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Al. PLAIEȘU

Constanta 
ilrucțle pa-

Mașini, 
Chimico, 

Ușoare,

tn acest 
cel peste 
Roman

țe (spre Găiești), din

șoferii „grei" ca Allslnc
Soare — rdmfne eveni-

00 și 220 de 
și un număr 
coduri mal

ne vastuL spațiu cuprins intre bazinele 
'beiului, ale Sadului șl Jiului, Ungă orga

___ re
ci in deficiențele

cum ar 
Brașov, 
au de- 

planlfl-

ștandu- 
probă, uilțaje 
absolut necc-’, 

modului

București spre
ș.a. S’nl in consl .
sajele denivelate de in Tir' 
8.0v —. ■■București fio Ieșirile ; sure 
Alexandria si spre Giur
giu). Pașcani (spro_ Tg. 
Frumos) ș.a.

Dintre podurile mat mari, 
care au fost

trecut/ 1333 km drumuri 
județene nu fost asfaltate 
— deci — îutr-un singur 
an, s-n făcut mal mult, iu 
companiile cu lot ce exista 
in Romănla cu un sfert de 
veac în urmă. Inr In acest 
an. numai In primele opt 
luni s-au asfaltat peste 
1 1(M km de drumuri : adl-

atențle lăr
girii unor drumuri ca 
Ovldlu—Mangalia. Bucu-

optlmă ale stocurilor, respectarea 
disciplinei contractuale do către 
furnizori. Do altfel, așa cum se 
apreciază da conducerea partidu
lui, cauza nerealizărli integrale 
și la timp a sarcinilor de produc
ție în unelo întreprinderi nu con
stă In lipsa propxlu-zisâ a unor 
surse materiale, ' ' ■ ;____
existente In distribuirea șl gospo
dărirea aeeslora. In acest sens, o 
mare însemnătate practică au re
considerarea, intr-o serie de uni
tăți economice, a ur.or norme de 
stoc și recalcularea lor pe baza 
condițiilor reale de aprovizionare, 
depozitare și consum. O acțiune 
largă in această direcția se impu
ne, cu alit mai mult, cu dt este 
Încă puternică tendința unor cadre 
do conducere din întreprinderi și 
centrale de a supradimensiona 
stocurile normate, tn scopul înde
plinirii planului de producție in 
condiții materiale șl financiare dt 
mai comode, In afara necesității 
stringente de a gospodări exigent 
materiile prime și materialele.

Pentru perfecționarea derulării 
aprovizionării tehnico-material o,
este timpul să se intensifice apli
carea masurilor de Întăriro a re-

anulul să valorifice 
peste prevederile de 
plan 7 310 mc bușteni 
rășinoase, fag. stejar șl 
alte esențe. Avlnd o 
bună aprovizionare* din 
această masă lemnoasă 
fabricile de iEduslrtelî- 
zare ole C.E.I.L. Rin. 
Vil cea au realizat su
plimentar ta rinei'.:! lot: 
112 mc placaj. 7 310 mp 
plăci aglomerate din 
așchii de lemn, ’ 137 331 
mp furnire estetice.

NEAMȚ, 
punerea ; In 

înainte de 
obiectivelor

■ dincolo de cite bacuri au
° curățat băieții maistrului
IBIlea Gheorghe la Mănăi- 

leaia; dincolo de cit și-ci 
manevrat veteranul maistru

I Costache Velicu bdonițiil la
centrală ; dincolo de cil au 
gonit, pe drumuri zdruncinate,

IVaslie, Ion Dinconu sau Matei 
meniul deschiderii scolii, aid

■La Lotru, '' .
Oltului și Sebeșului. ale Sadului ți Jiului, Ungă orga I gravă a agregatelor ji motoarelor, inlreclnd-o în reto- I nanfd emoțională, a răsunat clopoțelul de argint al I țcolli. In 25 de locuri din marele perimetru — alltea 

I țcoli de 4, 8 ți 12 clase au (ost construite aici, unde
boncăluiau cerbii ți se hlrfoneau urșii — tute de co
pil s-au îndreptai, pe căi do pietriș sau beton, pe 
trepte tăiate' In (lined, spre scoală. Oamenii aspri.

mănlncă 
știu cum

lor. majoritatea 
rilor da 
complexe, 
sare verificării 
cum funcționează flecare 
agregat important din 
componența locomotive
lor.

— Cite astfel de stan-

Petre DRAGTJ

, "tt t '; ‘ 
stanța. Galați. Neamț. Mu- 
reș, Sibiu, Timiș realizările 
pe tărlmul construcțiilor 
rutiere reflectă o depășire 
a proiectelor proprii și 
o realizărilor medii pe 
țară.

Actualul cincinal se ca
racterizează — In acest do
meniu — șl prlntr-un vo

lum Important de noi po
duri șl pasaje denivelata, 
proiectate $1 executate la 
un nivel tehnic superior, 
multe din ele fiind 'con
struite din' prefabricate de 
beton armat nretenslonaL 
corespunzător cerințelor u| 
nul trafic Intens șl tonalu
lui unor vehicule grele. 
Astfel. In acest an au fosl 
puse In funcțiune paralele 
dt> Io Z.lzln (lud. Brașov), 
orașul Fetești ’ (lud. taln- 
mlta). de la Ieșirea dîn

In pre-
de colectivul de

În pagina a Il-a

duri de probă ați realizat 
pină acum 7

— Treizeci șl șa-ra. Toa
te construite de noi, '-cu 
utilaje din țară. Unele 
dintre ele ne rezolvă pro
bleme pe care ne-ar fl 
fost imposibil să ie solu
ționăm fără aducerea 
unor Instalații extrem de 
costisitoare din Import.

— Cum le-ațl făcut ?
— Ar fl simplu'să spu

nem : ..cum ne-am pri
ceput 1". Dhr oala ar în
semna că om Încropit-o", 
efi nm drplt-o. cind. In 
realitate, nm realizat dle- 
va agregate pe care șl

• BRAILA.' Succesele 
obținute plnă 
zent 
muncă de la Combina
tul pentru fibre artifi
ciale Brăila dau garan
ția respectării prevede
rilor ongajomentulul de 
a realiza sarcinile ac
tualului plan cincinal

PIONATULUI MON
DIAL
O DRUMEȚIA ALPINĂ

© MIERCURI, LA HEL
SINKI i FOTBALIȘTII 
NOȘTRI IAU STAR
TUL ÎNTR-O NOUĂ

reștl—Ploiești. București— 
Afumați, ca șl a unor ar
tere de Ieșire. din orașe. 
A fost, terminată autostra
da București—Pitești șl nu 
peste mult timp va înce
pe construirea magistralei 
București— Glurgenl. care 
va deservi, peste cîțlvo 
ani. In "condiții optime, 
fluxurile da circulație spre 
UtornL

Pentru a face față cerin
țelor cresclndcr ale traficu
lui In continuă Intensi
ficare. pentru a con
strui In condiții de mal 
mare ,economicitate (pre
țurile pentru kilometrul 
de druni construit variază 
Încă In funcție de Județ ; 
înlre 300—300 mii lei — In 
Sțiceava. OH. Covasna. Gorj. 
Arad ; Intre GOO—703 mii 
In Galați. Ilfov. Hunedoa
ra. Caras Severin. Ciul), 
pentru o asigura șl o ca
litate mal bună lucrărilor, 
organele cenflrale care co
ordonează dezvoltarea re
țelei de drumuri dîn 
M.T.Tc. șl C.S.E.A.L. au 
In program elaborarea do 
proiecte lip ?i proiecte di
rective pentru. poduri șl 
podețe., studii pentru orga
nizarea șantierelor șl pen
tru stații de mixturi asfal- 
Ițcv Se lucrează Intens la 
un studiu privind dezvol
tarea coordonată a rețelei 
de drumuri iudețene si co
munale. pentru legarea ar
monioasă a acestora cu re
țeaua de d r muri „naționa
le. In cadrul acllvllălii de 
sistematizare teritorială, 
planificată pentru cincina
lul următor.

u.î • fl' ■' -s: ■ L* *‘' 
vreo treizeci de Ingineri, 
vreo șaptezeci de maiștri 
de înaltă calificare șl 250 
de muncitori necnliflcațl. 
Mei Intll atn construit 
uzina aid, po tocul unui 
fost lan de porumb din 

i vecinătatea Iul „Electro- 
pulere“. La 3 mai 1S08 
am primit spre reparație 
primul Diesel. Anul tre
cut am reparat 142 de lo
comotive, aiiui acesta vom 
repune pe roți, redlndu-le 
circuitului, aproape 150 
de . bucăți, dintre care 4 
electrice. Dar astea nu 
sini dedt rezultatele 
noastre tehnice, nu mal 
puțin Importante decil 
cele morale. Căci oamenii 
au crescut, s-au speciali
zat, au devenit odevărați 
chirurgi In acest spital 
pentru coloșii de metal, 
njunglnd să creeze, cu

Cind pe drumul neted 
ca oglinda mașina fuge 
înghițind kilometri. ' ai 
senzația unui caler ce se 
deapănă 13 SWfffisip Este 
caierul de asfalt și beton, 
rețeaua noastră de . dru
muri — care, de la an la 
nn. se dezvoltă și se mo
dernizează."

într-un loial de 12 372 
km drumuri naționale, 
existente in 1£M4. doar 
I 1112. adică ■ 9.6 • la sutăv 
aveau ImbrăcămlnU mo- 
dtirne In; prezent, asfal
tul acoperă peste 11 2OT,-km 
de șosele naționale, din a- 
proape 13.000 km. adiră 
B3.7. la sulă. Iar plnă In 
1975, le va acoperi in pro
porție de 08 la sută.

Ritmul construcțiilor ru
tiere Încearcă să tacă față 
dinamicii circulației, care 
din 195'3 oină astăzi a 
crescut de aproape cinci 
ori. Astfel, troficul rutier 
pe șoselele nâțjonale — 
care se caracteriza prin-

b-a acordat 
unor

©PIATRA
Pentru 
funcțiune 
termen a 
de Investiții ale acestui 
cincinal sini { necesare 
cantități tot mal ■ mari 
do materiale de con
strucții. Ințeleglnd ' a- 
eest Imperativ. Între
prinderile de materiale 
de co'nstrucțll din ! jude
țul Neamț au livrat su
plimentar. in acest 
an, 3 511 020 cărămizi, 
2 183 003 blocuri , cera
mice, KMOOO "țigle, 
24 000 cahle de teraco
tă, 10 472 tone de, ci
ment 5 230 mc prefa
bricate din beton șl nu
meroase alte produsa.

tn 4 ani șl jumătate. A- 
tlrmatl.lle noastre șlnt 
susținute de un nou 
evenjțneht : cu 10 zile 
mal devreme declt 
anul trecut a fost fa
bricată a 33 OOO-a tonă 
de celofibră din pro
ducția acestui an.

De .subliniat faptul că 
numai in primele 8 luni 
ale anului chlmlștil 
brăllenl au livrat peste 
prevederile contracte
lor &W tone celofibră, 
120 tone rețele-cord, 
12 tone de utilaje pen
tru Industria., chimică, 
precum șl Importante 
cantități de celofibră.

@ ALTE ȘTIRI DIN 
ȚARĂ ȘI DE PESTE 
HOTARE

Scriam In ziarul de ieri despre o nouă Lsblndă asu
pra muntelui obținută de constructorii hidroenergetici 
de la Lotru. Alăturăm cronicii de muncă scrise eroic 
de oamenii Lotrului următorul (apt, la fel de emo
ționant : La 15 septembrie, copiii care învățaseră plnă 
anul trecut La Rudărea» ău luat loc în băncile unei 
șdoljYîrtol. Dincolo de cit au urcat oamenii inginerului 
Maximilian Ioneșcu la barajul Vidra peste cota 12&) ;

— Ca sâ le am mereu 
sub ochi. Nu numai eu, cl 
toți cel cu care discut 
aici. Majoritatea alnt pie
se din import care costă 
bard grei ’ In valută. Tre
buie să le facem noi. căci 
nm dovedit că știm să le 
facem.

— Clțl oameni aveți 7
— Eu n-am oameni, am 

valori. Peste o mie. Din
tre el, vreo trei-sute se 
pot întrece cu ee! mai ver
sa ți specialiști din străi
nătate. ‘

— Cum ați pornit 7
— Am pornit acum 

elnci ani. In H3S7. cu

le-ar dori șl alții. Am 
pus specialiștii noștri cei 
mal bun! la serviciul do 
proiectare șl autoutllare, 
și-au bătut • capul stu
diind, cercellnd, consul- 
tind capete mai priceputa 

ale !or șl s-au 
pe elaborarea u- 

‘ " a-
dea recent 

ștandul 
pa ram e-

0 CA LAN. Fuma- 
ilșlll de la ' uzina „VIc- 
toriaj^: .din Căian eu 
produs șl Livrat uzine
lor beneficiare din țară 
cea de-a 1 2BO-a tonă 
de fontă pentru turnă
torii. realizată pesta 
prevederile, de plan ale 
perioadei care a trecut' 
de. la începutul anuluL 
Succesul înregistrat ars 
șl o altă semnificație : 
Întreaga cantitate de 
fontă dată suplimentar 
a fost elaborată ai om» 

metalurgic

sarea termenelor 
perfecționarea 
rilor tiuiiuriuie intre uruuipiti 
economice, a relațiilor contractua
le. Ca atare, mal ales In întreprin
derile ale căror produso constituie 
materii primo pentru producția 
altor unități economice, este Im
perios necesar ,să se acționeze cu 
toată hotărirea fn vederea folo
sirii integrale, cu un randament 
■superior, a capacităților do pro
ducție, pentru realizarea supli
mentară a cantităților de . materii 
primo șl materiale de care econo
mia aro cu precădere nevoie. In 
același timp, esențial este ca' de 
asigurarea mijloacelor materialo 
să se ocupe nu numai furnizorii, 
ci șl coi care le consumă ; aceștia 
trebuie că manifeste un interes 
sporit pentru punerea In valoare a 
tuturor rezervelor de economisi
re a materiilor primo șl a mate-' 
rialelor, de utilizare rațională, ’su- 
perioară a acestora. Cu atit mal 
evidentă esto necesitatea do a se 
lua măsuri pentru u fl excluse, 
din capul locului, depășirile nor
melor da conshm. Or, trebuie ară
tat că, In primul semestru al 
acestui an, unele unități, 
fi uzina „Tractorul* din 
„Eleclropreclzla* din Sâcel 
pășit consumurile de rrelii 
cate.

Unele neajunsuri se mențin șl 
In ceea ce privește dimensionarea 
șl urmărirea evoluției unor stocuri 
do materii primo și materiale. In 
această sferă de probleme trebuie 
să se Interving cu fermitate, pen
tru curmarea aprovizionărilor ric- 
jusllficatc. Interzicerea modifică
rilor nefundamentate ale progra
melor do fabricație,',crearea, condi
țiilor de depozitare șl' conservare

că există toate premisele 
ca realizările anului Lrecnit 
să fie depășite. Specialiștii 
din construcția de drumuri 
ne asigură că există posi
bilitatea ca in numai doi 
nnî să se Inel mal mult tie 
Jumătate din sarcinile pe 
întreg cincinalul, care pre
vede modernizarea sau «- 
slgurarea eu covoare as- 
faltlce ușoare a 5 230 km 
drumuri.

în Ultimii doi ani. In lu
dele ro Bihor Brașov. Con-

Datele statistice atestă că, In 8 
luni din acest an, “datorită faptu
lui că furnizorii de • materii prime 
șl materiale șl-au respectat aproa
pe integral obligațiile conlracluâlc, 
in cele mal multe unități economi
ce proceselo productiva s-au pu
tut desfășura nestlnjcn.it, mijloa
cele materiale au fost mal bino 
gospodări'.e, ceea ce a creat con
diții favorabile obținerii unor În
semnate cantități de produse pes
te plan, înfăptuirii angajamente
lor asumate in întrecere. So Im
pune relevat, de asemenea, că o 
serie-do întreprinderi au utilizat 
cu mal multă chibzuială stocurile 
materiale, au reușit să evite a- 
provizionarea cu materii prime șl 
materialo peste necesități.

Dar trebuie observat că nu In 
toate unitățile economico mate
riile primo și materialele sosesc 
la vreme, Iar In unelo întreprin
deri cheltulalllo do circulație alnt 
Încă mari, stocurile depășind'nor
mele stabilite. O situație necores- 
punzătoaro din acest punct de ve
dere so menține în unități din 
subordonarea Ministerului Indus
triei. Construcțiilor do 
Ministerului Industriei 
Ministerului Industriei 
precum șl a unor consilii populn.ro 
județene. Caro slnt cauzele nea
junsurilor și In ce constau princi- 
palolo măsuri caro trebui o, luata 
do urgență, pentru ca procesul “do 
aprovizionarb; , tahnteo- materială, 
in toate întreprinderile, să se des
fășoare In condiții dd eficiență 
economică sporită 7

Lucrurile trebuie analizate te
meinic, intruclt este vorba ,de a- 
sigurarea bazei materialo a Înde
plinirii planului cincinal Înainta 
de termen, ceea ce presupune nu 
numai stricta respectare a datelor 
contractuale, d cfilar devan- 

de livrare și 
circulației bunu- 

materiale Intro, unităi

TIRGOVIȘTE (Constantin Sori, corespondentul ,5rintell“). — în vecinătatea Termocentralei din Dolccștl șl imediata apropiere a 
altor două mari unități economice, fabricile de prefabricate din beton autociovlzat șl de ullramorln, se desfășoară tn ritm susținut 
lucrările linul alt obiectiv Industrial, prevăzut o Intra In funcțiune in actualul cincinal. Este vorba de Fabrica de produse ceramice 
"pentru construcții de ta Dolcești.

