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de faptul că

a.c.. Fabrica 
din orașul

___ care favori 
abaterile de la In-

acele zile n-ar fi îur.c;to
nal sonda 1

— Asemenea’procedee — 
aratfi Inspectorul șef al a- 
pelor, Ing. Nlcolne Gllm- 
bovschi — dau apă la moa
ră celor caro nu rant dis
puși sA Intre Jn legalitate.
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necesar sa semna.

„Roman". Totodată, au fost o- 
mologntc alte 13 noi produse da 
echipament electric auto.

elat pentru creșterea șl !n- 
grășorea porcilor din Be- 
regsăul Alic, Județul Timiș, 
pentru faptul că unitatea 
,.a pus In funcțiune noi 
căprc.tățl de producție 
fără a lua măsuri cores
punzătoare de mărire a 
stației de epurare", în pre

zent, stația nici nu mal 
funcționează, fiind depă
șită de debilele do apă e- 
vacuâle șt de încărcarea 
acestora cu reziduuri. Jude
cătoria anulează amenda. 
Dar nici pină azi. tn duda 
repetatelor cereri

fierea ca fiind înteme
iată șl dispune anularea 
procesului verbal.

Nu vom intra In amă
nuntele cazului de față, d 
vom arăta doar esențialul : 
intre motivele amendării 
indicate in procesul verbal 
și cele din hotărirea Jude
cătorească nu există nici o 
legătură cauzală ; inginerul 
fusese sancționat pentru că 
nu a luat măsuri, nu a fă
cut Instructajul muncito
rilor. Iar anularea amenzii 
se bazează pe motivul că ih

inin da handbal. In clișeu : Aspect de la 
Textila Buhuți

Foto : Gh. VlnțllB

tucerirllor'revolnlleljehnlco-ștllnțlflce mondiale — in
clusiv a epocalei descoperiri a secolului nostru, energia 
nucleari — In scopul progresului multilateral • ai po
poarelor, al ridicării pe un plan superior a civilizației

Cercetarea vlltorologică nu poale Ignora totodată pro
blemele legate de evoluția progresistă a structurii so
cietății umane,"necesitatea lichidării, tarelor sociale 
care mai pricinuiesc încă mari suferințe oamenilor, eum 
sini exploatarea. Inegalitatea, asuprirea ailor popoare. 
•“jEsie1 necesar ca studiile,asupra "viitorului să fie aso
ciate in permanență cu preocuparea 'de' a* așeza socie
tatea ! p e . bâze noi, echitabile, de a prombvtt, ' principii 
democratice, progresiste in viața socială, care să ofere 
maselor largi de oameni; ai muncii — făuritorii tuturor 
bunurilor materiale șl spirituale — posibilitatea de a 
Iu» parte activă la conducerea stalului, Ia crearea' con
știentă a propriei lor Istorii, la clădirea liberă ți nealir- 
nată a propriului lor destin, corespunzător intereselor 
șl aspirațiilor lor vitale.

De asemenea, după părerea noastră, una .din marile 
probleme care nu pot să 'nu preocupe astăzi cerceta
rea vlltorologlcă este lichidarea fenomenului subdez
voltării, a stării de înapoiere economică șl socială 
In care se mai află popoarele dlntr-o serie de regiuni

poluarea apel, a fbst sanc
ționat cu □ amendă de 
1 COT leL

El n solicitat insă Ju
decătoriei din Bacău a- 
nularea procesului verbal 
de contravenție. Ce face 
instanța ? Consideră plin-

lllățil apelor, .directorul 
combinatului este ‘ amen
dat". Amenda a fost insă 
Imediat anulată, do judecă
toria de Făgăraș. ,

„în luna • februarie a a- 
ceslul an a • fost amendat 
directorul întreprinderii de

Luni 4 septembrie 1972

în cincinalul irocuf, pn plalforma industrials petrochimică a munici
piului Pitețli au fost puse în funcțiune importante obieclive produc
tive. In prezent/ aici se desf&joara ample lucrâri de investit ii pentru 
dezvoltarea capacilâ|ilor de producție existente și pentru construirea 
aliora noi. Printre cele mai importante obiective aflate in construc
ție se numârâ noul complex de pirolizâ, Fabrica de polietilenă de 
joasă presiune j.a. In fotografie: Imanine noctu’rnâ a Combinalului 

chimic de la Pitețli

Iml este deosebii de plăcut si vă adresez dumnea
voastră, parllclpxnțllor la cea de-a • treia Conferință 
Mondială de Cercetare a Viitorului, întrunită In Bucu
rești, un cordial salut din partea Consiliului de Sial, a 
guvernului Republicii Socialiste România și a mea per
sonal. v

Poporul român este bucuros să găzduiască în capi
tala patriei sale acest Important forum al specialiștilor 
din 39 de țări,’ de pe toate continentele, spre n dezbate 
o temă de «țel mal mare interes pentru lumea contem
porană : „Viitorul comun al oamenilor".

Intr-adevăr,, popoarele — șl îndeosebi li nara genera
ție — sirii profund preocupate să cunoască, cum va 
arăta viitorul, in ce direcții se va dezvolta omenirea : 
ele aspiră eu deplină îndreptățire ca ziua de milne să 
fie mai bună dedt cca de azi, să . le aducă 
noi împliniri. pe calea 
pere, a păcii'și colaborării 
dorințe și aspirații este animat șl

de azi.
unei vieți libere șl pros- 

inlernațlonale. De aceste 
__ __. - ,1- poporul nostru, 
carc-șl consacră întreaga energie șl forță creatoare edi
ficării orindulrll socialiste, Înfloririi multilaterale a 
României ; avlnd in față țeluri clare do viilor, el muri-’ 
ei-șlc cu abnegație șl dăruire pentru a făuri o civiliza
ție materială și spirituală avansată, bazată pe relații de 
deplină egalitate Intre oarherii, care să permită afirma
rea nestlngherllă, pe planuri multiple, a personalității 
umane. Elbcr și stăpln In țara sa, poporul nostru tși 
făurește în mod .conștient propria Istorie, propriul des- 
lin. Sper, stimați oaspeți, ei in zilele pe care le veți 
petrece în țara'noastră veți putea cunoaște mal în
deaproape poporul romăn, manea șl preocupările sale, 
aspirațiile sale de viitor.

Conferința dumneavoastră are Ioc Intr-o epocă în 
care popoarele'continuă să fie confruntate cu probleme 
majore, încă nesoluțlonaie, in care există numeroase 
fenomene negative ce ridică mari obstacole In calea 
progresului, ,a; unul viitor luminos pentru în
treaga ' omenire. în aceste 'condiții, țelul științei 
viitorului —pe care dumneavoastră o slujiți — mi se 
pare a fi tocmai acela de a studia, cerceta și deschide 
perspectiva soluționării problemelor spinoase care frl- 
mlnil astăzi lumea,' accelerării mersului Înainte al 
nmenlHI pe calea organizării mai raționale și echitabile 
a societății, precum și a conlucrării fructuoase Intre 
toate națiunile, libere șl egale ’In drepturi. Intr-un cli
mat de pace șl bună înțelegere.

VlltorologlB iși propune să estimeze perspectivele șl 
eăile dezvoltării sociale, p producției de bunuri mate
riale,' modalitățile de rezolvare a problemelor de care 
depinde ameliorarea continuă 'ă condițiilor de viață ale 
oamenilor. în acest sens, știința viitorului poale aduce 
după părerea noastră, o contribuție Importantă Ia per
fecționarea relațiilor de JJ producție în vederea creării _ . _ _ . ________
cadrului cel mai propice pentru dirzvoltarea nestăvilită prezentul să ofere premisele îmbunătățirii zilei de
a forțelor de producție, pentru înflorirea multilaterală milne. Oamenii de știință care cercetează viitorul au
a științei șî •tehnicii moderne, pentru folosirea, largă a de aceea datoria de a participa activ la soluționarea

" marilor probleme ale veacului, nostru, Ia promova
rea idealurilor de progres, colaborare țl pace in lume, 

conferința dumneavoastră — 
sa ce este de făcui

Furnal! șt U de Ia secția I a 
Comhlnatulul siderurgic Hune
doara au realizat pinfi acum 
pesto 8 600 tone fontă in pius 
față do plan, îndepEnfadu-șI, 
astfel, angajamentul anual. Prin 
eforturile unite ale întregu
lui colectiv de furnallRt! — din 
rindul cărora ae evidențiază, 
prin realizări deosebite, echipe
le lui Petru Llpșâ, Iile .Mliță, 
loan Dobre, încărcătorii conduși 
de vagile Adespl — in această 
perioadă consumul' specific de 
cocs a fost,redus, la secția I da 
furnale, cu aproximativ 9 kg pa 
tona de fonUi. ceea ce a contri
buit la obținerea a 5 milioane 
lei economii Ia prețul de cosă 
al fontei.

dlc-șef, Mircea Glurgea, de 
la Consiliul Național al 
Apelor — dur In acest caz 
trebuie să apeleze la spri
jinul exparțllor. Or, tn 
unele cazuri nu m proce
dează așa. Se mulțumesc să 
opună 
laconic al 
„motivațiile" 
subiective ale celui amen
dat și să-l admit* pllnge- 
rea.

— Ded, sfatețl In situa
ția de a nu putea aplica 
legea ?

— Legea trebuie apll-

La 1 septembrie 
de mobilă1 taplțaSă__ _____
Miz!' o Început să producă cu 
o Jună Înainte de iemten. In a- 
ccasîă nouă fabrică se vor pro
duce, anual, 13 0©0 garnituri 
mobilă de hol, 30 <MMJ fotolii șl 
10 000 paturi, produse care vor 
contribui la diversificarea șl mo
dernizarea sortimentelor dc mo
bilă.

din Timișoara nu n pus la 
dispoziția Inspecției o co
pie. a sentinței din care să 
rezulte motivele anulării.

— înțelegem, unii jude- 
-cători - nu• cunosc subtilită
țile tehnicii moderne — 
ne spune consilierul Jurl-

le revin In actualul. cincinal. îri 
acest ■ scop, s-a hotarit1 aplicarea 
unor măriirl ample vizfad creșterea 
coeficientului de schimburi de la 
2,2’111 2,7 prin . ■generalizarea 
schimbului llw^pxfindertsa schim
bului Iți .asimilarea în jtatirlca- 
țle'a unor'produse cu cârnclerlsllci 
tehnice ridicata ș.a. Tn fotografie t 
aspect din hala de montaj al va
goanelor pentru călători.

Colectivul uzinei „Electropre- 
dzla* «lin Săcolo "a> asimilat In 
fabricație de serie noi produse 
de echipament electric pentru 
autoturismele „Dada" cit șl’pen- 
tru tractoare șl autoutilitare. 
Printre cele mal importante pro
duse intrate In fabrlrațle,. in 
ultima perioadă amintim rupto- 
rul-dlstribultor pentru „Dacta"- 
1 3®0, bobinele de inducție șl al- 
ternafosrele pentru tutelași auto
turism. S-au realizat,' de” aseme
nea,, noi Jahtouri «de; bord pen
tru tractorul de ,65 CP;șl cel de 
49 CP, pentru autoturismul

ale globului, ea o consecință a îndelungatei dominații 
coloniale, a exploatării ți asupririi. Un Imperativ 
fundamental al vremii noastre este asigurarea condi
țiilor ca fiecare națiune, flecare popor sâ se poată dez
volta în mod liber șl Independent, să-și valorifice la 
maximum, în Interes propriu, potențialul material si 
urnau, si se poată bucura, din plin de. binefacerile 
progresului țl civilizației moderne.

Știința viitorului poate, după convingerea noastră, 
să se inscrie cu o contribuție deosebit de importantă 
in lupta forțelor înaintate ale omenirii pentru schim
bări progresiste în viața internațională. 'Nu este po
sibilă, credem, elaborarea unei perspective realiste 
asupra viitorului, făclnd abstracție ' " . ’ ’
asiăzl in lume mai ard incă flăcările războiului, mai 
există încă focare de încordare șl animozitate care 
pun In pericol pacea întregii omeniri.

Studiile vlilorologice trebuie să țină in permanență 
seama de aspirațiile popoarelor spre pace, de dorința 
lor de a se elibera de coșmarul unor noi confla
grații, de' a exclude din viața societății războaiele șl 
înfruntările militare, de a scoate in afara.legii arma 
nucleară șl celelalte mijloace de distrugere In masă. 
Descriind eum va arăta ziua de milne, cercetarea vll- 
lorologlcă nu poale să nu studieze șl să Înfățișeze po
poarelor 'marile avantaje pe care le-ar aduce omeni
rii orientarea importantelor resurse materiale care 
se Irosesc astăzi pentru susținerea cursei înarmărilor, 
către asemenea obiective cura sînt îmbunătățirea con
dițiilor "dc viață ale oamenilor, apărarea sănătății pu
blice, înflorirea Invăț&mintulul, științei șl artelor, în
frumusețarea mediului ambiant și alte acțiuni desti
nate ridicării gradului de civilizație șl bunăstare al 
popoarelor.

Prospecțiunea viitorului ridica, de asemenea, pe 
primul plan necesitatea imperioasă a instaurării pe 
planele noastră a unor raporturi noi între națiuni, 
bazate pe principiile- deplinei egalități in drepturi a 
tuturor popoarelor, respectului reciproc al Independen
ței și suvcranliății naționale, renunțării Ia forță și la 
amenințarea cu folosirea forței In relațiile dintre 
țări, pe respectarea dreptului sacru al fiecircl națiuni 
de B-șl hotărî singură calea dezvoltării fără nici un 
amestec dlh afară. Scrullnd viitorul, popoarele aspiră 
Ia o lume mai bună, mal dreaptă, la o lume a păcii 
și conlucrării nesiiugherile pe calea civilizației șl 
bunăstării. ...

Este știut că viitorul se clădește pe temeliile pre
zentului, că ziua de milne iși trage Izvoarele din ziua 
de azi ; previziunile viitorului se bazează șl ele pe 
realitățile prezentului, pe preocupările șl aspirațiile 
de azi ale popoarelor.1 După convingerea noastră nu ie > 
poți preocupa de viitor fără a acționa șl a face ca

procesului verbul 
Inspectoratului 

kilometrice,

metodelor agrotehnice, 
ca șl printr-un pro
nunțat spirit gospo
dăresc, cooperativa n 
înregistrat de-a lun
gul anilor creșteri 
spSctacul«ja®e de re
coltă. In 1063 recolta 
de grlu Ja hectar: a 
fost de 2 802 kg, Jn 
1967 s-au Înregistrat 
3 2fH kg, în lt®) s-ou 
recoltat 3 610 kg. Iar 
In ariui trecut, 3&Î0 
kg.

Aici e lociil sfi adu
cem un elogiu deose
bit președintelui Iosif

Petra VLNT1LA

Mnșcașu,
Trotuș. fusese deversată o 
mare «ainlltate do noroi dc 
foraj.

