — pare-se cea mai puter
nică echipă de rugbi din provincie 
— a întilnit ieri, pe teren propriu, 
puternica formație a dinamoviștilor 
bucureșteni intr-un joc important 
pentru configurația primei părți a 
clasamentului. La capătul unei par
tide deosebit de disputate și de bun 
nivel tehnic, gazdele și-au adjudecat 
o binemeritată victorie cu 6—3 (3—0). 
Studenții au deschis scorul chiar de 
la început, in minutul 2, prin Duță, 
care a transformat o lovitură liberă, 
încurajați de acest start favorabil, ei 
desfășoară in continuare acțiuni spec
taculoase, dovedind o superioritate 
evidentă in jocul liniei de trei sfer
turi. Obțin mai multe lovituri de pe
deapsă rămase, însă, nefructificate. 
După pauză, jocul se echilibrează,' 
dinamoviștii depunînd sforțări evî-

LA BUCUREȘTI

TG. MUREȘ (Corespondentul „Scin- 
teii", L. Deakl). — in cadrul între
cerii patriotice desfășurate pentru 
gospodărirea și Înfrumusețarea loca
lităților, cetățenii județului Mureș au 
raportat noi realizări și în această 
duminică. La Reghin, aproape 2 000 
de cetățeni au participat la nume
roasele lucrări edilitare cum sînt : 
amenajarea unei zone verzi pe o su
prafață de aproape 1 ha, construirea 
unui pod în cartierul Ierbuș etc. 
Elevii liceului nr. 2 din această loca
litate au lucrat la noua sală de gim
nastică a amfiteatrului și a celor 
două ateliere școlare, construcție la 
care pină acum s-au prestat a- 
proape 30 000 de ore de muncă pa
triotică. Și la Gănești, comună înve
cinată cu Tîrnăveni, cetățenii, cu mic 
și mare, au luat parte la construcția 
de trotuare, la întreținerea străzilor,

curățirea de șanțuri, efectulnd numaî 
în această zi lucrări In valoare do 
peste 10 000 lei.

Vești cu privire la ample lucrări 
patriotice am prLmit și din orașele 
Tîrnăveni, Sovata, Luduș, comunele 
Sinpetru, Ghindari, Pănet, Lunca 
Mureșului, Gorneștl, Ibâneștl, Voivo- 
deni, Aluni? șl multe altele, unde ti
neretul a participat la lucrările agri
cole de sezon, La finalizarea unor 
obiective economice sau social cultu
rale, la amenajarea și înfrumuseța
rea arterelor de circulație, amenaja
rea de noi parcuri și zone verzi. In 
bilanțul realizărilor obținute pe județ 
în întrecerea patriotică se 
rezultate remarcabile, 
pină acum un volum 
valoare de peste 156 milioane 
față de 120 milioane lei, cit a repre
zentat angajamentul anual.

înscriu 
realizîndu-se 

de lucrări în 
lei,

a studenților
9

dente pentru a Înscrie. Dar Fortuna 
suride tot timișorenilor, care prin a- 
celași Duță transformă o lovitură li
beră de la 30 m. Este 6—0. Spectrul 
infringerii la scor îi determină pe 
bucureșteni să acționeze și mai ho- 
tărît și cu 15 minute înainte de final 
ei reduc handicapul in urma trans
formării de către Nica a unei lovi
turi libere de la 35 metri. Timișorenii 
revin in atac, ciștigă majoritatea tu
șelor și grămezilor, dar nu mai reu
șesc să înscrie. Deci, scor final : 
6—3 pentru „U“ Timișoara.

Prin acest rezultat. Universitatea 
Timișoara iși confirmă calitatea de 
lider in clasament, fiind singura for
mație care a obținut victoria in toate 
cele patru etape disputate pină acum.

Alte rezultate : Știința Petroșani— 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Rulmentul Bir- 
lad — Agronomia Cluj 20—3 ; Glo
ria — Sportul Studențesc 7—7.

PLOAIE Șl RUGBI
Pe stadionul Ghencea s-a desfășu

rat tradiționalul derbi Steaua—Gri- 
vița Roșie. Porniți oarecum favoriți, 
îndeosebi prin prisma evoluțiilor de 
pină acum, steliștii au început jocul 
destul de crispați. După numai citeva 
minute, grivițenii se instalează in 
jumătatea de teren a partenerilor lor 
de intrecere și par hotăriți să lupte 
pentru fiecare metru pătrat de te
ren. Jocul se desfășoară mai mult 
pe Înaintare, cu mingea jos și cu lo
vituri in tușă. Nu de puține ori, cei 
de la Grivița Roșie ajung in apropie
rea buturilor steliste. Aici, însă, ele
vii Iui Cosmânescu acționează cu 
foarte multă energie și reușesc să 
iasă de fiecare dată de sub presiu
ne. Acest „dialog" între înaintarea 
grivițeană și riposta hotărîtă a Stelei 
se reia și se repetă mereu în timp 
ce ploaia acoperă cu bălți numeroase 
porțiuni ale spațiului de joc. Culorile 
echipamentului se disting din ce în 
ce mai greu, din cauza deselor rosto
goliri pe terenul desfundat, de multe 
ori ai impresia că se plachează com- 
ponenții aceleiași echipe între ei : 
meciul continuă insă și prima repriză 
ia sfirșit cu rezultatul de 0—0. După 
pauză, „XV"-le stelist intră mai de-