Noua unitate economică a Județului Dîmbovița va produce cărămidă, țiglă șl blocuri ceramice,- valorifldnd superior rezervele 
locale de nisip șl argilă do Io cariera din Valea Bradului. Potrivit proiectului. Fabrica de produso ceramice din Dolcești va începe să 
producă din trimestrul III al anului viitor, cind va Intra in funcțiune cu întreaga capacitate de 30 .milioane bucăți cărămidă onunL 
La sfirșitul anului 1B74 noua unitate Industrială va mal produce 18 milioane bucăți țiglă și 30 milioane blocuri ceramice.

In fotografic : o Imagine da pe șantierul viitorului obiectiv Industrial

carca masurilor_ _____ _  _ ...
lațlllor economice dintre Întreprin
deri. în acest an,, unele uQltăți 

’ economice, intre care Uzina meca
nică do utilaj chimic din Capitală, 
Uzina metalurgică din Bacău, 
Combinatul de lagrășăminta ‘'jțhi- 
hlice din’ TurfiU-Măgurele, Combi
natul de articole tehnice din cau
ciuc Pitești, fabridle de confecții 
din Oradea șl Timișoara, au creat 
o serie do neajunsuri beneficiari
lor din țară neexpediindu-le ta 
vreme sau integral produsele care 
făceau, obiectul contractului eco
nomic. Iată de ce, uUllzind eu fer
mitate pirghiilo economice,. create 
do reglementările tn vigoare, util 
partenerii do contract, dț și orga
nele cu atribuții in urmărirea mo
dulul de desfășurare a aprovizio
nării tehnico-matertale au datoria 
să vegheze ta lhdopllnlrca întoc
mai a obligațiilor prevăzute în 
contractele economice încheiate, 
să nu admită sub nici un motiv 
Încălcarea disciplinei contractua
le, .să nu absolve de, răspundere 
părțile vinovate de neonorarea În
tocmai a clauzelor contractuale. 
Dacă ne oprim ta circulația efec
tivă o materiilor primo, materiale
lor șl produselor intre producători 
șl consumatori, reținem imperati
vul unor măsuri de optimizare a 
transporturilor, do diminuare- a 
cheltuielilor de manipulare, tran
sport și depozitare. în aceeași orT 
dine de idei, esto nevoie să se 
treacă cu holărlre Ia măsuri con
crete de simplificare a relațiilor 
dintre furnizori șl beneficiari, de 
apropiere a surselor de aprovizio
nare de consumatori, de scurtare 
a distanței și duratei ț-ansportu- 
lul, de organizare superioară a ac- 
tivltățiî bâzelor de aprovizionare. 
De aceea, so așteaptă ca înfăptui
rea tcritortallzărli aprovizionării 
tehnîco-materiaic să asigure am
plasarea mai judicioasă a bazelor 
de aprovizionare, Întreprinderile 
teritoriale de aprovizionare urmind 
să devină verigi de bază în com
plexul de relații economico dintre 
unitățile economice. Este o pro
blemă deosebit de Importantă, 
știut fiind că de buna soluțio
nare a nccsfor sarcini depinde. în 
mare măsură, asigurarea rezerve
lor materiale pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor ac
tualului pian' cincinal, in condiții 
de eficiență economică superioară.

monumentali ai Lotrului au făcut ’gestul glngaj al pă
rintelui care potrivațte grijuliu un colt de crauatd pur
purie la gitul odraslei de-o șchioapă...

In curtea școlii de la Voineasa .l-am văzul pe zdra
vănul electrician Petru Sturlu. comandantul șantie
rului național al tineretului, strlnglnd emoționat ml- 
nufa puștiului sâu, ndscul pe vremea cind se bălea pri
mul fdruj pe aceste locuri, acum băiat măre, vaînic 

aspirant la culmile primei 
vrilfi-iLiV*.wmu'tHi1 u clase elementare.... La Jidoa- 
•*1 f ^‘‘âră'oTî fî 51 1 Prt>fcioara Viorica Savu
Oa.»1 ?»l vi toccput Iccfia prescntln-

',%ja du-le copiilor parametrii jl 
importanta noului front de 
muncă, noului lac de învăță-, 

tur&„. La Barpj, clasei a Vlll-a i s-a dat compunerea 
tradițională : „Cum ne-om petrecut vacanța*. Multi 
dintre copii au început astfel : „Eu. în această va
canță, am lucrat două săptflmlnl alături do tata, pe 
șantier. Acolo am învățat...*.

La Lotru, un clopoțel de argint se alătura orgii ma
rii construcții rara, ieri, jl-a amplificat registrul prin- 
tr-un nou sunet : al victoriei omului asupra muntelui.

șl om vedea atunci 
pagubă ne; aduc. .. 
Cile nu ml s-au dus 
apa slmbetel a.șa, 
cauza ălora, cum le spu
neați, a cronofagllor 7

— Eh — zic eu nu fără 
aluzie ■ — se pare că 
merge șl’așa...

— Asta lor nu-ml pla
ce 1 Cum adică „merge șl 
așa“ 7 Eu ani fosl delegat 
la Conferința Națională 
din iulie șl iam înțeles că 
altfel trebuie să meargă 
De ce credeți că ăștia o 
mie de oameni din uzina 
noastră se luptă să asimi
leze sute și sute de repere 
pentru locomotivele pe 
care . le primesc uneori 
trosc- ta remorcă pentru 
a le scoate pc porțile ate
lierelor cu certificate de 
garanție ca pentru niște 
mașini noi 1 E mlndria 
lor. E numele, e firma 
iizlnel ln Joc. Fără repe
rele acestea nu poți re
para o locomotivă. Plnă 
ucuni am realizat vreo»
mie trei sute, dintre care, 
citeva zeci, piese din Im
port Nu se putea spune :; 
„nu merge că n-avem 7“ 
Sau „merge și așa“ 7 
Uitați, că nu mal merge I 
Cind zicem calitate, zi
cem om. PJnă'ln 1075 vom 
islmita marea majoritate 
a reperelor unei locomo
tive pe care le vom pro
duce aici.

— Ce alte ambiții mal 
aveți 7

— Să prelungim longe
vitatea unei locomotive 
Dlesdl plnă dincolo de 23 
de ani. Să modificăm to
tal mentalitatea oameni
lor care socot că tot ee 
le vine din Import c mal 
bun. Să dcsăvlrșlm re-; 
condiționarea pieselor din 
metalele scumpe, «ă fa
cem ca flecare piesă pro
dusă de noi âă suporte 
responsabilitatea male- 
rtală.și morală a oameni
lor care au conslruîi-o. 
Nu doar producția glo
bală. nu numai tone pe 
cap de om trebuie să ob
ținem, d calitate pe cap 
de om !

Iută cum, datorită aces
tui schimb de cuvinte, 
Intenției de a descrie cli
nica locomotivelor bol
nave de la Craiova 1 s-a 
substituit tentația de ■ 
v[-l înfățișa pe comunis
tul Alexandru Dombl. Ră- ; 
mln dator cu povestea 
despre oamenii Iul șl 
despre cadrul In care Lși , 
desfășoară ' munca pină 
voi reuși să ajung din 
nou pa meleagurile cra- 
lovcne. ■ ’

Ioan GRIGORESCU 
J

EDIȚIE (A X-A) A CAM

Pentru omul acesta, ex
presia : „merge șl oșn I* 
nu există. Este deopotri
vă temut șl Iubii, pentru 
că este drept. Neînduple
cat cu orice rabat de ca
litate. Necruțător cu lu
crul de mlnlutală. Alături 
la greu. Mllnl de munci
lor șl cap de director.

— Aveți o binecunoscu
tă atitudine față de chiul 
șl indisciplină. Asta nu vă 
tace mal puțin Iubit de 
oameni 7 — 11. întreb.

— Poate. Darf numai 
de un număr Infim.

— Cam de cîțl 7
— Să zicem trei Ia 

rută. E mult 7
— Nu știu. Ar fl prost 

să fie Invers.
—■'Așa cred șl eu. OaS:i i 

menii, dacă au încredere, 
te ascultă. Eu nu m-nm 
înscris In partid ca să fiu 
dlrtfcior. Mllnp, dacă tre
buie. mă întorc In pro
ducție.. deși asta tac șl a- 
cum.

. Reporterul Inlllneșle 
adeseori oameni despre . 
care sîmle că trebuie să 
scrie Imediat, fără n pre- ■ 
geta, fără a amltia. fără a 
lăsa ca timpul să aștearnă 
„patosul distanței" Intre 
ace! prim contact febril'șl 
loial șl momentul cind se 
hotărăște să încredințeze ! 
ceea ce are de spus pagi
nii de ziar. Șt, totuși, 
există intre astfel'de oa-’ 
meni, atit de des Inlîinițl 
astăzi pe meleagurile 
romănești, personalități 
complexe, dificil de abor
dat șl de dezvăluit dIntr-o 
primă privire, eroi a că- ., 
rar pătrundere șl lațele- ! 
gere necesită reveniri, un 
studiu atent, îndelungat, o 
reflectare mal profundă 
asupra tuturor detaliilor j 
șl nuanțelor care Io com- « 
pun profilul. Un astfel do 
om rămlne pentru mina 
comunistul crnlovean Ale
xandru Dombl, bărbat do

t vreo 3'0 de ani, de mese- - 
rle turblnlst, Ieșit din 
școala Reșlțel.

Este directorul Uzinei 
mecanice de material ru
lant Craiova o adevă
rată clinică a locomotive
lor bolnave, obosite, cu 
îndelungate stagii de ser
viciu care, după ce nu că
rat după ele garniturile 
de cale ferată de-a' lungul 
a sule de mH dțLkiiomelri. 
vin aid ta ^regenerare". 

L-am „văzul* pentru 
prima dată Intr-o paqlnă 
din ziarul craiovean „îna
inte* ca participant la o 
masă rotundă pe tema 
„Directorul — om politic 
șl conducător al procesu
lui de producție*. Apoi, 
Intr-o zi do "august, l-am 
bătut la ușă. descoperind 
In locul unul cabinet ■ di
rectorial o adevărată ex
poziție "de piese de loco
motive. Diesel șl electrica 
„asimilate* sau aflate In 
curs de asimilare de că-

1 tro specialiștii' uzinei.' 
' —De ce le țineți 
.aid 7 — II întreb.'

camioane sau lu- 
sprinlene cauiă 

frumuseUlor tării, 
volanului nu se 
dacă drumul e 

sau tocai, ci dacă 
neted.' De aceea 
să subliniem eă 
actual aduce. In 
privință, o, noiă 

Astfel. In anul

ca 
pus . 
nor proiecte proprii 
jungind să 
uzinei plnă șl 
pentru testarea , 
teilor ,șl verificarea rezis
tențelor regeneratorului 
mecanic care este creie
rul locomotivei.

— Șl ăta. trei la sută 7 
Ce tac, pleacă 7

— Nu pleacă nimeni. 
Da aici nu pleacă nimeni 
dedt atunci cind nu mal 
este nimic de făcut cu eL

— Stntețl un om dificil?
— DestuL V-a 

probabil că am. 
formație I Nu 
chestia cu „o 
Im !“ „Viața nu 
orc 1“

— Și dne vă 
părâ 7

— Ala care-ți 
tlmpuL Nu mal 
II se spune—

tr-o medie de 404 autove
hicule pe zi. In anul de 
referință — o depășii mp- 
dla de"2(MO de. vehicule. 
In prezent creșterea fiind 
din ce In ce mab’ rapidă. 
Pentru 1030, se oreconîzwi- 
ză o medie zilnică de 0 700 
autovehicule.

Cind se 'deplasează Insă 
mărfurile In șiruri nesfir- 
®lte de ( 
rlșmele 
Incdllul' 
oamenii 
întreabă 
național i 
e bun și 
este cazul 
cincinalul 
această 
distinctă.

— Cronologii.
— Exact, cronofagii. 

Cam pe oriunde te duci, 
clal peste eL Așlla-s cu 
viața de opt. ore. Cit fac 
In ele, nu contează, dar 
dt ii încurcă pe alții să 
facă. obllg!ndu-l să-șl 
piardă timpul din cauza 
lor. asta ar trebui calculat 

ce 
.El ?

pe 
din

© rm. vîlcea; mo- 
blllzlnd mal bine în
treaga forță tehnică șl 
umană, aplldnd șl ge- 
nernilztr.d metodele a- 
vansate de ■ scoatere, 
transport și depozitaro 
a mase! lemnoase ex
ploatate, 
vllcenl au 
In primele 8- iluni alo 
"■ . J .■ ? '"r

CULTURALĂ

ACTUALITATEA

PICĂTURĂ DE CERNEALA
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Sibiul. Împreună cu 

alto localități din ju
deț — Mediaș. Agnita, 
Dumbrăveni, Clenădle, 
Ocna Sibiului ®i altele 
— găzduiește, lnce- 
pind da ieri, timp 
de o săptămină. cea 
de-a 3-a ediție a festi
valului „Clblnlum", 
amplă manifestare 
cullural-arllsUcâ. or
ganizată de comitetul 
județean pentru cultu
ră * șl educație socia
listă.

La deschiderea ofi
cială rara a avut loc 
in clubul „Independen
ța*, In prezența unul 
numeros public, au luat 
parte tovarășul Ri
chard Winter, prlm- 
secrelnr al comitetu
lui județean de parlld. 
reprezentanți al orga
nelor locale de partid 
și de stat .personali
tăți ale vieții cultural- 
artlsllce. Oprlndu-se 
asupra profilului șl 
dezideratelor actualei 
ediții a festivalului — 
dedicat semicentena
rului U.T.C. șl cele! 
de-a 25-a aniversări a 
Republici! — tovarășul 
Nlcolae Găitan, prlm- 
secrelnr al Comitatu
lui județean Sibiu al 
U.T.C.,, a arătat că 
„Clblnlum T2“ va În
cerca să- râspun- 
dă do astă dală unei 
cerințe .culturale mal 
largi, Mueațin tinere
tului. șl de aid. tirtel 
sarcini do prim ordin 
puse de plenară din 
noiembrie anul trecut 
a partidului, sl de 
Conferința Națională : 
aceea ca In contentul 
muncii pollUco-edu- 
cnllve a ilnerolulul S3 ________ ___
sa acorde o atenție U.T.C. Sibiu, formația 

k__________________ _____ _________________ _

5

s

maximă conceperii șl de dansuri a liceului
'* J „Oclavlan Goga" gl

altele. t
Edificatoare pentru 

țelul propus do (Culi
gi cele n- 

100 de ma-

realizării unor activi
tăți culturalo eficien
te. In concordanță cu 
cerințele «etapei ac
tuale a dezvoltării so
cietății noastre multi
lateral dezvoltate.

Programul primei 
zile a (estivalului o 
relevat cu pregnanță 
tema propusă. Pe lin
gă spectacole Lnlltu- 

•late „Tineretul cintă 
patria și partidul", 
prezentate la toate ca
sele de cultură șl că
minele culturale din 
județ, la Sibiu a avut

val slnt 
proapo 
nifeslărl cullural-ar- ; 
Usllco programate In 
flecare dlh zilele n- 
cestel săplămlnl. O 
importantă pondere o 
dețin dezbaterile pu
blice. consfătuirile, 
simpozioanele, cn șl 
Inlllnlrlle cu tinerii ale 
unor reprezentanți ai 
organelor locale de 

__  _ partid pe teme pdllll-'- 
îoc/prlntro altele, nri- ce. sociale șl cultura- 
m i rea rapoartelor ®ta- le- Deschiderea unor 
fetelor tineretului din expoziții — cum slnt

casa
județ. In legătură cu â
acțiunile patriotice or- '* ‘ “
ga nizate In cinstea se
micentenarului U.T.C., 
a Conferinței Naționa
le a partidului șl a ce- 1 
Iei de-a 23-a aniversări 
a Republicii, deschide
rea unei expoziții-con
curs de creație tehnică. 
..Tineret muncă, crea
ție’. cu participarea a 
numeroși tineri din

pionierilor", la 
de cultură a sindica
telor d!n Mediaș, o 
expozRIe-cortcurs de 
costume populare exe
cutate’de tinerii din 
școli șl diferite coope
rative meșteșugărești 
organizată in Casa ar
matei din Sibiu, ex
poziția județeană de 

____ ________ _ __  desene a preșcolarilor 
școli șl întreprinderi Sl școlarilor — nume- 
dln mal multe județe, roasele speclacolo cu 
și a unul Urg-concurs Piese din dralmlurgla 
al tinerilor" olari din ' 
diferite zone ale țării.__________________ „ d
Un raliu uulomobRls- pu?i din Iași, Cluj 
tic ol tineretului pa' Constanta. Crniovn, O- 
rula Sibiu—Agnita— ' 
Mediaș—Sibiu a com
pletat programul zilei 
Inaugurale. în cursul 
serii. 1a clubul „Inde
pendența" a fost pre
zentat spectacolul 
i.Partidulul Și patriei, 
slavă", ln cadrul că
ruia șl-au dat con
cursul corul iinereiii- 
lui din Sibiu, ansam
blul de dansuri al Co
mitetului municipal,

origLaolă românească 
ale unor teatre de pfl- 
■iusi din Iași, Cluj,

râdea. Tg. Mureș, Si
biu. premiere alo 
Teatrului de stat din 
Sibiu ca șl ample
le manifestări literare, 
folclorica îi sportive 
cuprinse In progra
mul festivalului tre
zesc un viu Interes in 
riadul localnicilor.

