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Planul pe 8 luni îndeplinit
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© START ÎN CAM'
PIONATELE DE

Chimiștii argeșeni știu
BODOH Pâl

ce înseamnă a spune

Toronto

petrochimici

î sarcinile de plan cu 7 la sulă, 
constituie Nieolae Croitorii (foto

Ioan GRÎGORESCU

AZI, PRIN' TELEFON, DE LA PITEȘTI

© TENIS: Nâstase

© Angajamentul anual a fost 
îndoplinit d0 minerii din Comftneșll. Brl-

Traduc !n 
maghiara romanul A- 
le~ar.dra fi infernul 
de Laurenilu Ful 
Trăiesc.

„Coiocne argintii" din puternica cotate 
orgeșene

slut
documente- 

confarințel dlr

Industria județului Ilfov a realizat pîn- 
hiil pe 8 iun! cu 12 zile moi devre
me; urmiiul ca pini la sflrșlîul. acestei 
perioade sA ne înregistreze .o producție 
suplimentară în valoare de peste 180 mi
lioane lei. Se apreciază că In Intervalul Ianua
rie—august, oamenii muncii din întreprinde
rile Industriale ale județului vor pune In dis
poziția economiei, naționale, peste prevederi, 
830 mc de prefabricate de baton armat, mobilă 
In valoare dc aproape 4 milioane lei, GO tone 
fire bumbac, 52 tone yulă medicinală, peste 
4 000 mp covoare, 400 tone conserve de le
gume, 40 (MM tone furaje combinate șl alte 
produse. De asemenea, a fost depășit planul 
dc livrări pentru fondul pieței, pur.litdu-se, In 
plus, la dlspozlțln beneficiarilor mărfuri In 
valoare de aproape 39 milioane lei.

© Prin inovații — 4,1 milioa
na Ici economil ln BC0St ®n ]a lnlreprinde-

limba timp ee rescriu Istoria 
licărului ofițer romăn 
transmlelonla’, plecat 
voluntar peste Tisa 
spre a dirija,din pe
ri culosu-i ascunziș
bătaia artileriei noas
tre Împotriva armate
lor hlueriste, ln timp 
cu transpun in limba 
mâghlară Istoria a- 
cestul Unăr comunist, 
JUu de Ilegaliști, mort 
vitejește pa timpul 
de bătăile — deschid 
fereastra spre a evada 
pentru un popas sn

ore ca Intr-un sfat de fa
milie la o ședință a oame
nilor muncii din rafinăria 
Piteștiulul, trăiesc aproa
pe brutal o revelație : așa 
vorbeau șl părinții acestor 
tineri, prin milnile cărora 
trec zilnic cite o mie de 
vagoane de produse petro
liere, acum vreo douăzeci

sini din Reșița, i-am inlilnli In timp ee lucrau ta un distribuitor de mate- 
ial ; realizarea unor lucrări de (naltă, calitate. La Eriniile prelucrare a tna- 

_ _____________________ ,___ ") care, In medie,, lună deriunA lai depășește.!
le și eonstllnclozl'lale pentrn toți tinerii secției cazangeric de la uzina „Independența-.din Sibiu ll<C-_.. _-_x .... _ .
sale se situează permanent prlnlrefrtmtașll In întrecere

A devenit o tradiție scumpă a po
porului nostru ca in flecare an, la 
21 august, să celebreze Ziua, Consti
tuției. Ne amintim cu acest.prilej de 
momentul solemn petrecut, eu 7 ani 
ln urmă, clnd prin votul unanim, dl 
Marii AdunăriNaționale, statul nos
tru a doblndlt legea sa fundamen
tală, corespunzătoare noilor struc
turi economice ți sociale socialiste 
— Constituția Republicii Socialiste 
România.

Ne aflam atunci la scurt timp 
după Congresul al IX-lea ol P.C.K., 
eveniment care, așa cum, se sile, a 
inaugurat perioada cea mal dinami
că, cea mal bogată ln înfăptuiri și 
perfecționări' din întreg răstimpul a- 
nllor de construcție socialista. O 
coincidență Istoricii face, ca anul a- 
cesta, sărbătoarea Constituției să suc
ceeds Îndeaproape’ o nouă întrunire a 
înaltului for al comuniștilor — Con
ferința Națională a P.C.R., caro a 
stabilit direcțiile ln vederea unei 
înaintări șl mâl accelerate a socie
tății noastre pe calea progresului si 
civilizației socialiste.

Privind !n desfășurarea sa procesul 
de dezvoltare a noii orlndulrl, avlnd 
o viziune limpede atll asupra schim
bărilor petrecute In ultimii ani, cit 
șl asupra. celor ce urmează să ae 
înfăptuiască pe baza sarcinilor tra
sate do Conferința Națională, ne a- 
pare șl mai clar .Întreaga. însemnă- 
nătnte a Constituției, ca'lego funda
mentală a organizării noastre socia
le șl do stat. Prevederile. el dau 
expresie marilor cuceriri revoluțio
nare doblndlte de poporul nosiru in 
perioada care a irocut'de la elibe
rarea țârii, stabilind, totodată, cadrul 
juridic optim pentru consolidarea șl 
dezvoltarea acestora, cum arăta to
varășul Nieolae Ceaușescu : „Con
stituția României socialiste refit c- 
tă împlinirea aspirațiilor de li
bertate ale celor ce muncesc, ea re
prezintă Carta RbcrtâRl șl suverani
tății naționale, a înfloririi ntițiunii 
socialiste, a egalității depline in 
drepturi pentru toți cetățenii pa
triei, firi deosebire de naționalitate, 
a afirmării multilaterale a demnită
ții șl personalității omului, construc
tor al socialismului, făuritor con
știent al propriei salo istorii".

Nit ne propunem aâ trecem în re
vistă ansamblul principiilor funda
mentale consacrate de Constituție. 

iSlntr-o evocare, orictt de sumară, va 
trebui &fl pe referim Insă ln acea pre
vedere esențială care In mod lapi
dar și cu o claritate du cristal, de
finește caracterul puterii ln societa
tea noastră : .Jntrcaga putere în Ilc- 
publica Socialistă România aparține 
poporului, liber șl siăpîn pe soarta 
sa". Este exprimată aci măreața cu
cerire, care a Împlinit cele mal 
scumpe năzuințe ale poporului șl

pice: SCRIMA—LA
TOATE PROBELE

FOTBAL ȘI RUGBI

Privire peste 
ani în castelul

întreprinderile Industriale ale județu
lui Mureș au îndeplinii cu 13 zile mal 
devreme sarcinile pe primele 8 Iun! ale 

.anului. . Potrivit- calculelor estimative, pină 
la Bflrșitul lunii august se va realiza 
o producție globală suplimentară de 4’3 mi
llpane lei ți o producție-mnrfă de 309 mlll-

© „Fiecare proiectant, un par
ticipant activ la creșterea efiefc 
enței Investițiilor" Mle ™Uva 
lansată in acest an de colectivul Institutului 
„Proiect" București. Directorul tehnic al In
stitutului, ing. Eugen Iordăehescu, ne-a pre
cizat că, In urma aplicării acestei inițiative 
șl a unor măsuri pentru mai buna folosire a 
capacității de proiectare, plnă la sfiffllul 
lunii iunie uu fost predate integral toate 
documentațiile pentru lucrările de investiții 
(l'r< anul 1973 ale Consiliului popular muni
cipal București. în prezent se lucrează In
tens la definitivarea. Înainte de termen, a 
urtor documentații pentru obiectivele anului 
1974 ; la sGrșitul anului viitor, practic, co
lectivul de nld va încheia lucrările de pro
iectare pentru obiectivele de Investiții din 
ac’.unlul cincinal.

pentru care și-au' Jertfit libertatea 
șl viața nenumarațJ fii ai săi: după 
secole de robie, șl Împilare, poporul 
român a devenit cu adevărat stăpln 

.ln țara Iul ; ale Iul ți numai ale iul 
sini azi minele ți sondele, .fabrici
le ți uzinele, bunurile Imobiliare, 
jnljloecele de transport, pădurile țl 
recoltele de pe nwHrșltele ogoare alo 
unităților agricole. Și tocmai de a- 
.ceea el eate In măsură sâ, beneficie
ze integral de roadele muncii lui, &fi 

.decidă el InsușL asupra propriilor 
destine, să-și construiascfl viața așa 
cum dorește șl cum ii dictează in
teresele. ■ ■

Este un adevăr care se degajă din 
întreaga desfășurare a vieții noas
tre s&dal-polltlce șl pe care fieca
re om al muncii l-a verificat din plin 
iprin propria experiență. Ceea ce se 
cuvine Insă mal ales remarcat este 
faptul că principiul suveranl- 
ții poporului, proclamat de Consti
tuție, șl-a găsit In (mii din urmă o 
iot mal consecventă materializare 
prin participarea efectivă n maselor 
celor mal largi .ia exercitarea puterii.

Dintre numeroasele fapte de întrecere, aslâzJ, fotoreporterul nosiru s-a oprit asupra cllorva mal semnificative. Pe Ucăiușli Dumitru Sbircea șl .Mihai 
Coneclu (foto I), doi din muncitorii fruntași al Uzinei constructoare de ma ■ " " " ‘ " - -• - —- -
riale pentru Combinatul siderurgic din Hunedoara. Obiectivul lor hmdamen 
seîor plasiice din București facem cuiioșlințl eu operatorul Ion Slmion (foto 2) 
Un exemplu de hăralele 
3), care prin rezultatele

ILFOV

O Sportivi români 
la Jocurile Olim-

Helesc da dteya se
cunde sau mințile din 
tensiunea insuporta
bilă a supremului sa
crificiu, deschid fe
reastra. sau cobor in 
parcul fostului: castul 
de baron, din preaj
ma, mă plimb ln jurul 
lacului, unde cindva 
se plimba domnul 
baron Șzcntkeresziy,; 
cu soția domniei sule, 
principesa Chica, mă 
uit *cu zi: nb.t 11nlștll 
la cele două semne 
heraldice, la cele două 
steme familiale, exe
cutate din fier forjat, 
ca însemne alo, uni
tăți! dintre vuitorul 
Încoronat și lciil cu 
spadă — animale de 
pradă,' aliate clndva, 
undeva, , deasupra 
noastră,' alinte deasu
pra și impotrivo tutu
ror celor ce lucrau cu 
secara' sau cu dopa- 
nîil...

Lucrurile par nă se 
potrivească de minu
ne pentru o meditație 
TMiaforică. î::; acest 
fost castel nl baronu
lui Szenikereazty și 
al principese!, Chica, 
so aflâ azi unul din 
miile de’foruri, ale in- 
telUonțel straicg'cl , 
anului s72, ale straie- «-ontmuare 
glol anilor ce Jurinea- în pag. a Il-a)

gările conduse de Nieolae Ferchlu, Gheorghe 
Neacșu, Gheorghe Roșu, Vlorel Marcu șl ce
lelalte de la uzinele Asău, Lumina, Rafira și 
Vermeștl, au sens la suprafață peste plan 
o cantitate de 4 5®0 tone cărbune — cu 
350 tone mal mult deck prevedea angajamen
tul anuali Acest succes se datoreșle extinderii 
mecanizării ln galerii șl abataje, precum șl 
aplicării Unor metode moderne de exploatare 
minieră care asigură o Inaltfi productivitate.

; T ~ ■ ■
O Un succes de prestigiu 81 

creației tehnice proprii obținut In cinstea zi
lei de 23 August de constructorii de auto
camioane din Brașov-11 constituie realizarea 

.pentru prima dată In țara noastră a 
S.D.V.-urilor destinate fabricației unei cabine 
complete' dc autocamion. Este vorba de 
S.D.V.-urlie care vor asigura fabricarea ca- 
blnel jH’ntni noul autocamion „Roman". Pro
cedeul de realizare a acestor S.D.V.-url a 
fost conceput de un colectiv de 30 de inovatori 
ai uzinei ln frunte cu tehnicianul Gerhardt 
Bader. Această remarcabilă realizare prezintă 
o mare Importanță economică nu numai1 pen
tru uzină din Brașov, ti ți pentru Întreaga 
economie națională:/prin nslgurarca S.D.V.-u- 
rllor respectiva ln țară, se obține o econo
mie de peste 5 milioane lei valută.

rîle Centralei industriale a aluminiului din 
Slatina. Cea moi valoroasă Invenție esta 
cea a inginerului Constantin Șlefânolu : 
„Transportul suspensiilor ln vase da 
maro capacitate" brevetată ln mai mul
te țări ale lumii. Se remarcă, dc ase
menea, Invențiile șl inovațiile - muncitoru
lui Gheorghe Scurtu, ale unui colectiv condus 
de'Ing. Lucian Cere®, care a elaborat un pro
cedeu de fabricare a anozilor cruzi prin 
răcire cu apă ,ț.a. Alte invenții șl propuneri 
dc inovați! sine ln curs de experimentare.

oane Iei materializată In 2WI milioane kWh 
energie electrică, 24 609 tone azotat de amo
niu, 2 milioane cărămizi și blocuri ceramice. 
3150 mc cherestea, iOOOOT. mp țesături, mo
bilă bi valoare de (teste 0 milioane lei șl alic 
produse.

© 1 250 tractoare au fost rea
lizate peste plan lf* Uzlna.de tractoare 
din Brașov ln acest an, plnă la jumătatea 
lunii august. în același Interval au fost li
vrate la export, peste prevederi, mal bine de 
2 OT0 tractoare,! cifră caro este egală cu an
gajamentul anual luat do colectivul uzlneL

© Cu 13 zile înainte de ter- 
Bien Colectivul din sectorul aglomwatoaro 
al Combinatului siderurgic Hunedoara a în
deplinit sarcinile revenite po primele 8 
luni. La fabrica nr. 1 de aglomerare s-a reali
zat,' de-lâ Începutul anului șl pinfi in pre
zent, o producție suplimentară de minereu 
agiomernt din care se pot produce ln plus 
circa 40 (»0 tone fontă. în același timp, la 
fabricator. 1 de aglomerare s-au economisit 
peste 270 tone cocs,. renUzJndu-se astfel o 
reducere a.prețului de cosi al produselor cu 
1 K» Ctt) Ici.

și Țiriac, finalișii 
în turneul de la

. . .. Iga.
Trăiesc, dc cltcva 
sâptămlni, numai în 
tranșee, fum și moar
te, furlțindu-mă tlriș 
printre boschete și 
vlăstero de slrmă 
ghimpată, printre văi 
vulcanic săpate de 
ghiulele moderne ele 
tunurilor ; mă cu
tremură frica de 
mlaștini, șl frica do lu
mini, și frica dc obu
zele ce umpleau cu 
fier arzător cerui de 
noapte ți cerul de zi ; 
am retrăit acele zile 
de august, septem
brie;’ octombrie, acele 
zile pină înspre^ sfir- 
țltul războiului do e- 
llberare, acele zile in 
care șl soarele părea J„ |a Arruc
o uriașă parașută gai- *” MrCUȘ
benă Uinsniă deasu
pra bâiftlîilor ce a- 
veau să determine 
certitudinea unui nou 
destin al României.'