în consecință, ing. Păun 
Popescu, șeful secțlol 2 — 
foraj Tg, Ocna, vinovat de

Muncind cu entuziasm pentru 
obținerea unor rezultate rit mal 
buce In Întrecerea ce se desfă
șoară In cinstea celei do-a 
XXV-j aniversări a Republicii, 
colectivul fabricii „Libertatea" 
din Sibiu a realizat In 8 luni o 
producție globală suplimentară 
în valoare de peste 10 milioane 
lei, prin aceasLa tndepjlnindu-șl 
șl dcpftșlndu-și cu 2 milioane 
iei angajamentul asumat pentru 
acest an .Adunarea generală a 
salarlațllor a hotflrit să fie spo
rit , angajamentul anual la 22 
milioane Jet la producția globa
lă șl să. fie îivmțe. în mod su
plimentar, 20 OM mp țesături 
din lină, .17 OM .mp lesUIo nc- 
țesute.. Țoale aceaiea.. In. condi
țiile In care la .prețul de cost 
se va realiza o economie de 1,4 
milioane lei.; . '

„Bulurga mică răs
toarnă carul mare", a- 
ceasla este valabilă 
lntîi șl-ntiî Balului 
Nerău, cooperativei a- 
grlcole din localitate, 
cooperatorilor infră- 
țițl In muncă șl, tn 
sftrșlt. președintelui el, 
tovarășul IosLf Deme
ter.

înființată în anul 
1032, coopcrailva agri
colă din Nerău a 
Început de la niște 
producții medii foarte 
cobori le : 1 2®3 kg grlu 
șl 1 300 kg porumb Ia 
hectar. Dar, prin 
munca unită a coope
ratorilor români, ger
mani și maghiari, prin 
mecanizarea lucrări
lor și prin aplicarea

Pe la mijlocul anuiul tre- 
cjt, ca urmare a poluării 
Oltului, a trebuit să fie o- 
prită aprovizionarea cu apă 
potabila a orașului Hm, Vll- 
cea. Inspecția de stat a a- 
pelor a constatat că eva
cuările de amoniac șl fe
nol In Olt (de la Combi
natul chimic Făgăraș) ■ de- 
pășeRU cu mult concentra
țiile admise do standar
dele In vigoare și de 
avizele date. Decizia or
ganelor de Insperrțlc : „Pen
tru nereallzarea lucrări
lor necesare apărări!1 ca-

JOCURILE

Cu 14U2 hectare de 
pfiinint arabil, coope
rativa agricolă din Ne
rău, Județul ‘ Timiș, 
face parte din cate
goria unităților mijlo
cit S-ar părea că pro
porțiile ei modesta ar 
constitui dacă ’ nu o 
frtnâ in calea unei 
dezvoltări Impetuoase, 
măcar o limită de 
creștere peste care 
n-ar putea trece !n 
ciuda celui mai am
bițios elan. Nerău nu 
este nici măcar o n- 
șezarc mai acătării, el 
unul din satele apar
ținătoare comunei Te- 
remla Mare. Șl totuși, 
dacă se potrivește 
cuiva fa modul cel 
mai frapant zicala că

cată și o aplicăm, arată 
Inspectorul' șef. La finele 
anului trecut am luat toa
te cazurile de anulare a 
sancțiunilor — dteva zeci 
— și am carul,- pr!ntr-un 
memoriu Ji'alntat Ministe
rului ‘ Justiției, introduce
rea recursului extraordi
nar la tribunalul județean. 
Majoritatea au fost rejude- 
cale, «sentințele primei 
Ipstanțe anulate șl sancți
unea aplicată. Dar faptul 
că raneie Instanțe nu ne tri
mit copiile sentințelor ne 
creează mari greu 15 ți. Spe
răm că, H.GM. In curs de 
pregătire pentru, aplicarea 
noii legi a apelor va con
ține și prevederi care să 
«imulcze .exigența instan
țelor do Judecită.

Am reprodus aici punc
tul de,vedere al Inspecției 
de stat a apelor.'Nu n fost 
rostul aewr.or rlnduri să 
hotărască cinci au dreptate 
Inspectori! de stat ai ape
lor șl cînd Instanțele de 
Judecată. Deoarece numă
rul amenzilor (șl așa de- 

.rizoril In comparație, cu 
gravitatea faptelor) este a- 
proape tot allt de mare ca 
șl cri al anul Arilor, am so
cotit
l&m faptul ca atare șl avem 
«tonvlngcrea c& semnalul va 
fl recepționat In mod co
respunzător de către orga
nele vizate.

Atletismul 
la ordinea zilei

Ne-am ocupat țn repetate 
rlnduri do problemele pri
vitoare Ia poluarea mediu
lui. atrăglnd, in mod deo
sebit, ; atenția asupra fap
tului ’că unii dintre pro
ducători, in pofida Instruc
țiunilor și reglementărilor 
legale in vigoare, continuă 
să trateze aoele ca pe un 
fel de ladă de gunoi. , 

în Însemnările de față 
ne vom referi la una din
tre cauzele 
zează’’,,. t ...... ,
strucțiunile de protecție a 
mediului ambiant. Pe 
«scurt, H.C.M. 24MflM9 nu 
poate fl. aplicată cu stric
tețe și din cauza clemenței, 
dusă oină la extrem de că
tre unele instanțe de Jude
cată. Practic lucrurile bo 
petrec , cam așa. Inspecloril 
de stat amendează. Ier In
stanțele de judecată tartă. 
Iată ce ne relatează, tn a- 
cest gena. tov. Ing. Gh. Ca
ză cu, din Consiliul Națio
nal al Apelor. — în cursul 
zilei de 21. XII. 1071. la 
C.E.T.-Borzești s-a consta
tat că In apa de alimentare 
d!n riul Trotuș se găsea o 
mare cantitate de gtzțponsH 
de natură minerală, nede- 
cantabllă. Cauza : în plriul 

aflueni al riuîiil

Uzina de vagoane din Arad — 
una- dintre cele mal «ranoscute li
ni lăți din Industria construcțiilor 
de mașini — este ferm angajată 
pe calea creșterii rapide șl' sub-* 
stanțlale a volumului producției țl 
a eficienței acesțeta. în .«Sdnfl'âdU- 
riărllugdna"ale' caret a axml loc de 
curlnd,' salarlații uzinei orădehn 
s-au angajat să îndeplinească în 
patru ani șl Jumătate sarcinile ce f fif41 O- RțV .•»

Am convingerea eS 
preocupindu-se de ceea ce este de făcut in viitor, 
pentru ca lumea să trăiască șl sl se dezvolte în condiții 
optime — se va preocupa în aceeași măsură și de ceea 
ce trebuie făcui astăzi pentru ă pregăti acest viitor.

Desflșurindu-se în tunesi spirit; conferința dura- ' 
neavoaslră va găsi, fără îndoială, un profund ecou in 
viața internațională, va ,fi salutată țu satisfacție de 
toți cel care mllliează' pentru” ‘dezvoltarea”,,progre- i 
slsiă a’ omenirii, pentru statornicirea trainică pe pla
neta noastră a unui' climat de "pace, destindere ți co
laborare fructuoasă intre națiuni.

Vă dorese să realizați. în cadrul reuniunii dumnea
voastră un schimb rodnic de idei "care să dezvolte mai 
departe și să deschidă noi perspective științei căreia 
vă dedicați; pusă în slujba mărețelor idealuri de vii
lor ale popoarelor, oie umanității.

Urez celei de-a treia Conferințe Mondiale de Cer
cetare a .Viitorului deplin ,succes fa desfășurarea lu
crărilor sale, tar dumneavoastră, tuturor, realizări dt 
mai însemnate în activitatea ce o desfășurați, multă 
sănătate șl fericire.

'reședințele Consiliului, de Stat 
al Republicii Socialiste Români»''
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Șlmbătă noaptea au părăsit Capi
tala tovarășii Slane "Dolahț, secretar 
alo Biroului Executiv, al Prezidiului 
Udlunii Comuniștilor, din Iugoslavia, 
Kțro Gllgorov. membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., și 
Andrei Marlbț. secretar al Secreta- ______ __
rtf.ulul C.C. a! U.C. din Slovenia, C.C. al P.C.R., de activiști de partid 
cațe, la Invitația C.C. al P.C.R., șl-au Au fost prezcnțl. Iso Njegovan. am- 
pntrecul concediul de odihnă In țara " " ■ - - - . . . _
noastră.'nH

LA

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, oaspeții au fost salutați de to
varășii Paul Nlculescu-Mizll. membru 
ni Comitetului Executiv, al .Prezidiu
lui Permanent al CC. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, secretar al CC ai P.CJL, 
Theodor Marinescu, șef do secție la

i pentru Independența Madagascarului
D

Duminică, n părăsit Capitala dele
gația Partidului Congresul pentru 
Independența Madagascarului, for
mată din Arsene Ralfilfehera șl Reml 
Râkolobe, sewetari generali adjuncți, 
care, la Invitația C.C. al P.C.R., a 
făcui o vizită prietenească In țara 
noastră. .

La plecare, delegația a fost salutată 
de tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. nl P.C.ÎL, șl Ștefan 
Andrei, secretar nl C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)
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TH. PALLĂDY 
DESENATOR 

f;, -I 
integrate de multă ferențe a căzut a- 

vreme în circuitul do 
valori al patrimoniului 
național de arA.'dese
nele Iul'

de
Tn complexul expozlțlorial din Piața

Sdntell s-ă deschis duminică dimi
neață Expoziția. Internațională do 
mașini șl utilaje miniere. La festivi
tatea care, a avut loc cu acest prilej 
au luat parte Bujor Almășon, mlnls- 
trxil minelor, petrolului si geologiei. 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț, vasLle Răuță, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, membri ol, conducerii altor ml- 
nirtere ‘ economice, directori de cen
trale industriale șl de Întreprinderi 
românești da comerț exterior, specia
ls il din industria minieră.

Au luat parte Boleslaw KrupLnski, 
președintele Comitetului internațio
nal de organizare a congreselor mon
diale miniere, membri ai acestui 
comitet, șefi al unor misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, nițl 
membri al corpului diplomatic, zia
riști străini șl români.

La această manifestare economică 
organizată de Ministerul Minelor, Pe
trolului șl Geologiei șl de Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste Romă- 
nta cu prilejul celui de-al Vll-îea 
Congres Inlsmațlonal minier, care !șl 
va Începe luni lucrările. In capitala 
țării noastre, expun, pe o suprafață 
de aproape G 000 mp, o gaînă variată 
de utilaje da mare f " 
ductlvitate 42 de 1

ip, o gatnă variată 
tehnicitate șl pro- 
flrmo din 12 țări

□ -i r>
B

'■0 ’•r'

Deschiderea Expoziției internaționale 
și utilaje

cu tradiție In acest domeniu : Anglia. 
Austria, Elvoția, Finlanda, Franță, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Polonia, România, Suedia, Uniunea 
Sovietică și Ungaria.

Expoziția, prima de acest gen ce se 
organizează in țara noastră, și care 
precede a doua ediție a Tlrgulul in
ternațional ,J3ucureșll-18<2“, prezintă 
stadiul actual de mecanizare și auto
matizare a fluxului tehnologic mi
nier. Țara noastră expune circa 70 de 
utilaje diferite, pa o Suprafață do 
1300 mp, printre care utilaje mi
niere de exploatare, extracție, per* 
forare-tăiere, lncărcare-transport, in
stalații de preparare, afărimare, mă
cinare (" ‘r" A. . ' " " ‘ "
mente de măsură, aitl

Larga gamă' de uillajo' prezentată 
de participant!, caro reflectă progre
sele obținută In cercetare, proiectare 
șl construcția de mașini șl nparataj 
minier, va consiliul un util Schimb 
de experiență lnire specialiști Șl con
structori din diverse țări șl va sti
mula dezvoltarea schimburilor co
merciale. precum șl participarea țării 
noastre la colaborarea șl cooperarea 
economică Internațională.

Expoziția rflmlrtc deschisă plnă'. In 
ziua de 12 septembrie.

(Agerpres)

. de preparare, SJă^ima 
elnaro șl filtrare, aparate și lnstru- 
___de măsură, automată sau cu 
telecomandă. aptlralaj do protecție.

i:

t V L

ta.iM — Descfeierea- nmMunll.
S 1 Joetirllrf-OUOipicO rlo.vârl
;S ■ — 117J. TIc.^-ik'.jI liCr.ai Bl •

zilei anterioare : fotbal, 
handbal, volei, baschet, 
box, ciclism, scrimă, hochei 

... pe iarbă, polo.
I«>8 — Atletism ! înălțime femei,

- tripla salt: » OM m obstaco
le — finala ; 4SS m temei 
— semifinale : 4OT tn băr
bați — semifinale ; SM m 
bărbați — finală.

1S.M — Publicitate.
19.M — Săplămlna in imagini.
it.M —' 1801 de seri. 
ÎS,Telejurnal.

Marea Întrecere sodaps-

-- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - i
».K — Re Hector., i
M.ts — Plaiuri sucevene. )
21,M — Roman foileton : „Rațiune ț 

?! ®anslbilJiate“ (III). )
„Surorile dezamăgite*. I

11.8J — Avanpremieră.- ■ !
M,®!> — „24 de ore-. i

• Contraste 1H lume* ea- , ’ 
* UM - S^!rae'.8ilmplrâ>‘<fi,ral-r.:’’J

Box — titrai J p Haltere ■ri - 
catea. grea ; Ciclism — 
probă de tandem șl urmă
rire ps echipe — Hnalâ 
Judo — caieg. «kg.

PIlOGnAMUT. i
2’1,05 — Emisiune ‘ pentru 

„Năzdrăvanii șl 
Roșie”

28^0 - Ghișeul.
29,W — Sub cupola circului.
îl,£S — RcmanUc-Club —

gram pentru UnereL
îi.îl — Cronica literară.

al Republicii Soda-’ 
supra desenului. Evo- liste România o 
careti. prezenta In fie- nouă străluctro : un!- 

rtal de arta.'dese- care ,d!n desenele ex- versului tematic știut I 
Iul Th. Paliady. puse acum, păstrează se relevă calități no!, 

reunite In acesta zJ.'.e datele .esențiale nle raitoriuri specifice in 
In sălile Muzeului de biografiei doar ca pre- cadrul cărora Ideile 
artă al Republicii So- text Căci atlt fugarele 'se serveic de mljlo- 
clnliste România ișl notații caracterologice circa linte! pentru n 
confirmă parcă, o dniă surprinse în restau- circula. incărcindu-Io 
mal mult, cnlltațllo rente. In parcuri, pc la rlndul lor cu Ințoie- • f rs 41 e* netin «li «rl l>«nw->T n —i Cl^i msbwa
spirituale In caro In'.e- ten'., ducă model 
Iedul șl senzorialul, nu fac dcclt să o .. 
limpezimea șl taina se cu adevărat un timp 
inlllnesc sub semnul lăuntric, !ne;julz.(ib!l ; 
comunicabilului.