cis în joc, incursiunile spre buturile 
grivițene sint tot mai dese, Radu 
Durbac, și ieri foarte bun, ciștigă 
teren prețios prin mingi lungi in 
tușe. Liniile de inaintare ale Stelei 
incep să-și aducă aminte că nu de 
puține ori au înclinat in favoarea 
echipei lor multe meciuri. Și, într-o 
acțiune pe centru, unul dintre jucă
torii grivițeni ezită la o minge in 
apropierea buturilor proprii, Posto- 
lache se aruncă peste balon și 4—0 
pentru Steaua. Vâzindu-se condusă 
după ce a dominat teritorial cea mai 
mare parte din meci, Grivița revine 
in atac. Ploaia se întețește, plouă 
torențial, se scurg minutele fără ca 
scorul să se modifice. Iată insă că 
nu mai sint decit 5 minute, Grivița 
este în apropierea buturilor steliste, 
o minge ca multe altele, dar grivi- 
țeanul Vlad Dumitrescu nu e de a- 
cord, o urmărește și... 4—4, scor cu 
care se încheie meciul. Jucătorii 
ambelor echipe au jucat cu multă 
ambiție, distingindu-se dintre ei Giu- 
giuc, Gh. Mircea, Postolache, Șerban 
și Durbac, de la Steaua, Radu De- 
mian, Țibuleac, Atanasiu și Simion 
de la grivițeni.

Pavel DUMITRESCU Din noul peisaj gălăfean

De la C. E. C
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut celor inte
resați că, în vederea participării 
la tragerea la sorți pentru tri
mestrul IV/1971 a libretelor de 
economii cu dobindă șl cîștigurl 
în autoturisme, pot depune au- ■ 
mele necesare pină la data de 30 
septembrie a.c., inclusiv.

De asemenea, pină la aceeași 
dată se pot efectua și depunerile

pe libretele de economii pentru 
turism, necesare participării la 
tragerea la sorți pentru ultimul 
trimestru al anului curent.

In afara cîștigurilor In auto
turisme și, respectiv, a dștiguri- 
lor constînd în excursii In stră
inătate, Casa de Economii șl 
Consemnațiunt acordă depunăto
rilor pe aceste librete de eco
nomii și DOBÎNZI.

DIN TOATE SPORTURILE
CU DOUA RUNDE ÎNAINTE DE 

TERMINAREA TURNEULUI IN
TERNAȚIONAL DE ȘAH DE L 
VARNA, in clas;1.mont conduce ma
rele maestru sovietic Vasiukov cu 10 
puncte și o partidă întreruptă, urmat 
de Florin Gheorghiu (România) 10 
puncte, Smejkal (Cehoslovacia) 8 
puncte și o partidă întreruptă, Spa- 
sov (Bulgaria) 7,5 puncte, Bobo’țov 
(Bulgaria) 7 puncte etc. In runda a 
13-a, Florin Gheorghiu l-a Învins pe 
Pachmann.

LA
la categoria muscă s-a clasat polo
nezul Smalcerz cu 340 kg la totalul 
celor trei stiluri. Locul doi a revenit 
maghiarului Holzreiter, iar medalia 
de bronz japonezului Ueki.

LA BRNO s-a disputat întilnirea 
internațională amicală de baschet 
dintre echipa locală Zbroiovka și for
mația bulgară Lyskov Iambol. După 
ce la sfirșitul timpului regulamentar 
de joc scorul era egal : 94—94, In
prelungiri, victoria a revenit baschet- 
baliștilor bulgari scorul de
108—106.

LA LIMA au început campionate
le mondiale de haltere. Pe primul loc

luptătorii de „libere* șî-au reluat întrecerile din campionat : Ion Arapu 
(Steaua), învinge pe Vasile Rusu (Dunărea Galați), în etapa disputată ieri

MECIURILE DIN CEA DE-A 9-A 
ETAPA A CAMPIONATULUI EN
GLEZ de fotbal s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : Chelsea — Derby 
1—1 ; Everton — Arsenal 2—1 ; 
Leeds — Liverpool 1—0 ; Leicester — 
Sheffield United 0—1 ; Manchester 
United — West Ham United 4—2 ; 
Newcastle — Wolverhampton *2—0 ; 
Nottingham Forest — Manchester 
City 2—2 ; Tottenham — Crystal Pa
lace 3—0. în clasament conduce 
Sheffield United cu 16 puncte, urma
tă de Manchester United — 14
puncte.

A 31-A EDIȚIE a turului ciclist al 
provinciei Latium a fost ciștigată de 
italianul Franco Mori, cronometrat 
pe distanța de 226 km cu timpul de 
5h 46'. Pe locul doi la 3” a sosit da
nezul Ole Ritter, dar pe locul trei la 
ITO” suedezul Thomas Pettersson.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI 
pentru amatori a continuat cu etapa 
a treia, Albi — Mende (209 km), ciș- 
tigată de olandezul Fedor den Hertog 
în 5h 54’24”. Pe locul doi la 11 mi
nute 32” a sosit francezul Ovion. In 
clasamentul general conduce Hertog, 
secundat de spaniolul Malero la 
10'52”.