Nîcolac 
BRUJAN 
corespondanlul 
„Sdnteii"

J

Ștafeta —concurs
„SLĂVIM REPUBLICA/✓

« BOTOȘANI (Corespondentul ..Scîn- 
tell“, N. Zanjflrescu). — Intre 17 

.septembrie șl 10 decembrie’’a’£
va desfășura ,ln județul Botoșani o 

(ștafctfl-concui» 2
«Ini țintă de« comitetul județean ăl
U.T.C., In colaborare cu comitetul 

: județean do cultură șl educație so- 
iclallslă, această manifestare Ișl pro
pune cn obiective, esențiale stimula
rea ®I Impulsionarea activității poll- 
tico-ldeologico șl cultural-educative. 

;menită să mobilizeze tineretul; cei
lalți oameni Ia înfăptuirea hotărl- 
rilor Conferinței. Naționale a parll-

■)

Filme în premieră
• Cn candidat la președinție — 

firoducție a studiourilor americane, 
n regla lui Franklin Schaffner. Te

ma filmului : campaniile electorale 
din S.U.A. în distribuție, Henry 
Fonda. Cliff Robertson ș.a.

• Aventurile unei prințese germa
ne la curtea Regelui Soare — pro
ducție a studiourilor din RF. a Ger
maniei, in regia lui Kurt Hoffman. 
Evocare a curții lui Ludovic al 
XLV-iea. Intr-o povestire bazată pe 
fapte reale șl Interpretată de Ilel- 
dellnde Weis, Harald Leipnilz ele.

o Hiimbi — producție Walt Disney, 
ln regia lui David D. Hand.

EXPOZIȚII
o Astăzi, 18 septembrie, ln sala 

Casei de cultură a I.R.R.C.S. (sir. 
M. Emlnracu nr. 8) arc loc vernisajul 
EXPOZIȚIEI DE GRAVURA DIN 
CHILE

o L.a Galeriile de artă „Galatera* 
(CaL Victoriei 132) poale fi vizitată 

' expoziția SILVIEI GROSU JE- 
LESCU.

• Cel de-al doilea Simpozion națio
nal de ceramică ți-a închis lucrări
le vineri, 13 septembrie. Munca des
fășurată, timp do o lună, de cera- 
mlșll din. întreaga țară, in cadrul 
Complexului de sticlărie și faianță 
Sighișoara, șl-a aflat o elocventă ma
terializare și lucrărlio prezentate do 
participant Ia expoziția organizată 
cu acest prilej. Sala „M.1 Eminescu" 
din Piața Lenln (SlghLșoara) reuneș
te, așadar. In aceste zile, rezultate
le unei activități creatoare, menite 
să îmbogățească cu noi prototipuri 
circuitul producțleL

TURNEE
• Aslă-searfi Va concerta. In Stu

dioul de concerte t " 
till, celebrul cvartet , 
țat In IE®, cvartetul 
nuă bogata tradiție a 
meră cehoslovace, a

i ln lume de renumitele 
Cvartetul ceh", cvartetul 

__ “, cvartetul „Janncek". ■
• Mllne seară, ora 20, In sala 

„Rapsodiei române" va evolua an
samblul chilian „Aucaman".

fost purtata 
formații : 
„Smelana"

dulul, diversificarea formelor șl mij
loacelor muncii culturale de masă. 

iid'^’-'Vuloriricarea experienței pozitive In r 
i ui juuotui ouiosuin o activitatea organizațiilor de tineret i 
ir» ’■31' a căminelor culturale. Ștafeta- l

concurs va pomi din 0 localități nib J 
Județului șl va poposi cile o săptă- > 
mină In fiecare comună de pe tra- l 

■'ȘOU, ' ° Ji ““
respective 
acțiuni pentru studierea documen
telor Conferinței Naționale,' acțiuni 
cu cartea social-politics si beletris
tică etc. Localitățile cu cele mal 
bune rezultate vor tl premiate.

în acest timp. In localIUitlie 
se vor desfășura ample

1 rfidlotelqylzlu- 
,Tnllch“. Inflln- 
„Tallch" conll- 
muzlcll de ca- 
cărel faima a

PROGRAMUL I
-- «

17,83 Deschiderea omisiunii.
i do limba tusa — lecția a 17
1 1B.M căminul ln... Maramureș.
ț ta,s5 .„XX__

!
3S Curs 

do limba rusă — lecția a 17-a.
___ Scena — euilalune 06 âjsua- 

lliale și critică teatrală
l#,ta Săptârnlna ln imagini, 
toga îtsst de seri.
1S,S3 Telejurnal a In einslea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri. 
Retinelor.

£3,18 Roman foileton : 
Monte Cristo", 
după romanul cu 
a iul Alexandra Dumas, 
gla 
principale : 
Amanda șl 
ma parte.

n,» Stele cu și. 
Ceri de mi

R. Vemay.
Jean 
Fotco

^Contele de
Ecranizare 

același UUu 
Re

in rolurile 
Marals, Lta 
Lulll. Pri-

.tară 
izlcă 

Stela Clrceanu,
stea. Coh- 
uțoară cu 

Doina Moro-

„Toamna 
muzicală

rr '1

băcăuană"
(> ~ < r'' •

BACAU (Corespondentul „Scln- 
teil". Gh. Daltă). — Artiști amatori, 

ȚntcrpreU ai muzicii ușoare și popu
lare din 38 de municipii din întreaga 
larii, șl-au dat Inlllnlre in orașul Iul 
IJncovta, pentru a-și etala talentul 

Tn cadrul primei ediții a festivalu
lui „Toamna muzicală băcăuană". 
!.Festivalul a debutat cu o paradă a 
portului național la care au luat 
parte artiști amatori din întreprin
derile șl Instituțiile Bacăului și din 
"comunele învecinate. De-a lungul 
a trei zile, eoncurențll s-au întrecut 
pe scena caselor de cultură șl clu
burilor din orașele Bacău. Molneșll. 
jBuhușl. Comăneștl $1 Slănlcul Mol- 
rtovcl pentru obținerea trofeului 
festivalului „Cununa do arglnl”.

r

I
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CINE-I VINOVATUL?
Ion . Enclcă și-n bău! ro- după o săptămlnă de mun- șicuri, tot grămezi cu bani, băiatul, 

mul, dar n-a plecat. Stă că Dormeau liniștiți, Im- II vede cu ochii Imaginației accid 7
•' ■-

gol, șl privește. îi privește cil de . ciment 1___.__________________ ___
pe consumatori cum beau cuptoarele ;el nu se sting banii, arestat de miliție șl 
și cum? plătesc, II privește1^ ■*’ .. . ... .f..-,> . j .

po barman cum, servește 
șl cum încasează. — Ce 
clei ? f(l iei rcranța ?

Pe trei cărări, cîntlnd In 
gura maro, pleacă ultimul 
consumator. Un val de a- 
burl năvălește In urma Tul. 
Izbindu-se do frigul do a- 
fară ca da un zid. Constan- 
linoscu Iese In stradă șl 
ferecă ușile. „Nu'trebuia 
®ă-l las singur. Dacă a bă
gat mlnn-n tejghea 7“ Se 
uită la sertarul cu bani. 
Nu, nu umblase nimeni. La 
urma urmei, do ce-ar fi 
Mcul-o 7 De ce să fure pa 
furiș 7 N-avea zarurile 7 

Se retrag In magazie șl 
Joacă. Norocul e 10 început 
schimbător, apoi, din nou, 
Enclcă începe să cLștlge cu 

■ ghiotura. Mina iul parcă e 
fermecată, trage numai du
ble. - — Sit I — Ce e 7 — 
Am auzit nlfte paji™ Ci
ne-o fi ? — Vreun milițian. 
Sau paznicul contractual™ 
- N-o fCvăzut luminii pâ Ce tip șl domnul i__t» «
că. — Hal mal bine la ho-
te‘J , r- , , 11U1IJU.I tu pu.-jmuva.

Aurel Constantineșcu Io- ospătarii tineri erau pfle- 
cura, la hotoL Nu tăcea na- ten| cu el.„“. — Ce-a tclr- 
veto. Ca să nu se scoate fin ? - Ce rd rcirtiie ? - 
prea de dimineață. La ho- porcd Q lelrfiu eetfa.„ _ 
tel, reccpțlonerul l-a Intre- Qr ft ■ ■
bat cu cine urcă. — Nu ed 
fie teamă, că n-am venit 
aici ca rd dorm, a rlnjlt 
Endefi.

Sigur câ n-avea de gind 
să doarmă. Au desfăcut 
sticlele cu vin (luaseră cu 
ei și două stlcLe cu vin, 
pentru curaj, pentru «cura
jul lui Coastantlnescu), 1.1: 
scos banii din buzunare 
(End că pe cel >,,’dștlBațl“,‘ 
Constantlnescu pe ce| lunțl 
din sertarul localului) și nu 
dut drumul ln zaruri. Tot
mal înclnșL Tot măi fcris- lei.
păți; Aptoțl de fumul da Celălalt 
țigară ^ftnre se Ingroșa In stinge lumina, nferlsește, se

‘ ’ Întinde In pat. Dar nu poa
te ră doarmă. Po ecranul 
pleoapelor I se rostogolesc 
mereu tot zaruri, tot fi-

I

Ce mai e pe
. . . . „ , ________  Ti.TnT"ir»—______ -__ Bine. Dar tu ce

llngâ tejghea, cu paharul păcațl. Doar coșurile fobrl- pe Enclcă fâcîndu-l-se rău, ai ? — Ce să am 1 — N-a- 
», —._ ... j- ..^ t fumegau, căzlnd pe scări și sclipind rd(l bine deloc. — Am dor-

--------- -— .. .._ '.„..li, J mil rdu aslă-noapte. — Ai 
niciodată; E veche fabrica, percheziționat, sau. pur șl 
de ciment din Cernavodă™ simplu, cuprins de milă.

— Unu-unu., — Zar ? tlg- 
ghm'l „Dacă pierd toți ba
nii ? Ce-am să spun aca
să 7 Ce-am să-l spun ma
mei 1 Bălrlna ml-a ntraa 
ntențlâ să fiu ntenL să am 
grijă unde pun încasările. 
De fapt, ca se glndea in 
barbut. îmi știe năravul. 
Do clrtd cu domnul Pulu„

luni 18 septembrie 1972

mii rdu aslă-noapte. 
orijă I — Am, am. „Dac-ar 
ști bătrinul...".

De fapt, cu puțin, efort, 
„bătrinul" ar putea afla. 

_ _____ . _. ____ _  _ __ .   -J. ®e Interesează., 
declt o glumă. Ne-am dls- Pleacă eu sufletul nu toc- 
trat, n-am nevoia de banii mal liniștit, o drept, dar 
tăi. Ia-1 șl punc-1 la 10c. pleacă 
să nu te prindă".____________ A.C. merge la bufet, des-

Dar Enclcâ nu se Inloar- chide și începe vinzarea. 
ce șl, fâră el, nu se Întorc Servește plnă seara Ia ora 
nici banii. Ce ghinion for- zece. In continuare, fără 

nici o pauză, treisprezece 
ore. Lucrează cu furie, gi- 
fllnd. Ride, glumește, vor
bește cu cilențil. Treaba 
merge strună.

S-a făcut noapte. închi
de. Ii e foame. Trebuie să 
mănlnce undeva. La -Du
nărea- ? „Nu mă mal duc 
acolo. Ml-a adus lata de 
mlnrare. Ba mA duc, dar 
dacă mă Inlllnesc cu Indi
vidul mă prefac că nu-l ob
serv". Ia cltovu bancnote 
din sertar șl pleacă.

■ „Individul" se afla, In
tr-adevăr,, la restaurant, cu 
cineva. Cu un "prieten de-al 
lui. A.C. le-n întors spa
tele. A mlncat, a băut un 
litru de vin șl a plecat 
grăbit

.Dar Iată că Enclcă lese

milă.simplu, cuprins
Vine șl-1 spune : „No-ii 
măi banii tnopoi I Doar știu „uuuiuu 
de unde l-ai luat. N-a fost. Dar nu

-^n < *- « ■ -t_r--r si uwi.ijibju.1 PuSll
ușâ 7 —, Nil.. ‘SșțJ... Plea- fisia'î Om In Toată firea, de

40 de ani, șl se împrietenea 
numai cu pușllmea. Toți

odaie. Cu timpanele țiUfnd 
ele liniștea nopții

Dormea lumea. Erau o- 
bbslțl ceilalți oameni, ca 
k-_____

<?

ălora din port..

mfdabll ! Clnd era mic, mic 
de tot, îl punea cile cineva 
să tragă lozuri ln plic. ,,A- 
lege tu, ăsta mlcid. că ni 
mina nevinovată". De ce 
n-o fi avut șl acum mina - -------- ----
nevinovată 7 1 Ah, dac-ar după el și-l oprește pe 
mal fi mic I Dacă ar putea stradă-: 1 (

sclrtUt macaralele trăi totul de ln început I — S’lnt cu un prieten.
" ,n"r' Nu ponte trăi de ln In- Are bani șl vrea să joaca.

„Nu mal joc! Ml-um 
spus că nu mnl joc... Dar 
poate că celălalt c ghinio
nist. Poate c șl mai ghi
nionist declt mine I Joc 
numai acum, să cLștlg din 
ce-am pierdut, și Jur că c 
pentru ultima oară".»
- Bine 1
— 'Eu trebuie să trec pa 

acatăi să iau banii.
— SI eu trebuie 

pe la bufet »d...
E noapte. E frig, 

senin, înstelat. Pe 
oplntlndu-®e, trece 
un remorcher cU 
grele și șunfl din sirena Iul 
răgușită.’

Sergio ANDON

Exact ! Nu se lucra nu- cepuL' Viața nu poate ti 
rulată șl derulată de diemal la .fabrica de ciment i_______________ __

Sa lucra șl ln iwrl, șl la ori vrem. Trebuie să o 
calea ferată, și la spital, și trăim drept, cena de ceas, 
La brutărie. Orașul e mic, Iar dacă greșim, să no In- 
dar &e lucra In multe locuri 
In noaptea aceea; Șl ln 
toate Silele șl nopțile.

A.C. șl I.E. nu terminat 
șl el „lucrul" lor pe la. ora 
unu și Jumălate. Ar mal fi 
jucat, dar ConstantlneScii 
nu mai aven bani. îl pier
duse po toți. Trei mi! de

Iar dacă greșim, să no În
dreptăm pe loc șl curajos. 
Asta rate ț trebuia aă se 
îndrepte. De' mllne nu mal 
jptoe mina pe zaruri.

Adoarme. Somn Iepuresc. 
Visează o fală Ba nu e o 
fată, este una din priete
nele „domnului Pulu". Are 
șl ea zaruri ln mină. „Nu 
mal Jooc !“. 11 trezește o 

pleacă. Aurel bătaie ln ușă Cine o fi 7
* ‘ ' Sare din pat șl descuie.

E latal lui. Titus Con- 
stonilnesCu. A venit, trimis- 
de soție, să-l aducă ceva de 
mincare. Să nu cheltuiască

— Slnt ca un prieten.

să tree

Genii e 
IhinBre, 
la deal 
șlepuri

m
Corespondenții 

Scânteii" transmit

CONSTANȚA

;E~20"'
Sub aceat simbol, ln zona 

nordică a Constanței se mate
rializează ultimul șl cel mal 
mare mleroralon al cartierului 
de locuințe TomLa Nord, care va -----r-i- . «2 ~“r
circa 10 Odd apartamente. Noul » 
microralon, amplasat In Ime- T

onstnnțc _ ____
rlalizenză ultimul șl cel mal 

■■; :j 
ițe TomLa Nord, care 

cuprinde In final (1075) (

microralon, amplasat In ime
diata apropiere a stațiunii Ma-' 
maia, anunță o serie da noutăți, 
printre care po o cornișă se va , 
Înălța cei mal înalt bloc de lo
cuințe de po litoral, cu 23 
niveluri. Tot aid se vor construi 
două școli cu 2-1 săli de clasă 
flecare, creșe șl grădinițe de 
copil, policlinică, un cinemato
graf, unități comerciale.

■ șanu, Corina Chlrlac, Ion nl- 
nlca, Cornel Conssantlnlu. A- 
compănlaza orchestra <la mu
tici ușoară condusă da Sila 
DliUcu.r

32,10 Telegîob : Imagini din Chile.
11,1.3 „21 da ore* a Contraste in 

lumea capitalului.

PnOGRAMUL n
Î3.W „Zimblțl. vă. rog" — emisiu

ne distractivă pentru copil do 
Erica Pctrușa șl Tatiana 81- 
reieanu. își dau concursul : 
Iurte Dario, Mihaeia Isirato, 
R. Zolla, Jus'Jn Grad., Valo- 
rlu Blrnion.

/(Ș3J5 Ghișeul.
BEM Sub cupola circului.
ll.SJ Rorannt!c-club. Emisiune de

dicată tinerilor din sectorul 7.
22,W Cronica literară o Ion Dodu 

Bălan s „Elhos șl cultură". 
Cronică de Nlcolae Balotă 
o Fiorin Mltiăltescu,: „E. 1.0- 
vltieacu șl anllnomllld criti
cii". Prezintă : Ileana Vran- 
cea o lectură In imagini 
o Noutăți editoriale.

„ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ

„B A M B 1“

il

La jubileul 
muzeului 
mineralogic

Muzeul mineralogic din Brad, 
Județul Hunedoara, a Împlinit 
63 do ani de la înființare. Jubi
leul a avut Ioc în noul local al 
muzeului, care răspunde mal 
bine criteriilor ștUnțJflce ale li
nei asemenea Instituții. Una din 
sălile muzeului reconstituie is
toria mineritului pe aceste 
meleaguri — străveche ocupație 
a moților.
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VRANCEA

„Hanul viilor
în salul Bonțeștl, fntr-o pito

rească zonă viticolă, pe drumul 
ce urcă spre munțLl Vrancel, a 
fost amenajat „Hanul viilor". 
Oaspeților le slnt puse la dispo
ziție săli șl terase pentru servi
rea mesei, camere pentru ca
zare, amenajate confortabil™ in 

■ , budane de .0-000. litri.

O producție WALT DISNEY. Scenariul: Perce Pearce. Regia 
Muzica : Frank Churchill, Edward Plumb.

CARNET- CiNEMÂ TOGRAFiC ^

„Satul care moare11
„Peisajul mort", cum su

nă titlul filmului Iul Istvan 
Gaal In original — deci 
mal aproape do tonalitatea 
picturală In caro o conce
put — face parte dintr-o 
amplă descriere a realltA-
țllor contemporane Începu
tă de llnărul cineast ma-
ghlar cu „In viitoare". Fil
mul era analiza strălucită n 
unul „examen de conștiin
ța". examen moral, matur, 
pe caro șl-1 fac niște ado
lescenți. Cu următorul 
film, „Anii vorzl", regizo
rul ne oferea perspectiva 
unei generații lucide, am
bițioase, intransigente față 
de compromisul social ori 
Individual. După alte reu
șite, Intre care „Șoimii", 
premiat la Cannes. Gaal re- • 
vine In Imediata actualita
te lnsplrlndu-ae dlntr-un 
reportaj de televiziune ce 
descria ultimele zile ale 
unul mic sat : Gytimfa, a- 
banrfonnt treptat de locui
torii plecați spre marile 

«^șantiere. Un sat Izolat, lip
sit de orice perspectivă de 
dezvoltarea economică. 
Pornind de la această si
tuație specială (autorul ara

. . !■; u (,-.J
preferința Bltuațlllor-îl- 
mltă, de aici șl accentele 
cam stranii, particulare sie 
povestirilor sale), Gaal ur
mărește ruinarea treptată 
a unei familii; rămașâ sin
gură in sat și decisă să mai 
reziste nici pini Iți va 
siringa banii cu caro să-șl 
facă La oraș casă. Izolată 
de prieteni, de copilul care 
Învață departe, dragostea 
tingrei perechi începe să se 
destrame. Exuberanța din 
primele scene pălește, se 
întunecă o dată cu natura 
ce ®e pregătește de Iarnă. 
Relația cu peisajul e per
manent adusă In prim plan 
de către regizor, care sur
prinde dramatismul Încer
cării eroilor de a supravie
țui intr-un univers ce se 
năruie șl-i antrenează fa
talmente șl pe elj singură
tatea li apasă din ce în ce 
mnl tare, casele par fanto
me ce Ie vorbesc de un tre-, 
cui p« care-1 regretă. De
zolarea e descrisă minuțios, 
Intr-un ritm lent, greu do 
suportat, ca traiul acestor 
oameni izolați de celLalțL 
Drama lor, drama unor inși 
samponațs parcă de trecut,

opunlndu-se cursului vieții, 
este jucată de către doi 
buni actori al cinematogra
fului maghiar : Mari T3- 
rbcsltr șl Islvăn Ecranezi, 
In nuanțe discrete, exp'.o- 
dlnd doar In scena — deo
sebit de Impresionantă — 
a beției. Veselia firească 
de la început cnpălă, la fe
mele, accente tot mai tra
gice, din care răzbate cu 
violență hoiărlrea : „așa nu 
mal putem trăi. I". E o ho- 
tărlro din păcate, tlrzle, 
nervii femeii nu mal re-

zis 15. Deși Îndelung pregă
tit, finalul —' tragic — sur
prinde, lăslnd spectatorului 
un echivoc : occident, sinu
cidere 1 Filmul face simți
tă o vagă poziție critică 
față de personaje. Implica
tă foarte discret in poves
tire. Dominante răm'n to
nul pesimist și o anume 
dificultate a demonstrației 
filozofice, care nu slnt de 
natură să creeze o punte 
între ecran șl spectatori.

■i
Alice MANO1U

i

David D. Hand

J
f.

k

Filmul acesta „se vinde’ 
singur. Este o comedie. 
Este cu actorul Louis do 
Fuhfea. Iar pentru specta
torul care nu agreează co
micul acestui interpret, pe 
afiș apare — ca un gir de 
calitate — numele unul bit 
actor, de Incontestabil 
prestigiu : Yves Montand. 
Apoi regizorul : 
Oury — cunoscut 
ol unor comedii 
de un public larg („Prostă
nacul", filmele cu *,.jandar
mii", „Creierul", ș.a.). „Coa-

Gerard 
cn autor 
apreciate

da" rasa de bilete
este asigurată. Numai că 
văzlnd această coproduc
ție franco-ilalo-hlspano- 
vest germană (!) iți dai 
seama, odată mai mult, cil 
de Înțelept este proverbul 
care glăsulește despre po
mul lăudat,..

Că se rldc cu hohote clnd 
LouLs de Fun&s își pierde 
pantalonii făeind o reve
rență reginei Spaniei — as
ta nu este de mirare., In 
sala de cinema spectatorul 
devine adeseori copiL șl-1

place aă rldă dnd un „om 
mare" se dă In spectacol. 
Această scenă Insă — aceea 
cu pantalonii — poate fi 
citată ca etalon pentru ca
litatea umorului acestei co
medii 1

Autorii ar putea Invoca 
o circumstanță atenuantă : 
filmul lor este, de fapt, o 
parodie crol-comlcfl, iar 
publicul e invitat să ridă de 
modul tn care ol înșiși srn 
amuză pe arama celor 
care... Să fim drepți: filmul 
aro ritm șl există dlcvn 
gaguri bune, presărate Icl- 
colo șl amlntlndu-no că cel 
care nu lucrat la acest film 
știu să facâ șl dornedll „n- 
devărate". în rest te apu
că o mare tristețe văzln- 
du-l de.Yyes Montând chl- 
nidndu-se să încapă In pie
lea unul personaj deloc pe 
măsura iul ; este un spec
tacol adeseori trist, paralel 
cu spectacolul de pe plnzh 
și el cărui umor de multe 
ori tras de păr e agremen
tat (dacă se poate spune 
nșa) de niște'frumoase de
coruri șl costume de epocă, 
puse In valoare de un bun 
operator (Henri Derac).

C. TEODORU

Promisiuni,
angajamente 

- dar, șl 
materializări

X
în urma unei sesizări 

privind poluarea at
mosferei de către 
tățllc industriale __
zona abatorului, Di
recția sanitară a mu
nicipiului București 
ne-o comunicat ur
mătoarele : „Potrivit 
schițelor de sistemati
zare a orașului, . Aba
torul și Întreprinde
rea „Proton" urmează 
să fie ampLasale ln 
altă zonâ. Plnă la mu
tarea acestor între
prinderi, organele sa
nitare de specialitate 
au impus acestor uni
tăți o serie de măsuri 
de atenuare n lnco- 
moditățllor ca, de e- 
xemplu, desființarea 
fabricației de făină de 
carne'și mutarea to
pitoriei de grăsimi ln-, 
dustriale (ambele pro-- 
ease producătoare do 
mirosuri neplăcute) de 
la abator ; desființa
rea uulociavelor rare 
funcționau In aer li
ber, montarea unei 
Instalații cu circuit 1Jural
Închis pentru topirea mai rapidă- s 
grăsimilor, montarea 
unui bunker închis 
pentru depozitarea vinii
malariei prime etc. la uc vinu
lnUreprlnderea „Pro- RU 6 VÎnlUl...

Important este, cre
dem, ca organele con
siliului popular să ur
mărească consecvent 
respectarea acestor 
prevederi pentru a nu 
se mai ajunge In si
tuația relatată de au
torul scrisorii rare a- 
flrmă : „în presă s-a 
mal scris despre a- 
ceastă situație, s-au 
dat șl, unele „ garanții 
do către cei vizați că 
lunurile se vor re
zolva, dar pe parcurs 
se vede că au uitat". 
De această dată spe
răm că nu va mai £1 
așa.

uni- 
dlh

Așa 
este mai bine
într-o scrisoare adre

sată redacției, un citi
tor din Cluj Iși ma
nifesta nemulțumirea 
tați de faptul că pe 
unele linii de autobuze

șl troleibuze ■ circulă ' 
outovehlcule fără ta
xatoare, ceea ce, afir
ma dlnsul, „pune Ia 
grea cumpăna pasa
gerul". Am .adresat 
scrisoarea Consiliului _____  „
popular al municipiu- cele semnalate- slnt 
Iul Cluj. reale, producția viilor

Din răspunsul său nlnd compromisă. 
........................— Cnuzn care a dus la 

nceastă situație a fost 
condiționată de ierbi- 
cldarea orezului, care 
s-a făcut po timp ne
favorabil cu avionul 
(vini), antrenlnd ler- 
blcidul .și ducindu-1 pe 

se 
ln

rezultă că Iucrurilo 
stau cu lotul altfel. 
Mai precis, in urma 
experimentării vlnzărli 
anticipate a biletelor 
ln chioșcuri de ziare, 
tutungerii, la stațiile 
de cap de linie ele. 

,s-â constatat că nu
mai intr-o perioadă 
de 13 zile s-au vlndut 
paste 160 (MO bilete. 
Comitetul executiv — 
se arată In scrisoare 
— mutllzlnd rezulta
tele pozitive obținută 
prin introducerea unor 

, autovehicule fără ta
xatoare consideră că 
publicul circulă moi 
rapid și nu se produce 
aglomerație la urcare 
șl ln coborlre.

Credem, al Imn te ci
titor, că răspunsul vă 
va satisface, incomo
ditatea procurării anti
cipate a biletelor do 
autobuz pentru citeva 
zile este, \ ’ 
compensată de o 
lătorle mal comodă

desigur, 
că- 

ffl
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Direcției * generale a 
agrlculturfl, industriei 
Alimentare șl apelor a 
Județului (7 1) care ne 
Informează ca „...diri 
controlul făcut. In foța 
locului n rezultat că

vil. Cum acestea 
găseau In floare 
perioada respectivă, c- 
fectui de distrugere a 
fost de sulă la sutâ.„ 
S-n recomandat con- 

■ducerll C.A.P. să ia 
măsurile corespunză
toare In satiafacerra 
doleanțelor cetățeni
lor*.

Foarte bine că s-a 
avut Ln vedere recom
pensarea celor păgu
biți. Chestiunea ce se 
pune este Insă de ce 
să plătească C.A.P.-ul, 
adică lot cooperatorii, 
pentru actul de Ires
ponsabilitate al altora. 
Oriclt de meșteșugit 
ar fi redactate unele 
fraze din răspuns, do 
genul „lerblcluarea s-a 
făcut po timp nefa
vorabil cu avionul 
(vin*.)", ele nu pot es
camota răspunderea 
personală. Pentru că 
această operație s-a 
făcut de niște oameni, 
la Indicația unor oa
meni ele. Șl, spre a 
dezlega acest „mister", 
pentru semnatarul 
răspunsului redăm din 
scrisoare : „Cine se 
face vinovat de acest 
neajuns t Nimeni alt
cineva declt Ralcea 
Tudor, Inginerul agro
nom al cooperativei a- 
grlcole. Deși oamenii 
au insistat să-nu eo 

mal împrăștie substan
țele In zile cu vlnt, 
treclndu-se eventual 
ln tratarea orezului cu 
pompe vermorel, el au 
zis, ci ou auzit, Intru- 
dl Inginerul nu a vrut 
să audă".

Date fiind toate a- 
cestea, credem că sa 
impune luarea, do că
tre consiliul popular 
Județean, a unor mă
suri serioase, InLrucît 
este limpede că do 
...... .... _.a ...vlntul.

Ua grup de 47 de 
cetățeni din satul Tu- 
gureștl, comuna Va
lea Stanclulul, Județul 
Dolj, ou trimis redac
ției o scrisoare in care 
relatau că ln vecină
tatea loturilor lor aju
tătoare, cultivate cu 
vil șl legume se 
află o parcelă de 30 
de ha de orez o 
C.A.P. din saL Veți 
zice că nu-i nimic rău 
in asta, ceea ce afir
mau șl semnatarii. 
Numai că cel răspun
zători de cultura ore
zului nu s-au null 
Eindlt ei La culturile 
de pe loturile ajulă- 
toare.

Redacția a trimis 
scrisoarea spre cerce
tară ți luarea măsuri
lor ce se Impun Con
siliului popular Jude
țean Dolj. In atenția 
tovarășului p-lm-vlce- vină nu‘este 
președinte. Zilele tre
cute a sosit răspunsul Neculal ROȘCA

FRUMOS, ELEGANT, MODERN
ORADEA (Corespondentul „Sein- 

leir. Aurel Pop). — Cine vizitează 
fabrica de confecții din Oradea ră- 
mlne impresionat da atmosfera de 
întrecere, ’de muncă Însuflețită In 
toate sectoarele. Plănui pe 8 luni a 
(ost îndeplinit cu două decade mal 
repede, Iar valoarea producției date 
peste plan do la Începutul anului* și . 
plnă Ln prezent se ridică Ia peste 30 
milioane lei.

— Concomitent cu activitatea pe 
care o desfășurăm pentru îndepli
nirea Înainta de termen a sarcinilor

’ s , ■ C, . ,'i J' ■ 5 ’.X, ‘j

de plan — ne spune tovarășul lng. șef 
Gheorghe Maxim — ne preocupăm 
do diversificarea producției, creind 
modele mai frumoase, elegante, mo
derne, Do la începutul anului șl plnă 
In prezent, colectivul nostru de 
creație a realizat peste MO modele 
noi, caro au fost trimise la diferite 
expoziții al Urgurl internaționale, 
precum șl,la numeroși beneficiari 
interni șl externi. Modelele noastre 
slnt competitive pe piața mondială șl 
asta face cu volumul exportului să 
crească de la an la an.

MUREȘ t

Ateliere școlare 
la sate

ln vederea asigurării activi
tății lehnleo-productlve n ele
vilor din școlile sătești, au fost 
Înființate 33 de ateliere școlare 
ln cadrul S.M.A. șl I.A.S. S-au 
statornicit relații bune de co
laborare Intre școli șl unitățile 
agricole respective, elevii adu- 
clndu-șl contribuția la executa
rea unor lucrări agricole. In 
noul an școlar, pe lingă activi
tățile specifice atelierelor școla
re, slnt create condiții pentru pre- j 
gătirea de mecanld, lăcătuși, e-.\ 

. lectrlclenl, strungari, dulgheri, 
Hmplari, moto-pomplștl etc. — 
meserii tot mal căutate la sate.

< bacău;'
Complexe 
meșteșugărești

La Buhușl, Lucăceștl, Bacău 
și in alto localități din Județ au 
fost date ln folosință noi com
plexe, ateliere de producție șl a- 
teliere de artă populară aparți- 
nînd cooperației meșteșugărești, 
în ultima vreme, ln orașele ju- 

‘ dețuluț Bacău au fost construite 
15 asemenea complexe șl ate
liere pentru servirea populației.

‘"-’BOTOȘANIj.;

Cu sprijinul 
și în interesul 
cetățenilor

, ■ Valoarea mundlor patriotica
pentru înfrumusețarea și gos
podărirea localităților din jude
țul Botoșani se ridică ln acest 
an, plnă acum, la peste 1CK) mi
lioane lei, cu 1,5 milioane lei 
peste angajamentul anual su
plimentat între lucrările efec
tuate prin muncă patriotică se 
numără reparații șl Întrețineri 
de drumuri, amenajări și extin
deri'de spații și zone verzi, re
parații de străzi și Irotuare, 
construirea do noi săli de dasJL

• PRAHOVAi

Poftă bună!
în zona de est a municipiu

lui Ploiești, pe platforma in
dustrială Teleajen, se constru
iește o mare cantlnă-restaurant, 
cu 10G0 de locuri pe serie. 
Noua unitate, In componența . 
căreia Intră,' In afară do sala 
de mese proprlu-zlsă, labora
toare de dulciuri, camere frigo
rifice, depozite, vestiare șl al
tele, vn fi dotată cu utilaje șl 
Instalații moderne. Aici vor 
servi masa salariațll de in U- 

’ zlna de reparații Ploiești, de la 
Fabrica „Dada", stația de uti
laje agricole și din alte unități 
economice din Lmprojurimi.
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Miercuri, la Helsinki i.
TENIS

IK3 BEI

Tovarășului dr. SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Președintele Republicii Chile

i SANTIAGO DE CHILE
/ In numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 
am deosebita plăcere de a vă transmite, stimate tovarășe președinte, cu 
prilejul sărbătorii naționale a Republicii Chile, călduroase felicitări șl 
cele mal bune urări de fericire personală, de noi succese pe calea propă
șirii economice șl sociale a țării dumneavoastră. . :

Inii exprim convingerea, că relațiile de prietenie șl de colaborare 
fructuoasă statornicite Intre țările noastre vor continua să se dezvolte In 
toate domeniile, spre binele popoarelor romfiun și chilian, nl înțelegerii
b „ j. a,S „«-. î _ ’’i.!' TtxK J.S 0 H'ir»’'1 • B’lrâSxa '« /Ș 11

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Sfat 
al Republicii Socialiste România

Năslase—Gorman în finala de la Seattle
-

spectaculos, eu 7—0, 0—7, fl—1 pe 
chilianul Jalmc Ftllol. In finală, 
Năstaso 11 va inlllnl pe americanul 
Tom Gorman, selecționat in echipa 
S.U.A. pentru finala „Cupei Davis”. 
Jucătorul american S-a callflrat în 
urma victoriei repurtate cu 7—5, 
6—4 In fața Tul Bob Hewltt (R.S.A.).

