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Zi de zi, oră de oră, 
cu toate forțele la

RECOLTAT Șl SEMANAT
Duminică, in intrcaca țară, timpul a fost excepțional de frumos. Pe cerul

senin, soarele a strălucit toata ziua. Au fost condiții deosebit de prielnice 
f nentru executarea lucrărilor agricole. Intrucil in cimp mai sint cantități foarte

mari dc produse : porumb, floarea-soarelui, legume, cartofi, această zi trebuia 
și a fost folosita din plin pentru recoltat și executarea celorlalte lucrări agri
cole de toamnă.

Cu sprijinul organelor și organizațiilor dc partid, al consiliilor populare 
•au fost întreprinse largi acțiuni pentru mobilizarea tuturor forțelor din agri- 

’ in vederea recoltării, transportului și deno- 
fărâ pierderi a porumbului, florii-soarcîui,

cultură, a mijloacelor dc transport 
ritârii intr-un termen scurt și

cartofilor, legumelor șl fructelor. Cooperatorilor și lucrătorilor din întreprin
derile agricole de stat li s-au alăturat, in această zi, la chemarea organiza
țiilor dc partid ia acțiuni dc muncă patriotică, numeroși salariați din între
prinderi și instituții, elevi și studenți. Tn felul acesta au putut fi strinsc 
cantități important-, de produse agricole, au crescut suprafețele insămințate 
cu culturi do toamnă. Este necesar ca in zilele care urmează să fie intensi
ficate și mai mult lucrările agricole de toamnă, incit în cel mal scurt timp 
întreaga recoltă din cimp să ajungă în magazii, iar semănatul cerealelor de 
toamnă să se încheie in limitele timpului optim și Ia un nivel agrotehnic 
ridicat.

BACĂU BUZĂU

Printre noutățile actua
lului an școlar, la loc de 
frunte se înscrie „ziua dc 
practică", inclu-a suptă- 
minai in planul de invâ- 
țâmint al anilor I—IV ai 
liceului de cultură gene
rală și al claselor IX-X 
ale școlii generale, 
una dintre măsurile me
nite să materializeze apli
carea in viață a progra
mului intensificării mun
cii ideologice, de educare 
comunistă a maselor a- 
d optat dc
partidului, in cadrul că
ruia asigurarea legăturii 
invătămintului dc viață, 
de producție, constituie 
un obiectiv de mare în
semnă tatc.

Cum a debutat activi
tatea practică a elevilor in 
noul an școlar ? Ne-am o- 
prit, pentru început, cu in
vestigațiile noastre in 
București, unde marele 
număr de școli și de uni
tăți industriale, care cola
borează la organizarea 
practicii elevilor, reliefea
ză o multitudine de mo
dalități și de inițiative de 
organizare a acestei im
portante activități școlare 
fie direct in fabrici și uzi
ne, fie in ateliere create 
recent în acest scop.

Un prim popas la fabri
ca „Tricotajul roșu". In 
atelierul de croit, elevele 
din clasa a IX-a A de la 
Școala generală nr. 128 lu
crează sirguincios la noul 
lor loc de muncă, fiecare 
pe lingă cite o munci
toare mai experimentată 
din atelier. Prima zi de 
muncă in producție a co
incis cu realizarea prime
lor sarcini de producție : 
sortarea cantitativă și 
calitativă a detaliilor 
componente de cămăși 
bărbătești și rochii pentru 
femei, din producția cu
rentă a atelierului. Și cu 
un prim schimb de expe
riență : aici, in atelier, au 
intilnit pe citeva din fos
tele colege — Paula Ale- 
xandrescu, Ecaterina Ta- 
che ș.a. — care în vară au 
absolvit clasa a X-a și 
apoi s-au angajat aici ca

Este

conducerea

Populația orășenească 
dă un sprijin substanțial

In toate cele 95 de cooperative a- 
gricole din județul Bacău s-a lucrat, 
ieri, din plin. Miilor și miilor de ță
rani cooperatori și mecanizatori care 
au ieșit la strinsul recoltei și semă
nat li s-au alăturat un mare număr 
ce muncitori, funcționari, cadre di
dactice și elevi din toate orașele ju
dețului. Cele 5 unități agricole din 
jurul municipiului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, bunăoară, s-au bucurat de 
ajutorul chimiștilor șl constructorilor 
din orașele de pe Valea Trotușului. 
La cooperativa agricolă din comuna 
Ștefan cel Mare cimpul era plin de 
oameni. împreună cu cooperatorii, lu
crau la recoltatul cartofilor peste 100 
de chimiști de la Borzești. Alături, 
pe alte tarlale, se recolta porumbul 
de pe suprafețele ce vor fi insămin
țate cu griu. Din urmă veneau me
canizatorii din secția condusă de Ion 
Timofte : 5 tractoare arau, iar alte 
4 discuiau terenul.

Aceeași muncă intensă am întil- 
n‘t-o și pe ogoarele cooperativelor 
agricole Mărgineni, Măgura, Letea- 
Veche, ca și la fermele de stat Să
rata și Ițești. în ajutorul cooperato
rilor și mecanizatorilor de aici au 
veniț peste 800 de elevi și cadre di
dactice din liceele Bacăului. Peste

tot se recoltau cartofii, sfecla de za
hăr, porumbul, legumele, se ara, se 
semăna. La Scorțeni, Berești-Tazlău, 
Tamași, Berești-Bistrița s-a semănat 
griu și secară. Ing. Cezar Duță, pre
ședintele C.A.P. din comuna Traian, 
ne spunea la ora prinzului ca s-a 
terminat de recoltat floarea-soarelui, 
iar mecanizatorii au insămințat 49 dc 
hectare cu griu și orz. La Buhuși, 
toate torțele au lost concentrate in 
grădina de legume. Peste 200 de ti
neri textiliști au venit să-i ajute pe 
cooperatori la strinsul roșiilor, ar
deilor, la scosul cartofilor. Primarul 
orașului, tov. Mihai Gheorghiță, aflat 
in mijlocul culegătorilor, ne-a infor
mat că prin munca patriotică a tex- 
tiliștilor și cooperatorilor din Buhuși, 
efectuată ieri, s-au strins 4 vagoane 
de cartofi, 20 de tone roșii, 20 tone 
varză și 30 tone gogonele pentru mu
rături.

De la comitetul județean de partid 
am aflat seara că, paralel cu recol
tarea unor mari cantități de produ
se, s-au executat arături pe o supra
față de 850 ha și s-a pregătit patul 
germinativ pe alte 3 100 ha.

G.heorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii

BRĂILA

La strînsul unui bun
comun recolta

Timpul favorabil folosit
din plin

muncitoare. Contactul cu 
munca din această fabri
că, di<n acest atelier le-a 
fost Înlesnit prin orele de 
activități productive in
troduse, încă din anul tre
cut, in programul claselor 
terminale ale școlii ge
nerale.

— Experiența de pînA 
acum nc-a ajutat să ne

folositor — și sub aspec- 
tuI însușirii unor deprin
deri practice, dar mai a- 
les al dezvoltării intere
sului și dragostei de mun
că — va fi lucrul lor di
rect In secțiile fabricii. 
Așa că acum am încredin
țat fiecare elevă unei 
muncitoare, alături de 
care va lucra, in schim-

Prima zi
de muncă
practică 
a elevilor

bucurește
raid anchetă

îmbunătățim modalitatea 
de organizare și desfășu
rare a pregătirii practice 
a elevilor școlii generale 
cu care conlucrăm — ne 
spune tovarășul Gheorghe 
Boghiu, șeful atelierului. 
Anul trecut a fost ame
najat in fabrică un ate- 
lier-școală în care elevele 
lucrau sub conducerea u- 
neia dintre tehnicienele 
noastre. Rezultatele au 
fost destul de bune, de 
vreme ce citeva fete s-au 
angajat să lucreze în con
tinuare la noi. Ne-am 
gindit însă că mult mai

SPORT

I

sau 
anul

buri de dimineață 
după-amiază, tot 
școlar.

Elevii din clasele a IX-a 
și a X-a ale acestei școli 
lucrează la „Inox". în 
școală, cu concursul fa
bricilor „Tricotajul roșu" 
și „Electromagnetica", 
s-au amenajat ateliere de 
croitorie și respectiv lăr 
cătușerie-electrotehnică și 
timplărie-traforaj in care 
vor efectua activități teh- 
nico-productive elevii din 
clasele V—VIII. „Vor că
păta astfel unele deprin
deri și priceperi de lucru

care le vor face apoi mult 
mai activă prezența iu 
producție, in fabrici și u- 
zine, cind vor fi in cla
sele a IX-a și a X-a, sau 
la liceu, ori la școala pro
fesională spre care se vor 
îndrepta" — ne spune di
rectorul școlii, prof, ton 
Preda. In atelierul de 
timplărie l-am văzut la 
lucru pe elevii din clasa 
a VI-a B. La prima lor 
oră de practică din acest 
an școlar făceau cunoș
tință cu uneltele specifi
ce. Intr-un colț ii aș
tepta prima comandă de 
„producție" : cileva scau
ne din școală care aveau 
nevoie de „reparație ge
nerală".

Un alt popas pe strada 
Tunari nr. 52, la atelie- 
rul-școală din sectorul 2. 
De fapt, este vorba de un 
complex de ateliere profi
late pe 6 secții de profe
sionalizare, fiecare amena
jate și îndrumate sub as
pect tehnic de către o uzi
nă sau întreprindere de 
profil : montaje electrice- 
eiectronice (uzina „Elec
tronica"), montaje electri
ce (cooperativa „Electro- 
bobinajul"), lăcătușerie- 
montaje (Fabrica de ele
mente automatizate), tim
plărie (C.I.L. Pipera), 
croitorie și tricotaje (coo
perativa „Muncă și artă"), i 
Aici vor lucra circa 1 300 1 
de elevi de la liceele L 
„Dimitrie Cantemir", ,.Spi- 
ru Haret", ..Zoia Kosmo- ț 
demianskaia" și de la i 
școlile generale nr. 24 și » 
26 din acest sector. I

— Concret, ce vor pro- i 
duce elevii in aceste ate- )

i

I 
i 
i

i

i

liere ?
— Piese și subansamble 

din producția curentă a • 
uzinelor sau întreprinde- ) 
rilor care patronează ate- i 
lierele sau chiar ale altor ’ 
unități economice — ne ț

Florlca , 
DINULESCU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Timpul 
a permis 
pe întreg 
să întrețină un _______ _
muncile campaniei de toamnă și in 
special la recoltatul legumelor, stru
gurilor, furajelor și porumbului, la 
eliberatul terenului și efectuarea in- 
sâmințărilor de toamnă. Același ritm 
susținut și participare masivă de oa
meni am intilnit duminică. în 27 de 
cpeperative agricole, printre care 

. I.‘ Lenin". Viziru, Ianca, Bertești, 
Chiscani, Lacu-Sârat. Plopu, Cuza 
Vodă și altele, cooperatorilor li s-au 
alăturat, intr-o amplă acțiune patrio
tică, peste 15 500 de elevi și alți mii 
de salariați de la întreprinderile și 
instituțiile din municipiul Brăila și 
de la celelalte din întregul județ.

La Chiscani, de pildă, două brigăzi 
de cimp cu peste 70 de cooperatori 
lucrau intens, de dimineața, cu 4 
combine la recoltatul florii-soarelui 
și porumbului. Lor le-au venit in a- 
jutor aproape 400 de salariați și elevi 
de la școala de cooperație și școala 
profesională UCECOM. cu tractoare 
cu remorci, autobasculante, camioane. 
Aceeași activitate am intîlnit-o și la 
cooperativele agricole Lacu-Sârat, 
Brăila, Tudor Vladimirescu și altele. 
Cooperatorilor de la Lacu-Sârat le-au

favorabil din ultimele zile 
membrilor cooperatori de 
cuprinsul județului Brăila 

ritm accelerat la

venit în ajutor 350 de salariați de la 
Fabrica de confecții Brăila și elevii 
școlii profesionale forestiere. Alți 
500 de elevi de la Școala profesionala 
„Progresul" au lucrat alături de 
cooperatori la recoltatul porumbului 
pe tarlaua C.A.P. Brăila. Aici, acți
unea a fost organizată din timp : de 
simbătă, delegați ai întreprinderilor 
și ai școlilor au venit să cunoască la
nurile cu porumb sau cu floarea-soa
relui pe care urmau să lucreze du
minică. Aceasta le-a permis ca la 
ora 7 să înceapă recoltatul.

In general, această acțiune a fost 
bine organizată. Am intilnit și unele 
aspecte care contrastau cu activita
tea harnică de pe fundalul acestei 
zile însorite de duminică. La Cazasu, 
elevii școlii din comună trebuiau să 
participe, alături de cooperatori, la 
culesul porumbului. Acțiunea nu a 
putut fi organizată deoarece de data 
aceasta au absentat cei 11 profesori 
care locuiesc la Brăila. în alte locuri 
au lipsit coșurile și mijloacele de 
transport. Sint lucruri de care e bine 
să se țină seama, pentru ca cei care 
vor ‘ ‘ ’ ’ ' ‘
văr

Soarele a intîmpinat duminică di
mineața pe ogoarele județului Buzău 
zeci de mii de oameni care au parti
cipat la ampie acțiuni pentru strin- 
gerea recoltei de porumb, organizate 
de comitetele comunale și orășenești 
ale partidului. 1 00J de salariați de la 
uzina mecanică și întreprinderea me
talurgică, lucrători ai instituțiilor din 
municipiul Buzău, precum și 1 400 de 
elevi de la liceele din Buzău, Rm. 
Sărat, Beceni, Pătirlagele, împreună 
cu 41 000 de cooperatori din toate cele 
148 de cooperative agricole de pro
ducție din județ, au recoltat porumb, 
struguri, legume. De asemenea, au 
continuat cu intensitate insămință- 
rile de toamnă. S-a remarcat prezen
ța. deosebit de numeroasă, a coope
ratorilor. Cam 70 la sută din efecti
vele brigăzilor de cimp și sute de 
membri cooperatori din sectoarele 
zootehnice au recoltat numai dumi
nică 7 500 tone 
gume, cantități 
Peste 2 0G0 ha... ........ .............. .......
La cooperativa agricolă Puiești, 600 de 
cooperatori au lucrat intens la recol
tarea porumbului. Ifrim Leaua, pre
ședintele cooperativei, ne spunea : 
„Noj mulțumim pentru ajutor, dar 
grosul trebij trebuie să-1 facem noi 
înșine, ziua și noaptea". De aceea, la 
cooperativele agricole de producție 
Puiești, Vilcele, Gherășeni, Brădeanu 
ziua de lucru s-a încheiat duminică 
spre seară. Bune rezultate au obți-’ 
nut cooperatorii de la Smeeni, Ru- 
șe(u și Brădeanu. care au reușit să 
recolteze peste 50 la sută din po
rumb și să insâmințeze peste 30 la 
sută din suprafața planificată.

O mare contribuție la stringerea 
recoltei au dat-o oamenii muncii de 
la oraș și elevii. La cooperativa a- 
gricolă de producție Rm. Sărat, 330 de 
elevi ai liceelor din oraș au recoltat 
porumbul de pe 43 ha. De asemenea, 
la Pogoanele, 200 de elevi au lucrat 
la depănușarea porumbului și la a- 
dunarea capitulelor de floarea-soa
relui. Tn comuna Vernești și la coo
perativa agricolă din Buzău au par
ticipat 500 salariați și elevi din mu
nicipiul Buzău, care au lucrat ală
turi de cei 1 200 de cooperatori. Re
zultatele ar fi fost mai bune dacă 
lucrul nu ar fi început tîrziu, în ju
rul orei 9,30, dacă celor care au ve
nit să culeagă porumbul li s-ar fi 
repartizat sarcini precise. Atit la 
Buzău, cit și la Vernești, zeci de oa
meni, timp de 2—3 ore, nu și-au găsit 
locul. Președinții și inginerii din coo
perativele agricole i-au lăsat să se 
descurce cum pot.

Acțiunile patriotice vor continua 
in fiecare dupâ-amiază in următoa
rele două săptămini — ne spunea 
tov. Gheorghe Milu. prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Bu
zău. Vom căuta să organizăm, cu aju
torul specialiștilor, mai bine munca-. 
Este un deziderat necesar, deoarece 
oamenii nu au venit să piardă tim
pul, ci să facă treabă".

Ca urmare a acțiunilor desfășurate, 
duminică seara porumbul era recol
tat de pe 16 000 ha. 20 la sută din su
prafață. iar semănăturile s-au efec
tuat pe 6 100 ha. adică 13 la sută.

FOTBAL. Dinamo, noul li
der al diviziei A

RUGBI. Derbiul a revenit 
echipei Grivlța roșie

CANOTAJ, 
valoare 
Snagov”

VOLEI. Astăzi încep 
turneele finale ale cam
pionatelor europene
Alte știri din țară și de 

peste hotare,

Rezultate de 
în „Regata

PRAHOVA

porumb, 150 tone le- 
mari de struguri etc. 

au fo-t insâmințate.
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veni in ajutor să poată intr-ade- 
să ofere un ajutor substanțial.