INTR-UN MECI INTERNAȚIO
NAL amical de fotbal, disputat la 
Moscova, selecționata U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 5—0 (3—0) repre
zentativa Indiei.

ECHIPA BULGARA DE HOCHEI 
PE GHEATA T.S.K.A. SOFIA, care 
se pregătește în U.R.S.S., a susținut 
un meci de verificare cu formația da 
tineret a clubului T.S.K.A. Moscova. 
Au învins hocheiștii bulgari cu sco
rul de 5—3 (0—1, 4—0, 1—2).

ECHIPA OLIMPICA DE HOCHEI 
PE GHEAȚA a U.R.S.S. și-a început 
turneul în Finlanda, jucînd la Hel
sinki cu formația locală „lukerit". 
Victoria a revenit hocheiștilor sovie
tici cu scorul de 9—1 (1—1, 3—0, 5—0).

încă o victimă a curse
lor profesioniste de 
automobilism : englezul 

Peter Hawtin
Cursele profesioniste de auto

mobilism continuă să facă vic
time in rindul piloților. Sîmbătă 
pe circuitul de la Oulton Park 
(Cheshire) automobilul „Coo
per**, condus de englezul Pe
ter Hawtin, a derapat ieșind de 
pe pistă în cel de al patrulea 
tur. Din cauza șocului violent 
mașina s-a sfărimat și a luat 
foc. Pină au ajuns echipele de 
ajutor, pilotul Hawtin a decedat.

CURSA CICLISTA DE ȘASE ZILE 
de la Londra a fost marcată chiar 
din primele 24 de ore de numeroasa 
accidente și abandonuri. Astfel, o- 
landezul Loevesijn, campion mondial 
de viteză, belgianul Theo Verscueren 
și englezul Hugh Porter antrenați 
intr-o mare busculadă au suferit ră
niri serioase și au fost internați în 
spital. Americanul Jackie Simes s-a 
retras din cursă declarlnd că proba 
este mult prea riscantă.

In clasament după 24 de ore con
duce perechdk Post (Olanda), Sercu 
(Belgia).
TURNEUL INTERNAȚIONAL MAS

CULIN DE ȘAH DE LA ALBENA 
(Bulgaria) a luat sfîrșit cu victoria 
maeștrilor bulgari Petr Arnaudov, 
Sarkis Bohosian și Nikolai Radev, 
care au totalizat fiecare cite 7.5 
puncte din 11 posibile. Pe locul patru 
cu 7 puncte s-a clasat maestrul ro
mân Ghlzdavu, iar pe locul cinci en
glezul Cafferty — 0 puncte.



viața internațională

Vietnomul de »ud. Luplotori oi forțelor patriotica desfoșurind un atac în 
regiunea Quong Tri

ÎNCHEIEREA MI/OMim DINTRE DEEEGATIIIE C.C. 
Al PARTIDUIUI CELOR CI MUNCESC DIN VIETNAM 

SI P. C. DIN JAPONIA
HANOI 19 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunța că, la invitația Co
mitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, o delegație 
a Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Centra! al partidului, a făcut o vizită 
de prietenie in R. D. Vietnam, intre 
10 și 18 septembrie, și a avut con
vorbiri cu o delegație a Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, con
dusă de Le Duan, prim-secretar al 
Comitetului Central al partidului.

La încheierea vizitei, a fost dat pu
blicității un comunicat în care se a- 
rată că poporul vietnamez, umăr la 
umăr cu popoarele laoțian și cam
bodgian. Iși intensifică lupta împo
triva agresiunii S.U.A., pentru salva
rea națională, pentru a elibera sudul, 
a apăra și construi nordul socialist, 
pentru a trece la unificarea pașnică 
a țării.

Calea justă pentru rezolvarea pro
bleme: vietnameze, se subliniază in 
comunicat, este aceea ca Statele 
Unite să dea un răspuns serios la 
propunerea in șapte puncte a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re

publicii Vietnamului de Sud, să re- 
tragă prompt, complet și necondițio
nat din Vietnamul de sud, trupele 
lor și ale aliaților lor, să manifeste 
respect față de drepturile poporului 
vietnamez de a-și reglementa sin
gur propriile probleme, fără amestec 
din afară, și față de drepturile na
ționale fundamentale ale acestuia.

Cele două părți cer cu hotărire ca 
tratatul de securitate iapono-ameri- 
can să fie abolit, iar Okinawa să lie 
retrocedată imediat și necondiționat 
Japoniei ; ele iși exprimă opoziția 
față de renașterea militarismului ja
ponez.

Părțile constată cu satisfacție exis
tenta unor legături de solidaritate 
militantă și strinsă prietenie intre 
cele două partide și popoare și se 
angajează să consolideze in continu
are aceste bune relații, se arată in 
încheierea comunicatului.