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Tenlsmanul român Iile Năstose s-a 
calificat tn finala turneului intema- 

‘i (Washington). 
_ _ arestul turneu — 

care contează'pentru „Marele premiu 
F.I.L.T." (categoria C) — 
l-a I '

Irjternațlonolc și păcii în lume.
■

RJDISPONiBIU) PLEACĂ AZI

RUGBI

il

UonaJ de .ia Seattle 
In semifinalele ac

irele premiu
’..L-.— “ ■ Ăle Nftstase

învins, In' capitul unui meci

| ■ .... >* 

ce echipă ați all’

formația

□

DIVIZIA B

Gol de pe semicerc I (moment din partida Progresul București—-Universi
tatea Timișoara) Foto : 51. Andrccscu

i

Săptămîna medicală balcanică'1

o LOTUL (FĂRĂ DOBRIN, DELEĂNU Șl DEMBROVSCHI
IN FINLANDA ® ECHIPA PROBABILĂ © PARTIDA VA FI TRANSMISĂ ÎN DIRECT 

(de la ora 18,50) LA RADIO Șl LA TELEVIZIUNE
Tată echipa noastră de fotbal, de 

fapt Însuși fotbalul romănasc. debu- 
tlnd Inlr-o nouă ediție a campiona
tului mondial ; miercuri seară, la 
Helsinki, pe stadionul .olimpic, „un- 
sprezeceie" tricolor susține primul 
său meci din grupa preliminară, un 
meci deosebit de dificil cu repre
zentativa Finlandei, o echipă aproa
pe complet remaniată, decisă de a 
nu, mal juca un simplu rol de ,.nut- 
sa{deră“ (de altfel, a dștigat primul 
ek'mccl In preliminarii : 1—0 cu Al
binin). Intrarea fotbaliștilor noștri 
In lupta pentru calificare In turneul 
final al C.M., In general pnrtlclna- 
rea lor la marile competiții, se face 
do această dată — „premieră" in 
istorln fotbalului nostru I — de pe 
poziții, să le’spunem, avansate ; ca 
urmare a celor petrecute In ultimii 
patru ani (e vorba de calificarea 
In turneul final- al „mondialelor” 
mexicane șl apoi de buna prezență 
la campionatele europene), echipa 
noastră n fost desemnat" 
de serie — fiind consl 
principală favorită —

tă acum cap 
siderală deci 

principală favorită — In grupa cu; 
selecționata R.D. Germane. Finlan
dei șl Albaniei. Acest ciștlg moral, 
singur, nu înseamnă, firește, un 
piu# de șansă, un handlcan practic 
pentru calificare. Totuși, el ponte 
(?1. trebuie) să albă acel efect tonic, 
de stimulare a ambiției sportive. In 
așa fel ca' .rezultatele șl comporta
rea pe teren a echipe! să coresnun- 
dă aprecierilor recent doblndito do 
fotbalul românesc.,.

In vederea mult așteptatei parti
de cu Finlanda, pregătirile selecțlo- 
nabilllor s-nu încheiat Ieri după- 
amlază, o dată cu meciul-școală sus
ținut la Snagov cu formația de ti
neret a clubului Petrolul. Antreno
rul emerit Angelo Nlculescu a In
sistat, cum era șl firesc, asupra 
jocului Înaintării, pentru că In ve
rificările precedente acest compar
timent a apărut deficitar, reslmțln- 
du-se absența unui alacaht central, 
,.ae meserie", cu forță de pătrun
dere și șut puternic. Este aproape 
sigur că pe ncest post va Juca — să 
sperăm, cel puțin la potențialul ară
tat In meciurile din primăvară — 
rapldlstul Neagu.

ÎI Întrebam pe antrenorul Nlcu- 
leicu dacă n titularizat șl pe 
ceilalți componențl al echipei pen
tru miercuri.

— Intr-un anume fel, toți mem
brii lotului slnt titulari. Pregătirile 
s-ou făcut mereu fn comun, cu ace
leași exigențe, fără a-1 scuti do 
efort pe unii sau a-l „Încărca" pa 
alții. Vrem cn la Helsinki, omoge
nitatea echipei, forța el do Joc să 
nu albă de suferit, Indiferent rine 
vor fi cel 11. Prin accidentarea Iul 
Dobrin fia Luxemburg), Dembrovskl 
și Deleanu (la antrenamentul do 
slmbătă) — la caro om renunțai, ne- 
filnd recuperabili In timp util.„ — 
definitivarea echipei va trebui anil- 
naîă plnă miercuri.

— Totuși, dacă ar fl ea medul să

înceapă— astăzi, 
nla ?

— Notați... formația probabilă : 
Portar — Răduranu fundați — Săt- 
mărcanu, Dobrflu, Dinu. N. Ionescu; 
mijlociți — Dumitru șl Hadu Nun- 
welller ; înaintași — Lucescu, Do- 
mldc. Neagu, Tordănescu.

— V-ațl glndlt să efectuați schim
bări Ia pauză sau numai in caz de 
nevoie ?

— Trebuie să spun că angrenajul 
echipei iau a funcțional prea bind 
Iii meciul cu Austria. A fost un Joc 
lent, dezorganizat chiar. Este ade
vărat, am Vrut să Încerc formule 
noi pentru cuplul fundașilor cen
trali (retaagerca Iul Lupescu a. lăsat 
un ,.gol°). In Înaintare (In centru .șl 
pe extreme), dar nici participarea 
jucătorilor nu a fost prea activă, 
unii fiind Încă nepuși la punct cu 
antrenamentele. Dar să revin la În
trebare ■ schimbări vo! face, însă 
numai In scopul fortificării jocului 
echipei. Cine și cind va fi,Înlocuit 
— vom vedea la fața locului. Ceilalți 
membri ni lotului, care vor face de
plasarea In Helsinki, slnt Velca, 
Anca, Ilajnal, FL Dumitrescu șl por
tarul pi'.cștOan Stan. înlocuitorul de 
ultimă oră al Iul Adnmnche. exclus 
din lot pentru liîtlrzjjro nemolivată.

Ion DUM1TR1U
P,S. — Aflăm că partida Ro

mânia— Finlanda, care începe la 
ora 18,30, va fi irnnsnilsll In În
tregime la radio șl la televiziune.

Despre derbiul etapei
...și ținuta, arbitrilor

Rugblștll de la Steaua 
porneau favoriți, ma
turitatea lor (ca vlrslă 
Si In joc) avantajîn- 
du-i net. Replica ti
nerel garnituri grlvl- 
țene Insă nu numai că 
nu s-a lăsat prea mult 
așteptată, ci a fost

Două dintre cele 
mai vechi șl mal cu
noscute secții de rugbl 
— Grlvița roșie șl 
Steaua — nu susținut 
Ieri o confruntare di
rectă Ih cadrul noului 
campionat național. A 
fost cit se poate de u. »
normal ca o asemenea de-a dreptul împreslo- 
partldă (chiar dacă nu- nantă. Victoria finală a 
mele celor do la Gri- revenit, echipei Steaua 

P?iM'\;(12-01 la pauză. 0-3), 
slnt de prea-mare rtți ;„rl,zonanță, echipa fUnd ’.nclnitlnsă In itele ^aple 
radical întinerită...) să ,?^1M de PJnâ n"uril 
nu scape amatorilor de alo campionatului, 
rugbf șl nld— televl- Două mențiuni : 1 — 
zlunll.

Înscrise din lovituri de 
picior (Durbae pentru 
Steaua, Slmlo.n pen
tru Grlvița) ; 2 — ,e- 
chlpamonlul arbitrului 
de centru V. Clsmaș 
(ca șl ol unuia dintre 
tușlerl) . ineomplet, 
daci neregulamentar. 
Da ' ce nu purlnll și 
ecusonul distinctiv, to
varăși arbitri ?

>Jnus.celelalte, două 
partide desfășurate Jcri 
In Caplinlă : Gloria — 
Politehnica Iași 0—0, 
Dfnamo — Sportul 

toate punctele au fost studențesc 21—0.

Seria L C.S. Tirgoviștc—Poli
tehnica Galați 1—0 ; Dunărea 
Giurgiu—Delta Tulcea 0—0 ; 
Progresul București—Metalul 
Plopcnl 1—0 ; Știința Bacău— 
Progresul Brăila 2—0 ; F.C. 
Galați—Metalul București 1—0 ; 
Chimia Rrn. Vllcca—Gloria Bu
zău 1-1. ,

Seria a n-a. Gloria Bistrița— 
C.F.R., Arad 2—0 ; .Olimpia Satu 
Mare—Minerul Anina 3—1 ; Me-. 
talurgLslul Cuglr—Minerul Bala 
Maro. 1—0 ; • Politehnica Timi
șoara—Olimpia Oradea 2—0 ;

s F.C; Bihor—-CarvlrmJ Hunedoara 
î IM ; Mclrom Brajm"—C.F.R.

Timișoara 3—0 ;!-Meliillil ȘrdSe-‘ 
ta Turnu Soverin—C.S.M. Sibiu 
1—0 ; Eleclroputere Craiova— 
Chimia Făgăraș 2—0.

La București nu loc. intre 17 șl 
22 septembrie, lucrările celei de-a 
11-a „Săptămlnl medicale balcanico0 
șl festivitățile ocazionate de cea de-a 
40-a aniversare a Uniuni! Medicale 
Balcanice. Această importantă ma
nifestare științifică, la caro participă 
aproximativ DM de specialiști din ță
rile balcanice șl din alte țări ale lu
mii. se desfășoară sub înaltul pa
tronaj al președintelui Consiliului do 
Miniștri al Republicii Socialisto 
România. Ion Gheorghe Maurer.

Tematica reuniunii ,-a subliniat 
acad. Ștefan Milcu. președintele U- 
ntunll Medicale Balcanice, Intr-o de
clarație făcută unul redactor al A- 
gerpro#, este consacrată, In primul 
rlnd. tehnologici moderne In medi
cină.

. -v ''T !T:- ^
Tara noastră a contribuit hotăritor 

la Înființarea In 1832, la București, 
a Uniunii Medicale Balcanice și, de-a 
lungul anilor, a sprijinit acțiunile a- 
cestela. Cu ocazia celei de-a 11-a 
„Săplămlni medicale balcanice0, sec
ției romflno l-a revenit sarcina de 
a organiza și festivitățile prilejuite 
do aniversarea uniunii. Amplul pro
gram al acestor manifestări si lar
ga participare a medicilor din Româ
nia ilustrează șl de data aceasta a- 
pwtul oamenilor de silință romănl 
ia dezvoltarea activității Uhlunll Mo
di calo Balcanice.

★
Duminică dupfl-amlază a avut'loe, 

la București, ședința Consiliului ge
neral al Uniunii Medicale Balcanice.

GolQți. c-!i"el <le <a,1_
tură h Sindicatelor a avut loc o 
adunare festivă dedicată ,/Zllel me
talurgistului". Tovarășul Coastim- 
tm Dăscălescu, prim-secretar al Co
mitetului Județean Galați ăl P.C.R., 
a adresat mctslurgîțillor un căldu
ros salut.

Tnlr-o atmosferă entuziastă. ;par- 
tlclpanțll la adunare nu adresat Co
mitetului Central al P.C.R.. tova
rășului Nlcolae Cea u țes cu o telegra
mă, prin care metalurglștll gălfițenl 
lși exprimă hotărirea de a lupta 
alături de toți oamenii mUncil din 
patria noastră pentru Intăptulrfca - 
exemplară a sarcinilor ce Ie revin 
in vederea edificării Romfinlel 
clnllste multilateral dezvoltate.

Formațiile artistice ale Casei

eo- 
iil-si 

. _,_  .! de>
Cultură, a Sindicatelor, brigăzile ar-

tlsllce do agitație ale combinatu
lui siderurgic șl formații ale Tea
trului muzical nu prezentat apoi un 
bogat program artistic.

Hunedâora. ftra*ul 81de- 
țurglștllor hunedoreni, sărbătorirea 
,,Z-Uei metalurgistului” a prilejuit In 
cursul zilei de Ieri o suită do mani
festări cullural-ărttetlce șl sportive: 
Numeroși fumnllștl, oțelarl, lamina
tori. oameni al muncii de diferite 
profesii din acest Important centru 
metalurgic al țării au participat, îm
preună cu familiile loff Ia uf) frumos 
spectacol ciiltural-ârUstlc, prezentat 
de formații artistice de amatori ale 
clubului și casei de cultură din loca
litate. Pe terenurile de spărt s-fi des- 
făș’urat finala „Cupei metalurgistul" 
Ia fotbal, volei și popice.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor- 
nellu Mănescu, a trimis o telegramă 
dă felicitare ministrului ■ ' relațiilor 
externa n.l -Republicii Chile; Clodo- 
mlro' Almeydn Medina, cu prilejul 
zilei naționale a aceste! țări.

*
Ansamblul folcloric „Hațegana” al 

clubului „Slderurglstul" din Hune
doara- a p’ecăl, duminică dimineața, 
In Republica Populară Polonă, unda

va participa la cel de-al 5-lea Festi
val internațional de dntece d dan
suri de laiZlelnna. Gora. Formația ar- 
.Ustlcă<t>a.,is!derurfl!?lllor va prezenta 
Jai.acesbifeStlval-un bogat’ program 
da’ dnteco șl ’jocuri populare speci
fice foldomlul hunedorcan. Artiștii 
amatori, din Hunedoara vor între
prinde, de asemenea, un turneu In 
dtova localități din Polonia.

(Agerpres)

DRUMEȚIA ALPINĂ IN JUDEȚUL ARGEȘnu scape amatorilor de ale campionatului.

(Agerpres)

DIN TOATE SPORTURILE „Săptămîna Crucii Roșii
AZI, LA SKOPUE Blo-

PRAFURI?"

-i •* .. ;■ x . ■* .t£ ‘
; ■ ,,

te!t'.ÎT .."'m LA.i-'u ......>
mst'S WiZmWîT

O pătrundere „In forjă" a rugbîștilor do la Steaua (fază din meciul lor de ieri, cu Grivija roșie)

Nu de- mult, consemnam In ziar 
faptul că pe muntele Strlmlu, de 
lingă Lereștl (Argeș), s-a constituit 
prima societate de drumeție alpină 
denumită „Gențlana". Avlnd ia .bază 
alaiul propriu șl membri coUzanțl, 
noua societate șl-a propus a răs
punde concret dorințe! oamenilor din 
județ de a se crta un cadru bine or
ganizat pentru practicarea turismu
lui In general, a celui pe cărări de 
munte, in special, pentru cultivarea 
șl mal-jnult a dragostei șl interesului 
pentru, pelsațiil alpin. Este semnifi
cativ de arătat In aresț. sens amă
nuntul că la momentul Inaugural 
s-au aflat pe muntele amintit, mobi
lizați doar de anunțul repetat de 
dteva ori. In ziarul local, circa IOCCO 
cetățeni, unii dintre el ajunși po 
creste pentru prima oară. „A fost 
pentru mine — spunea M. Neamțu, 
salariat din Pitești — un moment de 
mare destindere, aș . zice chior de 
mare curaj, să-mi încerc torțele cu 
muntele. îi fericesc pe cel care 
practică un asemenea sport șl voi fl 
de acum adeptul lor”. Măsura Inte
resului pentru cunoașterea munților 
a fost dată ulterior și de cerințele 
tot mal Insistente de înființare de 
subfiliale locale, cu societăți proprii 
de drumeție alpină. Așa au luat naș
tere, In prezența altor mii de dru
meți, societățile turistice alpine 
„Muscelul", „Posada0, „Toptăogul”.

.Arbîtrul face tă se 
audă fluierul final. 
Jucătorii încetează 
lupta. In vreme ca 
crainicul anunță repe- 
da-repede, de parcă 
n-ar vrea ril piardă 
tramvaiul, cd „„trans
misia noastră de pe 
stadionul X, a partidei 
dintre echipele Y șl Z, 
a luat tfltfit. Dăm le
gătura cu studiourile 
noastre”.

De fapt, transmUiU- 
nea respectivă n-ar 
trebui să se termina 
aici. Pentru că acolo, 
in arenă, conform le
gilor sportive sorite șl 
nescrise, după fluierul 
final urmează (sau ar 
trebui să urmeze) ce
remonialul frumos al 
salutului adresat de 
combatanți publicului. 
Un ceremonial a cărui 
semnificație, dincolo 
de cea protocolară, tl- 
ilnd omagierea omului 
din tribună, 
etică.