N. Gr.-MARĂȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Unii lucrează cu spor,
de vorbă

DINTRE OAMENII DE ȘIIINJ1
— factor important al dezvoltării

legăturilor de prietenie

Tn județul Prahova lucrările agri
cole sint mult rămase in urmă. De 
aceea, un mare număr de țărani coo
peratori au găsit de cuvi.n.a să fo
losească din plin timpul frumos de 
ieri la strinsul recoltei, la eliberarea 
terenului prevăzut pentru cultura 
griului, la pregătirea solului pentru 
insămințare. în ajutorul lor au ve
nit mii de muncitori, funcționari și 
elevi din localitățile respective și din 
cantrele urbane.

Pe tarlalele de la Gura Vadului ale 
cooperativei agricole ciin Mizil s-au 
intilnit la culesul porumbului at? 
membri ai cooperativei, cit și sala
riați de la I.P.V.L.F. din localitate, 
muncitorii de la fabrica de oțet, ele
vii liceului teoretic. Erau 200 de oa
meni care lucrau de zor, sub condu
cerea brigadierului Gheorghe Op-ea. 
Pe un alt lot, 4 tractoare pregăteau 
terenul pentru însămințatul griului. 
Asemenea oameni grijulii cu soarta 
recoltei, care se cere grabnic așezată 
în hambare, am intilnit și la Poseștl. 
Pină la prinz, cei 60 de cooperatori 
au recoltat porumbul de pe 10 hec
tare, iar uteciștii din comună au 
strins toate prunele din livada coo
perativei. La Drăgănești. duminică, a 
lost făcut un bilanț bogat. Numai la

ferma nr. 1. 40 de cooperatori au re
coltat cartofii de pe două hectare, ia 
la Gherghița, muncind cu hărnicie, 
oamenii au cărat zeci de tone de po
rumb în pătule, iar de la grădină can
tități mari de ardei, gogoșari și alte 
legume au fost pregătite, pentru a f. 
transportate luni dimineața la Plo
iești in vederea aprovizionării popu
larei.

în raidul nostru de ieri am dat însă 
și de aspecte negative. Nume
roși țărani cooperatori din Bârcâ- 
ne;ti erau la bufetul din comună, ir. 
timp ce 130 de muncitori de la oraș 
recoltau porumb și-1 depozitau în 
hambare. Nu este un caz singular. 
După cum ne relata vicepreședintei'? 
Consiliului popular orășenesc Mizil, 
Gheorghe Ungureanu, la C.A.P. Mi- 
zil, brigadierul Ștefan Negrea a sosit 
la cimp abia la 9,30. Acolo insă il 
așteptau, de la ora 7. circa 70 de 
muncitori din oraș, sosiți să-i dea a- 
jutnr la culesul porumbului. Lipsa 
cr-urelor de specialiști, de ingi
neri, de lucrători ai direcției agricole, 
cit și ai U.J.C.A.P., din teren ge
nerează. după cum s-a văzut, o serie 
de dereglări in acțiunile întreprinse.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

— Șefule...
Pentru început, responsabilul res

taurantului „Ciocirlia" nu-i dădu 
noului venit nici o atenție. Făcu doar 
peste umăr un gest cu mina care voia 
să spună : acum nu mă deranja.

După 5 minute, persoana în cauză 
se apropie din nou. Stăruie :

— Șefule, am venit îmi plătești 
„datoria" sau...

— Azi ai venit degeaba, ii răspun
de responsabilul. Nu mai primești ni
mic !

Pentru moment am avut impresia 
că șeful localului „Ciocirlia" e presat 
de un creditor. Cind colo...

— Persoana pe care ați văzut-o, 
spune el, e distribuitor de gheață.
- Si ?
— De vreo citeva zile nu-i mai dau 

bacșiș pentru gheața care mi se cu
vine obligatoriu, iar el insistă. E o- 
bișnuit să-și încaseze „darul".

— Deci condiționează distribuirea 
unei mărfi. E un caz care cade sub 
incidența legii ! De ce nu-1 reclamați 
imediat

— Dacâ-i reclam. îmi aduce gheață 
cind nu trebuie sau nu-mi mai aduce 
deloc. Poate inventa orice : ha că 
n-a fost marfă suficientă la fabrică, 
ba că n-a gărit pe nimeni la unitate, 
ba că i-a râma1' camionul în pană. Iar 
un restaurant fără gheața...

Iată ce ne mai spune și un alt res
ponsabil de local — C. Corbu de la 
„Bistrița" .

— Mă hotârisem și eu la un mo
ment dat să nu mai dau distribuito
rilor de gheață nici un fel de „aten
ții". Le-am spus : „Dacă mai pretin- 
deti ceva, vă reclam". Ce credeți că a 
urmat? în(r-o dimineață, cind am ve
nit să deschid localul, in loc să găsesc 
gheața așezată ca de obicei. în lar’a 
frigorifica, am găsit-o aruncată ca din 
avion prin curte, sfărimată toată, pe 
jumătate topită. Distribuitorii trecu
seră la „represalii"

Aspectele relatate de noi mai sus ar 
putea părea, la prima vedere, banale.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii

în pagina a

Velodromul Dinamo, din nou în actualitate, cu ocazia campionatelor na
ționale pe pistă
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Un oarecare distribuitor de gheață 
pretinde unui responsabil de local 
oarecare o sumă de bani in plus drept 
bacșiș ! Privită insă cu atenție, prac
tica respectivă — condiționarea apro
vizionării cu marfă — este cu totul 
ilegala și cu atit mai condamnabilă 
cu cit nu afectează numai raporturile

Foto : S. Cristian
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tie unitățile economice e profund 
dăunător pentru că dereglează meca
nismul aprovizionării. Ce s-ar intim- 
pla dacă tutui or unităților comerciale 
li s-ar repartiza marfă in funcție de 
pintecele damigenelor, de greutatea 
giștelor aduse drept plocon, de valoa
rea ciubucului ?

Â încetat „ploconul"
și distribuitorii

afe marfă au trecut
la represalii

dintre doi indivizi oarecare, ci rela
țiile normale, reglementate prin lege, 
dintre unități economice ale statului. 
O practică, cum o să vedem, cu e- 
fecte dăunătoare in aprovizionarea 
unor unități și chiar a unor zone co
merciale ale orașelor. Distribuirea 
fondului de marfă nu se face la voia 
i.itimplării, ci pe baza unor criterii 
bine fundamentate. De aceea, orice 
element străin relațiilor normale din-

Dar să ne oprim mai bine asupra 
unor aspecte concrete — de data a- 
ceasta numai din sectorul alimenta
ției publice.

— în unele compartimente ale co
merțului alimentar — ne informa 
C. Rudu, merceolog la I.A.P.L. „Bis
trița4*, aprovizionai ea e preferențială. 
Ritmicitatea, volumul mărfurilor, ca
litatea lor — toți acești indici sînt 
respectați in raport direct proporțio-

și bună vecinătate în Balcani
Printre organismele internaționale care activează in domeniul colaborării 

științifice se numără și Uniunea Medicală Balcanică. Intre 19—23 septem
brie s-au desfășurat, la Sofia, lucrările celei de-a IlI-a Sesiuni științffice 
a „Zilelor Uniunii Medicale Balcanice" și celei de-a 13-a reuniuni a Consi
liului general de conducere a acestei uniuni. I’entra a afla amănunte pri
vind această manifestare științifică de prestigiu a medicilor din Balcani, 
precum și aspectele esențiale ale activității uniunii, ne-am adresat tovară
șului acad. prof. ȘTEFAN MILCU, președintele in funcțiune al Uniunii Me
dicale Balcanice.

ȘTEFAN MILCU, președintele in funcțiune al Uniunii Me-

început, vă rugăm 
despre rolul Uniu- 
Balcanice in efor-

— Pentru 
să ne vorbiți 
nii Medicale -----------  ... ...
turtle de promovare a unui cli
mat de colaborare, înțelegere și 
bună vecinătate intre popoarele 
acestei zone a continentului.

— Uniunea Medicală Balcanică a 
fost fondată la București in anul 1932. 
ca lor de colaborare sistematică intre 
reprezentanții disciplinelor medicale 
din această parte a Europei. Ea are 
scopul de a desfășura o activitate pc 
cit de complexă, pe atit de impor
tantă pentru epoca noastră : promo
varea studiului aspectelor de morbi
ditate, a metodelor și măsurilor cu
rative și profilactice moderne, cerce
tarea afecțiunilor specifice zonei bal
canice și luarea, pe plan regional, a 
măsurilor necesare asigurării unui 
înalt nivel de sănătate a populației. 
Atingerea acestui scop presupune, 
desigur, in primul rind, aportul unui 
mare număr de specialiști — medici, 
farmaciști, biologi, chimiști etc. — din 
țările balcanice, iar, in al doilea 
rind, continua perfecționare și diver
sificare a formelor de activitate ale 
uniunii, extinderea legăturilor ei 
profesionale cu organisme asemănă
toare din alte părți ale lumii. Căci, 
unul din obiectivele fundamentale 
ale Uniunii Medicale Balcanice il 
constituie încurajarea schimbului larg

h □ □ h o ra ES
nai cu suma strecurată de responsa
bilul restaurantului sau magazinului 
in buzunarul distribuitorilor. Fiind 
merceolog, am observat la un mo
ment dat un fenomen ciudat : unele 
localuri din rețeaua noastră comer
cială primeau, de pildă, în ziua apro
vizionării. cite 50—100 kg de speciali
tăți de zahana. iar altele nu primeau 
nimic. Responsabilii restaurantelor 
„persecutate" ne-au dezlegat clar e- 
cuația : ..dai distribuitorului — ai, 
nu-i dai, nu al".

— Și ce s-a intimplat, v-ați mulțu
mit cu simpla constatare a fenome
nului ?

— Nu, am sesizat direcția. Atunci, 
directorul întreprinderii a hotărit să 
ceară „Abatorului" ca marfa respecti
vă să nu mai fie trimisă la fiecare 
restaurant in parte, ci direct la maga
zia noastră centrală. Ar fi urmat, 
așadar, să facem noi înșine distribu
ția — echitabil, fără ciubuc, după ne
voia reală a fiecărui restaurant în 
parte. Am făcu» prin urmare o adresă.

— Corect. Ce răspuns ați primit ?
— Timp de aproape o lună, „Aba

torul" nu ne-a mai trimis nici un 
gram de marfă ! !

Prezent la discuție. D. Tomescu, 
responsabilul unui restaurant din ca
drul aceleiași întreprinderi, iși spune 
și el părerea :

— După un anumit timp, mașinile 
„Abatorului" au început, totuși, să 
vină din nou cu carne. Dar nu la de
pozit, cum se ceruse, ci tot direct la 
restaurante. Intr-o zi a venit și la 
noi. „Cit dai pentru fiecare kg de 
carne ?“ — zice distribuitorul. „Nu 
dau nimic". „Atunci nu primiți ni
mic".

Aveam în ziua aceea mare nevoie 
de marfă, de aceea am acceptat, to
tuși. să-i dăm o oarecare sumă. El a

Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a JU-a)

de informații și cunoștințe științifice, 
cultivarea contactelor și legăturilor 
cordiale, prietenești, pe fondul preo
cupărilor medicale umaniste și uma
nitare.

Aducind o importantă contribuție 
la dezvoltarea științelor medicale, in 
scopul apărării sănătății oamenilor, 
colaborarea, in cadrul uniunii, intre 
medicii din Balcani reprezintă, tot
odată, un aport însemnat la consoli
darea relațiilor de prietenie tradițio
nală dintre popoarele din această 
parte a lumii, la afirmarea și întă
rirea ideii (le colaborare, prietenie și 
pace intre popoare.

Existența in Balcani a unor țări 
cu regimuri sociale diferite nu tre
buie nicidecum să afecteze colabo-» 
rarea dintre ele in cele mai diversa 
domenii, promovarea unor bune re
lații, in spiritul coexistenței pașnice. 
Stabilirea unor asemenea relații este 
o condiție esențială pentru ca popoa
rele țărilor balcanice să-și poată pune 
nestinjenit in valoare întregul lor 
potențial, să înainteze pe calea pro
gresului, să dezvolte între ele cola
borarea și cooperarea, schimburile de 
valori in toate sectoarele, in interes 
reciproc, cu atit mai accesibile da
torită apropierii geografice. în acest 
context se înscrie și activitatea U- 
niunii Medicale Balcanice ; in acest 
spirit dorim să continuăm rodnica 
colaborare a medicilor din țările 
peninsulei noastre.

— Citeva cuvinte despre re
centa sesiune științifică de la 
Sofia și despre reuniunea Consi
liului general al uniunii.

— în ședința Consiliului general al 
uniunii au fost dezbătute activitatea 
de la ultima ei sesiune, precum și 
inițiativele privind extinderea aces
teia in viitor. Programul de lucru al 
sesiunii științifice a cuprins comuni
cări și rapoarte grupate in jurul unor 
teme de o deosebită actualitate și im
portanță pentru cercetarea medicală. 
Aș dori să relev atmosfera creatoare, 
favorabilă conlucrării, spiritul cor
dial și colegial in care au decurs lu
crările „Zilelor Uniunii Medicale Bal
canice". De asemenea, trebuie subli
niată atenția cu care au fost urmări
te comunicările — in număr de pesta 
20 — ale celor aproape 30 de spe
cialiști români prezenți la sesiunea 
științifică din capitala țării vecine și 
prietene. în fine, este d< mnă de sem
nalat hotărîrea Consiliului general 
ca in 1972, cind se vor împlini 40 de 
ani de la crearea Uniunii Medicale 
Balcanice, să fie organizate, la Bucu
rești, cea de-a Xl-a Săptămină bal
canică și manifestările legate de a- 
ceastă aniversare. Aș vrea să men
ționez tematica deosebit de intere
santă a Săptămînii Medicale Balca
nice. de la București : „Tehnologia 
contemporană in slujba științelor 
medicale din țările balcanice".

— Pentru că ați amintit da 
aportul specialiștilor români la 
sesiunea de la Sofia, v-am ruga, 
tovarășe academician, să ne 
vorbiți mai pe larg despre con
tribuția țării noastre la susți
nerea și intensificarea activității 
Uniunii Medicale Balcanice.

— După cum se știe, România so
cialistă acționează statornic pentru 
înscăunarea unui climat de pace, 
destindere și securitate in Balcani.

I
Euqen IONESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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C. F. R. SATU-MARE

500 de ani de la nașterea lui Purer

Expoziție 
comemorativă

Din calendarul 
▼«rairi'or UNESCO 
p* anul 1971. ..Anul 
Durer". conaacvst eo- 
raetnorăni a 500 de ani 
de la națHerea artistu
lui. este recoman
darea care » În
registrat rea mai la: tu 
«deEtune din partea 
muzeelor din întreaga 
lume. Creației genialu
lui artist german i-au 
fost consacrate pretu
tindeni numeroase ?i 
cuprinzătoare expoziții, 
printre care se remar
că la loc de cinste și 
cea organizata la Bucu
rești de Muzeul na
țional de artă, in două 
săli de la etajul ’ll 
II-lea.

întrucît în colecțiile 
de stat și in cele parti
culare din laxa noas
tră există doar citeva 
gravuri de Durer, or
ganizatorii și-au pro
pus, pentru a scoate in 
evidență și rolul său in 
mișcarea artistică a 
vremii. să prezinte 
concomitent mai multe 
lucrări ale pictorilor 
germani contemporani 
care au fost influen
țați de personalitatea 
Iui. precum și. ceea ce 
constituie partea ine
dită și relevantă a 
expoziției, lucrări în 
care poate fi observată 
înriurirea exercitata de 
acesta in creația artiș
tilor transilvăneni.

Astfel, avem prilejul, 
foarte rar pentru ma
rele public, datorită 
exigențelor de conser
vare a gravurilor, ce 
trebuie ferite de o ex
punere îndelungată la 
lumina de zi. să luăm 
contact direct cu 14 
lucrări ale marelui 
artist renascentist, unul

.-culori ai lumii. ..1 
cărui tata era originar 
din preajma Oradiei. 
Dintre ele ne relevă 
gravura in dâltița. 
Shr.tul Euslațiu. al 
cărei prim posesor a 
fost marele om de stal 
,-i colecționar de artă 
Mihail Kogălniceanu. 
gravurile in lemn, din 
suita Marea Patimă și 
alte două gravuri, pro- 
venite din donația lui 
Nicolae Titulescu.

Dintre operele picto
rilor germani atrag a- 
tenția, in afară de cu
noscutele tablouri din 
școala lui Albrecht 
Aătorfer, despre a 
căror paternitate se 
mai duc discuții con
troversate in’re spe
cialiști. lucrările sem
nate de Lucas Cranach 
cel Bâtrin și picturile 
în care constatăm in
fluența directă a ope
rei lui Diirer.