Afară, In cîtevn sute 
de metri de camera 
in care mă sufocă 
fumul războiului, u- 
rule combinele recol
tei "72 ; le aud vocea 
llnlșrdlă de motoare 
pașnice doar ln pau
zele tancurilor din 
roman ; le aud graiul 
de griu doar in clipe
le tind, obosit de oti
ta moarte și suferin
ță, deschid fereastra 
fastului castel, In caro 
mă refugLasem pen
tru minunatul trava
liu al tălmăcirii, des
chid fereastra spre 
zilele și nopțile lui 
august 72, de parcă 
numai pojghița, de 
un milimetru a gea
mului ar despărți cele 
două luni, acel august 
’44 de acest august al 
liniștii.. N:: știu cine 
încă, din cei puste 2u 
milioane, retrăiește Jn 
aceste rile,,'atit de «u- 
gesilv, iitl*. de simul
tan,’ cele două calen
dare atit da îndepărta
te ; cine anume simte 
in nări; ln aceeași se
cundă, mirosul ars al 

. rugurilor războiului șl 
mireasma griului șl a 
plinii, cum ml-a fost 

^dat -să slml- Și in

ză. în castelul ebm-j 
piei restaurat s-a in
stalat Casa agrono
mului din Județul Co
văsita. în biblioteca 
cu m!l do volume dc 
specialitate studiază 
actim agronomii, roe-ț 
dlcll veterinari, bri
gadierii cooperatori 
Si președinți al C.A.P.4 
urilor ; Ieri, in fosț 
tal mare salon de 
primire al domnului 
baron — actim sală 
de conferințe cu apa-* 
râie de proiecție, in-* 
Kalații de amplifi-l 
care, panouri demon-i 
stra'jvc — veterinarii 
Județului au dezbătui: 
timp de zece ore, ln 
baza documentelor 
Conferinței Naționale, 
planul-pe 1973 ; săp- 
tămlna trecută, dcle- 
gttill’din Întreprinde
rile agricole 
discutau
le conferinței din 
pimctul de vedere al 
pasionantelor sarcini 
ale actualului cinci
nal, calcullnd șl re- 
calcullnd tot ceea ce 
sr'putea duce cu slț 
guranță la realizări 
mal mari, mai rapi
de ;, am fost nici, 
tind Intr-o-seară, la 
orele 23 șl 40 minute, 
directorul general al 
direcției județene 
pentru agricultură, 
ing. Veress; a a- 
dus cu propria lui 
mașină trei conducă
tori de combine „Glo
ria", care au sosit, de 
undeva din Bărăgan, 
după 25 orc do drum 
făcut fără Întrerupe
re la volanul combi
nelor, pentru a da a* 
jutor agricultorilor 
din jude; ; s-au cul
cat. In așternutul moa
le din fostul dormi
tor al principesei, ca 
a doua zi sfi se scoale 
la orele 3,40 diminea
ța, ca uruitul combi
nelor „Gloria" să sa 
tatărească cu ir. că 
trei glasuri de mo
toare...

Intr-o altă cameră 
a fostului castel —

11 chema cuvlntul „petrol"! 
Cu flecare dintre ei am 
plecat, și am rătăcit Înde
lung, șl am răscolit mărun
taiele pămlntului in căuta
rea pungilor cu (iței, și 
am ridicat coloane argintii 
de disSilațle, ca aurarii rare 
hu șe mulțumesc doar să 
separe pulberea de stele 
din pîaira geacă; ci o pfe- 
tec și in neasemuite biju
terii. SI: acum, orlur.de ]1 
'r. mă i simt nch.iiS.
li-.fo de cv. sdhtl de titevn (Continuareîn pag. a ll*n>

Din nou simt că sici, 
unde vintul miroase a pe
trol. Im! este locul. Sint ca 
un marinar care navighea
ză po o mare cunoscută, că
tre țărmul natal, . către lo
cul uride toiul 11 este apro
piat, iar depărtările, plecă
rile indelungaie, care l-ar 
fi putut înstrăina, devin ne
putincioase.

Am plecat ‘o dniă eu al 
mei; petroliști: prahoveni 
și rafinorii Ploii1 îttalâj.' in 
toate locurile din țară unde, 

v

©SPORT

[viața? jhtemaționaiă,
© Corespondență din Washington : Competiția dintre 

republicani și democrați în plină desfășurare

© Vietnamul de sud : Apelul Frontului Național de Eli
berare și Guvernului Revoluționar Provizoriu

© Maroc : Hassan al ll-lea a preluat conducerea Mi
nisterului Apărării Naționale

Uzlna.de
orlur.de
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la teatrul radiofonic

’PRAHOVA

ciclu de emisiuni do
1 radiofonic tr,înș

iri aceste din cprille-mai lfflJS si reprodus In re
vista pariziană I.'Ere, Nouvelle, ar 
fi atras

optime — caro să evite
1- 1

care, nu peste multă vre
me, vor trebui să sară 
din mers și să dispară do speranța

i "

0

CORESPONDENȚII „SCÎNTEir TRANSMIT

“îK'■■ ............. .
Localnicii, oamenii aflațl la od în județul Maramureș ou loc am-

turiștii popiMițl dumlhlcă (2ă le șl diverse manlfestarl pșHUco-
gust a. c.) In pltoreștlle stațiuni bal- educative șl cultural-artlstlce ln
neo-cllmaterlce Slănlc Prahova și cinstea zilei de 23 August. La clubul

minerilor din Bala Borșa s-a ținut 
un simpozion cu terna Documentele 
Conferinței Naționale a partidului 
— program măreț de înflorire a 
României socialiste. In continuare 
a avut loc vernisajul expoziției ar
tiștilor plastici amatori din județele 
Timiș și Maramureș care au parti
cipat la o tabără de creație organi
zata in aceasta zonă. Tot pentru mi
nerii și forestierii de la Borșa s-au 
organizat spectacole susținute de 
brigăzi artțstlce de agitație, de so
liști șl formații de muzica populară 
premiate la concursul județean 
„Clne-o făcut horlle”.

Tot in preajma marii sărbători — 
după cum am anunțat — a a- 
vut Ioc solemnitatea dezvelirii ln 
comuna Moisei a monumentului 
eroilor care au căzut ln lupta îm
potriva cotropitorilor fasciști. Monu
mentul este opera maestrului Vida 
Geza, artist al poporului. A avut 
loc, de asemenea, festivalul folclo
ric „Hora Ia Prislop" la care au par
ticipat circa Mă de artiști afnatorl 
din județele Blsfrița Năsfiud, Mara
mureș șl Suceava.

Breaza au.participat la desfășurarea 
festlvaljilul județean de folclor, in
titulat Minării (loare-1 Prahovo, de- 
dleal marii sărbători a eliberării pa
triei Numeroase formații de dan
suri, cor, orchestră, taraf, soliști de 
la case de cultură, cămine cultura
le șl cluburi muncitorești au pre
zentat jocuri specifice zonelor de 
munte șl premunte ale Prahovei, da
tini de nuntă, obiceiuri de p-ctre-
cere, punlnd In valoare bogatul te
zaur de folclor al județului Cu acest
prilej s-a desfășurat ți o paradă a 
portului prahovean.

Memorial eroic,, 23 August"
- f

militant socialist si precursor 
âl criticii literare marxiste

Ralcu Îonescu-Rlon, de Ia naște- nedespărțit, după cum rezultă el
rea căruia se împlinesc 100 de ani, din romanul Jul C. Stere, „ln preaj-
a fost o speranța a criticii literare ma revoluției" VI (Clubărești), unde
și a gindirli matertallst-dtalecticc șl cel doi apar ca „d’oscuri" in cercul
Istorice românești dc la sfirșitul se- lut Ion Nădejde. Articolul lui Rlon
colului trecut, nerealizată din cau- „Religia ! Familia ! Proprietatea S"
za dispariției premature. (din epoca Revoluției franceze).

S-a născut ln satul Bălăbănești apărut in revista Critica socială din 
din județul Tutovn, intr-o familie cprille-r
de țărani originari din Bulgaria, sta- * —
blliți ln România ln timpul războ- fi atras — susține îbrălleanu — a-
luiui ruso-turc, încheiat prin pacea tențla Iul Engels Însuși, care l-ar fi
de ta Adrlanopole (1829). Școala pri- apreciat ca „admirabil”. Se ilustrase
mară a făcut-o 1a Tăcuta, Județul șl ca orator, vorbind ln aula Univer-
Vasiul. iar liceul ta Blriad, Incepind 
din septembrie 1832 plnă In iunie 
1839. A fost din septembrie 1837 co
leg cu lbrilileanu, 
care, numai cu 
un an mal mic ——————— 
decit el, ver.ea .
iikamrt’dm"Ro: 3PP a™ de la naștere 
man. In clasa a 
V-a. Ra'.cu, deși 
lntr-a Vl-a, pă
rea un copil da 
13—13 ani, Inaă îndrăzneț și mali
țios. Vor fonda în 1837. împreună 
cu alț! trei elevi, o societate ba
zată pe afinitate de Idei, pe co
munitate da idealuri. „Orientul", 
după cum notează Ibrălleanu In nio 
sale „Amintiri din copilărie șl ado
lescență". Tinerii, sub influența re
vistei „Contemporanul", erau socia
liști, materialișll In filozofie, ateiști, 
realiști în artă, ta curent cu litera
tura marxista răsplndita atunci ta 
noi.

îndniă după absolvirea liceului, 
Ralcu Ionescu începe să colaboreze 
1a revista scoasă ta Roman de Pă
unit Mușoiu, Eugen Valon, „Școala 
nouă", iar împreună cu Ibrălleanu, 
sub pseudonimul Rion șl Paul For- 
tună, ta revîăta Iul Ion Nădejde șl 
V.G. Morțun, Critica sociali, la zia
rul social-democrațiel romăne Munca 
din 1892, ta revista Evenimentul li
terar din IBM. Student ta Facultatea 
de litere șl filozofie și elev al Școlii 
normale superioare din Iași din 
toamna anului 1889, Ralcu Ionescu 
vn fi și fa universitate colegul Iui 
Ibrălleanu și emulul lui, un prieten

U; ' • jA •? E(prin faptele evocate) Bă 
poată fi situate cu ușurin
ță unul in prelungirea ce-, 
liiilnlt. Iată, In romanul 
iul ion Grecea urmărim 
— după scene care au da
rul , de a sugera atmosfe
ra de teroare din timpul 
ocupației fasciste — deru
ta unor intelectuali ln fața 
războiului ți a fascismu
lui — angajarea ln lupta 
antifasciste n Iul Minai . ,______ —„—_  ___
Gheorghiu. Este vorba „irentil U31”, dteva sta'

plini ds credință in atu 
za pentru caro luptă 5 
da speranța ln viitor, 
căror intransigență re 
voluțiomară și Biguranț 
de sine nu exclud mo 
meritele de Îndoială cu 
privire la maturitatea re
voluționară a dramati
celor decizii luate, fe
brila căutare a soluțiilor a a.8_________ _ _.si '■-«« - ’UptiLUG —“ UtHG 014 UVJJA 
sacrificiile omenești Inu
tile.

Realizate sub Îndru
marea regizorilor Con
stantin Moruzan șl Cris
tian Munteanu — cele 
două premiere Impun, 
Încă o dată, aprecie
rii auditorilor talentul.

teatru ________
mise in aceste __
urmă săptSmlnl, ca un 
omagiu adus celei de-a 
XXVIII-a aniversări a eli
berării patriei, și-a pro
pus să' reînvie evenimen
te șl oameni ai acelui n- 
notlmp de răscruce pen
tru destinul nostru națio
nal : vara iul 1M4.

Au fost programate ln 
cadrul Memorialului e- 
roic „23 August", alături 
de montări mal vechi, 
cunoscute, două premiere 
absolute. „La Porțile Se- 
verlnului”, o foarte bună 
dramatizare de Dan Tftr- 
chilă după romanul Iul 
Ion Greece, (care va pu
tea fi ascultată in premie
rs in cursul zilei de azi, 
21 august), șl „Linia fe
rată" — scenariu radiofo
nic de Cristian Munteanu.

Amlndouă se bazează pe 
o atentă Investigare a 
datelor ș! faptelor con
semnate de istorie, po 
un efort de reflecta
re realistă n modulul 
de a glndi, simți si ac
ționa al oarhenllor. Amln- 
două se mărturisesc preo- 

" ' 1 In care 
împinsă 
jta co- 
'elifl in 
1 exem-

In Întuneric, sub zecile 
da rafale aîe nemților — 
o dureroasă nostalgie a 
trăirilor plenare. Misiu
nea decurge șl mai greu 
decit se prevăzuse. înne
buniți de sabotajele In 
lanț, hlUcrișUl Iau o 
măsură cu totul excep
țională : atașează la tren.

VMÎIJIBIAJ Iii ilti.il V/llUVi-

sltățli din Tați despro Emlneseu șl 
I.enan.

Licențiat al Facultății de litere 5!
‘ J ' ................... ~lul -- J .1 

antlfascisi 
G1 icnia iu, aui iad „uci.-ji P..U-
despre un tinăr ofițer ro- ții mai Încolo, un vagon 

■_ cu un grup de douăzeci 
de copil. înv!nglndu-șl 
frica și lipsa de expe
riență, tlnărul fochist 
Petru vn străbate trenul 
sub lumina dtaoasă a 
reflectoarelor nemf 
șl va detașa vagonL. 
copii, scoțlndu-l In afa
ra oricărui pericol.

Originalitatea situației, 
generozitatea ideii lu
crării Iui CrtaUan Mun
teanu se Impun de la 
sine. Să mdacnțlem, do 
asemenea, ingenioasa al
ternare de planuri, dintre 
care unul de un lirism 
delicat. Credem Insă că 
scenariul ar mat fi avut 
mult de ciș'Jgat în zona 
Iui maximă de interes 
dacă autorul ar fi dez
voltat In mod original șl 
subtil momentul opțiunii 
conducătorului Mbota- 
julul, dacă el ar fi dez
voltat partea in care 
este sugerat actul eroic 
al Unărulul fochist.

o Iul filozofie din Iași 
In 1893, Ralcu Io
nescu e numit 
profesor suplini
tor dc limba ro
mână la gimna
ziul d!n Tirgo- 
vlșlc, după 
silit Să 11 
la convingerile 

politice, în fața mlnlslru-
Instrucțiunii publice, Take

care amenință* că va 
degrabă catedrele ca

mân, evadat dlntr-un la
găr nazist, ascuns șl o- 
dăpostlt de comuniști. Mi
hai consideră drept un 
gest normal furnizarea 
de știri cu privire la In- 
frlngerlle suferite de ger
mani ori pregătirea ex
plozivului necesar pentru 
dinamitarea unui' tren.

Dar comuniștii români, 
angajați cu prețul vieții 
lor în sabotarea mașinii 
do război hltlerlste, sint 
pretutindeni™ „Trenul” 
este cel mal important 
loc al acțiunii șl ln sce
nariu! lui Cristian Mun
te anu.

O garnitură cu 29 de 
vagdane va trebui să 
gară ln aer ..ta kilome
trul 305 Rugă satul Pri
beagă"™ Pe tocomotlvft 
se află un Încercat comu
nist (mecanicul) ți aju
torul Iul, un tlnâr fo
chist, ln prima sa mtalu- 

1 ne. Frumusețea pelsa-      „
jului nocturn, miresme- Scenariile prezentate j[ de 'oamenii eroici ni

nițeștl spontaneitatea șl refuzul 
iul cu rutinei — caracteristice

unor binecunoscut! ac
tori, precum Vlrgll 
șanu, Clcdi Berthola, Ta-

/

i co e 
renunțe

sala 
lui 
îonescu, 
umple mai . ____  ...
boi, decit să numească socialiști. In 
vara anului 18M dădea concurs de 
titularizare, clar era respins. Murea 
peste dteva luni, înainte de a îm
plini 23 de ani, la 20 aprilie 1893. 
„Avea -- scria Ibrâileanu in „Lumea 
nouă" din 1 mai 1(193 — o inteligen
ță minunata, o simțire curata și mai 

..presus — șl ceea ce s mal necesar
— o voință oțelltă. Dar aatazi el 
doarme pentru totdeauna ln dmlU- 
rul dc la Tirgovlșta și niciodată 
Inima iul n-are să mal bată de dra
goste și admirație pentru virtutea 
acestei mid și microscopica ființe 
fără arme, fără forță, dușmănită 
veșnic de mama el, marea natură, 
pentru virtutea omului in lupta bs 
superbă". Pe Take lonescu Ibrăl-

liana lekel, Colea Răutu, 
Ion Manta, V. Gheorghiu, 
sensibilitatea unor actori 
mal tineri, precum Lu
cian Muscurel și Ileana 
Dunăreană.

