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că; In ultimii ani, s-au npll- 
mfisuri menite sfi contribute

mi UG au . tttj-a ivai. 
să confruntăm iniagii 
planurilor cu peisajul 
namic al oră șel ar șl ar

— In primul rlnd este’ cazul 
să arăt că In poluarea atmosfe
rei Capitalei, vehiculele de 
transport in comun ale I.T.B. 
Intervin cu Un procent relativ 
mic din volumul gazeiă- poluan
te generate de celelalte surse 
din Capitală, ne răspunde tova
rășul Horia Triufun, directorul

Balonul la rugbiștii de la Steaua (fazâ din meciul lor de ieri, cu Știința Petroșani) Foto : M. Andreescu

mal bună a capacităților existente. cheltuielilor 
Așa s-au petrecut lucrurile cu stația 
de măcinare n calcarului și dolomite! 
din cadrul fabricii de ciment „Teme- 
lia“-Bra.ștrv, a 
tehnică a fost 
către organele

O RUGBI : „NOUL VAL" IN PLINA AFIRMARE

materiale,
recuperare a investițiilor și aiți in
dicatori de; eficiență — care trebuiau 
stabiliți Încă de Ia Începutul anu
lui 1871 !

Maistrul îmi vorbea despre £of“-ul lui din tot
deauna: ■_ ș • . ■ ■

— Mie Imf placa gj lucrez numai cu oameni 
exacți. Nu mă uit dacă ririt indii «au «canei, cu 
ochi albaștri sau negri, cu nai mare «au mic, un 
singur lucru mă interesează : exactitatea. Clnd 
am preluat cu echipa asta, sfat ceva ani dc-atanci, 
suna sirena de Inffii 
ncri mai ales, abia 1. , ■». .«. „ .«•
6,30 este ora 6,30. in nici un caz nu mai mult. Le-am 
cerut tuturor să tie punctuali. Pe atunci unii se mai 
uitau pieziș, dar eu, cu zîmbetal pe buze glumeam : 
,,Să turnezi mai puțin, să-ți cumperi ceas bun“. As
piri, dacă plcafi pe nepregătite cînd sirena sună, 
vedeți că mașinile-s gata și pornesc, parcă o singură 
mina apasă pe un singur buton. Și zic asta fără să 
mă laud în vreun fel, fiindcă așa e normal să fie, 
noi n-am făcut absolut nimic In plus. Datoria omu
lui serios, om de bază, fia că-i strungar, fie că-i 
frezor, fie el ce-o fi, e să fie.„ exact CIT DE ENERGIC Șl DE EFICIENT SE ACȚIONEAZĂ ÎMPOTRIVA POLUĂRII

Și cu prilejul acestui 
23 August le-am InUlnit 
Imaginea familiară ta 
vaslui, coloratul, tasuflc- 
țltul panoramic al marilor 
demonstrații ale, oameni
lor muncii. In Piața Avia
torilor din Capitală, ca și 
in capitalele de Județe din 
Întreaga țară. Ca niște 
sugestive Îmbinări de 
metafore vizuale in plin 
mers. Ca prefigurări plas
tice ale unui viitor nu 
numai visat, nu numai 
năzuit ci și proiectat pla
nificat, conceput cu Imen
sa forță n certitudinii co
muniste. Căci acestea au 
fost' stat și vor fi carele 
alegorice ale demonstra
țiilor noastre : niște pro
iecții ale prezentului la 
scara mobilizatoare și 
exlgenlfi a viitorului. Pro
iecții ta a căror realizare 
credem, deoarece Întot
deauna, de-a lungul tine
rel Istorii a construcției 
socialiste ta țara noastră, 
aspirațiile pe care le-au 
.întruchipat 
împlinire.

De 29 de

finul e de ani ji ani.
— C-am Inîral șl la conflict, mai de mult, cu 

un șef. un inginer, care-mi fot rlcea: «Greu se 
mai lucrează eu ăștia ca dumneata, prea exacți !“ 
Ce-o fi însemnat ta dumnealui „prea* exact n-am 
Înțeles și, drept să vă spun, nici n-am vrut să în
țeleg. Atlta știu : dumnealui nu-i plăcea, nu-i 
convenea precizia, fiindcă in bătaia luminii el apar 
limpede toate părțile bune, dar și toate părțile rele. 
Acum, inginerul care l-a înlocuit rice dlmtxdrird : 
„De-ar fi toți exacți ca dumneata I..." „Mal «Inf 

- zice, si are dreptate.
Sau economii de timp. Sau cljtig de 

Sau responsabilitate serială. „Nea Exact"

cnrburațle, in scopul Îmbunătă
țirii stării tehnice a acestora și 
de casare a autovehiculelor cu 
grad de uzură avansat (pe mă
sura înlocuirii lor cu autovehi
cule noi). Am obținut unele 
utilaje și dispozitive pentru 
reglarea corectă a echipamen
telor de alimentație, Injec
ție și carburațle. De aseme
nea, autobazele Militari. Titan, 
Serbări Vodă au primit diapozi
tive necesare pentru măsura
rea concentrației de fum și o 
procentului de oxid de carbon. 
La acestea, ca șl la restul ba
zelor de întreținere și parcare, 
s-a organizat repararea pompe
lor de Injecție, a Injectoarelor 
și a carburatoarelor ta ateliere 
specializate, încadrate cu per
sonal de calificare' corespunzi!-, 
loare. Am aplicat, da asemenea

„maSUTi

AERULUI DE CĂTRE AUTOBUZELE DIN CAPITALĂ

ani știm : 
obiectivele do plan, pro
iectele elaborate de parti
dul. comuniștilor nu au 
rămas utopie, au devenit 
realități materiale. Indife
rent ce nume ar^purta — 
uzină. combinat” hidro
centrală, platformă indus
trială, produs nou de Înal
tă ' tehnicitate,' oraș mo
dern -- această realitate 
materială din Romfinla 
socialistă este o chezășie 
că toi ce ișl propune și ne 
propune partidul comu
nalilor se va înfăptui șl 
In viitor. Și nu pot să nu 
repet acest adevăr, nu 
pot să tiu afirm încă o 
dată această certitudine. 
Poale pentru că, printre 
altele, de Zi de ani ta co
loanele demonstranților 
sau In tribună trăiești un 
sentiment unic șl copleși
tor. Fluviul de forță și cu
loare, .evocator și tonic, 
înfățișează un destin fău
rit in termeni științifici și 
bazat pe cunoașterea pre

tor noastre. Intr-un efort 
simultan, toate ramurile 
indus țțlel< au trecut de la 
biftaforih' alegorica a ca
relor, de la becurile aprin
se pe hărțile ta mere, la 
scara naturii .șl la hiper
bolă. Realitatea ne soli
cita tot mai des simțul 
măreției șl al grandoriL 
BIcaz, Săvlncștl, minele 
adinei din Valea Jiu
lui, uzinele Brașovului, 
care-au trecut de la pa
rada machetelor Ia para
da caravanelor de tractoa
re și autocamioane, orașe 
ale chimiei și petrochi
miei, ca cele de pe Tro- 
tuș șl Argeș, Mureș și Olt, 
grandioase hale de oțel, ca 
cele de la Iași șl Timi
șoara, danele de armare 
de la Oltenița și Constan

ți maistrul îjl dezvolta „teza" tai de-o viață :
— Exactitatea e o mare producătoare de econo

mii, Cine risipește timpul, rine nu-l respectă, cum 
n-o «d fie și risipitor de materie primă, cum n-o 
si fie inexact In executarea pieselor ?

tn uzina in care maistrul lucrează de peste 
treizeci de ani, c arhicunoscut pentru vorba tai : 
exactitate. Oamenii l-ou ți poreclit : Nea Exact. Dar 
la el vorba se potrivește cu fapta : de clnd e sala
riat alei, n-a Intlrzlat niciodată dimineața (30 de 
ani egal cu aproximativ 8 703 de zile lucrătoa
re), tar privindu-l la treabă, ai zice că nici mă
car nu se grăbește, insă ritmul său nemaipome
nit de egal In tot ceea ce face reprezintă, tocmai, 
garanția calității produselor ieșite din mllnile sole 
șl, totodată, garanția permanentelor depășiri — ob-

— Cu o lună Ln urmă, în co
loanele ziarului nostru a apărut 
un articol cu privire la poluarea 
provocată in CapltcM de auto
vehiculele I.T.B. Ulterior, nu
meroși cititori ni s-au adresat 
subliniind o dată in plus neplă
cerile pe care tini necoiți să le 
suporte de pe urma gazelor , ----
produse de autovehiculele general ei I.T.B. Faptul că ele
Or, după cum se știe, purtațl o se resimt atât de neplăcut sa
răspundere deosebită nu numai datorează in principal vechimii, 
pentru buna organizare a Irons- -uzurii șl supraîncărcării motoa- 
portului in comun, ci fi pentru 
puritatea aerului pe care.il ret 
plră bucureștenll. Am dori sâ ne 
spuneți ce măsuri practice înțe
legeți sâ taați pentru reducerea 
poluării, clnd se va ameliora si
tuația, clnd vor dispărea trom
bele de fum eșapate pe străzi de 
vehiculele transportului în co-

I'.•'<’• • >••• 
Numai că de această dată 
ei au prezentat un raport 
despre o activitate temei
nica șl constantă : s-au 
putut desluși pe platfor
mele ta mers cele trei si
luete ale celor mal mari 
furnale din țară (la ulti
mul s-a aprins focul spre 
itirșltul lunii iunie a.c.). 
Iar graficele au amintit 
despre cele mai im
presionante agregate ale 
acestei unități (convertl- 
zoarele cu insuflare de 
oxigen) care situează 
combinatul de pe malul 
Dunării ta rtadul celor 
mal avansate unități si
milare din lume.

Cum apărea capitala 
țării noastră ln acele na
rațiuni plastice ale coloa
nelor constructorilor lâ În
ceputul celui de-al șap
telea deceniu 7 îmi amin
tesc cu cită surprindere 
priveam machetele ce În
fățișau noile cartiere de 
locuințe, menite să adă
postească in • Drumul! Ta
berei, Balta Albă, Fto- 
reasca etc. populații ta 
fel de mari ca ele u- 
nor mari orașe de pro
vincie. Mal tatii, Bucu- 
reștiul șl-a extins perime
trul. Periferiile cu blocuri 
se ridicau ca tribun el s 
unul amfiteatru. Turnuri 
Înalte se iveau ln mnrgl- 

dmpiel, răsăreau
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nea -------------
chiar ln Inima Mrăgane- 
lor șl. din Ioc ta loc, se 
dezvoltau nuclee de foc și 
oțel, fabrici și uzine ca 
„Tricodava1", „Pollcolor*, 
„Electronica", fabrica de 
sticlă, uzina de anvelope, 
imitați metalurgice, I re- 
prezentlnd caca ce azil nu
mim cu toții zona indus
trială a Capitalei.

Venind din depărtări, 
clnd avioanele se apropie 
de principala poartă I ae
riană a țării, Aeroportul 
Otopcnl se zărește mic.

— zic. „Să fie toii' 
Eraclitale. C— 

bunuri. 
are dreptate.

ța prezentau de flecare 
dată un proces .ta plină 
evoluție, insuflau, pe mă
sura realizării lor, senti
mentul că nu există pro
iecție in viitor concepută 
de comuniști, orlcit de cu
tezătoare ar fi, care să 
nu se materializeze In 
fapt.

Acum mal bine de un 
deceniu, ta Galați, prin 
fața tribunei, de pe carul 
alegoric se profila pe ca

relor (la anumite ore), ca șl unor 
defecțiuni de reglare a e’emen- 
telor do injecție șl combustie, 
concentrării circulației doar 
pe anumite artere ale tra
mei ■ stradale. Acestea stat cau
zele. Dar iată ce ne-am propus 
pentru viitorul imediat : <“rte ta 
cura de aplicare un complex 
de măsuri privind repara
rea echipamentelor de Injecție și

rul da august, dantelată 
din traforaj, silueta navei 
de 4MO de tone. Un an mai 
tlrzlu, primea ' de-acum 
botezul mărilor. Emble
ma orașului de pe 
Dunăre a căpătat foarte 
curind un nou element 
fundamental Furnalele șl 
lamlnoarele propuneau o 
viziune Inedită și sur
prinzătoare. Cutreierasem 
dealurile Smlrdanului, vă
zusem munți! de materia
le, mă înfloraseră enor
mele cavități săpate In lut 
ce urmau să primească 
temeliile celui mai mare 
combinat siderurgic dta 
țară.

Acum dteva zile gălă- 
țenii nu defilat din nou 
cu carele lor alegorice.

cărei documentație 
respinsă ln avizare de 

,___ ________ Băncii de Investiții
deoarece, in paralel, unități subordo
nate Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologiei executau investiții simi
lare, Insa In condiții de eficiență mai 
ridicată și cure asigură și necesită
țile Întregii economii. Apoi, deșf se 
știe că trebuie să se acorde o deose
bită atenție problemelor legate de 
desfacerea producției prevăzută pen
tru noile capacități, au fost și mal 
stat șl in prezent cazuri — ta special, 
la investiții ale Ministerului Indus
triei Chimice, Ministerului Industriei 
Ușoare, Ministerului Energiei Elec
trice — tfnd studiile tehnlco-econo- 
mica se prezintă Ia avizare nelnso- 
țite de studii de marketing. Iar ta 
unele cazuri astfel de studii stat In
complete. Unele investiții se prezintă 
la avizare șl aprobare supraevaluate 
— prin majorarea nejullflcata n in
vestiției speclfiee șl prlntr-o eficiență 
scăzută a producției șl a acumulărilor 
la 1 de lei fonduri fise — care 
duce la scăderea eficienței econo
mice. Dintre ministerele care au pre
zentat asemenea investiții supraeva
luate amintesc pa cele ide industriei 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, industriei, metalurgice.

într-o serie de documentații se 
prevăd cheltuieli de producție exage
nde, duratele de execuție a lucrărilor 
prevăzute ln documentații stal, in 
multe cazuri, mai mari ca cele strict 
necesare, iar pentru atingerea para
metrilor proiectați, după punerea in 
funcțiune, se prevăd durate lungi 
deși, de cele mai adese ori, aceste 
lucrări reprezintă dezvoltări ale o- 
blcetivolor existente»

■ S-ar .’puica'‘hduce In discuție și 
deficiențe caro diminuează călii_

; unor documentații tehnice de Inves- 
; tlțll. Ceea ce trebuie reținut este fap

tul că ele se datoresc și modului In 
care înțeleg să-și desfășoare activita
tea comllllie tehnleo-eeonomlee. din 
cadrul organizațiilor de proiectare șl 
consiliile tehnlco-șiilnțirice dta ml- 
Dtstere, care nu acordă atenția cuve
nită Indicatorilor de eficiență econo
mică. Ca să nu mai vorbim că unele 
ministere — cel al industriei chimice, 
al industriei construcțiilor de ma- 
șini, oi energiei electrice — nu nu 
elaborat sau nu nu aprobat nici piuă 
ta prezent indicatori normați pentru 
Investiția specifică, cheltuieli la 
1 MO lei preduețle-marfă, pândei ea'

DEVA (corespondentul „Scln- 
teiî“, S. lonescu). — Cantlnulnd 
cu același entuziasm întrecerea 
pentru devansarea tadepUnlril 
sarcinilor actualului cincinal, 
oțelarii de la Combinatul side
rurgic dta Hunedoara au înscris 
un nou succes ta palmaresul 
realizărilor : el au elaborat în 
aceste zile cea de-n 20-a mie 
tonă de oțel peste aarcinlle re
venite de la Începutul anului și 
ptaă ta prezent. La oțelărla nr. 
2, de pildă, care deține ponde
rea absolută In ce privește ob
ținerea acestui remarcabil suc
ces, sporul de producție a fost 
secondat și de înregistrarea; u-!' 
nor economii la prețui de cost 
— îndeosebi jm seama micșoră
rii cheltuielilor materiale — ta 
valoare de aproape 13 milioane 
Iei. în’perioada ce a trecut din 
acest an, preocuparea pentru di
versificarea și lărgirea gamei 
sortimentale de metal s-a ma- ' 
terlallzat ta oțelărlile Hunedoa
rei ta asimilarea tehnologiei de 
fabrlcnție a 10 noi mărci de oțe
luri solicitate de economia nn- > 
țlonală.