...Dar, ml 
replica, cine 
asliizl cont de aseme
nea chestiuni, fără nici 
o legătură cu grozavul 
dramatism al înfruntă
rii prâprlu-rise ? Iar 
crainicul 'grăbit mă vă. 

micul ecran, cu cel viai 
i blazal-ironlc zlmbct 

TV. : „Ce sfl arăt in 
cadru, dom'le ? Că, 
din 22 de jucători, 
dacă se adună la salut 
8—9? Că mulți dintre 
el Ijl încep dezcchlpa-

■i-

Tn frunte cu „Gențlana*, noile socie
tăți au pornit șl ele la drum. Prima 
acțiune, de mare anvergură, o con-, 
slliule, cum e firesc, organizarea da 
excujrsU.po jos, in munți. Ața a fost,' 
de pildă (nu singură 1), excursia pe 
vlrful Iezer, unde,'alături do turiștii Centenar Avram lancuV ÎL l-iu- U.UU,U|' UAti.mil l M ; UU.

argeșeni, au luat porte șl dtevn mii 
de tineri, bucureștent „Gențlantt“, 

' Împreună cu „surorile* sale, a decla
rat luna septembrie lună a alpinis
mului argeșean. Programul lunar 
prevede 10 mari excursii, Însoțite da 
demonstrații de alpinism ți salva- 
mont, serbări clmpeneștl pe trasee 
cum sini: Piscul Negru, Lacul Capra, 
Chelie Argeșului. Matetaș, Vllsan etc. 
Cercurile de alpinism — constituite 
pa centre, la Pitești, Cimpulung, 
Curtea de Argeș — au recrutat șl In- 

■ strait noi membri cate să-l însoțeas
că pe amatorii de drumeție pe munte. 
O mare atenție se dă creării unei 
puternice baze materiale pentru a- 
cest gen de turism. Cu fondurile ob
ținute de la membrii cotlzanțl șl cu 
sprijinul unor organizații obștești, s-a 
trecut la renovarea marcajelor șl 
deschiderea de no! trasee pe cărări 
de munte. Alte măsuri, ce se Impun 
mal repede concretizate, se referă la 
amenajarea unor locuri de refugiu 
șl cabane.

' ' f- . I 

Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scînfeii"

tonato Imnul de stal al Republicii 
Socialiste România Șl Imnul Eroilor. 
O gardă de onoare a prezentat ono
rul.

Personalitatea și activitatea Iul A- 
- vram lancu, In contextul mișcării re

voluționare do In 1848, au fost evo
cate, cu acest prilej, de Vlchente Bă
lan. prim-vlceprcșcdinte al Comite
tului Executiv ol Consiliului popu
lar județean Hunedoara.

1 ■ . llr
Tn cadrul marilor Bnlvcrsări cultu

rale recomandate de UNESCO, In k>- 
CoUtatea Gurabarza, județul Hune
doara, a avut loc un simpozion con
sacrat comemorări! centenarului mor- 

Tll te! A’teem* Itetirn — manifestare 
organizată de Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului Hu
nedoara, Uniunea Scriitorilor șl Co
misia națională a României pentru 
UNESCO

rea,încă din minutul 
SI, in cirul tribune
lor ?“ „Exact, rol răs
punde, asta 
arătat, Arătat

trebuie 
_____, jl co
mentat, cu convingere, 
cu seriozitate, cu fi
rească reprobare a 
oricăror derogări de la 
ceea 
trebui 
esență, 
sportului". Cdcl,

Tn localitatea Țebea, Județul Hune
doara, la mormlntul marelui revolu
ționar șl patriot român Avram lan
cu, a avut loc, duminică, ceremonia 
depunorll de coroane de flori cu pri
lejul comemorării a 1IM de ani de la 
moartea Sa. Au fost depute coroane 
de flori din partea Comitetului Cen
tral n.1 Partidului Comunist Român 
șl a Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Comitetului jude
țean Hunedoara iu P.CR. șl Consi
liului popular Județean, Comitetului 
Județean Hunedoara al U.T.C.. Ex
ploatării miniere. Tebea șl a altor în
treprinderi șl Instituții.

Au participat Toachlm Moga, 
membm al C.C. al P.C.R., prlm-se- ții Iul Avram lancu 
cretar al Comitetului județean Hu-' ‘ ~
nedonrn al P.C.R., președintele Con
siliului popular Județean, alll "repre
zentanți ai Organelor locale de partid 
șl de stat, numengșl oameni al mun
că. In timpul ceremoniei, au fost In

IERI A FOST INAUGURATA

nulul cu un nou record unional 
73,K) m (vechiul record era de 
75,70 m). La Jocurile Olimpice de In 
MOnchen, Bondarcluk a cucerit me
dalia de aur cu 75,BO m. Sprinterul 
sovietic Valeri Borzov, dublu cam
pion olimpic la MOnchen, a dștigat 
cursa de 1G0 m cu timpul de lO’T/lO. 
In concursul feminin, cea mal bună 
performanță a fost Înregistrată in 
proba de săritură In înălțime, clștl- 
gată de Erica Rudolf (Ungaria) cu 
1,84 m.

Cu prUoJul unul concurs de notație 
desfășurat la Stockholm, cunoscutul 
campion suedez Guniwr Larsson a 
stabilit un nou record național In 
froba de 20>D m liber cu timpul de 

’53''4/10. Această pofterinanță este 
la numai 0 zecimi de secundă de re
cordul mondial ol probei deținut de 
americanul Mark Spllz. Proba do 
200 m mixt a revenit tot Iul Larsson 
In 2 &7”9/10.

Ieri, In întreaga ța
ră au avut loc mani
festări prilejuite de 
,,Săptămîna Crucii
Roșii". Tn Capitală, 
deschiderea el a avut 
loc In cadru festiv, pe 
stadionul Dlnamo, In 
prezența mal multor 
mil. de partlcIpanțL 
După un cuvînt rostit 
de tovarășul general- 
malor In rezervă Dăn- 
cuș Ștefan, președin
tele Comisiei munici
pale de Cruce Roșie, 
o urmat- de fila ren 
formațiunilor de acor
dare a primului aju
tor. Au participat for
mațiuni ale Crucii Ro-

rolului, O notă deose
bită a adus-o apariția 
unei grupe do pionieri 
formată din sanitari 
al detașamentelor,, ca
re In sunetele fanfarei 
au executat o serie de 
activități practice.

Cu Interes au fost 
urmărite demonstra
țiile de acordare a 
primului ajutor, pre
zentate do grupele sa
nitare de Cruce Roșie 
din diferite întreprin
deri din Capitală. 
S-au evidențiat cele 
din întreprinderile : 
Electroaparataj, Fa- 

__ .___     brlea de confecții șl 
șll, gărzilor patriotico tricotaje, Aurerra,

șl do pregătire a Uno- F.M.U.A.B., Industria

bumbacului A, 
farm, Ad&sgo.

Un fapt Inedit Ieri 
n avut loc șl o demon- i 
slrnțle de acordare a ( 
primului ajutor de că
tre agentele de clrcu- l 
lațle din cadrai In
spectoratului miliției 1 
municipiului Bucu
rești, .fiind folosiți ți 
dini dresați special, 
rara fiu adus trusele 
de prlm-ajutor In că- 
nâtllul .„accidentali
lor0.

„Săptămîna Crudl ' 
Roșll° programează In 
continuare o eerie de 
acțiuni educatlv-ga- 
nltaro, ;QtIt In ’Capita
lă,.cit șl In celelalte 
localități alo țării.

și am chemat echipele 
la centru. Ambele e- 
chipa au intrat in are
nă și fi-au ocupat 
locurile, potrivii „dis- I 
pozitivelor tactice" 
preconUate de fiecare.

■ „Dă-l drumul", ml-au 
«pui. „Bdicfi, le-am 
Bis, conform regula
mentului, mai intll 
trebuie efectuat sala- ■ 
tul la centru*. S-au 
uitat la mine ca Ia un 
marțian. Iar unul din
tre el mi-a rpus : „Hai, 
nene, lasă-te da pra
furi. Ce salut 7 Asta 
era pe vremea matale. 
Cine mai saluiă azi 
publicul 7° Chiar așa a 
spus : prafuri— -.zlja 
o fi, ol fi eu un In- 

■~cech.it...".
Nu, nu este ața. Cu- 

clnful dxta, prafuri, 
ține de argoul fotba
liștilor șl vrea să per
sifleze tot ce n-are 
legătură strictă eu tra
valiul fiule de pe ga
zon. De unde o aseme
nea atitudine, de unde 
uh asemenea cuclnt ? 
De unde, dacă nu din 
derogările de tot soiul' 
pe caic fi le îngăduie 
unele cluburi și echi
pe, In vărul a milioa
ne de spectatori I

Veți zice că și aceste 
rinduri Slnt prafuri. 
Se poate. De această 
părere slnt țl puștii 
din cartierul amicului 
meu.

începe a 20 a olimpiadă masculină de șah
șnhlsta, așteaptă cu Intere#toatereprezentînd ___

__ _____ participă la cea de-a 
ZQ-a ediție o olimpiadei masculine 
de șah p@ echipe. Partlcliiarca con
stituie un adevărat record : întrece
rile echipelor masculine (4 Jucători 
titulari șl unul] sau doi jucători do 
rezervă) se.rer desfășura In oălila 
llrgulul Internațional da In Skoplje. 
La olimpiada feminină (ediția a V-a) 
B-au înscris 2G de echipe.

Celebra cupă „Ilamlltoh-Russel” 
șl medaliile de aur vor fl decernate 

.componențllor echipei Învingătoare. 
Este de observat că încă de acum 20 
do ani, olimpiadele de șah (ce s-eu 
organizat din doi in doi ani) au 
fost dominate — cucerind trofeele 
respective — de echipa Uniunii So
vietice. Specialiștii, In general lu-

1 —------------------- -—
Finala turneului Internațional de 

tenis de Ta MonlreaJ sa va disputa 
Intre cunoscuțB Jucători profesioniști 
Roy Emerson j (Australia) ți Arthur 
Ashe (S.U.A). în semifinale. Emer
son l-a învins ,cu 7—0, 0—4 pe Ismall 
el Shaffel (Republica Arabă Egipt). 
Iar Ashe a dispus cu 7—5, 0—4 de 
olandezul Tom Okker.

In cadrul turneului Internațional 
masculin de handbal de la Bratislava, 
echipa Slavia Praga a Întrecut cu 
20—11 ro— 5) formația Medvesclak 
Zagreb. Intr-un alt joc. Ruda Hvezda 
Bratislava a dispus eu 17—12 (0—7) 
de echipa poloneză Gwardia Gdansk.

67 de țări 
continentele.

mea . . . ,
disputa pentru Intlletate din aee^t 
an, conaldcrindu-se că in ultimii 
doi ani s-ar fi produs o anume e- ' 
chlllbrare a forțelor șahlsle. Tn ri- 
fara echipei sovietice (alcătuită din 
Petrosian, Smlslov, Tal, Kordnol, 
Savone, Karpov), la locurile frun
tașe aspiră — cel puțin așa apre
ciază comentatorul de specialitate al 
agenției France Presse. Roland 
Deco mie — echipele Ungariei, Iugo
slaviei, Cehoslovaciei.

După cum s-a anunțat, șahul ro
mânesc va fi reprezentat de echipa 
masculină (Fl. Gheorghiu, V. Clo- 
clllea, Th. Ghlțescu, ' E. Ungureanu, 
D. Ghlzdavti. C Part»?) și ,de echipa 
feminină (Alexandra Nlcolau, .Ellsa- 
bela Pollhronlade, Gertrude Baum- 
atarek).

ca face — ar 
să facă — în 

frumusețea 
““-Ț sub 

aspect pur tehnic, ori
ce pa>.._’" 
Ia etapa 
„durarea" infrlngerli 
favorițilbr dispare îl 
ea o dală
succei
Dar 
se u. 
mln.

hl-am gindit la toa
te astea mal deunâzl, 
atculllnd următoarea 
relatare a unui amic, 
om în toată firea, ră
mas din tinerețe cu o 
frumoasă 
pentru sport :

t nur tehnic, orl- 
rlldi se uiM plnă 

următoare ;

cu primul 
al favorițllor. 

r gesturile frumoa- 
da fair play, ră-

pasiune 
,____ ■’ „De

unde, de ncunde, m!-a 
spui el, puștii din 
cvartalul nortru au 
aflat cd ani Jucat în 
tinerețe In echipa uri
nei, In „Onoare^. 
fttl-du trimis o dele
gație să md roage sd 

______ le arbitrez îniîlr.lrea 
putea lnlimpina, de pe de dumlnlcâ cu echl- 

• ■___________’___ " na cartierului vecin.
M-am «Imflî onorat. 
M-am prezentat emo
ționat la fața tocului, 
în trening ji cu fluie
rul de rigoare. Am in
trat pe teren — un 
tpaflii latre blocuri —

este una

puștii din

D. PETRE

i

*

1

L

nul Hermann Măgari a stabilit, un 
nou record național in proba de să
ritură In Înălțime cu performanța de 
2,24 m. Hermann Mâgeri, al cărui 
record personal ara de 232 m, a ocu
pat locul patru la recentele Jocuri 
Olimpice.

★
în Kiev • Început Intllnirea Inter

națională do atletism dintre selecțio
natele Ungariei șl R. S. S. Ucrai
nene. După prima zi de întreceri, 
scorul este favorabil gazdelor cu 
03—72 puncte (la masculin : 03—-12
puncte, iar la feminin : 30—30 
puncte).

• Cel mal bun rezultat al reuniunii a 
ftrât realizat de cunoscutul campion

Cu prilejul unul concurs atletic sovietic Anatoli Bondarcluk, Invln- 
desfășurat la MOnchen, vesl-germa- gător In'proba de aruncare a doca-

Concursul internațional de molo- 
CTOs desfășurat la Gând (Belgia) s-a 
Încheiat cu victoria Ijelglanulul Ro
ger de Coster. învingătorul, car® a 
concurat pe o motocicletă „Suzuki”, 
a totalizat In două manșe 3 puncte; 
fiind urmat de compatriotul său Joej 
Robert („Suzuki") — 5 puncte, vest- 
germanul A. Well (..Maico*) țț so
vieticul Moiseev (.,CZ°) — 9 puncte. 
Prima"manșă a cursei h fost Clștlgată 
de finlandezul KaelevI Vehkonen, tar 
cea de-a doua a.ievenlt "Iul Roger 
de Coster.

După disputarea a.patru etape, In 
competiția Internațională dcllstă 
„Tour de l'Avenir“ — Trofeul Peu
geot. continuă să conducă elvețianul 
Hubschmtd. urmat de francezul 
Thomnzenu (Ia 10”), englezul Ed
wards (In 1B”) șl olandezul Kulper 
(la 20"). Etapa a patra (St. Yrlelx — 
Bort = Lcs Orgues) a revenit fran
cezului Raymond Martin (160 km In 
4h 15T01’).,

A

Azi, ultima zi la tragerea
excepțională LOTO

Administrația de stat Lbto- 
Pronosport organizează ml Ine, 
10 soptembrie, o nouă tragere 
excepțională Loto. Ea se va des
fășura după noua formulă In
trodusă la începutul acestui an. 
la 25 Ianuarie, prin care sa atri
buie numeroase premii : auto
turisme „Dacia 1300“ și „Skotta 
SdCO3-. excursii la Sofia cu pe-

trecerea revel Ionului (durata 
circa 5 zile), premii in bani de 
valoare fixă șl variabilă. Se 
•vor efectua 4 extrageri. Tn to
tal ce vor extrage 29 do nu- 

ximere. Participarea se face pe 
bilete de 2, 5 șl 15 lei. Varianta 
de 15 lei participă la toate ex
tragerile.

UAti.mil
cech.it


O declarație
R. P. D

Press și Reuter.

Protest al M. A. E. al R. D. Vietnam că guvernul libanez IIii

‘uciși sau răniți. BOSTON

3

ceremonia fiind prezld 
ședlntclo Bourgulba. .

Populația Poloniei 8 de”5-

I

a Ger-

ewn ornice

■

% ZAURUL MARIN"
f

din Veneția ®e află 
de apă do aproape

I

astfel 
Impie-

o 
cu 
in 
In 
al

mează să fie eliberați, 
agenția V.N.A.

59

convorbirile sovielo-americane 
vederea încheierii unui acord comer
cial, nu •creat un cadru favorabil 
dezvoităril comerțului — a subliniat 
E. Allan.

?lț 33 de milioane da locuitori, 
niință agenția P.A.P. , -

tenie șl monopolurilor

lunii septembrie In 
ca privește aderarea 
la Piața comună. ’

Lniiiidalii în Italia. Dln «“• 
za ploilor abundente căzute ln 
tlmuT-i’ ‘ 
dulul au

vernulul, chemarea șln- 
' dlcntelor la mobilizarea 

torțelor clasei munci
toare, cel de-ul 7-lea 
Congres al Tineretului

participa delegați din 71 de țări, va 
avea loc la Roma, Intre 21 șl 29 sep
tembrie. Lucrările vor fl deschise 
do președintele Italiei, Giovanni 
Leone.

STATISTICA..
De ani de zile resursele biologice _i. ---- slau te atenția

a pred ere realistă a situației, să per
mită popoarelor mediteraneene să-și 
consacre toate resursele șl energiile 
dezvoltării lor economice șl sociale.