Ceea ce trezește însă 
cel mai mare interes 
prin ineditul lor sînt 
picturile în tempera pc 
lemn, opera unor ar
tiști anonimi transil
văneni din secolul al 
XVI-lea. Piesa de re
zistență dintre ele. 
care captează îndeosebi 
interesul, o constituie 
Altarul de la Jimbor. 
realizat, probabil, intre 
1520—1545 de un meș
ter anonim transilvă
nean care s-a inspirat 
in realizarea scenelor 
din mai multe xilogra
vuri de Albrecht Diirer.

Merită de aseme
nea citată, pentru deo
sebita ei valoare artis
tică. predela, lucrată in 
tempera de un pictor 
anonim din Sibiu in 
1524.

Cele 10 sculpturi, o- 
pera unor anonimi gerT 
mani (s<v. XTV-XVD. 
provenind cu o singurii 
< xcepție din colecțiile 
Muzeului de artă al 
României, deși sini 
bine cunoscute publi
cului bucureștean. de
oarece au fost expuse 
in permanență în sala 
ae artă germană de la 
etajul TI, prin valori
ficarea lor intr-un 
cadru mai favorabil iși 
scot mai pregnant in 
evidență calitățile ar
tistice.

Expoziția se comple
tează cu citeva incu
nabule și mai multe 
obiecte de artă deco
rativă — un pocal, un 
vitraliu, puțin nefericit 
prezentat prin ilumi
narea lui de un bec, 
prea vizibil, covoare 
ale căror motive se in- 
tîlnesc in lucrările lui 
Holbein, de unde și cu
noscuta lor denumire 
de Holbeinteppich — 
și numeroase gra
vuri, in special xilo
gravurile lui Hans 
Burgtimain la suita 
Dcr Weiss Kunig.

Vizionarea celor 111 
exponate de genuri di
ferite — pictură, sculp
tură. gravură, incu
nabule, tipărituri din 
secolul c! XVI-lea și 
artă decorativă — pre
zentate muzeografic, 
cu un rafinat gust ar
tistic. dă posibilitatea 
vizitatorului să aibă o 
succintă privire de an
samblu. asupra artei 
renașterii germane si. 
in cadrul ei. a rolului 
și influenței exercitate 
de Albrecht Diirer.

Petre OPREA

SCENA
PREMIERE

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ iși deschide stagiunea 1971- 
1972 la 2 octombrie cu spectacolul 
„Avram Ian cu" de Al. Voitin. Regia : 
Val Mugur.

• TEATRUL ..MIHAI EMINESCU* 
DIN BOTOȘANI prezintă simbătă 2 
octombrie „Răzvan și Vidra" de
B. F- Hasdeu. Regia : Ion Olteanu. 
Decoruri : Teodora Dinulescu. Costu
me : Maria Bortnovsk:. în rolurile ti
tulare : Sorin-George Zavulovici. 
Sanda Maria Dandu. Sala mică a a- 
i-eduiași teatru iși deschide stagiunea 
duminică, 3 octombrie, prin recitalul 
de poerie „Ciniarea României-.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă :

— ..Ștafeta nevăzută- de Taul Eve- 
rae in cadrul ciclului ..Figura comu
nistului in dramaturgia contempo
rană a.

Interpretează un colectiv artistic al 
Teatrului de Mat din Constanța. Re
gia : Paul Strati lat in colaborare cu
C. Dinischioiu. Interpreți : Jean Io- 
nescu. Ileana Ploscarv. Eugenia Dra- 
gomirescu, Dan Herdan, Cătălin Do- 
du, Dem. JIagiac, Emil Sassu ș. a 
(azi. luni. 27 septembrie, ora 20.30, 
programul 1).

— ..Cazul Spacilova". scenariu ra
diofonic de Ondrej Vogeltantz si Leo 
Jirsak. P.egia : Mihai Zirra. în dis
tribuție : Clodi Bertoia, Fo-y Etterie. 
Ion Marinescu. Matei Gheorghiu, L’-.: 
Gheorgh-.u. X. Neamțu-Ottonel, Ton 
Manta s.a. (mîine. marți. 28 septem
brie, ora 20.30. programul 3).

— „Fintina cu patru adevăruri**, 
scenariu radiofonia de Vasi’.e Rebrea- 
nu. în distribuție Ton Marinese 
Cornel Dumitra.?, Ton Gheorghiu. S'. 
Mihâilescu-Brăila. Gina Patriciu pic. 
(miercuri. 29 septembrie, ora 20.15 
programul 2).

— „Cei șapte contra Thebei". de 
EschiL

Interpret:’ : Ton Marinescu, Simona 
Bondoc, Lucia Mureșan, Ludovic An
tal, Eugenia Dragomirescu. Nicd-e 
Botez-Luchia.n etc. (vineri. 1 octom
brie, ora 10.00. programul 2).

• TEATRUL T.V. a inclus pe afișul 
său1 din această săptămină :

— Richard a) Ill-lea de William 
Shakespeare — spectacol realizat în 
cadrul ciclului „Momente din istoria 
teatrului**, prefațat de prof. dr. do- 

^cent Ion Zamiirescu.
Interpreți : Ion Marinescu, Gh. Co- 

zorici. Eugenia Bădulescu, C. Rauțkl. 
Emanoil Petruț, Anda Caropol. Gh. 
Oancea. Olga Tudorache, Marius Pe- 
pi.no, Neli Sterian, Gh. Dinică. Mihai 
Dogaru. Matei Gheorghiu. Adrian 
Georgescu. Laurențiu Azimioară, 
Dinu Ianculescu și alții (miine, marți, 
28 septembrie, ora 20.15. progra
mul 1).

SPECTACOL RE$IȚEA.\'

în cadrul unui turneu pe care îl în
treprinde în 13 orașe ale țării cu 
spectacolul „Ochii dragi ai bunicului" 
de Mihail Davidoglu, avi nd în rolul 
titular pe artistul emerit Toma Dimi- 
Iriu. Teatrul de stat din Reșița va 
poposi și în Capitală.

Reprezentația bucureșteană va avea 
Joc in ziua de joi, 30 septembrie, la 

<ala Studio a Teatrului Național.

Expoziții

Deschiderea stagiunii 
la Filarmonica de stat

„George
Concertele inaugurale ale actualei 

stagiuni h Filarmonicii bucureștcne 
au fost net dominate de două eveni
mente muzicale de anvergură, eve
nimente ce au dnt strălucire și con
sistență acestui festiv început de an 
muzical. Prezența lui David Oistrah. 
personalitate de primă importanță a 
m tei violonistice contemporane — pe 
de o parte — si - pe de alta — pre
zentarea. de această dată in versiune 
integrală. a oratoriului „Tndor Vladi 
mirescu** nparținînd lui Gheorghe Du
mitrescu constituie momentele de 
greutate ale acestui început de sta
giune.

Fără discuție, arta violonistului so
vietic David Oistrah — un vechi prie
ten al publicului bucureștean — tre
buie apreciată in primul rînd in mod 
global, ca un exemplu de abnegație, 
de proprie dăruire in folosul marilor 
permanențe ale istoriei muzicii, clar, 
in egală măsură — și al publicului pe 
care-1 stimulează in mod sensibil prin 
intermediul actului său interpretativ 
de largă adresare, de o noblețe și o 
vigoare aparte. Recunoaștem în a- 
csistă recentă întruchipare sonoră a 
Concertului in re major de Beetho
ven acea atitudine de stâpinire a 
sensurilor directoare ale partiturii, a- 
titudine proprie marelui Oistrah.

Cel de-al II-lea concert — prezen
tat de această dată în sala Ateneului 
Român — a reunit cu o reală efici-

Enescu“
ențâ a gestului interpretativ cele 
două mari colective artistice ale Fi
larmonicii bucureștene : corul, con
dus de dirijorul Vasilc l’ânlea. și or
chestra. aflata sub bagheta lui Mihai 
Bvediceauu, Voi menționa faptul că 
această impresionantă reluare in ver
siune integrală a oratoriului lui 
Gheorghe Dumilrescu. ..Tudor Vladi- 
miiesju1*. a permis publicului realiza
rea unei viziuni de ansamblu asupra 
acestui opus închinat eroilor răscoa
lei din 1821. Interpretarea, de o sobră 
și elevată ținută artistica — datorată 
aportului hotăritbr al soliștilor Ma
riana Stoica, Octav Enigăre'-cu. Va
lentin Teodorian. Gheorghe Crăsnaru, 
Cornel Rusu, al corului, al întregii 
orchestre — a relevat frumusețea me
lodică a momentelor lirice de inspi
rație populară, caracterul mobilizator 
al unor pagini deja antologice în e- 
voluția genului vocal-simfonic româ
nesc. „Cîntecul pandurilor", aria ma
niei lui Tudor, „Cîntecul oltencelor" 
sint momente organic sudate in eco
nomia primei părți a lucrării ; de alt
fel, acest aspect esențial - coeziunea 
intregului ansamblu arhitectonic — 
poale fi cu greu regăsit pe parcursul 
celorlalte părți ale oratoriului, mai 
disparate, lipsite de tensiunea unifica
toare a unei evoluții simfonice de am
ploare, absolut necesară unei creații 
monumentale de asemenea proporții.

Dumitru AVAKIAN

SATU-MARE (Grumczit Octavian, 
corespondentul „Scinteii"). Simbătă, 
25 septembrie, in sala Teatrului d' 
Nord o avut loc adunarea jubiliară a 
ceferiștilor sătmăreni, prilejuită d 
împlinirea a 100 de ani de la inaugu
rarea stații1! C.F.IL și a primei linii 
ferata din Satu-Mnre.

După ce a evocat glorioasele tra
diții revoluționare ale ceferiștilor din 
patria noastră, acest detașament de 
frunte al clasei noastre muncitoare, 
tovarășul Valentin Monastlrscht. șe
ful stației C.F.R. Salu-Mare, a reliefat 
bilanțul rodnic obținut de lucrătorii 
stației,

Adresînd un călduros salut lucră
torilor feroviari sătmăreni, tovarășul 
Iosif Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, a reliefat,, in uuvînl’u) său. 
rolul activ pe csve l-au avut c'-fe- 
rislii rlln Satu-Alare, alături de mun
citorii uzinei UNIO și din alte ur< - 
tăți. in lupta p-ntru îmbunătății-’a 
condițiilor de muncă d viață, pentru 
lichidarea mizeriei și asupririi capi
taliste. atașamentul neabătut al mun
citorilor ceferiști față de cauza 
Partidului Comunist Român incă din 
primii ani ai existenței sale.

In încheierea adunării jubiliare, 
ceferiștii sătmăreni au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolac Ceaușcscu per

sonal. în care, mamfestlndu-și deplina 
adeziune la amplul program de edu
care marxisi-lenlnistâ a comuniștilor, 
a tuturor oamenilot muncii, elaborat 
do secretarul general al partidului, 
se spune : „Folosim acest prilej pen
tru a vă raporta că ceferiștii din ca
drul complexului Satu-Mare — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vor răspunde cu cinste 
grijii pc care o purtați pentru dez
voltarea șl modernizarea continua a 
roțelei transportului feroviar. Asigu
răm Comitetul Central, pe dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu toată 
conștiinciozitatea și responsabilitatea, 
neprecupcțind nici un efort, pentru a 
traduce in viață sarcinile sporite ce 
ne revin in actualul cincinal, asigu- 
rind cerințele de transport de călători 
și mărfuri in depline condiții de si- 
guvan'J;, convinși fiind câ astfel ne 
aducem contribuția, alături de 'între
gul popor, la acer lerarea procesului 
de făurire a societății socialiste mul- 
tilateral dezvoltate in scumpa noa;- 
Ira patrie".

în aceeași zi. in stația C.F.R. Satu- 
Mare s-a deschis o expoziție de mos
tre și machete, care înfățișează evo
luția tehnicii feroviare de-a lungul 
celor o sută de ani, documente și fo
tografii, lucrări executate de elevii 
școlii profesionale C.F.R. din locali
tate etc.

lUDETtAN
 r

GALAȚI

Aniversarea 
corului 

din Nămoloasa 
len. locuitorii comunei Nămo

loasa. județul Galați, împreună 
cu nuineroș', oaspeți din așeză
rii inveclnate, au sărbătorit im- 
plinirca a 50 de ani de existență 
și rodnica activitate a corului 
mixt — formație artistică 
prestigioasă, laureată la nume
roase concursuri naționale, una 
din cele mai vechi de pe melea
gurile gălațene.

Recitalul unui mare virtuos:

i CiNCI MÎNCĂTORI
î DE DROB Șl 0 OAIE 

î RĂZBUNĂTOARE
DAVID OISTRAH

Este dificil h comenta recitalul 
unui mare artist a cărui personalitate 
esie atit de distinctă intre virfurile 
artei interpretative, ale cărui modele 
de tălmăcire iți apar de fiecare dată 
ca punți certe de sprijin, de refe
rință, de ghidare. Ii leeunoaștern in 
orice imprimare eleganța, simplitatea 
cu care desfășoară opusurile mo- 
zartiene : o voce umană, caldă, in 
care emoțiile se estompează, o obli
terare a oricărei urme de patetism, 
de culoare nedefinită. Și totuși, a- 
cele 13 variațiuni ale lui Mozart pe 
tema cinteculul francez „La bergere 
Celiinent" au fost parcă o „primă au
diție". o uimitor de nouă curgere a 
muzicii. în compania unei pianiste de 
mare sensibilitate, așa cum s-a re
marcat Frieda Bauer. Oistrah a pu
tut să surprindă cele mai delicate 
pasaje ale acestor variațiuni. ,.Ternă" 
pare o bagatelă, un cintee de copii ; 
amplificată, mascată sub lungi pasaje, 
divizată 1a două, la patru voci, rupta 
pe diferite registre, te face s-o 
pierzi, să nu o poți găsi cu ușurința. 
Doar virtuozitatea, spiritul rafinat al 
interpreților pot să-i redea scinte- 
ierea de-a lungul paginilor, jocul, 
metamorfozările, neastimpărul ci
tării.

Oistrah știe să redea taina melo
diei dinlăuntrul ei. Poleiul fragil <-■ 
topește la sunetul său și face drum 
spre nervurile ascunse de unde plea
că cu adevărat vibrația. Face apoi 
drumul transmiterii, rotunjind orice 
asperitate, vizind perfecțiunea toc
mai prin dorința de a fi „obișnuit", 
„direct".

L-am ascultat pe David Oistrah 
apoi interpretînd Sonata I de Bar- 
tok : un'salt spre stilul dur, torsio
nat, plin de contraste. Pendularea 
intre improvizație și controlul rigu
ros a părut, la Oistrah. să încline 
spre construcție, spre verificarea lu
cidă, mai puțin spre libera fantezie.

Finalul recitalului Oistrah-Frieda 
Bauer a fost de fapt un real „regal 
Brahms". în prima lucrare, Sonata 
nr. I, in sol major opus 78, genero

zitatea, amplitudinea acestui senti
ment de trăire intensă in sfera liri
cului. a fost o certă dominanta. 
Echilibrul incredibil in melopGe, in 
momente reflexive, făcea o pledoarie 
spontan ciștigată pentru calmul, li
niștea marilor meditații.

Un moment de trecere și Dansurile 
maghiare gindite de Oistrah sint fas
cicule de culoare care nu cad insă la 
voia intimplării, nu se risipesc, ci se 
adună, se împletesc intr-un buchet de 
tinerețe...

Este dificil a comenta recitalul lui 
David Oistrah. Arcușul lui este îna
intea tuturor cel care povesteș’.e. ■? 
destăinuie. părăsește paginile pe care 
le ataca și se întoarce la ele cu do
rința de a fi fost pătrunse de oricare 
dintre auditori.

Smaranda OȚEANU

CONCERTE
— Astă-seară. la Ateneul român, 

ora 20. formația „Kreuzchor" din 
R. D. Germană prezintă, sub bagheta 
cunoscutului dirijor Martin Flaming, 
..Johannes Passion" de Bach.

— Tot la Ateneul Român, vineri. 
1 octombrie, simbută. 2 octombrie, 
ora 20. publicul mclomi.a poate as
culta lucrări de Dvorak. Martinu, 
Ravel, in interpretarea Filarmonicii 
cehe dirijate de Vaclav Neumann.

— Miercuri, 29 septembrie, va avea 
toc deschiderea fesi.valului „Toamna 
muzicală clujeană". Personalități ale 
vieții muzicale clujene, din celelalte 
centre de cultură ale țării, persona
lități de peste hotare vor concerta, 
vor participa la această manifestare 
de înaltă ținută artistică. Menționăm 
că întreg programul festivalului ține 
să omagieze, cu prilejul împlinirii a 
90 de ani de la nașterea lui George 
Enescu, arta marelui muzician ro
mân, semnificația ei pentru muzica 
românească.