Desene lucide, Iro- 
nlcrsentlmenlale ; de
sene ce, nu cumulat,. 
de-a lungul unei Lnj- LVSEMâfAlîî ' PE9-rl art-1 Tsî A
le "gindurl șl medita- , 

mental și înregistrat tN SĂLILE 
cu vervă gesturi nle ZEULUI DE

AL REPUBLICII SO- 
rl mlalto a fixaUdlpo C1AUSTE ROMA- 
deosebite rau dlmpo- N1A
trivă deseno elabora- 
rate lent, în vederea 
prezentării lor ca luț 
sări de sine stătătoare 
— impresionează a-

autentice . acle stradă, cit șl lucrul a- suri. Slnt calități care 
— presupun nu numai un 

leclt să evoce inedit mod de transfi
gurare.. dar șl un 
unghi de percepție fi
lozofică — o atitudine, 
o materializare a an
corării fn‘ esențial ' și 
universal. Slnt toate, 

___ _ _________ ____ _____ ____ ______ __ .mărturii ale unei Indl- 
tregi vieți, memorabi- MARGINE A EXPO- Eldualltățl care, in 
le gindurl șl medita- 7rr.p. nccrrrrcp epocă (șl nu numai In 

II ; desene ce au co- rAi iLi_______________ epocă), aduceau un u-
" ■ ■ ■ e<r,rB AÎU- nlvera, o. problematică

AR'fA 0 viziune tie netă
găduită originalitate. 
De altfel. lenta șl am 
spune organica evo
luție a artistului spre 
perfecțiune este ates
tată șl do lipsa, de-a 
lungul Întregii sale 
creații, a unor.mutații 
spectaculoase. Un simț 
aproape clasic al echi
librului, o austeră, dar 
plină de sensibilitate 
cumpătare i-au călă
uzit activitatea.

_____ (___ r_______ S'aI i l'ffet
— impresionează pu fac decit să mar-
rum, deopotrivă prin ehezo o constantă pre- 
muzlcalitatea blindă, zență In contomporn- 
prln freamătul dls- neltate. Efectele ei 
creț al culorii, dar șl slnt, după Însăși "fi-_ 
Srin rigoarea liniei- maUa pictorului, 

rma aproape Înota- zultatul maniei 
bilă a unei petale de desena Inir-una, de a 
floare strivită pe albul privi nu fără a vedea 
foi! de hlrUe sau (din păcate) atlludlnl- 
umbra brună, transpa- ie, tipurile lor. de a 
rentă, a unei picături descoperi' cusururile 
de Cafea fee a<L__r‘ 
altfel" de fiecare da_
Stabilim. —.—._ ... g.,
raporturi specifice. In- . care nu Ie las să sea- 
lmltaMe. » , pe, i"" > - -

aflr-
ieî' de a\ Th. Palindy este un 

analist subtil alo că
rui : Intervenții : stabi
lite prin intermediul 
notelor minuțioasa 
luate pe străzile sau 
parcurile bucureștcnc, 
determinate do natura 
Bretanlei sau a 
fulul Biscaya, a 

__ _ ____ sla-ului saujGoș&l 
lmltabSle. » pe, șl pe care le bro- Azur fixează fel

Șl, din nou. străbă- dez și-mi place să las care formele" se rapor- 
tlnd sălile de Ia etaj glndul să rătăcească, tează. se orientează ai 
ale Muzeului de artă adăugind acestei i for- articulează unele față 
al RepubRcll Soda- me nmicrlalo ceea ce de altele. Hașuri ner- 
Ilste România, Th., se petrece — ceea ee voano. de variabilă In- 
Pallady ne apare ca |mi închipui eu că se tensl'.ate. linia nuanțat 
o figură Singulară Ih petrece — In dosul fa- modulată marchează 
plastică românească țadel”. ‘ —. —■—

■ lină puritate â glndl-. cldența 
Hl care a știut ră meniul 
L_.„' _____
ceza Jocului liniar, o- corectlvă a lntalectw 
parități diverse In Jul asupra < 
transparențe. . "

Pasiunile ■ timpurii, 
evocata In aproape primelor Im 
toate exegezele ce Intr-adevăr, 
l-au ’ fort Închinate, 
interesul ca aparține

. mal ales anilor-de În
ceput penii

piflâ Inginerie _______________________ _
t’jnManehen sau pcnirtre'șonajelbr surprinse de ir1 -zbuciumul, -lor.-<țu; tal 
; Studiul ctaslcllozs, Ben inăl-r privirea penetran- ne!e - șl dlnjonșiunih

. I) __
congenitale, I un 

gest, Intonația vocii,
idauflă, lor

______ ____,______*.dală.. gi'i,______ . .......
severității desenului risul, strimbiturile pe 
stabilind cu acesta care Ie surprind șl pe

plastica românească ; (add". Iată. deci, nu numai maturitatea
o .figură de o trista- mărturisită alei, coin- glndlrll. dar șl nevoia

■ lină puritate a gin dl-. cldența dintre mo- de măsură, de ordine.
Hi care a știut să meniul evocării șl o- Evident, cu nuanțele
transforme, prin as- blectul el. Intervenția șl diferențierile de rl-

. .— goare," repertoriul pel-
 j capriciilor sagisilc era de clrcu- 
afectlvitățll ce se vrea lațle in epocă. Șl to- 1 ... .. > ... ... tujji, ia PaJiady pro

iectarea imagistică a 
tuturor acestor locuri, 
ansre esențial diferi
tă ; diferită In sur
prinderea acestor u- 
nlversuri cu nuanțele, 
culorile, liniștea . feau

detașa'.ă ■ de inerția
J Impulsuri. Șl 

___ ____ calitățile 
de observator atent, 
necruțător, de analist 

_ ______ __ subtil ale lui Th. Pal- 
itru studiul lady — descifrabile in 
le urmat la. marele număr a! per-

2.studiul claslcllos , Ren-udl Jiiwlvlrea pcnct.-aj?- ..neRr-«1 dimonslunlie, 
’• ■•nașterii. Influcnl^eeahr.-tis scrutătoare ă auto-. ■; lor. șugerînd> orizon-

„SATUL MEU, 
PATRIA MEA

. ... '
Epopeea eroică a poporului viet

namez este cunoscuta ' . ' ‘ 
lume. Lupta dirză a -patriațllor gud-

, vietnamezi pentru eliberarea ță- re. în focul luptei Jlneril nu-șl uită 
ril de sub Jugul regimului marione- 1. . ___ 2
tă de la Saigon, regim susținut de cel mai trainic se arată sgntii„™.— 
imperialiștii americani, se bucură —■-<-------- J——
de sprijinul Internaționalist ol color

„ (J Ș .J’ Ș

pe mulți alții stlnd In apă pînă - Ia . 
tă" In YlîitreaHa genunchi pentru n consolida un vll-

patriățllor sud- tor drum pentru Armata de Elibera
re. în focul luptei tinerii nu-șl uită 
nici sentimentele. Cel mai puternic, 
cel mai trainic se arată sentimentul 
prieteniei, al camaraderiei călite pe 

_  __ ________ ,___ ___________ clmpul de luptă. Dar nici tultnira- 
mai progresista cercuri de țprejuUn-j tonii sîmțămlnt al dragostei nu bate
denl. Este firesc ca cinematografia : uitat. El se naște șl se afirmă — 

stS fs» ; multă discreție șl glrig.ăjș.Ie.«. intre
1 v -ii lined r —« .

află In primele 
......   — rindiiri alo lup- 

I'.».. Reține, 
CARNET CINEMATOGRAFIC ^^Tmî: 

mei care-Jl cau- 
tă fiul, figură

; simbolică Intru-
chlplnd durerea 

șt suferințele uncd întregi națiuni. 
E de menționat, aici, aportul Tnter- 
prețllor — Lain Toi, The Anh, Tio 
Truong, Minh Duc. Tnsc Quynh. , 

.„Salul meu, patria mea”, realizare 
a regizorului JBul DInh Hac, este, 
un film cu certe ■ virtuți plastice. 
Imaginea aib-negru (operator : Lun 
Xuan Thu) pune pe deplin In va
loare poezia aspră a peisajului. Pe 
fundalul naturii se disting chipurile 
expresive, holflrile ale luptătorilor.

de o ambianță Înconjurătoare, care 
li este prietenă.

Film dramatic, adine emoționant, 
„Salul meu, patria mea“ (prezentat 
Slmbătă seara in spectacol de gală 
și rullnd inceplnd do azi pe ecrane) 
este o nouă și edificatoare mărtu
rie pentru posibilitățile unei cine
matografii militante — cinematogra
fia vietnameză.

nord-vletnameză să fie, în aceste 
condiții, o cine
matografic pro
fund angajată din 
punct de vedere

tografle pe ba
ricade. Filmele 
vietnameze pe _
caro le-am văzut 
ptnă' acum au 
fost toate înflăcărate de marele crez 
patriotic al eliberării. ■

’ ,3atul meu, patria mea" — film cu 
un titlu simbolic — este o foarte 
realistă evocare cinematografică n

■ luptei tenace duse de poporul viet
namez pentru rcMștlgarea dreptu
rilor sale legitime. Ceea ce impre
sionează In acest film este tonul 
sincer, apropiat, omenesc cu caro 
sini jioveslite faptele. Eroismul n 
devenit o condiție a . existenței pa- 
trioților, a intrat, dacă putem spu- Omul ne apare astfel Intim legat 
ne așa.’ Ih viața diurnă- Asta, hu In- ■ ...... ...
seamnă că sacrificiul șl-a pierdut 
cu ceva din greutate, din măreție, 
din puterea de a se constitui ca.e- 
xemplu.

Personajele filmului slnt In spe
cial tinerii luptători care dăruiesc 
cauzei comune tot ce ou mal bun : 
bărbăție, elan, putere de Jertfă. Ia
tă-! pe cal trei tineri care pleacă In 
munți cu misiunea să atragă' asupra 
lor -atenția aviației inamice : iată-i

1

măreție,

Geografie 
economică 
în imagini 

în municipiul Focșani, la 
diul comitetului județean
partid, ,a fost deschisă ,o expo
ziție. La .intrare, pe un Imens 
panou, reprezentind harta jude
țului, slnt localizate, prin becuri 
luminoase, unitățile industriale 
(republicane și locale)/ unitățile 
cooperației de’ consum și mește
șugărești, obiectivele sociale șt 
culturale, traseele și obiectivele 
turistica. Numeroase grafice șl 
fotografii ilustrează ritmul alert 
de dezvoltare industrială, so- 
clal-culturală șl edilitar-gospo- 
dărcască n județului. Slnt pre
zentate. de asemenea, produse 
reprezentative ale colectivelor 
de oameni al muncii din Foc
șani, Adjud, Mărășeșli. Năruja, 
Clmpuri, Gugcștl șl altele. Ex
poziția reprezintă o veritabilă 
carte de geografie economică la 
imagini

&
A

Al. RACOVICEANU

h

Ieri la Muzeul satului de echipele arilslice, din 
un frumos succes. Șl-au dat concursul echipele 

Băneai*

MUREȘ <

Cură de sănătate
în acest an, In județul Mu

reș au beneficiat de odihnă si 
tratamente in stațiunile bal
neoclimaterice Slănic-Moldova, 
Mangalia, Băile Felix. Căllmfl- 
neșll, Sovata etc,, peste 1 (XXI da 
țărani cooperatori șl pensionari. 
Numai de la CAP. Valea Lar
gă au plecat la odihnă și tra
tament 42 de membri coopera
tori, iar de la C.A.P. Bogata de 
Mureș, 38 de cooperatori șl pen
sionari. Fină la g'irșitul anului, 
alte sute de țărani cooperatori 
din Județ vor avea prilejul să 
facă o adevărată .cură de sănă
tate In stațiuni din Întreaga 
țară. .

/

VILCEAbpeetacolu] folcloric susținut
Județul Ilfov s-a biieural de . __
de dansuri ale Casei de cultură din Buftea, căminul cultural Tamsș, Băneai* 
și Brezoalelc. In fotografie : echipa de dansuri a Casei de cultură din Buftea.

. ; , Foto : Gh. Vlnțllft
D, ,,.t....................»-!*..-4- •. ,, ......

. ... .filă ..L..

Manifestări cu prilejul
Avram Iancu

ALBA IULIA
„Sdnlell", Ștefan Dlnlcă). La

IJn nou cartier,
'Zireie--' trecute;1* constructorii 

do locuințe din 'municipiul Rlm-’ 
nlcu Vllcca au turnat fundația 
primului bloc din zona Ostro- 
venl, ceea ce a Însemnat da 
fapt semnarea actului de naș
tere a unul nou cartier. Potri
vit planului întocmit de edilii 
locali, aici se vor construi' In 
următorii ani peste 13 OTO de 
apartamente proprietate perso
nală și cu fonduri de stat.

a

$Tdinc.i, ncostentatlvă a ' portretelor — acceniu- turl, straturi, forme șl 
frescelor moldovenești cază • asupra faptului 
prietenia cu 71, Mails- câ pictorul nu a-a In
se sau principiile, pe- deletnlclt eu explora- 
dagoglce ale școlii lui rea zonelor de sapra- 
Gustave Moreau — față ale conștiinței 
s-au imprimat mai umane, ci a<’pătruns7 
mult In ordine pslho- ndlnc 
logică, lnslnulnd, In 

. țesuturile unei: struc
turi Inițiale, tentația 
deschiderii, a vibrației. 
In mal multe direcții. 
Efectul principal al 
tuturor acestor inter-

In ascunzișuri-

*5

r-

copil i 
Scutit» :

le el.
Motivele a lit de larg 

cunoscute, .ale desene
lor sale doblndesc 
parcă, privite in să
lile Muzeului de artă

mișcări, afective de o 
fascinantă pregnanță. 
Dincolo Insă de tona- 
lltalea elegiacă sau 
Ironică, de cerebrall- 
zarea emoției sau de 
Intenția de a sugera 
discrete armonii mo- 
zartlene — desenele 
rămln aceleași măr

turii nepieritoare alo 
unul mare artist

Marina PREUTU

„GOSPODINELE

f S 1’ ■ . .«I 'J .•ta Z4 ' ’

De Ia un timp Încoace, unită
țile „Gospodina” au Început să 
dea „tonul” In alimentația' pu- 
Bllcă clujeană. Prin ele se des- 
îfac- peste- 00 Ia sută din prepa
ratele culinare proprii realizate 
In laboratoarele Întreprinderii 
jle alimentație publică „Some
șul" din Cluj. „Gospodinele” slnt 
prezențe fictive In cartierele și 
în centrul orașului. In bufetele 
șl cantinele din Incinta între
prinderilor șl Instituțiilor. FJc 
au reușit feă-șl diversifice sor- 
'tlmenturcu'peste’M de feluri de 
mincărurl, ponderea importantă 
dețlnlnd-o preparatele do pește, 
pasăre, cruditățile din legume și 
zarzavaturi, răcoritoarele. Cen
trul de preparate șl de dislribu- 
țle a acestora pentru eelo 12 uni
tăți „Gospodina" 11 constituie 
bucătăria de bloc de pe strada 
ț,Dr. Petru Groza”, tinde se 
Realizează o mare varietate de 
meniuri.
, O bună reputație face alimen
tației publice clujene șl unitatea 
de rottscrie de pe strada „S-O 
Decembrie", unde se desfac zil
nic numeroși pul ia frigare, 
fripturi ,A In Turda", crenvurști, 
clmațl, chobab șl altele. în cu- 
jrlnd se va deschide cea de-a 
douâ’ rollserle In Plata Mihal 
Vitearal. în aceiași timp, „In
tim"— localul unde slnt servite 
numaf femeile — a devenit una 
din cele mal prestigioase unități; 
din alimentația publică o Cluju
lui. Rezultate bune au obținut, 
6e asemenea, restaurantul „So
meșul" (lâcto^vegetarlan), bufe
tul „Pellșor", bu'etele-expres 
^Simplon" din fața gării, cel din 
fața operei șl cel din Piața Li
bertății.