Dialogul italo-egiptean

/
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VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI OFENSIVE 
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

VIETNAMUL DE SUD 17 (Ager
pres). — Forțele patriotice din viet
namul de sud au lansat, ln ultimele 
24 do ore, no! atacuri asupra pozl- 
țlilor deținute de trapele saigonezo americane in provincia Quang .TrE In cursul an?eucane 
nopții do slmfatfi spro duminică, 
pațarloțll au atacat cartierul general 
al ‘ trupelor snlgoneze din districtul 
Ba To, situat la 15 kilometri de ca
pitala provincial Quang Ngal, pre-

cum șl Instalațiile militare ale Ina
micului amplasate In orașul Mo Duc.

Pe de altă parte, agenția .France 
Presse Informează că bombardiere 
------------ j „B-52* au Întreprins noi 
raiduri -In provincia Quang Trl, In 
zona Plalourilor înalte, la' sud-vest 
de Plclku, precum șl In regiunea An 
Loc. spre a veni In sprijinul trupe
lor salgoneze.

SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT TOKIO

PHENIAN 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.C.T.C., 
guvernul R.P.D. Coreene a dat pu
blicității o declarație prin care spri
jină poziția-Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud ln legătură cu stabilirea 
păcii In Vietnam, poziție expusă In

HANOI 17 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvint al Ministerului do Ex
terne al R. D. Vietnam a denunțat 
energic bombardamentele efectuate 
la 15 septembrie do forțele aeriene 
ale S.U.A. asupra orașului Bac
Giang și a altor zone populate din 
Vietnamul de nord. în aceeași zi, 
bombardiere strategice „B-52“ au 
efectuat raiduri asupra unor regiuni 
din provincia Quang B!nh. In timp 
ce navele de război americane au 
deschis focul asupra unor zone de 
coastă din provinciile Ha Tinh șl

ROMA

ROMA 17 (Agerpres). — Un co
municat al Ministerului de Externe 
al Italiei anunță că, ln cadrul con
vorbirilor dintre Gluseppa Medici șl 
ministrul de externe egiptean. Mo
hammed Hassan El Zayyat, care se 
află ijltr-o vizită In Roma, discuțiile 
s-au concentrat asupra -situației din 
Orientul Apropiat, partea Italiană 
reafirmlnd sprijinul său pentru re
zoluția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 19®7.

Refcripdu-so la convorbirile cu o- 
mologul său egiptean, ministrul de 
externe italian a arătat Intr-o de
clarația că Italia „este favorabilă tu- 
tarorrlnJțlalivelor vlzind ppromovarea 
colaborării Intre twpoarcle^care tră
iesc ln bazinul Mării Medlterane șl 
sprijină Ideea convocării unei confe
rințe pentru securitate și cooperare 
in Mediterana, de Îndată ce situația 
o va permite. Acțiunea țărilor’ noas
tre ln această direcție, a subliniat el, 
s-ar nu tea, dovedi, fără îndoială, u- 
illă pentru asigurarea unei colabo
rări din ce In ce mal largi Intre po
poare. Relațiile noastre bilaterale o- 
feră o bază solidă pentru cooperarea 
de ansamblu In favoarea păcii șl ’jus
tiției".

Reamintind „inițiativele Italiei sas- . 
ceptlbllc de a facilita stabilirea unei 
pW Juste ln Medilerana", Giuseppe 
Medic! a spus că. In acest sens, sc 
Impun acțiuni care, pornind de la o

După cotitura pe 
care a anunțat-o in 
viața națiunii victoria 
electorală a forțelor de 
stingă. In toamna anu
lui 1070. urmată de 
constituirea guvernului 
Unității Populare In 
frunte cu președintele 
Salvador Allende, Re
publica Chile acu
mulează p experiență 
politică originala., ur
mărită cu atenție și Jn- 
țerea ln lumea Intrba- 
gfi. Ea se desfășoară 
lnbr-o țară* cu vechi 
tradiții democratice și 
de luptă alo clasei mun
citoare, unde după 
efemeră revoluție 
obiective socialiste, 
1032, a luat ființă, 
1038. primul guvern 
frontalul popular din 
America Latină, care a 
pus fazele unor im
portante Instituții so
ciale șl ale unul sec
tor de stat incipient în 
economia națională.

Traseul înnoirilor 
profunde Inițiale In 
prezent de Unitatea - 
Populară — In condi
țiile dificile ale ma
nevrelor oligarhiei in-

slrâlne — înaintează In 
direcția cuceririi și 

' consolidării- indepen- . 
dențel economice a 
țării. Se conferă, ast
fel. noi dimensiuni În
săți independentei po
litice. suveranității de 
stat, a cărei procla
mare — ln 18 septem
brie 1810 — o aniver
sează astăzi națiunea 
chlllană.

Cu instrumentele pu
terii guvernamentale ți 
ale prerogativelor pre
zidențiale — exorimlnd 
Interesele vitale sie 
oamenilor muncii si 
continuitatea, pe plan 
superior. a luptei 
populare Împotriva ex
ploatării șl asupririi — 
procesul 
din Chile

a guvernului 
Coreene
declarația din 11 septembrie. Guver
nul R.P.D. Coreene șl poporul co
reean susțin această declarație, e- 
forlurilo constante' depuse de G.R.P. 
pentru roluționarea pollUcă a pro
bleme! vieinameze, menționează de
clarația ;eoreeană.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — For
țele israellene au continuat ln di
mineața de 17 Eeptembrie, operațiu
nile ln sudul Libanului — a anunțat 
un purtător de cuvlhl militar Isrne- 
lian citat de agenția France Presse.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Forțele 
Israellene caro nu pătruns ln sudul 
Libanului au început ®ă se retragă 
ln dimineața de 17 septembrie — a- 
nunță, un comunicat al armatei IIfa
neze, reluat de agenția Associated 
Press.

Un alt comunicat informează că 
61 do militari lifancrzl au tosț uciși, 
răniți sau dați dispăruți in cursul 
luptelor angajate cu j forțele Israe- 
liene ln sudul Libanului.

*

Parlamentul libanez, reunit (lim
bă ta In sesiune extraordinarii, a a- 
doptat ln unanimitate o moțiune 
care proclamă că „poporul libanez 
este gata să focă orice sacrificii pen
tru a-ș! salvgarda unitatea, suvera
nitatea șl Integritatea teritoriului 
său" — transmit agențiile Reuter 
șl Franco Presse.

NEW YORK 17 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Libanului 
la O.N.U., Eduard Ghorra, a adresat 
președintelui pe Juna In curs al Con
siliului de Securitate o scrisoare .ln 
care so arată

Quang Blnh. Dre-pt rezultat, nume
roși civUI au fost uciși sau răniți, 
iar o eerie de locuințe. Instituții pu
blice șl un dig au fost distruse.

★
Comitetul vietnamez de solida- 

ritate cu poporul american a dat o 
recepție In onoarea delegației Coa
liției populare pentru pace șl justi
ție din Ș.U.A., sosită la Hanoi pen
tru a iun In primire po cel trei 
pîloți^ americani capturați, care ur-

“ itransMilta.*;

Zile agitate 
în Ulster

LONDRA 17 (Agerpres). — Slm- 
bâță a fost din' nou o zi agitata pen
tru locuitorii Irlandei de nord. Tru
pele britanice au continuat perche- 
zJțllle in mal multe locajțtfiți din 
comitatele Armagh și Tyrone, pre
cum și In orașele Strabane șl Lon
donderry. La Forkhlll, o pătrata a 
descoperit ln timp o puternică În
cărcătură do exploziv așezată In 
două bidoane pentru benzină, care 
urmau să explodeze lingă un ' post 
de" control de la frontiera cu Repu
blica Irlanda. Conflicte mal serioase 
au avut loc la Strabane, unde uni
tăți britanice au Intervenit pentru 
a degaja străzile do baricade.

în cadrul unu! miting organizat 
Ia Grbvo Park. ,dln Belfast, Louis 
Gardiner, secretar general aj Miș
cării do Avangardă, a respins pro
punerea ministrului britanic pentru 
problemele Ulsterulul. William 
whitelaw, de a participa Ia o con
ferință a tuturor forțelor politice 
nord-irlandeze ia 25 septembrie.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Lulnd euvlntul la Centrul Mondial 
de Comerț din Boston, E. Allan, 
înaltă oficialitate a Ministerului Co
merțului al S.U.A,, s-a pronunțat — 
după cum relatează agenția T.A.S.S. 
— pentru dezvoltarea legăturilor co
merciale șl economice ale Statelor 
Unite cu țările socialista. „Limitarea 
comerțului cu Uniunea Sovietică, a 
spus ei, a adus prejudicii, In primul 
riad. Statelor Unite". Allan și-a ex
primat speranța că, ln anul 1972, vor ' 
fl puse bazele unei noi clape In re- 
lațiLle comerciale sovielo-amerlcane, 
remarcind Interesul celor două țări 
In dezvoltarea legăturilor comerciale 
șl economice. Comunicatul comun, 
semnat la Moscpvn Ln^luna mal, cu

protestează energic Împotriva atacu
rilor întreprinse de forțele israellene 
In sudul Libanului — transmit 
agențiile Associated Press șl Reuter. 
Scrisoarea precizează că două brigăzi 
blindate alo Infanteriei israellene, 
'sprijinite de aviație, au pătruns pe 
teritoriul Libanului, pe o distanță de 
25 kilometri, și au atacat trei poziții 
ale armatei libaneze șl peste ÎS lo- 
calltățL Se menționează că, In seara 
de 16 septembrie, unitățile Israelieno 
continuau să se afle-pe teritoriul li
banez. a

NEW YORK 17 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Israelului 
la O.N.U., Josef Tekoab, a trimis 
președintelui pe luna Ln cura al Con
siliului de Securitate, o scrisoare In 
care orala că, In ultimele zece zile, 
trei soldați LsraeHenl nu fost uciși de 
căire comandouri de pe teritoriul Li
banului —_ Informează agențiile 
Associated

să recunoască 
tendințelor spre reunificarea

Convorbirile dintre
1

TRIPOLI 17 (Agerpres). — La Tri
poli a avut loc slmbaiă o Întrevedere 
Intre președintele Libiei, Monmer El 
Gedafl, șl președintele Egiptului, 
Anwar Sadat. Cei doi șefi de stat au 
examinat evoluția evenimentelor din 
sudul Libanului, informează agenția 
France Presse, citind postul de radio " 
Cairo. . jMmMMMMBBm

r ■

privire la crearea Comisiei sovieto- 
americane In problemele comerțului 
?î la vizitele reciproce, ale conducă
torilor InsUtiițillor de comerț exte
rior din cele două țări, precum șl 
convorbirile sovielo-amerlcane In

★
Un proiect de lege privind acorda

rea Uniunii Sovietice a clauzei na
țiunii celei mal favorizate, Imediat 
după Încheierea acordului comercial 
sovleto-american, a fost înaintat 
Congresului S.U.A. de către doi 
membri ni Camerei Reprezentanților. 
El au declarat că această măsură co
respunde Intereselor ambelor țări.

WASHINGTON 17 (Agerpres). - 
Congresmanul american Richard 
Anna, membru nl Comisiei pentru 
probleme financiare, s-a pronunțat 
ln favoarea unei poziții constructiva 
a S.U.A, față de eforturile desfășura
te In direcția reuni'icâril Nordului și 
Sudului Coreei, transmite agenția 
Associated Presa, Convorbirile re- 
prezentanUîor de Cruce Roșie din 
R-l’-D. Coreeană și Coreea do Sud, 
a declarat el, nu demoruilrat efl cele 
două părți slnt animate de un puter
nic sentiment de, bunăvoință. „Este 
necesar ca Statele Unite să recu- 
noavcl legltimllatea tendințelor spre 
rcunlflcare. Cererile In această di
recție sint prea puternice pentru a 
putea fl ignorate", a subliniat con
gresmanul american. M

delegațiile P. C. R. 
și P. C. din Japonia

I

ENERGIA SOLARĂ DESALINIZEAZĂ APA
Oameni de știință de ta Institutul 
i., cercetări fizlco-tehntce de po 

lingă Academia de științe din Uz
bekistan au elaborat și experimen
tat o instalație solară pentru desali
nizarea afal, cea mal mare construi
tă pină In prezent in Uniunea Sovie
tică. Ea are un diametru de 3 m șl 
fate formata din CO de oglinzi mori, 
confecționate din sticlo. Tempera
tura din-'Tocarul Instalației atinge 
2 000* G - Cu' ajutorul noii Instalații 
e pot obține plita la 4 tone de apă 
lolabllă ln 24 de orc. Practica a 
lomonstrat deja că asemenea in'-

stalnțil solare pot fi folosite ln re
publicile din zona Asiei Centrale 
chiar și In timpul Iernii. Experien
țe recente au permis să se extindă 
arta lor de utilizare. De pildă, ale 
pot fi folosite la încălzirea locuin
țelor, extragerea apel din fintinl să
pate ln deșert, topirea metalelor, 
pregătirea bucatelor, uscarea fruc
telor. \ '

In Imagine : Colaboratori a! In
stitutului de cercetări flzico-tehnlce 
din Uzbekistan Ungă Instalația so
lară v ■ ‘ lof<!

rnt

TOKIO 17 — Corespondentul A- 
gerpres. F. Tulu, transmite : In zi
lele de 16 șl 17 septembrie au avut, 
loc, la sediul Comitetului Central al' 
Partidului Comunist din Japonia, 
■convorbiri Intre delegația Partidului 
Comunist Român. condusă do tova
rășul Pau] NlcuIescu-MlzU. membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., șl 
o delegație a P.C.J.. condusă de to
varășul Telsuzo Fuwa. membru al 
Biroului Permanent a! Prezidiului, 
șef al Secretariatului C.C. a! P.C.J. 
Din partea P.C.J. au participat to
varășii Korehito Kurahara șl Tomio 
Nlshlzawa, membri al Biroului Pcr-

, a ’ . I . v 1

nument ol Prezidiului C.C.. Ichlro 
Sunama. membru al Prezidiului C.C.-, 
șef al Secției Internaționale a C.C., 
Hiroshi Tachlkl. locțiitor el șefului 
Secției Internaționale, șl HIroshl Ide, 
adjunct al șefului Secției Interna
ționale.

In timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă fră 
șl tovărășească, părțile s-au 
mnt reciproc asupra activității pțț J-; 
dolor respective șl au efectuat Vn 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele de Interes comun ale situa
ției. Internaționale șl nlc mișcării co
muniste șl muncltoreștL

agenții^ de ~presă transmit:
,';V t ... Jîr.T.t - i..-..-;.,

Minisbul de externe al
R.F.G. f președintele Partidului Ll- 
ber-Dcmiacrat, Walter Scheel, a des
chis la DQsseldorf campania electo
rală a P.LD. cu deviza „Prioritate 
rațiunii". In euvlntarea rostită cu a- 
cest prilej, Scheel s-a referit la po
litica externă a actualei coaliții gu
vernamentale vest-germane. „Efortu
rile noastre, n spus el, de a îmbună
tăți raporturile cu alte state. Inclusiv 
relațiile noastre cu R.D. Germană, 
trebuie să fie continuate. Aceasta 
este calea sigură a rațiunii". în con
tinuare, Scheel a arătat : . „Noi trăim 
acum In prietenie cu Vecinii noștri 
din Vest șl in pace cu vecinii noștri 
din Est. Noi am creat, prin tratatelo 
semnale cu Moscova și Varșovia,1 fa
zele pentru înțelegerea cu Răsăritul. 
Ne pronunțăm pentru o politică largă 
de înțelegere. Aceasta a făcut posibil 
să mă duc la Moscova și Varșovia, 
iar in curind — la Pekin".

Convorbiri chino-norve- 
^i0n6. Uelegațla guvernamentală 
chineză condusă de Li Sui-cln, mi
nistrul industriei constructoare do 
mașini nr. 1, ai-a, încheiat vizita în 
Norveg!a.,;pleclnd' Spre Finlanda.’ In 
timpul"vizitei,- ■ delegația n purtat 
convorbiri cu membri al guvernului 
norvegian în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
doua țări, informează agenția China 
Nouă.

zate. De asemenea, a'fost adoptată o 
rezoluție prezentată do Egipt și Li
bia, referitoare la utilizarea pămln- 
tulul și npeL

Președintele Tunisiei a 
semnat un decret cu privire la 
instituirea . „Premiului Bourguiba— 
premiu mondial al cooperării". A- 
coaslă distincție este destinată ,‘,să 
încurajeze șl să recompenseze toate 
activitățile deosebite desfășurate ln 
folosul cooperării internaționale"/ 
Premiul va consta din atribuirea a 
trei medalii (dc nur, argint șl bronz) 
și recompense bănești fii va fl atri
buit anual, in ultima duminică a lu
nii aprilie,! „Ziua orașelor înfrățite", 
ceremonia fiind prezidată do pre-

Lucrările plenarei Consi
liului Central al Sindicate-' 
lor, care a dezbătut tezele co ur
mează a fl prezentate celui de-aU 
7-lea congres ol sindicatelor, s-au 
desfășurat la Varșovia — anunță 
agenția P.A.P. Lulnd euvlntul la 
Încheierea lucrărilor, Wlndyslnw 
Kruczek, președintele Consiliului 
Central aL. Sindicatelor, a subliniat 
că la elaborarea proiectelor de do- 
comente-au fost-luate ln conslde- ■ 
rare propunerile membrilor de sin
dicat,care,‘timp de 8 luni, au avut 
posibilitatea să-și expună părerea 
asupra acestor teze.