Formații corale 
de amatori 

peste hotare

• Marți. 28 septembrie, la gale- 
r.iic de acta „Sinteza** (Bd. Magneru 
_“) va av-.a loc vernisajul expoziției 
<’*-• i.-aflc.i Clarette Wachtel și Exa 
Ceribu.

• Magda Paun și Maria Profeta 
expun, tncepînd de vineri, 1 octom
brie. lucrări de artă decorativă la 
galeriile de artă ..Amfora*1 (str. Mi
nai Vodă nr. 2).

• Galeriile de artă Apollo" (Ca
p-a Victoriei 50) vor prezenta sim- 
bâtâ. 2 octombrie, o nouă expoziție de 
grup cu lucrări realizate la Comple
xul de faianță și sticlă Sighișoara. în 
cadrul acestei manifestări vor ex
pune pe lin=a creatori angajați ai 
complexului și artiști decoratori ca 
Patriciu Matcescu, Costel Badea. 
Alexe Lazăr Florian, Romeo Voi- 
nescu, Dumitru Rădulescu, Wilhelm 
Fabini etc.

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
• Carmen — producție a studiouri

lor sovietice, evocind figura unui 
erou legendar osetin de la începutul 
secolului al XÎX-lea. Regia : Nikolai 
Sanisvili. In distribuție : Bimvolat 
Vataev, Mairbek Abaev. Tereza Kan- 
temirova.

• Aricii se nasc fără țepi — film 
bulgar, alcătuit din trei schițe vesele, 
distins cu Medalia de argint Ia Con
cursul filmelor pentru copii — Mos

cova 1971. Regia aparține lui Dimităr 
Petrov, după un scenariu al fraților 
Mormarev.

• Tabla viselor — producție a stu
diourilor poloneze. în regia lui Zbig
niew Chmielewski, care încearcă o 
explorare a universului vieții adoles
cenților. In rolurile principale : Julia 
Luczkowska, Andrzej Pstrag. Zofia 
Truszkowska.
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Dacă. tntîmplător. 
mi-ar bate la ușă cel 
cL..re a lansat zvonul ca 
oile sint proaste și 
mi-ar cere o cană cu 
apă, apoi dumneavoas
tră puteți să trăiți fără 
grijă și 139 de ani 
pentru că eu — fiți si
guri — nu l-aș servi 
nici cu „Ci-co“ darmi- 
te cu o cană cu apa.

Oaia proastă ?
Nea Alecu deștept ?
Un moment ! Nu se 

face ci iuși dc puțin a- 
luzie la nea A’.ecu din 
cîntecul cu........ tunde
oaia și berbecul". Es.. 
voi oa de cu torul ș: cu 
totul alt Alecu. Ește 
vorba, dacă-mi da*j 
voie, de Alecu Voicu 
ce s-a născut de bună 
voie și nesilit de mo- șe 
in anul 1923- și a ajuns 
brigadier la brigada 
zootehnicii a C.A.P. 
Fulga de Jos-Prahova.

Oăiâ proastă ?
Nea Alecu deștept ? 
Să vedem !
Alecu ăsta, fiind șef 

de brigadă, nu s-a 
mulțumit, ca tizul lui 
din cintec, sâ tundă nu
mai o oaie și un ber
bec. A trecut la tun
sul oilor și al berbeci
lor. ba chiar și la ju
puirea lor. Si dacă a 
văzut câ cei din con
ducerea C.A.P.-ului nu 
ciută, ori măcar nici 
nu fredonează doina 
„Briga d i eru ’.ui care-și 
jupuia oile", nea Alecu 
a făcut un drob d , 
miel și-au mincat vreo 
cinc: din el. El. Alecu. 
Vasiie Gheorghe, Va
silc Ion, Enach? Visa- 
vion și llie Grigore. 
Toți patru responsabili 
de stină.

Cine a plătii mielul 
din care s-a făcut dro
bul ? Dacă' nc-am pune 
această întrebare zău 
c-am fi prea vegeta
rieni. Se cere răspuns 
ta întrebarea : ele ce 
nea Alecu a invitat ta 
drob patru responsa
bili de stînă si n-a 
invitat conducerea 
C.A.P.-ului ori mai 
știu eu pe cine ?

De ce ?
La acest drob de 

miel cei patru respon
sabili de stînă s-au an
gajat față de brigadie
rul lor șef :

— Te vom urma pină 
la ultima picătură de 
oaie...

Tta care nea Alecu. 
brigadierul lor șef, și-a 
luat angajamentul :

— Iar eu din acest 
moment voi fi tinjipit.

— Chiar dumneata, 
nea Alecule, să fii așa 
cum zici ? — se mira
ră cei patru mîncâtori 
de drob.

— Voi fi tîrnpit din 
punct de vedere al evi
denței. Bineînțeles că 
voi face pe... 'iu Visa- 
rioane dacă ai in pri
mire 2G5 de oi și șapte

FOILETON

măgari, in scripte voi 
inversa cifrele.

— Mă treceți cu 7 
oi și cu 265 de...

— Nu te precipita. 
Ara dat un exemplu 
așa... Voi face o hara
babură in scripte de 
n-o să se descurce e- 
ventualul control nici 
cu mașini electronice 
de calcul.

Și npi ce trebuie 
să facem ?

— Dani.
— Dați sfoară ui 

țară. Daîi sfoară prin- 
l:e ciobanii stinelor 
articulare. Intrebați-i 

dacă au oi bolnave, 
dacă au oi sterpe.

— Și dacă au ?
— Dați două-trei oi 

sănătoase pe un sfert 
de oaie stearpă ori 
bolnavă.

— Și de restul ce să 
ne dea tizii noștri par
ticulari?

— Bani. Money — 
cum zice englezul.

— Dar spuneai câ 
ești... •; de ce ne iei en
glezește ?

— Glumesc.
în ziua cînd colecti

vul de mîncâtori de 
drob de miel sărbăto
rea „100 000 lei delapi
dați fără nici o aresta
re". a ajuns mirosul 
de drob de miel și la...

Ajungînd mirosul de 
drob de miel ta... S-a

pornit la inventarierea 
stinelor. La prima sti- 
nă evidențele aranjate 
de brigadierul care fă
cea pe timpitul arătau 
câ oile sint ..intacte", 
dar apăruse o încurcă
tură 1a evidența clini
lor ciobănești. în scrip
te apăreau doi bălțați 
și unul răgușit, iar in 
realitate era invers. 
Controlul a sesizat însă 
că in timpul numără
torii, una dintre oi a 
îngenuncheat și a be
hăit cam trist. Și-a 
notat amănuntul.

S-a trecut la inven
tarierea altei stine. Aici 
s-au găsit oile „intac
te". dar evidențele 
..împrăștiate" de briga
dierul șef. S-a desco
perit că, in raport cu 
responsabilii de stînă. 
sint 6 fluiere in plus. 
Controlul n-a dat prea 
mare atenție fluiere
lor, pentru că și aici o 
anumită oaie a căzut, 
in timp ce era numă
rată. in genunchi și 
a behăit la fel de trist.

La inventarierea ce
lei de-a treia stini s-au 
găsit oile intacte", dar 
i ) plus niște ..bite" in 
care se sprijineau res
ponsabilii de oi cînd 
..vedeau" de oi. Și aici 
însă a îngenuncheat șl
a behăit și mai trist o
oaie in timpul numă-
rătorii.

Erau oile ai căror
„copii” se transfor-
inaseră in drob de
mie! ?

Nu. Era o singură
oaie. Și behâia din ce 
m ce mai trist pentru 
că era alergată. îm
preună cu surate
le ei. de nea A- 
lecu pentru ea să fie 
numărată la fiecare 
siină dc către cei sosiți 
in control.

Era o oaie detectiv ?
Nu se știe. Nu se 

știe daca oaia era de
tectiv. Dar nici proastă 
n-a fost. Și d-aia am 
zis că dacă-mi bate ci
neva la ușă, adică da- 
câ-mi bate la ușă cel 
care a lansat zvonul că 
oaia e naivă, nu-i dau 
nici citrice concentrate 
(Ci-co) dar mite o cană 
cu apă !

Nicuță TANASE
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Expoziția „Aria 
cooperatorilor"
Un mare număr de coopera

tive agricole de producție din 
județul Cluj realizează, pe lin
gă producția agricolă, numeroase 
articole de artizanat și o mare 
varietate de bunuri de larg con
sum, a căror valoare se ridică 
in acest an la peste 100 milioane 
lei. O parte din creațiile coope
ratorilor și-au găsit loc intr-o 
frumoasă și expresivă expoziție 
deschisă la- Cluj. Sint expuse 
numeroase lucrări de artă popu
lară : țesături și cusături, sculp
turi și cioplituri in lemn, co
voare. ceramică etc., din toate 
zonele etnografice ale județului.

Un nou pasaj 
pentru înlesnirea 

circulației
Traversarea străzii Zizinului 

peste linia ferată devenise unul 
din punctele cele mai strangu
late in circulația Brașovului. A- 
ccastă situație a luat, sfirșit prin 
construirea unui nou pasaj su
perior pentru , autovehicule și 
pietoni — al 4-lea de acest fel 
construit in ultimii ani pe raza 
municipiului Brașov. Noul pasaj 
va facilita o legătură directă și 
rapidă intre zona industrială es
tică a Brașovului și restul mu
nicipiului.

;-TELEORMAN

Complex 
comercial 

la Alexandria
In microraionul nr. 3 „1 Mai" 

din orașul Alexandria s-a dat 
in folosință un modern complex 
comercial, in componența căruia 
intră un mare magazin alimen
tar cu autoservire, o cofetărie, 
un centru de legume și fructe 
etc. Complexul, a cărui supra
față comercială se întinde pe 
720 mp. a fost aprovizionat, în 
ziua intrării în funcțiune, cu 
mărfuri din abundență și yde j 
bună 'calitate. Dorim ca și pe* 
parcurs noua unitate comercială 
să satisfacă la fel de bine cerin
țele cumpărătorilor.

: BISȚRIȚA- 
NĂSĂUO ’

(Urmare diu pag. I)

Corala „Paul Constantinescu" > 
Palatului Culturii din Ploiești, lau
reată a ultimelor cinei concursuri re
publicane ale artiștilor amatori, diri
jată de prof. Gheorghe C. Ionescu, 
s-a întors de rărind din R. F. a Ger
maniei, unde a susținut mai multe 
concerte la Stuttgart și în alte orașe 
importante din landul Baden-Wiirt- 
temberg.

Concertele au cuprins muzică co
rală românească si universală din di
ferite perioade ale creației genului 
și s-au bucurat de mare succes, fiind 
apreciate de un public numeros, re
ceptiv și exigent. Iată ce nota prin
tre altele cronicarul de specialitate 
al ziarului „Nord-Stuttgarten Rund- 
schau- : „Primele deraă concerte ale 
artiștilor români au întrecut orice 
așteptări. Ele au fost deosebit de a- 
preciate de un public entuziast, care 
a răsplătit evoluția celor 70 de coriști 
cu aplauze fără sfirșit".

Cu prilejul acestui turneu — efec
tuat in schimbul vizitei făcute in luna 
mai ace. in țara noastră de orchestra 
de amatori „Handharmonika-Spiel- 
ring Zuffenhausen" din Stuttgart — 
corala ploieșteană a realizat și o 
serie de imprimări de muzică corală 
românească La Radioteleviziunea din 
Stuttgart
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18,00 Deschiderea emisiunii. Muzi
ca populara interpretată la 
c..npoi și ocarină de Marin 
Stanculeț și la țambal dc Du
mitru Nicolae Vișan.

18.15 L -.anul. Emisiune de infor
mație si critică cinemato
grafică.

1Ș.45 Stop cadru • Minerii de la 
Ohaba. Valorificarea resurse
lor de bauxită. Reportaj fil
mat • Norme obligatorii sau 
facultative. Respectarea nor
melor de protecția muncii.

18.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seara.
20,10 Te laud, șl te apăr, și te cînt. 

Emisiune literar-muzicală. 
Versuri ale poeților contem
porani închinate patriei, șl 
coruri patriotice din creația 
ultimilor ani.

20,40 Film serial : ..Aghiotantul 
excelenței sale" (III).

21.20 Prim-plan : Alexandru Po
pescu, primarul municipiului 
Pitești. Emisiune de Anca 
Arion.

21.50 Parada vedetelor : Juliette 
Greco și Sergio Endrigo.

22.20 D.n țările socialiste, 
22,35 Telejurnalul de noapte.

ținut insă la preț. în cele din urmă 
ne-a lăsat 80 de kg de specialități.

— Cine sint, cum se numesc indi
vizii care speculează marfa statului, 
care in loc sâ stea la tribunal în boxa 
acuzaților se ocupă de „distribuirea" 
bunurilor de consum ?

— Nu știu. Distribuitorii se schimbă 
continuu (din prudență). De fapt, nici 
nu ne-am interesat. Din teama de a 
nu rămine fără marfă in ziua respec
tivă, am acceptat situația. A fost o 
inare greșeală a noastră.

— Dar această greșeală s-a repetat 
ani in șir. De unde aveați bani pentru 
..daruri" ? Ii dădeațj din buzunarul 
propriu ?

Răspunsul e. desigur, jenant.
...Ia fața bufetului „Severin" se o- 

prește un camion cu diverse mărfuri. 
Intre responsabilul localului si distri
buitori (șeful localului nu le cunoaște 
numele, știe doar câ sînt salariații În
treprinderii comerțului cu ridicară) 
are loc o scurtă discuție. Apoi — ciu
dat — fără sâ fie descărcată, mașina 
pornește mai departe. Ce se întimpla- 
se ? Responsa'^lui localului refuzase 
sâ mai dea distribuitorului ciubucul 
obișnuit. „Nu dai ? Atunci te mai ser
vesc cind ți-oi vedea ceafa, am destui 
elienți" — a zis reprezentantul furni
zorului și a plecat mai departe, lăsind 
localul fără nici un strop de marfă.

Pare de necrezut, și totuși faptele 
sint reale pină in amănunt. De altfel, 
foarte mulți responsabili de localuri 
și magazine se pling deschis de mo
dul condamnabil în care distribuitorii 
de la I.C.R.A. iși fac datoria.

— Ultima comandă pe care am fă
cut-o la I.C.R.A., povestea șl Ion Dinu, 
responsabil la bufetul de pe șoseaua 
Afumați, a fost de 8 000 sticle de vin

.și alte băuturi. „Cit îmi dai ca să ți 
le las ?“ — m-a întrebat distribuito
rul. „20 de lei, am răspuns eu, redu- 
cînd de 10 ori șperțul obișnuit". „Bine, 
a zis el, iți voi aduce marfă in valoare 
de 20 de lei". A doua zi mi-a adus, 
în loc de 8 000. numai 1 000 de sticle, 
deși la depozit nu se ducea lipsă de 
băuturi. La bere, lucrurile stau însă 
șl mai rău. Distribuitorii pretind 1 leu 
in plus pentru fiecare ladă de bere.

într-adevăr. cantitățile de bere dis-

încă cunoscut cortegiul de daune pro
dus de propriii ciubucari. Am dori să 
afle pe această cale că fenomenul are 
consecințe negative serioase : așa cum 
arătam, distribuirea mărfii pe sprin
ceană anulează repartiția judicioasă 
făcuta inițial de reprezentanții comer
țului și producătorilor ; creează în 
unele localuri goluri artificiale de 
marfă ; produce in unitățile bine a- 
provizionate aglomerație fără rost ; 
in aceste condiții nu pot fi perfec-

tribuite de reprezentanții furnizorilor 
variază de la o zi la alta și de la lo
cal la local, in funcție de ciubuc: cine 
dă primește mii de sticle peste cotă, 
cine nu dă primește mii de sticle sub 
cotă. Identic cu celelalte situații re
latate mai sus. Oare cunosc conduce
rile întreprinderilor furnizoare aceste 
scandaloase practici ? Discutăm in ju
rul întrebării respective cu directorul 
Lubricii de bere „Rahova", cu ingine- 
rul-șef și cu șeful serviciului desfa
cere. Au recunoscut cu toții că situa
ția e in general cunoscută.

- Chiar noi am depistat vreo 12 ca
zuri de abatere — precizează șeful 
serviciului desfacere.
- Și?
— Imediat am luat măsuri. Vinova- 

ții au primit... mustrări (! ?).
Poate că la fabrica „Rahova" nu este

(ionate formele de servire : banii pe 
care responsabilii de localuri îi fac 
„cadou" distribuitorului trebuie 
„scoși", recuperați. De unde ? De la 
chelneri (fapt cunoscut și recunos
cut). Dar chelnerii de unde „scot** ? 
Din bacșiș și din alte surse dubioase.

O convorbire avută șl cu directorul 
„Abatorului", cu directorul comercial 
și cu șeful serviciului desfacere de la 
aceasta importantă unitate economică 
a scos insă 1a iveală și alte cauze care 
favorizează practica Încriminată. Am 
întrebat pe S. Cojocaru, șeful servi
ciului comercial :

— Care sint criteriile de repartizare 
la unitățile comerciale a specialități
lor de zahana?