— în prezent 
varășul Teodor Popuțn. directo
rul Întreprinderii de alimentație 
publică „Someșul" — continuăm 
acțiunea de modernizare și În
zestrare a unităților, am început 
aprovizionarea de toamnă și inr- 
nfl, pentru a spori și diversifica 
In continuare producția de pre
parate proprii.
33 
un

„ROMÂNIA-FILM- PREZINTĂ:

„GENTLEMENII NOROCULUF

Aleksandr Serii. Cu: Evgheni Leonov, 
Gheorghi Vițin, Savelin Kramarov, Natalia Fadeeva

Producție a studioului MOSFILM. Regia :

Buturuga mică de la Nerău

centenarului
Cu ocazia centenarului morțil lut 

Avram Iancu, Muzeul Județean Arad 
a organizat o bogată sultă de mani
festări. Astfel, In sala Forum a fost 
deschisă o Expoziție comemorativă, 
in colaborare cu Arhivele ■ Statului 
din Arad., Tot ieri, In sala „Studio 
187“ a Teatrului de slat din Arad n 
avut loc un simpozion științific Intl-, 
tulat „Centenar Avram Iancu", la 
care cercetători științifici, cadre di
dactice nu prezentat comunicări re
feritoare la viața șl activitatea le
gendarului revoluționar.

(Corespondentul 

zeul de istorie din Alba îulla a fost 
deschisă o expoziție comemorativă 
dedicată lui Avram Iancu'. Slnt ex
puse documente originale, fotografii, 
diverse lucrări documentare" care 
ilustrează vLața .șl activitatea jiul 
Avram Iancu, conducător de ’ frunte 
al revoluției de la 1848 In Transilva
nia. O expoziție asemănătoare a fost 
organizată In orașul Blaj de către fi
liala Arhivelor Stalului din județul 
Alba in colaborare cu Muzeul orftșc-
ncsc Blaj.

z DÎMBOVIȚA?

Societatea 
micilor istorici

Cercurile școlare „Prietenii 
Curții Domnești", „Tinerii ar
heologi" și altele, din Tirgovlș- 
te, nu pus de curlnd bazele 
unei societăți do Istorie. '„Mir
cea cel BStrin", o elevilor. 
Membrii, acesteia Ișl propun, 
sub obligațiile,unul statut, să 
militeze pentru cultivarea senti
mentelor patriotice, n respectului 
față de cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru, să cunoas
că, să ocrotească șl să populari
zeze patrimoniul muzeistic al 
Județului, să depisteze șl să 
colecționeze documente șl alte 
vestigii materialo 
arheologic, etnoan

i
Ecranul

Din agenda săptămlnll cinemato
grafice cară Începe • azi menționăm, 
In primul rlnd, două evenimente care 
se înscriu cu relief In bogata tradi
ție a schimburilor culturala ale țării 
noastre : „Zilele filmului dlh
R. P. D.'Coreeană" (Intre 4 și fl sep
tembrie) șl .JZIlele filmului din 
R. P. Bulgaria" (Intre 7 șl 0 septem
brie).

• Zilele filmului din R. P. D. Co
reeană vor £1 Inaugurate astăzi, la ci
nematograful „Capitol", prin prezen
tarea, in-premieră de gală, o filmu
lui" Fata care vinde flori — o 
poveste romantică și dramatică tot
odată. cvodnd anii dinaintea eliberă
rii Celelalte două filme, care vor fi 
-prezentate" In zilele următoare, ‘ au ____________ _____  _______
mal rulat pa ecranele noastră : Fata polițistă, interpretată de Evgheni 
de pe muntele de diamant și Ochi Leonov, Gheorghi Vițin, Natalia Fa- 
ager. Un program menit să ofere 
spectatorilor o Imagine a artei speci
fice cineaștilor din Țara dimlriețJlor 
liniștite.

o Zilele filmului din R. P. Bulga
ria vor aduce pe ecranul aceluiași cî- 
nomalograf tot trei realizări, diferite 
Intre ele ca temă șl ca factură artis
tică. în gala de deschidere (7 sep
tembrie) va ruta in premieră filmul 
Cornul de capră — evocare. In stilul 
Investirilor haiducești, â unor lntlm- 
plfirl care evoluează spre un epilog 
tragic. în continuare slnt programa
te, in reluare. fUmele Cercurile dra
gostei șl înșerii negri, cunoscuta pu
blicului din țara noastră șl apreciate 
ca opere semnificative pentru pre
ocupările creatorilor de filmo din 
R. P. Bulgaria.

★

începlnd do azi, pe ecrane rulează 
noul ulm românesc Sflnla Tereza șl

de sub ocupația hltlcrlstă — e inter
pretat de Ion Dlchlseanu, Peter 
Paulhoffe-, Reka Nagy, Comei Co- 
man, VasLle Nlțulescu, Zcphl Alșec 
(Imaginea -- Nicolao Gtrardl : muzica 
— Temlstocle Popa ; decoruri și cos
tume — Nicolao Drigan)..

Celelalte noutăți ale repertoriului 
gini :

• Satul mi
țlo
lui _ _ _„_____ ___ _
eroismului patrioțllbr vietnamezi In 
lupta împotriva agresiunii Imperia- 
lLste. în distribuție : Lom Toi, Tlie 
Anh, Ho Truong ș. a. ,

0 Gentlemenii norocului — pro
ducție a studiourilor „Mosfilm", in 
regia lui Aleksandr Serii - Comedie

_—il meu, patria mea — produc- 
a studiourilor din Hanoi, In regta 
Bui Dinh Hac. Film consacrat 

eroismului patrioțllbr vietnamezi In 
lupta împotriva agresiunii Imperia-

Anh, Ho Truong
0 Gentlemenii

__  cu caracter 
arheologic, etnografic șt1 artistic 
pe caro “ ’" 
muzeele locale. Midi _____
Ișl propun ca cercetările șl ac
țiunile lor să se desfășoare or
ganizat, pe bază de întruniri 
periodice In sesiuni de comuni
cări științifice.

să le conserve prin
------ Istorlep

deeva ele.
o Tora 1 Tora I Tora 1 — producție 

a studiourilor americane, In regla lut 
Richard Fleischer (pentru secvențele 
Japoneze, regizori : Toshlo Masuda, 
KlnJ! Fukasaku). Reconstituire a 
atacului de la Pearl Harbour. Cu 
Martin Balsam, Soy Yanumun, 
J. Cotten etc.

Noi unități 
comerciale

în centrul civic nl comunei
Roșiori a fost dat în folosință 
un supcrmogazln. Noua unitate 
comercială, realizată după un 
proiect al Institutului județean 
de proiectări, este compusă din 
raioane de textile, confecții, tri
cotaje. încălțăminte, obiecte de 
marochinerie și mercerie, libră
rie, un magazin de produse 
metalo-chlmlce și ■ un resrau- 
rant-bufet.

Prin, grija edililor, noul su- 
permagnzln, . bine aprovizionat, 
a fost dotat cu mobilier șl per
sonal de specialitate. Asemenea 
unități vor fi construite și In 
alte cqmune ale județului.

Răcitor auto
întreprinderea Județeană 

Industrie locală Tg. Jiu a 
, llzat un răcitor auto cu o ca

pacitate de 40 litri. Avlnd o 
înălțime de numai 400 mm, o 
lungime da 470 șl lățimea de 
480 mm, râcltorul produs ia 
Tg. Jiu începe în orice portba
gaj de autoturism. Datorîtj ca
lităților izotermtee, el menține 
o temperatură de 4—5 grade, 
cu numai 1.5 Irg gheață pen
tru 24 de ore.

ne spune to-

a-.

iă;.
• tț

i
i

mărlm sectorul zootehnic, 
la 
de

Alex. MUREȘAN J 
corespondentul „Scînîeii*

(Urmare din pag. I) Expoziții
Vernisajul „Expoziției 

de sculptură 
’In aer liber. Măgura '72
BUZĂU (Corespondentul ,,-Sdnteir, 

M. Bâzu). — Duminică 3 septembrie, 
tabăra de sculptură de la Măgura, 
județul Buzău, și-n Încetat activitatea, 
odată cu vernisajul expoziției in aer 
liber, ediția 1872. Cei 1(1 sculptori ve
nit! In acest an au lucrat, conform 
tradiției, timp de o lună de zile, a- 
dăuglnd alte opere celor 32 existente 
de la edițiile anterioare. Acest muzeu 
In devenire aduce in plastica româ
nească contemporană o notă aparte 
de inedit șl frumusețe. i

La vernisajul expoziției din acest 
an, cuvlntnl de deschidere a fost 

ivarășul Ion Slrbu, prlm- 
Comlteiului Județean Bu-

; țc". Abia In clipă aceea am' Teremla Mică, Sinnlcolaul 
: observat că In biroul său se Mare. La ultimul meci ju- 

gătesc expuse numeroase cat „acasă" au venit peste 
diplome șl felurite cupa de rl MO de oameni po s'.ar 
cristal, do bronz, de nichel dion. în 1IK0 am cucerit Io 

1 eloxat și do alamă, stegur." 
1 ’ ..................................

pOrtaiiță aid la Nerău, este 
ceapa. Anul trecut, 170 hec
tare cultivate cu ceapă bu 
adus un venit do peste 3 i 
milioane lei. La aceasta 

li_.,ite 100 hec- ‘ 
Iță do vie și cui- 

griu, porumb, 
flOarea-soarelul, sfeclă do 
zahăr, toate la un. loc În
avuțind in flecare ah coo
perativa cu peste ÎS mlli- 
bsne leL

După rele do rnâl sus 
— fiindcă, de fapt, ele 
tatwtllule > lucrul Cel mâl 
Important — Îngăduit să-ml 
fie a vorbi despre... 
sport Șl lată de ce : 
dlscuilnd cu președintele 

' Iosif Demeter despre per
spectivă dezvoltării coope
rativei din Nerău, interlo
cutorul meu s-s exprima: 
in cel mal tipic limbaj 
sportiv : ..singuri ridicăm 
ștacheta ,ș: Încercăm să â- 
jungem la noi performau-

scroafe. Anul, aici sa ru
lează un efectiv do 12 mil 

. do porci. Anul trecut, acest 
sector important a adus 
cooperativei un venit de 
peste 5 milioane lei.

O cultură Hlrela 1 se a- 
cardfl, dd asemenea, Im-

Demeter. A devenit prover
bială hotărirea șT tenacita
tea sa de a Înfăptui pînă 
Ia capăt hotăririJe adopta
te In cadrul adunărilor ge
nerale. Omul pare că nu 
cunoaște expresia „nu re 
poate" șl, ștlindu-I acciiată 
trăsătură de caracter, coo
peratorii Iți rei-untec in ,
el propriile virtuți gospo- milioane lei.
dăreștf șl 11 urmează cu -ebule adăugat 
conștiința unei perfecte J^ra cu viță de 
comuniuni de țeluri. diriie de griu

în anul trecut, coopera
torii au primit cite M iei 
In numeral- pentru flecare 
normă do lucru. Un amă
nunt ce trebuie relevat 
clnd vorbim despre munca 
unită a cooperatorilor din 
Nerău este tendința de 
specializare a cooperativei: 
cel de-ald șl-au Îndreptai 
atenția îndeosebi spre cl- 
teva sectoare și culturi de 
mare productivitate. Astfel, 
conllnulnd o veche și pres
tigioasă Îndeletnicire lo
cală, cooperatorii au profi
lat sectorul zootehnic nu
mai pe creșterea porcilor. 
Ari a crescătorie d« 5 C®0 
da‘ porci ți o matcă de 720

lețe triunghlullire, -plachete 
sportive ri fotografii.

— Cc-s eu trofeele as
tea 7 — am Întrebat.

— Slnt ale noastre. 
Le-am cucerit la diverse 
competiții™

Și ulte-așa am aflat că. 
deși are 47 de ani, Joșii 
Demcier a Jucat pe postul 
de ,-half centru” pînă In 
toamna anului trecut în 
echipa de fotbal „Recolta” 
a asociației sportive din 
Chd-ul cooperativei. Aso
ciația are 1E0 de membri.

încarc o glumă șl-i spun 
Iul Iosif Demeler :

— V-au primit In echipă 
fiindcă 'slnteți președinte...

— Da de unde ! răspunde 
el repede. In sport, ca ș! la 
muncă, hlcl. In Nerău, ran
gul n-are nici o însemnă
tate. Ita noi tot satul Iu
bește sportul. Cind avem 
mec! In campionatul jude
țean sosesc la Nerftu zeci 
de camioane eu onm®nl de 
la Cornloș, Tcremta Mare,

cul I pe țară in Cupa ti
nerelului de la sate. în 
IC'ffl) am Jurat chiar și In 
străinătate, la • Belgrad, cu 
echipa clubului „Slmbe- 
lld”. Drept ftâ vă spun, șl 
tui ca să mă Jăud, am fost 
cel mal bun Jucător de pe 
teren, doșl eram cel mai 
mic de statură șl cel mai... 
băirin. Strigau belgrădenli 
din aribune la mine „Hal 
dedo“, adică „hnl moșule Is.

închei, lntreblridu-1 : ,JȘI 
acum la ce înălțime veți 
ridica ștacheta 7“ Iosif De
meter răspunde : „Vrem să

Vrem să-l aducem oină 
capacitatea de 30 mil 
pord“.

Mă uit Încă o dală la 
cest om mic de stat, ames
tec neobișnuit de gravitate 
?1 de jovialitate, sănătos și 
energic, ș| mă plndesc că, 
cel puțin In Nerău. pro
verbiala buturugă mică arc 
un nume propriu. Numai 
că nu răstoarnă, ci umple 
carul marc.

diavolii (scenariul șl regla : Franclsc 
Munteanul a cirul premierii de gală 
a avut loc in preajma zilei do 23 Âu- 
gusl. După cum s-a mal anunțat, fil
mul — evocind un episod al luptei 
pentru eliberarea Ardealului de nord

Teatrul radiofonic
Teatrul radiofonic anunță t> nouă 

premieră astăzi, 4 septembrie. Este 
vorba de scenariul radiofonic „Ac
țiunea se complică” semnnt de Aurel 
Ccdorcahu. In distribuție Corado 
Negrennu. Glna Patriciii. .Castel Con
stantin. Mihal Nlculescu. Fory Elterle, 
M arcei Enescu, Mircea Șopti lid, Con
stantin Dlnulescu, Matei Gheorghiu. 
Regia de studio : Cringuța Manea ; 
regia muzicală Timus Alexandres- 
cu ; regla tehnică : Ing. Tatiana An
drelele ; regla artistică : Dan

rostit de tovarășul Ion Slrbu, prlm- 
secrelor al Comitetului Județean Bu
zău al P.C.R. în numele.Uniunii ar
tiștilor plastici a vorbit președintele 
uniunii, Brăduț Covaliu. Criticii de 
artă, artiștii, oamenii de cultură pre- 
zențl la vernisaj au avut aprecieri 
elogioase pentru lucrările realizate.

