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Un vapor numii

aparte de a tabnUfja,

pentru? oamenii‘care l-au 
născut din statornicia tor

realizat o tre- 
i la simplu la

— Cu un an In urmă, cu pri
lejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Crupul școlar al in
dustriei ușoare din .București, au 
fost formulate o seamă de re
comandări și indicații. Cum aii 
fost acestea traduse in practică 7

vasul acesta

factori ' holSrltori pentru ca marile 
obiective economice ce revin Indus
triei ușoare să poată fl realizate si 
depășite.

dialog de lucru, ,a!e 1 cărui

a rezultat o creștere 
pregătire 

sflptămîrifl 
la anul II.

au . încheiat această

Examinlnd proiect* da organizare superioara a parchetelor

(Continuare în pag. a II-a)

, a cărui folosință, după cum 
înzft conducătorul partidului și 

lostro, poate ți, trebuie să

glndlt că cele ÎO de atelaje de core 
dispune cooperativa or putea fi uti
lizate la transportul recoltei din 
cinip 1h bazele de recepție sau In 
magaziile cooperativei. Cum — și 
mai ales — cind'vor ti pregătite cele 
600 de hectare dcstlnaie griului dacă 
numai a șasea parte din suprafața 
pu jxrrumb esie recoltată 7

Măsuri urgenta pentru organiza
rea judicioasă a muncii, folosirea 
tuturor forțelor și mijloacelor slnt 
necesare șl In cooperativele din Co- 
șovehl, Perișor, Radovanu, Malu 
Mare. AfîiiîwH; si allele.

Adrian IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Aurel URZICA “

— Conform Indicațiilor primite din 
partea secretarului general al parti
dului, ne-am preocupat de reorgani
zarea acestui grup școlar, In cadrul 
căruia funcționează șl un centru de 
perfecționare a cadrelor. Am luat 
măsuri operative cu privlrg la ex-

• Cele dinții premiere 
teatrale ale stagiunii

• Carnet plastic i Gravară 
din Cilii©

® Ecran
® Festivalul coral Clprian 

Porumbescu

documentele adoptate de 
Națională a partidului 

la principalele ' direcții 
Invățâmintal profesional, 

specialitate este 
industriei entire 

Transpunerea

_ ____  __ __ ________  . __ reprezintă 
confirmarea că statornicia nu i-a’fost in sadar.A lucrat 
aici 13 ani ca muncitor, dujM care a urmai faculta
tea de construcții navale fi s-a întors ca inginer să 
continue ceea ca începuse. Lăsase pe calele șantierului 
vase mai simple șl găsise la Întoarcere remorchere

— Cu ritmul mediu anual de creș
tere de 11,8 la sută, industria ușoară 
a înregistrat în ultimii ani o dezvol
tare remarcabilă. Corespunzător creș
terii nivelului do trai al poporului tfi 
integrării produselor noastre in cir
cuitul internațional de schimburi 
economice — sarcini de bază pre
văzute In documentele de paptld sl 
■de stat - urmează ca In 1.973 volii- 
muj producției realizate de Industria 
ușoară să fie cu circa 63 la aulă mal 
mare dedt-In 1970. , In acest con
text stăpinlrea noilor mijloiice de 
producție si creșterea productivității 
muncii nu se pot realiza declt cu 
muncitori, maiștri șl tehnicieni care

Foto : Radu Crisieseu 
ți Ion Dunillru

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

1_ -~.J — ceea eu totul fi cu lotul
se odihnește, ci se ipregătește ffcn'etic 

r____  ________ " mărind un vapor
In devenire, un cargou de 4 500 tdto. Primul construit 
aid, la. Brăila. E un simbol. fntimplâtor (și, poate, 
nu), trei dintre oamenii pe care i-am cunoscut aici în 
decursul citorva ore au un fel 
din priviri, vasul. O fac 
din perspectiva întregii lor 
vieți de muncă. Pentru 
Manea Ciucașu, șeful celei 
mai mari echipe de meca
nici, cargoul acesta repre
zintă viața inldfl, pe care el 
iotul șl cu toiul firesc. „Sigur 
era sd rdmlncm la vaporașele 
aici-In: 1943 elud am intrat eu 
N-are.",';,-__ _ ,
molii',Ipentru că in 29 de ani, cit a muncit aici, stator
nic Jl cur seriozitate, mereu a avut de!| r~ 
cere;.rin "scarăf de la mic la mare, de 
complex/

Pentru cel dc-al doilea,

șl electrice, autocamioane eu maca
rale proprii ți containere, autotrenuri 
forestiere cu Încărcătoare de 10—11 
tone, tractoare agricole - modificata 
ce pot executa o gamă, largă de lu
crări in exploatări ți construcții fo
restiere,. Ele reprezintă doar .o parte 
din cele 80 do tipo-dlmensluni șl 
peste 2 0» de repere și echipamente 
meomice produse de întreprinderile 
specializate ale economiei forestiere, 
In cadrul acțiunii de 
și înlocuire n unor utilaje din import.

