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• Carnet clnomatorjrallc 
TOHA I TOKA ! TOR A ! 
o NE VIZITEAZĂ BALETUL 
FOLCLORIC NAȚIONAL 
„AUCAMAN" DIN CIULE 
o CORUL REGIONALEI 
CAI FERATE-BU.CUREȘTL 
LA POZNAN o SCENA 
o FILME IN PREMIERA 

a EXPOZIȚII

M SCOPUL RIDICĂRII NIVELULUI

DE PREDARE A ȘILNȚELOR SOCIALE

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE TOATE GRADELE

■ :rr:'î ■>1' • : . ' | ~ . ■' ' t
Potrivii Indicațiilor conducerii partidului cu privire Ia perfecțio

narea pregillril cadrelor didactice care predau științele sociale in in- 
vățămintul de toate gradele. Ministerul Educației și Invajiiiiinluliit 
a luat, în pragul noului an școlar, o serie de măsuri. între 11—13 sep
tembrie, vor avea loc in flecare Județ consfătuiri eu toate cadrele 
didactice care predau științele sociale In Invftțămintul de culturi ge
nerală, școlile profesionale, tehnice șl economice. In prima parte a 
lunii octombrie vn avea loc în Capitală o consfătuire cu .toate cadrele 
care predau, științele sociale in învățăm intui superior. în legătură cu 
aceste acțiuni, cu modul lor de desfășurare șl obiectivele pe eare și 
le propun, am adresat citea» întrebări primului adjunct al ministrului 
educației șl Invățăminiuiul, tovarășul VIRGIL CAZACli.
— In ansamblul măsurilor de 

perfecționare a predării știin
țelor sociale preconizate de ăfi- 
nisierul Educației și Incâtâmin- 
tului, ce rol revine apropiate
lor consfătuiri, ce semnificație 
ara organizarea lor in pragul 
acestui an școlar ?

— încă de la începutul anului șco
lar 1971—1072 — rne-a răspuns
intalocutorul nostru — conduce
rea mlnlstmilul a conceput’, la 
Indicația conducerii partidului, 
persona’ a secretarului general, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, un. 
ansamblu da măsuri menite să 
conducă la o mai temeinică În
sușire a științelor sociale de că
tre elevi șl dudențl. la o anco
rare mal puternică n problematicii 
studiate la aceste dlsdpllno In reali
tățile zilelor noastre, în aspectele 
concrete ale procesului do fȘurlro a 
societății socialista muitUâtaral dez
voltate. Amintesc In arest sens apli
carea sistemului unitar al predării 
științelor sociale. Introducerea unor 
noi dlsclpUne seriale în legătură cu 
specificul școlilor șl al facultăților, 
Îmbunătățirea programelor analitice, 
edțtarea unor noi manuaie, crearea 
cabinetelor de știirițe sociale e'c.

Consfătuirile județene cu toate ca
drele dldajrtice care predau științele 
socialo, care vor avea loc In perioa
da 11—13 septembrie 1072, sint con
cepute ca reuniuni cu un pronunțat 
caracter do lucru. Ele ișj propun să 
analizeze cu răspundere. Intr-un pro
fund spirit partinic, activitatea des
fășura® In anul școlar 1071—1072, 
să releve experiența valoroas’l 
acumulată, să dezbată modalilăȘSle 
specifice de aplicare, In anul ce ur
mează, a sarcinilor ce revin predării 
științelor Metale din documentele 
de partid, din raportul prezentat de 

.țorvarășul Nlcolae Ceaușescu la 
-'Conferi nja. Națională a partidului, 
Tfocument programatic de înaltă va
loare teoretică șl practică care în
fățișează orientările șl liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sodale a Romfiniel în deceniile 
următoare.

Totodată, în cadrul consfătulrilpr 
vor fi prezentate de către . cadre 
competente — activiști de partid șl 
de stat eu funcții de rUspundere pe 
ptan central sau local — o serie de 
expuneri asupra unor probleme teo
retice de maro actualitate, cum ar 
fi direcțiile principate ale perfec- 
țlonărll^ conducerii planificate a eco-

nomlel naționale stabilite de Confe
rința Națională^ a partidului, căile 
creșterii rolului conducător al parti
dului in etapa actuală, contradicțiile 
și rolul lor In procesul «făuririi socle- 
■tițll aâdalls'.e, acțlvltatoa interna
țională a partidului, și statului nos
tru 'etc. ’ . t

— Care sînt direcțiile princi
pale spre care ic orientează e- 
forlurlle pentru ridicarea nice- 
luljti predării șființe’or sociale 7
Problema principală pe care 

trebuie s-o rezolvăm ta viito-ui a- 
propint este legarea mat slrinsă rs 
predării. științelor sociale de viață, 
de problemele concrete pe.care le 
ridică practica construcției, socialis
mul uL' Prcdarțn acestor dlrcipllno 
se subordonează, țdlurijor politice 
fundamentale ale actualei etap®. De
sigur că modalitățile doj a realiza 
hcezt'obiectiv'sun multiple.

în acest sens, dezbaterea, aprofun- 
dalft a documentelor de panld va 
const!lut’ nu numai un mijloc hotfl- 
;ritpr do îmbogățire a lecțiilor cu 
problemele- esențiale ale etapei' pe 
caro o parcurgem, ci șl o modali
tate de stabilire a direcțiilor prin- 

'cipale pa care să, se axeze activita
tea ! educaUvȘ desfășurată do con
ducerile școlilor, liceelor șl inspec
toratelor școlare.'

O sarcină a profesorilor este șl a- 
ceea do a reflecta Inir-un mod mol 
substanțial in procesul de Invăță- 
mlnt marllo cuceriri ale poporului 
român jpe drumul construcției socia
lista, viața nouă a societății noastre 
ta'toată complexitatea ei. în acest 
scop, ni se pare important ca în 
consfătuiri să se abordeze concret 
formele prin care profesori! să ia 
parte nemijlocită la viața socdal-po- 
hlica și culturală a orașului sau 
munlclpluiu! respectiv. PartlcipSrefi 
activă ta lucrările diferitelor comi
sii de anttUz&"j>e ", Me‘de ■ părtid'gl'" 
de stat, sub conducerea organelor 
locale, ni . se pare o eoluțJe care sc 
cere transpusă cu mat. multă hota- 
rîre în viață.

Totodată, stabilirea unor căi prin 
care elevii și studenții să cunoască 
în mod .direct, la fhța locului, ns,- 
peciele practice ale construcției șo- 
ctaUste in diferite sectoăre de ac
tivitate. fără ca aceasta să însemne 
diminuarea caracterului teoretic al

(Continuare in pag. a IH-a)
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Dîmbovița. ValoroaM Iniția
tivă „în fiecare trimestru cel puțin 
o zi să lucrăm cu materiaie • eeo- 
nom!s1io“, lansată ta Uzina, de uti
laj petrolier din Tirgovlște, a foșt 
prelua® și adaptată specificului 
fiecărei secții și formațiuni do lu
cru de către colectivul UzLnoI (<le 
utilaj chimic din GăcșlL Aici, pe 
bazn reevaluării posibilltațllor de 
economisire a materialelor, scule
lor și a combustibilului, Inlțlallxa 
a fost rdformutală, colectivul uzi
nei din Găeștl angajindu-se să rea
lizeze: pînă ki si'irșiîul anului, din 
metal economisit, producția uzi
nei pe 8 zile, echivalentul a 350 
tone mtisl. în 8 luni din acest an' 
s-nu economisit 223 tone de lami
nate șl 133 tone de oțel șl fon® li
chidă. Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, cheltuie
lile materiale de producție au fost 
reduse cu 5,7 la sută.

■’ Harghita. Antrenați In între
cerea socialistă, hamic.il lucrători 
ai Uzinei de fler Vlnhija au rapor
tai, l'n primele zile ale lunii sep
tembrie, îndeplinirea angajamen
tului lor — asumat in etatea ce
lei de a 23-a aniversări a procla
mării republicii — la unul dintre 
produsele principale : fontă cenu
șie specială. «Gânfltatea produsă 
peste plan depășește 1 CT9 ton‘e. 
Fumallștll au hotărit, In unanlmi- 

■'țațe, că,. plnă ] la .K'irșitul anului

aniversau®
prin Intensificarea ritmului mun
cit, folosirea . raționalii a timpului 
de lucru, să dea peste plan șl; an
gajament însemnate cantități din 
acest produs important, necesar 
economiei.

BrQȘOV Gamenlî muncii din
Uzina de autocamioane din .Bra- 

de seamă In 
angaja- 

!n trecerea
5«v obțin succese 
realizarea planului și 
montelor asumate în 
socialistă. Bilanțul pe 8 luni ale 
anului este' bogat ; colectivul uzi
nei a "livrat In dovans un număr 
de ‘425 autocamioane de diferite 
tipuri. Realizări de prestigiu s-au 
Înregistrat și In direcția diversi
ficări! fabricației. De la începutul 
anului au. fost .realizate mai multe 
tipuri și varianta d® autocamioa
ne. printre care șl auto-basculan- 
tele de 28 tone, 19 tone și 1Q tone 
flecare, echipate cu motor Diesel. 
Rezultate demne de semnalat a 
obținut colectivul uzinei șl pe li
nia nutodotării. Do Ia Începutul 
anului s-au realizat, cu forțe pro
prii. mașini și agregate In valoare 
de circa 13 milioane le:, dintre care 
33 agregate destinate fabricației 
au locum ioanelor din familia RO
MAN. Menționăm, de asemenea, ea 
un rezultat deosebit, construirea 
primului motor Diesel de 133 C.P., 
darea In exploatare a atelierului 
de extrudare la rece ș.a.

MurCȘ. Co'ectIvul Combinatu
lui de Îngrășăminte azotoase din 
Tirgu-Mure? raportează îndeplini
rea planului de producție pe nouă 
Juni cu un avans de 22 zile. Spo
rul de producție obținut peste • pre
vederile planului, de la începutul 
anului, însumează IB milioane iei 
șljse concretizează intr-o produc
ție suplimentară de 11 5041 tone de 
amoniac, 23 0©t) tone de azotat de 
amoniu, 450 OTO mc oxigen tehnic 
șl altele.

lași. La fabrica de tricotaj® 
„Moldova* din Iași se înscriu zil
nic succese deosebite In Întrece
rea socialistă. Astfel, în 8 Juni șl 
o decadă, reallzârllo suplimentare 
la producția globală s-nu ridicat la 
.12.2 milioane lei, iar la producția 
marfă ta 17,3 milioane lei Ob
ținute Îndeosebi p® seama creș
terii produeUvtlățil muncii și 
Introducerii In fabricație 'a 
sortimente noi de tricotaje, 
sporuri de producție au o 
nație precisa. Dat fiind faptul

unor 
aceste 
destl-

... "'«jS
fabrica Ieșeană a ajuns 3® ex
porte pețțe 50 In sulă din pro
ducția totală, cea mai inșre parte 
din producția suplimentară reali
za (4 ește cerută de beneficiarii ex
terni. Nu intlmplălor, sarcinile "la 
export au fost depășite, de In în
ceputul anului șl pină in prezent, 
cu 715 OCMJ Ici valută.

Vedere din secția moniaj general a moloareîor Diesel a Uzinei de construcții de mașini Reșița
t Foto : Gb. Vințlli

Optica snobului vede rupă gura. !n folclor, casele particulare ale 
In arilstul amator un niscai oameni de carte, ■■■■■■ 
individ în ițari, cu cu vreme ntullă, i-au 
briu pe. șale care stă apucat să desfigureze 
prăvălit pe un dumap textele sacre ala țăfa- 
țl strigă din elită in ntior și su făcut din 
cind ca la oi: luhu- urările de nuntă niște 
huuuuu ! tangouri mai lipsita de

Tristâ privire, triste duh declt un prohod, 
figuri cara strlmbă din au inventat „dntece de 
nas. Ei cred câ țara muncii- de un ridicol 

mai fără seamăn', imposibil 
da pus" In circa imen
sului autor al Miori
ței. Sa vind- icoane pe 
sticlă făcute de ama
tori In senșul cel mai 
rău al accitui cuvint,- 
niște copii sinistre pe 
care de la distar.ță pri
virea le refuză.. Si a- 
cesie contrafaceri nu 
pot dedt să fie trecu
te la paslcul artistic al 
poporului nostru care 
a împodobit țara cu 
mlnppi,_ Zpci In vit'ri- 
,n’e îingurbqle cioplite 
și-, scobite de imagina- 
jiuni fără ■imaginației 
mim putem • ti vedem 
costume naționale, co
rectate de fete cu' ba
calaureat, dar', fără 
habar de întrebuin
țarea arniclului. Că
mășile au luat-o' la 
vale in fantezie șl a- 
refa ca niște plnxe de 
strecurat brinza, con- 
fundlndu-se simplita
tea rafinată a. țărflncil 
cu lipsa de invenție a 
cucoanelor eu cont la 
C.E.C. Se vinde orice 
la prețuri de .speculă, 
cu aerul câ intr-ade
văr . punem 
rrre din geniul popu
lar. De la ciomegele 
sculptate, clndule in 
localități climaterice 
pe cijlca lei'ți plnâ la 
sandale cu peceți, de 
la inele scitice in care 
mitologia este schimo
nosită pipă la cojoace
le cu arabescuri stra
nii, totul vrea sâ ca
pete' un aer naiv și au
tentic fără c re'uțtjMÎ-i 
țele românești .care pe 
paturile de la munte 
arată im'pirăteșîe, au 
fast jumulite de lind șl 
trindutc la cintar. Va
sele lui. Ogre."eenti 
care nu seamdnd unul 
cu j, âltull împodobesc

este o ogradă
mare In cars ou ma» 
numai rufe fi pâini, nu 
cdd fabrica și dacă o 
văd o numesc afelier, 
adică ceva ca pa vre
mea tracilor, plin da 
un fum primordial și 
de unelte abia icitg 

■din idee. A concepe că 
• un lăcăiuj ie poale 
urca pe scenă ca să 
spună o replică din 
Shakespeare este, pen
tru ei, o blasfemie, o 
imposibilitate, și,, de ce 
nu?, o .insultă. Artis
tul arnetor ' s-cr 
Încurce, dtipd inobi,' 
in' bete "fl nojife, el 
este de gen „popular" 

■ceva ce nici nu-poate 
•ft ■ pronunțat ; icirjtîe 
scena ți geme cbn- 
țtiinfa artistică in pri
mitor rind II con.em- 
plă. Gustul, vedefi dv., 
stă numai in ininfi mal 
fine'ți. re erprtmd prin 
maimuțăreli din buce :

-Nltf!
Atji cunoscut indivizi 

cars' nu s-au mai dus 
la teatru de .'un sfert 
de secol Mnuind că el 
a murit o dală cu A- 

•risHja. ffomanescu șri 
că ceea "ce se joacă la 
■,Jețtila electrică" a 
veacului nostru nu 
'este dealt o mied, im- 
posliflrd dirifaU, cu or
din scris de la sindi
cat.

Cli de nedreaptă, rit 
âe eronată, este ru- 
ftcrioritalea. dezinte
resul snobilor față de 
arta amatorilor! E 
drept, mifcarea (le o- 
maiori a foit, ur.eorl 
compromisă de pictura 
de gang șl de produ
sele tăcute la nu știu 

■ ce Fonduri, cu 'acord 
mu fără acord, in 
grabă mare șl serie ca 

, ță ie ia bani șl să se

ALBA (Corespondentul „Scln- 
teii*. Ștefan liinîcl). Valorifica
rea superioară n masei lemnoa- 

dln bagatele resurse 
. ale județului Alba, 

preocupare perma- 
iților economice din

«e, una 
naturale 
constituie o i 
nantă a unităților 
cadrul CJEJJL Sebeș. De curintl, 
pe platforma industrială a com
binatului de la Sebeș a Intrat 
în funcțiune o' instalație de 
tocare a deșeurilor rezultate de 
la secția de circulare. Dejourlle 
prelucrate In noua» instalație 
sint transportate unarm® tic la 
fabrica de l’.F.L unde se 
transformă In plăci flbro- 
lemnoase. Nu peste mult timp, 
o instalație asemănătoare vn fi 
montată șl pusă în funcțiune In 
hala de gatere. Prin auto
dotară s-au realizai trei fe- 
răstrale de prelucrare a deșeu
rilor de la fabrica de che
restea. De asemenea, rumegușul 
rezultat din prelucrarea lemnu
lui este, în prezent, întrebuințat 
la centrala termică drept com
bustibil. La complexul pentru 
prelucrarea lemnului din Blaj, 
a altă unitate n CE.Î.I- Sebeș, 
s-au realizat, prin nutodolare, 
contelnerlzarea furnirelor și 
transportul pe bandă intre sec
ții la fabrica de placaj, precum 
și un cojilor mecanic do bușteni 
de rulaj, care determină o creș
tere a productivității muncii cu 
20 la sută.

Am face, desigur, o eroa
re dacă r.u om nota — din 
respect pentru adevăr » — 
că în ultima vreme se fac 
resimțite pretutindeni. In
clusiv In județele care con
stituie obiectul .'icestu: ra’.d- 
incKeUt. eforturi stăruitoare 
pentru a asigura populației 
o aprovizionări! corespun
zătoare, continuă, cu *«Ka"

eneral. 
n a nii

me și fructe de bună 
ie și la prețuri, In 8 
sub nivelul celor dl.. ----
precedenți. Dar comerțul 
cu ’legume si fructe este 
Jntr-o continuă evoluție. A- 
par. mereu noi și noi1 soli
citări, crește volumul ce
rințelor de consum ale 
populației, lată de ce se 
impune necesitatea ca toți 
factorii de răspundere din 
acest sector să acționeze In 
permanență cu maximum 
de exige"ț.1. litrii flecare 
gram de marfă să fie dt 
mai bine gospodărit.
? Te Întrebi: cum de este 
posibil ca In magazine tsă 
apară goluri de aprovi
zionare pentru anumita le
gume șl exact aceleași le
gume să se strice pe cîmp ? 