Așa cum s-a subliniat La Conferin
ța Națională a partidului, o sarcină 
de cea mai mare importanță in ac
tualul cincinal constă ta asigurarea 
creșterii substanțiale a eficienței eco
nomice a investițiilor. î ’ " 
acestei importante sarcini - 
esențială pentru realizarea _____
de termen a cincinalului actual — de
pinde de acțiunea a o serie de fac
tori — titulari șl beneficiari de in
vestiții, Întreprinderi de construcții, 
furnizori de utilaje, organe de avi
zare — dar un rol cu totul deosebit 
au tn acest sens organizațiile da 
proiectare.

Se știe
cat unele 1saBSj___________
la utilizarea mal eficientă n poten
țialului de proiectare existent, la asi
gurarea din timp și la un Înalt nivel 
calitativ a documentațiilor tehnlco- 
economlce necesare volumului sporit 
de Investiții prevăzut ln planul cin
cinal 1871—IffZS. în această ordine de 
idei amintim Îmbunătățirea structurii 
organizatorice a InsUtulelor și extin
derea tatr-o proporție Însemnată a 
activității de tipizare a proiectelor și 
a acordului global — cn plata pe lu
crare ; legarea acllvifâțll proiectanțl- 
ior. Intr-o măsură mai mare, de lo
cul deTeailzM-e a Investițiilor ș.n. Se 
poate spune că măsurile adoptam ta 
acest domeniu, ta ulLtadi ani — 
nslgurind Întărirea conlucrării 
tre toți factorii care 
realizarea Investițiilor, 
răspunderii materiale a 
șl legarea nemijlocita a 
lor lor- de punerea ta timp in func
țiune a capacități lor do producție, de 
atingerea parametrilor proiectați —, 
au contribuit I. întocmirea unor do
cumentații tehnice care au rezolvat 
mai bine șl mal complex variatele 
aspecte ale eficienței economice b 
Investițiilor. Cu toate rezultatele bune

. obținute încă din-'etapa de elaborare 
‘ a documentațiilor tehnico-economlce, 
realitatea este că în institutele de pro
iectări nu s-au valorificat toate posi
bilitățile prin rare să se creeze con
diții tot mai favorabile de creștere a 
eficienței investițiilor. Aceasta este 
concluzia care se desprinde din ana
lizele Întreprinse do organele de spe
cialitate din Comitetul de Slat al 
Planificării, Ministerul Finanțelor șl 
Banca de Investiții, care avizează 
studiile tehnico-economlce ale vii
toarelor obiective Industriale.

Despre ce posibilități ne fructifica te 
este vorba ? în primul rind se soli
cita fonduri pentru noi. Investiții fără 
ca, in prealabil, să se studieze sufi
cient posibilitățile pentru utilizarea

Problema care se pune este : , ce 
trebuie Întreprins pentru ca înalta 
eficiență economică a investițiilor să 
fie prevăzută șl pregătită tacă in faza 
ds elaborare a documentațiilor teh
nice. în acest sens, credem că se im
pun cltcva direcții de acțiune pentru 
fiecare institut de proiectare, pentru 
fiecare proiectant :

amplasarea noilor obiective de 
Investiții ta condiții economice șl na
turale favorabile, pentru folosirea 
completă a resurselor, apropierea de 
sursele; de materii prime, rit și de 
zonele de consum, creșterea gradului 
de ocupare a terenurilor :

analiza atentă a oportunității și 
necesitații capacităților noi, astfel ta
cit să nu se admită realizarea lor de
alt după folosirea In mgîdmum a ca
pacităților de producție existente ; u- 
tillzarea intensivă a suprafețelor e- 
xlstente prin reutll&ri și completări 
cu mașini și instalații tehnologice, 
precum șl prin dezvoltarea întreprin
derilor existente ;

reducerea suprafețelor, a volu
melor de construcții șl utilități su
pradimensionate, rezolvarea economi
că n structurilor de' rezistență, a fi
nisajelor ; . : ,

stabilirea corecta a valorii Inves
tițiilor și reducerea continuă a in- 
vestițlel specifice ;

scurtarea duratelor de 
a lucrărilor de investiții 
rea de soluții constructiv 
precum și aplicarea unor măsuri care 
să ducă laj realizarea parametrilor 
proiectați rit mal repede după pune
rea In funcțiune ;

Strufeșta trebuie să se bazeze pe te
meinice studii de marketing con
juncturii economică, de prospectarea 
pieței interne și externe. Din aceste 
studii — obligatorii — trebuie să re
iasă tendințele previzibile ale cererii 
pentru produsele ce urmează a fi fa
bricate, pOBibilIlățlle de desfacere a 
acestora in perspectivă, cn șl posibi
litatea viitoarei întreprinderi de a se 
adapta operativ la modificările ce
rerii, ceea; ce va garanta de ln în
ceput utilitatea și eficiența produc-

. .. ■ Ș ; . ■■ ■••■; . -

Uzina mocanicâ din Timișoara. Coleclivul acestei mari întreprinderi consliucloaro de mașini, puternic angre
nai în întrecerea socialista pentru Îndeplinirea cincina lului înainte de termen, acordS o atenție deosebită 
realizării In condiții optime a planului de dezvoltare — prin investiții — a producției. Aici, în ultimul timp, a 
intrat parțial In funcțiune, dînd producțio, noua halâ de construcții poduri rulante (in fotografie). Evenimentul 

«■a petrecut cu un an mai devreme, ceea ce conteazS mult pentru activitatea uzinei

măsura de sigilare a pompelor 
de Injecție pentru a împiedica 
modificarea reglajelor de căire 
personalul de conducere neavi- 
znl. Eforturile ta această direc
ție continuă.

— Dar rezultatele vizibile 
«Inț minime. De ce 7

— Intr-adevăr 1 înilmplnăm 
încă dificultăți serioase din 
partea unităților cu care colabo
răm. Nu am primit derit o can-; 
■lltale foarte redusă de piese de 
schimb, Iar uzinele construc
toare ale M.I.C.M. nu nu ac
ceptat asimilarea lor. fapt care 
a determinat o suire tehnică 
necorespunzăionre o vehicule
lor. Unele piese de schimb le

Al. PLAIEȘU
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actualitatea culturală

Teatral radiofonic prezintă
— ,.OvIdlus"?de Gri go re Silecanti. 

Premieră realizată în cinstea primu
lui Congres mondial de studii ovldle- 
ne, care se desfășoară ta Constanța 
Intre 23—31 august Regla : Marietta 
Sadova șl C. Moruzan. Și-au mai 
dat concursul : Llvlo Beliegante — 
autorul partituri! muzicale, orchestra 
simfonică a Radlotelevlzlunil româ
ne dirijată de Petre Bogotan.

Interpretează un colectiv al Tea
trului din Constanța din care fac 
parte actorii : Romei Stănclugcl, A- 
griiha Nlcolau, Jean Ionescu, Eugenta 
Petre Lipan, Mircea Crețu, Ana Ml- 
renn, Virgil Andreescu, Mlrcea Con- 
stantlnescu-Govora, Emil Sassu, Lon- 
gln Mărtolu, Jiorneo Mogoș, George 
Stancu, Costul Rădulescu, Manuela 
Malac, Sandu SLmlonlcă șl alții (azi, 
ora 20,30 programul 1).

— „Plicul" de Livlu 
(mllne 29 august ora 20,13

— .Jocul dragostei șl-al Inilm- 
piaril” de Marivaux (miercuri 30, ora 
20,13 pr. 2).

— „lîmbfe" de Salilkov Scedrin 
(vineri 1 septembrie ora 9,50 pr. 2).

Teatrul TV. vă Invită 
să urmăriți

— „Singurul martor" de A. șl P. 
Tur (In românește de Lla Crlșan). 
Premieră. Adaptarea șl regla : Ariana 
Kunner Stolen. Distribuția : Dina 
Cocea, Amzn Pelea, Valeria Gagta- 
lov, Virgil Ogășeanu, Violeta Andrei, 
Emmerich Schăffer, Elena 
Matei Alexandru, Alfred Demetriu, 
D. Dupea. AL MIliallopoL Scenogra
fia : V. Rotaru. Ilustrația muzicală : 
G. Popescu. Șef operator : C. Lungi:. 
Montaj : Elena V.'nld (marți 29 au
gust ora 20,13 pr. 1).

— Teatru scurt : „La
nopții" de G. ,G. Rădulescu. 
1 soptembrlc, ora 20,33 pr. 3.

Astăzi, 23 august, 
în nula Universității 
București se deschid 
lucrările celui de-al 
Vn-Jen Congres Inter
național de eatetiefl. 
Bogata problematică 
teoretică a congresu
lui va fl însoțita de o 
largă gamă de mani- . 
festări artistice. Pro
bleme ca cele ale e- 
ducațbri estetice, ale 
specificului esteticului 
cotidian etc. vor fi 
înaoțlte de numeroase 
expoziții menite să 
Ilustreze direcțiile cele 
mai de seamă ale ar
tei contemporane ro
mânești. Menționăm 
astfel, dintre expoziți
ile deschise în această 
săptaralnă, ampla ma
nifestare din sălile 
Dalles, care va reuni. 
In parter, lucrări de 
.tapițerie sl lemn. Iar 
la etaj o serie de rpi- 
croexpozim de grafică, 
în cadrul căreia Iți

■ prezintă lucrările Vn- 
sile Kazar, Octav Gri- 
gbrescu, Geta Brătes- 
cu șl Ion Pacea. A- 
mlntlm. de- asemenea, 
expoziția de pictură'

din sălile muzeului de 
.artă
București ,JL 
caro va j_____
crărl reprezentative 
pentru creația lui 
Cornelia Baba, Henri 
Catargl, Alexandru 
Clucurenco. Vlrgil.Al- 
mășanu șl Ion S&llș- . 
leanu ; ampla expozi
ție de sculptură în aer 
liber montată în par
cul casei de creație de 
la Mogosoaia ; expozi
ția colectivă, de grafică 
șl ceramică contempo
rană românească din 
sălile Ateneului Ro- 
mftn ; expoziția perso
nală n pictorului Ion 
Nicodîm din sălile 
Muzeului dc Istorie a 
mișcării muncitorești 
șl democratice Birt 
România ; expoziția 
artiștilor Ion Bițan șl. 
Mlrcea Spătare de la 
Galeriile de artă „O- 
rlzont" ; expoziția pic- ■' 
torului lîoria Bernea

> dc la Galeriile de.artă 
„Slmeza*,. Ele vor o- 
ferl nu numai prile
jul unor ntît de nece
sare confruntări erea-

' 1 b ■ - r> , .
tonre, dar șl pe acela 
ai unor discuții ferti
le asupra raportului 
artlst-crltlcă-publlc.

*
La Arhivele Stalului 

din Cluj s-a deschis 
slmbătă. 29 august, in 
eadrul manifestărilor 
prilejuite de comemo
rarea a 1C0 de ani de 
Ia moartea lu! Avram 
Iancu o expoziție do
cumentară. Expoziția 
cuprinde documente 
originale, xerografii, 
fotografii, precum șl 
publicații 'n care alnt 
Înfățișate - viata șl 
tlvltatcn conducăto 
iui revoluție!

ac- 
_  .toru

lui revoluție! din 
1843—1519 din Transil
vania pentru eliberare 
socială șl națională. 
Slnt prezentate, de a- 
somenen, materiale de 
arhivă care vorbesc 
despre legăturile din
tre conducătorii revo
luției din 1848 din cele 
trei țări române șl în
deosebi cele statorni
cite Intre Avram Iancu 
șl Nlcolae Băiccscu.

1

E

Alba,

capătul 
Vineri,

ECRANUL
o Mesagerul — film englez, In re

gla lui Joseph Losey. O poveste pe
trecută In începutul secolului, Inter
pretată de Julie Christie, Alan Ben
tes, Michael Redgrave. Filmul a 'fost 
distins, anul trecut, cu Marele premiu 
al festivalului de la Cannes.

FESTIVALURI FOLCLORICE
voluțla formațiilor artistice----- -
vale In etapa finali

1.21 zilnic UV .30—£.1 rs-a! uva- ------ ------—
fășurat la Slatina cea do-n IV-a edl- dlh Județul Arad o afirmare irnprer 
țle a „Festivalului călușului romă- •s<->„n„sa „ mBtacMnl In Intcramtarea 
ițesc", organize* din Inlltaiîva Comi
tetului do culturii și educație socia
listă ai Județului Olt El a prilejuit.
i r T"---------------
de numeroase formații de călușari șl 
ansambluri folclorice din județul Olt 
șl din numeroase alte județe ale țării, , _______ _
o paradă a costumelor e&luțăroșU. tură șl educație sorini Istă ol Județu

lui Neamț, a conservatorului „George 
ARAD Enescii" din Iași șl n Filarmonicii de

stat „Moldova", la Piatra Neamț șl 
in alte localități turistice ale ■județu
lui a fost declanșată duminică o 
amplă manifestare culturală intitu
lați sugestiv „Vacanțe muzicale", 
prin care se urmărește să se asigure 
Intr-un mod Inedit practica studen
ților de la Conservator șl 'să ae con-

OLT

în zilele de 28—27 august s-a des- 

ție’ a „Festivalului călușului româ
nesc”. organizat din Inițiativa Coml-

?, arllsllco promo-
. _____ ilS a festivalului folr
doric' au prilejuit artiștilor, amatori

i:

J

i ,,A„. .JH, • j

I D AN
9

Corespondenții 
Scînteii" transmit;

slonantă a măiestriei In Interpretarea 
clntecelor și Jocurilor populare de pe 
meleagurile arădena.

.... „ în partea, a r doua a programului
In afara unor spectacole prezentate ș!-au disputat Intilotatea soliși! vocali 

fn r. S ‘ I .A!...»,-i „I N î' 4

In organizarea Comitetului de cul-

în pitoreasca stațiune balneocli
materică Moricasn, intr-o atmosferă 
sărbătorească, s-a desfășurat a i l-a 
ediție a festivalului clnteculuJ, Jocu
lui,?! portului popular, la' care șl-au 
dat intllnlre peste 599 de artiști ama
tori. mesageri ni folclorului din zo- . ,__ . ___  _
nele Crișulul Alb, Văl! Mureșului și llnuo procesul: de educație muzicală 
din podgoria arădeană. -

Parada portului popular- românesc 
și al naționalitâților conlocuitoare, e-

cu noii veni fi
Potrivit tradiției, edilii jude

țului Dîmbovița a-au Intîlnlt 
recent cu cel 50 de tineri ab
solvenți — Ingineri constructori, 
arhltecțl, hldroiehnlștl, chimlștl 
și eiectrotelinlșU — repartizați 
în acest an In Județul Dîmbo
vița. Primul secretar al comite
tului județean de partid a pre
zentat tinerilor specialiști eco
nomia Județului, obiective in
dustriale în construcție, la care 
proaspeții' ingineri vor lucra, 
sarcinile ce revin județului 
Dîmbovița în actualul cincinal. 
Noii i vanlți s-au angajat să 
muncească In așa fel incit să 
justifice încrederea șt investi
țiile pe care statul le-a făcut 
pentru pregătirea lor.