— Nu există nici un fel de criteriu! 
Dacă, de pildă, avem o cantitate 
(ipotetică) de 1 000 kg de marfă, o pu

nem la dispoziția distribuitorilor. Ei 
pleacă cu ea tn rețea și o impart după 
cum cred de cuviință.

Care va să zică, mărfurile — indife
rent de valoarea lor — au fost lăsate 
„la mina" oricărui distribuitor, fără 
sâ se exercite vreun control asupra 
activității lui, fără să fie tras la răs
pundere...

Iată, prin urmare, o sursă foarte se
rioasă, o explicație clară a nereguli
lor, care apar in mecanismul aprovi
zionării, in fapt, un îndemn pentru 
distribuitori ca înainte de a plasa 
marfa să întindă mina, așteptind cu 
nerușinare ploconul. Incontestabil, a- 
pariția ‘acestei practici a fost favori
zată de toleranță, de lipsa uneori to
tală a controlului. Fiindcă e cit se 
poate de clar, un control asupra me
canismului aprovizionării exercitat cu 
seriozitate, sistematic, ar scoate la 
Iveală si in alte sectoare ale comer
țului, ții nu numai în comerț, aspec
te similare cu cele relatate aici 
(apropo de vinzarea articolelor defi
citare, modelelor noi etc.). Dar, deși 
aceste aspecte sint bine cunoscute de 
mulți dintre conducătorii de unități 
economice și de organele de specia
litate, nu s-au luat incă măsuri hotă- 
rite, n-a fost instituit un control 
drastic.

Deși ne aflăm departe de a epuiza 
multitudinea de aspecte derivate 
ale practicii descrise, ne vom opri 
aici. Oricum, rinduriie de față n-au 
avut rostul să semnaleze toate cazu
rile de abater’ depistate, ci mai de
grabă să constituie o invitație pen
tru organele de control și pentru con
ducerile unităților interesate de a 
lua măsuri severe, exemplare, împo
triva ciubucarilor, balast in calea per
fecționării relațiilor dintre beneficiar 
yi furnizor.

Descoperirea 
unei cetăți dacice

Colaboratorii Muzeului de is
torie și etnografie din Bistrița 
au descoperit, in apropierea lo
calității Monor, o mouă cetate 
dacică. Aici vor fi făcute ample 
săpături arheologice menite să 
pună in valoare urmele civiliza
ției care a existat in perioada 
respectivă pe aceste meleaguri.

ta/IUREȘ;

Continuă 
acțiunea 

de sistematizare 
a localităților

Institutul de proiectări din Tg. 
Mureș a definitivat schițele de 
sistematizare a fI4 comune cu- 
prinzind 229 localități. Au fost 
predate, de asemenea, schițele 
de sistematizare a localităților 
Band. Riclu și Sărmaș, localități 
care vor deveni importante cen
tre urbane. Proiectanții și arhi- 
tecții institutului lucrează in 
prezent la întocmirea proiectelor 
pentru alte 12 comune, precum 
și ale orașelor Reghin, Tirnăveni 
și Sovata.

DE IA CORESPONDENȚI 
„SCINTEII"
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Janos Fazekas la Varșovia

FOTBAL —etapa a V-a

Un nou lider —Dinamo București
Cronici telegrafice
• BACAU. S.C. Bacău—Farul 3—1 (1—0). Au 

marcat Dembrovcchi (min. 19 și 87). Rugiubci 
t'min. 52) pentru gazde . I. Constan tinescu (min. 62) 
pentru oaspeți.

Două pase excelente ale lui V&tafu aveau să fie 
determinante pentru realizarea primelor două go
luri alo băcăuanilor : semnatarii efectivi ai golu
rilor au îndeplinit, de fapt, o simpla formalitate. O 
victorie meritată, realizată Ia capătul unei partide 
plăcute in ansamblu.
• STBIU. C.F.R. Cluj—Rapid 0—1 (0—0). Autorul 

golului Ene Daniel (min. 90). Victorie cu atit mai 
valoroasă cu cit. pină in acea secundă fericită a ul
timului minut al meciului, rapidiștii avuseseră mari 
emoții : numai Rftducar.u știe exact prin ce „căl
duri" a trecut... Clujenii au avut cîteva ocazii ex
celente. Portarul lor, Toto'.anu. s-a comportat la 
înălțime.

• ORADEA. Crișul—A.S.A. Tg. Mureș 0—1 (0—0). 
A marcat : Mureșan (min. 57).

Inițiativa a aparținut, în general, orădenilor. Ei 
n-au reușit sfi fructifice clteva bune ocazii in prima 
repriză. Mureșenii, atenți in apărare, au lansat 
contraatacuri rapide și foarte periculoase. La unul 
din acest&a. a rezultat și golul.

• BRAȘOV. Steagul roșu — Universitatea Cluj 
1—1 (0—0). Au marcat : Lici (min. 67) pentru clu
jeni : Radar (min. 89) pentru brașoveni.

Gazdele atacă, oaspeții se apără. în acest fel s-a 
desfășurat partida mult timp. Iată insă că se pro
duce o schimbare radicaiă în tactica clujenilor : ei 
preiau cu curaj ofensiva si... iau conducerea prin- 
tr-un gol extrem de frumos. Spre final, brașovenii 
profită de cîteva neatenții din apărarea adversă si 
egalarea survine foarte încurajatoare, ei insistind 
serios în minutul rămas pină la fluierul final pen
tru obținerea chiar a victoriei.

© IAȘI. Politehnica—Petrolul 0—1 (0—0). A mar
cat : Moldovan (min. 66).

Un meci care a deziluzionat total publicul suporter 
ieșean : ech-.pa lor favori’ă a jucat lamentabil. în 
asemenea împrejurări, fotbaliștii ploieșteni nu au 
pierdut (și nici nu puteau pierde !) ocazia unei vic
torii prețioase in deplasare.

Steaua a învins

Campionatele
europene de volei

• ECHIPA NOASTRA MASCULINA S-A CALIFICAT IN 
TURNEUL FINAL ; ECHIPA FEMININA - NU...

Clasamentul
Biname
U.T.A.

5 3
2

1
3

I
0

10— 5
11— 6

7
Rapid 5 3 1 1 7— 4 7
Steaua 5 2 3 0 8— 5 7
S. C. Bacău 5 3 0 2 12— 7 6
U. CI uj 5 2 2 1 11— 6 6
Steagul roșu 5 2 2 l 8— 6 6
Jiul 5 I 4 0 4— 3 6
Petrolul 5 3 0 2 4— 6 6
A S.V Tg. Mures 5 2 2 1 3— 5 6
U. Craiova 5 1 2 2 8— 9 4
Farul 5 1 2 2 5— 7 4
F. C. Argeș 5 2 0 3 7—10 4
Politehnica 5 0 2 3 5—12 2
C.F.R. 5 0 1 4 5—10 1
Crișul • 5 8 1 4 1— 8 1

printr-un
Prin victoria de ieri asu

pra luț F.C. Argeș, echipa 
Steaua s-a plasat in pluto
nul formațiilor fruntașe, a- 
dică al acelor formații care 
au adunat cite șapte punc
te de la începerea campio
natului. Este, probabil, sin
gurul aspect satisfăcător 
pentru suporterii Stelei. 
Altfel, jocul Stelei, în toa
te sectoarele — atac, apă
rare sau mijloc de teren — 
n-a avut darul să mulțu
mească gusturile amatorilor 
de fotbal. Era de așteptat 
ca o înaintare cuprinzind 
pe Tătaru. lordănescu și 
Năstase să ofere spectato
rilor un fotbal de caii tale, 
insă cu cei trei s-au petre
cut lucrurile cam ca in zi
cala despre pomul lăudat. 
Tătaru a arătat o formă 
mediocră și nu s-a distins 
decit prin executarea pe- 
naltiului ce a adus victoria 
echipei sale (min. 61). iar 
Năstase nu s-a regăsit nici 
atunci cind Ailenii i-a ser
vit mingi convenabile. Ior- 
dânescu, e drept, dispune 
de scuza accidentului re
cent și, la urma urmei, are 
totuși meritul unui gol 
marcat foarte frumos, din 
întoarcere, mingea intrind 
in poartă jos, lingă bara 
laterală (min. 24). In repri
za a doua, pe teren a in
trat Ailenii, care a mai pus 
ordine in atacul bucu- 
reștean, fapt ce mă face să 
mă întreb dacă nu cumva 
e timpul ca Steaua sâ-I re
cunoască drept titular. Nu 
prea in formă și încilciți în 
joc au fost ambii mij
locași, ceea ce expli
că in parte și randa
mentul sub normal al Îna
intării. Nici apărarea ime
diată n-a strălucit, avind 
momente de uluială, mai 
ales la unele pase și cen-

penalti...
trărl ale lui Dobrin. în- 
tr-un asemenea moment au 
înscris de altfel argeșenii 
(min. 42), prin Dobrescu. 
în plus, ar fi de reproșat 
apărătorilor bucurcșteni că 
au dat tonul unor intrări 
neregulamentare, chiar de 
la începutul meciului și, 
in special, asupra lui Do
brin. Din păcate, argeșenii 
s-au angajat și ei in jocul 
faulturilor, rezultind clipe 
de fotbal dezagreabil, dar 
și accidentări, cum a fost 
aceea a lui Pigulea. In con
textul neregulilor s-a pro
dus, de asemenea, faultul 
la marginea careului asupra 
lui Năstase. fault sancțio
na' de arbitru cu un pe
nalti ce avea să aducă Ste
lei golul victoriei. Puține 
minute mai înainte, arbitrul 
anulase, pe motiv de of
said, un punct înscris de 
Năstase. în ambele situații 
cred că Ioan Rus a proce
dat corect, totuși, în ansam
blu. arbitrajul a fost de 
slabă calitate, nedecis In 
reprimarea jocului brutal și 
cu numeroase decizii In
verse.

In clteva cuvinte, despre 
F.C. Argeș se poate spune 
că s-a prezentat la 
București mult mai bine 
decit in campionatul pre
cedent (Steaua—F.C. Ar
geș 5—1). Echipa piteșteană 
a fost pe parcursul întregii 
partide egală in joc cu 
Steaua, s-a apărat de ajuns 
de precis, halfii au pasat 
satisfăcător mingea. iar 
înaintarea și-a creat cîteva 
ocazii prielnice la poarta 
lui Coman. Cu puțină șansă 
piteștenii ar fi reușit ieri, 
și chiar ar fi meritat, un 
scor egal.

Valeriu MIRONESCU

TORINO, 26 (prin telefon de la 
trimisul „Agerpres" Iile Goga): Cam
pionatele europene de volei. începute 
săptămina trecută in 8 orașe din 
nordul Italiei, vor fi reluate astăzi 
după o zi de repaus, cu desfășurarea 
turneelor finale găzduite de Milano 
(formațiile masculine) și Reggio E- 
milia (echipele feminine).

Prima parte a competiției mascu
line s-a consumat fără surprize, ast
fel că publicul milanez va putea ur
mări sub cupola de la „Palalido” c- 
voluția celor 6 favorite angajate a- 
cum in disputa direclă pentru titlul 
con ti ne nț,al. S-au calificat, ciștigind 
cele 6 serii fără nici o infringere, 
reprezentativele U.R.S.S., României, 
Cehoslovaciei. Poloniei, R. D. Ger
mane și Ungariei. Din turneul final 
lipsește vice-campioana mondială, e- 
chipa Bulgariei, care a pierdut cu 
2—3 meciul decisiv susținut in gru
pa respectivă cu echipa R. D. Ger
mane, campioană a lumii.

Desigur, jocurile din grupe nu pot 
dezvălui forma reală a echipelor par
ticipante, dar, potrivit părerilor cro
nicarilor italieni și străini, formațiile 
Poloniei și U.R.S.S. par a fi cele mai 
redutabile. Nu mai puțin legitime 
sint și aspirațiile echipei R. D. Ger
mane, care, cu jocul său destul de 
clasic, insă extrem de eficace, a reu
șit să întreacă formația Bulgariei, ai 
cărei jucători, deși au practicat cel 
mai modern volei, nu au reușit totuși 
eă obțină calificarea în turneul final.

în ceea ce-i privește pe voleiba
liștii români, ei s-au calificat in faza 
finală a campionatelor, dar randa
mentul lor se situează sub exigen
țele unei competiții de asemenea an
vergură, ceea ce ne face să privim 
destul de circumspecți evoluția lor 
in turneul final. Echipa a trecut prin 
momente dificile, in meciuri cu 
formații modeste, ca cele ale Fin
landei și Greciei. Astfel, voleibaliști
lor români le-au trebuit aproape 2 
ore de joc efectiv să învingă cu 3—1

Finlanda, după ce au cedat primul set 
(22—24), pierzînd 7 servicii la setbol. 
Udișteanu și Bartha, singurii care 
s-au menținut la o valoare constant 
bună de-a lungul preliminariilor, nu 
pot suplini ei singuri fluctuațiile de 
joc ale celorlalți component! ai lotu
lui nostru. Indiscutabil, jucătorii ti
neri sint bine dotați, dar lipsa de 
rutină ii face să comită greșeli in mo
mentele „cheie" ale jocurilor.

De altfel fostul internațional Mar
cel Rusescu, care urmărește aceste 
campionate, este de părere că prin
cipala lacună a echipei României este 
forma slabă a ridicătorilor. „Totuși — 
spunea Marcel Rusescu —, sperăm ca 
la Milano să vedem o altă față a e- 
chipei României, care ar putea să 
se regăsească și să facă jocuri mult 
mai bune".

Dacă formația masculină a reușit 
totuși să se califice in turneul final, 
in schimb echipa feminină ne-a pro
vocat o decepție ratind calificarea in 
partida decisivă cu selecționata R.D. 
Germane, pe care, după cum se știe, 
a pierdut-o cu 2—3. (Victoria de sim- 
bătă, 3—0 cu Iugoslavia, nu putea 
schimba cîtuși de puțin situația...).

Prevederile poate exagerat de op
timiste ale antrenorilor, care prezi
ceau clasarea cel puțin pe locul 3 și 
calificarea in turneul olimpic, au fost 
date peste cap pe de o parte de jocul 
inegal al echipei noastre, iar pe de 
altă parte de tenacitatea sportivelor 
din formația R.D. Germane. Tracul, 
eterna problemă a echipei noastre fe
minine, precum și lipsa dc coordonare 
au dus la jocul sub așteptări prestat 
de voleibalistele noastre in acest 
meci hotărilor pentru calificare. A- 
cum, echipa României va juca in tur
neul pentru locurile 7—12, programat 
la Bologna. In turneul final de la 
Reggio Emilia vor lupta pentru titlul 
european selecționatele U.R.S.S., Po
loniei, Cehoslovaciei, Bulgariei. Un
gariei și R.D. Germane.

Duminică dimineața e plecat spre 
Varșovia tovarășul Janos Fazekaș. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. pentru a participa la intilni- 
rca președinților color două părți in 
Comisia guvernamentală româno-po- 
lonă de colaborare economică.

Președintele părții române in co
misia mixtă guvernamentală este 
însoțit de reprezentanți ni unor or
gane centrale economice.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Ion Pflțnn. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șl alte 
persoane oficiale.

Au fost, de față Edward Rokicki. 
însărcinatul cu afaceri ad-inlerlm nl 
R.P. Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

★
La sosire pe aeroportul din Var

șovia au fost prezenți Jan Mitrega, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, șeful părții po
lone în Comisia guvernamentală po- 
lono-română de colaborare econo
mică, și alte personalități oficial© 
poloneze. A fost de față Mihal Ma
rin, ambasadorul României La Var
șovia. , (Agerpres)

întoarcerea tovarășului 
losif Banc din R.F. a Germaniei

Tovarășul losif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor, s-a 
înapoiat duminică in Capitală venind 
din R. F. a Germaniei, unde a fă
cut o vizită la invitația ministrului 
federal pentru alimentație, agricul
tură și silvicultură, Josef Ertl. La

sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost 
prezenți Ion Pâțan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Angelo Mi- 
culescU, ministru secretar de stat, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale. Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. F. a Germaniei la 
București. (Agerpres)

Secretarul de stat pentru educație și știință 
din Marea Britanie a părăsit Capitala

CAMPIONATE-COMPETIȚII

Etapa viitoare
U.T.A.—C.F.R. Cluj. Universitatea Cluj—Univer

sitatea Craiova, Rapid—S.C. Bacău, Steagul roșu— 
Jiul, Farul—Crișul. Petrolul—Steaua. A.S.A.—Di
namo. F.C. Argeș—Politehnica.

Tătaru c executat bine penaltiul... și 2—1, pentru Steaua

DIN L UMEA LARGĂ
LIMA. Campionatele mondiale

de haltere de la Lima au programat 
Întrecerile categoriei grea. Titlul 
a revenit sovieticului Iuri Kozin, care 
a realizat un total de 552,500 kg (200 
plus 150 plus 202.500 kg). Pe locurile 
următoare s-au clasat Ștefan Grutz- 
ner (R. D. Germană) — 547,500 kg și 
St. Kraicev (Bulgaria) — 545 kg.