★
Delegația Partidului Comunist din 

Japonia, condusă de președintele Pre
zidiului Comitetului Central. Kenji 
Miyamoto, a sosit la Moscova la 19 
septembrie, anunță agenția T.A.S.S.

„Dobîndirea conștiinței politice - o caracteristică 
a evoluției țarilor Americii Latine" 

UN INTERVIU AL MINISTRULUI DE EXTERNE PERUAN
LIMA 19 (Agerpres). — „Actuala 

evoluție a țărilor latino-americane 
are o caracteristică pe care o consi
der substanțială. Aceasta este dobin- 
direa conștiinței politice ce cuprinde 
întregul continent latino-american 
st care, noi sperăm, va defini, o dată 
pentru totdeauna, adevăratul rol al 
Americii Latine in relațiile interna
ționale, In lupta împotriva depen
denței și pentru accelerarea propriei 
dezvoltări'- — afirmă, intr-un inter
viu acordat revistei iugoslave „Mej- 
dunarodna Politika", ministrul de 
externe peruan. Edgar do Mercado 
Jarrin.

Referindu-te la problemele privind

evoluția situației interne din țara sa, 
Jarrin a declarat că „guvernul pe
ruan a întreprins eforturi majore in 
ultimii trei ani pentru a transforma 
baza economică și socială a țării, 
deoarece aceasta reprezintă o condi
ție indispensabilă și singura cale de 
a atinge nivelul de dezvoltare șl de 
prosperitate de care are nevoie po
porul peruan". In ce privește măsu
rile de politică externă ale guver
nului peruan, Jarrin a subliniat că 
ele urmăresc „consolidarea procesu
lui de afirmare a independenței și 
suveranității care va permite o de
plină libertate de acțiune".

încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării constituie un obiectiv 
esențial, de realizarea căruia depind însăși menținerea păcii și securității in 
lume, crearea condițiilor ca toate națiunile să-și poată consacra munca și 
capacitatea creatoare progresului lor material și spiritual. în legătură cu 
aceasta, la Haga a avut loc recent o sesiune a Academici de drept internațio
nal consacrată cu precădere problemelor scoaterii războiului in afara legii și 
înfăptuirii dezarmării. Pe această temă am solicitat opinia a două dintre 
personalitățile invitate să conferențieze in cadrul sesiunii : ALVA MYRDAL. 
ministru pentru problemele dezarmării in guvernul suedez, și ALFONSO 
GARCIA ROBLES, reprezentantul permanent al Mexicului la Națiunile Unite.

— Ce ne puteți spune despre 
raportul care există in prezent 
între negocierile de dezarmare 
și evoluția cursei înarmărilor ?

Alva Myrdal : Pretutindeni în 
lume oamenii se mulțumesc să zi ro
bească — un zimbet plin de amără
ciune — atunci cind citesc in ziare că 
organismul de la Geneva și-a reluat 
lucrările pentru a discuta — din nou 
— despre dezarmare, in timp ce știri
le publicate in aceleași ziare fac cu
noscută trista realitate a escaladei 
primejdioase a cursei înarmărilor. 
Căci, este un lucru cunoscut că deși 
se desfășoară de atiția ani, ne
gocierile de dezarmare s-au soldat 
cu rezultate foarte modeste, că ele 
nu au dus nici la oprirea cursei înar
mărilor și nici la reducerea arma
mentelor. O comparație intre rubrica 
„debit* și rubrica . credit" in con
tabilitatea armameirelor .. de ;.l’- 
fel, cit se poate de semnificativă. 
Este suficient să amintesc, de pilda, 
că intre 1962—1970 cheltuielile pen
tru înarmare au crescut cu 70 la sută, 
fiind estimate in prezent la astrono
mica cifră de 204 miliarde dolari. 
Aceasta vorbește de la sine despre 
adincirea discrepanței dintre obiecti
vele și rezultatele tratativelor de 
dezarmare.

— Ce rol atribuiți, tn acest 
context, rezoluției adoptate . la 
cea de-a XXV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. in lega-

cum nu se poate mai bine în evidență 
consecințele profund periculoase și 
total nefaste ale cursei inarmârllor 
asupra vieții politice, economice și 
sociale ale întregii omeniri. România

rurâ cu consecințele economice 
ale cursei înarmărilor ?

Alfonso Garcia Robles : Personal. 
Bint de părere că această rezoluție a- 
doutată de Adunarea Generală, din 
inițiativa României, se va dovedi 
foarte utilă. Sint sigur că raportul 
grupului de experți desemnat de 
șecretarul general al O.N.U. va pune

agențiile de presă transmit:
In urma tratativelor pur

tate la Lagos de repre«ntanW 
ai guvernului federal al Nigeriei și ai 
companiilor petroliere italiene și 
americane care operează in această 
țară, au fost încheiate acorduri po
trivit cărora Nigeriei ii revine o trei
me din acțiunile acestor companii. Tn 
declarația guvernamentală dată pu
blicității cu acest prilej, se arată că 
aceste acorduri sini menite să asigure 
o participare mai eficientă a Nigeriei 
la activitatea de extragere a petrolu
lui și că guvernul de la Lagos este 
hotărit să continue această politică in 
viitor.