, Pentru a ajunge la cau
zele acestui grav fenomen 
vom porni de In prevede
rile documentului de bază 
din comerțul cu leguma șl 
fructe : contractul de livra
re a produselor. După cum 
ea știe. Înainte de a reali
za ceva, orice producător

încheie..contracte .cu. berie- 
fictaiii 'pentru ă a. ea asi
gurată desfacerea ] mărfu
rilor sale. La fol s® inlim- 
plă si in tegumlcuițtiră 
CAP., pe de o parte, ți 
întreprinderile ' de derfăcd- 
ro (I.P.V.Î.L.F.) pe de altă 
parte, semnează, lu Începu
tul fiecărui an. un j contract 
prin care primul &e anga
jează să producă, țar co
merciantul - slt ■ vlr.d.7 ‘ legu
mele realizate Jpd] anumi
te suprafețe de teren. ■ Ce 

■-“—.“" 'fi: realitate,7 
jrfidl^tea (Sud- la- 

............... ; Ț,'.'. :”i7Pju,,.s<t: />- 
bllsă — prin contract — să 
cultive 75 ha de roșit si 
cultivă (conform celor de
clarate de Dan Ion. ajuto
rul șefului de la ferma le
gumicolă) 83 ha. Pentru 
ardeii grași nu avea prevă
zut nici un metru pătrat și 
a realizat 10 009 mp. Ce 
rnhsuri s-au luat pentru 
valorificarea producției su
plimentare ? Nici una ! SI 
piețele orașelor, fabricile 
de conserve așteaptă.

înainte de a trece să a- 
nallzăm eea de-a doua cau
ză a fenomenului surprins 
în rinduriie de față, se 
impune, totuși, o clarifica
re : cum . trebuie procedai 
în cârtii surplusului de 
producție obținut di pe su
prafețele neconlr^ctale 7 
Firesc ar fi, desigur, caia 

j " t ’

condițiile lit care o unita
te agricolă a cultivat mal 
multe hectare decll a con
tractat -cu ; întreprinderea 
comercială,?să facă toti.ee 
e ptwdbll spre a desface 
marfa realizata. Am mers 
ta C.A.P. Valea Ciorii (jud. 
Ialomița), care a cultivat o 
suprafață de pepeni de a-

so lnllmplă In rj 
C.A.P. Gt " 
lam!(a), de exempt 
tur

,lr

> '
Raid-anchetă

p-oape două ori mal mare 
decit cea prevăzută in 
contract. Cit cuprindeam cu 
privirea, pe zeci de hec
tare de terori, Întindeau 
mormane da pepeni cu
leși de nprbapo trei' săpta- 
minJ, cea mai mare parte 
dintre el ' fiind complet 
slrlcn‘,i.r

— în piețele din județul 
dv.. și mai ales In ’cele 11- 
mllrofe, este un mare de
ficit de pepeni la' ora ac
tuală — np adresăm noi 
Ingînerului-șef al C.A.P., 
Marin Popescu.

— Poate. Noi Insă aț- 
gtrico toți 
a-; putea

■toplăm rtl SBj 
pepenii' pen tru

cumpăra ? cu preț redus do 
la I.L.F. șl să-i dăm de, 
mlnenro la vâri — ni se 
explică.

Stal țl te întrebi ; pare 
omul ■ acesta. eșta cumva 
rupt de realitate sau pur 
șl simplu nu-și cunoaște 
răspunderile 7

Dar lată șl cea de-a 
dota. cauză pentru care le
gumele se strică pa cliripl 
La ort. 7. din contractul 
amintit, se specifică urmă
toarele : „Transportul pro
duselor privește pe benc- 
ficîar" (I.P.V.I.L.F. — n.n.). 
Adică. In datele prevăzute 
în graficele Întocmite de 
comun acord Intre produ
cător șl beneficiar, primul 
trebuie să albă pregătită 
marfa. Iar cel de-aî doi
lea să fie prezent cu mij
loacele do transport pentru 
o o duce >a unitățile de 
desfacere. în cele 20 de 
C.A.R. șl I.AJ5. din jude
țele Ialomița, Timiș șl Iași, 
pe unde sm trecut, nu ni 
s-n puiul face insă dova
da că întreprinderile , de 
legume și fructe respectă 
această prevedere. Mașini
le venind cu întîrziere, 
marfa se deprectază. Asl- 

lfcl, la C.AJP. Vulcani (ju
dețul Timiș) 3 vagoane de 
ceapă.- dintre, cele 39 re
coltate, au Intrat In putre
facție din această cauză.

— De ce nu Mlca’,1 cca-

pa la timp?'— l-am în
trebat pe Caro! Baril, res
ponsabilul punctului Du- 
dcștlf Vechi ol C.L.F. Șln- 
nlcotaul Mare.

Redăm, ad-llleram, răs
punsul primit: '

— Ceapa, e dș calitate 
Inferioară. Din cea recol
tată doar M de tone a fost 
sortată. Din aceasta 10.3 
la sută o stricată. Pentru 
siloz nu corespunde, iar 
dispoziții ca s-o luăm pen
tru consum n-am pri
mit (II).

Cu alte cuvinte. după 
părerea salariatului' I.L.F., 
singura soluție or fi : să se 
arunce marfa In gunoi, 
pessru ca . astfel să scape 
de ea șl C.A.P. șl L.L.F. ;
. Exemplele de acest gen 
ar putea continua. Ne mai 
oprim încă asupra unuia 
dintre ele : la C.A.P. Ră- 
chllenl (județul Iași), s-au 
aruncat la gunoi, eau au 
fost folosite ca furajo In 
animale, circa 33 tone de 
castraveți, deoarece I.L.F. 
n-n venit să-l preia ta data 
stabilită In grafic ; toi aici, 
50 vagoane de ceapă stau 
recoltate de mal multă vre
me fiind pe punctul de a șe 
strica.

(Continuare in pag. a II-a)

7; (seci oameni de carte, 
cu vreme' multă, s-au 
apucat să desfigureze 
textele sacre ala țăfa- 
ntlor și su făcut din 
urările de nuntd niște 
tangouri mai lipsite de 
duh declt un prohod, 
au inventat „datece de 
muncii” de un ridicol

achizitorilor și pe pia
ță au ieșit un fel da 
cioburi da lut, eu ol- 
tlfe și bibiluri închi
puite numai In clr- 
clumi periferice. Un 
exces păgubitor de fol- 
clorism, de parodie a 
autenticei creații popu
lara te înttmpind'cind 
nu te aștepți. Este 
timpul, este cazul sd 
ne ocupăm mai atent 
de aceste situații; să 
punem in valoare a-‘ 
dcc&rata artă popu
lară, să aducem oma
gii si incurafari crea
torilor populari — fie 
că sini artiști amatori] 
sau pictori naipi — 1 tă 
punem, aâlcd, !i> 
drepturi, autenticul l 

Cineva ar trebui să 
facă praf bensile da 
magnetofon cu clnte- 
ca altoita, ca metafore 
de doi bani, să pună 
bitai pe .oalele falsIfiJ 
cate și sd arunce la 
gunoi toată această 
producție falsă. Arta 
amatorului nu «’ aduca 
de loc cu aceste cari
caturi fără gust, fără 
chemare, produse de 
deșeuri ale artei. în- 
tr-un cuclnt" »d dăm 
creatorului popular 
înapoi cinstea de d 
imagina el însuși pă- 
«Sroil pe carc-l vede 
irecind prin cer, să-l 
lăsăm să-șî.. coasă hai
nele după un gust mai 
mult declt străvechi și 

în Miale sd punem capăt jacu
rilor aranjata de 
maeștri- de balet care 
nu au căleai . infa-o 
cbratoid de pe vremea 
lui Guști. Trebuie a- 
pdrai cuvlntul de ira- 
iriganțli lui, trebuie' 
lăsat izvorul pur, cum 
a fost de la natură.

Pentru că adevărul 
adevărat este câ geniul 
unui popor începe de 
la scrisul cu car al u- 
nul perete și de la 
„ce-al eu mine, vin- 
tiile care e de fapt 
începutul clnteculuîi 
ascultat in prispa pro
prie.

Eugen BARBU

Noi medalii

romani
greco - romane, la handbal

(corespondență telefonică de fa trimisul nostru)

FOTBAL. Rezultate din cam-
pionatul diviziilor - A și B

hamic.il
toti.ee
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producției

Ua de i 
comitetului: 
Tn încheierea ras pun-

ț- Intre-,
in continuare — uni-j

ijanwni muzical — Radu
Zamfirescu, Paul Urmuzescu. Victo
ria MnnoiL

o.'-reflectare fidelă a folclorului din 
febite, u:fJ t:ib.'o;i ce vorbește despre.

Constantin I. Brl-

l ta sărituri
1 ■ Tranșai! slur

i

ț

ria

cum spuneam, îndeo-

de. mare montare pe ' 
care le folosește, ono- ■ |

de

1

seama atlt de intere- popular județean, sub
de Interesele lucrăto
rilor, asigurindu-se

SCÎNTEIA

SPECTACOLE TEATRALE 
LA TELEVIZIUNE Șl RADIO
O Mărfi, 1.2 septembrie, ora 30.10, 

seara de teatru oferă telespectatori
lor : „TORQUATO TASSO" de 
Goethe. Traducere de Laura Drago- 
rnirescu. Adaptare pentru T. V. de 
Yannis Veakts. Tn distribuție : ileana 
Predescu, Leopoldina Bălănuță, Ion 
Marinescu, Vnalle Gheorghiu, AL Re
pan, AL Geană. Decorul : Vaslle Ro
taru. Regia artistică : Yannis Veakls.

« Vineri, 13 septembrie, pe progra
mul II, la ora 20,30, va putea fi ur
mărită piesa „IANCU I A HALMA- 
GIU* de Paul Everac. Interpretează 
un colectiv ad Teatrului „AL Davilîa” 
din Pitești Regia artistică : Nae Cos- 
mescu.

• TEATRUL RADIOFONIC după 
ce a oferit duminică, 10 septembrie 
„LEGENDA LUI AVRAM IANCU", 
scenariu radiofonic de Dan Tărehllă. 
Regla artistică : Mlhal PascaL In dis
tribuție : Coste! Constantin. Traian 
Stănescu, Ovldlu luîlu Moldovan. 
Andrei Codarcea. Ana Barcan ș.a, ; 
luni. 11 septembrie, la ora 21, pe pro
gramul I va prezenta scenariul radio
fonic „Inncu Io Hălmaglu" de Paul 
Everac. în distribuție: Ion Marines
cu. George Calboreanu. Victor Mol
dovan, Petrlcă Popa, Ton Besolu. Do
rina Lazăr. ș.a. Regia artistică : Dan 
Ptilcan.

,.T"1 ui erased codrilor", scenariu ra
diofonic de Mlhall Joldea, In regla 
artistică a Iui Paul ‘Staatilar. va putea 
fi urmărit, marți 12 septembrie, ora 
20,30. pe programul IU.

O Miercuri. 13 septembrie, ora 20J 3 
pe programul II.' va fi tramrmisă n- 
daptarea radiofonică după piesa scri
itorilor sovietici Arkadl Arkanov șl 
Grigori Garin, „O NUNTA DE PO
MINA". Traducere . de Ioana Savu. 
Regia artistică : Ion Vova. în distri
buție : Tariîara Biiciuceanu. Dem. Ra
dulescu. Gh. Dinlcă. Mariana Mlhuț, 
N. Ncamțu-Otonel. Dumitru Furdui, 
Eugenia Popovld ț. a.

FILME

1N PREMIERĂ

luni 11 septembrie 1972

CARNET CINEMATOGRAFIC

clențelorPrimarul

o

„Tora! Tora! Tora!" 
se numără printre fil
mele care au benefi
ciat — înainte, In 
timpul turnării șl la a- 
parlția pe_____
una dintre cele mai 
costisitoare, mai co 
vlrșitoarc reclame. 
S-au dat astfel publi
cității sumele Investi
te. costul machetelor 
folosite In vederea re
constituirii luptelor na
vale și aeriene ele.

Această colaborare , -j i----- —
cinematografică umeri- câ,_Jn c® 
cano-Japoneză repre- bordul navelor de rfiz- 
zlnt.5, desigur, un rfort 
financiar și altul spec-l 
lacular, ieșite din co
mun. Nu este primul 
film închinat izbucni
rii războiului din Pa- 
zlflc, tn 1941. Nu este 
singurul care aminteș- 

f te de acea pagina de 
i. Istorie slngeroasă, pe 
1 care' unii dintre cel 
i care au trăit-o s-au 
. îngrijit s-o rescrle cu 
ț patetism și participare. 
I Filmul iul Richard

Fleischer,, realizat la 
trei decenll.de la în- 
tlmplfsrlle Mlrecute la 
Pearl Harbour, caută, 

i să se distanțeze onre-
’ cum de planul expe-
t rlențelor personale, a-
i doptlnd . un ton mol
) rece, mal detașat to-
i nu! unei reconstituiri
' minuțioase, fără patl- ■—--«v
l mă ți fără părtinire. Oricum, „ToralTora! Mircea

Americanii se descriu, Tora!” are In centrul AJLEXANDKESCU

cu toată candoarea desfășurării sale, nu 
și incredibila lor ne- in primul rind niște 
pregătire in fața u- personaje: (căci lumea 
nei amenințări pe filmului este destul "da 
care cițlva oameni sumar portretizată șl,

ecrane — de o prevedeau. . Flel- in general, so surprind 
acher este preocu- doar atitudini,- nu ca
pul să sugereze atmo- racierc)," cit mai - cu- 
sfera de plictis, dezln- ft
lores și inutilitate, at
mosferă ce devine de-a 
dreptul ridicolă, gro- 
tescă chiar intr-un mo
ment ca cel al atacu
lui aerian japonez. A- 
vioanele inamice aia-

rind niște evenimente. ’ 
Iticliard Fleischer tn- . 
cearcă &a folosească a- 
eeste evenimente, in 
filmul său, cu scopul 
de n explica eeea ce 
de 'apt nimeni nu ig
noră, și mâl ales pro- \ 
punlinlu-șl să realize- .
ze un mare spectacol 
mLlltar (acesta, în- l

că absurd ți mecanic, elfi ce hbllywoodiene p
ceremonialul intrat In momărl), ip® fondul u- \
rutină nl ridicării pn- nel larg cunoscute pa- , 
VillonUlUÎ . —— eimș, 0’Sn8, TI /
manifestare ce se re- 
Ipâte, Cu cXăCuîuuă î„ 
somnolentă generală.- ,___

L-a rlr.dul el, partea de luptat cu unele ) 
jajxmeză. colaborat&a- lungimi care țin de ex- î 
re la acest film, evocă plorarea ’planuluii dl- ' 
evenimentele cu oare- plomatlc ți politic el l 
care seninătate șl ne- evocării — operație 
înduplecare în deslu- destul de sumară dacă ) 
siren fanatismului rftz- nu chiar aitngace. EH- 1 
bolnlc nipon din acel mul jrețlhe atenția, ‘
ani ți a gurselor lui ; cum spuneam, îndeo- l 
se manifestă, in ace- sebi prin posibilitățile <‘ 
inși timp, destulă gri- , 
Jă In a se sublinia re- 
zerveîe unora dintre rind sub acest raport 
lideri! civili șl mill- făgăduielile publici
tari in fata acestei a- tare, 
lunecări pline de risc. ’

bol americane'și la cp--]. -__ 6_  .
mandamenicle milita- tr-adevăr, de propor- 
re, se desfășoară, pir- țllle unei foarte spe- XIi O 1 ii~ r~S . n o .. I z> *' —    — So s l

), pe’ fondul u- 
, larg cunoscute pa-

singura gini de istorie. S;.i«eia- 
,---- ................ — colul acesta este, ta

petă cu exactitate în tr-adevăr,’ reușit, In 
ciuGa faptului că are

coaxtata'.e ; că „s-a dat dispoziție 
Intervenție In forul de constructorului... să e- 

xecute lucrările caro 
se impuii inii Sa te-

___  ______ __  ___ rasa blocului; cit șl in 
facerii Instalațiilor In apartamentele datcrlo-

rate, cel mal tirziu
... pir.ă ia I mal 1972”.

_____ ________ 1 In- Cum era și firesc, 
treruptorilor din celu- redacția a informat ta
lele de secționare . catarii asupra accs-

resort pentru obține
rea fondurilor nece
sare bonsoiidări! și re-

Corespondenții 
„Scînteii" transmit ?a fosî "destituit

Thrift scrisori • primi
te la redacție cu dtc- 
va luni in. urmă sem
nalau că Vdicu Dumi
tri:. primarul comu- jele de secționare catarii asupra aces- 
nei LJppv. din județul montate li pe traseul li- tul ."răspuns, conslde- 
Dolj. se folosește de niel; Este de așteptat rind rezolvată sesiza-1 

' vor'^rea* lor. Dar,' la rnljlo-
fi aplicate spre satis- cui -lunii iunte. el au 
fncțla locuitorilor din . trimis o - nouă seșlza- 
P1 neejH-șl din alte re, In care arată că, 

din tot ce.s-n promis, 
nu s-a realizat dealt 
reparatul unei conduc
te fisurate .(cu ocazia 
acestei î lucrări ■ s-a fă- 

... Jn'i'parș- 
•un apar- 

rămas

zonele afectate" de alu
necări de teren ; veri-

- floarea, protecției

din Chile
’ 1ț!