Prin aceste spectacole, 
ca șl prin Întregul ciclu 
Memorial eroic „23 Au
gust”, secția de teatru a 
Radiodifuziunii a făcut 
încă o dovadă a străda
niilor de a contribui cu 
mijloacele sola specifica 
la o apropiere sensibilă 
a ascultătorilor de eve
nimentele excepționale 
din preajma eliberării 

srold|i« al 
acelui timp : comuniștii, 

amani-
firești, Natalia STANCU

A

CU)

Mihail Bacunln,

AI. PIEII

SIBIU

BACĂU

^DÎMBOVIȚA

nute de formațiile locale sau pro-

teu vremea lor ele erau 
mai înaintate. Un tlnâr

„Cucerirea plinii'

___ Jovița 
premergâ-

^.NEAMȚ
Io vegetale dau un rar In premieră configurează 
preț vieții, stlrnesc in eroi de o caldă tuna ni - 
sufletele celor doi — tata — simpli, 1

VRANGEA

a fost

țârii din acest punct de vedere, 
în camera mea arde războiul

țiel de lapte pe cap de vacă 
furajată In aerat județ, care 
este printre primele județe ale

după volumul consacrat creșterii 
animalelor — se pregătește volu
mul — semnat de cei mal buni 
speclaUști oi județului — consa
crat problemelor măririi produc-

Duminică 20 august, numeroși lo
calnici șl oameni ai muncii aflațl în 
stațiunea balneară Ocna Sibiului eu 
parllclpa* la Sărbătoarea tinereții, 
o prestigioasă manifestare a cinte- 
culul șl jocului, organizată ln cinstea 
zilei de 23 August de comitetul oră
șenesc U.T.C. șl casa de cultură. In 
tot cursul zilei) pe o estradă ame
najată In Parcul băilor, au evoluat 
aproape 2© de formații artistice, 
printre care o orchestra de muzică 
ușoară a casei de cultură a muni
cipiului Mediaș, taraful șl soliștii 
casei de cultură a sindicatelor ■ din 
Cisnădle, echipa de dansuri pojra- 
lare din Dumbrăveni, ansamblul de 
clntece șl dansuri, al casei de, cul
tură din Ocna Sibiului, precum și 
formații artistice ale căminelor cul
turale din Rășinari, Șura Mică, Șel- 
ca Mare și altele.

Ls Măgireș, Mlnăstirea Cațin, Un
gureni, LJvexl șl In alte 70 comune 
din județul Bacău au avut loc du
minică ample manifestări cultural-nr- 
tirtlce, Închinate celei de-a XXVUI-a 
aniversări a eliberării patriei. Peste 
E» formații artistice de amatori, 
cărora li s-au alăturat echipe ar
tistice ale cluburilor șl caselor de 
cultură din orașele Bacău, Gheorghe 
Gheorghiu-DeJ, Buhușl, MolriețUț nu 

"prezentat, pe’scenele cărăldelof ‘ctil- 
turale șl jf? estradele special' ame
najate, programe adecvate marii 
sărbători. La Mărgineni, bunăoară, 
tinerii au prezentat montajul lite
rar ; „Te clntăm, le slăvim patrie", 
la Mlnăstirea Cașln, montajul „Te 
slăvim partid iubit”. Serbările 
populare de ta Fărăonnl, Răcficluni, 
Săucești și din alte localități s-au În
cheiat cu hore țărănoii.

Din șirul manifestărilor cultaral- 
artlstlce dedicate apropiatei sărbă
tori de la 23 August care au avut 
loc In .județul Neamț, amintim poe
mul Uterar-muzlcal Intitulat su
gestiv Zilele fierbinți ale Iul August, 
prezenta1, simbăta la Cosa de cul
tură a sindicatelor din Piatra 
Neamț. în continuare, tot aici a 
fost prezentată dramatizarea cărții 
„încotro” de Franelsc Munteanu, 
precum șl o expunere pe tema „23 
August, eveniment Istoric transfor
mator al structurii politice șl socia
le a țării noastre".

De asemenea, la biblioteca muni
cipală din Piatra Neamț s-a deschis 
In cursul zilei do Ier! expoziția dc 
cărți „Județul Neamț In anii Eocta- 
llsmulul victorios”.

Agenda cultural-artisllcă a clubu
rilor, caselor de cultură și cămine
lor culturale din județul Dîmbovița 
cuprinde, în aceste zile premergă
toare sărbătoririi marelui eveniment 
da la 23 August, numeroase mani
festări. La nrgovlșle, Moroenl șl 
Fienl, eîmbSui ,șl duminică, au avut 
Ioc simpozioane și exptmeri, gale de 
film, spectacole de varietăți susți- 

festanlste.
Pe platforma industrială din Găeșll, 

constructorii de la uzinele de uti
laj chimic, de la fabricile de fri
gidere ți prefabricate au avut In 
mijlocul lor pe artiștii amatori de 
Ia casa de cultură din localitate, po 
poeții cenaclului literar. în preajma 
popasurilor turistice Mătasaru, I)ra- 
godana șl Prlscaca, pe scene special 
amenajate, și-au dat întllnlre dumi
nică formațiile artistice de amatori 
ale multor unități economice din 
județ, Îmbogățind cu programele lor 
ziua de-odihnă In colectiv. La Malul 
cu Flori, Cernești, Flnta, Moroenl 
și Mogoșanl s-au desfășurat slm- 
Miă șl duminică, in cadrul cămine
lor culturale, concursuri cultural-ar- 
tlstice Intre formațiile de amatori.

, purnlnlcă, ln chmudeîe^Mălcănești, 
Vulturu, Sovcja, Dundtreșll, Tlm- 
boieștl, Vlntlleasca șl numeroase al
tele au fost prezentate expuneri 
despre semnificația zilei de 23 Au
gust, despre succesele obținute in 
patria noastră ln construirea socia
lismului. In toate localitățile, forma
ții artistice de amatori au susținut 
spectacole cultural-artistlce. consa
crate aniversării, eliberări! țării. în 
cadrul unul „caleidoscop științific" 
organizat in comuna Dumbrăveni au 
fost prezentate succese de seamă 
alo științei șl tehnici! româneșU. Da 
asemenea, la biblioteca municipiu
lui Focșani, in fața unu! numeros 
public, a fost prezentat montajul li
terar Intitulat „Luminosul august".

cupate de felul 
istoria ‘ _
înainte prin lupi 
munițiilor, .de fc 
care Inițiativele șl 
piui lor au găsit ecou In 
conștiințe, determinind o 
coalizare a forțelor largi, 
democrate, n tuturor 
oamenilor ostili fascis
mului șl războiului.

Realismul Inspirației fa
ce ca cele două scenarii

3 ■ .

Imagine din cel mai iinfir ora; al județului Satu-Maro : Tfisnad

leanu 11 apostrofa patetic : ^_Acum 
Rai«l a murit 1 Ești mulțumit 2”

Scrierije lui Ralcu lonescu-Rlon 
au fost parțial adunate Intr-un vo
lum apărut la Iași ln 1893 cu o pre
față do Sofia Nădejde și o postfață 
de C. Vraja (G. Ibrălleanu), sub ti
tlul do „Scrieri literare?.

Rlon a fost un publicist inteligent 
șl instruit, un militant socialist de 
seamă din ultimul deceniu al seco
lului trecut, un polemist de oarecare 
vervă șl un critic de atitudine care 
ar fi putut să evoluare la fel cu 
Ibrălleanu dacă trăia.

Desigur, ideile soclaî-pcdltlce de 
Iui Ralcu Ionescu din epoca 1653— 
1895 șl-au pierdut astăzi o bună parte 
din actualitate;important e că pen- 

prlntro cela 
. -j-i-.....___ de abia 20 de

ani avea curajul să abordeze și să 
critice opere ca „Teoria sistematică 
o drepturilor rișugate". (1851) de 
Ferdinand Lassalle, „Eseuri științi
fice, politice și speculative" (1ESJ1) 
de Herbert Spencer (capitolul „De 
1a libertate la asuprire" fusese tra
dus ln românește de Titu Malores- 
cu), „Omul delincvent" (1876—183'3) 
de. .Cesare Lombroso șl „Superstiția 
socialistă”. (1(IB5) de R. Garofalo,
Originile’ .„socialismului contempd- 

rnh” d& .Faul Janet, „Federalism,
socialism șl nntlteologlsm" (1872) de iCucciilrea ijaU. 
de l’lotr Kropotkin.

în critica literară Rlon 0 un elev 
al iui Taine, Brandes șl Mehring, 
din nefericire și al lui Max Nordau, 
autorul faimoasei opere „Degenera
re" (169-1), unde mari artiști sint 
declarați anormali, patologici, atinși 
de răul veacului. Această optică 
greșită R!on o extinde șl asupra 
unor scriitori români ca Mocedonstri 
și Troian Demetrescu, nu insă șl a- 
supra Iui Emlnescu, pe care l-a pre- 

‘t statornic.

FILME ROMANEȘTI
ÎN PREMIERE DE GALĂ, i

„Patria” ; 23 august — la Constanța, 
20 august — la Mangalia).

o Drum In penumbră — scenariul 
Petru Popescu, regia Lucian B-atu. 
Film consacrat dezbaterii unei pro
blematici etice, umane do actuali
tate. în distribuție : Margareta Po
ganul. Cornel Coman. ileana Stana 
loneScu, Carmen Galin, Octavian 
Cotacu ș. a. Imaginea — Nlcolae 
Girard! ; muzica — Dan Ștefănlcă ; 
decoruri ți costume —■ Nlcolae Dră- 
gan (prezentat in premiere de gală 
pe litoral — la Constanța și Eforie).

Ambele filme urmează să intre 
ulterior ln programele obișnuite ale 
cinematografelor noastre.

Cu prilejul aniversării zilei de 
23 August vor fi prezentate, in pre
mieră de gală, două noi ffime ar
tistica romanești.

o Siinta Tereza șl diavoli! — sce
nariul șl regla Franelsc Munteanu. 
Acțiunea se petrece ln septembrie 
1M4. cvoclnd un episod al luptei 
pentru eliberarea Ardealului da 
nord de sub ocupația hitleristă. 
Imaginea — Nlcolae Girardi ; mu
zica — Tem istorie Popa ; decoruri 
șl costume — Nlcolae Drâgan. Cu : 
Ion Dlchlseanu, Petre Paulhoffer, 
Reka Nagy, Comei Coman. Vasile 
Nițulescu, Zephl Alșec ș. a. (luni 
seara șl marți — la cinematograful

Am fost mal Intll tentat 
să reproduc, ca intr-un 
proces-verbal, spusele fie
căruia. Mi-am înseninat 
ln carnetul de note dt mal 
fidel, frază cu frază, dis
cuția acestor adevărațl oa- 

im-.l-iau vuvio uu u meni angajați ln obținerea
ritm ln muncă depinde ln profitului maxim pentru 
mare mBxirră Intretral ritm ■întregul popor, dezbaterea 

lor amănunțită asupra a- 
porlului acestui colectiv la 
treburile generale ale țării. 
S-ar putea scrie un Întreg 
capitol de roman. Desprind 
numai un element care a 
străbătut ca un fir roșu 
conținutul tuturor luărilor 
de cuvînt : conștiința mun
citorească. O îmbinare ar
monioasă între cunoaștere 
și responsabilitate. O vi
ziune in perspectivă des
prinsă din documentele 
atlt de proaspete încă ln 
memoria tuturor, ale re
centei conferințe. Căci În
săși conștiința muncitoreas
că părea chemată la raport 
Jn fața marilor sarcini ale 
viitorului. Nimeni n-a spus 
„nu se ponte”, nimeni n-a 
Invocat condiții neprielnice 
șl am Înțeles, rememorînd 
cele auzite In marele fo
rum el comuniștilor din 
iulie, că toate problemele 
care stau la baza istorice
lor documente lșl nu punc
tul de pornire din astfel 
de locuri, că ele exprimă 
tocmai acel lucru pe care 
o țară întreagă de stăplni 
11 glndește : Totul pentru 
o Românie și mal înflori
toare. și mal puternică, șl 
mai do neabătut do pa ca-

(Urmare din pag. D

de ani cl nd l i ascultam fas- 
. cinat. Ca otăplnL

Adunarea este a celor din 
| sectorul „Amestec, finisare 

produsa și expediție". Un 
•' sector „chele" de al cărui 

u_. :_______' ____ .
; mare măsură Întregul ritm 

de activitate al uriașei 
platforme Industriale de la 
Pitești. Nimic nu Ie este 
strfiin. nimic nu 1! privește 
doar po „alții", tot ce sa 
petrece in marea rafinărie 
8l ln combinatul petrochi
mic este pentru ci intr-o 
strinsă corelație cu ceea ce 

; gindesc și ceea ce foc clipă 
de dlpfi, ceas de ceas. 
Vorbesc ca niște adevărațl 
comandanți de mare in
dustrie, ca membrii egali 
ai unei familii de douăzeci 
de milioane de stăplni, ca 
gtnpodțrll elrlnși la sfat 
pentru a discuta treburile 
generale curente intr-o e- 
tapă decisivă. Sint alei, la 
numai dteva săptaminl de 
Ia istoricul eveniment al 
Conferinței Naționale a co
muniștilor români, și dez
bat prezentul prin prisma 
viitorului determinat de a- 
-™. Ceasurile
au bătut predarea schim
bului de zi, salopetele au 
rămas ta vestiarele din rare 
g-au scos hainele de oraș 
șl acum discuta „domneș
te”. Ce să se facă, cum să 
sa facă, pe ce căi Bă se a- 
jungă mai repede șl mal 
bine la atingerea panune-

! p 
i>I
Si 

g

1 vuujruiuii 
cest eveniment.
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SCENA EXPO Z I T LI
• TEATRUL RADIOFONIC 

transmite : „Surorile Boga" de 
Moria Lovlncscu (marți, 22, orele 
20, pr. 3).

o TEATRUL T.V. prezintă :
— „Nopți in care nn se doar

me" de ĂI. Voitln. Adaptarea ?i 
regia : Domnița Mutileanu. în 
distribuție : Ion Marines™, Eu
genia Bnsînccanu, Gh. Cozorici, 
Ilinca Tomornvcanu. Șt. Iorda- 
che. Ncly Sterinn, Mihal Me- 
reuță, Lucia Murcșan, Costal 
Constantin. Val Săndulescu,' 
Violeta Andrei, Tratan Stănes- 
ni. Dam Savu. George Constan-

CLUJ (Corespondentul „Scintell", 
Alexandru ălureșan). — In sălile 
Fondului plastic s-a deschis expo
ziția județeană de artă decorativă 
In care M de artiști plastici expun 
o g.amă foarte variată de articole 
de tapiserie, feronerie, argintărie, 
obiecte de ceramică, sildă, obiecte 
de lemn, panouri decorative șl alte 
lucrări cu caracter utilitar mu de
corativ. Ln festivitatea de deschi
dere nu luat parte reprezentanți ni 
organelor locale dc partid și do stat, 
artiști plastici, un numeros public.

RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Srfntell", Ion Stanciu). — în sala

„Mlrcoa cel Bătrin" din municipiul 
llm. Viicea s-a deschis expoziția 
documentară Participarea armatei 
române la războiul antihitlerist, or
ganizată de filiala Viicea a Arhi
velor Statului, In colaborare cu 
comitetul județean -U.T.C. Ea cu
prinde fotografii, planuri, ziare ale 
vremii, trofee, decorații șl alte do
cumente care Înfățișează erois
mul ostașilor romănl pa fron
tul antihitlerist. O parte dintre do
cumentele expuse relevă contribu
ția adusă de Regimentul nr. 2 
Dorobanți Viicea in luptele din 
Ungaria șl Cehoslovacia.