BUENOS HIRES. Peste 20 000 
de spectatori au urmărit pe ringul 
montat la „Luna Park" din Euenos 
Aires meciul pentru titjul mondial 
de box la cat. mijlocie dintre dețină
torul centurii, argentineanul Carlos 
Monzon, și americanul de culoare 
Emile Griffith. La capătul unui meci 
memorabil, Monzon $i-a păstrat cen
tura. fund declarat învingător prin 
k.o. tehnic In rundul 14. Arbitrul me
ciului a întrerupt partida cu 15 se
cunde înaintea încheierii rundului 14 
deoarece Griffith nu se mai putea 
apăra.

BELGRAD. 13 Iiua * doua ’ 
turneului internațional de polo pe apă 
dotat cu „Trofeul Jadran". care se 
desfășoară la Hvar (Iugoslavia), re
prezentativa României a intilnit for
mația Italiei. La capătul unui meci 
echilibrat, cu multe faze spectacu
loase. poloiștii români au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (0—0, 0—1, 
2_ 0, o—0). în alte două partide dis
putate i-au înregistrat următoarele

rezultate : Iugoslavia — S.U.A. 10—6 
(2—3. 3—2. 3—1. 2—0) : Ungaria — 
Olanda 5—1 (1—1, 2—0. 0—0, 2—0).

PRAGA. Cu prilejul unui con
curs internațional atletic care a avut 
loc la Kariovi Vary, sprintera polo
neză Helena Flișnik a ciștigat proba 
de 100 m plat cu timpul'de ll"4/10.

MOSCOVA. Campionatul mas
culin de ?ah. al U.R.S.S.. care se des
fășoară in prezent la Leningrad, a 
programat partidele din runda a 
3-a. Balașov l-a invins pe Țeitlin, iar 
Djindjihașvili a ciștigat la Tukma- 
kov. A fost consemnată remiza in 
partidele Polugaevski—Krogiuă. Gri
gorian—Savon și Gheller—Smislov.

Pe primul loc in clasament se află 
Savon cu 6 puncte, urmat de Tal — 
5.5 puncte.

SOFIA. Turul Bulgariei a con
tinuat cu etapa a 4-a, care a purtat 
caravana cicllstă Intre localitățile Pa- 
zardjik — Stara Zagora. Victoria a 
revenit la sprint cehoslovacului Jiri 
Vlcek. cronometrat pe distanța de 141 
km in 3h 28’15". In clasamentul ge
neral individual continuă să conducă 
Daebne (R. D. Germană), urmat de 
Mihailov (Bulgaria) — la 34”. Pri
mul clasat dintre cicliștii români este 
Ștefan Suciu, care ocupă locul 8, la 
3’34” de lider. Clasamentul general 
pe echipe : 1. U.R.S.S. — 29h 49’38’’ ;

2. Polonia — 29h 49’44” ; 3. R. D. Ger
mană — 29h 51’54” etc. Echipa Româ
niei se află pe locul opt, cu 30h 02’38”.

SEUL. La Seul, intr-un meci 
contind pentru preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, s-au intilnit re
prezentativele Malaysiei și Japoniei, j 
Fotbaliștii din Malaysia au obținut [ 
victoria cu scorul de 3—0 (1—0).

KINGSTON. Selecționata de I 
fotbal a S.U.A. a invins cu scorul de 
5—4 echipa Salvador in meciul dispu
tat la Kingston in cadrul prelimina
riilor turneului olimpic. Echipa 
S.U.A. s-a calificat intr-o grupă su
perioară a competiției, alături de Ja
maica, Guatemala și Mexic. După 
disputarea jocurilor din această gru
pă, primele două echipe vor partici
pa la turneul final, care va cuprinde 
16 formații.

PARIS. După disputarea a 10 
etape, in Turul ciclist al Franței pen
tru amatori („Tour de F Avenir”) con
tinuă sâ fie lider francezul Regis O- 
vion, secundat (la 8’02”) de olande
zul Fedor den I-Iertog. In clasamen
tul pe echipe conduce formația Fran
ței, urmată de Olanda — la 3’05”, El
veția — la 34’26” etc. Etapa a 10-a 
(Pont d’Ain-Roanne) a fost clștigată 
de spaniolul Jaime Huelmo, care a 
parcurs 144 km in 3h 33’08” (medie 
orară de 39,609 km).

CANOTAJ ACADEMIC - 
„Regala Snagov"

Pe apele atit de ospitaliere ale 
Snagovului, simbătă și duminică au 
evoluat o serie de ambarcațiuni re
putate pe plan internațional, ocazia 
reunirii lor furnizind-o „Regata Sna
gov” și „Cupa C.N.U.“. Vremea ad
mirabila, „liniștea" apei au permis 
ca disputele 'pasionante din majori
tatea probelor să se încheie cu rezul
tate tehnice comparabile cu cele mai 
bune performanțe ce se obțin la 
marile competiții cu caracter euro
pean. Faptul — notabil, desigur — nu 
trebuie insă să surprindă prea mult, 
pentru că in rindul canotoarelor pre
zente la întreceri s-au aflat campioa
ne și alte medaliate ale campionate
lor continentului nostru, sportive de 
frunte din Belgia, Cehoslovacia, Bul
garia. Franța. R. F. a Germaniei.i 
Polonia. R.S.S. Ucraineană. România. 
La schi) simplu (1 000 ni), s-a impus, 
cum era și de așteptat, vicecampioa- 
na europeană a probei, sportiva fran
ceză Anick Anthoin.e, simbătă cu un 
timp mai bun decit duminică, dar la 
capătul unor curse in care a de
monstrat că are un finiș impresio
nant. Cu deosebit interes a fost aștep
tată — și mult aplaudată — proba de 
dublu visle (1 000 m). Echipajul româ
nesc, alcătuit din campioanele euro
pene Elisabeta Lazar și Ileana Ko- 
rondoezi (aparținind asociației U.T.A.), 
a reușit o dublă victorie in fața echi
pajului vest-german (Hohl, Karhass).

Dintre celelalte probe ale zilei de 
ieri, am reținut pe cea de 4+1 rame 
(pe primele trei locuri: Dinamo Kiev 
3’38”4. C.N.U. București 3’38”6, R.F.G. 
3’47”9). 11 visle (R.F.G. 3'4S’’6,
C.N.U. București ’ 3’52’'.. Bulgaria 
4’01”2), 2 + 1 seniori (C.N.U. Bucu
rești 8’22”5, A.Z.S.—Polonia 8’36”7.
T.S.—Cehoslovacia 3’44’T).

HOCHEI : Prima etapă 
a campionatului

MIERCUREA CIUC (coresponden
tul „Scinteii", Istvan Bartunek). Con
form noului sistem de desfășurare, 
timp de patru zile, opt echipe de 
hochei pe gheață au evoluat in două 
grupe (Steaua București, Avîntul 
Miercurea Ciuc, Dunărea Galați. A- 
vîntul Gheorghieni. respectiv Dina
mo București. Agronomia Cluj. 
I.P.G.G. București și Tirnava Odor- 
heiul Secuiesc) la Miercurea Ciuc in 
cadrul primei etape a campionatului 
diviziei A. încă de la bun început, 
s-a simțit, in special in jocul echipe
lor din provincie, că li s-au asigurat 
condiții mai bune de pregătire pe 
gheață. Totuși, după cum arată par
tidele desfășurate, diferența dintre 
nivelul formațiilor este încă prea 
mare, Steaua și Dinamo dominind 
net competiția. în prima partidă, dis
putată duminică înainte de masă, 
echipa I.P.G.G. a intilnit pe Tirnava 
Odorheiul Secuiesc. Scorul final a 
fost de 6—2. In meciul următor, Du
nărea Galați a întrecut cu 5—2 pe A- 
vîntul Gheorghieni.

CICLISM. Campionatele 
de velodrom

Primul campion pe 1971 in probele 
de velodrom este Florian Negoescu 
(Steaua), care s-a dovedit cel mai 
bun (și mai sportiv ’) in cursa de 
viteza. Ajuns in finală prin elimina
rea colegului său de club, Paul Soa
re. noul campion avea să fie decla
ra; inyingăt.or prin... descalificarea 
celuilalt finalist, dinamovistul Ștefan 
Lâibner, al cărui mers neregulamen
tar (jenarea evidentă a adversarului) 
a obligat juriul de arbitri să dea 
sancțiunea supremă. Este cel puțin 
bizar insă că, deși avertizat in prea
labil, Laibner a repetat iregularitatea 
respectivă, intr-un fel cu asentimen
tul antrenorului său, invocindu-se că 
astfel de lucruri s-au petrecut și la 
..mondiale”, fără ca arbitrii să ia 
vreo măsură (!!!).

HANDBAL. Turneul echipe
lor masculine

GALAȚI (corespondentul „Scinteii”, 
Stelian Savin) în cea de-a doua zi a 
întrecerilor din turul al III-lea al 
campionatului diviziei A de handbal 
masculin, pină la închiderea ediției 
noastre s-au consumat două partide. 
Dinamo Brașov a trecut la mare luptă 
de Trotușul-Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, intr-o intilnire presărată cu foar
te multe neregularități și eliminări 
de pe teren. Scor final 16—14 (8—5).

în intilnirea Dinamo București-S.C. 
Bacău, gat.a-gata să se producă o 
mare surpriză : adoptînd o tactică a- 
decvată. echipa din Bacău a condus 
intilnirea pină in minutul 33. In fina
la partidei insă experiența dinamo- 
viștilor. și-a spus cuvîntul : ei au 
ciștigat cu scorul de 13—10 (la pauză 
erau conduși cu 6—5). O mențiune 
specială pentru portarul băcăuan Ger
hardt, care a apărat excepțional.

RUGEI. Derbiul etapei 
a revenit Griviței roșii

în etapa de ieri, derbiul s-a ju
cat pe stadionul din Parcul Copilu
lui : Grivifa roșie-Universitatea Timi
șoara. Desfășurarea meciului avea să 
arate insă că rugbiștii timișoreni, in 
ciuda unor calități de necontestat și 
a ambiției de a se măsura de la egal 
la egal cu oricare dintre formațiile 
fruntașe, nu pot spera la prea mult, 
fiind net depășiți de grivițeni. Este 
drept, pină către mijlocul reprizei 
secunde, scorul s-a menținut doar 
3—0 (stabilit in prima repriză), dar 
apoi... Scor final : 17—0.

Dintre celelalte rezultate ale etapei, 
reține atenția acel 16—15 al noii pro
movate, Sportul Studențesc, la Cluj, 
in dauna Agronomiei. în rest, vic
torii scontate : Dinamo--Rulmentul 
26—4 : Gloria București-Știința Pe
troșani 0—15 : C. S. M. Sibiu-Farul 
18—0 : Politehnica lași-Steaua 7—9.

Secretarul de stat pentru educație 
și știință din Marea Britanie, mem
bru al Cabinetului britanic, Marga
ret Thatcher, care a făcut o vizită in 
țara noastră la invitația ministrului 
invățămintului, Mircea Malița, a ple
cat duminică dimineață din Capitală, 
indreptindu-se spre Sofia. Pe aero
portul internațional București-Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de mi
nistrul Mircea Malița. de reprezen
tanți ai conducerii ministerului de re
sort și ai unor instituții de invăță- 
mint superior, personalități ale vieții 
științifice și culturale. Au fost de 
față Denis Seward Laskey, ambasa
dorul Marii Britanii la București, și 
membri ai ambasadei.

★
înainte de a părăsi Bucureștiul, 

secretarul de stat pentru educație și 
știință din Marea Britanie a făcut o 
declarație redactorului Agenției ro
mâne de presă „Agerpres” Adina 
Constantinescu, căruia i-a declarat, 
intre altele :

Călătoria mea în România, a spus 
domnia sa, a fost cit se poate de bine
venită. Convorbirile purtate cu pro
fesori din diferitele sectoare ale în- 
vățămîntulul superior, cercetători ști
ințifici și specialiști in educație 
mi-au dovedit competența corpului 
didactic universitar, pasiunea cu care 
se preocupă de pregătirea ’multilate
rală a tineretului, atrăgindu-1 in acti

vitatea științifică încă de pe băncile 
facultății.

Am. de asemenea, excelente impre
sii asupra studiilor efectuate de spe
cialiștii români in diferite ramuri ale 
chimiei, disciplină care constituie do
meniul meu profesional. Mi-au susci
tat mult interes, de exemplu, investi
gațiile tratind sintetizarea gazelor șl 
producerea cu ajutorul lor a proteine
lor : aprofundarea proceselor chimice 
care favorizează apariția cancerului 
sau contribuie la eliminarea lui.

De altfel, a relevat prof. Margaret 
Thatcher, in cursul convorbirii, dez
voltarea rapidă a industriei din pa
tria dumneavoastră — fapt constatat 
in întreaga mea călătorie — implică, 
alături de eforturile statului român, 
priceperea specialiștilor de care dis
puneți.

Secretarul de stat pentru educație 
și știință din Marea Britanie și-a În
cheiat declarația cu următoarele cu
vinte : „Am toată admirația pentru 
modul cum românii au reușit să rea
lizeze in scurt timp lucruri demne de 
laudă, la nivelul progreselor mon
diale in știință și tehnică. Elogiez, de 
asemenea, arta cu care ei au știut 
să-și păstreze tradițiile, străvechile 
monumente din Moldova — cu grijă 
conservate — ajutîndu-mâ să trăiesc 
episoade din glorioasa istorie a po
porului român”.

Prefectul orașului Paris 
a părăsit Capitala

Duminică a părăsit Capitala Mar
cel Diebolt. prefectul orașului Paris, 
cave a participat la vernisajul expo
ziției ..Parisul, evoluția și viitorul 
său”.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost condus de Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
Ion Borca și Nicolae Stanciu. vice
președinți ai Consiliului popular al 
municipiului București, Vasile Drâ- 
goescu. secretar, și de alți membri 
ai comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal. Erau prezenți 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai ambasa
dei.

înainte de plecare, prefectul Pa
risului. Marcel Diebolt, răspunzînd 
întrebărilor adresate de redactorul 
Agenției române de presă „Ager
pres” Mircea Bumbac, a spus : In- 
torcindu-mă in România, după cele 
două săptămini petrecute aici în 
luna iulie anul acesta, am avut un 
sentiment foarte plăcut să regăsesc 
nu numai o țară pe care o cunosc, 
dar și un popor prieten. Am fost in- 
cintat să-1 reintilnesc pe dl. Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei

țării dumneavoastră, care ne-a ofe
rit și de data aceasta un program 
menit să lărgim și mai mult contac
tele noastre cu Bucureștiul. în ceea 
ce privește expoziția „Paris, evolu
ția și viitorul său”, deschisă zilele 
acestea, aș vrea ca. înainte de toate, 
sâ mulțumesc tuturor celor care la 
București ne-au dat un ajutor deo
sebit de prețios in organizarea ei. 
Cit despre valoarea expoziției, lă
săm pe seama publicului român să 
aprecieze și să dea un verdict.

La rindul său. Yves Fortin, prim- 
vicepreședînte al Consiliului Parisu
lui, venit in Capitală cu prilejul 
inaugurării expoziției franceze, și 
care iși continuă vizita în țara noas
tră, a adăugat : Expoziția va per
mite cetățenilor și reprezentanților 
celor două capitale să se cunoască 
mai bine și să cultive o prietenie 
deja existentă de multă vreme. Ex
poziția, ca și vizita delegației noas
tre in România reprezintă o nouă 
etapă pe ca’ea apropierii intre po
poarele noastre, a stringerii relații
lor de prietenie și de simpatie exis
tente.

Prima zi de muncă a elevilor
(Urmare din pag. I)

Un șut precis... și timișorenii degajează terenul, ieșind cu bine din „strîn- 
soarea" adversarilor (Fază din derbiul rugbistic de ieri, Grivița roșie—Uni

versitatea Timișoara)

relatează tov. Ion Dra- 
ghici, din conducerea 
acestui complex de 
ateliere.

In atelierul de elec
tronică a fost instala
tă o bandă de lucru a 
produsului denumit 
A T 6 (adaptor tensiu
ne 6 volți), un suban- 
samblu folosit în uzi
na „Electronica”, prin
tre altele, la producția 
aparatelor de radio cu 
tranzistor!. La un set 
de 10 asemenea piese, 
au început să lucreze, 
pentru instruire, în 
prima lor zi de mun
că. elevi din anul 
III de la liceul „Di- 
mitrie Cantemir”. Con
comitent. in atelierul 
de croitorie, colegele 
lor au început să exer
seze trasul la mașina 
de cusut. Prima lor 
comandă de produc
ție : confecționarea
propriilor halate cu 
care se vor îmbrăca in 
orele de practică, după 
care vor executa len
jerie pentru creșe, 
grădinițe, spitale.