Baletul folcloric național „Auca- 
mnn“ din Chile va fi in curind^oas- 
iK'teiu (ăril noastre.

Este un colectiv alcătuit dih tineri 
a căror vlrstă medie este de 23 do 
ani ; prlnir-o muncă asiduă el au 
făcut ca acest ansamblu ah' se afirme 
In scurt timp allt Infimi, cit șl peste 
hotare. în iunie 1933. ca gfup expe
rimental. a prezentai la televiziune 
spectacolul ..Acesta este Chile”. Au 
urmat spectacole po scenele multor 
teălre din capitală șL prima Ieșire 
,peste i hotare, la Festivalul do- * dans 
de Ja .Linia (Peru), unde a obținut 
un deosebit succes. în IfXKJ. grupul, 
sub numele de „Balet- folcloric ex
perimental", a evoluat tn fata a pes
te 3B (MM) de spectatori, oferind suita 
coregrafică -Dansuri din Chile". Suc
cesul obținut a fost a ti'.de marc. In
cit Ministerul Educației l-n consti
tuit in Balet folelorlș național..

' Cu sprijinul folcloriștilor din ca
drul Ministerului Educației șt al U- 
nlversităUl din Chile s-a lucrat In
tens la montarea unor numere no! in 
program, care nu adus ansamblului 
succese pe sceneîel tcaireior din San
tiago și din numeroase orașe din țară. 
Faima a trecut granițele țării șl au 
urmat spectacole încununate de suc
ces în Peru, Argentina și Mexic etc. 
în Mexic, cu prilejul Olimpiadei cul
turale;, care făcea parte din cea de-h 
XîX-a ediție o Jocurilor Olimpice, 
baletul „Aucaman" a fo-,*. distins cu 
premiul al n-lca ia Festivalul In
ternațional de dansuri folclorice. 
Succesele ansamblului sini reeditate 
apoi la Montevideo în 1971 și In ’nu
meroase orașe din Umguay.

Ca rezultat al acestor afirmări, 
baletul folcloric național „Auca
man". sub conducerea profesorului 
Claudio Lobos, a fost invitat să par
ticipe la manifestările culturale din 
cadrul Olimpiadei de la MQnchen 
1972. urmlnd ca să întreprindă, apoi,’ 
un lung turneu în numeroase țări 
europene.

Cele două ore de spectacol, pe care 
baletul folcloric național ..Aiicj- 
man” le va ofer! Iubitorilor muzicii 
ș! dansului <lln București — 19sepr 
tembric. ora 20, sala Ansamblului ar
tistic „Rapsodia Romănft",— vor fi 

•fizionomia ți; obiceiurile’ oamenilor 
: i de-pe’pftmtaiul'chț.ltan.

T;.'"l/",

TI
„A ruginit frunza din vii“

0 Lumea animalelor — producțișa 
rtudioulu! „Animafilm”, năucind pe 
ecran cinci fabule ale lui I«a Fontsi
ne. Scenariul șl regia : Horia Ștefă- 
nescu. Victor Antonescu, Constantin 
Crtșmlrel. Badea Anton ; imaginea — 
Olga Plrilanu. Rad Codrean. Anca 
Barbu : aran.' 
Zamfirescu.

• Cornul de tapră — producție a 
cinematografiei bulgare. în regia,luJ 

acțiune-se ■ petrece In sbcoIuî ai 
S'-Sm ă ÎSAWA 
acest an -a " ” 
lovy-Vary. 
Paskaleva, 
lev ș.a,

J
IAȘI (Corespondentul „Scînteîl", 

Manele Corcaci). — La Iași a devenit 
tradiție ca sosirea, toamne! să fie, 
marcată prihlr-o amplă manifestare 
cullurid-artbtlcă intitulată „A rugi
nit fninza din vii". Anul acesta, ma
rea serbare, populară a avut loc du
minică, 10 septembrie, in parcul 
expoziției aflat pe dealul Copoului 
dili localitate

In prima parte a spectacolului au 
evoluat fanfarele Uzinei de fibre slr.- 

, lelice ,și a cosei pionierilor, anșam-,
■ ..Eiwlcelul," de la JJzliiat
.de fibre slntatjce și taraful Trustului: 

ew-Judetean de construcții. 'Artiștii de la ■

Teatrul Național „Vaslle AlecrandrT 
și de la Casa Armatei nu susținui o 
serie de momente verde.

După-amioză. miilor de spedalori 
li s-a oferit un program de cir.tece 
susținut de corurile reunite ale Ope
rei și Filarmonicii de stat, de or
chestra „Doina Moldovei-, o suită de 
dansuri populare Ini Interpretarea 
formației de dansuri a. fabricii de tri
cotaje „Moldova" șl un balet-cu par
ticiparea corpului de balerin! al Ope
rei de xtaț. Un colectiv al. Teatrului 

,Na.lloțjâl,/1Vaslle Aieraandri". a Vi.-/ 
chelat serbarea cu „Momente de tea
tru roim’mew”'. '

Gary. Comedie
louis

• Mania _ ___ _________
franco—h Iapa no—vest-germanft, 
regia iul Gerard Chiry. Comedii 
epocă, Interpretata de 
Funăs. Yves Montand etc.

Festivalului de la Kar- 
în distribuție : Katîa 
Anton Goreev, T. Ko-

grandorii — coproducție

formare din pag. I)

' București la Poznan
Corul Regionale! Că! Ferate

București, care In această primăvară 
și-a aniversat un sfert de vene de Îs 
înființare, a fost la sfirșiiul lunii au
gust oaspetele corului „llasla", al fe
roviarilor Regionale! Căi Ferate Poz
nan (R. P. Polonă). Formația noastră 
corală a susținut un spectacol In fata 
prietenilor feroviari din Poznan, o- 
ferind un program ce a indus piese 
de folclor și clasice, cînlece patrio
tice. Publicul spectator, bun cuucscă- 
tor al genului coral, a aplaudat cu 
multă căldură pe artiștii români.

Succesul formației corale bucu- 
reștene obținut la Poznan, sub ba
gheta dirijorului prof / Ing. Hristofor 
Petre, se adaugă celorlalte obținute 
plnă in prezent de alți numeroși me
sageri ai muzicii românești, ai artei 
interpretative a genului coral.

E X P O Z IȚII
(Corespondentul munci! români, maghiari, germani, 
'---------* în , punctează momente importante din

ile - Istoria- luptei pentru libertate n po- 
portilul român. >

• „Comori ale artei rornlneți! și 

bicclan" se Intitulează expoziția a! 
cărei vernUaj are loc astăzi, 11 
septembrie^ la Ateneul tineretului 
(Aleea Alexandru nr. 33).

0 Tot la Ateneul tineretului poa- 
rml te fi vizi tatfi. In aceste zile, expozl-

SATU-MARE
„Scinteli", Octav ’Grumexa). — 1
contextul mnnlfestăritor culturale 1 
consacrate aniversări! mileniului 
municipiului Satu-Maro. duminică,
10 septembrie, s-a deschis o expo- • „rumuri »ie u-tci rviuwncșu și 
zițle ■ artiștilor plastic! amatori 
In care slnt expuse 110' lucrări de 
pictură, grafică și artă decorativă.
Creațiile celor, pesie 40 de artiști 
înfățișează, cu sensibilitate si vi
goare. amploarea edificărilor socia
liste pe plaiurile . sătmărene, i-„ , 
al hărniciei înfrățite a oamenilor ția de grafică Constantin Nistorlcă.

1 /

pe ecranele Capitalei
17 septembrie)

PRODUCȚII .ALE STUDIOURILOR Cotrocent : Două cetăți ; Pacea : 
BUCURIÎȘTI. AL. SAHIA — ■■ ■ -

Șl ANIMAFILM

Glulcștf, Volga, Miorița : Lucră
rile Conferinței Naționale a P.C.R. ; 
Patria : Mahmudla ; Favorit : Ori
zont științific nr. 7 972; Central : 
Ceramica neagră: Doina: Năicfi și 
barza ; Excelsior : Valori arhitectu
rale românești ; Grîvlța : Stele cu 
coadă : Dacia : Omul nostru : Du- 
cegl : Traidn Vuta ; Unirea : în ma
rea trecere ; Lira : Scrisoarea ; 
Drumul Sări! : Orizont științific nr. 
8 S72 ; Ferentari : De Anul nou ;

Pietonii : CringașI : Jocul vieții ; 
Floreasca : Lăutarul; Aurora : După 
20 de ani ; Moșilor : Pădurile viito
rului ; Popular : La Babadag în co
loritul toamnei ; Cosmos, Vltan : 
Sub «oarele de mal ; Flacăra: Asalt; 
Aria : Să treacă ■ vara : Rahova : 
Casa iul Caiinescu ; I.aromei : Gar
nitura Ruxandr® ; Scala, București: 
23 August 1972Victoria, Melodia : 
Regreta Urzii ; Lumini : Primul tur 
de manivelă : Timpuri Noi : Fetița 
cu chibritu ; lluzețtl : Numai odată; 
Viitorul :' Povestea ei ; Munca : Pi
soiul ; Feroviar : Dacă nu arăm eu.

Exlstă Insă șl o altă cauză pentru 
caro o parte tdintre iegunic se strică. 
Este vorba de Indisciplina contrac
tuală a întreprinderilor de desfacere 
a legumelor, care sini obligate să facă 
schimburi reciproce de produse. Cum 
e cazul cu I.P.V.I.L.F. Ialomița, care 
livrcfcză întreprinderii similare din 
Bucuroșii diverse categorii de legume 
pentru aprovizionarea piețelor Capi
tate!. Cum se procedează în practi
că ? De?l In unele zile piețele Capi
talei resimt un deficit de roșlL in u- 
nitățiie agricole din Ialomița zeci și 
suta de tone i de marfă stau pe cimp 
sau In depozite și se depreclnză,

— De vină sini ce! do la I.P.V.I.UF. 
București, ee scuză Gh. Vllceanu. di
rectorul coordonator de Ja Ialomița. 
Noi avem un contract cu ei de B 700 
tone de iețțume și nu au preluat de- 
clt 1 300. Cele mal mari restanțe slnt 
la roșii. Neavind mașini pentru a 
transporta marfa, l-am rugat pe din- 
șil să vină 8ă o ridice, dar n-au 
venit.

— Nu cate ai 
C. Manea. _ 
București, cSruii

I '
‘ adevărat, feplică iov. 
directorul I.P.V.I.L.F. 

_____ .. in :-am adus la cunoș
tință aceste date. Do vină slnt ce! 
do la ialomița. Ne! arh trimis aco
lo. numai intr _ . , //
mnșinl, dnr acestea s-au Întors fără 
nici un kilogram de roșlL Roșiile 
fie că nu erau recoltate, fie că erau 
sortate, neeorespunzător.

Nu mal aducem și alte exemplifi
cări, fntrudî cele citate slnt sufi
cient de grăitoare. Bineînțeles, si
tuațiile ații de criticabile înfățișate 
de noi vorbesc in primul rind de 
lipsa de responsabilitate a beneficia
rilor care — neresperilndu-șl1 obli
gațiile contractuale —• intlrzie sau 
nu asigură deloc transportul măr

■ (urilor respective. ' Dar —
■ '. bfim noi, I" --'2'__

tățile agricole de ce nu acțio
nează, tovarășii producători de ce ri
dică ’■■‘neputincioși'din umeri, privind 
Impasibili cum legumele se strică 
sub ochii lor 7 Nu-I doare Inima de 
ceen ce se inlimnlă cu' roadele mun
cii tor 7 Chiar dacă nu au posibili
tăți să'transporte ei marfa (cu toate 
că șî această încercare trebuie făcu
tă, dacă altă situație nu este), firesc 
și necesar ar fl să găsească pe loc 
alte modalități de valorificare sau 
recuperare a legumelor. înainte de a 
se fi alterat Calitatea de producători 
șl de cetățeni le impune să acționeze 
și in acest fel.\

Desigur, există șl alte cauze ce due 
la privarea cumpărătorilor de însem
nate eantltațl de legume prin depre
cierea lor pe ci mp. în rîndurile de 
față ne-am oprit doar- Ia cele ce nl 
s-au părut mal Importante. Continua
rea analizei șl odincirea ‘ <ă‘ vor fi 
făcute, probabil, de factorii in drept. 
Oricum Insă, câteva concluzii se Im
pun: a) pentru legumele nl căror 
sezon este in toi va trebui să se În
cheie. de urgență, grafice ferme de 
livrare. Incit in cel mal scurt timp 
Întreaga .cantitate de produse expuse 
deprecierii să-și găsească o cit mal 
bună valorificare ; b) pentru Jegu-|a. No! om trimis aco- bună valorificare ; b) pentru Iegu- 

itr-o săptămină, 31 de mele ce fac obiectai aprovizionării 
' “ de toamnă-iarnă se impune ca, Încă

do pe acum, Întreprinderile producă
toare șl cele de desfacere;să stabi
lească un program adecvat do tran
sport, încit anomaliile apărute In 
momentul de față la legumele de se
zon s.,T nu se mal repete și In pe
rioada următoare.

M. 1ONESCU, L. C1UDOTARU 
C. IOANA, M. CORCACI 

CIOBANESCU

ZI niei. iLflm ae așicpuu rma rezoavaua 3cs.izd-
acle false de aludlL că aceste măsuri vor rea tar. Dar. la mijlo- 
Cețățenll din comună ' ' ' ........
— se spunea • luterana 
din sesizări — doresc 
să albă in fruntea tre
burilor obștești un om 
care să ffo exemplu de 
cinste in țol ce __

Consiliul popular

sale.
. __ ..

jn interesul
OonslUul popular BrOtiUCției ............

Șl "I muncitorilor
scrisori, ; ne'llîîformea-. ■ ‘ ‘ -
ză că. In urma cerce- „ ,, ,
țărilor -Întreprinse, s-a ' ccaS din Băl!ieșll-Ar- 
constatnt că ,. faptele Ș<^. saterlaf la U.E.T.-L.

corespund ^Rlpenl, a scris re

lament care a 
deschisă 1 o' lună). „Ne 

---- - Întrebăm :. Cui. trebuie 
. (aptele K®®- salariat Ja IJ.E.J.IL gj ne mal adresăm ?“

sesizate corespund ^tUPenl, a scris re- — \ fie încheie scrl-
.realltățll.- Țip.lnd sea- aacjiel că programul soarea Jocala-llor. ’A-
ma că asemenea fap- personnjU-, tpeaștă întrebare ne-im
te necinstite nu pol fl ^-l-F. nu este ju- , pu.s.o si noj. TotiișI. 

.permise nimănui și cu dl«os In.ocmlLJ - . âm expediat' noua se-
atit mal mult celor Conducerea Combi- s;7ai-c tB consiliu! 
care trebuie să aplice n ,n', de exploatare popular Județean, or- 
legllc șl să vegheze la J* Industrializare ^a

' respectarea tor.: corni- lemnului Pitești, . ca
ietul comunal de partid rela 1 s_a trlml^ sesi- 
a hoiărit scoaterea lui zarea, ne informează 
Volcu Dumitru din câ. Împreunăm dlrec- 
Juncția' de secretar, toruj LLE.I.L., Stllpenl 
iar sesiunea consiliu- șj r'“ sector
lui popular comunal L.F.I., s-a reanallza» g.au ]ua( măsuri Im-
1-a revocat din fu ne-' programul de lucru al potriva celor de două

președinte a! personalului C.F.F. șl or| vlnovațl —- Intîl
lui executiv. i stabilit un nou neglijență in exe- 

in Luaujvlti'u» lăjiuui.- program, care a fost Cutarea lucrărilor, a!
sulul consiliului popu- J,us *n aplicare din doilea de tărăgănare
Iar județean se arată luț» august a.c. Tp-. neperm;fîfi a remedle-
că ..Inspectoratul șco- rele s-au fixat de așa rllor — răspunsul prl-
’ 7 lua naiȚura Incit ^ să_ țină m[t t!r: la consiliul

sele serviciului, ciî, șl aceeași semnătură, nu 
mal. cuprinde nici mă
car "promisiuni. După 

orele co Informează că mi 
s-au făcut remedieri
le de către constructor, 
răspunsul arată că ..s-a 
intervenit de nenumă
rate ori prin O.C.UP.P. 
Ia constructorul blocu
lui — T.J.C.M.
cea — fără ca acesta 
sâ procedeze în con
secință. Conslatlndu-so 
aceasta, s-a dispus 
O.C.UP.P.-ulu! să re
tragă contravaloarea 
categoriilor de lucrări 
1a care slnt de efectuat 
remedieri șl cu* a’ceș'd 
bani să ..execute aceste 
lucrări prin alte în
treprinderi de con- 
sirucțll".;
. Se înțelege

gahul care, potrivit !e- 
gll. îndrumenză și con- 

, . irolează activitatea tu-
zarea, ne informează turor intreprlndcrllo- 

7^ CUemI!Î7 Si Instituțiilor din ju
deț.

în loc să aflăm că

far /județean va 
măsuri pentru întoc
mirea documentelor 
necesare anulării acte
lor false de studii e- i-««, aj>3f5m 
liberate lui VolcuDu- zile libere, iar

. mltru șl va sesiza or
ganele de urmărire pe
nală pentru continua
rea cercetărilor si lua
rea măsurilor cores
punzătoare Împotriva 
vinovațllor".