Însemnări de lă Tîrgul ; 
i

deocamdată Indirect — și reci l 
de mil de viitori cumpărători. 1 
Este, firesc, o acțluno bine ve- l 
nltă, cu atît mal mult eu dl se pare 1 
că unele 'dintre articolele” lansate 
de tlrg — In pofida promisiunilor 
Inițiale' — nu^sa vo- produce In se
rie Imediat unii dintre producători 1 
— ce'-l drept, mal puțini dedt In 
alțl nnl — considcrind po senine că 
au venit la o expoziție șl nu ta un 
tlrg de mostre ur.de trebuie să ofere 
comerțului,, cumpărătorilor spre 
alegere, contractare, cumpărare 
creația unui ah întreg. Dar acesta 
este un subiect pș, care-.l urmărim 
în continuare șl asupra căruia vom 
reveni.

...Tîrgul de «Mire r.e va încheia 
In curlnd. Misiunea; parteneri
lor aflațl, față In față, la masa con
tractărilor nu a-a Inchotai. Relațiile 
dintre Industrie șl comerț trebuie 
fie deosebit de mobile, dc elastice, 
să înregistreze cu precizie, șl să se 
adapteze ta orice modificare viitoa
re a cererii de consum.

Gcorrje POPESCU

o

E
dispoziție clteva date statistice (evi
dent nedefinitive) : s-au desfăcut 
direct vizitatorilor mărfuri In va
loare de 37 milioane lei ; zilnic se 

■ vlnd 20 de autoturisme, numeroase 
frigidere, motorete, țesături, con
fecții, articole da sticlă, porțelan 
ți menaj ele.

O acțiune inedită a constituit-o 
qercetarea opiniilor vizitatorilor.

— Prin , chestionarele pe care 
le completează Imputemlcițll 
r.bștri — In bună parte stu- 
dențl al Academiei de studii 
economice — sie spune tov.
V. Șlefănescu, de la Institutul de 
“—itfirl comerciale — urmărim 
sfi cunoast cm preferințele cumpă^ 
rătorllor In fața noilor produse. Pă
rerile exprimate de vizitatori ie 
comunicăm producătorilor și co- 
merclanțllor pentru n se putea con
tracta mărfurile dorite, așteptate 
pe piață. • Pînă acum nm șl prelu
crat ÎOODO din cele 40 0OT de ches- 

' tlcnare completate. '
Așadar,'fn afară dc comisiile ofi- 

cic’e, la contractări participă

S75GOO de bucureștenl șl vizitatori 
din diferite orașe ale țării s-au pe
rindat plnă Ieri prin fața standuri
lor Tirgulu! de mostre. Producăto
rii de bunuri de consum prezin
tă aici, in aceste zile, reprezen
tanților comerțului pentru anul 
1973, aproape IOT MO de articole, cu 
circa 30 OOO mal mult ca In anul 
trecut

După pura iun fost informați, plnă 
In prezent s-a contractat (numai 
pentru piața Internă) un volum de 
mărfuri In valoare de peste 18 mi
liardele!. în același timp s-au În
cheiat, numeroase contracte cu fir- , ,
me do comerț din străinătate ^te ^"riXstem "preferințele "c^ 
o vie confirmare a succesului pe ....................... - ■
care-1 Înregistrează tot mal mult 
pe piața mondială bunurile de con-

• mim — rod nl hărniciei, fanteziei 
șl dragostei de frumos n poporului 
român.

Binevenită a fost șl'relațln direc
tă dintre tlrg șl vizitatori, vînzările 
fiind un prim test al gusturilor ?1 
solicitărilor. Organizatorii pun

alegere,
_ „-u--,-., >:T_.  - „ acest a 
este un subiect po, care-.l urmărim

Călăreții — o producție a- studiou
rilor americane. In regla Iul John 
Frankenhclmer. în rolul principal, 
cunoscutul actor Omar E3 Shartff.

n locțiitorilor din Județul. Neamț. 
(Prin telefon de la prof. Valentin 
Clucă).

on-.ft* un răspuns prompt și partid 'Mehedinți. Ce 
iiindero de arâtînd că se a constatat la fața
.n fa«t-H- confirmă cele sesizate locului . Instructorul

(Urmare din pag. I)

PRAHOVA

ROMÂNIA-FILM prezintă

SAȚUL CARE MOARE i

producție a studiourilor din R.P. Ungara. Regia : Isțvân Gaâl
Mari Torocsik (premiul de interpretare feminina - Karlovy Vary 1972)

jF

recondiționăm, altele, abso
lut necesare, slntem ne- 
volțl să le realizăm sin
guri, In condiții neecono
mice. Acest fapt împiedică 
efectuarea reglajelor, acti
vitatea de Întreținere, de 
reparații șl provoacă difi
cultăți mari de exploatare. 
Aceeași situație avem și
ta parcul de vehicule cu
carburatoare (motoare cu
benzină — n.red.). Aș mai
aminti faplltl că In ultimii 
2 ani șl In semestrul 1/ 
1972. aprovizionarea . nc- 
rltmîcă cu motorină ?i u- 
lelurl auto a dus ta e- 
fecle nedorite asupra ae
rului pe care 11 respirăm 
zilnic. Experimentarea u- 
nul aditiv (substanță nntl- 
fumigenă) românesc reali
zat îa T.C.P.T, a dus ta o 
reducere a degajărilor no
cive doar In proporție da 
0—8 ta sută, ceea ce este 
încă prea puțin. Experi
mentările vor continua și 
In acest an. Se urmărește 
realizarea unui aditiv nntl- 
fum, care Introdus In mo- 

Ji reducă aceste 
degajări cu IM—S0 la sută, 
ta nivelul celor mal bune 
aditive pe plan Internațio
nal. Am experimentat, ta 
motoarele de benzină dife
rite filtre catalitice de 
concepție șl producție re
centă, dar nu au dat nici 
ele rezultatele scontate, 
în continuare, se experi
mentează un dispozitiv de" 
aglomerare a particulelor 
de fum produs de ICEMIN.

— Cum si-ar zice, ac
tivitatea I.T.B. ette In. 
afara discuției- ji totul 
or depinde doar de

. Sorină să reducă

, rnoGRAMUi. i iî'■ 1 - ; - ■‘V- 1
18.W, Dcsi-’Uiîerra eml'slnnt!, Wocii-

Hte .'Olimpice de ’vălăL-te: tsîz. | 
Al 7-lea Congres Internatio
nal de estetică.
Săptfimltta tn imagini. 
16iM.de sort. !
Jocurile Olimpice da vară. 

s®,®3 Telejurnal o Marca întrecere
îo.îo ReEector.

socialista la
S),S) IteEcctor. , ■ <T*
Sî,43 Român fotleton : „Rațiune șl 

sensibilitate". Ecranizare după 
romanul Iul Jane Austen. Se
ria n Il-a : „O despărțire șl 

. o călătorie".
S1JJ Reportaj TV. „împreună*. 

Reportaj de Carmen .Dumi
trescu.

51,33 Sclectlunl din PcsUvajul de 
hittzlcă-ușoară „Lira din Bra
tislava — 1Î7X*.

J5,to ,„24 de ore* ■ Contraste tn 
'iumea capllaiuliiL

ZSJO Jocurile OUmpteo de vară — 
■im.

PROGRAMUL H
Vln năzdrăvanU. 
Romantlc-club.
Ghișeul.
Cronica literara. Cartea do 
proză : Teodor Maxllu —
„Pălăria de pe noptieră*.

î 
i

zare se reproșa Direc- .nătorl, județul ,Mo- 
Uol de Industrie locală hedințl. edmita diferite 
a Conciliului popular abuzuri : sustrage pro- 
Județean, Vi leva că nu duse. materiale de 
la nici o măsură, fă- construcție șl bani, nu 
clndu-se aprecieri- ne- sb Interajează ,de Izu- 
gative la adresa unor nuj’mera ai treburilor 
cadre din conducerea ■ cooperativei,' • procr.o- 
acestel direcții. voazâ In munci ’ de

Inspectoratul Jude- răspundere oameni'
țean Vllcea a! Mlnw- neclnfitljL 
terulul de Interne, că- Sesizarea a fost tri
bute 1 s-a trimis o co- mlșâ spre rezolvare 1a 
ple a sesizării,' a dât Comitetul județean do

Împreună cu cei “K JXSrSft. Ș
dirGCt intCrCSQti bâcoa de leh In sesl- nlșto, din comuna, Vi

zare se-reproșa Direc- .nătorl, județul .Mo-
O scrisoare Jcnre se 

referea ta neajunsuri 
Inlimplnale do. munci
torii din colonia lotului 
hrț P al ■ șantierului-Măr 
rișelii — I.C.H: Someș, 
a fost trimisă spre re
zolvare Consiliului ju
dețean ate sindicatelor 
Cluj. Răspunsul dat 
redacție! oferă sufici
ente motive aă consi
derăm că' sesizarea a 
fost recepționată 
spirit de răspunder___
ce! cărora, le-a fost iri- 
M™ț!on^m°întV'priniui directorul Întreprinde- ruta i s-a dat sațclna 
ri^ fapttocS peX rjl de industrie locală «a ... ........ . ■»
cercetarea stărilor de *uL „Noi In

care o conduce, despre ne
cesitatea de a dopune e- 
forluri mal susținute !h ve
derea înlăturări! unor ca
rența organizatorice, a în
tăriri! disciplinei. Nu pu-, 
tem reduce însă totul la 
aceste afirmații destul de 
generale șl abstracte, ci
nele date po care nl le-nu 
furnizat organele da mili
ția precizează foarte con
cret In ce constau defi
ciențele la I.T.B.

— Urmărirea formală a 
unor . Indicatori — subli
niază It. colonel do miliție 

, Mihail Socollci,, cum ar fi

numărul vehiculelor cu de
fecțiuni la frino s-a redus 
la minimum, dar ni motoa
relor cu degajări exagerate 
nimeni nu le "știe numărul 

Acestea șl multe altele 
slnt deficiențe proprii 
I.T.B. Dar să nu trecem 
cu vederea șl alte cauze 
principale, independente de 
I.T.B., care duc la otrăvi
rea mediului ambiant din 
Capitală. Am pornit pe 'Ur
mele lor. Directorul gene
ral nl I.T.B. afirma că ,n- r, 
provizlonarea neritmică 'cu ‘ 
motorină și calitatea el 
slnt cauze prlndpalc ale |

ii

i

dispună de capacități sufi
ciente pentru depozitarea 
unul stoc tampon. Or, bc 
știe, orlcind o Iarnă mal 
grea poate provoca pertur- 
balll în aprovizionare. Nici 
măcar oferta noastră, pe 
aceeași Unic a Interesului 
general, făcută recent între
prinderi! de a-i livra In a- 
vans motorină de lamă cu 
punct de congelare la — 23 
de grade nu a fost accep
tată.

O altă afirmație a Iova- , 
rfișulul Telușan ee- referă 
la lipsa acută de piese de 
schimb „Lipea pieselor

3 Â

mare număr de piesa, im
portante restanțe la livrări 
de ordinul a 40—60 la sută. 
Do pa urma acestei situații 
bineînțeles că suferă șl 
LT.B.-uL Dar este cazul 
să subliniem că la această 
Întreprindere o serie de 
cereri pentru piesete de 
schimb din - Import apar ca 
Insuficient fundamentate. 
LT.B.-ul Intervine frec
vent cu cereri da supllman- 

.. tare de piese sau Invers — 
cu renunțări. Este lesr.o do 
înțeles că asemenea, proce
dee , creează dificultăți În
treprinderilor care duc tra
tativele pe piețele externe 
șl, ca rezultat final nu în
totdeauna cererile de supli
mentare sau de refuz pot fi 
satisfăcute. Deri la I.T.B. 
ffint necesare, In primul 
riad, o mal bună cunoaș
tere șl mal multă ordine 
în stabilirea corectă a ne-

cu renunțări. ;__ _
înțeles că asemenea proce
dee creează dificultăți

Sistematizarea 
satelor

Lucrările de sistematizare ■ 
localităților rurale, șl urbane 
continua cu i intensitate în în
treg județul. S-n încheiat deli
mitarea vetrelor satelor șl con
tinuă lucrările de bornnre șl 
de- întocmire a schițelor de 
sistematizare. Pînă In prezent 
au -fost barnnte vetrele a 115 
sate șl s-au elaborat schițele de. 
sistematizare pentru M reșe
dințe de comune șl 2M sate a- 
ferente. Toate cele trei mum
ei pil și.trei orașe din Județ dis
pun do schițe do sistematizare 
definitivate. In această amplă 
acțiune de sistematizare a lo
calităților au fost atrași nume
roși deputațl, cetățeni șl spe
cialiști clujeni.

VRANCEA

Izvoare 
de sănătate
apropiere derizvoarele Mll- 

"covuliil șl Rlmnlculul, în ținu
tul: pitoresc nl comunei Vlntl- 
leasa, nu fost descoperite clle
va Izvoare cu apă minerală, ta 
preajma lor au fost amenajate 
primele spații de cazare pen
tru cel care doresc aâ-șl trate
ze afecțiunile reumatice, neuro- 

■ logice, gastrice. Totodată, au 
fost captate șl amenajate Iz
voare minerale șl la Valea .Să
rii Treptat, Vrancea, cu melea
gurile sale de o rară friamuso- 
ța, Iți descoperă noi bogății.

do pildă,' coeficientul Ha 
utilizare a parcului, are 
drept consecință scoaterea 
tuturor autovehiculelor dl-, 
mineața pe trasee, deși ■ se 
știe că multe din ele vof 
„cădea” pe par cu re : fi
xarea do „plan de ‘lnca- 
&rl“ pe autovehicul ore 
drept urmare întreceri pe 
linii Intre-șoferi, viteze e- 
xagerate, uzuri premature 
jle motoare ; ncurmărlrea 
schimbării bobinajelor 1a 
electromotoarele de por
nire duce la menținerea 
motoarelor In funcționare 
permanentă, fără oprire, 
timp de zile șl săptamlnl 
întregi. Procedeele d mal 
sus au ea principal rezultat 
consumul oxagorai de car
buranți șl poluarea exce
sivă.

— Plnft nu vom avea 
prevederi legale care să 

......... .. . sancționeze circulația cu e- 
dăm seama că misie exagerată de gaze —

arată Inginer căpitan Ioan 
Ilca — care să pună pe ace
lași plan defecțiunile care 
duc ta poluare cu cele caro 
privesc siguranța circulației 
este puțin probabil ca

ar depinde doar 
elfii ?

— Nici vorbă do așa 
ceva. Ne c... —----
este foarte greu ca Intr-o 
Întreprindere totul să func
ționeze perfecții

în 
director 
modul 
despre 
proprii

continuare, tovarășul 
ne-a vorbit — la 
foarte general — 
unele .deficiențe 
Întreprinderii ;:e

LT.B-ul să manifeste inte
resul cuvenit înlă de a- 
ceaslA problemă. DovSda

poluării. Am fost la fur
nizor.

— Produsele livrata au 
corespuns Întocmai staa-u- 
lul prevăzut în contract — 
afirmă tov. Silvestru Geor
gescu, Inglnerul-șef ai în
treprinderii pentru livra
rea prottase'.or petroliere 

. București. Nu s-a făcut 
vreo reclamațic pfnă acum; 
este adevărat că stas-ul a- 
mlntit este același șl pen
tru motorina necesară trac
toarelor de clmp șl pentru 

-autobuzele LT.B. Dar In
dustria noastră realizează 
șl produse de calltale mult

J'

menține o stare tehnică 
necorespunzătoare a par-, 
cuiul do autovehicule".