August ’72
(Urmare din pag. I)

din '4-1, in Casa agronomului din 
Arcuș oamenii lucrează la par
tea ce li se cuvine lor din stra
tegia iul August *72. Trag cu 
urechea, ascult discuții aprinse 
despre problemele conducerii

lea stablUtă popor.
Pentru o Românie a socia
lismului și a demnității. SI 
tocmai In asta regăseam e- 
courile năzuințelor despre 
care vorbeau cei din tluă- 
ra generație de acum două
zeci de ani. părinții slăni
nilor țării de azi. Șl mă 
regăseam pe mine, pe un 
țărm natal, unde totul Îmi 
era cunoscdt ș! toți mă cu
noșteau™

<

cel ce controlează șl răs
punde creează acea stare 
de spirit capabilă să subli
nieze importanța individu
lui, calitatea sa umană șl 
profesională, locul fiecă
ruia in ainul unul mare 
colectiv. Plteștenii au fost 
Întotdeauna de o mare exi
gență cu ei înșiși. în în
cheierea ședinței despre 
care relatam mal sus- s-a 
votat de către toți cel pre
zent! atribuirea diplomelor 
4.3 -| k ■

l !

perfecționare”, desfășurat 
la Grupul industrial Pi
tești, și-a pus pe frontispi
ciu cuvlntul „Evrikn I". 
L-au tipărit cu literă al
bastră, culoarea speranței, 
și au pus In casetă, pe cea 
dinții coloană, cuvintele 
rostite de secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român la conferința pe 
țară o Inginerilor și tehni- miel din ultimele decenii 
elenilor din 19 mai 1972 : ale secolului nostru, In a-
„Nol avem nevoie de o a- cest domeniu slntem Încă

un cercetător, 
cincinalul actual, 

fiecare cercetător s-a anga
jat să realizeze o invenție 
In valoare, de cel puțin 
cinci milioane de lei. Oare 
cine alții decit stăplnll or 
putea să-și propună ș! să 
realizeze astfel de lucruri 7

în ciuda „exploziei" chi-

decit din astfel de giganU 
industriali.

Grupul de. la Pitești ■ bl
construiește acum „oglin- fi captate și reintroduse In 
da”. Dincolo de șoseaua circuitul producției, cerul
asfaltata, cu patru benzi de 
circulație, unde pe stingă 
se află combinatul petro
chimic si fabrica de negru
de fum, iar pe dreapta ma
rea rafinărie c

*

„.„Eu produc, eu coniro- „
lez, eu răspund" — aceasta ș
este lozinca metodei de ti

Hăimlclel. cinstei, onoarel
1 demnității socialiste" n- 
ribulte colectivului mats-

meni de știință care să rea
lizeze procese tehnologice 
noi ln domeniile” lor de ae-

la Începutul marilor și e- 
pocalelor descoperiri.

— O industrie modernă
autocontrol asupra câlitățll 
muncii adoptată de toți lu
crătorii platformei indus
triale piteșicne. Ion An
gliei, secretarul comitetu
lui de partid al platformei, 
lml spune că metoda ge
neralizată a constituit un 
răspuns al tuturor față de 
chemarea partidului la au
toexigență. Șl că rezulta
tele do plită acum rint din
tre cele mai bune. Con
știința faptului că cel ce 
produce este, totodată, și

iruiui Constantin Vlșînolu 
șl încă altor trei lucrători 
al sectorului, Ia împlinirea 
unul nn de la lansarea che
mării cunoscute astăzi de 
țara Întreagă. Da. putem 
produce hărnicie, putem 
controla cinstea, putem 
răspunde de onoarea șl 
demnitatea socialistă a fie
căruia, tată de ce am văzut 
lozincile celor două che
mări convertind către un 
scop unic.

Tn iunie 1072 un buletin 
ol simpozionului „Știință si

iivjtaie, să Ie perfecționeze 
pe cele existente. Aceasta 
este știință, aceasta este 
creație I". Cit adevăr ln a- 
cest îndemn I Aici se tace 
știință, nu numai execuție 
docilă șl indiferentă, nici se 
facă creație In miracolele 
nt.it de generoase șl de sur
prinzătoare alo chimiei.' 
Inginerul Vlnlilă Asian, 
șeful sectorului de cerce
tare din combinatul petro
chimic, Inii spune că. In 
efervescența creatoare a n- 
ccstul moment, flecara in-

nu se poate menține pe po
zițiile cucerite, și cu atlt 
mai puțin nu poate realiza 
progresul tehnologic conti
nuu. dacă nu consacră cer
cetării atenția și resursele 
necesare — ne spune Ingi
nerul Cosiache Sava, di
rectorul general ol G.I.P. 
Pitești.

Cercetare și crenție. aces
tea sint imperativele zilei 
nontru chlmlțtl. Deschide-

— _______ care prelu
crează Intr-un an peste trei 
milioane de tone de petrol, 
se instalează intr-o perfec
tă simetric viitorul. Cea 
de-a doua etapă de dez
voltare a platformei petro
chimice a început. La ca
pătul realizării el. rafină
ria i'ji va dubla capacita
tea do producție, noua uzi
nă de negru de fum vn pro
duce de două ori mai mult 
dealt cea actuală, iar Ia 
combinatul chimic, con
struit ca o replică moder
nizată a celui „vechi”. In
stalațiile vor dubla actua
lele capacllățl. Patru mii 
de oameni vor lucra in 
cale 33 de noi instalații ale 
căror contururi nu început 
să se deseneze dincolo de 
șosea. Grupul Industrial de 
Ia Pitești va deveni astfel 
cea mai puternică cetate a 
petrochimiei românești.

Mă aflu tn biroul ingine
rului Adrian Chllinia, om 
de peste cincizeci de ani. 
cărunt, sfătos, de un far
mec irezistibil. Discutăm 
despre poluare și despre 
măsurile ce se tau conform

rea de noi căi în mlrncu- programului privind ocrotl- 
ldasa silință a chimiei : or. rea naturii ei a mediului 
aceste căi nu pot porni ambiant al județului. Vor

dispărea „cozile de vulpe”, 
so vor purifica apele re
ziduale, gazele nocive vor

va redeveni limpede, ogoa
rele dLn jur Iși vor reeiș- 
tlga rodnicia. Cercetătorii 
de la Pitești șl-au pus drept 
motto în toate activitățile 
lor cuvintele rostite de to
varășul Nlcolae Ceaușescu 
ln Conferința Națională : 
„Esle o datorie de onoare 
B partidului, a întregului 
nostru popor să facă iotul 
pentru asigurarea cadrului 
ambiant propice ocrotirii 
sănătății oamenilor, pentru 
păstrarea ncallcraiă a 
frumuseților patriei, pentru 
3 transmite generațiilor vii
toare toate darurile cu caro 
natura n hărăzit România".

Șl sini convins că lntr-o 
zi, care nu poate fi prea 
îndepărtată, membrii ace®- 

familli de slă-tei uriașe 
pini, ce se conduc după o 
maximă a etSoiî lor „eu 
produc, eu controlez, eu 
răspund*1,, vor realiza ceea 
ce nimeni încă, pe Întregul 
pămlnt, n-a reușit să facă 
pînă acum : o Industrie 
chimică nepoluantă, in al 
cărei proces do producție 
nimic să nu fie pierdut, 
rialpit. aruncat In aerul 
răbdător și In apele șl 
mai răbdătoare. Căci in a- 
cest splendid 
pato-dunărean, natura 
hărăzit cu cel mai frumos 
dintre darurile el : un om 
care știe ce înseamnă a 
spune ; „eu răspund

jtilnțlflce, osist la cursurile con
cepute in vederea calificării 
profesionale superioare a oame
nilor din agricultura ; in holul 
castelului, sub o statuie sculp
tată la fața, locuiui de Petre 
Balogh, șl închinata unității tu
turor oamenilor care muncesc 
cu tragere de inimă șl, totodată, 
rivnel tuturor spre parametrii 
superiori ai Întregii noastre 
vieți, se încinge o discuție des
pre problemele conștiinței so
cialiste, nle perfecționării etice...

Mă întorc ln camera mea să 
aștern pe hlrtle ultimele rin- 
durl ce descriu moartea eroică, 
undeva pe Tisa, a llnăruîul vo
luntar comunist din romanul lui 
Fulga. Cu un etaj mai jos, in 
camera directorului, comunistul 
Feder Zoltăn, moi arde lumina. 
Lucrează la pianul unui muzeu 
al Istoriei agriculturii — obiec
tiv strategic al perfecționării ca
drelor agricole din Covacii, ju
deț pornit, alături de toate ju
dețele țării, pe drumul care a- 
cum 23 de ani nu nr fi putui fi 
descris nld măcar cu vocabula
rul cel mal Îndrăzneț al utopii
lor.

în literele pe caro le aștern pe

spațiu car
ne-a

hlrtle : moarte, obuzo, fum, ș! 
— mai ales — visul zilei de 
milpe.

In Jurul meu : acționează <n- 
tr-un Iureș creator depășirea .’ 
permanenta a visului zilei de ț 
mline. i

Șl utcctslul care am fost acum ) 
28 de ani, cu carnetul de mem- i 
bru Intoonit In ziua do 25 au- <’ 
gust KW'., se glndește mereu ! 
doar la cel care nu mai sint ală- i 
turi de noi — la cei rare sint } 
mereu alături de noi. ț

ilti.il
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START IN CAMPIONATELE DE FOTBAL Șl RUGBI

începerea fiecărui campionat de fotbal — ji cel de față nu constituie deloc o excepție, 
amatorii de iport au șl remarcat, deși gur — daclanțcază, ca tă spunem astfel, un șir de discuții 
pa marginea pregătirilor premergători, re, despre ca ti cil da valoroase au foit (dacă au foil I) 
achlsrițiUc de Jucători, despre arbitraje fi rolul lor la crețtcrea valorii fotbalului etc., etc. La 
solicitarea ziariștilor, antrenorii incear cd chiar țl unele pronosticuri cu „bătaie lungă" : Cine va 
intra in lupta pentru titlu ? Ce l&c vlseară in clasamentul final echipa de. ? Ceea ce râmlne 
Inși principal pentru aceste prime me duri este poate mai puțin căutarea elementelor conducive 
privind capacitatea echipelor, anllcipin du-le eventual succeiul iau insuccesul pentru etapele 
viitoare, dt de a Intrecări modul cum se acomodează respectivele loturi — unele (vezi F. C.

fl
n

ș

TENIS

Argeș) cu aureola, In premieră, de campioni; altele cu noile idei tactice preconizate pentru 
actualul sezon ; altele (e cazul celor două promovate: Sportul studentele ți C.S.M. Reșița) cu rigorile, indiscu
tabil mal severe, ale diviziei A, In fine, altele (U.T.A., Dinamo, Jiul, Farul), cu pretențiile ji preferințele noilor 
lor conduceri tehnice, ale noilor antrenori.

Fdrd Indotalâ, etapa inaugurală nu a adus și nici nu putea aduce elemente definitorii cu privire la poten
țialul echipelor. Dacă ne reamintim bine, fotbaliftii pitejsenl au Început destul de slab campionatul trecut (au 
pierdut net la Bacdu), pentru ca in final sd cucerească titlul... Pent™ că ne-am referit la „echipa din Trlvalc" 
este de notat că etapa de ieri a avut drept derbi indii culabil medul de la Arad, dintre F.C. Argeș șl U.T.A., 
ocupantele locurilor 1 șl 2 In precedentul campionat.

Treclnd Insă peste acel „factor comun" al etapei de ieri
rlle ln_. patinoare — ca și peste focul echipelor (des ; 
ratele cronici telegrafice), trebuie subliniat că de i 
tsnenfa lor de club— așteaptă c- ™"—1 _ ______ ____ _
velul echipelor de club. Slnt șperanțe Îndreptățite cd pașii înainte tăcuți In ultima vreme de fotbalul românesc 
nu vor râmlne izolați. Condiția de bază -este colaborarea generală și permanenta a tuturor acelora oare, Intr-un 
mod sau altul, aclivcaxâ pe tirimul fotbalului.

1 f ’ | ’ i , * ’

ploaia continuă o transformat terenu- 
pre care vă invităm să citiți anele amănunte In alătu- 
la acest campionat, toți suporterii — indiferent de spor

ea sporul de calitate demonstrat do echipa națională să se generalizeze Ia ni

Cronici telegrafice
Sportul studen|esc—S. C. Bacâu 0—2. Reap^w> 

unei echipe studențești din București în primul eșalon fotbalistic, după 
paste 30 de ani de absență, a interesat In aceeași măsură pe spectatori, 
ca șl ps... fotbaliștii băcăoanl. Aceștia Insă s-au dumirit repede ; un 
succes este posibil în mln. 26 au deschis scorul prin Pană. Același 
Pană I (Pană 11 Joacă la Sportul studențesc) Înscrie din nou, In mln. 81.

U.T.A.—F. C. Argeș 2—1. Campionii de azi au avut o sar
cini detoc ușoară, inUlnindu-1, la el acasă, pe campionii de ieri. Anul 
trecut Piteșl'ul, să recunoaștem, a fost mal bun declt Aradul. Cum va fl 
anul acesta 7 Este greu de spus. Pentru moment, arădanil s-au revan
șat. El au atacat continuu și In mln. 13 Axente a Înscris. A egalat Trei 
(mln. 55), pentru ca U.T.A. să dștige prin golul Iul Petescu (mln. 77).

C.S.M. Reșița—Steagul roșu 0-0. Fottolul ^ițe.™ - 
ce a dominat campionatul acum mal bine de 40 de ani (in 10W31, Uliul 
a revenit echipei U.D.R. Reșița) — a debutat în noul campionat In fața 
unei formații cu multă experiență compeUțională. La ora începerii Jo- 

' cuiul, 15 0®0 de spectatori se aflau in tribunele stadionului din Valea 
Domanulul. în prima repriză, echipa gazdă a scăpat repede de emoțiile
Începutului dlndu-i emoții— Iul Adamache.

Petrolul—Dinamo 1—î. da "aStlate'“în trecutul cam
pionat, terminlnd de altfel pe locuri modeste în clasament, departe de 
veleitățile Jucătorilor și antecedentele echipelor — Petrolul și Dinamo 
au mizat. ’ ■ 
tind tradl 
Ia Ploi ,
ctsscu a centrat și Dumltrache a reluat pe sub portar (mln. 16). Al doilea 
gol al meciului putea să-I Înscrie tot Dumltrache (a tras In bară — 
mln. 35), dar— l-a marcat Graze» (mln. 43) aduc! nd egalarea.

Universitatea Cluj—Jiul 2—2. Echipa din Petroșani, la a 
cărei clr.mă a revenit Șt. Coidum, a plecat la Cluj handicapata de lipsa 
unul portar de talie (suclu, cum se știe, s-a transferat la Sportul stu
dențesc). Gazdele au Încercat s6 rodeze In special Înaintarea. In a că
rei componență a apărut o „piesă" nouă : Soo. Deși au avut inițiativa, 
clujenii nu au putut Înscrie. După pauză s-au marcat 4 goluri, In ur
mătoarea ordine : Stolan (mln. 47),.Crețu (mln. 49), Barbu (mln. 78) șl 
Mulțescu (mln. 87).

Universitatea Craiova—Rapid 2—1. Ambiția rapidiști- 
ru aceșț^jpc/ețaiatlmulata pe de o parte de titlul de clșllgă- 
lGu^toRontariiei.?<4(u'ape ;de altă parte de dorința toSUJn sflrșlt.^ 
ne tradiția:șl să obțină o’victorie la Craiova. Ața cum Începură 

1. 8 (pri-

mizeoză ca startul In noul sezon să fie dt mal bun. Respec- 
dlnamovlștll nu s-au simțit Insă nici acum in largul lor 

ea lor s-a concretizat la o fază relativ simplă : Lu-

___________
• r Asă Infirme tradiția:?! să obțină o’victorie Ia Craiova. Așa cum tncepure* 

Jocul — șl mar*aleg după goiul înscris de Dumilriu IU In mln. 8 (pri
mul gol al campionatului !) — echipa bucureșteană părea să mișească 
in această tentativă. Oblemenco iniă egalează In mln. 43. Craiovenli 
reușesc să-și asigure victoria prin golul lui Bălan (min. (®). Doi jucă- - 
tori s-au remarcat In mod special : portarul Răducanu (Rapid) șl mij
locașul Desdnlcu (Universitatea).

La Închiderea primei ediții a zlarulai nostra, cele
lalte două meciuri ale etapei (STEAUA — A.S.A. TG. 
MUREȘ și FARUL — C.F.R. CLUJ) se atlau în plină 
desfășurare.