Viitorul 
chip al satelor

In acesta zile’ Re planșetele de 
•lucru ale arhitecțitar buzolenl se 
află, printre altele,’schițele de sis
tematizare ale comunelor Gura 
Teghil șl Blsoca. Acestea 
adăuga celor 75 de schițe șl ma-

tot atltca din comunele județului;* 
Plnă La sfirșltufi acesta! an vor fi 
alcătuite schițele de sistematizare 
pentru toate cele 83 comune 
județ.

lucrate să nu ... 
șeaseă regimul normal ’ 
de 200 oro lunar.

Și totuși, 
era vorba 

de o treaba 
de mînîuic'ti

■ ■ «, . f ; ■
. La sfirșitul lunii !n- 
nunriă a.c., locatarii 
blocului B 3. din zona 
1 Mai. municipiul Hm.

cetățeni Vilcea, au scris re- 
judcțul dacțfcl despre nume

roasele șl gravele de
fecte de construcție 
ale blocului respectjy: 

atunci clnd ți-e lnfilurarea , apel . rirq- - .  _____ _____
ntal dragă se venita din'"ploi ,tn; a- ccastă poziție . conci- 

■-"țj” Hfltotă.'.nu-are -'darul

Fărd lampa 
cu petrol..'.

..Comuna noastră
este electrificata din 
anul 1970 — ne-a scris 
un grup de 
din l’lnceșll. . 
Bacău. Dar trebuie să 
nvem mereu pregătită 
lampa cu petrol pen
tru' că —1 ” -

*< lumea '.mol__ _ , __
întrerupe curentul,'
Inifen-eniU !a LR.E. 
Bacău, poate va în
treprinde ceva ca să 
sc pună capăt acestor 
întreruperi în furni
zarea energiei elec
trice".

După ce informea
ză că sesizarea cetățe- 
rillor din Pinccșll este 
justă, răspunsul dat 
redacției de către I.R.E. 
Bacău enumeră o se
rie de măsuri meni
te să reducă numă
rul de întreruperi : 
executarea unul con
trol pe liniile de înal
tă tensiune pentru de
pistarea punctelor sln- 

: remedierea defi-

e.w,uuițu -■ wju».i.-ț.<|jutvji 
parlamentelede la ul- 
tlmuTetaJ șl Inundarea să-pună capăt 
celor de la pariat din testărilor de ........... 
pricina unei, conduc- plină șl lipsă de riș
te de scurgere subdl- . pundere din sectorul 
menatonate, calorifere construcții. Dlmpotrl- 
recl inpllnă Iarnă etc. vă. Șl dovada cțte că. 
Din 1070. clnd s-n dat zilele trecute, la re- 
blocul In folosință, dacțle s-a prezentat.un 
s-au făcut tot felul de grup da locatari care a 
intervenții pe plan lo- sesizat deficiente mult 
cal. dar fără rezultat. mal grave In blocul

Răspunsul primit B1—1 din zona Nord 
după o lună de la Con
siliul popular al Jude
țului Vilcea, sub sem
nătura Iov. I. ■ Petrică. . ' . , . . - -
prim-vicepreședlnte. a șbsoivlți do răspun- 
conflrmal cele sesiza- gj : 
te de locatari și ne-a cru de mlntulală 7 
informat asupra mă
surilor luate, nrătind

manl- 
indlscl-

— Rin Vilcea. con
struit de aceeași in-' 
ireprlndere. De ce stat

dcre ce! care fac lu-

N. ENUTA

Articole noi la fabrica de
- ■ . • , ■

stofe „Libertatea7' Sibiu
STBIIJ (Corespondentul „Scln- 

tellri, N. Brujan). — Stofele fa
bricii „Libertatea" Sibiu sini a- 
predate șl solicitate tot mai 
mult atlt pe piața Internă, dl șt 
la expoil. pentru finețea și re
zistența lor superioară, pentru 
desenul șî coloritul variat. atrac
tiv. Apiedori elogioase nu fost 
aduse,In ultimul timp coleclivu- 
lui acestei întreprinderi; și pen
tru preocupările constante pi
cure le are In ce privește diver
sificarea producției in funcție de 

, giLSiurlta și cerințele cumpărato- 
i rllor. Practic, in mal puțin de r; 
1 3 ajnl, lente produsele fabricii
l „Libertatea" au fost Înnoite.

Pentru următorul iszoii-rtw

PROGRAMUL I
1 18,3.5 Deschiderea cmlslunU. Jocu

rile Olimpice de vara — 1S7S. 
Călărie — „Cupa Națiunilor” 

-t — pa echipe. 
Transmisiune directă de La 
MOnehen.

17,S3 Cura de limba rusă. Lecșta 
a 15-â.

18,09 CăminuL
11,41 Scena — emisiune de actua

litate șl critică’ teatrală.
19.M Jocurile Olimpice de vară — 

1872. Călărie — „Cupa Națiu
nilor" la sărituri pe echipe. 
Transmisiune directa de la 
MQnchen.

18,sa Telejurnal Q Marea întrecere 
socialista la zj.

813.0'3 1 Ml de seri : Siluete tn alb 
și negru : „Cete trei dorințe”. 
Reflector.
Roman-follison : „Rațiune șl 
sensibilitate”. Scria a lV-a — 
;,Rezolvare*. Ecranizare după 
romanul Iul Jane Austen, In

<■

— trimestrul IV 1072 șl trimes
trul I 11773 — colecția de mode!» 
n fabricii a fost completată cu 
12 articole-noi, In 23 de desene . 
sl peste 203 de nuanțe colorisli- ) 
ce. Este vorba, in special, de 
stofe de costume pentru bărbați 
șl femei realizate din fire Indi
gene din pollcster șl lină rail 
pollestcr eu celofibră, deosebit 
de rezistente ia uzură șl cu un 
finisaj superior. O garanție In 
plus pentru calitatea noilor ar
ticole o constituie faptul că pes
te M de prevederi, din cele 119 
cile cuprinde planul de măsuri 

k tehnlco-organizatorice, urmăresc
cu. precădere tocmai. acest im- 

‘porlant obiectiv.

regla Iul 
d1.: roi.

31,10 Prirn-plan : 
lescu. Erou

Den!., Constan-
Nicoiae Măreți

ei Muncii Soda- 
U«e. maistru furnaUst la 
Combinatul Siderurgic din 
Hunedoara. Emisiune de Mâ
nase teidnev șl Horia Vețl- 
lonL

st,45 aa înțelegem muzica — ci- 
e!u do educație muzicala 
prezentat de Leonard Bern- 
oielEi : „Ce eaie melodia”.

12,1! „24 de ore” • Aspecte de la 
ceremonia de Închidere a 
Jocurilor Olimpice de vară — 
ura.
PROGRAMUL U

M,C0 Caruselul năzdrăvan — emi
siune distractivă pentru co
pil.

so.®) Ghișeul.
Sub cupola circului.

M.CS Romandc-Club — emisiune 
cu participarea unor tineri 
care ae afirmă in diferite do
menii'de acUriiaie.

i-.M Cronica literară a Nlchltn 
Stanescu — „Cartea de red- 
tire”. Cronică de Aurel Dra
gos Mu.ni.eanu a' N. Terlu- 
ilan : „Critică, esietlcă, Blo 
zofle”. Prezintă Romul Murt- 
teanu • Noutăți editoriale. 
Emisiune- de Ion Budcțcu.

^HUNEDOARA

Țeghii șl Blsoca, Acestea se vor 
adăuga celor 75 de schițe t-i ma
chete realizate pînă acum pentru ‘ 

' .................
Plnă la sj

vaslui

Școala și atelierul
La Molncșlt, Tg. Ocna, Cleja, 

"llipenl, Colonești șl in multe alte

S’:

Competiția 
gospodarilor

Tn satele șl comunele județului an 
Tost executate, lucrări de întreținere 
pe 11 COT km de dramuri comunale 
și Județene, ș-au pietruit peste 20 
km ele șosele, s-au amenajat șî 
construit 3®9- m 1 de poduri din be
ton, 5 COT m p trotuare, au fost’ să
diți peste 27 OM pomi ornamental! 
și fructiferi, iar numărul florilor 
plantate in peluze șl de-a lungul 
drumurilor se ridică la ordinul nu- 
llonnelor. Lucrări In valoare de cir
ca 153 milioane lei -- acesta este în 
esență bilanțul hărniciei șl spiritu
lui gospodăresc al cetățenilor din 
majoritatea comunelor șl Îndeosebi 
al celor din Berezenl, Tutova, Mur- 
gerJ, Vulturești, Codăești, Pădu- 
renl, Tălărenl, Băcești, Deienl.

Pofti fi la ceai
O nouă unitate comercială, < 

profil special, dată in folosință nu 
do mult timp, a și devenit una 
dintre cele, mal frecventate din 
orașul Gheorghenl. Este vorba de 
ceainăria coojKTațlef de consum, 
unde personalul anume instruit, 
intr-o ambianță plăcută oferă zil
nic amatorilor și ta special con
sumatorilor suferinzi de diferite a- 
fecțlunl 24- de feluri’de ceai, fie
care avlnd Ia’bâză cita'o plantă 
medicinală. •

Flllpenl, Colonești șl 
rata șl orașe din județ au fost con
struite și date în folosință noi 
spații pentru aiellerele-școalâ, do
tele eu mașini șl aparatura nece
sară. Plnă in începutul noului an 
școlar, pe lingă cele 454 ateliere 
existente vor mai fl construite șl 
amenajate încă 291, astfel că fie
care școală din județ va avea ate
lierul eL

O viitoare 
stațiune ?

înlr-o pitorească zonă a satului 
Ruși, comuna Sllmnlc, în preajma 
unul puternic Izvor cu ape terma
le, descoperit cu clțivn ani in urmă, 
a fost construită, din inițiativa 
eonstlfiilui popular comunal șl prin 
munca voluntară a cetățenilor, o 
microstațiune balneară, dotată pen
tru Început cu un bazin de 23x20 m 
Și vestiare. Bogate In iod șl alte 
substanțe minerale,, apele termale 
din salul Ruși slnt Încercate, cu 
bune rezultate, deocamdată 
de localnici, pentru tratarea
Alinilor reumatice.

®i
Brutării în Apuseni

Cooperația de consum din Județ 
construit in acest an brutării si 
teșii în comunele din Munții Api 
seni — Lupșa, Vidra, Sohodol, Clu 
ruleasa. în perioada următoare se 
vor deschide brutării șl la Sălciua, 
Avram Tancu, Albac, Gîrda, locali
tăți Piuate, de asemenea, în a- 
ceastă zonă. Prin darea în funcțlu- 

’ne a acestor unități ®o termină re
țeaua de brutării construite in sa- 

. lele din Munții Apuseni, fapt care 
va contribui la Îmbunătățirea apro
vizionării populației din regiunea 
respectivă.

8; ’":s*P7w;|.f?s:

Comerț la domiciliu
In cadrul acțiunilor Întreprinse 

pentru modernizarea comerțului 
hunedoreân. îndeosebi pentru mai 
buna aprovizionare a populației cu 
produw alimentare, in municipiile 
Deva, Hunedoara șl Petroșani s-au 
înființat caso de comenzi (prin tele- 

[fon) pentru servirea la domiciliu. 
Pină in prezent, casele de comenzi 
ți telefoanele funcționează bine. 
Dovadă : numărul sol ici lanț Stoc — 
i:i continuă creștere. Se speră să 
hu se producă nici un gol in apro
vizionare și' nici un™, scurt-circuit 
in Înregistrarea șl onorarea promptă 
a cerințelor.

decenll.de
IJ.E.J.IL
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Argentina Menis
(argint — arunca

rea discului)

N. Marllnescu 
(argint — lupta 
greco-romane)
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Gh. ‘ Berccanu
(luple greco-ro- 

mane)

Ion Alcxe
(argint — box) si ?
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V. DoRpachl 
(bronz — lupte 
grcco-romane)
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Sportivii noștri, pe podium la atletism, box, handbal
Șl
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CORESPONDENTA TELEFONICA .DE LA TRIMISUL NOSTRU
' S’. ; a,.-..J ' .'B -te" ă «5 .i•l

;A;

Echipa de ' handbal a României,- medalie de bronz (în fotografie 
Gruia, golgelerul Iurnculul olimpie)Gruia, frolgeierul

o AGENȚIILE INTERNAȚIONAIJE 
DE PRESA relevă in comentariile tor 
excepționalul succes repurtat de 
sportivii sovietici In proba de cniac- 
carioe. în comentarii se'scrie printre 
altele : .Sportivii din U.R.S.S. au 
cișligat 6 din cele 7 medalii de au-, 
cu excepția probe! de canoe simplu, 
în care victoria a fost repurtată do 
campionul romăn lynn Patzalchin. 
Acesta, Împreună cu Covaliov, putea 
să clșllge medalia de aur șl In pro
ba de canoe dublu insă, la capătul 
unei pasionante întreceri, urmărite 
de peste 20 GOT de spectatori, uu fost 
Întrecu țl cu numai trei sutimi de se
cundă*. Pe marginea competiției, In 
ansamblu, se mal serie : întrecerile 
de caiac-cnnoe nu reflectat . nciuuln 
repartiție a valorilor In această' d'ls- 
dpllnâ opprliyfii ; 1. JJ.a.S-Ș^ 6Vf me-, 
daili de aur 2. România 1 mWalîe 
de aur, 2 dc argint și una, de bronz ; ’ 
3. Ungaria 2 medalii de argint șl 2 
de bronz etc.

o ATLETUL AMERICAN JIM 
RYUN a făcut o nouă cerere de ad
mitere In finala probei de 1600 m 
plat După cum se știe, In urma unei 
busculade, el a ratat calificarea in 
finală. Cererea a fost respinsă.

« „CURCUBEUL* ARTIFICIAL 
care vn apare cu ocazia festlvllfiții do 
lnchldero a olimpiadei, este fabricai 
de vesi-germanul Otto Pelne. Acest

în ultima, ca și In celelalte zile ale 
jocurilor pesta o jumătate de milion 
de file verzi de hirtle, cuprînzlnd 
rezultate proaspete, au „zburat” 

; spre toate punctele ’de difuzare, in 
timp ce alte‘sute dc mii, trase ia 
210 mașini offset și de fotocopim 

. răsplndeuu rezumate și materialo 
documentare. Pe aceste căi de Infor
mare masivă șl relativ rapidă, s-au 
difuzat șl veștile bune despre lotul, 
român, vești rara, cu siguranță, vor 
bucura pe amatorii de sport de ta no! 
din țară.

Echipa de lupta greco-romane n-a 
reușit, e drept, In Intenția el ambi
țioasă pe care "o făcusem publică, 
de. a întrece performantele celor de 
la caiac șl canoe. Totuși rezultatele 
doblndlte de accăslh echipă slnt 
vrednice de laudă„ atlt In privința
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și ne-ațl onorai cu un magnific me
saj plin de Idei stimulatoare, Pcrmi- 

U-ne sA ne exprimăm recunoștința 
noaxlrl”.

Telegrama de mulțumire a fost 
salutată cu puternice aplauze de ptir- 
tlclpnoțll la conferință. S-a citit, de 
asemenea, telegrama1 de răspuns la 

"do “Închidere mesajul adresai conferinței de către 
secretarul general al Organizației 

■ Națiunilor Unite, Kurt Waldheim.
In numele dclegaților la confe

rință,, Arene Sorensen (Danemarca) 
șl Robert Juhgk (Austria), au mul-; 
țumit Comitetului român de organi
zare pentru, eforturile depuse In di
recția asigurări! unor condiții dintre 
cele mal optime .pentru desfășurarea 
lucrărilor șj și-au exprimat satisfac
ția pentru deplina lor reușită.

Conferința a reunit peste <00 de 
participant!, din 39 ds țări ale lumii,,
— oameni de "știință, profesori, cer
cetători, personalități reprezentative 
ale științei contemporane mondiale
— 'care, timp deopt-zlle, au dezbă
tut un mare -număr1; de lucrări de

intre participant!; marea II- specialitate. Reuniunea, n cărei temă 
schimburilor de Idei, înaltul generală s-b intitulat „Viitorul co

mun al oamenilor", a prilejuit am
ple dezbateri șl schimburi de păreri 
asupra principalelor probleme dc 

________ ___ _____ prognoză economică; tehnică, sodal- 
excepțlonal. creat de organizatorii ro- politică, culturală 1 etc. din lumea 
mâni al conferinței. Dumneavoastră contemporană, asupra contribuției 
înșivă ați,,binevoit sâ acordați aces' ’ “ . im '
lela inaliul dumneavoastră patronaj

Duminică s-au închis, la București, 
lucrările celei de-a 111-a Conferințe
mondiale de cercetare a viitorului, iețl
prestigioasă manifestare științifică noa
desfășurată sub înaltul palronaj al 'r
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii , Socialistei . România, 
tovarășul Nicolas Ceaușescu. .
, In cadru! Xfesllvitățil .de li_ ______ _
s-a dat citire telegrame! ndresnlă 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, do 

s către Bertrand de Jouvcnel, președln- 
' te dc onoare al conferinței, președln- 
- telo Comitetului - permanent alL con

ferințelor mondiale do cercetare a 
. viitorului, ca ^răspuns la mesajul a- 
dresat de prtsședlntele Consiliului do 
Stat , al Republicii Soclnltate . Româ
nia parUclpanților ia cea de-a III-a 
Conferință mondială de cercetare a 
viitorului. .

-« „In momentul cind părăsesc țara 
dumneavoastră țin să vă mulțumrae, 
In numele comitetului pe, care ÎL pre
zidez, de a fi găzduit lucrările noas
tre. Un cadru plăcut, o organizare 
eficace-și devotată, o slmpaHe" foarte 
deschisă intre 
beriatc a’l_________  — ----- --------
nivel al reflecțiilor și discuțiilor — 
iată cilevu din amintirile pe- care le 
ducem cu noi. Toate acestea au fost 
posibile datorită climatului cu lotul

- ul

Intr-adevăr, Impresionant fini
șul reprezentanților 1 noștri '„ 
ediția jubiliară'a Jocurilor !