L Iată ce ne spune tovară
șul Gheorghe Rădulescu, 
director In Ministerul 
Transporturilor șl Teleco
municațiilor, care coor- 

[ donează problema pieselor 
dc schimb pe Întreaga e- 

; conomle : „Da, există un 
i deficit Încă' Însemnat de 
: piese' de schimb pentru 
autovehicule. S-au preco
nizat măsuri ca In următo
ri! dțlvn ani el să fie re- 

, dus șl lichidat Fabricația 
Șl pruuuBo w «uiuuo rau» ', acestora n-a ținut pasul cu 
superioară., însă atunci dnd ceno.uiren lmpsmoBsă a
cumperi pline neagră* nu 
poți ridica pretenții să 
fie™ franzelă Cit privește 
ritmicitatea livrărilor, in
tr-adevăr au existat aba
teri, dar ele nu au depășit 
niciodată 1 InUrzleri mul 
mari de o singură zl șl a- . 
ceasta numai pentru li
vrări parțiale. Dacă I.T.B.- 
ul n trebuit. In asemenea 
condiții, să apeleze In ră
mășițele din fundul rezer
voarelor, nu slntem noi 
de vină, d chiar jiceastă 
Întreprindere de transport.

■I.T.B. nu s-a Îngrijit să

producțiel de bază a ramu
rilor constructoare de ma- 

i . șlnL Acest fapt a obligat 
pe mulțl șl chiar pe no! să 
organizăm. In cadrul uzl- 

' neîor de reparații țl pro- 
ducțla-unor piese. Dar, a- 
ceastă producție nu este n- 

, vnnto'o'isă. Piesele de 
<jch'mb trebuie realizate do 
uzinele constructoare de 
autovehicule. Aceste uzine 
se anga'ează. In contrac
tări, să le fabrice, dar 
nu-șl respectă contractul. 
Anul acesta, numai urina 
de autocamioane Brașov are 
pa primele 7 luni, la un

O veste pentru 
automobiliști

Lucrările do modernizare ■ 
rumului național 1A po 

distanța Vălenii de Munte — 
Cheia (zonă turistică deosebit 
de solicitată) s-au terminat. 
Acum, pe asfaltul proaspăt al- 
șoselei se poate circula exce
lent cu autoturismele pînă !■ 
poalele Clucașului, pe frumoasa 
vale a TelcajenuluL O dalii cu 
încheierea lucrărilor -- care nu 
necesitat construcții dificile, de 
artă autentică' — poduri, pode
țe, parapete In stlr.câ șl altele 
— frumoasa stațiune Cheia este 
mult‘mai bine pusă In valoare. 
Atei turistul poate fi găzduit In 
vile și cabane confortabile șl 
poate face excursii în împre
jurimile montane deosebit de 
pitorești. ,

privind pe Tărutse Iile, Vtaju ‘Constantin, că-

■-i'rîî ril do industrie locala, să verifice tasfctarea ? ... .„4.. .... t.. refer.atui mjorinlt
am Informat In scria de el — trimis redr.c- 
pe tov. prlm-vlcepre- țle! de comitetul Jude- 

de partid — se 
___ . : „în urma cer
cetărilor efectuate 8*a 
desprins concluzia că 
tov. Stan Constantin 
muncește în funcția 
de președinta al C.A.P. 
Braniște din’anul 1&S7, 
timp In care a rezolvat 
cu răspundere j serei- : 
nlle complexe ce o-au 
ridicat In fața unității, 
apreciere făcută •- de 
majoritatea membrilor ' 
cooperatori”. în ce pri
vește abuzurile, despre 
rațe In sesizare eu 
susține că ■ le-ar fi co

tii referat se 
cene : „Nu oe poate

rind. faptul că

lucruri din colonie, bi
roul executiv al con- ®țte
slllulul județean ol sin- «edlnta “ < 
dlcatelor a format un „
colectiv din rare au fă- 
cut parte un reprezen
tant ai său șl mul mul
te cadre de pe șantier, 
adică oamenii care cu- 
nosc bine stările do lu
cruri de kv fața locu
lui ; acest colectiv a 
avut sarcina de a dis
cuta cu muncitorii din 
colonie și cu membrii 
familiilor lor. în al 
doilea rind, cu prile
jul cercetări! sesizări! 
s-au stabilit măsuri do 
înlăturare a neajunsu
rilor constatate sau au 
fost făcute demcrsurllo 
necesare la forurile de 
resort. (între altele,'nu ,
fost .date In funcțiune P^Sul d«
lMtatafille de; apă po- 
labilă șl apfl caldă din 
apartamente șt dormi
toare, s-au luat măsuri 
de terminare a unor 
lucrări la. noile con
strucții, pentru asigu
rarea aprovizionării cu 
produse alimentare, 
servirea poștală' etc).
„Măsurile luate șl cele 
care vor urma pe par- 

■ctirs, se spune In în
cheierea răspunsului, 
vor Îmbunătăți activi- B 
tatea șl condițiile de f1 
trai ale celor ce mun- J- 
cesc șl trăiesc In colo
nia lotului G al I.C. EL ' 
Someș*.

0 Jumătate" 
din sesizare 
s-a verificat 
șl rezolvat ; 
dar cealaltâ ?

tn-vlcepre- țle! de 
Consiliului țean d 
oțean Vil- spune :

activitatea Iul Tănase 
Iile șl a dispune” — se 
spune In încheierea 
răspunsului. •

Sesizarea a fost tri
misă dc redacție șl la 
Comitetul județean da 
partid Vllcea. Răspun-j 
sul remla la mljloail 
luni! august (de ce 
atlt de tlrzlu 7) Infor
mează că la întreprin
derea do . Induslri o lo
cală ' g-au manifestat 
lipsuri teîit datorită ___
insuficientei preocu- mia,:■ ■■ . . t. ■ .______ . __________

conducere exis- reține amtpra tov.*Stea ' 
au-»r Constantin că ar. co

mite nete necinstite".
Pusesem totulse- , 

alzarca șl răspunsul — 
la dosar, glndlnd dl 
vrinin răuvoitor a în
cercat să-1 ponegreas
că pe președintele 
C.A.P. Braniște,' dnd 
no-a hosit . o,. veste 
neașteptată : aduna
rea generală a coope
ratorilor, ținută' In ziuo 
de 11 august a, c., l-a . 
scos, din funcție pe 
președintele Stan Con
stantini Motivul ? Un 
control; efectuat de 
filiala locală a băndl, 
a constatat că Stan 
Constantin' a săvlrșlt 
o .eerie de abuzuri, 
dlspunlnd de bunuri și 
■ ' 1 din averea ob- 

buhul

pâr! din partea cadre-' 
■ taTorurile de
ntre altele.' nu ‘en «■. , 011 5

MUREȘ <■ E

„Eroism pe Mureș 
și pe Tir nave"

...este titlul unei lucrări ela
borate sub îngrijirea secției de 
propagandă a Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., In limbi
le română, maghiară șl germa- v 
nă, tipărită la editura „Dacia". 
Autorii cărții, ih texte șl ima
gini - fotografice, înfățișează 
eroismul oamenilor de pe Mureș 
șl Tlmave în două Ipostaze : 
al bătăliei cu puhoaiele inun
dațiilor din mal 1970 șl al roi 
construcției și ridicării acestor 
meleaguri pe noi trepte ale pro
gresului. Lucrarea, n cărei lec
tură încălzește sufletul citito
rului; este o adevărată operă 
de Instruire șl educație patrio
tică șl cetățenească.

de mal mult timp". De 
Ia d lunlea. c.. dire-c- 
tonil Tânase Iile a fost 
scos din .muncă, s-a 
numit un nou director 
șl a fost promovat In 
funcția de inglner-șef 
un speriâllsl din în
treprindere. •

După etan se vede, 
sesizarea a dâtermlnat 
măsuri pentru înlocui
rea directorului che
fliu șl numirea unul In- 
giner-țet Totul ar tl 
fost In deplină ordine 
dacă măcar until din 

' cele două răspunsuri 
ar fl clarificat car» 
este realitatea In ce ... 
privește activitatea p băni __ .
comportarea unor per- șțească după 
soane din conducerea său plac. Afilnd cura 
direcției de Industrie stau lucrurile.’ nu poți 
locală. Ca s.5 nu mai să nu te Întreb! : Cum 
rilmlnă loc pentru tn- a. fost jwslbl! cn în
doieli șl presupuneri. struclorul C. Vliuru gă 

aiurată ta concluziile 
între - contravin reaiitaiu r

.constaturile Slntem.cwțylnșl că bl-

cesa rolul".
Adlncirea șl extinderea 

Investigației noastre au a- 
(rătat In mod convingător 
că în pofida unor reale 
greutăți obiective, pe caro 
nu le poate înlătura sin
gur, LT.B-ul are Încă in- 
samnate, posibilități pen
tru reducerea poluării — 
posibilități slab folosite, 
aau neglijate, sau privite cu 
superfldălitate șl spirit ru
tinier. Despre controlul ta 
autobuze, despre exigența 
reviziilor tehnice nici nu 
mal vorbim.

■ Dar. după cum am văzut, 
ta poluarea mediului am
biant de către autovehicu
lele I.T.B. concură In
direct șl alții factori : cei 
care hotărăsc și dirijează 
producția șl cniltatea mo
torinei, producătorii de 
piese de schimb, primăria, 
care trebuie să asigure o 
bună slstemBltaire urbană 
și întreținerea corespun
zătoare a drumurilor, con
siliul municipal și miliția 
caro, odată și odată, ar tre
bui să albă acte normative 

4 precise și ferme. Tuturor le 
adresăm întrebarea : ce 
întreprindeți efectiv pentru 
ca prevenirea poluării ce
rului prin gazete de eșapa
ment să devină o acțiune 
serioasă, reală șl eficientă 7

L
fi

li*

.tî-JS

f, f > y - r ,

de pe teren' 
și realitate

GALAȚI

Complex turistic
Harta turistică a județuîui 

Galați s-a Îmbogățit cu 
noi obiective. Este vorba 
impasul „Privighetoarea", 
rasa „Trei stejari"' șl comute 
xul turistic „Hanul Conachc".

ajungă la concluziile 
citate mal sub. care 
contravin realității ?

rotii Comitetului, ju
dețean / Mehedinți a! 
P.C.FL va analiza rum 
șî-â Îndeplinit Instruc
torul respectiv sarcina 
încredințată.

trei 
de 
te- 

complc-

Ultlmul, dat în aceste zile in 
folosință, se află situat la rfe- 
plntia do drumuri ce duc la 
Focșani, Tecuci și Galați. El 
dispune do un motel, un bar șl 
o cofetărie șl este amplasat In- 
tr-o zonă naturală de un pito
resc inedit.

La mijlocul luni! 
mal a. c.. o sesizare 
scurtă, aproape tele
grafică, semnala : con
ducătorii întreprinderii
de Industrie iocalft din . . .........,
Hm. Vllcoa nu se o- l-a sfirajtul luni! lu- 
cup.'i de problemele ntp a. c.. ta redacție 
producției, stau prin s-a primit o'scrisoare 
restaurante, ia bău- In care se arăta că Nlcolae ENUTA

ur.de
16iM.de


KwfesM

SCINTEIA luni 28 august 1972

Un ttnăr Inginer, originar 
din Tg. Ocna.' pe nume 
fuga Dan, erio conllnucto- 
rul acelei tradiții Începute 
atlt de glorios la Helsinki 
In 1052 prin regretatul losif 
Slrbti. Medalia cucerită la 
pistol liber nu este de aur, 
ci — dacă se poate aprecia 
astfel — numai de arglnL 
Dar cit de prețioasă este 
«emnlf'rtițla pe care o cu- 
prlndo I în relatarea prece
dentă scriam că fuga, spe
cialist In pistol viteză, va 
participa la acerată probă 
numai așa, ca să-și cultive 
forma. Dar seriozitatea, 
ambiția șl talentul pistola
rului român n-au putut fi 
Încătușate, In acest moment 
de importanță oiiinpică. la 
'■n simplu antrenament, la 
o participare de formă. Ca
lități înalte g-a'u înmănun
cheat șl s-au împlinit !nlr-o 
neașteptată șl Înalta perfor
manță, spre prestigiul spor
tului nostru. Acest succes 
a avut un ecou extraordi
nar printre.ceilalți sportivi 
români. N-au fost simple 
felicitări acelea pc care 1 
le-nu adresat Iul Iuga, c.I 
totodată angajări sufletești 
ale fiecăruia In celo co II 
privesc in întrecere™,

Să-i felicităm pe Dan 
Iuga, să-l fclLcItam. de ase
menea, pe antrenorul Ște
fan ' Petrescu, acel pistolar ' 
român glorios cuceritor al 
medaliei de aur la Mel
bourne In 11W.

„Jată-mă dimineața. în 
prima zl a jocurilor, ne 
stadionul nautic „Rogatta 
Steccke”, o bază artificiala
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Nobilul mesaj al Excelenței Voastre transmis eu prilejul zilei noas
tre naționale a fost primit cu'vie gratitudine de către guvernul șl poporul 

■ Columbiei.
1.41 rindul meu vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea per

sonală și pentru națiunea dumneavoastră.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Președintele Columbiei

țnj.. . ...... .......
„momentul. Iuga“.

academic, am pierdut 
... . ’ ’ in
schimb am asistat la ten
tativa echipajului român 
de 2 f.c. (Oanță — Gruiră- 
zescu) spre a se califici 
direct In finala probei. 
Dar, cu toate că a condus 
mod mult do Jumătate cursa, 
echipajul nostru a cedat 
pină la urmă primul loc 
„bărcii" vest-germane. Ast-

Operațiunea produs
duminică dimineața. De u- 
tuncl. Iiiceplnd. , meciurile 
primelor cine! categorii vor 
avea loc In flecara zl pină 
la orele prinzuiul.'1 iar, ale 
următoarelor cinci,f după a- 
miaza șl seara. Vă Voi re- 
lata situația luptătorilor 
noșiri, nu însă Inainle de 
n sublinia că in Congresul 
„F.I.L.A.". desfășurat aci.

/

-Tritrc
român! . Intra',1 i.............
competiție au Cost șiJuptă; 
triril .de
Com'nn (rates. 62 kg). unul 
dintre membrii, de frunte ai 
lotului român, a avut ca 
rival pe peruanul'Hurtado, 
pa care l-a întrecut prin 
tuș. în continuare, luptă 
cu englezul Dawes. Situația 
este favorabilă Iul Coman, 
atlt In privința posibilității 
de a urcai spre faza supe
rioară a competiției^ cit șl 
datorită.solicitării mal mici 
la rare vn B supus. Petre 
'Poaielungi (caleg. 68 kg) 
a dțllgat la puncte In fața 
cehoslovacului Engel, ca și 
P. Cernfiw (52 kg) In dauna 
Iul Klm (Coreea de sud). 