Sub egida Muzeului de artă din 
Cluj a ovul loc vernisajul expoziție! 
retrospective a pictorului Emil Cor
ne» (1898—1KB). care a trăit șl creat 
pe meleagurile Transilvaniei. Expo
ziția numără peste 2©0 de lucrări.
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TELESPECTATOR

LA OLIMPIADĂ

OAMENI

Farapadivfi urbanistica gdlfijeanfi

RUGBIFOTBAL

de altădată

egalitate,

ALTE ȘTIRI SPORTIVE

ÎN DIVIZIA B

Mesajul a fost primit cu un viu 
interes șl gubJțntat cu puiamice 
aplauze.

cescu.,, Doini de sau..

de fizionomia

mdndieneză** este cu totul nemulțumltohre.

aO&sw ■■ ■

>oțJl, o formație in ascensiune, 
itat multe lucruri frumoase, dar

corespondenta 
DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL.

• Jnlr-o deeiarâțîe Keuli re prezentării fler presei

,IntenUoncz tă abandonez înotul

L. Young

un derbi

anunțul efi intre 10 sep
ii noiembrie se va afla 
ia, la Skoplje, pentru a

„Mirele premiu0 de obstacole individual: ;L
„Ambasador".; X Ana Moore (An- 
ilro (S.l’.A.) pe „Stoopy". ■

o CIFRA 13 (nu numai se zice !) poarte unora 
ghinion, Iar altora... noroc. Pentallontend canadian 
George Skene, cu numărul de start 13, a căruț de 
pe cal în prima z! a concursului. Căderea taă s-a 
produs în fața unul fotograf care, cu această oca
zie, a realizai.», țea tnai frumoasă fotografie din 
cariera Șa.

handbal (Tuominen și 
pe lista <ofirtalilor ace stei 

— făcui vlnovațl de grave
«jmtee in cursul meciului Ungaria —'S.U.A. 

S-a constatat că in cursul 
i au condus doar cile...

kg : 1. —: S. Sekine (Japonia) : 2. — S. Ll| 
,_____._____ , „. B. Jacks (Anglia).fl J. P. Coche (Franța). -

nala la aceasta categorie s-a Încheiat almbfitâ spre miezul nopții. 
CĂLĂRIE.

G. Mnnclnelli (Italia) pe colul ,
glia) pe „Psalm"1 : 3. — N. Shapl

record mondial ,țl olimpic : 2.
Ylficr (Etiopia) mi"; 
ndu record olimpic.;-! 
metsie (R.D.G.) !'59"2. 
ShM’U’M/IR) ; 2. — V, 
(S.U.A.) 411 00’40".

IIA I.TERI'.. o
W,» kg 2. - 
gârla) .«S3 kg. — 
miezul nopții.

JU»O. o Catrg. 8®
(Coreea de sud).-;ăL —au art!_ _____ ....____ ,

șl suficiente de ordin tehnic și tactic. 
-,,Motorul", echipe! a fost dorința de a 
obține un rezultai pozitiv în fața re
prezentativei noastre, astăzi mult 
mal bine cotată pe plan inienaațlo- 
nal. Chiar și intr-un med amical.

Partida a plăcut. In general, publi
cului. în felul lor. „Ințeresante" nu 
fost chiar și ratările Iul Doini r-, Lu- 
_ ~_______2"'. ... bora de la 
poarta lui Mducanu. La pauză 1—1, 
prin golurile, din finalul reprizei,' 
înscrise de Hlcksrabergcr șl imediat TVmmkMimiAkl " A faurfn--;,nnfln eă 'Flf*

internaționale, Roland Matshea (R, D. 
situs următoarele : e-v ;»ua
de performanții. Cred, că voi tace aerisi lucru după 
campionatele mondiale, programate aniil Viitor la 
Belgrad". '

disputate simbăiă noaptea s-au 
te 111—80, Italia — Porto Rico

Ieri, în cea de-a șaptea zi a întrecerilor olimpice, și alțî 
sportivi români s-au aflai in concurs. Pini la închiderea primei 
edilii a ziarului rezultatele respective nu ne-au parvenit.

. B ■ | ( ... .s . >

;CU VOLKțBALTȘTH NOȘ
TRI ?; Iată o întrebare fireasca. ce' ne-am pus-o cu 
toții auzind (și vftzJnd I) infririgărea pe care au su
ferit-o in față echipei BrârillcL Progresul volei
baliștilor din „Țara lu!.... Pol<5“ este, după cum apre
ciază .«pcdalișUi. evident. .Ei au luptat- — remarca 
șl crainicul radiodifuziunii — cu o ambiție extraor
dinară. Toitișl. experiența și ■ pregătirea .-echipei, 
noastre ar fi trebuii să conteze serios ta stabilirea 
câștigătorului. Din păcate; comportarea’ ei la ..olim
piada

Seria a fit-a. C.F.R. Timișoara 
F.C. Bihor 0—0 ; Olimpia Oradea 
Olimpia Saîu Mare 1—î ; CXR. 
Arad — Politehnica Timișoara 3—2 ; 
Metrom Brașov — Chimia Făgăraș 
2—1 ; Gloria Bistrița — Minerul 
Anina 2—0 ; Corv1ni:i Hunedoara — 
Metalul D-obetn-Tumu Saverin 
2—1 ; Ml ncru' Bala Maț-o — fâed- 
troputero Craiova 3—1 : Metalurgis
tul Cuglr — C.S.M. Sibiu 0—0.

Cate», 83£M, kg : 1. . , L. JenSsen (Norvegia)
N. Ozlmek (Poionla) 107 5C0 kg ; 3. — G; Horvath (lln- 

■ Finala la aceasta categorie g-a Încheiat slmbătă spre

AUSTRIA 1-1

2-^-0: „ ........ ...... . ______
ani Serele navale Oltenița 
nrgovlșla — Chimia Hm.

■3

dirftfnd precipitarea, : 
irile brutale de viteză !

' 'aht (Făclie - 
fan- cal intr-adevgr !, 

două stele : una aibă. . 
și alta căruntă, in * 
său e marele Plern

Știința Bacău 3—1 ; î Dunărea Giur
giu — Politehnica Galați 4—1 ; Pro-' 
grasul București — Progresul BrSllâ 
0—0 ; Gloria Buzău — Delta Tulcea 
2—1; C.F.R. Pașcani — Metalul, 
București 2—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — ț 
0—0 ; C.S. 1 
Vllcea 0—0.

cu prăjina : „A tost Jnloăraă o nouă pagină 
.a oUctlnnuIul mondlâL SlmMtA, pe stadlo- 
îplc din MOnchen, pentru prima oară de la 
Jocurilor Olimpice modeme. Uliul In proba 
ură cu prăjina "n-a mal fost obținut da un 
In S.U.A, învingător ui a fost Woifgahg 
j (R. D..Germana), autorul unei excelențe 
anțe. Americanii -au dșl'jjat pentru prima 
eastă probă In anul 1G99 prin I-Ioyt și de 

J. O. și-au menținut Eu- 
da. sur in această probâ

Iul la valorificarea șî modelare® 
propriului său viitor.

Ședința festivă de deschidere a 
avut Ioc In nula Academiei de'ștl- 
ințe economice.

în numele Comitetului rwnân de 
organizare, și al Prezidiului Aca
demiei de științe ’sociale șl politice, 
tovarășul Manea M fin eseu a adre
sai un călduros cuvfat, de salut 
pertidpanțllor la cea de-a îll-a 
Conferință mondială de cercetare 
a viitorului, urind deplin succes 
îndeplinirii programului științific 
al reuniunii.

Tovarășul Manea Mănescu a dat 
citire mesajului adresat de pre
ședintele Consiliului de Stat ăl Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, parlici- 
pnnților“ la cea de-a ni-a^ Confe
rință mondială de cercetare a 
viitorului. - < ■ .

H SCRIMA. Rezultata din primul tur eliminatoriu al concursului de 
'rable pe ochii ...... .

Nteolne 1 v) — i 
’ vețta 12—4, Cub

8—5, Austria—Elveția II—0.
noastră s-a calificat in turneul final, 
gârlei șl U.R.S.S.

BPOI.O PE APA. Australia—BuJ," 
Cuba

(7 p), Cuba1 (0 p), ............... ...
Rezultate din grupa fruntașelor : R.F.G.—Italia 2—2.

H VOLEI. Masculin. Simbăta- noaptea : Buigacla — Polonia 3—2. teri :
R..D.G. — R.F.G. 3—0, Japonia — Brazilia 3—0 ; feminin — simbăîfi 

noaptea : Ungaria — Cehostovacln 3—2.

■ BASCHET. Ultimele două partide . .
terminat astfel : U.R.S.S. — Fllipine 111—Bă, Italia

71—31. Fruntașe In cele două grupe slut : S.U.A., Cuba, Brazilia (grupa 
A), U.RJ5.S., Iugoslavia, Italia. Porto Rico (grup® B). Rezultate de ieri : 
S.U.A. — Japonia 89—33, CeiToslovacia — Spania 74—70. Italia — Flll- 
plne 101—81.
feti ATLETISM. în cursul dimineții au avut loc. printre altele, callfică- 
u-3 rlle la triplu salt șl la înălțime ferneL Carol Corbu a Înregistrat al 
patrulea rezultat al calificărilor (16,51 rn). oslgurlndu-și accesul in 
faza decisivă, caro are toc astăzi după-amiază. Cel mal mullrâ sări' 
sovieticul Sancev (10.83 m). Baremul : 16,30 m. în mod neașteptat, prin
tre eliminați s-au aflat șl doi atlcți bine cotați : italianul Gentile (Ieri. 
16,04 m) șl cubanezul Perez Duenas (scuip, 15.72 m). La săritura in înăl
țime femei, baremul, a fost 1,70 m. Sun>rinzălor, l-au trecut — ralifl- 
clBdu-se.ded In finala ce va avea loc tot astăzi — 22 de ailele, prin
tre ele afltiuju-se șl Cornelia Popwwu. Roxana Vuteacu a sărit doar 
1,03 m. - . .
■■ BOX: Debutul ollmpîc ttl .greului" nostru Ion Alexe a avui toc ieri. 
■» Alese l-a In'-Unit pa pugillsiul maghiar Joszef Reger. Sportivul nos
tru, după o partidă bunii, a fost declarat învingător Ia puncte. El s-a 
caii'icni, rsni fel. In sferturile de finală. C. Grulcjscu a fost întrecut la 
puncte de cubanezul Rodrtguez.

H FOI BAL. R.F.G. — Mexic 1—1, .Ungaria — R.D.G. 2—0. Danemarca 
— Polonia 1—1,

altora (Dătcluteteu, Dragomirercu), 
diiuunovlțtli n-au gării (dar sc pare 
că hid n-nu căutat 1) mijloace să va
lorifice superioritatea și experiența 
mal bogată a liniei lor de ire’.-.der- 
turi. Da tilcl, un Joc anost, de uzură. 
Iu care ;r.’..".e‘.e!e s-rvi înscris, din ex
ploatarea unor greșeli elementare ale 
apărărilor. Scorul parfidal f 13—8 
(10—6) pentru Steaua. ■

în finalul partidei, dțiVa jucători-' 
din am bal e echipe s-au angajat șl in 
regretabile altercații „discrete”, greu 
de văzut, șl, ca atare, rămase nesanc- 

: țtonate do arbitrul D’EcleMla, lâslnd 
spectâtorllor Impresia ninară a depre
cierii acestei (allădaîă) mult gustate 
întllrilrl. r ' ’ ,

Partida dintre Sportul .studențesc șl 
Grivița roșie, desfășurată tot ieri in' 
C-apIudfl, f.-a încheiat la
10—10 (4—3).

Alte rezultate : Fonul — Rulmentul 
9—5 ; Universitatea Timișoara — Pre
cizia 56-0 ; C.S.M. Sibiu — Politeh
nica Iași 15—0; Știința Petroșani — 
C.S.M. Suceava 38—0.

TENIS, Năstase învingător. Tîriae 
înving, în torni II la Forest IIIU» — 
Pe terenurile de la Forest Hills1 au 
continuat Întrecerile campionatelor 
Internaționale „open" de tenis ale 
S.V.A., competiție în care sini an
grenați cei mal buni jucători din 
luine. Campionul romăn Ilie Năstaso
1- a tntHnit pa tcnlsnumul profesionist 
englez Roger Taylor pe care l-a În
vins In cinci seturi (7—5, 0—2, 6—7,
2— 6, 7—6). A fost una dintre cele 
mai spectaculoase partide ale zilei 
do rimbătă. După ce a elșUgat pri
mele dmsă seturi, Iile N listase, a

«scăzut ritfnulj’pcrmlțJndu-i jucătoru
lui englez o neașteptată revenire, in 
urma căreia a egalat scorul la 

. seturi. Ultimul sat a fost dramatic, 
victoria revenindu-i tenbmanulul 

‘ romăn in urma unui „tic-break1”.
Tot un .,tie-brealr“ a deds șl, re

zultatul intilniril dintre Ion Tiriac și 
cunoscutul jucător iugoslav Nikola 
Pillct." Țlrlac a avut conducerea de 
două ori la seturi, dar de flecare 

. dată jucătorul Iugoslav, dtnd dovadă 
de resurse ncbănulto/â reușit, să e- 
galeze. în final, Pîlici a cișllgat cu 
6—7, 6-4, 3—6, 7-5, 7-6.

FOTBAL. Miercuri, finala „Cupri 
Intercontinentale". Cunoscuta echipă 
argenUneână de fotbal „Indepen- 
dientea urmează ®ă susțină rnai 
multe Intîlniri-după Jocul progra
mat la 26 septembrie, la Amsterdam, 
în compania echipei olandeze Ajax 
(meciul, retur al finalei „Cupei in
tercontinentale”). Fotbaliștii nrgenll- 
nenl au în proiect jocuri în Grecia. 
Republica Arabă Egipt, Turcia șl 
Israel. După cum' se șlle, primul 
meci al finalei „Cupe! interconti
nentale” se va desfășura, la 6 sep
tembrie, la Buenua Âlres.

A luat ăpoâ euvîniul prof. Bert
rand de Jouvaid, președintele 
Comitetului permanent al confe
rințelor mondiale de cercetare a 
viitorului; președintele de onoare 
al conferinței, care, In numele 
partici^mțiter, a exprimat mulțu
miri președintelui Consiliului de 
Stat al țării noastre pentru mesa
jul adresat conferinței.

Partlclpanțil la lucrări au fost 
salutați apoi de directorul gene
ral adjunct al UNESCO, Mahdi 
Elmondjra, rare a transmis con
ferinței urări de succes din partea 
directorului general al UNESCO, 
Renă Mahcu.

' Lucrările .conferinței wr conti
nua la București, timp de opt zile, 
în ședințe plenare, precum .. și In 
14 grupe de lucru.'Vor fi organi
zate; de astancntxî, mese rotunde, 
precum și; o expoziție < Intefiiațlo- 
nală de literatură despre viitor.