După startul ]
Dan laga a urmat o lungă, prea 
lungi așteptare, 
insă, da clina satlsj 
seblte in ultimele ti... — 
rli, atletele, luptătorii merită 
mențiuni speciale la acest capi
tol, o‘dată cu felicitările noastre 
fi cu admirația generală pentru 
felul In care au înțeles sd ono
reze culorile (drll. Datorităl lor, 
in primul rlnd, România Se si
tuează la un nivel onorabil, ca 
puncte și medalii, la capătul 
celei mai disputate dintre Olim
picele moderne.' Succesele amin
tite ne-au reconfortat in Sună 
măsură, filcind si strălucească 
moi puternic scena miniaturală 
a micului ecran, ori de cile ori 
steagul nostru-flutura la loc de 
cinste in principala competiții a 
mișcării sportive internaționale. 
Printre aceste repere luminoase 
e-a mai furișat, din cind in cind, 
cile o umbrd de regret.,. Era de 
altfel cu nirputtefd te nu' te gin-

■ deșii, in timp ce handbalijtil 
clțtigS, mal net declt arată sco
rul, întrecerea pentru medalia 
de bronz — că o evoluție Jimi- 
lară in meciul anterior ne-ar fi 
permis te ne situăm, probabil, 
cu vreo două trepte mal sus—

Reflecții de acest gen s-au 
făcut ți s.e vor mal face pe 
marginea Olimpiadei de la 
MSnchen. Evident, toți partici
panta aspiră la tzblnaă; fle
care sportiv ji fiecare delegație 
tinde să obțină ■ rezultate cit 
mal prestigioase. Să nu uităm, 
totuși, nici o clipi că esența 
Jocurilor, rațiunea lor de a fi, 
constă intr-o mure, generoasă 
Idee, mai presus de clasamente, 
recorduri, date statistice. Apor
tul reprezentanților noștri; sub

■ acest aspect mi s-a părut’ re
marcabil.' Romănii au luptat 
dlrz, dar corect ; aii respectat 
adversarul, oficialii, publicul — 
nu au protestat niciodată, nici 
măcar prlntr-un gest mărunt, 
împotriva deciziei, ekiir atunci 
cind majoritatea celor prezențl

t: o’dezăprobda: Egali cu tei tsițițiffr 
la‘Victorie, 'ca ți la ^Inruccese;'

■ el aii făcut id se Înalțe măl'ws
'1 sttfapu! cu cind cercuri, spiftluim 

viu al Olimpiadelor, pe care "o 
mină de nesd&Uifl au încercat 
să-l lovească. Pentru aceste 
considerente, cred că revenirea 
reprezentanților noștri'din ulti
mele zile nu face dacii să con
sfințească dreptul lor de d pdrf 
cu fruntea sus, alături de toate 
celelalte laureate ale acestei e- 
diții.

5'.
I la

puternic cl lui 

încununată, 
tls/acții deo- 
zlle.- Carioto-

•X

l
Ion Gabor (enieg. 62 kg.) — tocul 5, 
Ion Baclu (catog, 37 Etg.). Ion Păun 
(tateg. S2 kg.) țJ Nicolne Neguț 
(catog. DO kg.) — toți locul S.

Prin urmare, tnțfi da Jocurile olim
pice din 1IM3, echipa de ta greco- 
romane m avansat, ații numeric In 
ocuparea locurilor fruntașe, cjt șl ca . 
strălucire 0 medaliilor (1863 : o me
dalie do argint șl două da bronz). 
Dacă la realizările arătate mai sus, 
adăugăm medalia de bronz n Iul Va- 
aile lo.-ga, precum șl clasarea altor 
patru luptători de. la ,Jibere“ pe pn- 
melo șase trepte, putem conehlde 
fără greș că sportivii, antrenorii șl 
medicii, activul Federației române de 
lupte, șl.-au îndeplinit laolaltă dnto- . 
rla, au contribuit la afirmarea gene
rală a sportului nostru, iar excelen
tele aprecieri de care se bucură In 
cadrul federației internaționale apar 
acum ?! mai Îndreptățite.

Cu o superbă revărsare de orgoliu ’ 
a jucat Ieri echipa de handbal a Ro
mâniei contra vechiului său rival; 
reprezentativa R.D. Germane, pe 
care de altfel n lnvlns-o, fără drept 
de apel, cu 18—16 (11—8). Drumul 
spre medalia de bronz n-a fost deloc 

, ușor. Adversarii Începuseră furtunos 
partida, deschlzlnd scorul, mențlnin- 
du-so In: avantaj piuă La 3—2. In 
acel moment Insă românii1 au făcut 

‘run joc mare. înscriind In șir nu mai 
1 puțin de patru goluri : mai întli 

Lieu, apoi Cosma, iarăși Ucu și In
yj 'A'II.IIIU.U, -..„„..IV >1 ■
. șl-a păstrai avantajul plnă ta sflrșit, 
singurele. clipe dificile petrocindu-ae 
în repriza secundă, cind adversarii ae 
apropiaseră la 14—13. Tunarii formn- 

Ițlei reprezentative nu fost In acest 
meci Gruia și Gunesch, flecare cu 
cile 5 goluri marcate. In afara golge- 
terîlor, s-au mal distins Gațu, Coamă, 
Klcskl ®1 Penu, dar am simțăminte!

i că-1 nedreptățesc pe- ceilalți, cărora 
' nu le citez numele.

_;;u- omului la valorificarea șl modelarea
patronaj. prSjjriulul său viitor. 4

Echipa de lupte greco-romane n-a 
reușit, e drept, In Intenția el ambi
țioasă. pe care 'o făcusem publică,

la caiac și canoe? Toii 
doblndlte de “aci

clasamentului propriu-zls, cit și a ca
lităților tehnico arătate de ea. In a- 
refiaide Ia 'Messegelănde. Nu mai pu
țin do șapte români și-au înscris nu
mele printre primii șase luptători 
olimpici Ia respectivele categorii de 
greutate. încep — după cum se aș
teaptă. probabil, cititori! — cu Gheor
ghe Barceanu. care a dominat auto
ritar ‘pe ceLialți concurenți de la ca
tegoria 48 kg. Teri. Berccanu l-a în
vins la puncte pe puternicul iranian 
Rahlm Allabadi, are do pe acum me
dalia de argint in buzunar, lor la ora 
cind vă transmit aceste rlnduri se 
aOâ fn Întrecere cu bulgarul Stefan 
Anghelov pentru cucerirea . titlului ■ „■ , a.„. . „
olimpic. Am urmării cu regularitate ; continuare Gunesch 1 Ectdpa noastră

. evenimentele petrecute la această ca- s!'a Dtolrai avantajul oină ta afinat 
mar, in’ vlrsta de 32 de ani. care Za / 
realizat mareo surpriză tatredndu-1 ^^Xi infirmări ulterioare.

n pronosticului, că " Berceănu vn 
cuceri medalia de aur. Continui 
cu Nlcoiae Mnrtinescu (catego
ria 100 kg) ' care. în ciuda fap
tului că a pierdut Ia puncte me
ciul cu maghiarul Klss. are asigurată

Gh,

„curcubeu”, făcut din material plas
tic, are o lungime de 460 m și so va 
desfășura datorită unor tuburi do 
hollum. 1

• DUPĂ MAREA SURPRIZA DE 
LA ARUNCAREA GREUTĂȚII — 
BAlUJATL Poiphezul WtodlsLaw Ko- * 
mar, in vlrstă'de 32 de uni, 
realizat marea surpriză !ntrecindu-l 
pe nilețli amerirani, favorițl-ta. a- 
eear,ta probă, a declarat următoarele : 

'..La Ciudad de Mexico om ocupat 
locui j 6. Era normal ca la MOnchen,' 
datorită progresului făcut In ultimii 
doi ani, să arunc peste 21 m și să 
candidez la o medalie. Nu m-nm 
așteptat Insă să cuceresc medalia de 

»aur". La rindul său, marele favorit, 
americanul George Woods; ta decta-* 
trai: „A fost Cea mal pfoâstă zEahi 
viața men. M-nu I 
.fi cazul să începem să muncim mal 
mult la antrenamente”.

o TURNEUL DE JUDO s-a înche
iat cu finala la „toate categoriile*, 
in care, după cum om mai anunțat, 
victorie a revenit olandezului Wlm 
Ruska. De remarcat că Wlm Rusita 
(1,6'7 m și M kg) l-a întrecut în se
mifinale prin ,Jppon“ pe englezul 
Angelo Parisi, lor in finală a dispus 
tot prin „fppon” In mia. 3'58” de so
vieticul Tali Kuznețov. Un amănunt 
semnificativ : Rusko a clștlgal 'și 
tîUul la catog. pesic 93 kg.

Medaliați olimpici
■ SCRIMA o Spadă pe echipe : 1. — Ungaria ; 2. — 
Elveția; 3. — U.Ităi-S. In meciul decisiv, echipa Un
gariei a întrecut cu 0—4 echipa ElvețleL

BASCHET • Turneul, olimpic al echipelor masculi
ne : 1. — U.ILS.S. ; 2. L. S.U.A. ; 3. — Cuba. Finala 
(U.R.S.S.—S.U.A.) a revenit baschelbalișlllor sovietici 
cu 51—50 (26—21), „coșul” victorios fiind înscris cu 
două secunde înainte de sfîrșitul jocului. Cubanezii nu 
obținut medaliile de bronz, tot cu o vlclorlo la limita ■ 

( 68—63 cu Italia.

1 ATLETISM o Aruncarea discului femei : 1. - 
I Melnik (U.R.S.S.) 66,62 m, nou record olimpic

Argentina Meats (România) 63,M m ; 3. — 
j (Bulgaria) 64,20 m. • 5 GOO m : 1. — L. Viren 
l 13’26i*4in00, nou record olimpic ; 2. — M, 
> (Tunisia) 
l • 1500 m

Faina 
iplc : 2.
T. Stoleva 
(Finlanda) 
Gammoodl 

I3’2'r,4; 3. — J." Stewart (S.U.A.) 13-27’6. 
bărbați : 1. — P. Vasala (Finlanda) 3'36”3 ;

i 2. — K. Kelno (Kenya) S’Str’S ; 3. - R. Dlxon (Noua 
1 Zealânclă) 3’37”5. • Ștafeta 4X100 m femei : 1. —

/

I

I
1
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întoarcerea de la Belgrad a delegației 
economice române

Delegația economică română, con
dusă dc Emil Drăgăneseu, -vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române In Comisia 
mixtă, româno-iugoslavă de colabo
rară economică, care a participat la 
InlUnirea de lucru do la Belgrad a 
președinților celor două părți In co
misia mlxtăț K-n înapoiat duminică 
dimineață In Capitală.

• Din delegație au făcut parte repre
zentanți ui conducerii unor minis-

icre, al altor organe centrale econo
mice.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezențl Petre Blajovlcl. Vaslle Gllga, 
adjunct nl ministrului afacerilor ex
terne; alte persoane oficiale. Au fast 
de față Bojldar Bukumlrlci, însărci
natul cu ofacerl n.I. a! R.S.F. Iugo
slavia la București, șl membri al am
basadei.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații de primari ai consiliilor 
populare in Statele Unite ale Americii 

ședințele Consiliului popular jude
țean Gorj, și Gheorghe Roșu,, pre-

- ședințele Consiliului popular jude
țean Bacău.

La plecare, pe aeroportul Otopenl; 
delegația a fost condusă de Petre 
BlQjovicI, președintele Comitetului ds 
Stal pentru Economia și Administra
ția Locală, precum și de Leonard C. 
Meek®, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești ' ;

ÂF- (Agerpres)
■•.ylnîfqtftn . i

O delegație de președinți al 
sil iilor populare din țara n 
condusă de Gheorghe Cioară,

.. con- 
rioastrfi, 

Pre" 
ședințele Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul jgene- 
rul ai Capitalei, a plecat duminică 
dimineața spre Slalcie Unite ale A- 
mericii,, unde va face o vizită, la in
vitația consiliului guvernatorilor din 
această tară,

Din delegație fac parie Aurel Duca, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Cluj, .Cjhjorgho Paloș, p^re-

----- —-------- ■
medalia de argint, tar la noapte și-o ■ nu !e «țcz numele.
dispută .pe cea de niir^ cu tirt. rival S3. ,fim sau să nu fjm,.satlsfăruțl 

dfepVvbfWhă^înd'aețâ 

bule să fim pretențioși față de echi
pa romflnS. Dacă această echipă, P® 
care o iubim atlt de mult ar fi1 cu- ‘ 
noscut o perioadă de pregătire supe
rioară ceva mal lndelungătă,’ îndrăz
nesc să afirm că ea s-ar tl întors cu 
titlul olimpic’ la București. Âja lînusa 
el l-au lipsit acel „țnlUrhclru*', acele 

dc secundă”, j acel „foarte 
puțin” cu care se cucerește o metta-' 
lie de aur.'■/ ■ ■

i'- '':t te J/;.
Valerîu MIRONESCU

FOT

cu spttto .pe cea ce nur.- cu uri.' rivut 
foarte, puternic șl favorit nl nutclulul, 

iun «’«'«ui train Nlcolâl '.Iakovenko (U.R.S.S,). ,.O sursa ■ 
IndSTwrri" (.,tpriză.țdeAproporUl pentru spedaliștU 
n rB mSm"nud luptelor gre<ro-romane o- fost Victorn să muncim mal i^np^iVategorla peste IOT kg.). In

remarcabil progres de la o competi
ție Internațională la alta. Tlnărul 
luptător bucureștcăn a făcut risipă 
de energie șl de talent, Inlrecînd ad
versari redutabili, la această- ca
tegorie r de supergrel șl arc certitu
dinea medaliei de bronz. IntE-un ui-' 
iim meci contra tai Alexander To- 
mov (Bulgaria) el face tentativa cu
ceririi argintului. Clasamentul final 
al celorlalți merituoși luptători de la 
stilul grecorroman' exte următorul :

.......... „ . .......... _ R.D.G. 43”GttoOT ; 3. - Cuba ( 
W45. o Ștafeta 4X100 m bărbați : 1. - S.U.A. 30"IO/1IW; ,
2. - U.R.S.S. affwioo ; 3. - R.F.G. MWR». • Ștafeta \ 
4X400 m femei : 1. — R.D.G. 3’22'IM/IOO nou record l 
mondial; 2. — S.U.A. S^'a/IOD ; 3. — R.F.G.

Kenya ț 
■ ■ i-

R.F.G. âWl/lCffl : 2. -

3’2fl,"3/100. a Ștafeta 4X100 bărbați : 1.
2'39"B2'1CO ; 2. - Anglia 3W3/1B0 ; 3. — Franța
SWT/IOO. a Maraton: 1. — F. Shorter, (S.U.A.) 
2h 12’10^1/100 ; 2. - K. Llsmont (Belgia) 2b‘ H^l" «/ 
1C0 ; 3. - M. Wolde (Etiopia) 2h lfTOa’WK».

La disc. Carmen Ionescu a ocupat locul 7 (cu 
fE).42 m) ; LIa Monollu nu a Intrat în finala prlmeki- 
opl aruncătoare.

Ionescu h ocupat locul 7 (cu 

■AAAjAfA/.' i : ■■ ■ ■ .

Fri HANDBAL : Slmbntă seara, pentru locurile 15—16, i 
Spania—Tunisia 23—20 (ii —10). iar pentru locu- * 

rile 9—10, Norvegia—Polonia 23—20 (10—10) — d.upă ț 
prelungiri. Ieri : România—R:D.O. 10—10, pentru loc’.i- » 
rile 3—4 : Suedln-Ungnrla 19—18. pentru locurile 7-8. 1

Eîî BASCHET : Pentru locurile 5—6 : Iugoslavia—Por- ’ 
Eat to Rico 33-70 (40—42). \

Fină Ia închiderea primei ediții a ziarului nostru, 1 
nu nc-au parvenit rezultatele finalei de box dintre l 
fon Alexe jf cubanezul Stevenson (Alexe avlnd, I 
totuși, asigurata medalia de argint), ale ultimelor ț 
intilniri de la luple greco-romane (Gh. Berceanu i 
poate clștigfl chiar medalia de, aur...) ;

ra HANDBAL : Sîmbătfi seara, peni 
Siiania-Tuuisla ^3—20 (11-10).

1
l

. ■'..

șah Fischer, al 11-lea campion mondial
Acum, dnd In toată lumea a de

venit cunoscut numele colul- de-al 
• 11-lea campion mondial In Istoria șa

hului, cate momentul, credem, să fa
cem unele considerații pe margi
nea mult comentatei Întreceri. Acest 
meci a sllrnlt. chiar cu mult înainte 
de Începerea lui, un Interes firesc in 
lumea șahului. Ceea ce este insă 
neobișnuit este faptul că, numai cu 
o Iurta Înainte do efectuarea primei 
mutări, Interesul acesta s-a înzecit, 
depășind cu mult sfera restrinsă a 
lumii șahlste, meciului conferindu-i-se 
atributul de „meci al secolului* ; șt 
credem că nu exagerăm afirmfnd că 
„meritul* pentru această explozivă 
creștere a Interesului sllrnlt II revlno 
aproape exclusiv Iul Bobby Fischer. 
Prin, pretențiile sale, prin compor
tamental său. prin nezdruncinata sa 
autolncredere. acesta la Început a In
dignat, pur ș: simplu, opinia publi
că ; treptat Insă, o dată cu șirul Im
presionant de victorii asupra lui 
Spasski, avan: ®ă-l absolve de multa 
dintre excentricitățile sale de mare

Fostul „eonii minune” din Brooklyn 
!și vede, așadar. Împlinit visul copilă
riei sale. Ia virsto de 27 ani. virsla 
optimă pentru . performanțe sahlsîe.