Li Sien-nien, ««premier >i 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
l-a primit pe Anthony Wedgwood 
Benn, fost ministru al tehnologiei in 
guvernul laburist, care se află intr-o 
vizită la Pekin. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

Șefii de stat ai Egiptnlui, 
Libiei și Siriei “ vor intllni la 
Cairo la 28 septembrie și nu la 26 
septembrie, cum se anunțase ante
rior, menționează ziarul „Al Ahram" 
in ediția sa de duminică. Reuniunea 
are ca obiect punerea la punct a unui 
program de aplicare a Constituției 
Federației Republicilor Arabe, recent 
adoptată.

0 delegajie parlamentară 
bslnitmâ conclusă președintele

Senatului, Paul Strye, a făcut o vizită 
in Uniunea Sovietică, la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S. Cu acest 
prilej, oaspeții au avut întrevederi cu 
președinții celor două camere ale 
Sovietului Suprem, cu deputați ai 
Sovietului Suprem și cu alte persoane 
oficiale cu care au purl at discuții re
feritoare la relațiile dintre cele două 
țări, relatează agenția T.A.S.S.

Președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, a sosit intr-o 
vizită in Maroc, la invitația șefului 
stalului marocan, regele Hassan al 
II-lea. Tn cursul unei conferințe de 
presă, ținute cu acest prilej, președin
tele senegalez a precizat că va exa
mina cu oficialitățile marocane pers
pectivele cooperării dintre cele două 
țâri și. in mod special, modalitățile 
de intensificare a schimburilor co
merciale bilaterale.

Prințul Albert al Belgiei, 
care a condus o delegație economică 
a țării sale intr-o vizită in Iugoslavia, 
a părăsit Belgradul — informează 
agenția Taniug. La încheierea vizitei, 
a fost dat publicității un comunicat 
comun, in care se arată că in timpul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme ale relațiilor economice reci
proce, precum și o serie de alte pro
bleme de interes comun. Discuțiile 
au relevat dorința părților de a in
tensifica comerțul dintre Iugoslavia 
și Belgia și dc a adopta măsuri prac
tice in această direcție, de a promo
va colaborarea tehnico-industrială în 
vederea stimulării legăturilor econo
mice — se spune în comunicat.

A 28-a ediție a tirgului 
intem „Toamna '71" s a d«- 
chis duminică la Poznan. Oferta glo
bală se cifrează la peste 45 de mili
arde de zloți, produsele expuse fiind 
destinate aprovizionării pieței interne 
în ultimul trimestru al acestui an și 
în prima jumătate a anului viitor. Tn 
cadrul unei conferințe de presă, 
Edward Sznajder, ministrul polonez 
al comerțului interior, a apreciat po
zitiv ritmul in care se desfășoară 
aprovizionarea pieței cu produse care 
să corespundă cerințelor consumato
rilor, atit sub aspectul cantității, cit 
și al calității. El a arătat că In 1971 
valoarea acestor livrări va fl cu 8,7 
la sută mai mare, comparativ cu anul 
trecut.

Lista noului guvern al 
Republicii Arabe a Yeme- 
nulul * *ost comunicată slmbă- 
tă seara de Mohsen el Ainl, însărcinat 
cu această misiune de șeful statului, 
Abdel Rahman al Iriani. Pe lingă 
funcția de premier, Mohsen el Ainl 
deține și portofoliul ministerului de 
externe. In fruntea ministerului de 
interne a fost numit Ibbrahim Hamdi, 
iar a celui de finanțe Abdel Kerim 
Achi. După cum se știe, vechiul gu
vern, prezidat de generalul Amri, a 
demisionat la 2 septembrie în urma 
unor divergențe ivite intre șeful sta
tului și fostul premier.

Complexul minier de la Khneifiss - 
rod al cooperării economice 

româno-siriene

Vizita
lui Erich Honecker 

și Willi Stoph 
in R. P. Polonă

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. anunță că, la invitația iui 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și a lui Piotr Jarosze- 
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, la Varșovia au 
sosit intr-o vizită de prietenie Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți condu
cători ai R. D. Germane.

PLENARA C.C.
AL P. C. FINLANDEZ

.HELSINKI 19 (Agerpres). — La 
Helsinki, au luat sfirșit lucrările ple
narei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Finlandez. Timp de 
două zile, plenara a dezbătut proble
me privind situația internațională și 
situația politică internă, precum și 
probleme referitoare la pregătirea 
celui de-al 21-lea congres al parti
dului.

Plenara a adoptat declarația „Pen
tru asigurarea păcii și securității po
poarelor". in care se subliniază, prin
tre altele, că propunerea țărilor so
cialiste privind convocarea conferin
ței general-europene in problemele 
securității și colaborării pe continent 
găsește un larg sprijin in rindurile 
popoarelor europene. Partidul Comu
nist Finlandez cheamă guvernul să-și 
intensifice activitatea in scopul inau
gurării cit mai repede cu putință, la 
Helsinki, a convorbirilor la nivel de 
ambasadori in vederea convocării 
conferinței europene.

pririi cursei înarmărilor și realizării 
unor progrese concrete pe calea 
dezarmării, cheltuielile militare vor 
crește tot mai mult in acest deceniu, 
absorbind uriașe bogății materiale, 
însemnate eforturi și resurse intelec
tuale.