Interesantă pentru r.oî, fiindcă 
acolo concurează triplusaltlslul 
Carol Corbu. Săriturile din 
calificări pentru finala ce va 
nvea loc luni, In ora 15, slnt un 
fel de formalitaie pentru ași. 
Frontiera baremului de 16,20 e 

■depășită cu ușurință : brelimel 
(RJD.G.) — 16,57 nu, Carol Cor
bu (România) — 16,01 m. în 
cealaltă serie, Victor Saneev 
(U.lt.S.S,) forțează puțin, plnfl 
la 16,(3 nu însă țin neapărat 
Bă subliniez, ca o continuare la 
ceea ce scrlncsi'm desiire ugan- 
dezul John Akii-Bua, azi cele
bru, că un african pătrunde ți 
Iii această probă de mare teh
nicitate, cum e triplul-salL II 
cheamă Mnnsor’ Dla șl repre
zintă Senegalul. .SârUiirilc lui 
au măsurat 16,05 nu, (tar, cu 
siguranță, ele nu Înseamnă li
mite poslbillULțllor Benegnle- 
znlul. Prin urmare, finala va 
fi grea pentru europeni™

Despre finala la 800 m femei, 
pe- care o așteptam aid — ca 
șl dv„ desigur — cu mara ne
răbdare, acum. cirul s-n termi
nat (nădăjduise- că ați urmă- 
rlt-o pe „micul ecran”), ce aș 
putea ®ă spun. Speranțele 
noastre au fost mari, Be pare 
mult mai mart declt forțele 
reale pentru această cursă 
olimpică ale Rene! Șllal. Locul 
6, ocupai de ea, apare, aș zice, 
normal fețft 
cursei.... Victoria recordmanei 
mondiala, vest-germana Hllde 
Falck, est® flrcică șl1 me
ritată.

Valerin M1ROOTSCV

Printre cel din salul olim
pic nre mereu succes referi
rea prlvindu-i pe români care, 
in proba discobolelor, nr 
dori din tot sufletul eă în
vingă... Argentina I La drept 
vorbind, pentru no! șl-a cam 
uzat ascuțișul, Insă nu te poți 
stflplnl să nu ztmbețll pentru 
a sula oară cîiid țl-o plasează 
vreun sud-amerlcan șt iți mal 
face și eu ochiul. Spre știința 
lui Menls, ce va zbura abia 
mîlne in direcția MQr.chcnu- 
lul, trebuie să scriu că aici 
este așteptată de către români 
ca o rudă de gradul I. A- 

cu Me- 
îi Lla 
jmrUel- 
sperun- 

, de aici,
Argentina seamănă în- 

■eL„ cu He!de Iloaen-

laiâ-l pe ugondezul John Akii-Bua îndrepiindu-se ,£pre 
tiflul olimpic .ți...* spre un nou record mondial la 400 m 
garduri : 47”8210O. Chiar-dacă, sâ zicem, victoria lui 
nu ss înscrie ca o mare surpriză, a impresionat în mod 
cu totul deosebit maniera categorică In care și-a foite- 
cui toți adversarii, Intre care s-a aflai campionul olimpic 
de la Mexico și recordmanul (pînă acum, firește I) al-pro

bei, englezul David Hemery.

ppeimția. Acum ui
>..,a r.lmâjî în Ikuupi'._ ___ __ _ __ ____
■'*«, «-.«.J

s InvînsStoarea în»proha "flb’ sărituri ide Ia 'plat-', 
formă, suedeza Ulrika ~ Knape, este In! Virată"de ’ 
17 ani. Ea 'este elevă și «rto‘ originară din orașul 
Găleborg. Ulrtka Knape s-a antrenat în ultimul 
Hnip în S.b.l.

o DOI ârbitri finlandezi de
Reppo) au foit excluși de i 
olimpiade, deoarece 8-rtu 
greșeli 1. .... ...i ...
In urma unei anchete r - 
acestui an ce! doi arbitri
3 meciuri. Desigur, tnsuficlchl pentru a putea oficia 
un turneu de o asemenea anvergura.

. «OMăMM
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I

.1

__  r CRAIOVA (Prin 
telefon). — D® 

,___ .. w_______ multă vreme urî
oraș din provincie, 
cum se spune, nu

O* a găzduit - o intll-
nins internațională 

-O - lnterțări ta nivelul
— . primelor reprezen

tative' de fotbal. 
Cralovel l-a revenit cinstea de a fi, 
acum, în acest început de sezon in
ternațional, gazda unul joc la ase
menea nivel. Faptul a produs un viu 
interes nu numai în orașul de’ pa 
malul Jindul, ci și In localitățile nuri 
apropiate sau mai îndepărtate, O 
restrinsă anchetă in rinduftie miilor 
de spectatori prezențl în tribunele 
stadionului cralovean ne-a-arătal că- 
Imensa majoritate a aetstora erau 
atrași ad mai cu scamă de prezența 
echipei naționale a României, care nu 
șl-a pierdut creditul In fața auporie- 
rîlw săi, chiar dacă a ratat califi
carea în turneu! final ’ al campiona
tului european. Dar mîlne', poimtine, 
încep preliminariile j^nondialeto”” și 
la foibal istoria nu are trecere în 
fata suporterilor.

Pentru antrenorii color două repre
zentative, ca de altfel șl .pentru ju
cătorii respectiv!, meciul de la Cra- 
tovn avea valoarea testului decisiv in 
vederea sezonului oficial. în ce ne 
privește, „problemele." su fost și- râ- 
min canțonete —' șl -după- această m- 
tUnire — in zonele fundașului cen
tral dreapta, atacantului central 
dreapta și aripii Bttngi. Soluția Săt- 
mfirennu — de pildă — nu interesează. 
Indiferent de rantlamenttil acestuia

runcarea discului — 
nta, Carmen lonescu 
Manollu pe lista de 
pere — e o probă a 
țelor pentru noi cel 
iar / ifȚiț 
tr-un fel 
dal-.l.

Dacă ’ Ia jocuri, Shnne 
Gould c sinonimă cu nntațla 
feminină, aixri Rosendahl In; 
seantnă alleUinaul feminin. 
Cu bluză cenușie, pantalon 
cmușlis, ciorapi îtufi alb-roșil, 
cam uzați (eelebrii ciorapi 
ce-I poartă ca aducători de 
noroc), ltașendhal are o fi
gură serioasă, puțin îmbie
toare la Un interviu. - îmi 
încerc norocul. Răspuns:
— Chiar vreți să mft obligați 
la un interviu* pe fiecare trei 
metri de drum 7 —■ De ce nu 
stal In satul fetelor ? Acolo 
scapi de interviul bărbaților !
— ii zic. Surida, o clipă, apoi 
se încruntă, totuși, hui răspun-1 
de : — Fiindcă' m-am plictisit 
de moarte acolo. Și apoi, am 
și eu dreptul : ă-riii văd logod- j 
nîcul

A doua duminică a ediției Ju
biliare. aduce in prim-plan, 
printre vedetele zilei, pe vechiul 

' nostru prieten și colaborator 
patruped. De-a lungul unui 
parcurs, Împăhal cu obstacole 

■ de marlmâ dificultate, edlufi 
din toate zările au, eiotaat cu 
grafie ți forță, inclntind privi
rile celor prezenli ip tribune 
sau în Jafa televizoarelor. Fără 
a ignora meritele călăreților, 
trebuie să recunoaștem cd ro
lul principal ir. acest spectacol, 
all! pe plan sportiv cit și ca 
amblar.fiî" esleticJ, rccine distin
selor personalități cabaline. 
Simpla apariție a unor exem
plare ca Haiti — superb armă
sar pag, cu coamă și coadă oxi
genate, condus df elvețianul 
Hăuri — sau a excelmtului sfi- 
rltor Sloppy, cu Neal Shapiro 
in șa, e de natură să stirnească 
admirația tribunelor.

Șl ce interesant este să-i urr! 
mărești Ha -lucru pe acești ătleji 
potcoffiți, cu. denumiri care da 
care mai originale I Sloopy, fi
indcă tocmai l-am pomenii, iri- 
seamtui corăbioară ; efad il tșeți 

‘lupiln'd vitejește cu citregle 
calculată a Iraaoului, ai rice că 
namely i se potrivește de mi
nune.,. Dimpotrivă, Shoeman 
(Cismartil) nu merge'deloc ca o 
cizmă ; dacă, totuși, el acums- 
leasă 24 do puncte penalizare, 
vina este mei degrabă a jo
cheului^. Din clnd in cină, p- 
®«n de-a face cu cile un ca
racter map năzuros : Rentele, 
de pildă, refuză cu îftddrâinițfe 
să treacă oxerul, fi conducător 
Tul tău e nevoit ii se retragă 
din , competifia, nu iute -taai 
inainle de a-l convinge pe w- 
efipăținal la o săritură de adfcț. 
Comentariul celor doi specld- 
Uțtl, Felix, și CrMian Topestfu, 
remarcă cu aplomb rolul edp- 
caUb 'al acestui procedeu : căiții 
învață că n-are voie să o io 
razna așa, cbtd ii abale !- J 

lată ce chibzuit procedează 
Tic-Tac, pur rings englezesc, 
purtind culorile Sp-aniei : iatăjl 
cum Iți potrivește elanul înain
tea flecârul salt, șterginrl bara 
din zbor, ca un veritabil cam
pion al lucrului de-asupra șta
chetei, cvitlnd precipitarea, 
tehimhdi b;
lată-l și pe Easter L, 
de Pofli), 
breaz, cu 
pe frunte, 
Călărefjil.
D’Inzeo, unul din corifeii probei 
In ultimul sfert de veac. Calul, e 
tlnăr, are abia 8 ani. Omul se 
apropie de M fi reflexele sale 
nu mal au. elasticitatea de altS- 
dat&. Cu penalizările acumulate, 
ei nu vor-intra, desigur, printre 
premianfl — dar aderarafii spor- 
tfiți nu-fi fac inimă rea pentru 
un Insucces, fie chiar șl de pro
porții... Cal șt călăreț se îndreap
tă spre ieșire în aplauzele publi
cului, păsMnd, evident, cele mâl 
buna relații. Calul va căpăta 
probabil, in toc de medalie, țin 
premiu de consolare sub . forma 
unei bucățele da îahăr sauta 
unul biscuit special cu inscripția 
„MSnchen, 1S72“. Aud câ orga
nizatorii s-au fjir.dit ji la arț&J

Dan DEȘLIU

Duminică s-au desȘite Ia Bufti- 
”; fești lucrările celei de-a ÎII-a 
1" Conferințe mondiale de cercetare 

a viitorului.. -
< Această prestigioasă snanifestara 
fi Științifică mondiala se desfășoară 

sub înaltul patronaj al președin
ți telul Consiliului de Stat al Repu-
■ Micii Socialiste Roniftnia, tovară

șul Nlcotae Ceaușescu.
: Cea de-a Hf-a Conferință man-
J dialft de cercetare a vii torului , re

unește peste 400 de partlcipanțl 
— oameni de știință de renume, 
profesori șl cercetători din 39 da 

l țări, care timp de opt rile, vor 
dezbate un mare număr de lucrări

■ de specialitate. Conferința mon-ț
J diolă de la București are ca temă . 
! „Viitorul comun al oamenilor".

Ea prilejuiește ample dezbateri si 
BChlmburl de păreri asupra prln-

I cipalelor probleme de prognoză 
economică, tehnică, soctal-politlcă, 
culturală ete. din lumea contem
porană, relevînd contribuția omu-

Romănfa (Irthiciuc 4 v, Budahazi 3 v, Vinillă 3 v, 
arta 11—3 ; U.R.S.S. — Anglia 10—0, R.F.G. — El- 
I.U.A. 9—7, Polonia' Austria" 12—4. în turul urmă- 

■Românta 9—3, Potenta—R.F.G. 11—3, Franța—Cuta 
lntrednd apoi Franța (cu 9—1). echipa 

ituri de echipele ItaUel, Un-

--....     ..ulgariaRomania—Olanda 5—5. 
Spania 4—3. Ctasamontu! -pentru locurile 7—12 f Olanda

România (5 p), Spania (4 p). Bulgaria. Australia.

ce r.e 
și- ră- 

ista in-
ii'-'ecn-, ț

să
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ELIBERAREA A TREI

VIETNAMUL DE SUD INCEPÎND DE LUNI

iBernice sîacm ale paîrMor 
în arterea - gonnlor:

- y ’ / ’ , ' țj " rj ( ; -J “

VIETNAMUL DE SUD 3 (Ațjcrpres). — Unltâfi ale Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sad an IanT 
sat in ultimele f48 de ore puternice atacuri Împotrivă 
porțiunii nordice a perimetrului de apărare a Salgonulul.

O unitate a armatei salgoneze, al- 
eătullă din 500 oameni a căzut In
tr-o ambuscadă organizată de pa- 
irioțl Ia 56 km nord de Saigon, in 
apropierea șoselei caro leagă capi
tala sud-vlelnameză de An Loc. 
Țoale Încercările armatei .saigoneze, 
care a fost sprijinită de aviația 
S.U.A., de a face joncțiunea cu u- 
nltatea Încercuită au eșuai. Potrivit 
unor surse apropiate comandamentu
lui american de la, Saigon, citate de 
agenția U.P.I., în luptă și-au pierdut

R, D. VIETNAM

viața aproximativ 2OT militari salRO- 
nezl. In tentativa de a respinge ofen
siva forțelor ‘F.N.E. din această zonă, 
avioanele americane B-52au efectuat 
in cursul nopții de almbătă spre 
duminică mal multe raiduri de bom
bardament

Lupte grele s-au dat ln ..ultimele 
două zile și ln zonele localităților 
Que Son șl Quang Tri, situate ln 
partea do nord a .teritoriului ■ sud- 
vietnamez.

a feroviarilor italieni
ROMA 3 (Agerpres). — Cele trei 

mari uniuni sindicate italiene din 
sectorul căilor ferate ,au anunțat câ, 
Incepind de luni, vor declanșa o 
grevă generală de 24 de.ore, trans
mite agenția U.P.I.

In sprijinul revendicărilor lor, cei 
216 COT de sindicaliști feroviari ita
lieni nu hotărlt, de asemenea, orga
nizarea 'unei serii de greve regio
nale, pa termen scurt. In perioada 
10—17 septembrie.

Un purtător de fiuvlnt sindicul n 
precizat că negocierile desfășurate 
plnă In prezent InL-c guvern șj sin
dicate nu nu dus in rezolvarea de
plină n cererilor formulate de mun
citorii feroviari.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

SANTIAGO DE CHILE |

TUNELUL DE SUB 
CANALUL MINECII

HANOI 3 (Agerpres). — Direcția 
puliticâ a Armatei populare viet
nameze, pornind de la politica uma
nitară a guvernului R. D. Vietnam, 
a emis un ordin privind eliberarea 
a trei piloțl americani luați prizo
nieri In timpul raidurilor aviației 
S.U.A. asupra R. D. Vietnam, Infor
mează agenția V.N.A.

Intr-o declarație dată publicității 
ln legătura cu acest act, un repre
zentanți al Ministerului de Externe 
al Q. D. Vietnam a relevat că pilojll 
americani luați prizonieri in R.D. 
Vietnam ar fl avut1 posibilitatea (ă 
ee ’reîntoarcă mal devreme In ‘ sinul 
familiilor lor, dacă guvernul-S.U.A.

PIIOȚI AMERICANI
ar fi răspuns pozitiv la propunerile 
In șapte puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud șl ar fl pus ca
păt războiului pentru.a -fl instaurată 
pacea ln Vietnam. .