Asemenea ateliere- 
școală complexe au 
fost amenajate și in 
alte sectoare ale Ca
pitalei. S-a remarcat 
in această acțiune, cu 
o atit de amplă sem
nificație socială și u- 
tilitate practică pentru 
educarea prin munca 
pentru muncă a tine
retului școlar, spiritul 
gospodăresc al foruri
lor municipale de în- 
vățămint — prin chib
zuita redistribuire a 
spațiului de Invățămint 
și eliberarea unor clă
diri pentru amenajarea 
atelierelor — și, mai

ales, interesul deosebit 
și solicitudinea cu care 
conducerile unor uzine 
și întreprinderi pro
ductive. forurile de 
partid din majoritatea 
sectoarelor capitalei 
au participat la orga
nizarea — intr-un timp 
foarte scurt — a ate- 
lierelor-școală centrate 
sau la dotarea atelie
relor din școli.

La grupul de atelie- 
re-școală din sectorul 
6, directorul general 
al uzinei „Electromag
netica”, ing. N. Drago- 
mir, a participat per
sonal, împreună cu un 
grup de muncitori și 
tehnicieni din uzină, la 
organizarea atelierelor 
de lăcătușerie-electro- 
tehnică și mașini-unel- 
te, in care vor lucra 
elevi de la liceul „Gh. 
Lazâr“. Și conducerile 
altor întreprinderi din 
sector — „Vulcan”’, 
„Ventilatorul” și în
treprinderea mecanică 
de morărit și panifica
ție — care patronează 
ateliere-școală din a- 
cest complex (destina
te elevilor de la li
ceele „D. Bolintinea- 
nu", „Gh. Călinescu” și 
Liceul nr. 36) au asi
gurat executarea la 
timp a lucrărilor pe ca
re unitățile respective 
și le-au asumat.

în unele școli bucu- 
reștene, îndeosebi in 
licee, este eviden
tă, insă, o oarecare 
lipsă de inițiativă și 
operativitate in stabi
lirea contactelor cu u- 
nitățile productive in 
vederea organizării 
participării elevilor lor 
la producție sau în 
amenajarea unor a- 
teliere in școlile

respective. Este fi
resc ca școlile, in pri
mul rind, să solicite 
uzinele și întreprinde
rile să le ajute in con
turarea profilelor de 
profesionalizare și a 
încadrării elevilor în- 
tr-o muncă utilă so
cietății, după cum este 
necesar ca unitățile 
productive să răspun
dă cu promptitudine 
la apelul școlilor și 
chiar să le sugereze 
modalități adecvate de 
conlucrare. Pentru că 
este vorba de o amplă 
acțiune de pregătire 
practică a tirieretului, 
de educare a tinerei 
generații în spiritul 
muncii, in care și școa
la și uzina sint deopo
trivă interesate și răs
punzătoare in fața so
cietății. Este necesar, 
de asemenea, ca Mi
nister u' Invățămintului 
să grăbească soluțio
narea unor probleme 
privind schema de în
cadrare a atelierelor- 
școala cu personalul 
necesar, modalitățile 
de valorificare a pro
duselor realizate de 
elevi etc.

Există toate premi
sele ca atelierul-școa- 
lă să se integreze or
ganic in peisajul șco
lii. alături de sala de 
curs, laboratorul de 
fizică sau de lingvisti
că, ca „ziua de practi
că” și munca produc
tivă să devină cu ade
vărat o parte compo
nentă a activității cu
rente a elevilor din 
licee și școli generale, 
dind așteptatele roade 
in educarea comunistă 
și pregătirea pentru 
viață a tinerel gene
rații,



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri
ale forțelor patriotice

SAIGON 26 (Agerpres). — Deta
șamentele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au lansat duminică atacuri 
violente asupra a zece dispozitive 
militare saigoneze și a unei baze a- 
partinind trupelor americane — in
formează știrile difuzate de agențiile j_ . .ț unor date jncoJT1_

Saigon, in cursul 
fost uciși sau râ
de soldați ameri- 
Artilcria forțelor

de presă. Potrivit 
plete anunțate la 
acestor atacuri au 
niți peste o sută 
câni și saigonezi. _______ __
patriot’ce a atacat, intre altele, baza 
militară aeriană americană din apro-

pierea orașului Tav Nlnh șl dispozi
tivele saigoneze situate la diferite 
distanțe in jurul orașului Saigon. 
Obiectivele aparținind celei dc-a 
treia regiuni militare saigoneze au 
fost bombardate cu rachete. Dumi
nică, la amiază, relatează agenția 
A.P., luptele angajate de forțele pa
triotice cu unitățile americano—sud- 
vietnameze au continuat. In desfășu
rarea operațiunilor militare au in
tervenit. potrivit corespondentului 
agenției Associated Press, elicoptere 
americane pentru a stăvili valul 
atacurilor detașamentelor F.N.E.

Împotriva folosirii Tailandei
ca bază a agresiunii americane
în Laos și alte țări din Indochina
DECLARAȚIILE M.A.E. AL R. D. VIETNAM Șl M.A.E. AL G.R.P. 

AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD
HANOI 26 (Agerpres). — Statele 

Unite și administrația de la Bangkok 
au transformat Tailanda intr-o bază 
pentru desfășurarea războiului agre
siv împotriva Laosului și a altor țări 
din Indochina, se arată intr-o de
clarație difuzată de Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam. De
clarația condamnă energic imperia
lismul american pentru folosirea 
trupelor și teritoriul tailandez in 
războiul de agresiune desfășurat îm
potriva Laosului și relevă că „zilnic 
sute de avioane americane, inclusiv 
bombardiere de tip „B-5244, conduse 
de piloți americani și tailandezi. de
colează de la bazele militare ame
ricane și tailandeze, bombardind te
ritoriul laoțian. In același timp, ad
ministrația Nixon a determinat o 
sporire a unităților de infanterie, ar
tilerie și motomecanizate tailandeze 
care participă nemijlocit la acțiunile 
ofensive lansate asupra zonelor con
trolate de forțele patriotice. Pe te
ritoriul laoțian, relevă declarația, se 
află in prezent peste 20 000 de mi
litari din armata regulată tailande- 
ză“. „Guvernul american și admini
strația de la Bangkok încalcă prin 
aceste acțiuni in mod flagrant inde
pendența, suveranitatea, pacea și 
neutralitatea Laosului și amenință 
serios pacea în sud-estul Asiei44.

„Guvernul R.D. Vietnam, continuă 
declarația, sprijină 
din 25 august 
Central al Frontului _______
Laos și cere, in mod hotărit, guver
nului american să pună capăt ime
diat războiului de agresiune in Laos, 
să înceteze a mai folosi teritoriul și 
trupele tailandeze pentru desfășura
rea războiului agresiv in Laos, pre
cum și retragerea trupelor america
ne și tailandeze de pe teritoriul lao
țian*4.

rată in declarație, au transformat 
Tailanda intr-o bază de aproviziona
re pentru pătrunderea lor in Laos, 
In alte țări din Indochina și pentru 
escaladarea războiului din această re
giune.

Guvernele Statelor Unite și Tailan
dei, precizează declarația, difuzată 
de agenția „Eliberarea44, poartă în
treaga răspundere pentru urmările 
ce decurg din acțiunile lor agresive 
desfășurate împotriva poporului lao
țian.

memorandumul 
1971 al Comitetului 

Patriotic din

★
VIETNAMUL DE SUD 26 (Ager

pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație 
in care condamnă folosirea de către 
Statele Unite a teritoriului și trupe
lor tailandeze, in războiul agresiv 
pe care il desfășoară in Laos — in
formează agenția de presă „Elibe
rarea44. Imperialiștii americani, se a-

Un grup de militanțl pentru 
pace din Philadelphia, statul a- 
merican Pennsylvania, a cerut 
unui tribunal districtual să de
clare neconstituționale orice noi 
cheltuieli și alocații pentru con
tinuarea războiului purtat de 
S.U.A. in Vietnam. Autorii ac
țiunii relevă că acest război 
violează Carta Națiunilor Unite 
și o serie de acorduri internațio
nale semnate de Statele Unite.

ln sprijinul restabilirii 
drepturilor legitime 

ale R. P. Chineze la O. N. U.
se pronunță miniștrii de externe ai Marii 

Marocului

LONDRA 26 (Agerpres). — înainte 
de a pleca din Londra spre New 
York, unde va lua parte la dezbate
rile Adunării Generale a O.N.U., mi
nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, Alec Douglas-Home, a făcut 
cunoscut că țara sa va susține, fără 
nici o rezervă, problema restabilirii 
drepturilor Republicii Populare Chi
neze in Organizația Națiunilor Unite, 
ceea ce implică excluderea Taiwa- 
nulul din această organizație inter-

națională — relevă 
Presse.

Britanii ți

agenția France

★
CASABLANCA 26 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la plecarea 
la New York, unde va conduce de
legația marocană la lucrările Adu
nării Generale a O.N.U., Abdellatif 
Filali, ministrul de externe al Ma
rocului, a declarat că țara sa va spri
jini, Ia fel ca și pînă acum, resta
bilirea drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U.

(Agerpres).

Criza monetară occidentală
„LA ORIGINEA ACTUALEI SITUAȚII SE AFLĂ DEZECHILI 
BRUL BALANȚEI DE PLĂȚI AMERICANE" - declară direc 

torul F.M.I.
WASHINGTON 26 (Agerpres). - 

Pierre Paul Schweitzer, directorul 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.), s-a pronunțat pentru deva
lorizarea dolarului in scopul depășirii 
actualei crize a sistemului monetar 
occidental. Vorbind în cadrul unei 
conferințe de presă, organizată cu 
prilejul Adunării Generale anuale 
F.M.I., care urmează să înceapă luni, 
Schweitzer a arătat că „este foarte 
dificil pentru celelalte state să-și 
realinieze monedele naționale fără o 
contribuție in această direcție a Sta
telor Unite. Nu există nici o contro-

versă că la originea actualei situații 
se află dezechilibrul balanței de plăți 
americane44.

Directorul F.M.I. a declarat că, în 
concepția sa, există trei probleme ce 
trebuie rezolvate în prezent cu prio
ritate : realinierea multilaterală a 
monedelor naționale occidentale, pa
ralel cu abolirea de către Statele 
Unite a suprataxei de 10 la sută asu
pra importurilor ; eliminarea defici
tului balanței de plăți americane și 
elaborarea unor studii de perspectivă 
privind reforma sistemului monetar 
occidental.

agențiile de presă transmit
Republica Chile • pr°pus 

candidatura La funcția de secretar 
general al O.N.U. a lui Felipe Her
rera, cunoscută personalitate politică 
chiliană, fost președinte al Băncii 
interamericane de dezvoltare (B.I.D.). 
Aceasta este cea de-a 5-a candidatu
ră anunțată oficial la Națiunile Uni
te pentru funcția de secretar gene
ral al organizației.

cei 233, cît numără Senatul francez. 
După cum se știe, o treime din nu
mărul senatorilor este reînnoită la 
fiecare trei ani.

riul țării, în vederea asigurării unei 
participări naționale active la ex
ploatarea zăcămintelor de țiței.

încheierea vizitei
politicii de destindere internațională
O O declarație a premierului suedez in R. F. a Germaniei

LUSAKA 26 (Agerpres). — Pre
mierul suedez, Olof Palme, și-a în
cheiat vizita oficială in Zambia unde 
a avut coavorbiri cu președintele 
Kenneth Kaunda și cu alți membri

TEHERAN

Au inceput 
lucrările 

Comisiei mixte
romano-iramene
TEHERAN 26 (Agerpres). — La 

25 septembrie au inceput la Teheran 
lucrările celei de-a 7-a sesiuni a Co
misiei mixte lomâno-iraniene.

In cadrul discuțiilor, Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste România, și 
Houshang Ansari, ministrul econo
miei Iranului, au examinat stadiul 
cooperării economice și al schimbu
rilor comerciale intre cele două țări 
și au scos în evidență noi posibili
tăți de dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări.

Lucrările continuă în subcomisii.

ni guvernului zambian. Intr-o 
ferință de presă, el a declarat 
riștilor că a examinat cu șeful 
tulul zambian șl cu celelalte persoa
ne oficiale o serie de aspecte ale si
tuației internaționale actuale, pre
cum și probleme interesind continen
tul african și mișcările de eliberare 
națională.

Duminică, primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, a sosit la Dar Es 
Salaam unde va avea întrevederi cu 
președintele Julius Nycrere și cu alți 
membri ai guvernului tanzania». 
Luind cuvîntul in fața participanți- 
lor la conferința bienală a Partidului 
Uniunea Națională Africană, Olof 
Palme a declarat că guvernul suedez 
intenționează să sporească ajutorul 
acordat mișcărilor de eliberare din 
sudul continentului african, adău
gind că guvernele din R.S.A. și Rho
desia și administrațiile din coloniile 
portugheze constituie obstacole in 
calea politicii de destindere a încor
dării internaționale.

ORIENTUL
APROPIAT

con- 
zia- 
sta-

BONN 26 (Agerpres). — In cadrul 
vizitei oficiale in R F. a Germaniei, 
tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii șl apelor, a vizitat com
plexul de institute de cercetare agri
colă din Braumschweig-Volkenrode, 
unde s-a întreținut cu oameni de 
știință și cercetători. In cursul zilei 
de simbătă oaspetele român a par
ticipat la deschiderea oficială a Tir- 
gului internațional alimentar „Anu- 
ga‘‘ din Kbln, cea mai mare mani
festare de acest gen din lume. La 
ediția din acest an România este re
prezentată de un pavilion avind o 
suprafață de 200 metri pătrați. In 
cursul aceleiași zile pavilionui ro
mânesc a fost vizitat de Josef Ertl, 
ministrul federal al alimentației, a- 
griculturii și silviculturii.

Duminică tovarășul Iosif Banc a 
plecat spre patrie. Pe aeroportul din 
Frankfurt se aflau de față ambasa
dorul României la Bonn, Constantin 
Oancea, și membri ai ambasadei. y 

)

• DE PRETUTINDENI»

500 000 LIRE STERLINE
PENTRU UN NISETRU

cotidian britanic

Primul ministru al Irlan
dei de Nord, Brian Fau‘- 
kner, a sosit duminică la Londra 
pentru a examina împreună cu pre
mierul britanic, Edward Heath, o se
rie de probleme legate de situația din 
Ulster. Convorbirile dintre cei doi 
prim-miniștri sint apreciate de obser
vatorii politici drept o premieră la 
reuniunea tripartită programată pen
tru 27 septembrie .
primului ministru al Republicii Ir
landa, John Linch, destinată exami
nării situației din Irlanda de Nord.

In capitala Republicii 
Ciad se desfășoară lucrările sesiu
nii extraordinare a Adunării Națio
nale, convocată in vederea examină
rii situației politice din țară după 
tentativa eșuată de lovitură de stat 
de la sfirșitul lunii august a.c.

La Quito a fost semnat 
un acord pe trei ani cu privire 
la colaborarea tehnico-științifică in
tre Ecuador și Ungaria. Acordul pre
vede schimbul de specialiști, profe
sori și studenți, precum și schimbul 
de informații științifice și documen
tație tehnică.

CAIRO 26 (Agerpres). — Consiliul 
Prezidențial al Federației Republici
lor Arabe se va întruni in prima sa 
reuniune la începutul lunii octombrie, 
anunță agenția M.E.N. La lucrări vor 
participa șefii celor trei state mem
bre ale federației, președintele An
war Sadat (Republica Arabă Egipt), 
colonelul Moamer El Gedafi (pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Libia) și Hafez El 
Assad (președintele Siriei). Cu a- 
ceastă ocazie, cei trei șefi de stat vor 
depune jurăminlul in fața Consiliului 
Național, precizează cotidianul „Al 
Ahram", citat de agenția M.E.N.

Un
a anunțat recent lon
donezilor o știre senza
țională. In apele Tami- 
sei, nu departe de cen
trul Londrei, a fost 
pescuit un păstrăv. 
Captura a fost conside
rată atit de rară incit 
va deveni piesă la Lon
don Museum. Faptul nu 
pare să mire pe nimeni. 
Cu 150 de ani in urmă 
in Tamisa puteau fi 
pescuiți sturioni. Trep
tat, situația s-a schim
bat. Intre cele două 
războaie mondiale po
luarea rîurilor „indus
triale" a atins un ase
menea grad incit in-

treaga lor faună a fost 
distrusă. Tamisa, al că
rei debit scade conside
rabil vara, devenise un 
adevărat canal colector 
cu ape fetide. Pentru 
diminuarea poluării s-a 
întocmit un program 
costisitor a cărui apli
care a dus la o conside
rabilă purificare a riu- 
rilor.