Ton Arapu (48 kg) a pier.-

primii sportivi 
Intrau ieri , in

;.,!lbî-e*. ' Petre

CORESPONDENȚA TELEFONICA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU

dut .Insă primul meci, cu 
japonezul Umeda

Lai ora dnd transmit, pe 
saltdele de lupte se află și 
alțl sportivi români Re
prezentantul nostru la ca
tegoria supergrea (pesta 
100 kg) — .Ștefan Stingu — 
este apreciat de către multi 
antrenori din satul olimpic 

posibilitatea’ să

medalia™ zilei
■ ■ ’ ;

o DAN IUGA-MEDALIE DE ARGINT LA PISTOL LIBER
Pe poligoanele olimpice de tir, Ieri dlmlneațâ''au 

fost decernate primele medalii ale actualei ediții n 
Tocurilor Ollmpjce, Proba do pistol liber, s-a lnchrlot 
i.T.1 Victoria suedezului Rnsnar Skannker G® de ini), 
-.■are, cu performanța de 567 punctepa.stabilit și un 
nou record-olimpic, cu 3 puncte superior rccordu- 
!uf,olimpic anterior deținut de sovieticul Koil.li șl 
yest-gernțabul MerieL- ‘

Un rezultat remarcabil,'cu.’atlt mai valoros cu 
;lt nu este specialist in această probă, a realizat 
trăgătorul român Dan Iiifpa. El-s-n clasat pe locul 
11 doilea (cu 562 puncte), objinlnd deci medalia do 
urgin'.. După cum se știe. Dan Iuga (28 de ar.l, 
îparține clubului Dinamo) este campion european, 
la, pistol cu aer comprimat.

Medalia de bronz (locul Ui) a revenit austriacului 
Rudolf Dollinger, cu 5®â puncta.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
-t-ai vu’fT kg I ■. ' c l , ■ <

' ‘ BUCUREȘTI
Mulțumesc în" mod sincer Excelenței Voastre pentru fellcltfirlle șl 

urăriie amicale pe care ați avut plăcerea să mi le adresați In humele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, precum și al dv. 
personal cu ocazia fesllvltaților prilejuite de cea de-a 0-a aniversare a 
revoluției congoleze. ■

Vft rog să acceptați urări dc fericire șl sănătate personală, pe care 
le adresez Excelenței- Voastre șl Întregului popor român.

Sirii convins efl relațiile amicale de prietenie, care au căpătat o nouă 
bnză !n; urma vizitei dv. la Brazzaville, se vor dezvolta tot mal mult, 
pe plan economic, social șl cultural, pină la realizarea completă a 
Idealurilor dv,If triumful socialismului.

Comandant MARIEN N'GOUABI
Președintele Republicii Populare 

Congo

Cu îr.aUâ considerație,

Plecarea ministrului afacerilor externe
ca avi nd 
ocupe un ioc fruntaș. Sub
liniez că In primul tur 
Stlngu n-are adversari, 
fapt ce II este convenabil. 
Asiă-seară 11 va lntllhi mai 
Inlli pe polonezul Mako- 
wleckl. Printre acești „co- 
laș!“ se distinge, corporal, 
americanul Tnylor. despre —„.s «jj B1.e
183 kg. ! Tbilisi, po foile 
oficiale, npar „numai" 135 
kg. In dreptul Iul Taylor,; ~ 
in timp ee perannul Zam
brano este marcat cu 15fl 
kg. I Nimeni . Insă n-are im
presia că acești tineri o- 
bezl' (primul 22 ani, secun
dul 21 !) vor Incu/cn soco- 

.......____________ „ Sitâllle ’lupțltornor- puternici 
vansate din punct de vcd*.1- «> experiență».
re sportiv. Valerlu M1RONESCU

ta Mdnchen — șl care a 
sărbătorit cea dc-a 60-a g- 

Tilversare a constituirii fe
derației Internaționale — 
forului român de sp«:lal!ta- .
to' i s-a decernat medalia sf!u? ca
de aur pentru merita 3| e- ”” rrAin«i 

aceș-
______ ___ ______ ,____ ______ .... __ ___ ____.,3 o re
in , întregime, n cărei con- ma zl, sini, angajați In in- cunoaștere binevenita a a-
strucțle, Inclusiv a ptaiel. trecere, ta toate celo 10 portului masiv nl federației

__ ---------------  r>_ • , române, al antrenorilor sl
luptătorilor noștri, ta ma
rile competiții ca și ta p-o- 
Fiâșlrea acestei dișarRhe 
n muite țări, mai puțin a-

fel, românii slnt obligați
• să parcurgă probele de re

calificare spre a Ineerca să 
treacă mal departe.

Probabil v-a mirat fap
tul că In relatarea prece
dentă n-am pomenit nimic 
despre turneul de lupte li- claie In dezvoltarea
bere. In care, încă din pri-> tui sport pe glob. E

ml sc pare fără reproș. Pe categorii de greutate, re-
aceaslă bază, cu amenajări prezentanțll noștri. Expll-
pentru 23 000 spectatori șl rația ' e slmblă’.’Ta luptei
înzestrată cu autobuze apre deosebire de. box,
pent™ eel ce vor să ur- tragerea la sorți șl prbgra-
mărească pas cu pas des- marea se fac cu numai 4
fisurarea curselor de cano- ore înainte-de prima gală. /.ilerlu MIRONESCU Schiriștii, In probele eliminatorii, ioridiminență po pista do Io Feldmo-ching

Ministru! afacerilor externe 
Republicii Socialiste România. Cor- 
nellu Mănescu. împreună cu solia, a 
plecat duminică dimineața spre Ra
bat. unde va face o vizită oficlaifl. 
fa invitația lui Ahmed Talbl Bcn- 
hltna. ministrul afacerilor externa 
al regalului Maroc.

La plecare, pe aeroportul Otopsnl. 
erau prezențl Nlcolao Ecobescu șl 
Petru Burtacu. adjunct! ai minis
trului afacerilor externe, funcționari 
superiori in Ministerul 
Externe. .

Afacerilor

(Agerpres)

ii''

Cronica z

BREVIARE 
OLIMPIC,

oUmplce de aur Individuale, șl două 
In cadrul probelor pe echipe. _E3 a 
deținut, In total, nu mat puțin de 
douăzeci Idei recorduri ale lumii la, 
direrile probe de alergare pe distanțe 
Intre 1 Sîd șl S3 rto de metri™

o DUPĂ CUM SE ȘTIE, ■ atletul 
vest-german GOnther Zahn a purtat 
flacără olimpică pe pista stadionului 
olimpic.. Cel 4 „însoțitori" care l-au 
urmat pe traseul din Incinta stadio
nului olimpie slut prestigioșii 
Kelno (Kei----- -■
Kamlliara 
trails).

j

Lovclî, prezent ;lâ MOdchcnKa."urmă
rit festivitatea de deschidere a Olim
piadei. .Lovell, care este consilier

0 Zl DINTRE ATLEȚTI CAMPIONI 
OUMITGI LA 81EXICO Iți vor apâra 
titlul arum la MOnchen, Intre el : Lla 
Manollu (România) — disc j Viorica 
Vtscopoleanu (România) — nlrllura 
In lungime ; VIUior Saneev (U.Il.S.S.)
— trlplusalt ; Bob Seagren (S.U.A.) — 
BârUura cu prAJlna ; Collette Beason 
(Franța) -mm; Mamo Wolde (E- 
tlopla) — maraton ; Klp Kelno (Ke
nya) - IMS m ; Angela Nemeth (Un
garia) — aruncarea sulIțeL

a STELELE OUMPIADELOR trecu
te au venit Iu numit mare la Mdn- 
cjien, ca Invitați de onoare la aciua- 
lele-întreceri?olIrnpIce.^DInnefcrlclre 
Ids.1, unul <lln cel mal cunajcnțl foștii; 
recordmani, finlandezul, Paavo Nurmi
— deși profund mișcat de Invitația 
Comitetului Internațional olimpic —

’ la marea sărbătoare .—--------------- --------- , :-----—
bolnav. Inlre anii pentru problemele de educație fizică 

Nurml (azi In vfrsta Șl sport, a țnmlnat Iul W11U Daume,

... atlejl
enya), Jimmy Hyun (S.U.A.), 
i (Japonia) șl Claylon (Aua-

1^*1 «• ta

nn a putui veni
sportiva, (tind
U99-1MS, Paavo____ ,--- ---- ------- ■
de 73 do ani) a cucerit șase medalii președintele Comitetului de organiza-,

; ■

re a co’el de-a to-â cai1,li a Olimpia
dei, un steag cu emblema jocurilor 
șl un steag oUmpio.
• CEL MAI ÎNALT-'sportiv prezent

Ia J.O. este baschetbalistul american
Tom Biirleson (1.2i ci) ; CEL MAI 
SCUND — luptătorul mongol Jara- 
strarn, Bazarragcha (1.5-S m). «

‘ a rr-EȘEDINTEI-E F.LF.A., . ■ sir 
Stanley Rotts, a asistat Ieri la primul 
meci al turneului olimpie de fotbal : 
R.F.G. — Malayezla. i - L fWț' sijrna’

■ PRlMUL.MECLftl turneului o!im-
plc .de bascheți a« avut;flop Ieri dinți- iw fce Ia’stilul ..smuls".

‘ » rtcajă: la „Sport Italie* ta, fațada ,1 MiJ.b-iI l< s«te spectatori. Echipa .PolorL, a, ^'4'1 F V.
trecut TonnațlA FlUptaelor- cu .scorul 
■tert-73. 7
f’~" r"jU'. *'J ■’Ti „1 p ta rt ^«tti
0 LA MUNCTJEN a fost prezentată 

emblema Jocurilor Olimpice de la ,

Ba.
Montreal (13*4). Emblema a fon rea
lizau de graficianul canadian Georges 
Ituel.

a PENTRU OTMt, OLIMPIC T-A 
103 81 PLAT blrliațl, favorițl sini con
siderați sovieticul Valeri Boriov 
șl nord-amerieanll Eddie Ilari șl Rnv 

'Robinson. BorroV eslo 'creditat cu 
1® se c.
■ai Ș .■ ' '"-s'-' ■

o UN NOU RECOBO MONDIAL
J a' stabilit. Ieri, la categoria muscă, 

■ lialterofllul Gji Aung (Dlrmanta) : ’

LA POLO
Iugoslavia — Canada
— Otamla I—®. șl un rezultat 
VOLEI : U.R.S.S. — Tunisia

O REZULTATE 
APA :

PE 
lî-4.

Ji;' I
Duminică s-n înapoiat în Capitală, unul veac de ta stingerea sa din 

venind de la Baga, delegația condusă 
de tovarășul Petre Lupu, ministrul 
muncii, car 
Conferinței 
responsabili 
sociale.

FOTBAL ETAPA A DOUA 
start în pregătirea primelor meciuri internaționale

.Etapa a doua a campionatului, dteputafd ieri, culescu sau de colaboratorii săi. Lotul ce va intra 
s-a ■ bucurat, firesc, de un i

1 bunele stadioanelor
:arat, firesc, da un mare interes, iri- pregătire pentru meciul oficlal.cu; Finlanda (20 sep
stadioanelor fiind luate cu asalt. Ju- brie) cuprinde 18 jucători, patru dintre ci fiind ,

—' ' ‘ ;■—««»» veni)!" ; craipcenii,,Marcu ți Velea, cbnrtanteanu!
toneacu j! bucurcțteanul. Dobrău. Chiar dacă numele 
celorlalți 12 rin! cunoscute slmpatlzanțllor „clubului 
trlco'orilor“, Ie vom reaminti .’ Adamache, llăduccnu 
(portari). Sătmăreanu, N. lonescu', Dinu, Deleanu (fun
dați), Dumitru, Nunveiller VI, llajnal (mijlpcafi), Lu- 
ceteu, Domide, Dembrovschi, Dobrln, lorddncseu (îna
intași). Din rindul acestora Te va forma mâi Inii! e- 
chipa penttu partida aniiealâ cu Austria (3 septembrie, 
la Cratoca). Nu-i un secret faptul că reprezentativa 
noattrd nafionalS are In vedere ! un start bun. de ața 
natură Iaci! prezența fotbalului pmâneic la cea de-a 
zecea ediție a campionatului niondla!’ <d suscite pe 
pufin aceleași comentarii favorabile ca cele de la 
precedenta ediție. Despre toate acestea insâ vom. mai 
avea prilejul sd discutăm; campionatul dictatei A va 
intra in „vacanta” plita la 10 r septembrie.

Deocamdată să reținem rezultatele de teri, mențio
nate in cronicile telegrafica de mai'jos.

I. DUM1TR1U

bunele stadioanelor -fiind luate cu asalt. Ju
cătorii șl antrenorii lor tic la cluburi (dar și antreno
rii .loturilor reprezentative .') Incearcd rd convingă că 
noul campionat ca Inrcmna oricum un paj înainta pe 
drumul afirmării fotbalului românesc in arena inter
națională. Cum primele con/runtdri interechipe și in- 
ter{ări dnt foarte aproape, se, cautd ca de pe acum, 
fără a se pierde deloc timpui, formațiile reipecttce 
să-fi definitiveze componanja, ca ți lacilca.de ioc. Re
feririle de față au in vedere, pe da o parte pe cam
pioni (F.C. Afgeț), pe rijtigâtorii „Cupei Romdniei* 
(rapldițtll) — angajați !n „Cupa campionilor euro
peni0, respeclie in „Cupa Cupelor” — pe Unlversiln
ica Cluj și U.T.A., reprezentantele noastre in „Cupa 
U.E F.A.“, iar pe de altă porte echipa naționali ce are 
de înfruntat rigorile — deloc uțoara — ale prelimina
riilor campionatului mondial din 1974. Din acest ultim 
punct de vedere este de observat că antrenorul fede
ral Angola Nicuiescu (ce va'gira In continuare pre
parativele „untprezecelui- tricolor) a si anunfat con- 
vocarea pentru astdri a sclecționabUilor. Cei vizați, 
au fost arista)! ieri In med special de antrenorul Ni-

• CRONICI TELEGRAFICE *
DINÂMO-UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 5-2. Suporterii dina 
movițUlor șl, bănuim, șl cel nl cralo- 
venllor au așteptat .ca echipele fa
vorita să le arata acum că Jocul lor 
— apreciat de toți specialiștii — -din 
prima etapă nu a fost ceva Inllm- 
plător. Dlnamo a dștlga! in' un scor • 
categoric, după ce la pauză condu
ceau cu 2—1.

F.C. ARGEȘ-UNIVERSITA- 
TEA CLUJ 5-0. Campionii - la 
„cheremul" sorților, ss pare — an 
avut de înfruntat de această dală o 
altă fruntașă din campionatul trecut. 
l’iteșțenîl au învins cu un scor ctaf. 
Au marcat : Radu (min. 8), M. Po
pescu (tn'n. 30). Trnl (thin. 42). Do- 
brin (mln. 72) șl Prepurgel (mln. S7).

STEAGUL ROȘU - FARUL 
g_Q O partidă Intre două echipa 
conduse de... doi foști coechipieri la 
Steagul roșu : Prora șî HnșolL Vic
torie la scor a brașovenilor : 5—0
(3-0).

S.C. BACĂU-C.S.M. RE
ȘIȚA 2-0. întlmplarea a tăcui, ca 
echipei bScăpene ttă-i rovină roiul de 
a „verifica" la rind. chiar ia Inccpu- 

caaipionatulul, ps cele două

proaspăt promovate : Sportul studen
țesc și — ieri — pe C.S.M. Reșița. 
Sanșe mari pentru băcăoanl do a ră- 
mlne la șefia clasamentului, căci au. 
cLșilgnl cu 2—0 (1—0).

JIUL-PETROLUL (H). Ech'- 
pa locală a primit vizita unei forma
ții tinere, din rindul căreia se re
marcă Ion Constantin, fost Înaintaș— 
1a Jiul.

C.F.R. CLUJ-STEAUA 1-0. 
Poate că slmpatlznnțil formație! cefe
rista nu nutreau speranța ur.el noi 
victorii In fața Stelei De această 
dată echipa bucureșteanâ — serios În
tărită cu clteva .dintre Individuali
tățile de marcă ale fotbalului nostru 
— a avut alte pretenții șl un poten
țial sporit. Șl totuși, gazdele cLștlgâ 
pe deplin meritat.