Agenția V.N.A. anunță câ unități 
antiaeriene ale Armatei jxipulnre 
vietnameze au doborit la 2 septem
brie alte cinci avioane . americane 
care efectuau raiduri ■ de bombarda
ment asupra R» D. Vietnam. în felul 
acesta, - numărul aparatelor de zbor 
pierduteJde S.U.A. In timpul misiu
nilor agresive - deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam se ridică la 3 674.

j EXPOZIJIE DE ARTĂ
| POPULARĂ

J ROMÂNEASCĂ

ÎN APĂRAREA PROCESULUI 
CONSTITUȚIONAL CHILIAN

Apelul Comitetului Executiv National al Unltâ|ll Populare 
■’ i - ! - -' I ' '

SANTIAGO DE CIULE 3. — Co
respondentul nostru, E. Pop,- trans
mite : Comitetul Executlv NațJorwil ăl 
Unității Populare a dat publicității o 
declarație ln care deaunțâ acțiunile 
și provocările elementelor de dreapta 
împotriva regimului președintelui 
Allende.

In declarație sa menționează câ 
forțe de dreapta urzesc planuri prin 
care urmăresc, ln ințelegerc cu 
cercuri financiare străine, Bă lovească 
ln guvernul tării, constituțional și le
gal, guvern care nu are declt vina de 
a. fi făcut Rgpubllca, Gliile mal chl-, 
JfanA dedț teri,' fțâdruta P.'Țl Irani-' 
format lnîr-o patrie mâl liberă, mai 
riranocra’ic-fl șl avansată. .

Unitatea Populară cheamă, In aces
te zile ‘dnd se remarcă o recrudes-
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eență a acUyiU|il dreptei, la mobili
zarea , tuturor partidelor populare și 
democratice, la o poziție activă și 
holăriță pentru a apăra, in cadrul 
legii, prin toate mijloacele necesare, 
continuitatea procesului conslltuțlo- 
nal chilian și a schimbărilor profunde 
pe care le necesită soci etateaciiillanS.

Unitatea Populară adresează lin 
apel cetățenilor să se adune la San
tiago șl in Întreaga țară pentru a 
participa la marșul’ de la 4 septem
brie — ziua cetei de-a doua aniver
sări-a-Instaurării guvernului do Uni
tate Populara, pent.ni a reșptagc ,ac- 

. tlyltatea elementelor ședițl.oaâe“JI, 
acorde Întregul sprijin guvernului le
gitim al republicii, președintelui con
stituțional al țării, Salvador Allende, 
demonstzind astfel forța nestăvilită a 
unui stat dtiUan.denin șl suveran.

ORIENTUL APROPIAT
©'’Comitetul Executiv al Organiza

ției pentru Elibcraroa Palestinei va 
începe luni la Damasc o acrie de reu- _
niunl, sub conducerea lui Yasser ln. Uniunea, Sovietică. După cum
Arafat, președintele comitetului, in1- știe, Gunnar Jarring a conferit,Ararat, președintele comitetului, in
formează ziarul „Al Ahram“. Printre 
problemele ce vor II dezbătute figu
rează divergențele gurvenlte Intre 
unde organizații de rezistență, pre
cum șl pregătirea reuniunii Consiliu
lui național palesllnean, care urmează 
să albă loc iâ octombrie la Cairo.

o Gunnar Jarring, reprezentantul 
speciăl al secretarului genera! ni 
oIn.U. Ln Orientul Apropiat, a pâ-

f

răs!,l simbătă Geneva. IndrepUndu-re 
spre Moscova,- pentru a-și relua 
misiunea de ambasador al Suediei 
" “ ’ "" ”

______ _____ _ conferit, ln 
1. septembrie,- cu ministrul de, exter
ne egiptean, Murad Gbaleb.

• Ln Beirut-a avut Ioc o Intllnlro 
InL-c Saeb Salam, primul ministru al 
Libanului, ®i Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al^Or- 
ganizațiel' pentru 'Eliberarea Palesti
nei. Yasser . Arafnt l-a’. Informat pe 
primul mlnLsiru libanez despre rezul
tatele vizitelor» sale in Uniunea So
vietică, Tunisia, Algeria șl Libia.

/
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„Cel trei Z“ reprezintă o expresie 
pe care am lntllnit-o ln puțină vre
me după începutul călătoriei In Re
publica Zair. Gazdele ml-au dezvă
luit îndată șl semnlficaVa : Zair — 
țara, ZaLr — fluviul ce dă numele 
acestui- tlnflr stat, african șl Zair — 
moneda națională. O „carie da vi
zită*, aș spune, .cu care zalrer.il. se 
recomandă cuprinzător. Căci repor
terul pornit eu facă cunoștință cu 
noi meleaguri ți oameni va desco
peri alei un popor harnic și hoțărll 
să înainteze, aidoma fluviului, pe 
calea unei dezvoltări libere, de sine 
stătătoare.

StriMtlnd în lung șl ln lat vastul 
teritoriu al Zairului -- unde natura 
se Înfățișează In felurite Ipostaze, de 
1a risipa de clorofilă a nesflrșitclor 
savane ș! păduri ecuatoriale, pînfi la 
piruetele înalte, denudate ale mun
ților vulcanici — am fost Impresio
nat de ampla mobilizare a efortu
rilor creatoare ale Întregii națiuni 
znlreze.

Cu o civilizație străveche, cuncra- 
clnd o Istorie învolburată, de-n lun
gul căreia n suferit din greu de pe 
urma stăplnlrll colonialiste, poporiil 
zalrez țl-n cucerit Independența de 
stat la 30 Iunie 1SOT. Datorita unelti
rilor unor forțe reacționare din in
teriorul șl din afara țării, potrlvnl- 
C-C ■' raj; FS’S ■
provocat și 
șl Ii a osul 
tembele - lt_„-----—
preluată de generalul Mobutu Șese 
Seko, se poate vorbi despre o peri
oadă amplă, constantă de eforturi 
îndreptate spre consolidarea Inde
pendenței șl realizarea de adinei 
prefaceri In viața țării- „Zairul la 
muncă* constituie azi o deviză na
țională. consacrată de cuvlntul In

Inga, lingă portul Matadl, unde ee 
înalță^ o Impozantă hidrocentrală pa 
fluviul Zair, sail Ln Maluku, nu de
parte de .Kinshasa, upde a intrat pe 
șăntter un măre combinat siderur
gic. „ Pulsul muncii se resimte pe 
cimpurlte plantate cu arbori de ca
fea șt" de" ceai, sau ln .zonele- unde 
se valorifică bumbacul el uleiul de 
palmier. De pe-planșetele protestan
ților. am notat clteva repere alo rea
lizărilor viitoare : construirea, unul

rate Intre Lubumbnshi ■ și Matadl, 
pentru , transportul minereurilor, 
dezvoltarea Infrastructurii rutiere,

se valorifică bumbacul țl uleiul 
palmier. De pe planșetele profet 
țlior. am notat clteva r 
llZZiril’.. >!>.’. HI, ■ ......... ........
nou port — Banana, a unei căi fe-

pentru , transportul 
dezvoltarea Infrastru1

clorofilă a nesflrșilelor 
șl păduri ecuatoriale, pinfl la 
e (nalte, danudate ale mtin-

progresului șl dezvoltării, care au 
ivcenr. șl Întreținut Instabilitatea 

‘ politic, abia după 24 no- 
gra, clnd clrfnn țarii a fost

Îndreptate spre 
pendențel ijhi

muncă* constituie azi o deviză na
țională. consacrată de cuvlntul In 
ftmba lingala „salongo* (dragoste de

prilejul, In 
id Zairul în

muncă).
Am avut da multe ori 

timpul călătoriei, să văi 
haine de lucru. în Shoba, vestita ce
tate a cuprului șl cobaltului, vlzltînd 
uzinele ■ GECAMINES, transferate 
Integral' din mînn capitalului străin 
tn proprietatea statului zalrez, la

ÎNȘEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

mal ales In zonele agricole, ln ve
derea susținerii politicii de dezvol
tare armonioasă, echilibrată, a tutu
ror regiunilor țării.

Pretutindeni am lntlinit aceeași ri
dicată temperatură a muncii, același 
climat de eforturi constructive, re
zultat al politicii guvernului de na
ționalizări, de desprindere a nvuți-' 
Ilor naționale din rețeaua monopolu
rilor străine șl folosirea lor ln slujba 
progresului țării. Este semnificativ 
in acest sens că statul zalrez con
trolează" peste 73 la sută din totalul 
mijloacelor de producție. Dezvol
tarea potrivit intereselor naționale 
sintetizează sensul aciuai al între
gului ansamblu de activități șl preo
cupări economice, din Zair.

Cunoașterea realizărilor obținute 
de poporul zâlrez. In toate ddjne- 
nllle vieții materiale șl spirituale nil 
poate genera declt sentimente de 
prețuire vizitatorului român, care se 
simte aici printre prieteni: Nu In— 
Umplător, printre primele cuvinte pe 
care le-am învățat jn limba lingala, 
nuilndu-l rostit foarte frecvent, a 
fost „monlnga', adică prieten *s'.- 
tr-ndevăr. în cursul călătoriei o- 
venm să mă conving că Intre Zair

I In sala de expoziții a l/nlcer- 
sltă'lii din Santiago de Chile a 
avut lac inaugurarea unei expo- ț 
rijli de artă populară româneai- i 
cd. La deschiderea'acestei mani- 1 
festărl culturale a fost de față l 
sofia președintelui Republicii, 
drierisia Bussi Allende. Au fost ț 
prezenta, de asemenea, cunoscu- l

i te personalități ale vlefll ruliu- 1 
I’ .ral-artistice din Santiago de • i 

Chile,, ztarifti. A participat Va- 
sile Pumitrescu," ambasadorul, ț 
României ln Republica Chile. 1 
aCuprlnzlnd piese care reflectă ' J

i bogăția, varietatea ți sensurile l 
1 profunde ale artei populare din i 
ț fara noastră, erporifia se bucură ) 

de un mare succes. * l

SUVERANITATEA NAȚIONALA Șl INDEPENDENȚA ECONOMICĂ . 
OBIECTIVE CENTRALE ALE REVOLUȚIEI PERUANE

Transformările sodal-economice care se desfâșo-arâ în prezent în Peru schimbfi radical caracterul socie-II Uirșt VI IIIUI IIW ir.1.' VVIIțJ III v» a i ■ aai ■ «a>i v n w ■ ■<>" » > — > ~

I6jii ți economici peruane — a declarat la cea do-a 50-a aniversare a gârzii naționale președintele Juan
Velasco Alvarado. „în cei trei ani, de cînd se afl& la conducerea țârii, actualul guvern și-a dovedit preo
cuparea pentru apfirgrea suveranrfâfii '—---- ------------------------"--J------- r_ t>—
desfâșoarâ acum reforma agrari, se întâreșlo sectorul . - 7 .
muncitorilor asupra Întreprinderilor și instituțiilor privind distribuirea venitului național, a arâtat pre
ședintele. Amploarea acestor reforme, diversitatea schimbărilor structurale — a subliniat el — dau re
voluției peruane un caracter ireversibil. în fotografie : Mii de cotâțeni ai capitalei peruane demonstrea

ză ln favoarea reformei agrare și a trecerii bogățiilor naturale sub conlroiul statului.

naționale și asigurarea independenței economice. în Peru se 
dâreșta sectorul de stat In industrie ți se realizeazâ controlul

Da 30 septembrie 1972 urmea
ză să-se semneze’prima con
venție franco-brilanlcă ce va 
defini ln linii mari , condițiile 
de realizare șl finanțare ale 
proiectatului 'Tunel sub Canalul 
Minccii. Se apreciază că pri
mele- buldozere vor Începe st 
acționeze’k» mijlocul anului vii
tor, Întreaga construcție urmlnd 
a fi dată in e.xploatare.In , IBM.

Lucrarea va comporta, po
trivit proiectelor, un ansam
blu constituit din două tu
nete paratele (avlnd die o li
nie ferată) șl diametrul de 6,K) 
m.'.Din cel 52' km, dt măsoară 
tunetele, 33 km vor trece pe 
sub - apă. Va exista încă 
o galerie do serviciu care va 
face joncțiunea cu tunelele 
principale, destinată întreține
rii lor ’ și, !n razuri. extreme, 
evacuării pa.sagerilor. Pe ca
lea ferată submarină, "ce \’a fl 
electrificată, vor circula atit 
trenuri Internaționale, dt ți 
trenurl-navelfi- care vor tans- 
porla ți autovehicule. Durata 
de traversare" va fl de 30 mi
nute cu o viteză medie de 140 
km pe 'Oră, Iar dirijarea‘circu
lației vn fi Încredințată ma
șinilor electronice.

PAZA CONTRA POLUĂRII
Un profesor de la Universi

tatea Kyodo, din Japonia, ■ 
construit o ’Instalație care per
mite detectarea oricăror Im
purități Împrăștiate de vapoare 
în mări și oceane, nu departe 
do coaste. Potrivit legilor ln 
vigoare ln Japonia, este inter
zisă aruncarea de, gunoaie in 
mare, pe o distanță de 02 km 
de Ia țărm. Aparatul, veritabil 
paznic cu rază lungă de' acțiune 
împotriva poluării, construit pe | 
baza undelor, radio,’poate sta
bili ln mod automat coordona
tele geografice ți timpul In 
care a, fost comisă Încălcarea , 
normelor > de conservare a me- ; 
dlulul marin, permlțlnd astfel 
„identificarea0 făptașilor.

Somalia și Republica I- ^rd?n^'ade^riaâi!^nm^ 
ufCa ContrCud «°TC3C caj Orga- cane vor analiza evoluția politică șl

....

în urma unui schimb da 
■’■■se-' foci]]-} care Pa avut loc iacMbnte- 

■■'deo Intre unități, ale poliției șl - un 
grup de persoane aparțlnlnd organi
zației de guerilă urbană „Tupomn- 
ros*. RaUl Sendic, unul dintre liderii 
acesteia, a fost arestat. în urmă cu 

popoarelor africane de sub domina- diva timp el izbutise să evndeze din
țrâ colonială șl rasială. în comunica- închisoarea Punta Arenas, aflată in
tul comun se relevă, de asemenea, centrul capitalei uruguayene. 
importanța contactelor politice, folo- . _ , , .
sirea. mijloacelor pașnice ln vederea CUHOSCUiUI UOOt CUbO*
încetării disputelor cu caracter tori- n0^ Kicolas GlUllSn, 3 îral 

s; 7 . f 1 ; îa p f decorat cu Ordinul Steagul Roșu al
Cea. de-a 14-a reuniune' Muncii; cN- către Prezidiu! Sovietului 

a< „Comisiei speciala de 
coordonare pentru America 
Latina" (C.E.C.L.A.) iți-va începi

fn cinstea sărbătorii naționa
le a poporului român, editura 
„Veselea^ din Kiev a publicat, 
in limba ucraineană, romanul 
Scriitorului român Hadu Tudo- 
ran „Ultima poveste*, intr-un; 
tiraj de SUCOt) exemplare,
.ț.p.i..’ « -<

Secretarul general al 
O.N.U. Kurt Waldheim, șl-a În
cheiat vizita oficială In R.S.F. Iugo
slavia, pierind spre New York. în 
timpul șederii ln Iugoslavia, secre-

dintele Consiliului ExeeuW’-Federal; Prfmnl "Rlinistni '"’"'IlibOIli'Gemnl 'Biedlcl. cu gecreWnil fede- * , t , , 1 » ,
ml pentru afacerile externe. Mlrko Kakttei Tanaka, a declarat că- cele 
Tepavaț, șl cu alta ofldaUtăU ale zUo dș convorbiri pe care le-a
țârii nazdă. avut m președlntelo Nixon la Ho-
’ " nolulu au contribuit lâ „adindrea i

■ înțolege-li" dintre , Japonia ?i Sta- 
w------ wf . w ---- leîo țjnije. Tanaka a,mentloiaat că

Japonia va face iotul, corespunză-
• cu poziția șl posibilitățile sale 

economice, pentru a contribui la a- 
meliorarea situației' _t 
zona Pacificului. / ' '

Ministnil pescuitului (d toriaL 
Islandei, î--iIf’iVik Jo^țsm, a de-; 
clarat că autoritățile țării sale vor da 
dispoziții eă se Intervină Împotriva 
pescadoarelor- străine care Încalcă 
noua limită de 50 mite a apelor‘teri
toriale islandeze, măsurii ce a intrat 
In vigoare la I septembrie. Josefeen 
a făcut această declarație după ce n 
inspectat, din avion, zonele de pes
cuit cuprinse in noua limită și a 
constatat că o seric ele nave sflderjză 
hotărirca guvernului țării -Mîe. A

„Grecia dorește extinde
rea cooperării cu toate na
țiunile lumii" a afirmat pre
mierul grec, Gheorghlos Papadopou
los, fnir-un discurs ' radiotelevizat, 
rostit Cu>prilejul deschiderii Tîrgului 
internațional de la Salonic., „în ce 
privește țările vecine, vom urmări 
dezvoltarea unei colaborări șl ’■ mai 
sSrinsc, fiind convinși că in acest fel 
servim intereselor poporului1 grec, 
ale păcii șT civilIzațlel*, a, subliniat 
premierul Papadopoulos.