In 1969 pe podul Wa
terloo și pe cel din 
Chelsen londonezii au 
avut prilejul să con
temple o scenă inedită. 
Funcționari municipali 
și consilieri științifici, 
înarmați cu undițe ieși
seră pe „teren" în ve-

derea unul „sondaj". 
Pescuitul a avut rezul
tate cvasi-miraculoa
se : au fost prinși 161 
de pești. Doi ani mai 
tirziu in 1971 și-a făcut 
apariția primul păs
trăv... Și totuși polua
rea afectează in conti
nuare grav apele rî'uri- 
lor din Anglia pe o 
lungime de 1 600 km. 
Curățirea lor ar nece
sita sume impresionan
te. De pildă, pentru a 
reda Tamisei puritatea 
de altădată, cheltuielile 
ar fi atit de mari incit 
pescuitul unui singur 
nisetru s-ar ridica la 
500 000 lire sterline...

VA NUMIȚI ANDERSSON?

cu participarea

Miniștrii agriculturii din 
„cele șase44 țări membre ale Pieței 
comune se vor întilni la 27 și 28 
septembrie la Bruxelles, in cadrul 
unei reuniuni, pentru a lua in dez
batere problema evoluției schimbu
rilor agricole între țările membre 
și fixarea prețurilor comune agricole 
pentru campania 1971—1972.

NîaOtia intenționează să anga
jeze tratative cu companiile petro
liere străine acționare pe teritoriul 
țării, in vederea reașezării prețului 
de exploatare a țițeiului — se află 
din unele declarații guvernamentale. 
Hotărîrea respectivă este determina
tă, printre altele, de consecințele 
actualei crize a dolarului pe piața 
petrolului.

Delegația parlamentară britanică, 
aflată in vizită la Cairo, a fost pri
mită de Abdel Kader Hatem, vice- 
premier și ministru al culturii și in
formațiilor al Republicii Arabe a 
Egiptului. Convorbirile, informează 
agenția M.E.N., au fost consacrate 
examinării unor probleme privind 
relațiile egipteano-britanice, precum 
și evoluția crizei din " ...
piat.

Orientul Apro-

Republicii De- 
Yemenului, Aii

Pe stadionul „Wank- 
dorf" din Berna, in prezen‘a 
lui Rudolf Gnaegi, președintele Con
federației Helvetice, s-a deschis cel 
de-al 2-lea Festival internațional de 
muzică militară, la care participă și 
Fanfara reprezentativă a armatei ro
mâne. Primarul Bernei, Raymond 
Tchappet, a oferit o recepție în onoa
rea participanților la festival.

Conducerea Trustului 
„General Motors-Holden" - 
gigantul industriei de automobile 
australiene — a concediat 450 de 
muncitori calificați. Reacționind la 
aceasta concediere in masă, muncito
rii au declarat grevă. La mitingul 
organizat cu acest prilej, ei au adop
tat o rezoluție in care s-au pronunțat 
cu hotărire împotriva măsurilor de 
concediere.

S-au încheiat lucrările 
celui de-al 22-lea Congres interna
țional 
Ies.
parte 
țări.

de astronautică de la Bruxel- 
La această reuniune au luat 

600 de delegați din 36 de

Primul-ministru al 
mocratice Populare a 
Nasser Mohamed Hassani, a sosit du
minică la Cairo, intr-o vizită oficială, 
anunță agenția M.E.N. El va avea 
convorbiri cu primul ministru al Re
publicii Arabe a Egiptului, Mahmud 
Fawzi, în legătură cu modalitățile de 
consolidare a relațiilor 
două țări și cu o serie 
majore ale lumii arabe 
ției internaționale.

Uneori frecvența cu 
care se repetă un anu
mit nume de familie 
poate constitui o „pro
blemă" în unele țări. 
Suedia se numără prin
tre acestea. In total, 
3S0 000 de suedezi poar
tă numele de Ander
sson, 364 000 se numesc 
Johansson și 333 000 
Karlsson. Aceasta în
seamnă că a opta parte

din întreaga populație 
a țării răspunde la li
nul din aceste trei 
nume. Spre a se evita 
desele dificultăți pro
vocate in special de 
identificarea exactă a 
persoanelor respective, 
autoritățile suedeze în
cearcă să vină în ajuto
rul respectivilor cetă
țeni. A fost întocmit în 
acest sens un „registru

patronimic suedez" ca
re cuprinde, cu titlul de 
sugestii pentru cei ce 
sint dispuși să-și 
schimbe numele de fa
milie, peste 500 000 de 
asemenea nume „rare". 
Rezultatele sint consi
derate încurajatoare : 
anual, aproximativ 1300 
de suedezi, procedează 
la schimbări patroni
mice.

CULOARE LA COMANDA

dintre cele 
de probleme 
și ale. situa-

In 39 de departamente 
ale Franței, dln cele 951 au ln* 
ceput duminică alegerile pentru de
semnarea celor 90 de senatori — din

Ministrul libian al petro- 
luluî, Ezzedin Mabrouk, a decla
rat că Libia intenționează să anga
jeze tratative cu companiile petroli
ere occidentale acționare pe terito-

Țăranii columbieni

Dimensiunile și mă
rimea sint principalele 
din cele treizeci de în
sușiri care determină 
valoarea diamantului 
sau briliantului. Nu 
este deci de mirare 
că bijutierii au căutat 
timp de secole să gă-

sească calea de a 
schimba și îmbunătăți 
culoarea naturală a 
diamantelor. Fără suc
ces însă, deoarece chiar 
dacă se colora, cristalul 
prețios revenea apoi la 
culoarea inițială. Pro
blema a fost acum re-

zolvată de colaboratorii 
Institutului de chimie 
anorganică a secției din 
Siberia a Academiei de 
științe a U.R.S.S. Prin 
iradierea diamantelor 
de Iakuția, ei au obți
nut pietre prețioase de 
nuanțe argintii, verzi, 
galbene.

nu vor să aștepte zece secole

Un dosar încărcat la reluarea 
activității parlamentare

Reluarea activității par
lamentului și intensificarea 
întrunirilor conducerii par
tidelor politice, dezbaterile 
inițiate de opoziție in legă
tură cu cele mai acute pro
bleme la ordinea zilei 
constituie startul unei con
fruntări ce se consideră aici 
a fi „hotăritoare44 pentru e- 
voluția generală a situației 
din Italia. Atenția observa
torilor politici este reținută, 
mai ales, de încercările de 
a se găsi noi căi și metode 
care să ducă la depășirea 
„stagnării*4 ce caracterizea
ză in prezent atit viața e- 
conomică, cit și cea politică 
a țării.

Cînd se fac asemenea a- 
precieri se pornește de la 
realitatea că in economie 
se înregistrează fenomene 
specifice de recesiune, a- 
gravate substanțial de in
fluența negativă a crizei fi
nanciare occidentale, cum 
ar fi : scăderea cu 3.1 la 
sută a producției industria
le în primele șapte luni ale 
anului curent, reducerea 
programului de lucru intr-o 
serie de fabrici și. cores
punzător. a salariului, creș
terea numărului muncitori
lor care nu sint folosiți de
plin in producție și ingro- 
șarea numărului șomerilor, 
totali sau parțiali, care se 
cifrează la aproximativ 
1 150 009 de persoane, creș
terea prețurilor la produse
le alimentare și bunurile

de larg consum in proporție 
de 10—20 la sută. Reflexul 
acestei situații il constituie 
amploarea acțiunilor re
vendicative.

In același timp, observa
torii fac referiri tot mai 
frecvente la faptul că ac
tuala coaliție guvernamen
tală de centru-stinga se 
menține numai datorită u- 
nor eforturi serioase și a

locuințe, reforma învăță- 
mintului, impozitele etc.

Traducerea in viață a po
liticii reformelor afectează 
direct raportul de forțe, a- 
tit pe plan social, cit și în
tre reprezentanții diferitelor 
curente din cadrul unor 
partide guvernamentale. 
Astfel, toate cuceririle ob
ținute de oamenii muncii 
in perioada 1969—1970 prin

CORESPONDENTA din roma

consensului de a se evita o 
nouă criză de guvern îna
inte de alegerile preziden
țiale din luna decembrie. 
Divergențele democrat-creș- 
tinilor și social-democrați- 
lor cu socialiștii sint, insă, 
tot mai evidente și. chiar 
dacă ele se manifestă in 
prezent mai acut pe plan 
regional și districtual, nu 
constituie pentru nimeni un 
secret că ele pot răbufni in 
orice moment la nivel na
țional, cu toate consecințele 
ce decurg de aici. Politica 
de reforme social-economi- 
ce prilejuiește puternice 
ciocniri de poziții care se 
referă Ia conținutul ce tre
buie dat legilor ce se dez
bat in aceste zile in parla
ment, privind construcția de

bătălii de clasă de mare an
vergură au dus la atenua
rea puterii discreționare a 
patronatului, la dobindirea 
de către muncitori a unor 
poziții care le permit să-și 
spună cuvîntul in proble
me ce privesc nemijlo
cit condițiile lor de 
muncă și de trai. Totodată, 
adoptarea de către parla
ment a unor legi vizind o 
serie de probleme de ordin 
social a modificat și poziția 
in societate a maselor mun
citoare. Tocmai lupta „pro“ 
și „contra44 modificării unor 
raporturi vechi determină 
importanța și semnificația 
momentului pe care il stră
bate Italia, făcind să aibă 
valoarea unei recunoașteri 
incontestabile cele declarate

zilele trecute de către un 
ministru al guvernului Co
lombo : „Trebuie schimbată 
mentalitatea pentru a se 
putea înțelege situația nouă, 
specifică timpurilor noas- 
tre“.

Desigur, aceasta implică 
— logic — ca in cadrul coa
liției guvernamentale să 
prevaleze o orientare care 
să înlesnească și să accele
reze înaintarea Italiei pe 
calea progresului și demo
crației. Simbătâ au început 
la Roma lucrările consiliu
lui național al Partidului 
democrat-creștin, care este 
chemat să definească toc
mai linia pe care înțelege 
să o adopte acest partid in 
rezolvarea multiplelor pro
bleme scadente. Nu este cu 
nimic exagerat să i se atri
buie această semnificație, 
deoarece Partidul democrat- 
creștin este unicul partid 
care din 1945 se află în per
manență la conducerea ță
rii, singur sau in alianță cu 
alte foițe. Așadar, de la ac
tuala sesiune a consiliului 
național al P.D.C. se aș
teaptă o luare de poziție 
clară și netă, care să con
tribuie la scoaterea din im
pas a vieții politice și să 
permită o ..relansare44 ge
nerală cu efecte salutare în 
toate domeniile politicii in
terne și externe italiene.

N. PUICEA

Eleganta sală de ședințe a impo
zantului edificiu al Băncii din Bogota 
este plină. Are lot o întrunire a celor 
mai bogați și influenți latifundiari co
lumbieni. După ore de dezbateri, se 
adoptă hotărîrea de a se constitui o 
asociație care să conducă lupța mo
șierilor împotriva exproprierilor. Ce a 
determinat această acțiune a latifun
diarilor ?

De citva timp, grupuri de țărani să
raci, lipsifi de pămint, iau in stăpinire 
terenuri, de regulă necultivate, apar
ținind latifundiarilor. Sprijiniți de o- 
pinia publică progresistă, in unele ca
zuri țăranii reușesc să se mențină, cel 
puțin pe o parte a pămînturilor ocu
pate, pe care le lucrează, apoi, în co
lectiv. Potrivit datelor furnizate de 
autorități, in primele trei luni ale a- 
nului acesta s-au înregistrat 315 ca
zuri de ocupare de păminturi.

Aceste acțiuni ale țăranilor au loc 
pe fondul menținerii unor structuri 
sociale profund inechitabile. Circa 
două treimi din suprafața totală a te
renurilor arabile se află in miinile 
latifundiarilor, care reprezintă doar 
4 la sută din numărul proprietarilor 
de pămint. In schimb, aproximativ 70 
la sută din familiile țărănești fie că 
nu au deloc pămint, fie că stăpînesc 
loturi minuscule, incapabile să le a- 
sigure mijloacele de trai necesare. 
Zece milioane de columbieni — apro
ximativ 50 la sută din populație — 
trăiesc in mediul rural. Din venitul 
național le revine, insă, doar o șesi- 
me. Pentru a putea supraviețui, marea 
majoritate a țăranilor trebuie să se 
tocmească ca argați sau să caute de 
lucru ca salahori la oraș. Dar și găsirea 
unui loc de muncă este o problemă 
extrem de dificilă.

In Columbia, există, de fapt, in vi
goare o lege privind reforma agrară. 
Formulată insă intr-un mod foarte 
vag, aplicarea ei este la cheremul ju
riștilor abili, oferind moșierilor mul
tiple posibilități de a se eschiva de la 
exproprieri. In afară de aceasta, la
tifundiarii iși au oamenii lor in mai 
toate organele de stat, care frinează, 
în fel și chip. înfăptuirea oricăror mă
suri de împroprietărire.

Acest lucru explică, de altfel, de ce 
pînă acum s-a atribuit țăranilor numai 
1.7 la sută terenuri cultivate, prove
nite din proprietăți particulare. In 
plus, cei improprietăriți trebuie să

plătească o compensație, eșalonată pe 
15 ani, la care se mai adaugă dobin- 
zile respective.

Analizind situația creată, sociologul 
Oscar Delgado a arătat că dacă actua
lul ritm de înfăptuire a reformei agra
re va fi menținut, vor mai trece zece 
secole pînă cind fiecare țăran colum
bian va avea peticul său de pămint.

Țăranii nu vor însă să mai aștepte, 
în. vara anului 1970 a avut loc primul 
congres al truditorilor pămintului. Cu 
acest prilej, a fost constituită o aso
ciație care conduce astăzi acțiunile de 
ocupare a pămînturilor moșierești.

Este doar una dintre formele speci
fice ale luptei pentru o orinduire mai 
dreaptă, dusă de masele largi popu
lare din această țară latino-america
nă, cuprinsă astăzi ca șl întreg conti
nentul de profunde convulsiuni so
ciale. Luptă ce, pînă la urmă, va în
vinge toate obstacolele, inclusiv con- 
tramăsurile pe care, alarmați, moșierii 
le-au adoptat in ultima vreme.

G. D.
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Uraganul care s-a abătut, recent, asupra Cataloniei (Spania), a afec
tat o regiune locuită de 5 milioane de oameni, pricinuind pagube 
apreciate la mai multe sute de milioane de pesetas. 17 persoane 
și-au pierdut viata. Mii de locuitori au fost evacuați, în timp ce 
multi aljii au rămas fără adăpost. In fotografie : ravagii pricinuite 

în localitatea Manresa

Colaborarea dintre oamenii de știință
(Urmare din pag. I)

In acest sens, țara noastră desfășoară 
eforturi susținute, aducindu-și contri
buția proprie, activă la dezvoltarea 
unor raporturi de bună vecinătate, 
prietenie și colaborare in această 
parte a lumii. Pornind de la convin
gerea că însăși existența forurilor șl 
organismelor interbalcanice reprezin
tă o emanație a spiritului și voinței 
de cooperare in diferite domenii de 
specialitate, România desfășoară in 
sinul acestor asociații sau reuniuni 
o vie activitate, se manifestă ca un 
factor dinamizator al lor.

In ceea ce privește uniunea noas
tră, România, care se numără printre 
țările fondatoare, se dovedește a fi 
unul dintre susținătorii și animatorii 
fervenți ai acestui important for de 
colaborare științifică internațională 
pașnică, in principalele lui sfere de

activitate. Prin specialiștii ei, țara 
noastră a contribuit efectiv la orga
nizarea și desfășurarea multor mani
festări și activități științifice inițiate 
in cadrul uniunii. La aceasta se a- 
daugâ contribuțiile substanțiale adu
se la alte numeroase forme de activi
tate, ale uniunii: editarea unei re
viste științifice proprii și a unui bu
letin de informare, organizarea de 
reuniuni pe specialități, de cursuri 
de perfecționare, schimburi de vizite, 
de bursieri, delegații, conferențiari, 
organizarea din doi in doi ani a Săp- 
tăminilor medicale balcanice. Hotă- 
rirea privind organizarea la Bucu
rești cu prilejul jubileului de anul 
viitor a celei de-a Xl-a Săptămîni 
medicale balcanice constituie o expre
sie a prestigiului de care se bucură 
școala medicală românească, o recu
noaștere a contribuției substanțiale a 
țării noastre la extinderea con

tinuă a colaborării interbalcanice, 
factor important al securității între
gului continent.

Animați de înaltele principii ale 
politicii externe a României socia
liste, membrii români ai Uniunii Me
dicale Balcanice se consideră mobili
zați in continuare pentru a servi 
cauza prieteniei și colaborării intre 
popoarele balcanice, cauza păcii. In 
încheiere, aș dori să-mi exprim con
vingerea că, prin eforturile conju
gate ale tuturor țărilor membre, 
Uniunea Medicală Balcanică se va 
manifesta și pe viitor, prin întreaga 
sa activitate, ca un factor stimulator 
al colaborării creatoare a medicilor 
din țările balcanice, contribuind in 
acest fel la instaurarea în Balcani a 
unor relații de înțelegere și bună ve
cinătate — deziderat major al tutu
ror popoarelor din această parte a 
lumii.
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