Fremierul Republicii Mal- 
JjaȘe, generalul Gabriel Rama- 
nantsoa, a declarat că el angajează 
responsabilitatea guvernului șl a «a 
personala In referendumul de la 8 
octombrie n.c. El a afirmat că se vn 
retrage din funcția pa care o de
ține, dacă poporul nu II va acorda 
Încrederea sa in cadrul consultării 
populare.

Peste 140 de persoane 
și-au pierdut viaîn, all,: 50 
au fost rănile, șlmbăUl, ln urma 
prăbușirii unui pod de lemn, lung 
da 40 metri, din orașul Naga, din 
sudul Flliplnelor. Podul a cedat sub 
greutatea mai multor sute do per
soane caro asistau Ia o paradă flu
vială.

In cadrul celei de-a 11-a 
Conferințe regionale a 
F.H.O. (Organizația Națiunilor Unlio 
pentru alimentație șl agricultură), 
ale cărei lucrări se desfășoară in 
Kuweit, a fost adoptată o rezoluție, 
prezentată de delegațiile Egiptului 
șl Libanului, prin care se recomandă 
ca problema utilizării apel In agri
cultură să fie luată In considerație 
cu prioritate și să se Instituie un 
centru internațional pentru cerce
tări 'ți formarea de cadre spectal!-

Ministrul de externe ol 
IrCUiUluij Abbas AU Khalattary, 
caro sa,află într-o vizită oficială ln 
Turcia, ș!-a încheiat convorbirile cu 
reprezentanții guvernului tare. El a 
prezidat, de asemenea, o conferință 
a reprezentanților diplomatici ai 
Iranului acreditați Ins țări din Eu
ropa răsăriteană, Orientul Apropiat 
și Africa do nord..

- - ™-- .. • -timp ln Italia, afluenții Pa- 
iu Inundat o Importantă zonă 

agricolă ’a țării, regiunea Modena. 
Numeroasa familii de fermieri au 
fost izolate. Iar circulația pe magis
trala nord-fiud a fost Întreruptă. 
Piața San Marco 
sub un strat

• 15 cm.

Cea de-a 60-a conferințâ 
i^teniarlmnentarâ,la Mrc vor

272 do cetafeni indieni, 
luațl prizonieri de către partea pa
kistaneză ln cursul conflictului mi
litar din decembrie 1371 dintre India 
și Pakistan, au fost repatriațl prin 
punctul de frontieră Wagah — Lnfor- 
mează agențiile T.A.S.S. șl Franca 
Presse.

filniciiirllor 
șl sociale ale tarii. A-

, nifllza politica a celor 
' aproape doi ani dc gu
vernare populară, cu
prinsă In cuvintarea Comunist din Chile au
președintelui Allende reafirmat faza do
de Ia 5 septembrie, a- 
bordează numeroase 
probleme teoretice ala 
clapei actuala și o- 
blectlvele principale alo 
viitorului apropiat. Chi
le &e găsește, in pre? 
zeht, spunea președin- ' 
tele. Sntr-o etapă da 
tranziție. In care per- 
Bista dificultățile și de
ficiențele sistemului ca
pitalist, procesul eli
minării, monopolurilor 
șl latifundiilor avlnd 
loc pe terenul unei 
confruntări dure, atît 
cu reacțiunea din in
terior, cit șl cu presiu
nile imperialiste din 
exterior.

Pe plan intern, ac
țiunile dușmanilor pro
cesului revoluționar — 
avind puncta de inter
ferență cu opoziția 
parlamentară, ln an
samblul ei — ou dat 
naștere unor situații dc 
mare încordare. Auto- , 
ritățllor li se aduc a- 
cuzațli mai ales In le
gătură cu idlflcultățlle 
economice, lgnorindu-so 

• faptul — recunoscut 
recent chiar de liderul 
democrat-creștin de o- 
pdziție. Radomlro To
mic — rii malforma
țiile structurale din e- 
conomle sint de fapt o 
moștenire de la guver
nele anterioare.

Riposta populară la 
atacurile rcactlunil s^a 
manifestat ln această 
perioadă cu forță mili
tantă. Au dovedit-o 
grandioasele manifes
tații de mn.ta cu care 
poporul chilian a ani
versat victoria ga poli
tică. In sentembrie 
1970. Declarațiile par
tidelor Unității Popu
lare pentru slringerea

masă pe care se poate 
bizui guvernul, ca ®i 
opțiunea pentru găsi
rea unul soluții poli
tice. in ■ vederea ieșirii 
din starea de încordare 
creata, soluție in care, 
arăta prețedlntelo Al
lende] sint interesați 
majoritatea chilienilor.

Mobilurile sprijinului 
po care poale conta, 
guvernul se identifică 
atit in aspirația popu
lară la schimbări pro
funde in viața socială, 
cit șl ln politica exter
nă, care promovează 
cu consecvență princi
piile independentei, su
veranității șl autode
terminării. Pe linia 
unei politici intarnnlio- 

. nale independente și 
demne sa înscriu efor
turile pentru universa
lizarea relațiilor ex
terne ale tarii. In acest 
cadru avind Ioc dez
voltarea șl lărgirea re
lațiilor cu toate țările 
socialiste.

între Rontanin și 
Chile se statornicesc 
po tot: mal multe pla
nuri relații de colabo
rare prietenească, ex
primate atit ln spori
rea și diversificarea 
schimburilor economi
ce. cit și In coopera
rea rodnică dintre cele 
două tari în domeniile 
tehnlco-șllInțlUc șl cul- 
turaL Evoluția pozitivă 

• a acestor relații este 
urmărită cu satisfacție 
șl simpatie de poporul 
român care urează po
porului chilian prospe
ritate și succese noi In 
dezvoltarea procesului 
revoluționar, in conso
lidarea Independenței 
patriei sale.

Eugen POP

PRIMUL TRIBUNAL ECOLOGIC DIN LUME
. .

La Louisville. In statul Kentucky 
din S.U.A.. funcționează primul tri
bunal ecologic de pe glob. Iată 
unul din verdictele salo : Marvin 
Fry a fost condamnat la plata ‘unei 
amenzi, de 309 ido dotări pentru că 
a aruncat gunoaie pa peluza unui 
vecin. El a fost pronunțat de com
pletul do Judecată constituit din 
rindul cetățenilor. Sentința este 
fără drept de recurs. Plnă acum au 
fost pronunțate] £H4 de sentințe caro 
prevăd amenzi ce sc ridică pină la 
BOO de dolar L

■■ ‘ ‘ ’

Judecătorul Todd Hollenfach, 
Inițiatorul acestui tribunal puțin 
obișnuit, n instalat o linie telefo
nică pe care cetățenii din Louis
ville o pot folosi pentru a face se
sizării Împotriva eoniraverdențllor 
la normei? privind jxduareame
diului Înconjurător. Tineri șl vlrst- 
nlcl au constituit brigăzi de „con
servare" a mediului, dotate cu apa
rate de!fotografiat șl carnete de în
semnări, care probează fără pu
tință de tăgadă infracțiunile co
mise.

OCEANICĂ

ale mhreluiî ocean
savnnțllor. Se investighează îndeo
sebi posibilitățile pe care le oferă 
ele ln aprovizionarea cu lirană a 
omenirii. ‘Potrivit unor estimări, 
cantitatea de masă biologică exis
tentă in ocean nr ti de ordinul a 
30—50 miliardei tone, in timp ce da
tele preliminare referitoare la anul 
trecut apreciază că întreaga 1 ome
nire u scos din' giganticul rezervor 
oceanic abia ceva mai mult de 63 
milioane tone pește șl alte produse 
marine, ceea ce reprezintă 0.15—0,2

■: I -

!a rată din cantitatea ;Ior glofală. 
Se știe că tn oceane trăiesc, plrta 
ta aclinclmea do 1 km, 180 W0 dc 
specii de animale șl că, de aseme
nea, din cele 70 de algo comesti
bile cunoscute do om, se utilizează 
doar 10. Desigur, nu toate resur
sele biologice marine sint comesti
bile. Dar in orice caz dteva mi
liarde de tone de pwte și vletflțl 
marine mari sint utilizabile. Deci, 
omenirea, bineînțeles folosind ln 
mod rațional pescuitul, lși poate a- 
sigura pe această cale o mare par
te a hranei.

Peste 1C0 do pescadoare 
britanice Înaintează? prin 
ceață spre țărmurile Is- 
landeL Nave de coastă le, 
intîmplnâ cu scopul do aj 
alcătui o „listă neagră" a 
acestor vase, care, încâl
cind in mod abuziv apele 
teritoriale, nu vor mal pu
tea să beneficieze de asis
tență tehnică in porturile 
islandeze ; majoritatea pes
cadoarelor britanice au insă 
numărul șl denumirile as
cunse sub un strat de vop
sea neagră. O patrulă do 
coastă Islandeză taie cablu
rile năvodului unu! trau- 
ler englez ; Londra Înain
tează un protest— Iată nu
mai cltevn din evenimen
tele petrecute ln această* 
zonă de la 1 septembrie, 
dală la care a intrat In vi
goare hotărirea guvernului 
.islondcz de a-și extinde 
limita apelor teritoriale 
de la , 12 la 50 do mile.

Avlnd un sol neprielnic 
agriculturii, resurse mine
rale resirinso. Industrie 
slab dezvoltata, Islanda ob
ține .o Însemnata parte â 
veniturilor sale din pes
cuit „Peștele — remarcă 
ziarul „La Monde" — re
prezintă pentru Islanda o 
bogăție mal mare ca au
rul psmtru Africa de ; Sud 
sau polroiul pentru Libia". 
Aproximativ un sfert din 
populație lucrează In ln- bucure de simpatie, nu s-a 
dustrla peștelui, care furai- ‘ ■ • • - •
'zează 1/3 din produsul na-

89

. Brltante și R. F. 
maniei.

.Islanda a socotit 
necesar ca, pentru a _ __
dica epuizarea rezervelor 
piscicole aks țării, să-și mă
rească limita apelor terito
riale. în vederea găsirii u- 
nor soluții, guve&nul de la 
Reykjavik s-n pronunțat 
pentru discuții cu principa
lele țări interesate In pes
cuitul in, apele Islandel. Era 
vizată îndeosebi' Marea Bri- 
tanie. caro ljl extrage ju
mătate din producția a- 
nualâ de pește din aceste 
zone. Deși, după cum re
cunoștea săptaminalul bri
tanic „The Economist*, cau
za Islandel merita oă «o

rulul, Perului, Mexicu
lui etc.

Decisă să-șl apere pro
priile interese. Islanda a 
șl Înregistrat • un „prim 
punct- In favoarea el. Bel
gia, direct Intererâtă ln 
pescuitul din zona litigi
oasă, a Încheiat la începu
tul Iul septembrie un a- 
cord cu aceasta țară, pre- 
vozind. Intre altele, că va
sele belgiene pot pescui In 
Interiorul noilor limite, dar 
numai In cadrul ă 7 por
țiuni anumite.

Semnarea de către Bel
gia a unul tratat separat 

. cu Islanda are consecințe 
mal largi. Este știut că In
tre Piața conrană șl Islan-

zece ani limita apelor sale 
să rămlnă la 6 mile. In 
felul acesta, înțelegerea 
survenită Intre Belgia șl 
Islanda ar putea Influența 
referendumul fixat la sfir- 
șltui 
ceea 
țării ___________

La rindul ci, Danemarca 
— și ea In preajma unul 
referendum pentru admi
terea ln-C»EJE. —-o dispu
să acum, după- ofirmațlile 
ziarului „The 'Times", să 
recunoască nolle limite is
landeze. Aceste intenții sint 
puse și In legătura cu fap
ta! , că. guvernul danez nu 
vrea să piardă sprijinul 
Insulelor Fflroe (foarte im
portant pentru menținerea 
unei majoritațl fragile in 
parlament), care au Inche- 

, laț ,mal demult un acord 
separat cu Islanda. Astfel, 
Marea Brltanle e singura 

, țară care se opune iiota- 
rlrll guvernului Islandez.

Una din principalele cau- 
‘ zo ale frecvențelor neînțe
legeri care se Ivesc ln dl- 

' ferite zone alo lumii asu
pra „teritoriilor marine" o 

; consUtaie inexistența unei 
*, realo reglementări Inter
naționale. Conferința .’.drep
tului mării* ce urmează să 
albă loc la Geneva in 1973, 
va' trebui ca, țlnlnd sea
ma de toata aspectele a- 

' ceste! problems dificile — 
ape teritoriale, zone de 

?pescuit, nartlcularltăț.1 geo
grafice. bogății do pe fun- 

; dul mârli ele. — să formu- 
; leze norme echitabile In 
'conformitate cu interesele 
3 legitime ale țărilor In cnu-

da a fost încheiat, In iu
lie n.c. un acord comercial. 
Dudnd o politică ^restricti
vă In privința apelor teri
toriale, C.E.E. u avertizat 
că acordul nu va' Intra In 
vigoare dcclt ln cazul ln 
care' Islanda va regiemen— vuu,-
ta problema zonelor de pes- ]ză. ’ în felul acesta ar pu- 
cull Intr-o manieră conve- ■ L,„ fr 
nabllă țărilor ce fac parte 3conflicte și neînțelegeri, 
din comunitatea vest-eu-.....................
ropeană. Or. Belgia, deși 
membră a Pieței comune, _________ _____
n Încheiat un acord sepa- ta folosul’ coiâfa'r'flrt'i'intre 
raț^cu Islanda, șemnlflclhd toate națiunile lumii.

Conform ultimelor știri, 
preocupate de a evita am
plificarea tensiunii. Marea 
Brltanle .?! Islanda întrevăd 
posibilitatea angajării unor 
discuții. încă tn cursul a- 
cestel ‘luni. Șl are. fără în
doială. dreptate „The Times" 
clnd susține că „soluția nu 
poale fi găsită pe mare, ei 
numai la masa Iratailve-

IJ ... WCBLj! JL1U1 B-a, 

putut ajunge la o înțele
gere. Iar Marea Brltanle 
șl R.F.G. au hotarit. in iu
lie, să «rupunfl chestiunea 
Curții Internationale do 
justiție de la Haga, care a 
dat un verdict nefavorabil 
IslandeL

Oficialitățile Islandeze’ au 
respins verdictul, consl- 
derind problema de ordin 
strict Intern. Totodată. gu- 

■ vemul a făcut cunoscută 
noua limită a opelor salo 
teritoriale. “Islanda — re
marcă presa franceză — 
nu e nici’prima tară, nici 
cea mal exigentă" intr-o 
astfel de dispută asupra 
„teritoriilor marine*. în- 
tr-adevăr. In anii clin urmă 
o scrie de țări îatlno-ame- 
ricane șl-au stabilit limite 
teritoriale de 2OT de mile, 
declzLI caro au dat naștere 
la Incidente grave Intre 
pescadoarele americane șl 

filarea forțele navale ale Ecuado-

dustrla peșl___ ______
zează 1/3 din produsul 
țlonal brut și acoperă 
la sută din exportul țarii., 

în ultimii ani iasă. In 
urma exploatării Intense a 
zonelor de pescuit din lar
gul coastelor Islandeze, 8-a 
constatat o scădere drama
tică a unor soluri de peș
te. Dacă In 10®—100S s-au 
obținut mai mult de 7t®OT0 
tone heringi anual. In 1970 
pescarii n-au recoltat de
ci t SO CC'll tone. Codul poa
te împărtăși o soartă si
milară. rata scăderii re
producerii lui aUnglnd 
70 la sută. Vina prin
cipală a acestei continue 
degradări a rezervelor de 
pește cade asupra nesili
tului Intensiv practicat de 
uriașele traulere de mii'șl 
chiar zeci de
— adevărate
— aparținlnd 
nor armatori din
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mH de lone 
„aspiratoare* 
îndeosebi u-revoluționar

uu, v.m.u a .deschis ---- - ,
perspectiva schimbării rindurllor In jurul gu-

‘contribulndu-se și pe n- 
ceaslă calo la afirmarea 
destinderi! Internaționale.

’tea fi Înlăturate o serie de

------T

în extremul nord al Finlandei au 
fost descoperite resturile unui sat 
din epoca de piatră. După cum n 
anunțat Muzeul Național Finlandez, 
este vorba despre relicve ale uneL, 
culturi vechi de aproximativ lO.Cffl) 
de ani, ale cărei urme au mal fost 
IdenUficate In regiunile nordice ale 
U.TLS.S. șl Norvegiei Avlnd insă 
In vedere că aceste resturi au tost4

descoperite Intr-o regiune de îngheț 
veșnic, scoaterea lor la iveală este 
extrem de dificilă șl nici nu poate 
ti efectuată cu metodele folosite ln 
mod obișnuit ta asemenea lucrări. 
De aceea, mai -mulți arheologi Hn- 
■landezl și-au exprimat părerea că 
.vestigiile nr trebui păstrate Intacte 
pentru generațiile viitoare care vor 
dispune probabil de metode mai 
perfecționate. ' *

recunoațterea de facto a 
„graniței* de 50 de mile.

La rindui el. Norvegia — 
pentru care pescuitul re
prezintă, de asemenea, o 
Importantă sursă de veni
turi, peștele aslgurlnd 10 
la sulă din exportul țării — 
manifestă neliniște In pri
vința politicii C.E.E. Dacă 
va Intra In Piața comună. 
Norvegia va fl obligată să 
accepte ca pe următorii