•A

Disciplină eu tradiție In 
participările sportivilor ro
mâni la J.O., scrima se pie- 
gătește acum (sau mai bl- 
ne-zis este gata) să-și tri
mită reprezentanții eii la 
cea de-a XX-a ediție 
J.O. de la MQnchcn. 
distanța In timp, ce L 

« parte această apropiată par
ticipare de prima prezență 
la J.O. (1928 — Amster
dam), m găsesc înșiruite 
o Întreagă suită de rezul
tate, caro reflectă, In mod 
obiectiv, valoarea scrimei 
românești de-a lungul ce
lor 44 de anL Dar nu des
pre aceasta vrem să vor
bim acum.

Scrima românească va fl 
prezentă la MQnchen, pen
tru prima dată in Istoria sa, 
la toate cele 
floreta f< 
masculin,
Este un lucru ce apare 
demn de subliniat lJrc- 
xența la startul celor patru 
probe, anunță, desigur, n 
tentativă de depășire n 
punctajului obținut de «cri- 
meri In ediția precedentă : 
15 p.

După J.O. din Mexic, !n 
lumea scrimei au Început 
să dispară Învingătorii si
guri si atlt valorile indi
viduale dt șl pe echipa au 
Început să sa regrupeze, 
aceasta făclnd ca la fie-

I B

Pc 
d*$§-

■le patra probe e 
leminin, floreta 

spadă șl sabie, 
lucru ce apare

i.

ETAPA VIITOARE
(27 august) X

Dinamo — Universitatea 
Craiova, Rapid — U.T.A., 
F. C. Argeș — Universita
tea Chil, Steagul roșu
— Farul, C.F.R. Ciul — 
Steaua, A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul studențesc. Jiul
— Petrolul, S. C. Bacău — 
C.S.M. Reșița.

Reîntîlnire 
cu „balonul oval“

• Vremea de Ieri — in special 
la București — n-a prea fost 
propice pentru rugbl. Terenul 
alunecos din cauza ploii persis
tente, dar mai ales balonul (a 
cărui „manevrare" a devenit 
extrem de dificilă, urmare 
aceleiași cauze) au pus multe 
jprobleme echipelor diviziona
re A in meciurile primei etape 
a campionatului pe 1972/73.

Pe stadionul clubului Steaua 
(din bd. Ghencea) au avut loc 
două meciuri. Rugblștll de Ia 
Steaua au Întrecut cu 19—8 
(3—6) Politehnica Inși, după un 
Joc in care au dominat de abia 
in repriza secundă... Mal echi
librată a fost partida dintre 
Vulcan (echipă nou promovată) 
șl Sportul studențesc. La pauză 
sportivii de la Vulcan au con
dus cu 15—3, pentru ca In final 
să dștlge cu 15—12.

în fapt, inaugurarea campio
natului s-a făcut simbătă 
Săcele, unde echipa Precizia, 
promovată nnul acesta in A, a 
primit vizita dlnamovițlilor 
bucureștenl. Un mec! frumos, 
soldat cu victoria 
a dinamovlșlllor; 
observat Insă că 
le (o lovitură de ...__ _—.
Încercare) au fost realizate In 
repriza I, după pauză gazdele 
— poale șl pentru că oaspeții 
au slăbit voit ritmul — mcnțl- 
nlnd un perfect echilibru In Joc.

Alte rezultate : Constructorul 
Suceava — Gloria 0—0, Știința 
Petroșani — Universitatea Timi
șoara 4—0, Rulmentul BIrlad — 
C.S.M Sibiu 7-6.

la

— scontata — 
7—0. .I-Lsie de 
tonte puncte- 
pedeapsa si o

Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional da 
tenis do la Toronto (Canada) sa va 
disputa intre campionul român Iile 
Năstase și jucătorul rhodeslan An
drew Pattison. în semifinale, Năsta- 
se l-a lntllnlt pe francezul Patrick 
Prolsy, pe care l-a Învins in două 
seturi (8—4, 7—6). Partida a fost 
echilibrată, tlnărul tenlsmen francez 
opuntnd o dirză rezistență. Clasa șl 
rutina Iul Nâstase șl-au spus cuvln- 
tul in final, clnd jucătorul român a 

'obținut o meritată victorie ih urma 
unui „tic Break" spectaculos. La rin- 
dul său, Andrew Pattison (care In 
tururile anterioare l-a’ eliminat pe 
cunoșcuții Andres Glmeno șl Bob 
Hewitt) a trebuit să se Întrebuin
țeze la maximum pentru a-I Întrece 
cu 2—8, 0—2, 7—5 pe chilianul Jaime 
Filoll.

In semifinalele probei de dublu, 
cuplul român *Ilie Năstase-Ion Tiriac 
a dLspus cu 2—6. 8—1. 6—2 de pe
rechea australiană Ross Cosc-Geoff 
Masters. Tenlsmenll t ' 
ca in finală cu cehoslovai_ :______
des "șl Jan Kukal, Învingători cu 
0—2, 7—5 in fața cuplului sud-african 
Bob Hewitt-Fred McMillan.

Proba de simplu femei s-a înche
iat cu succesul auslrailencei Evonne 
Goolagong, care a lnvlnș-o In fina
lă cu 6—3, 6-1 pe Virginia Wade 
(Anglia).

, *
In cadrul competiției internaționa

le de tenta „Cupa Valerio" (zona 
italiană) pentru juniori, echipa Ro- 
mArdci a întrecut cu 4—1 formația 
Iugoslaviei. în finala zonei, tot ta 
Vlareggto, tenismcnll români vor 
IntlLnl selecționata Italiei ■

români vor ju- 
ilovacilj Jan Ko-

/
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Dispută intro înaintări (Fază din meciul Slecsua — Politehnica lăți)

“ "rrĂPĂ’iHți d
Seria I : Progresul București — 

Știința Bacău 1—0 ; F. C. Galați — 
S.N. Oltenița 4—1 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — C.F.R. Pașcani 1—0 ; Du
nărea Giurgiu, — Chimia Hm. .VUcea 
2—0 ; Metalul Plopenl — Politehni
ca Galați 3—1„

if i

Balcaniada juniorilor
BASCHET

cer a ediție a mondiale
lor să apară noi me- 
daliațL Totuși, In acest 
„carusel" al performanțe
lor mondiale, printre dio- 
tagonlștl s-au aflat de 
fiecare dată șl scrimerll 
noștri. Cel ce s-au Impus

. T
ne fac ■ 

_,, ; se vor 
pentru ‘ pri-

atlțla factori care 
să afirmăm că ele 
afla în lupta 
mele locuri. Trebuie : con
semnată aici cea de-a -cln- 
cea participare olimpică a 
Olgăl Szabo, care, astfel, 
stabjlește un record lh lu-

. J. 5 I ’

Seria â n-a : Olimpia Oradea — 
Minerul Baia Mare 1—1; C.F.R. 
Timișoara — Chimia Făgăraș 1—0 
Metalul Drobeta Tumu-Severin — 
Olimpia Satu-Mare 0—1 ; C.F.R. 
Arad — C.S.M. Sibiu 2—0 ; Elcctro- 
putera Craiova — Politehnica Timi
șoara 0—1 ; Gloria Bistrița — Me
talurgistul Cuglr 1—0.

...........
Cea de-n zecea ediție b campio

natelor balcanice de baschet pentru 
juniori se desfășoară in sala „Vic
toria" din PLOIEȘTL La întreceri 
participă reprezentativele Bulgariei. 
Greciei, Iugoslaviei. Turciei. Româ
niei șl'o seiecltonată secundă a țării 
noastre. Din cele trei meciuri ale zi
lei inaugurale, unul s-a Încheiat cu 
un rczultat-surprlză : Turela—Iugo
slavia 61—39 (33—2S). Interesant de 
arătat este faptul că. d<^l campioni 
europeni, boschetbaliștii Junior! ai 
Iugoslaviei nu mal pierdut la Balca
niadă in fața juniorilor turci șl anul 
trecut (la Izmir) și ncum doi ani 
(la Rljelta). în celelalte două parti
de din ziua I : România A — Româ
nia B 85—31 (40—24), Grecia ■ 
gnrla 72—57 (34—23).

NATA-ȚIE-.-..
, .. .

atiflpceput campionate-' 
le barcameti de notație rezervate 
juniorilor. în prima zJ, Înotătorul 
român Nlcolne Teodor a cișligat pro
ba de 100 m fluture cu timpul do 
l'03"3/10 _(nou record balcanic de 

™.. „i d e 
a revenit

■ Bul-

juniori). în ștafeta masculină 
4X100 m liber, victoria s rovnu, 
echipe^ României, crononie*rat® In 

Alte rezultate : masculin : 4®) m
liber — Daras (Grecia) 4’37’2/10 ; 
feminin : 100 m bras — Marin Vlan- 
tousl (Grecln) l’23”2/10 : 400 m li
ber — Elena Avlonitou (Grecia) 
4ț51"9/10. “

proba pe echipe este con
diționată de punctajul pe 
care-I vor acumula ta „in
dividuale", punctaj ce li 
poate plasa intr-o grună 
cu mai mari șanse și cu 
un drum mai puțin spinos 
spre locurile fruntașe.

tfnără echipă șl care de 
fapt va avea cea mal scă
zută medie’ do virată din
tre toate formațiile pre
zente Ia MOnchert. Aceas
tă așa-zlsă probă a „sur
prizelor" (echipa Uniunii 
Sovietice In 1939 camploa-

SPORTIVI ROMÂNI LA JOCURILE OLIMPICE

SCIMA-la toate probele
pe parcursul ultimilor pa
tru ani se găsesc astăzi 
Induși In cele patru e- 
chlpe.

Punctul „forte" al de
legației ii constituie pro
ba de floretă feminin. In
dividualitățile de care dis- 

Ileana 
Eca- 

Ar- 
uno- 
per- 
ob- 
tot

pune (Olga Szabo, 
Gyulal, Ana Pascu, 
tcrlna Stahl, Suzana 
deleanu), experiența 
ra, tinerețea altora, 
formanțele anterioare 
ținute Împreună, slnt

Bcrlmel In aceasta 
probă.

Buna comportare tn pro
ba individuală a „Turneu- 

• Iul Prietenia", a celor trei 
floretlștl (Mihai Tiu, Tă- 
nnse Mureșeanu Ștefan 
Ilauklcr), a demonstrat că 
potențialul formației este 
cu totul altul declt cel a- 
rătat de echipă 
Întreceri, că ef c 
ficlente resurse ■

_  ■ este
.Jt cel k- 
i in dtcvn 
dețin ‘ su

ficiente resurse pentru a 
putea să revină In pluto
nul fruntaș. Reușita lor In

 J

în proba de sabie, 
nărui Dan Irimlduc șl co
legii săi de echipă tind să 
Îmbunătățească 
mantele obținute cu un 
In urmă la „mondialele0 
Ia Vlena — (iacul IV 
Individual, locul V 
chlpe). 3 .
concursurile do la Bari 
Budapesta au arătat că

perfor
au 
da 
la

1, tocu l V pe e- 
Evoluțilie lor in

sista șanse pentru reali
zarea obiectivelor propusa.

în sfîrșit, In proba de. 
spadă vom ■ alinta cea mal

nă mondială, In 1970 lo
cul IX, In 1971 locul 11) 
oferă prilejul materializă
rii comportărilor bune de
pină acum.

întrecerile olimpice vor 
fi, desigur, foarte dispu
tate și, in condițiile par
ticipării record care st> a- 
nuntă, vor solicita din pl,in 
calitățile tuturor concu- 
rențllor. Echipelor de orlm 
rang in scrima mondială 
(Uniunea Sovietică, Un
garia, Polonia, Franța —

floretă feminin ; Uniu
nea Sovietică, Polonia, Un
garia, R.F. a Germaniei 
— floretă masculin ; Uniu
nea Sovietică, Italia, Po
lonia, Ungaria — sabie ; 
Uniunea Sovietică, Unga
ria, Suedia, R.D.G. — spa
dă) 11 se vor' adăuga, pro
babil, șl alte „forțe", ceea 
ce face ca turneul de 6 la 
MOnchen să fie considerai 

’ de pe acum fără precedent 
prin amploarea sa.

Dorința de a adăuga noi 
succese in palmares a uno
ra, dorința de afirmare a 
altora, unitatea sufleteas
că a echijjelor, buna pre
gătire efectuata (sub su
pravegherea antrenorilor A. 
vllcoa, I. Zllnhy — flore
tă feminin ; V. Cheinru, 
Gh. Matei — floreta mas
culin : C. Slelian, I. Hal- 
maghl — spadă ; D. Mus
tață, L. Rahony — sabie), 
dăruirea și- devotamentul 
de care au dat dovadă de 
all tea ori sini argumenta 
obiective ce ne fac să pri
vim cu optimism evolu
țiile scrimerllor noștri, 
convinși că — asem’ri 
celorlalți comjxmențl al lo
tului olimpic românesc — 
vor face totuL pentru o 
comportare alt mai fru
moasă.

V; oct. vivriiA

RECORDURI MONDIALE
AZI Șl MÎINE

I

în cite va rînduri

la Varșovia
tend — intre 21 șl 30 august — fn- 
lilr.lrea cu colectivul arUsUc al Tea
trului Ciulești, care va susține clte- 
va spectacole cu piesele „„.Eseu" de 
Tudor Mușatescu șl „Măsură pentru 
măsură" de W. Slwkespenre. Cu 
același prilej, televiziunea varșovia- 
nă va prezența un film despre acti
vitatea artistică a teatrului bucu
re? lean.

Tot in cadrul ,,Zilelor Bucureșllu- 
l(il“, la Varșovia se va deschide ex
poziția „Spectacole pe scenele bucu- 
reștene", se vor iniția întlLnlri Intre 
oameni de artă români șl polonezi, 

> gală de filme ro-

în eadrul bogatelor relații de prie
tenie șl colaborare pe care institu
țiile de cultură șl artă din țara 
noasirâ le-au alaiornlelt cu Institu
ții similare din Republica Populară 
Polonă au loc periodic schimburi 
de vizite șl spectacole. ' ,

Astfel, de o călduroasă primire din 
partea publicului se bucură tradițio
nalele „Zile ale Varșoviei" la Bucu
rești șl „Zile ale Bucurcștlulu!" la 
Varșovia. Aceasta ultimă acțiune în
scrie șl In acest an un bogat program 
de manifestări: spectacole teatrale, 
filme, expoziții etc. uuuiviu uc m m < ■

„Zilele -Bucureștlulul" la Varșovia ae va desfășura o 
vor prilejul publicului din țara prlo- mAncștL

i I

La Combinatul de faianță și sti
cla din Sighișoara se desfășoară in 
aceste zile un simpozion național de 
ceramică. început in ziua de 13 
august șl continulndu-.și lucrările pi
nă la ÎS septembrie, simpozionul e 
consacrat dezvoltării calității este
tice a produselor de larg consum. 
Intențln organizatorilor — Uniunea 
Artiștilor Plastici, Comitetul Cen
tral al U.T.C. și Centrala industriei 
de sticlă șl ceramică din Ministerul 
Industriei Ușoare — este aceea de n 
oferi o largă varietate de prototi
puri cnre. înzestrate fiind cu deo
sebite calități artistice, să poată li 
multiplicate in serie. Realizările ce
le mal de scamă ale celor 20 de 
creatori — membri oi U.A.P. și ti
neri absolvenți, creatori ai comhi-

natului șl angajați al altor Întreprin
deri industriale — vor Intra In cir
cuitul producției industriale șl in 
magazinele de specialitate ale cen
tralei.

Expoziția care, Ia afirșltul simpo
zionului, va prezenta rezultatele aces
tei munci creatoare, ca și noua secție 
de ceramică modernă a Muzeului de 
Istorie din Sighișoara care se va for
ma cu același prilej vor materializa 
o experiență extrem de necesară șl 
actuală privind colaboraren creato
rilor cu industria. Actuala manifes
tare, in ansamblul său, se înscrie In 
ciclul manifestărilor pe care creato
rii din Întreaga țară lo Închină ani
versării a 25 de ani de la proclama
rea Republicii.