— Care sint la ora actuală, 
după opinia dv., principalele im
perative in domeniul dezarmă
rii ?

Alva Myrdal : Problema crucială 
în timpul dezarmării o constituie, 
după opinia mea, limitarea și elimi-

Recent, la Havana s-a deschis o expoziție românească de cărți, discuri și 
artizanat. în fotografie : vizitatori în fața standurilor cu cărți

JACQUES RUEFF: „Planul
urmărind instituirea unei
monede unice a „celor șase" 

se sprijină pe iluzii"
ROMA 19 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului italian 
„Corriere della Sera", cunoscutul 
economist francez prof. Jacques 
Rueff exprimă rezerve asupra „pla
nului Werner" (plan care preconi
zează crearea unei unitțni economice 
și monetare a „celor șase”) și asupra 
eficacității parităților fixe pentru a 
rezolva actuala criză monetară inter- 
occidentală. „Planul Werner, tinzind 
la instituirea unei monede unice a 
„celor șase", se sprijină pe iluzii", 
afirmă Rueff, conchizind că o even
tuală unitate monetară realizată pe 
baza acestui plan „va dura doar pînă 
la prima furtună".

Greva texliliștilor uru- 
Quoysnî care a ^urat peste ° lună, 
s-a încheiat cu victoria muncitorilor. 
A fost semnat un acord cu patrona
tul, potrivit căruia salariul va fi spo
rit și vor fi satisfăcute și alte reven
dicări ale greviștilor.

Inundații in Bengalul de 
vest și Bihar. Ploile musonice 
care s-au abătut în ultimele zile asu
pra Bengalului de vest au provocat 
inundații in urma cărora aproximativ 
100 de persoane și-au pierdut viața, 
indică surse oficiale din Calcutta. Pe 
de altă parte, mai multe sute de per
soane din statul Bihar, care reveni
seră de numai cîteva zile la locuințele 
lor inundate de apele Gangelui, au 
fost obligate să le părăsească din nou 
ca urmare a creșterii bruște a nive
lului apelor. Potrivit unor date provi
zorii, aproximativ 25 de milioane de 
locuitori din cele două state mențio
nate au avut de suferit de pe urma 
acestor inundații fără precedent.

a se pune imediat capăt cursei înar
mărilor nucleare, a se inceta, o dată 
pentru totdeauna, orice explozie nu
cleară reprezintă obiective pentru a 
căror traducere in fapt trebuie să se 
depună toate eforturile. De altfel, 
consider că a sosit timpul ca in Co
mitetul de la Geneva să înceapă ne
gocieri concrete asupra problemei 
prioritare a dezarmării nucleare și 
aceasta cit mai curind posibil. De a- 
semenea, merită a fi discutate în con
tinuare, atit în Comitetul de la Ge
neva, cit și in Adunarea Generală, o 
serie de măsuri parțiale de dezar
mare cum ar fi : demilitarizarea

UN IMPERATIV AL LUMII CONTEMPORANE

Măsuri practice, efective, 
pentru încetarea cursei Înarmărilor, 

pentru înfăptuirea dezarmării
Convorbire cu Alva MYRDAL, ministru pentru problemele dezarmării în guvernul suedez, șl 

Alfonso GARCIA ROBLES, reprezentantul permanent al Mexicului la Națiunile Unite

poate ,-ă se felicite, după părerea met, 
de a fi luat această inițiativă, care va 
reprezenta pentru Comitetul de dezar
mare un stimulent in plus. Conclu
ziile raportului vor confirma, de alt
fel. fundamentarea ideii exprimate 
in Adunarea Generală și in Comitetul 
de la Geneva că fără măsuri energi
ce, adoptate neintîrziat, în direcția o-

narea graduală a armelor nucleare. 
Tn ultimul său anuar, Institutul in
ternațional de cercetări asupra păcii 
din Stockholm arăta că stocul to
tal de arme nucleare reprezintă 
in prezent zeci de mii de arme 
cu o forță de distrugere echivalentă 
cu 15 tone T.N.T. (dinamită) de fie
care persoană de pe glob. Iată de ce

fundului mărilor și oceanelor, crea
rea de zone libere de arme nucleare 
etc.

Alfonso Garcia Robles : în ace
lași timp, nu trebuie Ignorat obiec
tivul final pe care îl reprezintă de
zarmarea generală și totală sub un 
control internațional eficace. Dezar

marea generală și totală reprezintă 
mijlocul cel mai sigur de a spori 
securitatea internațională și de a con
solida pacea, de a asigura progresul 
economic și social al națiunilor.

— In legătură cu măsurile 
parțiale de dezarmare, am dori 
să știm cum apreciafi inițiative
le privind crearea de zone li
bere de arme nucleare, in gene
ral, in Europa și in special in 
regiunea Balcanilor ?