La 6 ani numai, el rezolvă cu pa
siune orice problemă de șah care-i 
cade In mină. Iar la 14 nnl devine cei 
mal tlrtar campion al S.U.A. Peste un 
an pleacă In Uniunea Sovietică pen-

vedotă.

tru a cunoaște la fața locului fai
moasa școală sovietică de șah, ca șl 
pe reprezentanții ei autorizați. Mal 
mult deci! alit, in ambiția lui cloco
titoare, Bobby Invațâ chiar limba 
rusă pentru a se documenta direct 
din literatura-sovietică de speciali
tate. Conștient de talentul său, dai 
supraes:.lmindu-șl forța de joc, el se 
consideră prea de tLmpuriu autorizat 
de a H primul jucător al lumii și 
cind, la un moment dat, se lovește 
de opoziția firească șl adeseori'efi
cientă a adversarilor săi. el se con
sideră ostracizai, persecutat și chior 
sabotat.

S-nu scris do acum ?1 se vor mm 
scrie, desigur, încă multe In legătură 
cu performanțele deosebite ale noului 
campion mondial caro-1 depășește 
atlt calitativ, cit șl cantitativ In mod 
categoric pe toți adversarii săi. Și a- 
ceasta datorită geniului său incon
testabil, puterii, de acum proverbială, 
de muncă (In actualul meci a adus 
multiple inovații personale), marii 
sale posiunl (ei „trăind* efectiv fie
care. parUdă Jucată, ca un virtuoz 

. care execută o melodie prefegratâ).
Aștr cum s-a mai spus, Fischer 

este, foarte probabil, cel mai complex 
dintre ramp.onii lumii, avlnd dte 
ceva din calitățile mari ale predece
sorilor sâi : fantezia șl erudiția Iul 
Aiehln, precizia șl tehnica exemplară 
ale lui Capablanca. profunzimea șl 

, forța do apărare ale Iul Lasker, pa-

slunea șl rapiditatea de calcul ale lui 
Tal ș.3.m.di

In această memorabilă întrecere 
există insă1?! un mare învins : Doris 
Spasski. Cel ce-I cunosc bine pe acest 
genial reprezentant al școlii sovietice 
— școală cître. limp ide 21 de ani, a 
dai lumii cinci campioni mondiali — 
,po: confirma că cx-camplonul a ju- 
“cat mult sub forța sa obișnuita. în 
specia) Intre a 3-a șl a 10-a partidă 
a fost de ruTecunoscuh După decla
rațiile peri'.uwlc, Spasski, s-a consi
derat copidttit de povara pe care o 
reprezenta pentru el Uliul de cam
pion mondial. Inlr-o declarație fă
cută înainte de meci, arirma : „Eu 
slnt o fire contemplativă șl pașnică ; 
ori In șah Irtbule să fii combativ™".

Iută curii se explică faptul că 
Spasski, !n țața voinței dominante a 
lui Fischer; timp dc circa două luni, 
a devenit executantul unui scenariu 
sclipitor scris in întregime dcocesla 
din urmă. Spasski a foii, intr-adevăr, 
un demn campion mondial, fermecă
tor In toi comportafttenlul său. Si lo
tuși. irascibilul, mereu nemulțumitul 
șl neostlmpăratul Itobby a fost acela 
care, timp do două iun!, a orchestrat 
emoțiile si a captat atenția pnsionă- 
ților din lumea întreagă—

Ocfav TROiANESCU 
nicieslru emerit dl sportului

tt

do medalia, de bronz a handbalLțUlor r
... <z - jr r,.-.. -- -- -WtLvrnq“-ae?R!^jtig

foc© cu alșle cainploiil ff(ondiall/tf0-'r *

„sutimi

Plecarea ministrutlii culturii"
'.i
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Dan DEȘLIU
jI

|

A treia etapă 
întreruperea <
Cea de-a doua '„repriză1? a clapei 

a treia — desfășurată Ieri' in Bucu
rești (Sportul studențesc—Steagul 
roșu), Rcjlțn (CS.M.-C.F.IL Cluj), 
Ploiești (Potrolul—S.C. Bacău) și

BAL .fti'

și din nou 
campionatului 

gerea la scor din etapa preceden-’ 
tă de In Brașov. Jocul cdnstănțenl- 
lor. spectaculos și decis, a însemnat

1 pentru el și victoria : 2—0 prin ko- 
! tarile 'realizate de Tufan (min. 57)’ 

și de I. .Constantinescu (mln, 8S).
. î/i Ploiești, noua și Unăra ’ for

mație ontrenaiă de Ilie Oarta a vrut 
cu tot dinadinsul să rtimlna mai de- . 
parte neînvinsă (rezultatele egale 
din primele două etape siimtillr.du-l 
ne ; fotbaliștii ploleștenî). Invlnci-, 
bllltalen au țlntli-o de fapt și bă
căuanii, a căror poziție de lider al 
clasamentului — chiar dacă o dalo- . 
renzfl victoriilor asupra proaspetelor 
promovate — le,, dă spermne... E- 
chlpa ploiegtearta n Învins cu 1—0 
(a marcat Ion Constantin In min. 13).’ 
ceea co consemnează un creșcendo 
în comportarea întregii formații.

ieri; în divizia b
Seria L Metalul Bucuroșii—Cea

hlăul Piatra Neamț 1—0 ; Metalul 
Pioncni—C.F.R. Pașcani 2—1 ; Del
ta Tulcea—F.C. Galați 3—1 ; Glono 
Buzău-^CE. Tlrgovlște 1—0 ; Pro
gresul Brăila—Dunărea Giurgiu 2—1 
Chimia Hm. Vilcea— Știința Bacău
2— 1 ; Politehnica Galați—Politehnica . ...

Seria n n-a. Metaltif Drobeta Tur- 
nu Severin—Metalurgistul. Cugrr
3— 0 ; Politehnica Timișoara—Minerul
Bala Mare 2—0 ; Chimia Făgăraș— 
Gloria Bistrița 2—0 C.F.R. Arad— 
Corvlnul Hune-daara 0—0 : Olimpia ! 
Oradea—Metrom Brașov 1—0 ; Elec- 
troouterb Craiova—Olimpia Snlu
Mare 2—0 ; C.S.M. Sibiu->-F.C. Bt- ?

i

QB

Ploiești (Potrolul ___ _____ _
Consuiuța (Farul—A.S.A. Tg. Mureș)'' 
— o angajau' după cum se vede, e- 
chipele mal puțin preocupate do se
zonul Internațional, excepție fâclnd, 
bineînțeles, urci dintre țucătorl care 
slnt fn vederile selecționerilor pen
tru partida cu Finlunda (20 septem
brie) din preliminariile C.M. De alt
fel,-campionatul intră din nou In va
canță (urmind a se relua la 24 sep
tembrie) pentru n face Inc partide
lor din cupele europene și meciului 
amintit, cu Finlanda.

Lu București cele două formații 
ce au evoluat pe stadionul „Repu
blicii” nu1 avut In vedere, desigur, 
victoria, gazdele pentru bunul mo
tiv că plnă acum nu au reușit să 
facă față rigorilor diviziei A, ' Iar 
oaspeții pentru a continua seria suc
ceselor din acest început de sezon 
competlțlonal. Dar scorul. (0—0). cn 
șl jocul, ponlc.au mulțumit In aceeași 
măsură doar echipele, pe spectatori 
Insă — nu. - .

Un meci ce se anunța echilibrat a 
avut loc Ia Reșița. CS.M., pentru 
a doua oară pe teren propriu In 
acest campionat, a Încercat să ob
țină. totuși, nmbeie puncte. reți- 
nlnd amănuntul că ceferiștii clu
jeni nu în deplasare un anume trac 
Iată Insă că echipa cluleanfi. dună 
o repriză de tatonare cîșîlaă cu 2—0. 
Au marcat Bucur (min'541 si Pe
trescu (min. 80).

Pentru Farul partida cu. echipa 
din Tg. Mureș a însemnat ocazia u- ' 
nei anume reabilitări după întrîn-

ILIE NĂSTASE CONFIRMĂ PRONOSTICURILE..

Iași 1—1.

hor 2—I.

1

NEW YORK 10 (Agerprea).'— „Te- 
nlsmanul român Iile Năslajie a con
firmat pronosticurile speclnlLșlllor în 
meciul cu americanul Tom Gorman, 
Invlngindu-1 pe acesta fără drepl de 
0pel“ — remarcă corespondentul a- 
gențlel „France Preș se” In cronica sa 
transmisă din New York In legătură 
cu desfășurarea semifinalelor tradl-cu desfășurarea semifinalelor 
(tonalului turneu de la Forest Hills, 
învingător In patru seturi (4—8, 7—8, 
6—2. S—I), Iile Nfistaso o dat emoții 
suporterilor săi numai In primele 
două seturi. Apoi, In pofida faptului 
că din cauza ploii gazonul terenului 
era ud, campionul român a jurat cu 
multa energie și fantezie ciștlglnd de 
o manieră spectaculoasă.

In cronică se mal arată că Iile

Năstase a făcut însemnate progrese 
In jocul pe teren acoperit cu gazon 
și că — In razul unei-victorii In fi
nala cu A«he — nr fi al doilea ju
cător european (după spaniolul San
tana. învingător in 1&83) rare ar Intra 
in posesia Invidiatului trofeu de la 
Forest Hills. '

în finala probei de simplu temei, 
cunoscuta campioană americană Billie 
Jean King n dispus cu 6—3, 7—3 de 
nustrnllnnco Kerry Melville.

In semifinalele probei de dublul 
masculin d!n cadrul turneului Inter
național de tenis de la Forest Hills 
perechea Drysdale fR.S.A.)-Taylor 
(Anglia) a învins cu scorul dc 6—4. 
0—1. 6—2 pe iile Năslnse (Româata)- 
Mahuel Orantes (Spastla).

și științelor din Grecia
slliului Culturii i?i Educației Socia
listo, și cu alți membri ai conducerii 
consiliului, Întrevederi la Uniunea 
scriitorilor, ConsiLiul Național pen
tru Știință șl Tehnologie, a vizitat 
instituții culturale ți do învflțâmlnt, 
monumente de artă din Capi! 
djn Sinaia, a vizionat spectacole;

(Ageri

Ministrul, culturii șl științelor din 
Grecia. Constantin Panayotokls, și-a 
încheiat duminică, dimineața virila in 
tura noastră pe cure a efectuat-o la ' 
Invitația Consiliului Culturii ;i Edu
cației Socialiste.

In, timpul șederii In țara noastră, 
ministrul grec a nvul convorbiri cu 
Dumitru Popescu, președintele Con-

IA’- z i I ei
o După vizitele de documentare .‘ft- 
ctite: simbatfi la vestigii greoa-roma- 
ne de pe Litoralul românesc, la cetăți 
ontice și monumente Istorice din Do- 
brogea si de pa malurile Dunării da 
Jos. partictoanlli la cel de-al 0-lea 
Congres IntcrnaUdnal do stadii asii- . 
pra frontierelor romane, ce se desfă
șoară la Mamaie; hu reluat dumini
că dezbaterile. In cadrul secțiilor de 
Istorie și arheologie. Peste 20 de 
specialiști. Istoric! și arheologi ,d’.n 
AngUa. Bulgaria. < Elveția. Franța.
R. F. a Germanici, Imita. israel.
S. U.A. Ungaria au susținut refe
rate șl comunicări privind Istoria 
Imperiului Roman în diferite peri
oade.

*
La Constanța s-au desfășurat. In 

zilele de 9 și 10 septembrie, lucră-

Itală s i 
role.) 
[erpresh

■■ ii

s.

șt*:

rile unei sesiuni de comunicări știin
țifice a tinerilor Inginer! șl tehni
cieni din sistemul de Irigații Valea 
Carata. Cu acest prilej, cadre4 eh 
experiență In construcțiile hidroteh
nice au susținui referate privind'me
todele de fundare a construcțiilor 
hidrotehnice -aplicate In sistemele de 
irigații din Dobrogea. execuția pere
ților de rezistență la canalele exca
vate, tipuri de amenajare a rețelei 
de distribuite a apei, necesarul de 
apă la prlnclpaiele culturi din,podi
șul cenlral al Dobrogel. probleme' le
gale de practica Irigațiilor In aceas
tă parte a tării. De așempnea. partl- 
clpantii au vizitat sisteme do iriga
ții șl,stații de pompare de pe Valea 
Cri ruso, efectulnd un rodnic schimb 
de experiență pe teren. .

lecției, ar trebui sa constltale obiect 
de amplă dezbatere In cadrul con- 
sfăturrilor.

tn/acelașl fel concepem șl desfă
șurarea consfătuirii pe țara cu ca
drele didactice din Inyățfimlhtul su- ' 
porlor. Dorim ra discuțiile să fio o- 
rienlata ?! asupra modalităților 
prin care programele analitice pol fi 
ancorate mal strlns In problematica1 
p.lndiril social-pol lllco contempo
rane, ■ asupra activității de cercetare , 
științifică din cadrul catedrelor, n- 
supra măștLriJ In care aceasta oferă 
Informați! ș] variante de soluții 
pentru deciziile forurilor conducă
toare.

țf! șl variante de soluții 
deciziile forurilor conducă-

— In co măsurii aspectele pri- 
vlloare la îmbogățirea conținu-, 
lului predării se corelează cu 
preocupările de modernizare a 
procesului da Incdffimlnt, de 
îmbunătățire a metbdlcll pre
dării ?

— Metoda valorifică conținutul, 
lato de ce atenția pentru îmbună
tățirea conținutului predării trebuia 
dublată In permanență de grija pen
tru parfecțlonoren metodelor do 
predare. în acest sens, noi am între
prins deja o serie de acțiuni cum ar 
fi organizarea in luna mal, In Bucu
rești, a colocviului pe tema „Exi
gențe noi In predarea științelor so
ciale” la rare s-a .realizat un valoros 
schimb da opinii, editarea unor su
plimente ale revistei de pedagogie, 
special dedicate perfecționării me
todici! de predare a științelor sociale. 
Acordăm totodată cea mai mare a- 
tențle Integrării . organice a cabi
netelor da științe.sociale in procesul 
de Invățămlnl, ca mijloc principal 
dc modernizare a prcdăriT, de spo
rire a caracterului ei concret șl eon- 
vinEfitor.

Așteptăm da la consfătuiri să rea-

lltfițile practice ‘ 
activități! cabl- 

L‘. să se 
ipra gradului- de 
itlllzare n tneld- 

..... __..i slut 
antrenați elevii la dezbaterea unor 

di
ne
lor.

Uzeze un-rodnic schimb de expe
riență privind modalitățile 
de îmbunătățire a " l.'.L.. 
netelor. Dorim, de asemenea, g. 
dișcu'e ' concret as'ur - - ■ ■ 
pătrundere șl dc ut____ „ ...
dolor moderne de predare : cum 
cazuri, cum participii aceștia In 
ferita etape ale lecției la „dcscoi 
rlrea” cunoștințelor, la corelarea I

— Cum vor (i fructificate, to- 
cățdmtatele’jl concluziile ce 
se vor degaja din dezbateri

— Valorificarea o va face mâi In-' 
UI flecare profesor In parte. In func
ție ds propria pregătire și receptivi
tate. Considerăm că. dat fiind pro
gramul bogat.nl consfătuirilor, fie
care participant va găsi răspuns lo 
problemele teoretice, politice, meto-, r 
dice care 11 Interesează la mod deo- “ 
schit. '

Vom avea grijă, de asemenea, ca 
prin reprezentanții noștri prezerițj , 
In fiecare județ, să preluăm, sesiză
rile, propunerile șl să generalizăm 
experiența pozitivă care s-a cristali
zat deja. Intenționăm să perma
nentizăm acesl tip dă consfătuiri 
care ne vor ajuta să răspundem mol 
bine In viitor cerințelor activității’, 
din școli ți facultăți, să organizăm ?! 
alto Inlllnlrl pe diferite probleme

vlltar corlnțclor activității

allo Inlllnlrl pe diferite probleme" 
cu cadrele didactice, Ne propunem, 
do asemenea gft amplificăm, prin 
deplasările cu caracter- de îndruma
re ?l 'control nîo specialist Hor din' 
minister, dialogul.cu colectivele de' 
catedră pentru perfecționarea șl mo
dernizarea continuă o activității 
noastre.. în acest sens, orice suges
tie va fi binevenita.

7 ' b ' 6> 1

Convorbire consemnafâ de 
Paul DOBRESCU

ponlc.au
bogat.nl
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tlcl la Organizația Națiunilor Unite, amba- 
vizRă secrolarului general al O.N.U., Hurt

adjunct al P.C.f'., a rostit un- dis-

i'

SPANIA

. .. ••>’d i ■ ■ . ■

Guvernul român propune înscrierea pe agenda

viitoarei sesiuni a Adunării Generale a punctului intitulat

„tauro rahW Oswhih hOoidr Unite ■ hsshm 
iitărirea pn «mâții itora^oHio, io tanteraa 

solohrtii intre țoaffi natiHiiile, în praonwea nnilor 
topitei inMinial in reiaWe ifflra ffite"

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — La 8 septembrie 1S72. reprezen
tantul permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, amba
sadorul Ion Datcu, a făcut o y™tă rrrrclaruluț gcnCrsl al O.N.U., lluvl 
Vialdhelm, cu prilejul căreia, din Însărcinarea guvernului român, s snll- 

po ord!n?a *J zi a celei de-a X.XVH-a sesiuni a Adu- 
,,Jr,..,dă. a unul punct Intl- 

,Creșterea rolului, Organizației Națiunilor Unite in menținerea și 
■ păcii și securității Internaționale, in dezvoltarea, colaborării între

nării Generale, ca o problemă Importantă șl urgeni tu las : „Crsțfr— . .. - —........... —
I -------- -—IU uv*»uiL»urca cuiaimrarH intre

toate națiunile, In promovarea7 normelor drcptulnl internațional in rela
țiile dintre state".