A.S A. TG. MUREȘ-SPOR- 
TUL STUDENȚESC 4-2. Un 
succes al mureșenilor nu părea, deloc 
greu de anticipat. El a fost realizat 
Intr-adevăr, dar... greu.

La ora închiderii primei ediții a 
ziarului nostru, meciul RAPID — 
U.T.A., programat in, nocturnă P® 
stadionul Atiputl* din Capitală, 
ds abia începuse.

în Capitală se’ dispută In aceste
drul tradiționalei
- ..Cu— ’’ '

, nu cont
grosul, UwF.a.g insniuvui agronomic, țn curaui
puie vor putea. fi urmArlle pe stadioanele Tineretului șl Glulc^ii. Milne dî- 
Fi premtaU fi’”cndrui u'ricl festivități speciale, ce va avea loc cu Începere de 
in ora I2TH pe stadionul Tineretului.
In fotografie : fazâ din disputa echipelor do oinâ reprezeniînd județele 

Binor și Caras Severin

zile_ _ ___ finalele la handbal șl oină din ca
drul tradiționalei competiții de masâ rezem’ate sportivilor din mediul rural 
— „Cupa tineretului, de In sale". Începute slmbâtă dupâ-nmlază, întrecerile 
nu continuat Ier: pc mal multe baze sportive : ia Tineretului, Voința, Pro
gresul, C.P.B., Institutul agronomic. în cursul zilei de nzl^paștonanțete dlș- 

ciineață, la,stadionul Tineretului se dispută partidele decisive. Clștlgătorii vor 
fi prâmlățj In cadrul une! festivități spcrtnle. ce va avea loc cu Începere de 
la ora l2J*â pe stadionul TlneretuluL ....

ETAPA VIITOARE

(IO; SEPTEMBRIE)

C.S.M. Reșița - C.F.R. Ciul. 
U.T.A. — Dinamo. Petrolul 
S.C. Bacău. Sportul student 
— Steagul roșu. Steaua — J 
Universitatea Craiova — 
Argeș. Universitatea Cluj 
Rapid, Farul 
Mureș.

Bucos, ambii transferați. Dar de ce 
..... ■_ _ ' ;' 

specifice : combativitatea 7
A doua partidă o însemnai o con

fruntare absolut- deschisă, in care

Ieri in divizia

Serta 1. Chimia Rm. Vllcea
Delta Tulcea 0—0 : Progresul Brăila 
- Metalul Plopcnl 2-1 : C F.R, 
Pașcani - F.C. Galați 1-0 : Șlllnta 
Bacău — Ceahlăul Piatra Neamț 
2-0; S.N. Oltenița - Gloria Bu
zău 4—1 : Metalul București — C.S. 
TlrgovLște 3—0 : Polllehnlca Iași 
Dunărea Giurgiu 1—0.

Seria a Il-a : Metalurgistul Cuslr 
— Mlr.crul Anina I—0 : F.C.
Oradea —’C.F.R. Arad 5—2 ; 
tehnica Timișoara — Metalul ■■ Dro- 
beta-Turnu Severin 3—0 : Minerul 

, Bala Mare — Metrom Brașov 2—1 :
CISJM. Sibiu - Gloria'Bistrița 2-1.

f

Bihor
Poli,

Etapa a treia a noului campionat -------- -------
național de rugbi a programat pe nu renunțat ta una din „armele" lor 
jterenul „Steaua" din Capitală trn In" - ---- ' ............ ................ ’
teresanl cuplaj. Două echipe bucu- 

jreștene Sa- „tradiție".’.Steaua șl Dl- ---------- ------- , —
,namd. au primit replica unor for- amjsete competitoare s-au străduit să
'maiil din „noul val" : Silința Petro- totale puncie, Jucind cil mai ofensiv
[șoril șl 'respefc’tlv Glorlii. Deși au cu putință. Dinamovlștll, In special,
purtat carnctorlrticl diferite, ambele nu rlscai mult, lăslndii-se ndesen
focuri nu plăcut fiind disputate cu descoperii!, probabil și din nevoia de
[ardoare șl presărate cu numeroase u recupera mingile pe care In majo-
<momente de spectacol, subtilități ritaten absolută le-n clșllgat toaln-
Tehnlce 'și... mici „capcane" tacllco. 
Steaua s-n Impus din prima repriză 
(clnd n condus cu 0—0). mnl nle-s prin 
jocul’ bun nl Innlntăril,) care a ali
mentat cu numeroase baloane liniile 
dinapoi. Perechea de centri. BudlcS 
și Ennche — ombil put tind icuriozl- 
Tate sau neglijență) nr. 12 (?) — "a 
zburdai pe tot terenul.'reușind o În
cercare (transformată, de Durbac) șln! 
ra'lnrl alte clteva ocazii. După.paiizâ 
.S-a Jucat mai mult pe lovituri de 
miclor. oaspeții reușind astfel să e; 
ch'libreze situația. Lovitura'de jte- 
[denpșă reușită de Martin (Silința) ș< 
Inrercnrea iul R. tonescu (Steaua) au 

i'pccbtluit scorul final : 13—3 in fa
voarea bucureșienilor. Studenții re- ței R
velnțln sezonului trecut clnd au fost juri i
vfcccamplonll țării, au fost vădit 
afectați de llpsn <lln echipă n două

1 din ^„piesele" de itază, Marinescu șl 7

tarea nigblștllor de la Gloria. Final
mente a clștlgnt Dlnamo cu 27—14 
(0—4). Scorul apare prea sever față 
de nola jocului. Poate că Gloria n 
avut „ghinionul” ca dinamoviaiul 
NJcn »ă fio In formă, excelentă ; prin 
două lovituri do pedeapsă,Trei trans? 
formări, o lovl!ură;de picior căzuiă 
șl o încercare..el a adus echipei sule 
19.(1) puncte.

Deși învinse, reprezentantele „nou
lui vnl° nu sl-Bu spuș ultimul cu
vin!. Un aii rezultat — Vulcan 
(proaspăt promovaiă) — C.S.M -Sibiu 
4—0. ce odiice «echipa hucuroștrnnă 
(dună o altă victorie de prestigiu 

'■ obtinulfl etapa trecută In fața Grivi- 
țel Roșii) la șefia clasamentului, alâ- 

l de Steaua — este poate o dova
dă in acest sena.

I. DAN

viață. • |
în cadrul unul simpozion, s-a evo

cat viața șl acilvilatea acestei perso- 
—---------•- a țărij noastre.
....' asemenea, a avut loc’iin reci
tal de versuri patriotice, iar la că
minul’cultural s-a deschis o expo
ziție documentată.

. In aceeași zl. au fost depuse fiori 
la monnlntul poetului.

.... ........__ministrul
are a participat la lucrările .™,„ ,. ...... .
.1 europene a miniștrilor nalltăți marcante a 
>111 cu problemele protecției De

★
La Bolintlnul din Vale — comunn 

natală a înflăcăralului poet sl pa
triot Dlmltrle Bollntlnegnu — au 
nvul loc duminică manifestări cui- 
tural-arllstlce consacrate împlinirii

(Urmare din pag. I)

(Agcrprei)

rețeieior feroviare, continuă să fie 
prezentă pe primul plan aJ Indus
triei. în numai un deceniu, ea a asi
gura* motoareio pentru locomotivele 
moderpo, făclnd să sporească numă
rul lor pină la o mie de unități ișl 
contribuind in scoaterea din circula
ție aproape totală a mașinilor cu, 
aburi. |

Da, tie 28 de ani știm : toi ce s'-a 
Înfățișat sub chip de macheta, tot Jce 
a defilat la marea sărbătoare ca prjo- 
iect a devenit realitate. Dc 23 de ani 
avem ferma convingere că tot ce! a 
fost Imaginat și trecut prin exame
nul. congreselor de parlkl s-a și In
stalat in spațiul vital al țării. Sub ce
rul augustului aniversar, la marea 
demonstrație — aflat în. tribună snu 
în coloană — om trăit șl In acest an,' 
ca In toți ceilalți preeedenți, senlk 
mental certitudinii : tot ee priveam
— realizat- snu in curs da devenire
— reprezenta, mo.! innlnle de orice 
Imagine vizuală, multiplele aptitu
dini ale clasei noastre muncitoare, 
simțul realist ce guvernează politica 
științifică a partidului comunist, dă
ruirea, spiritul de răspundere, com-

_______ _____  __ peiența crcsclndă a celor care au 
bine de ta Porțile de Fier. Piesă de transformat flecare obiectiv al cfn- 
—-.iZ-r.i»_______________________ clnălelor Intr-un sentiment cu largi

ecouri Tn conștiințe, !nlr-o sursă [de 
optimism și <!e certitudine. De cer
titudine a prezentului și a viitorului. 
Pentru câ machetele șl Carele ale
gorice ne-au purtat cu glndul pipă 
ta sfîrșltul secolului șl au deve
nit t o nouă sursă do optimism. 
Pentru că traduceau In Imagini 
însăși prefața savantă a viitorului, 

familii de motoare Diesel pentru To- așa cum secretarul general al paril-
comollve de 1 SOO și 4 000 CP. Reșița, dulul ne-a Infățlșal-o la recenta
ceasornicăria hidrocentralelor și a '•

cu turnul de control șl cu acoperi
șul ondulat, ș! atunci glndul meu vi
brează In amintirea acelor machete 
pe care le-am privit de-a lungul 
anilor — in Piața Aviatorilor — cu 
pe niște Imponderabile judlnl. Truda 
clasei .muncitoare a transformat In
tr-un timp uimitor de scurt toate 
aceste machete și figurine In arhi
tecturi esențiale ale peisajului Indus
trial.

N-am să uit sentimentul cu care 
priveam emblemele șl darurile Reși- 
țel. O uzină de două ori centenară 
tml inspira, in mod cii iotul nejusil- 
flcat, glndul că vechimea ei Înseam
nă .șJ Mtrinețea ei. Alte uzine pă
reau să i-o la Înainte, devenind 
campioane ale progresului tehnic 
din țara noastră. Șl, totuși, dlnlr-un 
spirit de echitate,, căutam să înțe
leg Însemnele purtate de muncitorii 
reșlțeni. El nu păreau deloc com- 
plexațl șl, dintr-odată, am înțeles că 
vasta experiență, bogate’.e tradiții 
pretind acestui colectiv de elită răs
punderi excepționale. într-adevăr, 
acestei uzine l-a revenit misiunea 
de n asimila șl'fabrlcn cele trei tur- 
l:._ ™... n.j;;;.!,
muzeu, rotorul primei turbine a și 
fost expus sub pavilionul de sticlă 
al economiei naționale, ștlrnind,sen
zație. Azi, turbinele Kaplan,- cele 
mal mari de acest tip din lume, se 
rotesc In albia Dunării, In timp ce 
reșlțenli nu asimilat noi tipuri de 
turbine, motoare electrice eu puteri 
pinfi In 7 200 kW,' regulatoare de Tu
rație pentru turbine hidraulice, noi 
familii de, motoare Diesel pentru' Id-

Balcaniada de șah
La Sofia nu luat sfîrșlt întrecerile 

Balcaniadei de șah. Competiția mas
culină pe echipe a fost ciștigală de 
formația' Iugoslaviei, care a totalizat 
18,5 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat selecționatele Bulgarie! 
(16,5 p), Românie! (15 p), Greciei 
(7 p) și Turciei (3 p). în ultima rundă 
s-au Înregistrat următoarele rezulta
te : Iugoslavia — Turda 3.5—0,5 
puncte ; Bulgaria — România 4.3—1.3 
puncte.

Turneul individual feminin (desfă
șurat sistem fur-relur) a revenit 
maestrei bulgare Gheorșhleva cu 4.5 
puncte, urmată de EUsabeta Polih-o- 
niade (România) — 3,5 puncte, Stad
ler (Iugoslavia) — 3.5 puncte și 
Czakyr (Turcia) — 0,5 puncte.

Conferință Națională.

.1

torie cu 6—3, 6—7, 7—5. în finală, 
Iile Năstnse va juca cu învingătorul 
partidei dintre spaniolul Manuel 
Orantes șl americanul Bob McKln- 
loy, partidă care s-a întrerupt, din 
cauza ploii, la situația de 3—3 in pri
mul scL

'FOTBAL. — La Toronto s-a dis
putat intllnirca dintre selecționatele 
Mexicului si Canadei, contlnd pen
tru preliminariile campionatului mon
dial de fotbal. Fotbaliștii mexicani au 
terminal învingători cu scorul de 1—0 
(0—0). Acest joc s-a desfășurat in ca
drul grupei nord-amerlcane. din care 
mal tace parte și formația S.U.A.

AUTOMOBILISM. — Campionatul 
european do automobilism (viteză in 
coastă) a fost cîștlgat In acest an de 
elvețianul Xavier Perrot cu 150 punc
te, urmat de Herve Bayard (Franța) 
— 42 puncte. 'Jean Claude Andruet 
(Franța) — 31 puncte etc. în ultima 
cursă a competiției, desfășurată la 
Las Rmglers (Elveția), victoria a re
venit lui Xavier Pcrrot. care a con
curat pa o mașină „Mnrcb-722".

HOCHEI PE GHEAȚA. — Repre
zentativa’ de hochei pe gheață n 
U.R.S.S., rare urmează să întreprindă 
in curlnd un turneu In Canada, a sus
ținut la Moscova uri nou med de ve
rificare In compania formației Di
namo 
ținut' 

Uie Năslase a obținut o meritată vlc- . 1—1,

Nâstase în finala turneului 
de la South Orange

NEW YORK 37 (Agerpres). — Te- 
nUmațtul român Iile Nfetlase s-a ca
lificat în finala turneului internațio
nal de la South Orange (S.U.A.). 
După ce l-a eliminat cu 7—6, 6—4 pe 
americanul Roscoe Tanner, campio
nul român l-a Intllnlt In semifinale 
pe australianul Ian Fletcher. La ca
pătul unei partide disputate, cu mul
te schimburi spectaculoase de mingi,

Moscova. Selecțlonabllll au ob- 
vlctorla cu scorul de 8—5 (3—0, 
4—4).'

lacilca.de
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VIETNAMUL DE SUD
J

a

ale forțelor patriotice
• Pierderi grele suferite de trupele americano-saigoneze
VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager-- mezi eu atacat pozițiile trupelor sni-

fc fâuHra cflftTuiîei geseraLewne 
ieiiiru nriîate si cWwe

© Ministrul de oxterno finlandez considers c6 prima înfflnire multilateralii 
poate avea loc Ia Helsinki la 22 noiembrie a Un interviu al cancelarului 
Austriei

socială și economică
o MIMSTRUL DE IVrS-HNE 
CONDAMNĂ RECENTELE AC
ȚIUNI ALE '.FORȚELOR DE 
DREjIPTA o DECLARAȚIA p.c. 

DIN CIULE
SANTIAGO DE CHELE 27 (Ager

pres). — Lulnd cuvintul la posturile 
.de radio chiliene. Jaime Suarez, mi
nistrul afacerilor interne al Repu
blicii Chile, n condamnat recentele 
tulburări provocate de elementele 
reacționare do dreapta In capitală și 
in alte dtevn orașe. Poporul chi
lian — a spus ministrul — și-a de
monstrat liolărirea de a realiza 
schimbări radicale in viața politică, 
socială șl economică a țării. Reali- 
zind programul stabilit. Guvernul 
Unltâțli Populare a lovit puternic in 
interesele monopolurilor străine sl 
oligarhiei locale, care au încercat 
să-șl rodobîndeaseft' pozițiile pier
dute, recurgind, in ultimul timp, la 
acțiuni deschise.