(Urmare din pag. I)

Partidul țl' statul nostru au pornit 
In această privință de la ldeea că 
cucerirea puterii de către clasa 
muncitoare șl aitații ei șl generali
zarea în întreaga economie a pro
prietății. socialiste nu au constituit 
punctul terminus, cl doar începutul 
procesului de făurire a unei reale 
democrații, în caro cei ce muncesc, 
deținători ai puterii, să-.țl spună 
cuvintul șl să hotărască asupra a 
tot ceea ce privește treburile ob
ștești, să 1a parte nemijlocit la ope
ra de guvernare, Tocmai aceasta 
concepție a inspirat multiplele mă
suri ce au fost adoptate in ultimii 
ani — de la îmbunătățirile In struc
tura șl modul de funcționare a or
ganelor centrale șl locale ale puterii 
ue stat, și pină la dezvoltarea In cele 
mal variate forme a dialogului viu, 
direct, al factorilor de cea mni înal
ta răspundere cu masele largi, Instl- 
tuțlcnallzarca principiului conducerii 
colectjve In economie .șl In Întreaga 
viață de ataț, crearea unor organis
me cu caracter larg democratic, cum 
slnt co " ' ......

Recordurile mondiale stabilite in 
diferite discipline sportive păreau, 
rfndva, realizări absolute. Imposibil 
da Întrecut. In cursul anilor insă da
torită antrenamentului șl alimentației 
științifice, n modulul de viată riguros 
planificat, atlcțll au dovedit că li
mitele, considerate altădată de ne
trecut, au fost in permanentă depă
șite. In preajma deschiderii Jocurilor 
Olimpice de la MOnchen, revista „Der 
Stern" publică un tabel de pro
nosticuri Întocmit in Suedia cu aju
torul mașinilor de calcul electronice, 
In caro ee indică performanțele ca 
vor putea fi atinse, In 19S0, in diferite 
discipline sportive. Iată unele din
tre ele.

Reaorduri
Bărbați mondiale

(LJ.vn.ISTD

PrcmoaUeuri 
pentru anul 

1SM

ISO m 
10 0W) m 
săritura

S.9
27:39,4

0,7
26:49,0

• Performanțele notata la săritura cu 
prăjina, săritura în lungime, aruncarea 
discului șl aruncarea suliței au fost, 

Entra Ump, imbunâtâpie.

/
ln Înălțime 2,29 m 2,41 m

«ăritura
cu prăjina 5,63 m 0,14 m

săritura
ln lungime 8,SO m 9,73 m

aruncarea
greutății 21,78 m 24,81 m

aruncarea
discului 63,40 m 78,00 m

aruncarea
cu ciocanul 76,40 m 79,40 m

aruncarea
suliței 03,80 m 83,70 m

o La Augsburg a luat sflrșlt jtar- 
neul preoUmplc de baschet masculin. 
Pentru turneul olimpic de la MOn- 
chen s-au calificat selecționatele 
Poloniei și Spaniei, clasate pe pri
mele douăj tocuri In această compe
tiție. Medaliile olimpice vor fi deci 
disputate de următoarele 16 echipe : 
S.U.A, Iugoslavia. U.R.S.S.. Brazilia 
(clasate in această ordine la J.O. de 
la Ciudad de Mexico). R. F. a Ger
maniei. Japonia, Flllplne. Australia,' 
Senegal. Republica Arabă Egipt, Ita
lia, Cehoslovacia. Cuba, Porto Rlco, 
Polonia și Spania.

în ultima zl a turneului de califi
care de la Augsburg. Polonia a În
trecut Bulgaria cu scorul de 83—03 
(36—34). tar Spania a întrecut Mexi
cul cu 75—69 TOI—5®)-

o Coraponențll [olului olimpic de 
atletism al R. O. Germane au 
fost prezent! In startul unul 
ultim concurs de verificare des
fășurat la Potsdam. Cea mal 
bună performanță a fost realizata de 
sprintera Renate Stecher. care a ega
lat recordul mondial In proba de 
100 m plat cu tlmoul de 11”. Tn pro
ba de 400 rn garduri, pe Drlmul loc 
x-a clasat Rudolph cu 49'D/IO, iar

■ revenit Iul
lîS"'1 5 j

lllile oajnenl- 
ea for Siuh-

.... . generale a'ua-
cU' ele. Aceleași preo

cupări‘pentru continua dezvoltare a 
democrației socialiste țl-au găsit noi 
concretizări in. măsurile adoptate re
cent de Conferința Națională a parti
dului; Intre care ămpiiflcarea func
țiilor de control nle Morii Adunări 
Naționale și Consiliului de Stat, ex
tinderea practicii consultării perma
nente a maselor, îmbunătățirea . ac
tivității organizațiilor de masă, creș
terea atribuțiilor Frontului Unității 
Socialiste, Dezvoltlnd continuu ’ de
mocrația, partidul răspunde unei ne- 
cesllățî- obiective a construcției so
cialiste, care jwate fi numai rodul 
creației conștiente a maselor. Cu cit 
socialismul ■ se blzule pe o democra
ție mal largă șl mal profundă, capa
bilă să asigure contribuția tuturor 
cetățenilor la guvernarea statului, 
cu atlt mal mult cresc posibilitățile 
pentru, progresul rapid al societății.

Pareurglnd paragrafele Constitu
ției noastre, nl se dezvăluie, ca o 
altă trăsătură ce o caracterizează, 
profundul umanism, grija pentru „n- 

, slgurarca libertății șl. demnității 
omului", pentru „afirmarea multila
terală a personalității umane". O ex
presie dintre cele rnisl pregnante a 
acestui umanism este, fără doar șl 
ponte, Împletirea strinsă a dreptu
rilor largi politice cu cele sociale — 
dreptul la muncă, la odihnă, la asi
gurarea materială de bătrlnețe, boa
lă sau Incapacitate de muncă, drep
tul la învățătură etc. — pe care 
Constituția le garantează material. Șl 
este semnificativ că datorita dezvol
tării continue a bazei materiale a 
noii orlndulrl, avintului construcției 
economice șl culturale, aceasta ga
rantare este an de an tot mal sigu
ră, mal puternică. Să ne glndim, de 
pildă, ce înseamnă, sub raportul ga
rantării dreptului la munca, crearea 
In actualul cincinal a peste un mi
lion de noi locuri de muncă, preve
derile noului Cod al Muncii, sau, 
sub raportul garantării dreptului la 
Învățătură, generalizarea lnvățâmln- 
lulul de 10 ani, diversificarea șl per
fecționarea lnvățăm'niulul de toate 
gradele. Marile drepturi șl libertațt 
cetățenești înscrise in Constituție lși 
găsesc In același timp un suport 
trainic In preocupările pentru întă
rirea In toate sectoarele a legalității 
socialiste. în continuarea celor În
treprinse in ultimii ani pe acest tă- 
rlm, Conferința Națională a preco- 
nizat noi măsuri menite să asigure

a tin-

Q

I

aruncarea ciocanului 
Sachse cu 72,M m.

o In campionatul englez de fotbal. 
Arsenal a Învins cu 2—0 pe Stake. 
Chelsea a cLștigat cu 2—1, in depla
sare, ’meciul cu Derby. Alte rezulta
te : Conventry—Southampton 1-H. în 
clasament conduce Arsenal cu 6 
puncte, urmată de. Liverpool cu 5’ 
puncte șl Everton tot cu 5 puncte.

o Cea de-a 12-a etapă a Turului 
ciclist al Portugaliei, desfășurată la 
Estoril pe distanța de 60 km. a reve
nit iul Manuel Gome (Portugalia), 
cronometrat in Ih 24'30'’. în clasa
mentul general individual continuă 
să conducă 
Agostlnho.

9 Călăreții 
printre marii

portughezul Joakuim

vesl-germanl, cotați 
,_____ _____  favorițl al Întrecerilor
olimpice, au participat Ia campiona
tele Internaționale ale Irlandei des
fășurate la Dublin. El au obținut 
două victorii prin Alwin Sehoecke- 
mohle (pe „The Robber") Si Hendrik 
Snoek (pe „Faustus"). 8

• La competiția internațională de 
handbal „Cupa Prieteniei" (rezerva
tă echipelor de juniori), selecționata 
României a lntllnlt la Varșovia re-

p-ezentaUva Cehoslovaciei, pierzlnd 
cu 12—1.4 (3—7). Alte rezultate : Un
garia—Polonia (B) 18—15 (11—7) ;
U.II.S.S.—R. D. Germană 18—12 
(9—4) ; Bulgaria—Polonia (A) 17—15 
(11-9).

o Campionul mondial de box ta 
categoria, „mijlocie", argenilneanul 
Carlos Monzon, șl-a apărat cu succes 
centura. In gala disputată la Co- 
penhagn, Monzon l-a Învins, prin 
K.O. tehnic in repriza a 5-a. pe 
șolangerul său, danezul Tom Bogs. 
Peste 15 (Mă de spectatori nu urmă
rit acest med. Monzon a 
că-și va pune titlul in joc 
americanului de culoare 
Briscoe. întllnlrea va avea 
mijlocul lunii octombrie la 
Aires.

o In sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Fort Worth 
(Texas), australianul Ken Rosewall 
l-a ellmlnnt cu 6—4, 6—2 pe englezul 
Graham StilwelL Ș-au mal calificat 
pentru semifinale nmerlcanul Arthur 
Asbe (0—1, 0—3 cu Marty Rlessen) ; 
australianul John Newcombe (4—6, 
6—3, 6—1 cu John Alexander) și 
olandezul Tom Okker (7—6, 6—2 cu 
Tony Roche).
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declarat 
in fata 
Benny 

Ioc la 
Buenos

pnoGit.isiux, i
17,3a Deschiderea emisiunii. Curs 

de limba rusă. Incita a lî-a.
19,00 Căminul.
19,4® Ecranul. Emisiune de actuali

tate șl critică clncmatograflcă
19,03 Sfiptamlna ta imagini.
10,10 ion de seri.
19,S3 Telejurnal o In cinstea zilei 

de 23 August — Marea Între
cere la zL

20,05 Reportaj TV : Oamenii nopți
lor albe. Reportaj la Uzina 
chimica din Borzcs'd. Șantie
rele navale din Oltenița șl 
Uzina textilă din Cisnfidle.

29,28 Film arUsdc : „Mlhal Vitea
zul" (seria a n-a). Unirea. 
Scenariul : Titus Popovlcl.

respectarea strictă a legilor de că
tre toate organele de stat șl de către 
cetățeni, Îmbunătățirea activității or
ganelor de justiție, procuratură, mi
liție șl securitate, dezvoltarea șl per
fecționarea activității juridice. Toa
te acestea dau cetățenilor Republi
cii noastre certitudinea că drepturi
le șl libertățile lor slnt bine apăra
te. Se poate aprecia că niciodată 
Înaltele principii ale umanismului so
cialist care inspiră șl călăuzesc; pre
vederile Constituției n-au fost atlt 
de vil șl prezente in viața societății 
noastre ca In prezent.

Ileferindu-ne la o alta cuceriră a 
orlndulrll noastre, consemnată In 
Constituție — deplina egalitate In 
drepturi □ tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate —- 
este bine știut că politica partidului 
de a asigura cetățenilor nparțlnind 
naționalităților conlocuitoare i cele 
mul largi posibilități de a xe afir- 
mn În întreaga viață politică șl so
cială a țării, Îmbinată cu măsurile 
de dezvoltare impetuoasă a forțelor 
de producție, de creare a unei pu
ternice baze economice, științifice șl 
.cultprple Jn rtoateditaețele șl zonele 
Wj? de desteșurai-e^ 'lnvătamintu- 
lui șl In general a activității cultu-■ ■ Ksw'fx.jnsWfffi 
iul'șl îr 
rale In II 
transpune ___ _ JMI
lltați. în țara noastră, oamenii mun
cii, indiferent de naționalitate, au 
aceleași interese șl năzuinți funda
mentale — dezvoltarea noii orln- 
dulri, care le permite deopotrivă să 
beneficieze de avantajele ei, să-ți 
făurească o viață din ce in ce] mai 
bună. Acerată asigură o temelie 
trainică unității dintre oamenii mun
cii români și cel do alte naționali
tăți, unitate ce constituie un puter
nic Izvor de forță al socle tații noas
tre. Așa cum partidul a subliniat de 
atltea ori, nu poate fi admisă nici 
o știrbire adusă unității frățești a 
tuturor cetățenilor patriei noastre 
socialiste, trebuie făcut totul pentru 
aplicarea cu consecvență a politicii 
naționale marxlst-lenlnlste a parti
dului șl statului, pentru educarea 
tuturor celor ce muncesc în spiritul 
frăției șl al solidarității.

Toate marile cuceriri revoluționa
re nle poporului, înscrise In Consti
tuție, slnt rezultatul nemijlocit nl 
IJolliîcli partidului, nl măiestriei cu 
care el călăuzește poporul In ojie- 
rn de edificare a socialismului. Con- 
semnlnd rolul îndeplinit de partid, 
că forță politică conducătoare, Con
stituția a dat expresie unei realități 
de mult Încetățenite In viața wde- 
tățll noastre, ca rezultat al exjjerlen- 
țel poporului romăn, a! convingerii 
sale ferme că partidul comunist este 
singurul In măsură să-1 conducă la 
Înfăptuirea aspirațiilor Iul vitale. în 
prezent, clnd partidul este Înarmat 
cu un program științific fundamen
tat de făurire a societății socialista 
multilateral dezvoltate, pe deplin co
respunzător condițiilor concrete ale 
țării, clnd el dispune de organiza
ții puternice tn toate compartimen
tele societății, indisolubil legata de 
masele largi, șl de un puternic de
tașament de cadre capabile și devo
tate, rclui său conducător se nilrmă 
la un nivel fără precedent, fapt de
monstrat cu prisosință de imensul 
său prestigiu, de Încrederea șl dra
gostea cu care întregul popor a tre
cut la Înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Conferința Națională. Aceasta 
constituie garanția că marile cuce
riri obținute In cel 23 de ani de la ‘ 
eliberare șl înscrise tn legea funda
mentală a țării se vor dezvolta ți 
consolida mereu, că vom Înainta 
neabătut șl vom obține tot mul ma.-i 
succese in opera de făurire a socia
lismului șl comunismului In Româ
nia.

Regla : Sergiu Nlcolacscu. 1 
: George Cornea. J 

Cu : Amu Pellea, Irina Găf- l 
dessu, Florin Piersic, Hartan >■' 

GyBrgj- Kovacs, Ion ț 
Emmerich 8ch 15Her. J 

ușoare-:. \

Regia :
Imaginea

dobanu, GyBrgj' Kovai
Bcsoiu, r.___ ;

12,13 Vedete alo muzicii i____  .
Mireille Mathieu, Tom Jones,
Doina Badea, Michele.

M.SJ „84 de ere*.
32,45 Contraste ln lumea capita

lului.
vnoGitAMin. n

*3,®9 „Se caută o-, năzdrăvană". 
Emisiune pentru copil.