Memoriul explicitly care Însoțește 
cererea de Înscriere a punctului 
propus de România are următorul 
conținut :

Creată cu mal bine de un sfert de 
veac in .urmă In scopul primordial 
de a „Izbăvi generațiile viitoare da 
flagelul războiului’. Organizația Na
țiunilor Unite a,fost investită cu sar
cina de maro răspundere de a asigu
ra menținerea și Inlărirea păcii și 
securității mondiale, de a contribui 
la dezvoltarea relațiilor prietenești șl 
qo bună veelnătațe',Intre, popoare fi 
u unei largi colaborări intre toate 
națiunile, ia respectarea normelor 
dreptului Internațional In relațiile 
dintre toate statele. Organizația a 
fost «începută ca un for In care toa
te statele, marț șl mici. Indiferent 
da orindulrea lor sodal-polltlcă, să-șl' 
unească eforturile șl să conlucreze 
pentru făurirea unei păci durabile șl - 
promovarea progresului economic și 
social pretutindeni in lume.

De-a lungul existente! sale. Orga
nizația Națiunilor Unite a jucat un 
rol de seamă în viața internațloniî- 
lă. Cele mal importante evenimente 
din perioada , postbelică au stat in 
atenția O.N.U., au ■ fost adoptate o 
serie de hotărlrl și rezoluții da maro 
Însemnătate. Organizația n exercitat 
o Influență favorabilă destinderii In
ternaționale. a jurat un rol pozitiv 
In procesul de eliberare a popoare
lor de sub dominația colonială, a sti
mulat cooperarea intre-state in do
meniile economic, social, cultural șl 
umanitar.

Cu toate acestea, in activitatea 
O.N.U. au existat ți continuă să se 
inanlfeste deficiențe șl ■ imper'ec- 
țiunl evidente, care afectează capa
citatea sa de acțiune In îndeplinirea 
obiectivelor fundamentale ce> -l-nu 
fost Încredințate. Principiile nobile 
InuriM în Cnri-ă'nu s-au eSatornlcR 
Încă pe deplin in relațiile dintre 
toate statele lumii. In diferite părți 
ale globului „există focare da ten
siune și conflicte > armate ; nume
roase vieți omenești șl Imense va
lori materiale slnt mistuite de flăefi- 
rlle războiului. în lume s-nu acumu
lat coTHdderablle arsenale -militare. 
Îndeosebi de arme nucleare, care 
constituie o gravă primejdie pentru 
întreaga omenire. Continuă vertigi
nos cursa înarmărilor, care apasă 
greu pe umerii popoarelor, perlcli- 
tlnd pacea și securitatea internațio
nală. Mal aint inch popoare ținute 
sub jugul dominației coloniale, ne
voite să lupte cu arma in mină pen
tru dreptul sacru de ntrâ! libere, 
de a-șl hotărî soarta așa, cum o dor 
resc. So adlncefte decalajul dintre

■ ' . , - , I
țările. dezvoltate șl cele In curs de 
dezvoltare, ceea ce constliuie o 
frlnă In .calea progresului general, 
o sursă de animozitate, neîncrede- 

,re șl1 conflict ta lume. Multe din ho- 
tăririle Organizației, adoptate in 
conformitate cu țelurile și principiile 
Cartei, nu au fost realizate sau au 
fost Îndeplinite numai parțtaL 

Mutațiile ce se produc In lumea 
contemporană, multitudinea șl am
ploarea problemelor ce se pun In 
prezent ta fața omenirii reclamă tot 
mai mult, sporirea rolului O.N.U. ta 
viața internațională, astfel Incit, prin 
întreaga sa activitate, Organizația 
să răspundă aspirațiilor de pace, II- 
bertala ,ji progres ale tuturor po
poarelor.

In, acest sens apare necesar, după 
părerea guvernului român, să ae În
treprindă’ rieinflioăaț măsuri meni
te .să ducă la Întărirea capacității 
do acțiune și la CTeșierea eficaci
tății ^Organizației, astfel încil aceas-.

o) apropierea Intre state. Ia 
promovarea politiei! de pace 
șl destindere, la instaurarea 
unor relații noi între state. Ia 
lichidarea cauzelor unor con
flicte .șl stări de încordare, la 
prevenirea șl zădărnicirea ori
căror acte de agresiune șl a- 
mestee în treburile Interne alo 
statelor, Ib soluționarea litigii
lor Internaționale exclusiv prin 
mijloace pașnice ;

b) respectarea de către toate
statele a principiilor Cariei șl 
a normelor fundamentale ale 
dreptului Internațional ; Or
ganizația trebuie st fie mal ac
tivă. să nu permită sub nici, un 
w«ssasîî, ssâj*s 
h-ebule să vegheze ca.toate, sta
tele membre să-și tndepllneâs- 
că obligația decurgînd din Câr
ti privind nerecurgerca la 
forjă sau la amenințarea eu fo
losirea forței : ;

c) promovarea șl respecta
rea drepturilor și obligațiilor 
fumlamentale ale statelor ; ela
borarea de norme care si gu
verneze relațiile dintre state în 
diferite domenii de activitate 
șl asigurarea transpunerii, lor 
in viață ; precizarea principii
lor șl normelor cu privire ta 
■mijloacele de rezolvare pașnică 
a diferendelor dintre state,' In 
conformitate cu Carta ;

d) oprirea cursei " înarmări
lor, realizarea ■ unor măsuri 
practice de reducere șl dlsfru-

CONVORBIRI ECONOMICE
ROMÂNO L- ALGERIENE

t, "____ ,f , F .

șl al schimburilor dintre cele două 
țări, annilzJndu-se. totodată, și pers
pectivele dezvoltării' acestora. A 
participat Ștefan Mlhnl, ambasado
rul României la Alger.

însoțit de ministrul . nigerian al

bălă după-amlază pavLiloanele eeo- 
‘ nomlel naționale algeriene de la 

Tlrgul Internațional dc la Alger.
I } 
tlqcz-JW ' V-j

ALGER 10. — Corespondentul A- 
gerpres, C Benga, transmite : La 
Alger uu început convorbirile dintre 
Ton Pățan, vicepreședinte al Consi
liului do-.Mlnlștri, ministru al-Co
merțului .Exterior Bl Rejmbllcir.So- . ,.un5OHI ue mmistrui . aigerum a.

trul nigerian'comerțului."Cu acest- 
prilej a fost examinat stadiul ac
tual al cooperării româno-algerlene ir 'fr . ■ : - r-

1 £ I ---------—i--------
CAMBODGIA

Din nou agitația ■ pus stăplnl-
re In Țara bascilor — regiune 
care acute contradicții sociale se 
împletesc cu allte.t aspecte națio
nale. Acestea stimulează revendi
cările pairloțllor basci, atit de 
pregnant ilustrate In timpul pro
cesului de la Burgos ,din 1970. Spe
riate da Intensificarea mișcării 
populare, autoritățile’ au cerut 
„forțelor da ordine" să intre din _ 
nou în acțiune. Poliția a ucis, In z 
apropiere de Bilbao.’doi tineri n- nlstlereu tuturor 
IMtrținind organizației basca exilațllor politici, 
„E.T.A.*. la ' scmn do protest, 3 000- ' "
de cetățeni al orașului au orga
nizat o „danonstrâțle a tăcerii'1. Ca 
urmare, pe întreg teritoriul Țării 
bascilor au fost dezlănțuite masi
ve represalii.

Concomitent se înregistrează o 
creștere bruscă a tensiunii pe fron
tul social. Numerasse greve au loc 
In diferite orașe ale, SpanieL, in’ 
Catalonia, 2&3 de muncitori al. în
treprinderii textile „Sabadcll* au 
lost concediațl în urma grevelor ce 
s-au declanșat la Începutul aces
tei săplâmlnl. Mal multe.’zaci de 
muncitori de la societatea texti
la „Pedro Ravenlos“ au intrat iln 
grevă, In se?nn de solidaritate cu 
tovarășii lor conccdlațL în orașul 
Santa Cruz de Tenerife, din in
sulele Canare, transporturile pu- 

.blîce au frwt paralizate timp de o 
aăptămlnă, ca urmare a grevei șo
ferilor.

Noul val al acțiunilor revendi
cative 1Ș1 găsește explicația in 
primul rlnd pe planul realităților 
economice. Momentul renegocieril 
contractelor colective a constituit 
pentru multe categorii de oameni 
al muncii' un dureros „moment al 
adevărului". Se șllo de altfel că 
salariile muncitorilor spanioli re
prezintă mal .puțin de 40 la sută 
din cele care revin muncitorilor In 
țările Pieței edmuno. Or, In octun- 
lele condiții din economie, costul 
vieții devine tot mal ridicat.

Așa cum o arată și actualele ac-
i

nc,Horești, lupta, oameni- 
lor muncii spanioli dobindeșto in 
același timp un tot mâl pronunțat 
caracter politic. Miile de munci
tori care încetează lucrul șl ies 
în stradă pentru a cere Îmbunătă
țirea condițiilor do viață șl de’1 
muncă : se pronunță totodată im- 1 
potriva persecuțiilor polițienești,. 
cer cu' hotărfre' asigurarea unei *■ 
reale autonomii sindicalo,, legall- 
■"■-•'w ,comisiilor muncitorești, am- ,zarea .comisiilor t___________ „
nlstlereu tuturor deținufllor

Agitația se extinde tot mal mult ’ 
și In rindul tinerctuluL Se știe că J 
la începutul veril au fost anunțate < 
două decrete care limitează nu- < 
tonomla universitară. Și cum tlhe-.ț 
retul trebuie „supravegheat* in- < 
deaproape, la Intrarea și p® co- . 
rtdoarele universităților patrulea- : 
ză polițiști in uniformă și în civil. ’

Opoziția față de regimul “ran- * 
chist iși lărgește tot mai mult aria I 
socială, incorporlhd noi și noi c- < 
lemente progresiste. Alături de i 
clara muncitoare se află riudențl,- < 
profesori, come-ctanți, ’ muncitori i 
agricoli, reprezentanți al clerului < 
șl chiar din rindurile forțelor ar- < 
mate. . <

Actualele frămlntlri sociale șl • 
politic® pun in lumină rolul mobi- 1 
lizator al Partidului Comunist din 1 
Spania, care se află In primele rin- î 
duri ale luptei împotriva dictata- • 
ril. Chemarea partidului comunist * 
pentru , crearea unul „pact, pentru • 
libertate* al tuturor organizațiilor. J 
demccratfce, găsește, o audiență 1 
sporită. „Excesele represiunii, acrie? 
„Mundo Obrcro*. organ al P.C. din 1 
Spania, denotă o gravă criză b * 
instituțiilor*. Tocmai în aceste con- 1 
diții. comuniștii subliniază 'însem
nătatea deosebită a unirii într-un ’ 
singur șuvoi a tuturor forțelor pro
gresiste ale Spaniei, .pentru vic
toria idealurilor libertății șl de- : 
mocrațlel. <

î

Li;

Sărbătoarea ziarului „l’Huinanite
carte. Numero.fi vizitatori au cercetat 
și cumpărat lucrările politico-ioclals 
ale torardjului Nicolae Ccaușescu, 
opere țtiințifice, istorice ți literare. 
Iteprezentaniul Romănlel ja această

Editurii „Emi-

gere a armamentelor, In primul 
rind a celor; nucleare, înfăptui
rea dezarmării generale șl to
tale ;

e) lichidarea definitivă a co
lonialismului șl neocolontalls- 
mulul, a rasismului și a orică
ror forme de discriminare ra
sială ; sprijinirea hotăriiâ a 
luptei popoarelor împotriva do
minației coloniale., pentru liber
tate și Independență națională;

O extinderea șl ndînclrea co
laborării între toate statele, 
dezvoltarea largă a sschlnihurl- 
lor Internaționale economice, 
științifice, tehnice șl culturale, 
llchtdindu-sc orice fel de ba
riere, restricții șl discriminări 
care împiedici cooperarea intre 
națiuni ;

g) progresul economic fi so
cial al țărilor în curs de dez
voltare, reducerea și eliminarea 
decalajelor care le despart de 
statele industrializate ; adopta
rea unor programe mullllnlerale 
de sprijinire a eforturilor țări
lor în curs de dezvoltare, la a 
căror realizare țările dezvoltate 
să’âducâ o contribuție substan
țială.

’ ’3
Creșterea roitului O.N.U. In viața 

interaațlonală rțc'omă. totodată,
îmbunătățirea activității Organiza
ției țl a organismelor sale : repre
zentarea mal jud^doMă in organis
mele O.N.U.’ a tuturor statelor mem
bre, pontru a se ‘ dgllndl mal bine 
noile realități dlh lume în Inafiji 
structura Organizației șl a se asigura i 
ca aceste organisme să-și -Îndepli
nească in condiții mal bune rolul ; 
înfăptuirea universalității Organiza
ției și a diferitelor sale organisme ; 
asigurarea participării tijluror sta
telor, pe baza deplinei egalități In 
drepturi." la dezbaterea problemelor 
șl adoptarea hotărlrilbr. Organiisițla 
Națiunilor Unite trebuie să fle cu a- 
dgvărat un for al întregii comuni
tăți , mondiale, să asigure cadru! de 
manifestare., activă a tuturor state
lor la soluțloraireâ problemelor" In- 
temațJonaie, In interesul tuturor 
popoarelor, al destinderii, cotahoră- 
rlL, șl păcii.

Eiicacitatea Organizației Națiuni
lor Unite depinde, In ultimă instan
ță, .do atitudinea 'politică a statelor 
membre, de voința lor de a conlucra 
In cadrul Organizației pentru rezol
varea problemelor do interes, ." co-K 
mun, de a-și Îndeplini obligațiile ; 
docurgind din Cartă, de a respecta 
deciziile șl | recornandărtle. adoptate 
iii conformllalu țelurile ș! princi
piile CarteL": '

îndeplinirea angajamentelor asu
mate, prin (Jart.1, aplicarea hotâi-iri- 
ibr și recomandărilor trebuie să de
vină legea de conduită a tuturor 
statelor membre.

Guvernul Republicii Socialiste 
România consideri că este necesar 
șl opoțlun să se procedeze 1a exami
narea aprofundată, cu participarea 
tuturor statelor membre,, a proble
me! de stringentă, actualitate pri
vind întărirea rolului Organizației, 
pentru ea ea si devină un Instru
ment eficace In înfăptuirea Idealuri
lor de pace șl securitate, de colabo
rare și progres ale popoarelor.

Anima», de aceasta dorință — se 
erată in- liuJte’etca memoriului ex
plicativ — guvernul român solicită 
înscrierea pe ordinea. dff zl a celei , 
de-a 274i sesiuni a Adujnării Gene
rale a” punctului Intitulat „Creșterea 
rolului. Organizației Națiunilor Unite 
in menținerea șl întărire.’! păcii ți 
scctirilfițll internaționale.- In dezvol
tarea colnbnmrii .Intre tonte națiu
nile. in promovarea normelor drep
tului jnierhqționai; in -relațiile 'dintre 
slute*' 1 e"J'* ‘ 8

tarea colnborarif Intre tonic națiu-

in relațiile, dintre

I
I
I
!1

Forțele de rezistență au instituit 
controlul asupra șoselei nr. 1 

PNOM PENII 10 (Agerpres), —
Lanslnd o scrie de acțiuni ofen
sive succesive, forțele cambodgiene 
de rezistență populară nu reușit 
Bă-șl Instituie controlul asupra șose
lei nr. 1, care constituie legătura 
dintre Pnom Perth șl Saigon. în fața 
atacurilor inițiate de patriot), uni
tățile Tonnollsto au fost silite să n-' 
bnmloneze această ■ Importantă cale 
rutieră, retrăglndu-sa dincolo1 de Jo- 
caJitaten Komportg Trabek care, in 
prezent, se află, de asemenea, sub 
controlul forțelor de rezistență popu
lata.

în cadrai luptelor care au avut loc 
Ia Kompbng Trabek, o afirmat un 
purtător de cuvint al regimului do 
la Pnom Penh, forțele lonnollste au 
pierdut 350 de militari.

în regiunea nordică a țârii, unită
țile reglmnlui de Ia Pnom Penh 
care se află in capitala provincială 
Prey Veng an fost complet Izolate.

X. 

HAVANA
■ ' ii

Vizita delegației 
guvernamentale 

a Republicii Peru
HAVANA 10. — Corespondentul 

, Agerpres. V. Stamatc, transmite : 
Premierul Fidel Coslro șl vicepre- 
inlerul Raul Castro au primii la 
Palatal Revoluției delegați? oficială 
a guvernului Republicii Peru, con
duita dc generalii Javier Tantalean. 
ministru ol pescuitului, șl Jose Gra
ham Hurtado, președinta al Consi
liului Consultativ al președintelui 
republicii, care. In invitația Guyer- ' 
nulul Revoluționar, efectuează o vl- 
zJiă oficială In Cuba. După această 
întrevedere.' In cadru! căreia au. fost 
discutate probleme de Interes reci
proc. oaspeții peruani. Însoțiți de 
Fidel Castro;, șl’Râul Castro, tui vi
zitat Semita modeL „Ceiba'Uno" șl 
diferite ccntee de■'«uroducțlo; ngro-., 
zooichhteb dto provincia Havană.'