Autoritățile din Santiago de Chile 
au luat hotărlrea de a suspenda ac
tivitatea postului de radio „Agricul
tura", care in emisiunile sale a in
citat la acțiuni antiguvernamentale. 
S-a Instituit, totodată, un control 
mai sever asupra nctlvltâțll comer- 
cianților străini șl a fost Tformalâ o 
comisie pentru anchetarea recente
lor evenimente.

La Santiago de Chile a fost dată 
publicității declarația Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. din Chile in 
care sS exprima indignarea față de 
aellvltatea antistatală a elementelor 
reacționare. Declarația cheamă ma
sele de oameni al muncii să dea o 
ripostă Iiotării.1 manevrelor forțelor 
de dreapta, subliniind că uneltirile 
reaețiunli se dcsfAțoaril potrivit unui 
plan bine gindit al cărui scop con
stă Mn a opri procesul de trans
formări, de eliberare a poporului, 
inițial de Guvernul Unității Popu
lare. ,

Partidul Comunist, se spune In 
declarație, cheamă pe președinte să 
sancționeze cu toată severitatea pre- 

A’âzută de legi pe partlclpantli la 
manifestările antiguvernamentale., 
care urmăresc să răstoarne Guver
nul Unității Populare. El cheamă, de 
asemenea, masele să-și intensifice 
lupta împotriva speculei, să activi
zeze comitetele pentru fiontrolul pro
ducției, precum și 
penlru controlul asupra 
nării și prețurilor.

pres). — Lupte înverșunate continuă 
să se desfășoare intre unllăil ale 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud sl trupele salgo- 
neze, in zona Que Song. Palrioill 
sud-vielnamezl au ocupat poziții pe 
vcrsnnțli munților ce străjuiesc Va
lea Que Song și efectuează un pu
ternic baraj do ariilerle asupra unl- 

loneze.
lolenle au loc și la nord 

m, unde patrioțil atacă po-
13, șl in orașul încercuit An Loe. 

acțlpril viguroase ale 
-vietnamezi In zona 

a bazei

taților salg<
l.upte vii

de Șalgbf .' ..___ .
zlțllie inamicului de pe șoseaua nr.
T*J 7' ■- 7^2.’ ‘ ’
Sini semnalate 1 "
palrloțllor sud-'________ ,
bazei militare Lai Khe șl 
aeriene Da Nang.

ț
Trupele salgoneze, care

fără succes să reintre in '•__
provinciei eliberate Quang Tri. sn

' feră pierderi mari tn luptele pe care

Încearcă 
jcapltaln 

;'țU2 ______1 tn luptele pe care 
Ie angajează cu unități nle Frontu
lui Național de Eliberare in Împre
jurimile acestei localitățL Potrivit 
agenției de presă ..Eliberarea”, la 
23 și 21 august patrloțll sud-vietnn-

NOI BOMBARDAMENTE, J
HANOI. 27 (Agerpres). — Agenția 

V.NjY. anunță că, avioane america
ne au efectuat noi raiduri asupra 
Halfongului, urunclnd bombe în 
districtul Hong Bang șl In alta zone 
din suburbiile localității. De aseme
nea, avioanele americane au bom
bardat suburbiile Hanoiului șl o se
rie do zone populate din provincia 
Ha Tay. Formații de avioane ale 
S.U.A. au efectuat raiduri asupra 
orașelor Nom Dinh și Vlnh, asupra 
capitalei provinciale Ninh BInh și 
asupra altor zone din mai multe pro
vincii ale R.D. Vietnam. O porțiune 
din digul care înconjoară orașul Nani 
Dinh a fost distrusă.

în legătură cu aceste acte, M.A.E. 
al R.D. Vietnam a dat publicității o 
declarație de protest, in care cere 
Administrației americane să pună 
capăt Imediat bombardamentelor a- 
supra R. I). Vietnam, minării și blo
cadei porturilor, tuturor actelor care 
încalcă suveranitatea și securitatea

gorieze, scoțind din lupta 750 soldați 
șl ofițeri. ,JD© asemenea, patru avioa
ne au fost doborite. Iar zece tunuri 
nu fost distruse.' în timpul unul atac 
asupra bazei de la Bien Iloa. pn- 
trloțil nu scos din lupta 371 de sol
dați americani, 21 de consilieri si 
tehnicieni, 48 de joflțeri. 39 pilbfl și 
103 tehnicieni militari da aviație.' 
Totodată, 74 de ’avioane,.13 vehicule 
militare, o stație radar șl un centru 
de iiirsî'rnă nu fost distruse. Un 
depozit de napalm, uri altul de 
muniție, precum șl două depo
zite de carburanți au fost aruncate 
Tn aer. ■ . - 1

Agenția .U.P.L relatează, citind 
informații oficiate de la Solgon, că 
„Președintele" Thleu a înlocuit 
din post pe generalul de brigadă 
Ho Tîimg Han, .comandant de di
vizie In armata regimului salgonez 
Aceasta este a doun demitere a u- 
nui general comandant de divizie 
In decurs de trei ăle ș! a patra do 
la data de 3D martie, dnd a Înce
put, In Vietnamul de sud, ofensiva 
forțelor palriollce..

ASUPRA Ft. D VIETNAM
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R.D.V. /Administrația S.U.A. poartă 
întreaga răspundere pentru bom
bardarea orașelor, capitalelor provin
ciale și districtuale, zonelor dens 
populate ți sistemelor de diguri din 
R.D. Vietnam, se subliniază in În
cheierea declarației.

MUNCHEN 27 (Agerpres). -? 
Aproximativ patru mii de per
soane au participat, slmbălă, la 
MOnchen, la o demonstrație de 
protest împotriva acțiunilor 
S U.A. în Vietnam. Reprezentan
ții „Comitetului național pentru 
Vietnam", organizator al mani
festației, au declarat că au dorit 
câ prin această acțiune, desfă
șurată cu prilejul deschiderii 
relei de-a XX.-a, ediții â Jocu
rilor Olimpice, să atragă din nou 
atenția opiniei publice mondiale 
asupra „agresiunii împotriva 
poporului vietnamez". De
monstrația s-n desfășurat 
incidente.

HELSINKI. — Corespondentă de 
la Radu Bogdan : Lulnd cuvlntul In 
cadrul Conferinței pentru securitate^ 
a tineretului european, care se des
fășoară la Helsinki, ministrul do 
externe al Finlandei, Kalevi Sorta, 
s-n referit la actualul -curs pozitiv 
care se. înregistrează pe arena po
litică europeană, la Îmbunătățirea 
continuă a atmosferei de colaborare, 
evidențiind condițiile propice exis
tente pentru realizarea unul sistem 
de pace si securitate In Europa. 
„Pregătirile, pracilee pentru confc- 
rînja general-europennâ penlru 
securitate șl cooperare slot deja pe 
drumul cel bun", n relevnl șeful di
plomației finlandeze. K! a avansat 
ideea că prima intilnlre multilate
rală In vederea pregătirii conferin
ței. Ia nivelul șefilor de misiuni dl- 

'.e avea Ioc In acest 
la 22 noiembrie.

*
BONN 27 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat unul corespondent 
al ziarului vest-german „Rheinlsche 
Post”, cancelarul Austriei, Bruno 
Krelsky, a salutat eforturile de re
glementaro a relațiilor dintre țările 
din vestul și estul Europei, rele- 
vînd că această politică favorizează 
adoptarea pe continentul nostru a 
unor măsuri In direcția reducerii re
ciproce s efectivelor militare șl a 
înarmărilor. " în context. Bruno 
Krelsky s-a pronunțat pentru con
vocarea Conferinței general-europe- 
ne pentru securitate șl colaborare.

Cu același prilej, cancelarul Aus

triei a apreciat ca ..reallslă" hotărî-’ 
rea oficialităților vest-germane ,.de 
a renunța Ia nolltlca de nerecu- 
noașlere a R. D. Germane", ar&tînd 
că nici un fel de „doctrină Hall
stein" nu poate împiedica alte state 
să ajungă la relații normale cu 
R. D. Germană.

-

Manifestări consacrate 
"ziJSl de 23 Âii^jșt 

supliment de patru pagini dedicat 
sărbătorii naționale a poporului ro
mân, care subliniază marile rea;I- 

obținulo In acești ani in dezvol-

Totodată, televiziunea ghaneză a 
prezentat filmul românesc „Excur
sie prin București", iar posturile de 
radio -au dedicat sărbătorii națlona-

1 I’M'
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plomatice, poaie 
an Ia Helsinki, la

k r. u. niiictfcuci ne

lui Kurt Waldheim
BONN 27 (Agerpres). — Secretarul 

general al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, sosit din Aus
tria la Miinchen pentru a participa 
la ceremonia de deschidere a actua
lelor Jocuri Olimpice, a ii'.'ul, sim- 
Mtă, după ceremonie, Întrevederi se
parate cu Willy Brandt, cancelarul 
R.F. a Germaniei, șl Rainer BarzoL’ll- 
denii • opoziției ereștln-demos-ate 
vert-germane.

în urma acestor contacte, purtăto
rul do cuvtnt guvernamental Conrad 
Ahlers a declarat că Willy Brandt șl 
Kurt Waldheim, au examinat, cu 
prioritate, in cadrul problemoloi dis
cutate, raporturile R.F. a Germaniei 
cu Națiunile Unite. După nun ’ se 
știe, in lume există un tot mai larg 
curent care se pronunță pentru intra
rea In O.N.U. a ceior două state ger
mane.

Cu prllețul celei de-a XXVIIt-a a- 
niccrjdrJ a eliberării țării naistre, la i 
ambasadele României din Rangoon, mân. 
Islamabad, Lagos, Lusaka jl eonsuld- zâri .------ — — -
iul din Istambul cu fotl oreanirate tarea economică șl sodală a Rorr.ft- 
con/erinfc de presă In cadruT cSrora nlel. ! _
o fost relevată semnificația actului 
istoric de la 23 asiguri.

O COPENHAGA. — Sub egida 
Asociației Danemarca-Romănla, In o- 
rațul Elsinore 0 avut loc o adunare 
dedicată sărbătorii naționale a po
porului român.

e BUENOS AIRES. însărcinatul 
cu afaceri ad-inîcrim Virgil Babo- 
innu n oferit o gală de filme docu
mentaro românești, urmată do un 
cocteil. ' .

• MOăTB1DEO. — Elqyiî școlii 
„România” din Montevideo au orga
nizat un program festiv dedicat 
țării noastre. Au fost evocate ira- 
dițlilc Istorice ale României, semnt- ’ 
fieația zilei , de 23 August, realizările 
obținute de1 poporul român In' dez
voltarea târli sale. Elevii au prezen
tat, de «omenea, dansuri populare 
românești și uruguayene.

Cu această ocazie. Radu Urzică, 
ins&rclnat cu. nfae^rl a.t. al RomA-f 
nlel In Uruguay, a remis școlii ma
teriale didactice dăruite de Ministe
rul Educației șl învățămlnluluL

o ACCRA. — Cu prilejul zilei da 
23 August, cotidianul ghnnez 
„Dally Graphic* a publicat un

le a poporului nostru un program 
de muzică românească.

o CAIRO. — Posturile de radio 
șl televiziune din Republica Arabă 
Egipt au transmis In scara zilei de 
23 August o euvlntare a Însărcina
tului cu afaceri n.l. ul României la 
Cairo, Gheorghe Vosile. despre sem
nificația netului Istoric de la 23 Au
gust iClL

© KINSHASA. — Presa, radioul; $?,■ 
televiziunea zaireze nu Infățlșajc 
semnificația deosebită a actului de 
la 23 August, realizările importante 
obținute do țara noastră In anii care 
nu trecut de la eliberare. La radio 
a fost difuzat montajul „România 
so prezintă ea Însăși".

■ ■ - 'l'
O RABAT. — Radioul, televiziu

nea și presa marocană au dedicat 
țării noastre, cu ocazia zilei de 23 
August, o scrie de emisiuni gi arti
cole. Timp do cinei zile consecutiv, 
posturile de radio marocana au 
transmis muzică românească. Au 
fost, de asemenea, prezentate reali
zările soclal-economico ale Ronnft- 
nlet

L

cele Instituite 
aprovlzio- 

■ ;

Negocieri petroliere
BEIRUT 27 (Agerpres). — Ln Belt 

Mery, mica stațiune montană din 
apropierea capitalei libaneze, conti
nuă negocierile dintre statele produ
cătoare de petrol din zona Golfului 
Persic ți companiile occidentale care 
acționează In această regiune. După 
cum s-a anunțat, statele respective — 
Arabia Saudlta, Abu Dhabl, irak. 
Kuweit șl Qatar — aolicită o cotă 
Inițială de minimum 20 la sută din 
acțiunile companiilor, urmlnd ca, in 
perspectivă, aceasta sâ ajungă la 51 
Ia sută.

•• La gflrșltul convorbirilor de slm-
băta, șeicul Ahmed ZaM Yamnnl. 
ministrul saudit al petrolului și con
ducătorul delegației statelor produ
cătoare, s-a declarat satisfăcut de 
evoluția negodqrilor șl a afirmat că 
încheierea acordului reprezintă o 
perspectivă apropiată.
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CORESPONDENȚA DE LA ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

statelor șl organizațiilor Intemnlîo- 
i _____ '• : t

sens, se are in vedere recomanda
rea unor acțiuni la nivel național, 
regional șl internațional, vlzind ac
celerarea ratificării convenției pri-

■■■■■ ___
România. discriminare rasială, adoptarea de

Pe agenda reuniunii sini înscrise 
puncte de stringentă actualitate, 
cum slnt : politica de discriminare 
rasială, segregare șl apartheid, 
consecințele ajutorului acordat re
gimurilor rasiste șl colonialiste din 
Africa australă, eliminarea sclavaju- ■ 
Iul șl a traficului cu sclavi sub 
toate manifestările lor, ocrotirea 
drepturilor persoanelor aparțlnlnd 
minorităților etnice religioase șl 
lingvistice ele.

Una din preocupările esențiale 
ale subcomisiei coralii In elaborarea 
unul proiect de program pentru In
stituirea unui Deceniu de luptă îm
potriva rasismului șl discriminării 
rasiale, care urmează a fl proclamat 
de Adunarea Generală a O.N.U.

Dezbaterile de plnă acum au per
mis evidențierea consensului că 
perpetuarea discriminărilor pe mo- 
âve de rasă, culoare a pielii sau 
origine etnică reprezintă un atentat 
flagrant Ia adresa demnității uma
ne, o dezavuare a principiilor Car
tel Națiunilor Unite, un fenomen de 
natură sfi tulbure pacea și securita
tea în lume.

Necesitatea unui asemenea Dece
niu este imnusă do faptul că elimi
narea rapidă a tuturor formelor șl 
manifestărilor de discriminare rasia
lă a devenit o sarcină din rele mal 
urgente care confruntă în prezent 
comunitatea Internațională. Tocmai 
de aceea Deceniul este conceput ea 
o largă campanie internațională de 
mobilizare energică a eforturilor

Ln New York &e desfășoară zilele ,------.. —---
acestea lucrările celei d®-a 23-a ge- nalc împotriva rasismului. în acest 
siunl a subcomisiei O.N.U. penlru 
„lupta contra măsurilor discrimina
torii și proiecția minorităților", or
ganism compus din exporti prove- .............. -------- -—_
nind din 2S de țâri, printre care șl vind eliminarea tuturor formelor de 
România. discriminare rasială, adoptarea de

Pe agenda reuniunii sini Înscrise către state a linor măsuri legislati
ve adecvata pentru interzicerea or
ganizațiilor care promovează rasis
mul sau instigă la dtscrimlrtari și 
violență pe temelii rasiste. Un eve
niment de prim plan care ar urma 
să, aibă loc In cadrul Deceniului 11 
constituie conferința mondială pen
tru combaicrea rasismului șl discri
minării rasiale, reuniune co vn pu
tea fi convocată de Adunarea Gene
rală a O.N.U. pe baza recomandării 
Consiliului economic șl social.