ȘO.E) Ghtaeui.
Recita] Arida Călugăreami. 
Romantic-club — emisiune 
realizată cu tinerii dta secto
rul 5.
Cronica literară • George 
Macovescu : ..Catargele înal
te", cronică de Nleolae Dra
gos n Petre Ghelmez : 
„Unxul", cronică de Aurel 
Martin.
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VIETNAMUL DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 20 (Ager
pres). — Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a Revoluției vietnameze 
(care s-a sărbătorit la 19 auguyt) șl 
a Zilei naționale a independenței 
Vietnamului, ce. urmează să fie 
marcată la 2 septembrie, Frontul 
Național de. Eliberare șl Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au dat pu
blicității un apel adresat Întregii 
populații șl luptătorilor din Vietna
mul ’de sud. După ce este reamintită 
desfășurarea" evenimentelor de acum 
ZI de ani șl ®e face o trecere in re
vistă ■ luptei continue, dusă da po
porul vietnamez Împotriva agre
siunii străine, pentru salvarea nai 
ttonală, F.N.& șl G.H.P. reafirmă că 
Independența, suveranitatea, unita
tea și integritatea teritorială a Viet
namului "slnt drepturi sacre și Im
prescriptibile' ale poporului vietna
mez. Poporul vietnamez cere cri 
S.U.A. sa pună- capăt agresiunii 
sale, politicii de „vletnamlzare a 
războiului" șl susținerii regimului 
dictatorial șl războinic al ltd Thlcu, 
precum ți oricărui amestec In Vlci-

namul de sud. Statele Unite trebuie 
să Înceteze bombardamentele acro- 
navalej blocarea ți minarea porturi
lor nord-vletnameze și orice act de 
încălcare a suveranității șl securită
ții R.D. Vietnam. Ele trebuie eA res
pecte drepturile naționale funda
mentale alo poporului vietnamez și 
dreptul populației sud-vletnamoza 
la autodeterminare, Bă negocieze cn 
seriozitate la convorbirile de la 
Paris și să răspundă pozitiv propu
nerii In șapte puncte a G.R.P.

In continuare, se evidențiază că 
participarea oficială, cu' drepturi de
pline, la conferința țărilor neali
niate de la Georgetown a delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
confirmă justețea șl prestigiul po
ziției G.R.P. și Izolarea S.UJL șl a 
marionetelor lor de kr Salgon.

i ' în Încheiere se face apel lă popu
lația și luptătorii din Vietnamul da 
sud să-și continue, cu același eroism 
ca șl plnă acum, lupta pentru un 
Vietnam de sud Independent; demo
cratic, pașnic, neutru șl-prosper și 
pentru reunlflcarea pașnică

CU PRML ZILEI 
DE 23 AUGUST
HANOI 17. — Corespondentul 

Agerpres, E. Georgescu, trans
mite : Ld sediul Ambasadei ro
mâne din Hanoi a avut loc o 
conferință de presă consacrată 
celei de-a 28-a aniversări a eli
berării patriei de sub jugul fas
cist. în prezența reprezentanți
lor principalelor cotidiene jl re
viste dip capitala R.D.V. ți a 
unor funcționari din M.A.E., 
despre semnificația actului isto
ric de la 23 August 1944 a vorbit 
Manole Docan, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al țârii noai-

PEKIN

Ș?

Comitetul pentru decolo
nizare al O.N.U. a ad°Ptaî î» 
unanimitate o rezoluție în care tre 
subliniază necesitatea mobilizării o- 
plnlei publice internaționale pentru 
acordarea unul sprijin gficlent luptei 
popoarelor; aflate Încă sub jug colo
nial pentru autodeterminare, libertate 
și independență. ’

Guvernul R.SJ. Ingosla- 
a transmis, prin reprezentantul 

său la O.N.U., o siTlsoare secretaru- 
jlm, solldilnd 

Republicii Bangladesh de 
rindurile membrilor O.N.U. 

igenda viitoarei 
Generale — in-

pa-

FORȚELE PATRIOTICE LA 25 DE MILE
DE ORAȘUL DA NANG

VIETNAMUL DE SUD 20 (Agerpres). — După electaarea 
unui puternic tir cu rachete și morticre, patrioțji sud- 
vletnamezi au ocupai, duminică dimineața, partea estică 
a văii Que Song, situată Ia sud de Da Nang, al doilea 
oraș ca importantă din Vietnamul de sud șl important 
centru strategic al Inamicului, anunță agen/ia Associa
ted Press.

Ocuparea acestei văl oferă unități
lor Frontului Național de Eliberară 
posibilitatea de a lansa noi atacuri 
asupra’ șoselei nr. 1 șl zonelor do 
coastă, inclusiv asupra orașului Da 
Nang, care se află la numai 25 de 
mile de Que Song. Potrivit unul pur
tător de cuvlnt militar, citat de agen
ția Associated Presa,1 „ocuparea păr
ții răsăritene a sill Que Song 11 va 
obliga pe axigonezl sJ-șl schimbe 
pUnnrilc”. Purtătorul de cuvlnt ee 
referea la faptul că regimul " de Ia 
Saigon concentrase numeroase forțe

ia regiunea de nord, la Hue șl Quang 
Tri, unde, după cum se știe, acestea 
fac cu greu față ofensivei viguroase 
a patrioțllor. /Asaltul asupra părții 
estice a văii Que Song a fost declan
șat vineri șl, la mimai" dteva ore de 
bombardamente intense, statul major 
al trupelor salgoneze dislocate In 
zonă a fo.it evacuat.

ț

3 ministrului 
canadian de externe

PEKIN 2D (Agerpres). — Mitchel 
Sharp, ministrul de externe al Ca
nadei, care Întreprinde o vizită in 
R. Pi Chineză, cu prilejul unul ban
chet a spus, printre altele : „Orlcit 
de diferite or fi sistemele noastre 
soclai-politlce, noi Încercăm să abor
dăm multe probleme $1 putem be
neficia do pe urma unor schimburi 
de vederi do genul celor prilejuite 
do actuala mea vizită. Diplomația 
contactelor directe oferă posibilități 
enorme pentru realizarea înțelegerii 
reciproce. De aceea, eu sper că ac
tualele contacte dintre chinezi și ca
nadieni vor continua să so extindă 
și stt se'adlncească "In toate dome
niile”.

La rindul său. Ci Pln-fel, minis
trul afacerilor externe al R. P. Chi
neze, arătlnd că „au fost explorate 
pe larg căile de extindere a schimbu
rilor șl contactelor prietenești Intre 
cele două țări in domeniile comer
cial, cultural, științific, sportiv șl in 
alte domenii” și că ,„s-au obținut 
rezultate pozitive”, a subliniat că 
„actuala vizită constituie o contri
buție valoroasă la dezvoltarea 'înțe
legerii reciproce și a bunelor rela
ții, intre China șl Canada”. Ci PIn,-fel 
a mulțumit ministrului de. externe 
Mitchel Sharp pentru Invitația de 
a vizita Canada, declnrlnd că n nc- • 
ceplat cu plăcere aceasta Invitație.

LA Ai-a W . lx a w ■ ) <_/ 3A3L JLSrLA&T 

Iul general Kurt Waldhel 
ca cererea Ita ...........
primire ’n rinț______
să fie Înscrisa pe ai 
sesiuni a Adunării (_______
formează agenția Tanlug.

Noi acto dc violență s-aa 
înregistrat In Irlanda de Nord. In 
urma ciocnirilor, un civil a fost ucis 
lax patru soldați britanici au fost ră
niți.

Ministrul atacărilor ex
terne cd B.P. Chtaoze, C1

--------------------------—

MAROC
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Senatori americani
cer încetarea intervenției

«■wm*IU Indochina
Bombardarea masivă a R. D. Viet

nam do către aviația americană a 
fost condamnată de senatorul Wil
liam Proxmire. Milioana de tone da 
bombe sini aruncate asupra Vietna
mului, In zone dens populate. Po
porul american, după cum au arătat 
anchetele publice.- cere Încetarea in
tervenției americane în Indochina al
retragerea tuturor trupelor SALA, 
din regiune, a subliniat senatorul.

Mike Mansfield, liderul majorită
ții democrate din Senatul S.U.A,, a 
cerut să se pună capăt implicării 

. militare a S.U_A. tn Cambodgia. 
Mansfield a opinat că. Ia fel ca 
In Laos șl Vietnam, S.U.A. stnt im
plicate In Cambodgia „intr-o măsu
ră extraordinară"

NOTA

Sub lozinca „N.A.T.O. — nu T, la 
Reykjavik (Islanda) a avui loc o de
monstrație de masfi împotriva pac
tului Atlanticului de nord ți a, pre
zenței pe insu’"

Promotorii

( într-rmx din zilele
1___ ________  ' ‘
vloane părăseau ae
roportul de lingă Jo-

-bahnesburg (Republi- day Times' 
Jud-Africani), iri- slnt Insă iz

BASSAN Al ri-lEA 
A PRELUAT (WllCim 
MSTMI APĂRĂRII 

NAJIONALEI - ' ’ .
Iuți s-a anunțat oficial 
r J-—-—■ —— — - — 
luat — in urma atentatului nereușit 
cli ta l?
nisteriJluI Apărării Naționale șl r 
Ștntuliii Major General ai forțeli 
armate marocane. Hotărirea a fost 
anunțata, slmbătl seara, Ia Palatul 
Șkhlrat, In prezența comandanților 
morilor unități ale armatei marocane, 
In frunte cu generalul Driss Bcno- 
mar El Alami, ministru ad-interim 
al apărării.

în baza hotărfrll șefului statului 
marocan au fost suprimate funcțiile 
de ministru nl apărării, deținuta de 
fostul general Oufklr, șl cea do ad
junct al acestuia.

RABAT 20 (Agerpres). — La Ra- 
c -------- că regele

Marocului, Hassan al li-Ien, n pro-
.. -B. - tA 1L1 SJjt VA UJ;Ș4. W

de, Ia ■ 10, august — conducerea Ml-

------- forțelor 
armate marocane. Hotărirea a fost

fel, a avut, duminică, o Intrevedsr® 
cu John Maleceta, ministrul aface
rilor externe al Tanzaniei, care face 
o vizită in Pekin in fruntea unei mi
siuni tanznnlene de bunăvoință — 
Informează agenția China. Nouă.

0 „Conlerințâ a orașelor 
mediteraneene" In problem® 
privind poluarea șl măsurile de con
servare a mediului ambiant in zona 
mării ■ va fi organizată de Liban.

Comunicat comun india- 
no-yemonit. 13 încheierea vizi
tei In India a primului ministru al 
R. A. Yemen, Mohsen al Alni, a fost 
dat publicității un comunicat comun 
In care, printre altele, se arata că 
părțile Împărtășesc puncte de vedere 
comune in ce privește situația din 
Orientul Apropiat. Vietnam și 
Africa de Sud. Ele lșl reafirmă po
litica de nealiniere și subliniază Im
portanța transpunerii In viață a prin
cipiului coexistenței pașnice,.. Cele 
două .părți, se arata in comunicat, 
salută convorbirile Indo-paklstaneza 
de la Simla.

Președintele Nlxon * 
nat un decret executiv ca are ca 
efect suspendarea pe o perioadă da 
două luni a oricărei acțiuni greviste 
a lucrătorilor de la căile ferate din 
New York. Sindicatele lucrătorilor de 
la compania „Long Island Railroad”, 
caro efectuează transporturile fero
viare din zona orașului, anunțaseră 
că intenționează să declare grevă cu 
incepere de lur.l. ' ' ț>

• .. . ■ - -

Adunarea Naționalei de 
Stat a Republicii Shri Lan
ka n adoptat primul proiect de la 
constituirea sa, in luna mal a.c., eu 
privire Ia Înfăptuirea reformei;agra
re. Această Importantă hotflrire este 
orientată spre dezvoltarea producției 
șl reducerea șomajului in principala 
ramură a economici naționale — a- 
gricultura. Slnt prevăzute măsuri 
pentru limitarea dimensiunilor pro- 
prie.tățllor de terenuri agricola, supra
fețele devenite disponibile urmlnd a 
fi cumpărate de guvern și folosit® 
pentru crearea de cooperative.

Președintele P.C. German, 
Kart Bachmann,, a cerut din nou a- 
brogarea legii privind Interzicerea 
Partidului Comunist din Germania, 
într-o cuvlntare rostită In fața acti
vului P.C. German dirt Essen, a 
arătat că partidul va continua să ac
ționeze In interesul poporului, păcii, 
democrației șl progresului zodal

Secretând general cd Li
gii Arabe, iIabmud Riad, a fost 
primit slrnMtâ de președintele Re
publicii Irak, Ahmed Hassan El 
Bakr. Au fost trecute. în revistă pro
bleme Internaționale curente, situa
ția din Orientul Apropiat, precum 
și unele chestiuni care vor figura pe 
agenda apropiatei sesiuni a Consi
liului Ligii Arabe.

Președintele Ugondei, IdJ 
Amin, a declarat că alto circa 23COO 
de persoane de origine asiatică, de 
această dată cetățeni ugandezl, tre
buia să părăsească țara. De aseme
nea, un mare număr de retugiați In 
Uganda din, alte țări vor Irebul să 
părăsească teritoriul ugandez.

Mînistad de externe cri 
M.P. g Yemenului, Moham«i 
Saleh Aulaqi, a declarat că recunoaș
terea Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud șl a Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiel, ca 
membri al mișcării țărilor nealinia
te, la recenta conferință de la 
Georgetown, Întărește pozițiile for
țelor revoluționare.

„Zile ede podoabei verzi
Astfel au fost denumite zilele de 19 
șl august de' către moscovlți. 
Sute de mii de locuitori ai capitalei 
sovietice au lucrat în aceste zile 
pentru întreținerea șl ameliorarea 
spațiilor verzi din oraș, amenințate 
ce prelungita secetă. Totodată, mos- 
covlțil au munMt voluntar la ■ eva
cuarea din spațiile respective a am
balajelor șl materialelor Inflamabile, 
care ar putea pune în pericol zonele 
capitalei, unde posibilitățile de pro- » 
ducere a unor incendii slnt sporita 
in aceste zile de arșiță.

Greva personalului com
paniei columbiene de avig- 
țjg „Avianca” s-a extins In toate 
aeroporturile deservite do aceasta. 
Greviștii cer Îmbunătățirea condiții
lor* de muncă șl viață șl Încetarea 
presiunilor patronalului, care a con
cediat 39 de muncitori considerați a 
fi conducătorii mișcării. După cum 
Informează agenția „Prensa Latina”, 
forțe polițienești șl militari au ocu
pat- aeroportul „Eldovado” din capi
tala Columbiei.

Inundații în India. PMt® 
100.GdO de persoana au avut de sufe
rit’din cauza inundațiilor care s-au 
produs In unele regiuni ale stalului 
Indian Gujarat. Unități speciale ale 
armatei Indiene evacuează populația 
din zonele afectate de Inundații.

PRETUTINDENI
„GVIDOH

Un nou aparat jubnwrin cu de
plasare auîanomâ a fost conrirult 
In Uniunea Sovietică. El este des-

tina! depistării bancurilor dc pești 
fi cercetărilor submarine. Aparatul, 
cu un deplasament de. 3 tone, ie 
poate scufundă plnă la 250 metri a- 
dlnclmc ți se distinge printr-o mare 
manevrabilitate. El dispune de două 
motoare și aro o rezervă de ener
gie electrică ce asigură funcționa
rea autonomă timp de cinci ore. 
De asemenea, aparatul poate furni
za unul echipaj de 2—3 acoanauțl 
aerul necesar timp de trei 
„Gcidon” a fost experimentat 
succes In apele Mării Negre.

HIPOMOBILISMUL
Termenul desemnează un 

mod da transport pentru 
riști ca o reacție la domnia abso
lută fi uneori su/ocanfd — la pro
priu I — a automobtiultri. Este 
vorba de o. rulotă care asociază 
confortul modem eu tracțiunea

a P. C. din Danemarca
I COPENHAGA ’zii (Agerpres).
La Copenhaga g-a deschis o confe
rință națională a Partidului Comu
nist din Danemarca, ta caro partici
pă. alături da membrii șl membrii 
supieanțl al Comitetului Central, 
membrii Comisiei de Revizie, pre
cum și reprezentanți ai organizații
lor de bază ale P.C. din Danemarca 
din toate regiunile tarii.

La conferință, care va dura două 
zile, se discuta probleme ^legate de 
lupta P.C. din Danemarca împotriva 
aderării țării la Piața comună, pre
cum șl chestiuni privind Încheierea 
unor noi contracte de muncă între 
sindicate șl patronL

Participant!! la conferință exami
nează, de asemenea, probleme legate 
de pregătirea Congresului ol 
XXTV-lea ol partidului, care ur
mează să albă loc in zilele de 12—14 
Ianuarie 1073.