Jarul."; general al O.N.U.a conferit, ’• • 
cu, președintele I. B. Til<Ț. 6u 1sreS§a! ’’? * ’• A4’*1'<n 11 Stull'll Th"'ZiLth» â1 ’’3’ r _rrfj >'’.11

Tepavaț, șl 
țârii gazdă.

Președintele Pakistanu
lui, Zulflkar All Bhutto, a reaflr- jor 
mat hotărirea țării sale de a traduce 
In viață acordul In ehei ni la Simla. 
Vorbind ziariștilor in localitatea La
hore, Bhutto n menționat că forțele 
pakistaneze șl indiene din Kașmfr 
vor reveni pe pozițiile deținute Ia 17 
decembrie,’chiar dacă aceste poziții 
ar putea. fi dezavantajoase pentru 
una sau alta din părți 2'

Rene Maheu Ia Pekin.
Agenția Chfnh Nouă anunță că Ci 
Pin-fei, ministrul afacerilor, externe 
al R. P. Chineze, a avt:i o i Întreve
dere cu Ilenă Mahc.i. directorul ge
neral aî UNESCO, care fac© o vi
zită la Pekin, i J

7’ •’f",'■

I '' 

! •

și România illstanța geografică nu 
poate împiedica apropierea pe pia
nul sentimentelor- dintre cele două 
popoare, angajate in procesul de 
dezvoltare; pe colea .Independenței.

Ani avut prilejul să consemnez 
, clteva secvențe ule acestor Icgătiu'l 

de prietenie, șl colaborare ■ romfino- 
zalreze. La Kinshasa,- de pildă, am 
vizitat filliiln întreprinderii de co
merț exterior „Au’.oL- nctor*. Aici am 
aflat că mașinile românești (tractoa
rele, autobuzele șl mal alea autotu
rismele de.teren ARO). se bucură de 
o bună apreciere pe piața Mlrezfs. 
ARO a devenit de acum o marță 
cunoscută, iar pe drumurile Zairului 
am lntlinit nîu o dată , cele trei Ini
țiale. O colaixifare rodnică se ă- 
mmță ln domeniul prospecțiunilor 
miniere. Am avut, de asemenea, oca
zia să constat rezultatele bune ale 
colaborării româno-zaIreze In dome
niul Invățfimintulul, sănătății publi
ce. La universitățile din Klnsliasn șl 
_ _ .’ audiat ..'cursurile

-I român! care tșl aduc 
ițla iă formarea de cadre da

R

bună apreciere pe piața zolrerii. 
IO a devenit de acum o marță

Cimu'S-uuwSț - lai 1^52 uiuuimiiv mbuu

am lntlinit nu o dată , cele trei Ini
țiale. O colnbornie rodnică se a- 
nuiiță ln domeniul prospecțiunilor 
miniere. Am avut, de asemenea, oca
zia să constat rezultatele bune ale 

niul lnvățAmjntulul, sănătății publi
ce. La unlvet^l . 
Lubumbnshi om 
unor profesori 
contribuția la __ 
specialiști ; zalreze, necesare accele
rării progresului material 'șl spiri
tual a! tarii

Firește, tabloul relațiilor ’ pe mul
tiple planuri dintre Roraănln șl Zair 
este mult mal vast O contribuție 
deosebită ța dezvoltarea relațiilor 
de prietenie >.f colaborare româno- 

’ znireze au adus-o vizita in Româ
nia a "președintelui Mobutu ’ Șese 
Seko ți vizita efectuaiă ln pri
măvara acestui an de tovarășul 
Nlcolae Ceauțescu In Republica Zair. 
Am putut constata nu o dată Impre
siile deosebite pe care znlrezll le 
păstrează despre vizita șefului sta- 
luiul român, apreciat unanim cil o 
.^sărbătoare a prieteniei” romflno- 
zalreze. Aceste vizite, convorbirile 
celor doi șeii de stat, ca șl dialogul 
viu menținui prin schimbul de vi
zite Intre factori de răspundere din 
cete dosiă țâri slnt de natură să n- 
dincească și să extindă In continua
re aceasta colaborare, în interesul 
ambelor popoar-.

Viorel POPESCU
ambelor popdar».

rezultatele celei de-a treia Confcrin- '

irîșțl

a
■/

nlzațla UnltățU Africane (O.U.A.) eă 
acționezo-Iij: vederea creării unul or
ganism de cooperare1 Intre țările a- 
frirane domeniile *•
șȚ*tai«rirh’ți'ftf ca.tUl.Ori..3?ta .
cam unica iul .’comun - dat1 publicițâțll/sla 
Mogadiscio,' în urma vizitei de șase ffjfniiri lsrc ’ 
zile a președintelui centrafrlcan Jean
Bortei Bokasrâ. Cele• două părți au tadeo lntrojmltățl ale 
abordat cu -precădere probleme‘poli- ' "” J* ” ~
tlce ale continentului negru, reafîr- 
rnlnd, printre altele, necesitatea în
tăririi O.U.A., a eliberării tuturor

urbană

J

generâîe din,
■ • « r ■ “ Ș

0 puternică mișcare re
vendicativă a f!eclaîi?®ia in

Suprem al U.R.S.S. pentru activita
tea tsa obștească , șl literară, pentru 
promovarea prieteniei, sovletolcuba- 
neze,-cu prilejul Împlinirii vlrstd de 
70 de ani.I

Pelrolieruf „Princess Irene", sub pavilion grecesc, cu un deplasament de 
40 000 de tone, a fost lovit, în, fața poriului francez Douges, de pe coasta 
atlanlicO; do un fulger care a provocat douâ explozii conseculive. Vasul 
a fost" rupt In douâ, 6 marinari și-au pierdut viața, iar 26 au fost rfiniți

vem
ultima perioadă In rindtil muncitori
lor constructori din Mărea Britanic. 
Au Încetat plnă In prezent lucrul, 
redamind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă șl viață, aproximativ 3OT OOT 
de muncitori constructori din Lon
dra ?1 alte orașe engleze.

.1, ",„țn ”Ț JJ rii-'
Rezultatele alegerilor ge

nerale din Singapore. In 
urma alegerilor, tonte cele 65 de 
mandate paria men tare au revenit 
Partidului Acțiunii PoputareriT’-A.P.), 
condus de actualul prlm-mlnlxtru, 
Loo Kuan Ycw. Aproape 70 la sută, 
din electoratul slngaporez s-a pro
nunțat In favoarea acestui partid.

In capitala Tanzaniei ,n_ 
cepe luni reuniunea ministerială de 
pregătire a celei de-a opta Confe
rințe la nivel înalt a statelor Africii 
centrale șl de ‘est.; Reuniunea, la 
care participă 13 miniștri de exter
ne, va avea ca principal obiectiv 
definitivarea ordinii de zi a viitoa
rei conferințe la nivel înalt.

Primul ministru ol An
gliei, Edward Heath, urmează să 

‘efectueze ln perioada 2—5 octombrie 
o vizită oficială in Italia.’

Ministrul de externe al 
Turdei, ,ta‘u!î 'Itayulkan, a sosit, 
slmbâlă seara, la Bagdad ,Intr-o vi
zită de cinci zile, unde va purta con
vorbiri cu oflcdalltâțilo Irakiene.

f

EXPLOATAREA 
MUNCII COPIILOR

PE MARGINEA UNUrSTUDIU AL O.I.M.
După cam , reiese- te, ci fi pentru (dri cc- 

dintr-un. studiu, pu- pitaUsta dezvoltate din 
bltcat zilele acestea la Europa îl America. 
Geneva de Organizația Deși există o con- 
Internațlonală a'Mân- ’ vențic internaționali 
cil, 43 de milioane de care interzice muncă 
copii din numeroase salariată a minorilor 
firi rint necdlfi tă pină la pirita de 14 
muncească la o virilă. arii, in multe : t<2ri de 

. fragedă pentru a se 
putea întreține. ln ma
rea majoritate a cazu
rilor — se arată in ifu- 
diu —ei primesc pen
tru munca lor o retrl-

ceașcă 7 zile pe s^pid- , 
misd cile 14 ore zilnic 
„in ateliere supraaglo- I 
merate, întunecoase, 
prost aerisite' ți mur- 1 
dare*. Fabricile de f!- ,
gări din această țară 
angajează copii. ca ■ l 
„muncilor! auxiliari* 
pldttndu-le numai o 
fracțiune din salariul i 
ce se cuvine unul 

adult dețl’, /l -- -p 
aceeași muncâ. ' .

_w- ...... ,r,...... ' Toți acești copil nu-,ț|
pinâ la vlrsla de 15 sd presteze muncă sa- știu ce înseamnă copl- 
ani muncesc, de regu- lariată, dintre care 10 Idria, nu cunosc joaca, 
lă,' In fabrici ți aleile- milioane in n ăgricul- 
re, magazine. In agri- tu,! ‘ ,, ,

■ cultură, pe șantiere de ta' Tailanda, după 
construct, ln restau- .cum..șe araid ln .studiu, 
rante. Acest lucru este moiti n-au atins nici

■ valabil nu numai pen- ' ...

pe glob nu te ține tea
mă de prevederile el. 
Astfel, după cum reie
se din studiu, in ln- muncitor l" '
dia, pentru a nu râuri deseori, ci îndeplinesc ) 

a _ _____ - de foame, 14 milioane . acei
I buție mizeră. Copil de copii sint- netrâifl T 

plnă la virila de 15 să 'presteze muncă ia- 
ani muncesc, de regu- lariată,- dintre cate ... __  , . ____ ____ _

i lâ," in fabrici ți aleile- milioane inV ugricul- de regulă nu frecven- 
■ ■ ■ ■ tură.,- tează școala fl, ca ur-

In' TaUanda, după ■ mare, slnt condamnați 
cum se arată ln studiu. pentru întreaga lor 
Mieii «i fete, din care ezistemfă la condiții 
— ”‘ri de pla/d inferioare,
măcar virsta de 6 ani, ■ i - •■■ ■ s..

tru țările subdezvolta- rlnt nevolți să mim- " G. D.

i ele prevederile el. 
tfel, după cum rcie-

INFIRMIERA 
ELECTONICă £ ff'-âl

% ’ O. • iMt.’i’ație'.microf'îertronlci^ 
'' destinată ținerii • sub- observație ■ 

a unor pacient! In stare gravă ' 
a fost concepută de un grup de 
oameni de știință din Lituania. , 
Cu ajutorul el,, medicul do ser
viciu poate cunoaște cu mare 
exactitate,- In permanentă, fila
rea bolnavului fără să se înde
părteze .de cabinetul său. Apa
ratul -este Instalat ln raion. 
Cbritoare "fixate pe corpul pa- . 
eleatului transmit p? un tablou 
eleetrocanllograina,. presiunea 
arterială, frecvența pulsului, rit
mul respiratoriu, i temperatura. 
Datele, slnt ifumizate la .flecare 
două secunde. Dacă starea bol
navului devine critică, „Infir- 

’ miera ' elccîronlcâ" f sesizează i 
medicul prin semnale ’ sonore șl , 
luminoase. ■

Aparatul va fl folosit șl tn 
timpul unor Intervenții chirur
gicale mal dlflcJte, clnd medl- 
cul >are nevoie, să fin „informat „ 
în permanență cu privire la 
starea .bolnavului."

DE 25 DE SECOLE.... ’ ■ . ■ ; ; ■■■. j

Penlrmprlma oară piuă în 
prezent,, o mărturie a artei 
sculpturii grecești- arhaice, ri
guros, Intactă, a fost descoperită 
lingă Atena. Sub un Înveliș de 
pămlnt.de numai 33.cțn.grosime 
au fost găsite două statul de 
marmură de păros, pe care 
expcrțil le,, apreciază ca fi
ind i adevărate' capodopere."" Nu 
numai , frumusețea, lor deose
bită a «Simit Interesul specla- 
llșlUor. Statuia tinerel -femei, 
îmbrăcată Intr-o .rochie „bro
dată” foarte, minuțios, ■ împodo
bită cu o diademă de flori pe 
cap și trandafiri -pa piept,, da-, 
tind cu aproximație din anul 
540 ,I.e.n., s-a păstrat uimitor 
de bine, chiar- țL ln privința 
„picturii* : părul are- Încă o cu
loare roșletlcă, rochia — purpu
rie, broderia —galbenă șl nea
gră. -Nudul, care datează-din a- 
nul 530 I.e.n.,‘ ți-n pierdut, la
bele plcloațelof 0 membrele 
superioare, dar păstrează intac
te pârul șl, ochii negri— Se pare 
că este vorba" ,de stațiil fune
rare : una rcprezentlnd . pe 
,.P,-as!kJeia“, operă a artistului 
Arislton, ‘ șl alta, pe fratele a-
ceslela.

DUPĂ SCHIȚELE 
LUI LEONARDO DA VINCI

Faptul câ marele picior, 
sculptor, arhitect, om de știință 
și; glndllor . Italian -Leonardo» da 
Vinci și-a extins cercetările șl In 
domeniul aeronauticii 'esteuolne 
cunoscut. Printre Ingenioasele 
sale’ proiecte țpentru'apaTate-de 
zburat (cu caracter mal. mult 
Intuitiv, deoarece:la acea vre
me nu fuseseră enunțate încă 
leMle mecanicii) «e numără sl 
desene șf schițe • de aparate; de 
zbor. Nu ®e știa Insă. dacii 'ele 
slnt „viabile’1. Recent; doi ingi
neri canadjenl „au descifrat0 
proiectele V]uj- Leonardo ■ da 
vinci șl pe baza ..Iot au'confec- , 
țlonat. din Ierna și aluminiu, 
un planor. . Supus . probelor.’ n- 
paratul și-ța demonstrat, înaltele 
salo caUlățl do zbor;

y
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