La propunerea reprezentantului 
României, In proiectul de program 
ă fost inclusă de asemenea ideea 
elaborării unor noi instrumente in
ternaționale privind eliminarea ra
sismului. au fost prevăzute acțiuni 
la nivelul Națiunilor Unite împotri
va propagării prejudecăților rasiste 
și a fost subliniata importanța edu
cării tineretului in spiritul demnltă- 

' ții umane șl repudierii teoriilor ra
siste.

în prezent nu loc ultimele dezba
teri pe marginea proiectului de pro
gram In vederea definitivării aces
tuia. Proclamarea oficială a Dece
niului de luptă Împotriva rasismu
lui și discriminării rasiale se vn în
scrie.: fără Îndoială, ca o inițiativă 
de înaltă semnificație politică șl 
umanitară In ansamblul acțiunilor 
O.N.U. de apărare a drepturilor șl 
libertăților fundamentale nle omu
lui.

I. VCHCU

O boierie anliaerionâ a forjelor patriolice laojiene acjionind împotriva 
bombardierelor americane

ORIENTUL APROPIAT
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© Iordania va participa Ia 
reuniunea Ligii Arabe

AMMAN 27 (Agerpres). — Iordania 
șl-a anunțat participarea la reuniu
nea Ligii Arabe, ce urmează să albâ 
loc iu Cairo in cursul lunii septem
brie. Cornențlnd această participare, 
săptamlnalul' iordanian ,,A! lîawn- 
de.ss“ notează că reprezentanții aces
tei țări la apropiata reuniune se vor 
strădui să-și aducă contribuția pe 
baza politicii de deschidere cu țările 
arabe și vor explica, cu același pri
lej, unele aspecte ale politicii exter
ne lordaniene.

I
CAIRO 27: (Agerpres). - 

damentul politic egipr~"~ 
Consiliul prezidențial 
țlei R.A.E.-L!b!a-Sirla 
reunească la Cairo, In cursul lunii 
septembrie, lonunță cotidianul egip
tean „Al Ahram". ,

„,. — Comnn- 
iteano-Iiblan șl 
al Contedera- 
urmează să se

p
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fiCOnOmi^ trul convorbirilor — precizează agen- 
, , ... Rșu ev», .v juu., >a Ku- _ , , «wwmwu*. țta S.T.A. — se află problemele efec-

firiuuauril, tadustnos fill- vomalorul general al Gibraltaruiul 01110010-0011001620. unul schimb do experiență șl
,—.x -J a. . .. _ . . . . acordării de ajutor de căteo Bulgaria

In exploraren bogățiilor naturale 
subterana ala Republicii Populare 
Congo. ; ,

Reîntois Io Bogdofl, dwa 
vizita oficială Întreprinsă la Deîhl, 
ministrul de externe al Irakului, 
Murtada Said Abdel' Baky, 0 afirmat 
că dlscuțiilp avute cu oficialitățile 
Indiene „au reprezentat un important 
pas pc calea consolidării relațiilor 
îndo-iraklene in domeniile politic, ;e- •iK Wrti î m «La ■ *5 it. «-Bom T «0,1 i T » o,

trierHil Me-jroWre 
tarea relațiilor con

Uh OTHOnlOTÎ 6OTMIB M- 
goro-kuweltian Q fost p«>»Uat 
la .încheierea vizitei oficiale Întreprin
se In Bulgaria de ministrul de ex
terne ol Kuweitului, Ahmad Al Jab'er. 
Părțile au constatat cu satisfacție 
evoluția favorabilă in ultimii ani 0 
"elațiilor bulgaro-kuweiliene. Cele 
două părți ce- încetarea Imediata n 
bombardamentelor americane asupra 
teritoriului R.D. Vietnam, a bloca
dei porlurilo- acestei țări, retragerea 
trupelor din Vietnamul de sud, |ln 
așa fel ca populația din aceasă țară 
și celeînite popoare îndoctrineze sa2?l 
poată hotărî singure soarta.

____

mentoo și Apelor dm Ao- 
mfittiH, condusă da Ion Ceoușescu, 
adjunct al ministrului, care face o 
virilă in Ungaria, a fost primită și a 
avut canvorijiri cu Dimeny Imre. 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare din Ungaria. La convor
bire, In cadrul căreia au fost abor
date probleme privind relațiile din 
domeniul agriculturii dintre eelo 
două țări, a fost de față lean Cotot, 
ambasadorul României la Buda
pesta.

Președintele Conledera* 
pel Helv&tice, NelI°
clarat In cadrul unei Întruniri a per
soanelor de origine elvețiană, care lo
cuiesc In străinătate, că, o dală cu 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U., această or
ganizație tindo să devină universali 
„De aceea, a relevat Nello Cello, 
noi trebuie să revizuim politica 
noastră șl să punem relațiile cu 
O.N.U. In concordanță cu interesele 
noastre".

La Varșovia s-au înohs- 
iat convorbirile pjrM,4e ™ re- 
prezentanțil pohir-ez! de o delegație 
guvernamentală irakiană, condusă 
de Snndun Hammndt ministrul : in
dustriei petroliere ți a! resurse’.or 
minerale. A fost semnat un acord 
de colaborare economică care .pre
vede sporirea exportului polonez do 
mașini șl utilaje industriale in 
Irak. In schimbul livrărilor da pe
trol Irakian.

Autoritățile urnguayqne 
nu anunțat că. In cursul unei lupte 
desfășurate !ntr-o suburbie a ora
șului Montevideo, trei membri a! 
organizație! ilegale de guerilă ur
bană „Tupamaros” uu fost uciși de 
o patrulă n armatei. Un membru al 
organ'zaț'ei a fost cno'.urnt. In llmp 
ce alții au reușit să fugă. S-a anun
țat, de asemenea, arestarea n 13 
persoane susueciatc de n înro parte 
din organizație in orașul Saito.

Guvernul norvegian 3 hr°’ 
Srlt să acorde Mișcării Populare de 

' Eliberare din Angola un ajutor de 
XfO 000 coroane. Anunțind această ho- 
torire, Ministerul de Externe al 
Norvegiei a preclrat că sums acor
dată este destinată construcțiilor de 
școli.

Greva generala a mund- 
torUot diu Gibraltar a hia! 
sfirșlt riimb&U, după ce autoritățile 
britanice su consimțit să satisfacă 
revendicările greviștilor privi nx’ Imbu-

ordonase armatei să ocupe nunctele- 
chele ale Industriei, paralizate de 
grevă. Hotărirea muncitorilor de a-și 
apăra drepturile și larga mișcare de 
solidaritate declanșată In toata com
partimentele vieții economice au de
terminat Insă autoritățile eă cedeze.
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Convorbiri

au început convorbirile oficiale intre 
delegațiile guvernamentale economice 
alo Bulgariei șl Republicii Populare 
Congo, conduse de ministrul comer
țului exterior Ivan Nedev, șl respec
tiv, ministrul Industriei, minelor ți 
turismului, Justin Lekounzou. In cen-
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conomlc, cultural șl tehnic". In acest sifiat.-ffigHiwr-'esxi* a arătat că
ri au căztit

f. N-a
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O nouă Ipotesă privind asasinarea 
lui John Kennedy

(Agerpres).
Harvey Oswald, s 
sinul prezumtiv 
fostului președini 
mericân John 
nedy, n-a ct“. 
singur 1q Dallas, la 
22 noiembrie 1IKK! — 
este concluzia In care

medic legist 
mltâtul I Allegheny 
(Pennsylvania), direc
tor al Inytitiv.isiu: de 
medldnăi legală al u- ‘ ----- ... , ......------------- ----------------
nlversltățil Duquesne, pe una dintre radio- mer, Wecht a replicat 
Aceasta opinie a fost grafii o pată brună eă medicul newyorkez 
exprimată după co p® creierul Iul John Lattimer „este un uro-

mentele privind nu- care nu s-a spus ni- rinichi, -- --- -■- .
Topsta președintelui mic plnJi In prezent
asasinat, documente a Nu se, poate preciza Mlc„ Oucru !reraarcaî: 
căror esnmina-c a fost dacă pata indica un jjg altfel; la timpul 

glonte rămas in cutia potrivit, ți de âlți spe- 
cranianâ. Or, ancheta clailșt!.;.).

WASHINGTON 27
— Lee
'" asa-- 

al
" ite? ii- 4 . ...
. Ken- că rănii» care nu a-
acționat

i
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La Belfast s-a înregistrai zilele Irecutg o rocrudescenjâ a violențelor
IWi
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DE PRETUTINDENI O DE PRETUTINDENI

FÎN SINTETICLA STEAUA 
CARE A RASARBT...

O experiență unică In domeniul 
cercetării Cosmosului a fost .efec
tuata in comun do oameni de ști
ință sovietici și americani. FJ au 
recepționat dip univers un semnal mâ de- d i0 g5Seț!e din
omis, potrivii calculelor făcute de abundență șl gratuit " in toate zo-
speclaliști, în urmă cu... miliarde do nele j^He ■ VOTba de res-
ani. 1 Sursa seminalului a fost un alimentare și hirîll aruncate,
quasar — corp cosmic Îndepărtat. Potrivit afirmației descoperitorului
care emite unde radio de proveni- g4u /,.,ui sintetic eaie mal hrflnl-
ență încă necunoscută.

Timp de cite va zile, fizicienii din 
cele două țări nu înregistrat, cu 
un Înalt grad de predzle, semna-

I iul recepționat. Această precizie a 
fost asigurata de funcționarea sin
cronizată a două telescoape, unul 
din ele afllndu-se in Crimeea, tar 
celălalt — în Virginia" do vest 
(S.U.A.).

Oamenii de știință speră că,’ ba- 
zlndu-se pe aceste date, se va pu
tea pătrunde mal adine Th natura 
misterioaselor semnale radio 
ne parvin din univers, i

jC

v

Dună ce presa a anunțat apari
ția ,’vncllor-roboți", o nouă știre 
senzațională vine să confirme In
geniozitatea omului Un chimist 
Italian, Carlo Mazzantl. a obținut 

.... ----- . .......    jjn ,>f> sintetică. Materia pri-
recepțlonal dm univers un semnal mâ fo!oslta do d fe0 gjseșie din 

in toate zo-

trollerele, cu o lungime de 413 me
tri, vor fi realizate de compania 
„Chantlers de Allanllque" și ur-

j
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tor și revine mult ma! ieftin decit petto- 
cel natural. Un ait avantaj — fi- funcții

1

nul „MazzantS" ge poate păstra 
foarte comod deoarece se prezintă 
sub forma unei benzi rulate.

TONAJE-RECORD
Franța va construi.-, două tancuri 

petroliere avîr.d fiecare un depla
sament de 510 OK) de tone. Benefi
ciarul lor —• filiala din Franța a 
firmei „Royal Dutch Schell”. Pe-

«J

rnează sâ fie lansata în 1970.

„BALOMETRU"
rOameni de știință de la Institu- 

tul de fizică și tehnică a tempera
turilor joase din Harkov au reali
zat aparatul denumit de el balo- 
metru. Cu ajutorul ncnstul aparat 
se poate măsura temperatura unui 
chibrit care arde la o distanță do 

10 0130 km. Ttelnclpiui de 
Jonare al balometrulul ®e ba

zează pe proprietatea anumitor 
substanțe de a reacționa la o ră
cire extrem de puternică la cele 
mal neînsemnate modificări ale 
temperaturii mediului Înconjură
tor. Superconductibllltatea elemen
telor sensibile se obține crclnd In 
mod artificial* In interiorul balome-- 
truluf un frig «wmlc de —2703C. 
BaJometrul poate £1 folosit In cele ; 
mal diferite domenii ele științei și 
tehnicii. în astronomie el este fo
losit pentru a măsura căldura sie- ■ 
lelor îndepărtate ®i a galaxiilor , 
imposibil de determinat cu' meto
dele obișnuite. Medicii vor putea 1 
pyofita de balomelru pentru alcă
tuirea hârtii temperaturilor corou- ' 
Iui omenesc. Aceasta este de mare . 
importanță pentru diasnostlcarea 
diverselor maladii In stadiile inci
piente.

„ȘOSm.AhT GENIALI’
1

Biologii de la Institutul Carvnn 
da carcetarl medicale de la Spița- ■ I

8
;;

Burkej Marshall, exe
cutor testamentar al 
defunctului preșe
dinte.

Dr. Wocht susține

. _____ lunci'In
in Împrejurările da-j trebărl referitoare la 
te, tonte aceste pro- r.econcordanța rapor- 
iectlle. El a mal de- talul său 'cu binecu- 
clnrat că a remnrc.it noscuiul raport Lattî-

vut ca rezultat moar
tea președintelui Ken
nedy au fest provo
cate de mal multe 

1 că un singur

Întreprinsă după asa
sinat stabilise c'i Os
wald acționase de ți
nui singur. Oswald a 
fost npol ucis, după 
cum se știe, de Jack 
Ruby, înainte de a fl 
judecat, Iar Ruby a 
încetat șl el din viață 
la scurt Urnp după a- 
ccasta.

ste concluzia la care rate ae
ajuns Cyril Wecht, gloanțe țl -----

riedlc legist din co- cm n-ar fi putut trage, Răspunzlnd
■■■■■ ■ ---- - - hi Împrejurările da- trebărl referi

Această opinie a fost grafii o pată , brună că medicul newyorkez

Wechi n studiat doc-j- Kennedy, pata despre log ce se pricepe !•
mrntctft nrlvlr.d nu- care nu s-n snus nl- rinichi, cazul Ken-mentelo privind cu-
topsla președlnlelu 
asasinat, ■ documenta, a

autorizată recent de 
familia Kennedy șl do

.' ,. z . - - ț a.

aEDACTIA Șl ADMINISTRAȚIA a OucurettL Plata Sclntell. Tel. 17 SS10. II» H. Abonamentele
Calea Gri vițel nr. Sl-M. P.O.B. - J~

ee He lo oflclll*

O insuIȘ din beton și ojol, In greutate de 245 000 tone, o fost conslruilii 
intr-un liord norvegian. In centrul ei so aflâ 9 rezervoare gigant, undo 

pot fi stocate nu mai puțin de 600 milioane litri petrol

.Z

Biologii de . ..■■■■I
Iul Salnt-Vlneent din Sidney nu 
reușit; să producă ..șobolani ge
niali". Creierul lor este cu 75 la 
sută mai mare dccit creierul șo
bolanilor normali. Inteligența lor a 
fost dublată. Acești șobolani au 
nevoie de un timp redus la Junta- ' 
taie In raport cu șobolanii obis- 1 
nulți pentru a ieși dintr-un labi
rint experimental. Doctorul Leslie 
Lazarus directorul Institutului 
menționat, afirmă că a învățat pe 
acești șobolani lucruri de care un 
animal normal nu este capabil. A- 1 
ceasta experiență demonstrează , 
efectele hormonului de creștere.

. "J I

. poțtolo șl dlfusarU din întreprinderi a InsutuțlL Pentru ctrainJlits, ttonimsnte prin sROMPRESFILATEIJA", București -
Bon SSI. Tiparul 1 Combinatul Poligrafia CASA 0CÎNTEH £3 Eta
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