Alfonso Garcia Roblcs : Expe
riența pe care noi am făcut-o in A- 
merica Latină, semnind la capătul 
unor îndelungi eforturi Tratatul de 
la Tlatelolco. prin care continentul 
Latino-american a devenit prima zonă 
populată liberă de arme nucleare, a 
demonstrat, după părerea mea, nu 
numai posibilitatea înfăptuirii unui 
asemenea obiectiv, dar și importanța 
ea, deloc de neglijat, în preocupările 
îndelungi și stăruitoare ale popoare
lor de a elimina pentru totdeauna 
din viața omenirii spectrul lui Marte, 
de a realiza dezarmarea. In decursul 
anilor am asistat, știm cu toții, Ia 
inițierea a numeroase propuneri pri
vind denuclearizarea unor zone atit 
din Europa, cit și de pe alte conti
nente. Trebuie să vă spun că am ad
mirat perseverența cu care guvernul 
român s-a pronunțat și continuă să 
se pronunțe pentru crearea unei ase
menea zone in Balcani, precum și in
tensa activitate pe care o desfășoară 
In acest 6cop. Aceasta este o contri
buție proprie a țării dv. in cadrul 
eforturilor generale îndreptate spre 
Înfăptuirea dezarmării.

Alva Myrdal : Cred că nu gre
șesc cu nimic dacă afirm că țara dv. 
este unul dintre cei mai activi mem
bri ai Comitetului de dezarmare de 
la Geneva. Discursurile reprezen
tanților României sint Întotdeauna 
urmărite cu interes. Noi am con
lucrat rodnic in cadrul comitetu
lui cu reprezentanții dv. și pot să vă 
spun că apreciem mult această co
laborare destinată să servească nobi
lului țel al dezarmării.

Radu BOGDAN

Zilele trecute, la Khneifiss a 
avut loc, așa cum s-a anunțat, fes
tivitatea de punere in funcțiune a 
primului complex minier al Siriei. 
Important obiectiv economic, desti
nat valorificării bogatelor resurse 
de fosfați din zona respectivă, com
plexul de la Khneitiss a fost reali
zat in cooperare cu România.

Participarea la realizarea acestui 
obiectiv constituie o expresie eloc
ventă a politicii consecvente a țării 
noastre de simpatie și solidaritate 
cu popoarele arabe, cu eforturile lor 
pentru dezvoltare de sine stătătoare, 
pentru punerea in valoare a uriașe
lor resurse naturale de care dispun, 
in vederea accelerării progresului 
lor economic și social.

In cadrul festivității de la Khnei- 
fiss, organizată sub patronajul pre
ședintelui Republicii Arabe Siria, 
Havez Assad, gazdele au relevat în
semnătatea acestui obiectiv pentru 
economia siriană, au avut cuvinte 
de caldă apreciere față de colabo
rarea româno-siriană, aducind elo
gii specialiștilor români pentru con
tribuția la realizarea complexului 
minier. Muncitorii șl tehnicienii, 
numeroșii locuitori ai oazelor din 
împrejurimi au subliniat cu apla
uze cuvintul de salut rostit la a- 
ceastă festivitate de șeful delega
ției române, loan Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, scandind In repetate rln- 
duri : „Trăiască prietenia siriano- 
română !“

Khneitiss este un loc puțin cu
noscut, date fiind condițiile vitrege 
din această zonă deșertică. Studiile 
de prospectare ale specialiștilor au 
arătat că bogatul zăcămînt de fos
fați de aci, care se întinde pe o mare

suprafață, ar putea fl valorificat 
cu un inalt randament, atit pentru 
export cit și pentru necesitățile pro
prii. Complexul industrial, care a 
fost dat acum in exploatare, va per
mite obținerea a 500 000 tone de mi
nereu brut anual. Totodată, insta
lația de preparare a fosfaților va 
furniza anual 300 000 tone de con
centrate fosfatlce de calitate supe
rioară.

Complexul minier de la Khnel- 
fiss se înscrie astfel pe harta eco
nomică a Siriei ca un nou și im
portant obiectiv, pe linia eforturi
lor susținute ale poporului sirian da 
a-și dezvolta o economie proprie, 
independentă, de a-și vedea Împli
nite aspirațiile sale de pace șl 
progres.

Momentul inaugural a confirmat 
aprecierile deosebit de favorabile 
la adresa instalațiilor românești 
Încă in faza probelor tehnologice, 
cind au fost realizați principalii pa
rametri proiectați. In acest sena 
ministrul petrolului, electricității și 
resurselor minerale, dr. Moustafa 
Haddad, alte personalități siriene 
au reliefat, in timpul convorbirilor 
purtate cu delegația română, Înalta 
calitate a utilajelor românești, com
petența și hărnicia specialiștilor 
noștri dovedite în timpul lucrărilor 
de montare și dare în exploatare a 
complexului minier. Cu ocazia a- 
cestor convorbiri au fost examinate 
totodată posibilitățile de lărgire a 
cooperării româno-siriene in dome
niul minier și al petrolului. In am
plele reportaje publicate de presa 
siriană despre festivitățile de la 
Khneitiss au fost evocate bunele re
lații de colaborare statornicite în
tre specialiștii români și colegii lor 
sirieni.