RrP. UNGARĂ

Sărbătorirea „Zilei,

^îona canalului 

sub jurisdic ția 

a statului" 
c. .-0 ;;.l" !• (/."

• O declaraJ le a M.A.E. 
al Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA 30 (A- 

gerpres). — Zona canalului tre
buie Bă reintre sub jurisdicția 
deplină, a statului panamez, ®e 
arată fnlr-o declarație a MinLs- 
terului de Externe nl .Republicii 
Panama, publicată In un an de 
la începerea tratativelor cu re- - 
prezcntnnțli S.UJl. Iri aceasta' 
problemă. Plnă la ora actuală 
r.u s-n ajuns In un compromis 
acceptabil ; cn șl In trecut, 
S.U.A. refuză să recurfoască su
veranitatea Republicii Panama 
asupra zonei canalului, sa arată

■ în declarație.

"ța
Constituției"

. ; fi ■■ A ’ A
BUDAPESTA M. — Coresponden

tul nostru, Al. Plutea, transmite :
Duminică, poporul ungar a sărbătorit 
„Ziua Constituției0. Cu acest prilej, 
la Budapesta, ca și în alte orașe alo 
țării, au avut loc adunări șl serbări 
populare, festivaluri cultural-artlsii- 
ce, demonstrații sportive, deschiderea 
unor expoziții care prezintă realiză
rile obținute de poporul ungar, pe 
drumul edificării vieții noL în capi
tala țării nu avut loc festivitatea de
punerii jurămlntulul de către noua 
promoție de ofițeri absolvenți nl șco
lilor militare superioare, precum șl o 
mare demonstrație irportlvo-mllilară 
nautică șl aeriană.

animală. Din Irlanda, patria da o- 
rlglne a „Mpon;obillsmuluia, noul 
mod de transport a trecut și In alte 
țdri occidentale, constituind Incd 
unu! din mijloacele de combatere a 
poluării.

ÎN LOC DE TRANSFUZII
SANGUINE

O metodă nirlr.d suprimarea 
transfuziilor sanguine in timpul 
intervențiilor chirurgicale, a fost 
pusă la punct de un medic din 
Philadelphia. El administrează pa
cientului; biainte și după operație, 
elemente nutritive speciale care 
măresc numărul globulelor roții 
din organism. Desigur, in acest 
caz este necesar ca pacientul sâ 
aibd.o stare generata destul de sa- 
tisfăcătoare, iar operația sd 
aibă caracter de urgență.

„PAZNIC" TV
Concomitent cu crețterea 

obișnuită a cazurilor de jefuire a 
locuințelor, în numeroase țări oc
cidentale a fost pusă la punct o 
tehnică specială, din cele mai per
fecționate, menită fie «3 preidnd 
furturile, fie sâ-i identifice pe 
făp'.ați. Una din ultimele noutăți

tind că reprezintă Interesele a 13,ă cum Înainte să-și precizez" atitudl 
milioane de sindic,nllțll — refuză să nea.

democrați. Grăitor pen- Hotărlrea lu! Meany este menită 
să. acționeze In favoarea republicani-^' 
lor, ea fiind salutată ații de aceștia,, 
di : de dreapta democrata, care,
prin reprezentantul el, John Conna
lly, fost guvernator al stalului Texas 
șl fost, plnă acum dteva luni, mi- 
nlălru de finanțe, a anunțat forma
rea unul „Comitet nl democraților 
In sprijinul lui Nlxon”. Acțiunea lui 
Connaily, care subminează șansele 
în alegeri ale candidaților propriului 
său partid, nu trebuie să mire, țlnlnd 
seama pe de o parte de caracteristi
cile scenei politice americane, iar pe 
de alia de existența in interiorul 
Partidului democrat a unor frac
țiuni cu vederi politico opuse.

Astfel stlnd lucrurile, Partidul de
mocrat se află In prezent, potrivit 
ultimului sondaj Gallup, cu 23 la 
sută Iri urma celui republican din 
punct de vedere al șanselor elec
torale.

Comitetul de conducere a cam
paniei democrate apreciază că „dacă 
McGovern, care a pornit In cursa 
alegerilor preliminare cu numa! 4 la 
suta „șanse de succes, a reușit Bă re
cupereze un uriaș handicap de 98 la 

, suta, va fi în măsură să depășească 
și obsîacoiul celor 23 de procente 
tare II despart de republicani”. în 
acest scop, democrații contează 
toartă mult pe sufragiile celor 23 de 
milioane de tineri americani între 
18 și 24 de ani. care urmează să vo
teze pentru India oară; anul acesta. 
Potrivit aprecierii ziarului „Washing
ton Post” exista dovezi reale că ti
neretul'este de partea lui MeGovem 
și dacă se va prezenta 1a urne ar 
putea răsturna șansele aciunle ■ nie 
candldnțUor. Sute"de mil de tineri, 
care In, primăvară au organizat 
marșuri ți demonstrații de masă 
antirăzboinice, s-au lansat acum în 
campania electorală pentru alegerea 
echipei democrate. Nu este Insă mal 
puțin adevărat că șl republicanii de
pun eforturi pentru a-șl atrage ti
neretul do partea lor. Oricum ar fi, 
campania electorală se anunță tot 
mai înverșunata.

s.l" fi „extenuare fizică”, precum ș: 
refuzul senatorilor Humphrey, Ed
ward Kennedy, Edmund Muskle și 
al altor personalități politice demo
crate de a lua locul-tarat Jiber de 
Eagîeton au pus. la uh. moment dat, 
partidul intr-o situație deosebit de 
delicată. Completarea pinii la urmă 
a echipe! democrate cu

Dașl oficial Partidul republican nu 
și-a desemnat candidați! pentru ale
gerile prezidențiale, fiind însă cert 
că partidul — a cărui convenție se 
deschide nsfârseară In Pătatul Spor
turilor din Miami — va acorda în
vestitura Iul Richard Nixon șl Spiro 
Aghew, pentru a Înfrunta în no
iembrie echipa democrata George 
'McGovern — Sargent Shriver, cam
pania. electorală este In. toi, „bate
riile” celor două partide funcțlonlnd 
din plin. Astfel, republican!! 
au anunțat înființarea In circa 1 COO 
de orașe • a unor comitete pentru 
conducerea eampanloi de realegere a 
președintelui, și-au Intensificat efor
turile pentru : colectarea fondurilor 
necesare activității de propagandă, 
au definitivat . listele de congres
meni, guvernatori, primari, ca sl do 
atele ale scenei și ecranului, .care 
vor organiza mitinguri șl turnee in 
întreaga țară, au turnat sute de 
scurt-metraje Ișl filme TV pentru 
susținerea echipei Nlxon-Agnew, au 
tipărit milioane de manifeste, fol 
volante, fiuiurașl. lozinci ele, au a- 
dunat ' principalele discursuri rostite 
în diverse ocazii do către McGavern 
(care laotalta cîn'.ăresc 16 kg) șl 
le-au supus analizei computerelor 
pentru a găsi eventuale elemente 
contradictorii șl inexactități In scopul 
de a la folosi drept contra-nrgu- 
mente. j

Cu unele excepții, democrații și-au 
organizat propaganda după aceleași 
tipare. EI Insă și-au Începui, cam
pania cu un serios handicap care,, 
deocamdată, l-a lipsit de posibilita
tea de a se ridica la nivelul efi
cienței mașinii propagandistice re
publicane. Minusurile existente ln- 

' clud deficitul de 9 milioane. de do
lari al bugetului democraților, res
tanță din alegerile prezidențiale 
din anul 1M3 (republicanii nti un 
excedent de 13 milioane de' dolari), 
ț,atacerca Eagîeton”. sabotarea cam
paniei electorale a lub.McGovern de 

‘către tabăra de dreapta a Partidului 
democrat. ’

Retragerea senatorului Tlw.-iias 
Eagleton din cursa pentru vlcepro- 
șsdlnțla S.U.Al, ca urmare a campa
niei de presă provocate de dezvălui
rea faptului că a fost spltellzat de 
trei ori pentru „depresiune neryoa-

refuză să 
sprijine pe democrațL Grăitor pen
tru pozițiile pe caro șe situoază li
deri! centralei este faptul că moti
vează această holărire a lor prin a- 
tltudlr.ea netă ailt a lui McGovern 
dt șl a Iul Shriver in favoarea în
casării imediate a războiului din 
Vietnam.'

Numeroase sindicate an condam
nat hotărirea'lui Meany. „Nu.consi
derăm că atitudinea dv., ullracon- 
gervatoare In problemele interne șl

fabricile eud-africa- 
ne. , Deși „oficial” 
ILS.A. neagă ames
tecul său in Mozam- 
blc — ordinul rata 

__ ___ _ __________ strict■ orice avion 
cum informează cornii- doborit trebuie ime- 
nlcatele ■ Frontului do dlat distrus, spre a a- 
Eilheraro a Mozam- vita „neplăcerile, pen- 
blcuiul (FRELLMO), tru guvernele R.S.A. 
trupele colonialiste șl _
portugheze desfășoa- fapl 
ră în mod sistematic, il_;_ „
cu ajutorul nlinților dparea toț mai actl- 
lor sud-afrlcanl, ase- vă a regimului rasist 
menea acțiuni Im- sud-afrlcari la răz- 

'Îl _ a..*'b   ■   ««a— al a aa! Q oi .-9.«o® (Ia

trecute, șase mici a- fost descrise, de un 
‘ ” - ■ corespondent al zia

rului britanic „Suti- 
~ s“. Ele nu

izolate. Dupăca Sud-------
drcpUndu-sc spre Mo- 

- zamblc. După un scurt 
instructaj, piloțll slnt 

. dirijați' spre Nango- 
lolo," bază operativă 
portugheză; rituală la 
40 dg milo sud da Tan
zania. Aici, cel șase 
piloțl primesc’ misiu
nea de luptă — im- 
prăștlerea da substan
țe defollante asupra 
unei regiuni In rara 
acționează partizani, 
începe operațiunea. 
Un bombardier por
tughez „deschide .... 
lea“, vărslnd casca-, 
de de foc .asupra jun
glei. Avjoanc'.a sud- 
afrlraiie, atingind a- 
proajșd creștete copa
cilor, aruncă In va- 

substan-

a Mozam- vita „neplăcerile, pen-

.... .Sargent
Shriver, fost ambasador al Statelor 
Unite in Franța Intre IO®!—1070, 
strateg al „rfizboluiul ■ împotriva să
răciei" în S>U.A. șl cumnat al fostu
lui președinte Kennedy, a dus însă .ta

Portugnllel” , — 
„Rele atestă tar r 
iință de tăgadă part!’

IAtA pu-

vă a regimului rasist 

boiul colonial dus de 
Portugalia In Mozam- 
blc, la înăbușirea 
mișcării de eliberare 
națională a popoare
lor subjugate de pe 
continentul african.

poiriva regiunilor e- 
Ifberate din nordul 
țării. Prfn acest răz
boi chimic se încear
că distrugerea recol- 
taior, lichidarea re- 

ca- zervelor de nUmența
ale patrioțllor. Cum Încercările autori
za vede, practicile Lnu- taților.de la Lisribo-
mane ale aviației ;!a de 'a menține, cu 
S.U. A., care," cu - aju
torul ddfoUanțllor a 
distrus orice urme da 
vegetație de pe imen-

[

f

în materie este așa-numitul inter- 
fqn-TV da fabricație vest-germa- 
nd, care se fo'.oseție in prezența 
„gazdelor0. O simplă apăsare pe 
buionul 'soneriei declanșează in 
mod; automsî o cameră T.V. care 
trahsmite in apârtament imaginea 
virtteiorultii inopinat și în același 
timp vocea sa. Acest „par>iic“ 
audiovizual a și fost testat cu suc
ces in cartierele marilor orașe 
vest-germane, unde se produc cel 
mai frecvent jafuri la domiciliu.

PAPAGALUL Șl... 
CIRCULAȚIA FEROVIARA

De dteva luni, un papagal per- 
turbeazâ circulația din mica gară 
Cestona, situată in Guîpuzcoa, 
Spania. Pasărea, care aparjine 
proprietarului unui hotel din in- 
cirita gării, a căpătat prostul obi
cei de a imita perfect... sempclul 
de plecare a trenurilor. Autorită
țile au adresat hotelierului cererea 
expresă de a muta pasărea intr-alt 
lac pentru ca să r.u mai provoace 
plecarea inopinata a trenurilor.

11 na de' a menține, cu 
l“ orice preț, dominația 

colonială in Mozam- 
bic primesc însă • rl- 
IHisla tot mni hotărî- 
Ui a patrioțllor mo- 1 
zamblcnul. Eliberarea 
unei mari părți a te
ritoriului țării, in- I 
tensittcarea acțiuni- ( 
lor de luptă , ale 
FRELLMO In zonele 
încă neellberate de
monstrează cu eloc
vență că, în pofi
da tuturor ' mijloace
lor folosite de colo
nialiști ți de spriji
nitorii lor, voința de 
libertate șl neatlrnare

CORESPONDENTA din washington

„supraveghează" nari din ILS.A. por
no desfășurare a mi- ticlpă in tot mai marc 
alunii. Deodată, bom- măsură la războiul 
bardlerul, lovit In plin (<as de portughezi ih 
de tirul patrioțllor, Mozomblc cu mijloa- 
cade cuprins .de ” flă- moderne de dls- 
cfirl. Avioanele sud- trugere, inclusiv cele 

.... . gtimlnd-in-
i î1 °P-°- 

briul opiniei publi
ca Internaționale. Mal 
mult, o serie de de- 
follanțl folosiți în a- a poporului mozambi- 
cteșj război, ca, de can este de jaelnfrini.

E. IONESCU

l africane părăsesc for- chimice, 
< mațln, pl'oțll intră In dlgrtarea 
I panică. Reactoarele se
i năpustesc asupra ea- 
' tulul de unde se pa- 
l re ca s-a tras șl il 
i prefac Intr-un mor- 
’ man de ruine fume- 
iglnde. Operațiunea se

■ Încheie...
pUdâ, „convolvoîo- 
xul“, slnt produși In

refacerea, îh bună măsură, a capi
talului electoral pierdut. Democrații 
apreciază'că Shriver, personalitate 
liberală marcanta a vieții politice a- 

, mericane, cu . vederi politice co co
incid cu cele ale colegului 'său de 
echipă McGovern șl care Se bucură 
da popularitate in .rindurile diferite
lor grupuri etojce și- ale păturilor 
sociale nevoiașe, constituie un bun 
atu pentru echipa democrată. în 
schimb, un ‘ ' dezavantaj serios I! 
constituie'faptul că membrii con
duceri! centrale! sindicale A.F.L.-- 
QI.O., in frunte cu George Meany, 
au h'otărit să adopte o poziție ae 

.„neutralitate” ! '■
dențtale, —- 
uniuni i_ 
crede de __ 
prima dată 'in _____
liderii acestei'; centrale

In alegerile prezl- 
s, recomandind celor 118 
afiliate să voteze „cum vor 

cuviință". Este pentru 
i in ultimii 15 ard cind 

' ' — care pre

Intemațlonale, servește intereselor 
membrilor de rind ai AFJL.—C.T.O., 
pe care p-elindeț! că îi reprezen- 
tațl”, se arată lnir-o telegramă n- 
dresată Iul George Meany 4e uniu
nea sindicală a . salartațllor din re
țeaua asistenței socialo dJn statal 
Connecticut. Conducerile a nume
roase uniuni sindicale, reprezentlnd 
circa 8 milioane de salariațl, au 
respins, da pe acum, poziția lideri
lor centralei1 șl au nptarlt să spri
jine candidatura iul McGovern. A- 
proxlmatlv 25 de uniuni au .hotarit 
să creeze un „Comitet național al 
muncitorilor” pentru alegerea Iul 
McGovenv Pe de altă parte, in
fluentul sindicat el șoferilor ds au
tocamioane (Independent) a hotarit 
să sprijine direct echipa republi
cană. Restul federnțlllo- șl uniuni
lor A.F.L.—C.I.O. urmează de a-

r$ă1

C. ALEXANDROAIE
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