în acest mod. relatează agenția 
France Piresse. cea mai mare parte 
a teritoriului khmer situat la est de 

' fluviul Mekong se află sub contro
lul forțelor do rezistență populară.

*
SAIGON 10 (Agerpres). — Doi 

membri al a.șa-zlsului parlament sai- 
gunez au cerut deschiderea unei an
chete In legătură, cu masacrarea a 
29 de civili din sațul Xunn Son (din 
zona de coasta a Vietnamului de sud) 
de către trupele sud-cbțeene, care 
nu desfășurat aici o operațiune In 
31 Iulie a.c. — informează agenția 
Associated Press. Au fost uciși 0 
bărbați, 13 femei șl 7 copU. Militarii 
din "divizia sud-coreeană nu distrus 
complet satul respectiv.

NOI AVIOANE AMERICANE 
DOBORIȚE DEASUPRA 

TERITORIULUI 
R.D. VIETNAM

HANOI 10 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că slmbătă nu 
fost doborltc deasupra teritoriului 
R.D. Vietnam alte două avioane ame
ricane.' Cu- acestea, numărul ' avioa
nelor nparțtaind forțelor aeriene 
ole S.U.A. doborlte deasupra R.D. 
Vietnam a ajuns la 3 887.

» !!.'■. J - , „
Desjăfiirată In frumosul parc d« 

la Courncucc din apropierea Pari
sului, sărbătoarea ziarului .J’Huma- 
nitd” din acest an a cunoscut un 
marc «uccez. Pe o suprafață de a- 
proximativ 130 de hectare au fost a- 
menajate mai multe „orașe* : orașul 
cărții, al teatrului, precum ți orașul 
internațional In care ji-au dai în- 
illnire, ca in fiecare an, mii de pari- , 
zlcnl, membri ai P.CJ*., rlmpatlzanțl, 
numeroțl cetățeni ci Parisului ji ai 
regiunii pariziene, precum ți reprezen
tanții. ziarelor publicațiilor parti- 
delor-comuniite ți muncitorești din- 
tr-o ierte de țâri ale lumii.

Printre cele peste 30 de standuri 
din orașul internațional se numără 
ți standul „Scînteii” care a atras un 
mare numdr de vizitatori interesați 
de publicațiile românești, de expozi
ția cu imagini reprezentative pentru 
viața politică, economică ți soctal- 
culturală din patria noastră, precum 
ți de o bogată gamă de cărți ale ar
tei populare românești. Din partea 
rlarului „Scintcia* la creastă sărbă
toare participă touarâșul Nicolae 
Corbu, redactor țef-adjunct.

La marea sărbătoare populară din 
parcul Couraeure, România este re
prezentată de asemenea de un stand 

Oi „ue ., urțuir «uit ■ />,<;-
zentaie miilor de vizitatori peisaje''; 
din țara nacstrâ, rcciste, pliante ți 
itinerare de mare interes turistic. In 
orațul cărții am remarcat o aît<l pre
zență românească : a expoziție de

fi cumpărat lucrările politico-soclale 

opere ftiințiftec.^iztorice ți literar^ 
expoziție a fost criticul Valeria Râ- 
pmnu, directorul 
rsescu*.

Da un frumos suoces s-a bucurat 
aici ți concertul da muzică populară 
«uzținut pc una din scenele parcului 
de naistul român Gheorghe Zamfir.

Festivitate populară de largă am- ‘ 
ploare, tarMtoared ziarului „l’Hu- 
maniiî“ a constituit Ln același timp 
o importantă manifestare politică, 
ln cursul celor două zile s-au des
fășurat numeroase dezbateri pe tema 
de cctualitaie politică, socială ți cul
turală la care au participat membri 
ai Biroului Politic' al P.C.F., condu
cători sindicali, zlariții, un numeros 
public. Sărbătoarea ziarului VHuma- 
nild“ din acest an s-a desfășurat sub 
semnul uniidfli populare In jurul 
programului comun de guverni^int. 
In acest sens, se remarcă prepenja 
la festivități a unei delegații a par
tidului socialist condusă de Claude 
Estlcr șl Georges Sarre, secretari na
ționali. A participat, de asemenea, o 
delegație a radicalilor socialiști. In 

Vamiczii de duminică,, , , cursul după-amierti de duminică,George? Aarchais, secretar general 

curs pe scena centrală a parcului.

Pani DIACOiMîSCU
Paris, 10'septembria

BEIRUT 10 (Agerpres). — Slm- 
bătă a avut loc o ciocnire Intre o 
ambarcațiune militară palcstlneană 

o vedetă israeliană, anunță un 
fiurtător de cuvint al rezistentei pn- 
esilnene. Faptul a "ost confirmat de 

către un purtător de cuvint militar 
Lsraellan, rare a adăugat că ambar
cațiunea palcstlneană a fost scufun
dată.

BEIRUT 10 (Agerpres). La

APROPIAT
;|

Beirut a avut Ioc, sub președinția 
premierului Saeb Salam, o reuniune 
extraordinară n guvernului libanez, 
în cadrul discuțiilor nu fost exoml- 

■ nate evoluția situației In Orientul 
Apropiat, precum șl măsurile care 
urmează să fie adoptate, pe plan in
tern șl extern. In urma bombarda
mentelor israellene asupra unor 
baze palestlnene staționate In Li
ban. ;

® 0 ® 0 0 0 ®
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MOZAMBJC r1

FRELIMO a deschis 
un nou front de luptă 

in provincia Tete
DAR ES SALA AM 10 (Agerpres). 

r-’ .Președintele, Frontului de Elibe
rare din Mozamblc țFRJELlMO), Sa- 
morsi Machel, a anunțat, slmb&ță, 
in cadrul reuniunii de închidere a 
conferinței șefilor de stal din Africa 
ctmtralâ șl do est ’Câ FRELIMO a 
deschta. țin ■ nou ..front; de .luptă; Ia 

'Manlka Sofala. in provincia Tete. 
Noul front a ferai' deschis lin .cursul 
Junii" iulie, cind. în urma ’operațluiil- 
lor organlzt 
portughezi 
marc cantitate ele; material militar a 
*osF capiuraî. Samora 'ătachel a suB- 
linlai In fața conferinței că regiunea 
In care' a fost deschis' frontul C5Îe_ 
una dintre cele*, mai -Importante, dat" 
fiind faptal că. este utilizata de tru- 
peft colonialiste portugheze en nîincl' 
de plecare pentru aiBcurllti împotriva1 
luptătorilor din mișcarea 1 de ellbe- 
râre. ‘ ■' !

V

deschis un nou front de luptă la 
£Manilrâ .. Sbfaia. în " provincia .Tete.;
-•-1 ’ fera» deschis in cursul1

mizate,, prizonieri deținuți de 
: au fost eliberați, iar o 

mare cantitate de, material militar a

Negocierile petroliere !n- 
tre nouă companii petroliere și cinci 
țări producătoare din Golful Perslc. 
desfășurate in. localitatea Libane
ză Beli Meri, asupra parUcipărli 
la capitalul companiilor care (operea- 

pe ȚerltoriuȚ acestor țărf,ț ad fost 
spapeâdate pentru ctteva zile, a:.,a- 
nunțat purtătorul de cuvint al’com
paniilor, Arthur Palmer. El a preci
zat -.că negocierile vor fi reluate in 
cursul săptăminil 'Viitoare, după ce 
fiecare din părți va proceda la une
le, consultări. .

Reprezentanți din 23 do 
state din America Latină și 
regianoa Mării Cgnâbelor 
au cerul Statelor Unite și Comim'iS- 
ț/E Economice Europene i»5-®i Înde
plinească promisiunile privind pro
movarea unei politici economice și 
comerciale echitabile față de țărite In 
curs, ,de dezvoltare., Cererea „a fost , 
formulată in cadrul lucrărilor Comi
sie! Speciale de coordonare lâMno-n- 
mcrleană CECI'iA, care nu avut loc la 
Santiago de. Chile — Informează a- 
genția Reuter.

în cursul unei recepții 
oferite, In clsistea delegație! comer
ciale guvernamentale ghaneze. con
dusă de Kodjo Barțiey Agbo, mi
nistrul Industrie! șl lurlâmulul. care 
efectuează o vizită de bunăvoință In 
R. P. Chineză, ministrul' comeriisiuî 
exterior al R. P. Chineze, Pa! Slan- 
kho a arătat că prin eforturile co
mune ale guvertielor șl , popoarelor . 
Călinei și Gho neț reia ții le prlfetșneșțh 
și de coo'pcra'rș iliritre^cvje două țâri 
se vor dezvolta p-e baza celor cinci 
principii ale ccH?xts;lențel pașnice. La

vor dezvolta pe bâza celor cinci

riadul său, oaspetele ghar.cz șl-a ex
primat satisfacția In legătură cu re
centa restabilire a legăturilor diplo
matice și cu bunele perspective ale 
relațiilor dintre cele două țări.

|j irumeiru, aparat ucsimus fltu-
Președintele Camerunu- fi dieril originii razelor cormițțe 

luj. Ahmadmt Ahidjo, aflat' in v(- ” rcdtflf,i ca
zltă ofirialA In capitala algeriană, a a- 
vul 'duminică prima rundă' de convor
biri cu p-ețodlntele Algeriei, Houari 
Boumediene. Problemele chele abor- 
dalo In cursul discuțiilor se referă 
Ia evoluția situației politice pe con
tinentul african — îndeosebi lupta de 
eliberară a popoarelor, Africii aflate 
încă sub- dominație străină — șl, la 
relațiile,de cooperare dintre cele două

Jlri.»

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— Pe platforma spațială elr- 
cumterestră care va fi lansată 
la 21 septembrie de Ia Cape 
Kennedy pa fi instalat un spec- 
țrornatru, aparat destinat slu-

...... ........... . — ..Iese superioare. 
Spectrometrul, a cirul construc
ție a durat șase ani, realizează 
simultan 11 măsurători diferi
te asupra unei raze care pătrun
de prin „ochiul1" său ți le re
transmite laboratoarelor de pe 
Pămint. O mai bună cunoaștere 
a razelor cosmice este reclama
tă de nevoia asigurării unui grad 
sporit de securitate echipajelor 
navelor spațiale.

fi

ATENA 10 (Agerpres). — Ir. 
cadrul manifestărilor ■ organi
zate cu prilejul Zilei Româ
niei, Ia Tlrgul International de 
In polonic au avut loc vizite de 
documentare la pavilionul (d- 
rii noastre ți discuții ale de
legației întreprinderilor româ
nești ‘ de comerț exterior cu re- 
prozenlanfi ai presei grecești. Cu 
același prilej, A. Gheorghiu, di
rectorul pavilionului românesc, 
a oferit un cocteil la care au 
participat Demalrios Assimopu- 
los, prefectul Salonicului, Chris
tos Floridis, primarul orașului, 
C. Papadatos, președintele Tlr- 
gului internațional, C. Smaras, 
directorul general al Tlrgului, 
reprezentanți ai Camerei de Co
merț, "directori al altor paci- 

, Uoahc, oameni de afaceri.

0 delegație a AsoMațfel 
Economice Amcricraic, *y- 
dusă de John Kenneth Galbraith,'' 
președinte al Asociației șl profeâr 
de economie la Universitatea Har
vard, a sosit slmbătă la Pekin pen
tru o vizită de prietenie, anunță a- 

" genția China Nouă.

Delegația Japoniei lagi- 
iiiiîdle Unite 3 efee-
tarulul general, Kurt Waldheim, o 
moțiune in care se pronunță penthi 
crearea la o data apropiata a pre
conizatei universități a O.N.U. îrt 
document ;se exprimă speranța că 
sesiunea a 27-a a Adunării Generâ- 
le va lua o hotfirire ta această cheș- 
Hune. Propunerea de înființare a 
univers! tații s fost făcută In urmă 
cu doi țml de către fostul secretar 
general a! O.N.U., U Thant.

« DE PRETUTINDENl•« Off ’ PRETUTINDENI ® DE PRETUTINDENI «

subteran
din lume In fn-

1 In curs
Tucție ln« capitala Uniunii

Denumit . „Nbvo-Kî-

Bulevard
-?r!mu! bulevard

(regime subteran 'sh nflft 
de cor-S;“-,/i,a 
Sovlei
etaje : unul la nivelul solului pen-

«_• ti <» i

Iar cii străzile transversale,’ altul 
la subsol pentru a .permite joncîlu- 

' ’cu caftierele din nord-

de
\ Sovivumi.

rovskl Prospi'kt*, el va avea două 
i ,tru” a asigura legătura automobilo-
’ lor cu străzile flârtar"—

la subsol pentru a peri 
i " nea dircotă cu cartiere 
1. estul M6scov 
J 205 zile sub pămint 
( După 200 zile de totală izolare 
, Intr-o peșteră adincă de 30 de me-
1 tri din apropiere de Del JUo (sta-
l tul Texas. S.UJL). geologul fran- 
’ cez Michel’Siffre a revenit ta su-
ț • prafnță.1 Experiența. începută la
j 14 februario a.c„ a avut drept scop 
1 cercetarea ritmului proceselor bio-
i logice ale omului Siffre a vrut

să demonstreze, că este posibilă 
l trecerea de la ritmul normal de 2-1 
i de or riclul de 48 ,de ore. din
’ care J activitate șl. 12 —■ somn,
î în in ul de timp cit se aflu

in pc el n-a, primit nici o
ț comunicară din exterior, nu a avut
t ceas, calendar sau aparat de ra-
' dio. n-a primit nici un ziar șl nu
I a avut măcar voie să audă tui
J gtas omenesc. Singura ea legătură
1 cu lumea exterioară o fost un fir
l ' telefonic prin care comunica date 
i privind (starea sănătății sale, pre-
1 cum șl npreclerlle sale In ce prl-
i vește ora și data. Pe pămint, aces-
) te comunicări au fost studiate si

comparate cu dalele reale. S-a 
: L ___ 1___ ________ ______ __

el

i Intr-o p^terfi adincâ de 3® de mc-

.constatat câ, parțial.„ el
se concentreze timp de 
din. 48. lucrind la o __

. Deși s-a .hrănit.G luni de zllo ex
clusiv cu conserve, de tipul celor 
folosite de asironauțll americani, 
s-a conslaiat că starea sănătății 
sale esic „toarte bună- și că, in 
pofida îndelungatei Izolări, nu su
feră nici' un fel , de jLfecțluni psi- 
hlne-1.

In fotografie : Mlehel Siffre in 
ț momentul părăsirii peșterii, Intim- 

plnal de fotoreporteri șl de so-

reușea să
38 de ore 
dlzertațle.

REDAC51A ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Scjhtcil, Tel. 17 Sî 10. lira». Abonamentele ee. f
Calea Grlvlțel nr. st-»,' P.O.B. - Boi

Laptele de cocos 

poate înlocui
IU’': /.?■;

singele pierdut
SL i & fi- ‘ ta’ x j

Doi cercetători flilpinezi ad des
coperit, după îndelungate și asidue 
experiența, că laptele conținut In 
nucile de cocos poate constitui o 
excelentă plasmă ptțnlru comple
tarea volumului de singe "în or
ganismul uman, secătuit cn urmare • 
a uriei intense hemoragii.

Experiențele întreprinse pe ani
male au fost Încununate <le succes 
In 90 ta sulă din cazurile, tratate.’

■ '■

Sculptură modernă? 

tiu - bucătărie model

pompă aspiratoare a aburilor, un corporează, de asemenea, un npa-
tclefon-lntcrfon, chiuvetă, conca- rai stereo-dlsc, inoură do mccinat
snr penim resturile alimentare. cafea, mixer, Instalație de deduri-
mtișină de, gătlrL frigider. Instalație zare a apel, alici do aer condițlo-
pentru spălarea-veselei. Blocul in- nat. o pendulă.

’•'H - .: t.ljmpi M VH k’uhta■ft *1
.fi

Super-jep acvatic
Aveți lh Imagini cltavtr, din ui

mitoarele'„talente* ale acestei am-, 
barcațiunl universale pe cure

ce permite transportarea biciclete 
lor pe apă. Pe sol, poale servi 
drept umbrelă navigatori

O bucătărlobioc In care . slnt 
conceniraic ultimele ..cuceriri (cli
nice* In materie de ortă cidlnarâ n 
fost realizați) do arhitectul englez 
John Frizeman. ■ Dominată de uh 
glob luminos, bucătăria BUgerează poate transforma in cninc, plută, 
mal degrabă o srjilptură abstrac- bac pentru traversarea peste riurl 
ță, modernă. Ea este- .constituită 
dlnir-un-post dc televiziune in cu-’ ,__  „__ ________ ________
lori, o sursă dc unde ultrascurte, o poate fi asimilată unui catamaran, 

j ‘‘rf “ «i -i .

reallzsil-o un electrician francez. 
Jn afara rolului său clasic, se 
™>ate transforma in caiac, plută.

a automobilelor. liamac, umbrar, 
cadă, pat, gheretă. Alte aplicații :

transformați In cicliști. Inventato
rul acestui super-Jeep acvatic, 
Jacques Lombard, l-n folosit drept 
sănie , pentru a cobori de pe mn- 
sivul Ecrlns (5 013 m). Datele am
barcațiunii — greutatea unei bărci 
— 9 kg, lungimea — 2,13 m.
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