LA 21 SEPTEMBRIE

3,3 milioane de danezi in fața urnelor
COPENHAGA 19 (Agerpres). — La 

21 septembrie, în Danemarca vor 
avea loc alegeri generale anticipate. 
După cum s-a anunțat, actuala 
coaliție guvernamentală, condusă de 
Hilmar Baunsgaard, presată de anu
mite greutăți interne, a hotărit orga
nizarea de noi alegeri înainte de ter
men cu patru luni. Ultimele alegeri 
legislative daneze au avut loc in ia
nuarie 1968, soldîndu-se cu infringe- 
rea neașteptată, a Partidului social
democrat.

Cei 3,3 milioane de alegători da
nezi sint chemați in fața urnelor 
pentru reînnoirea celor 179 de man
date ale Folkelingului (parlament). 
Actuala coaliție guvernamentală po
sedă 98 de mandate in parlament, iar 
opoziția, in cea mai mare parte con
stituită din social-deniocrați, dispune 
de 81 de mandate. Singura alterna

tivă, tn cazul unul eșec al revenirii 
la putere a actualei coaliții, alcătuită 
din partidele radical-liberal, conser
vator și liberal-agrarian, ar fi un 
guvern minoritar social-democrat, 
prezidat de Otto Krag.

★
In capitala Danemarcei a avut loo 

o mare demonstrație de protest îm
potriva aderării țării la Piața co
mună. Luind cuvintul cu acest prilej, 
președintele sindicatelor marinarilor 
danezi a declarat că intrarea țării In 
Piața comună va duce in mod inevi
tabil la o creștere a șomajului In 
rindurile oamenilor muncii și la pau
perizarea micilor meseriași. El a sub
liniat necesitatea consolidării tuturor 
forțelor progresiste angajate in lupta 
împotriva încercărilor de a atrage 
Danemarca în Piața comună.
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1 Va deveni Marea
I de Azov un lac ?
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Nave de cercetări so
vietice, avind la bord 
specialiști in probleme
le hidrologiei, brăzdea
ză apele Mării de Azov 
intr-o misiune neobiș
nuită — aceea de a sta
bili dacă există posibi
litatea de a o despărți 
de Marea Neagră. În
făptuirea acestui pro
iect hidrotehnic cu to
tul ieșit din comun a 
devenit necesar datori
tă faptului că nevoile 
de apă pentru agricul
tură și industrie din 
riurile care sc varsă in 
Marea de Azov sint atit 
de mari, incit există 
primejdia unei schim
bări a echilibrului între 
afluxul de apă dulce și 
cea sărată — care pro
vine din Marea Nea
gră. Mărirea in conti
nuare a concentrației 
de sare ar putea pune 
in primejdie existența 
unor valoroase specii 
de pești.

Se pune problema de 
a stabiliza conținutul 
de sare prin micșora
rea afluxului de apă 
sărată din Marea Nea
gră. Schimbul controlat 
de apă intre cele două 
mări va permite să se 
obțină scăderea conți
nutului de sare, mer- 
gind chiar — in caz de 
nevoie — pînă la de-

sărarea totală a apelor 
Mării de Azov. In acest 
scop, se ia In conside
rare construcția unul 
baraj în strîmtoarea 
Kerci, care ar urma să 
aibă o lungime de 400 
metri.

Cea mai adîncă 
mină de bauxită

Teatru 
profesionist 

in uzină
Orașul Polawy, situat 

la 150 km de Varșovia, 
găzduiește primul tea
tru de profesioniști din 
Polonia care funcțio
nează in cadrul unei 
întreprinderi industria
le. Trupa este formată 
din absolvenți ai Școlii 
superioare de teatru 
din Varșovia. Marele 
combinat chimic din 
Polawy a asigurat lo
calul și locuințele pen
tru colectivul teatrului, 
fondurile necesare fi
ind furnizate de Minis
terul Industriei Chi
mice. Fină acum au 
fost prezentate patru 
piese din repertoriul 
internațional și polo
nez. In pofida unor 
greutăți inerente orică
rui început, bilanțul 
primului an de activi
tate este promițător, 
succesele obținute re- 
prezentind o răsplată 
binemeritată pentru 
sirguința entuziaștilor 
actori.

ln munții Bakony din 
R. P. Ungară a fost 
dată în exploatare o 
nouă mină de bauxită, 
care va produce anul 
acesta 250 000 tone mi
nereu, cea mai întinsă 
și cea mai adîncă mină 
de acest fel din Europa. 
Pentru a face posibilă 
exploatarea ei a fost 
necesar să se coboare 
nivelul apelor carstice 
și să fie elaborată o 
tehnologie specială. A- 
nul viitor, producția 
minei va atinge, potri
vit estimărilor, pînă la 
400 000 tone minereu.

Acrobații 
la mare 
înălțime

Se pare că avionul 
devine un mijloc pre
ferat al acrobaților. 
Recent, un fachir in
dian a anunțat că va 
sări — fără parașută ! 
— dintr-un avion in al
tul, in condiții de zbor 
la mare înălțime. Un 
alt temerar, canadianul 
John Kazian (in foto
grafie) a trecut și la 
fapte. Iată-l in picioare 
pe aripa unui avion tn 
plin zbor deasupra ce
lebrei cascade Niagara.
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