Este, de asemenea, consemnată ca 
o realizare deosebită transportorul 
pUanț"’* “ " ■ ■ ■
suhiin , «„-o.,-,.- JNM
statului nostru, poate - ai trebuie 
fie extinsă și In agricultură la strin- 
sul și transportul palelor. Da altfel, 
sarcina aplicării experienței dobln- 
dlte. de specialiștii din economia fo
restieră și În alte domenii de acll- 
vitaje a constituit una din ideii* 
principale ale dialogului de lucru.

Secretarul general al partidului a- 
preclazfi diversitatea ți Însemnătatea 
economică a mașinilor, utilajelor -șl 
Inștalaținhț. expuse,’ capacitatea ds 
creație și rodnicia eforturilor speria- 
lișiuor. • .

Parchetul experimental ca ți expo
ziția consacrată noilor „utilaje și echi
pamente Ilustrează șl alte preocupări 
ale 'eereetătorilor din economia “ fo
restieră privind asigurarea unor cob- 

’dQțU de muncă' iot mal 'buns.
Tovarășul Ceaușescu vizitează die. 

va construcții practicei șl confortabi
le : dormitoare, săli de lectură, săli 
de protecții cinematografice, ‘cantine, 
bucătării și grupuri sociale — toa“« 
mobile, cu o multiplă funcționali-

In Județul Dolj, lucrarea cea mai 
urgentă care trebuie Încheiată In cit 
mai scurt timp este recoltarea cul
turilor de floarea-soarelul, porumb 
ți sfeclă de zahăr de pe terenurile 
unde-urmează să fie însfimințat 
griul. Din suprafața de 130 mii hec
tare, cure urmează a ti semănată 1n 
•coastă toamnă, numai jumătate 
este pregătită, restul fiind Încă ocu
pată de culturile prăsitoare. Situa
ția operativă a Direcției agricole 
județene prezenta, la 22 septem
brie, următoarea configurație la re
coltat floarea-soarelul — 87 la 
sută porumb boabe — Z8 la sută; 
sfeclă de' zahăr — 21 la sută.

Indicațiile organelor de partid și 
de stat'județene au vizat, în mod 
deosebit, scurtarea lh maximum a 
fieisTrel operațiuni de», sezon, în 
scopul evitării pierderilor de recol
tă șl 'asigurării bunului mers al lu
crărilor de insăminlare. La floarea- 
goarelul, termenul limită pentru în
cheierea recoltării a fost 20 sep
tembrie, dar, la această dală, numai 
B0 la sulă din suprafață era termi
nată. "Iii unitățile rămase rin urmă 
se Invocă drept motiv principal 
ploaia. în aceleași condiții clima
tice, cooperativele din Seaca de Pă
dure, Negol, Poiana Mare ș.a-, care 
au- organizat recoltatul manual al 
floril-soarclirt, .... --
lucrare pe Întreaga suprafață. La 
'fel ar fl trebuit glb se procedeze și 
in cooperativele agricole din. Uni
tei'. 'Plenlța. Virtop, Tșalnlța, Fillașl 
și-altele, unde nu s-a Întreprins nl-

La Invitația gazdelor, tovarășul 
Ceaușescu asistă la o demonstrație 
practică efectuată cu utilajele aflata 
pe platforma parchetului forestier. 
Se raportează secretarului general al 
partidului că specialiștii din econo
mia forestieră au realizat un funi
cular de, mare capacitate, de o con
cepție proprie, care prezintă carac
teristici funcționale superioare, avlnd 
o productivitate de trei ori mai mare 
față de instalațiile similare exis
tente. Din alte zone de exploatare, 
unde nu pot fi utilizate asemenea 
mijloace tehnice, arborii vor fl aduși 
cu" tractoare puternice, ale căror 
prototipuri au fost omologate recent

Urmărind mortul de funcționare a 
noului ritinlcular, tovarășul Nicolae 
Ceapșescu apreciază calitățile sale 
tehnico, recomandă extinderea nein- 
tlrzlală a folosirii Iul.

Sts parcurge apoi, de-a, lungul 
fluxului tehnologic, paltforma de 
preinduslrializare. Ajunși jos. pe 
platformă, arborii slnt pregătiți- 
pentru a Iun drumul unităților de 
prelucrare. Mecanizatorii degajează, 
cu ajutorul... ferfistralclor mecanice,, 
crengile preluate, apoi .de ;o ,scrie 
de mașini, caro le' transformă in aș
chii', materie primă suplimentari 
destinată fabricării, plăcilor agiome^ 
rate, Un 
extinderea

I Acum, pa cala eu role 
nou aici — nu i _ ,
pentru prima sa mare aventură

„statornice"

mic In vederea culesului manual a- 
eolo unde nu puteau intra mijloa
cele mecanice. In aceste unități 
Insă s-a așteptat Încetarea ploilor, 
picrzlndu-se un timp prețios. La 
cooperativa agricolă din ișalnlța, de 
pildă, in ziua de 21 septembrie, cu 
toata că floarea-soarelul se recol
tase de pe numai 30 din cele 50 de 
hectare, nu om găsit pe nimeni In 
cimpi Ing. Elvira Marlnică, preșe
dinta cooperativei, plecase ia o șe
dință. Încă de dimineață. Cu o zi. 
mai Înainte, la direcția agricolă a- 

loc o ol tâ șodințM cure Lnio— 
bilizase președinții de cooperative 
o dupA-amlozfl întreagă. Tot ta coo- 
perallva Ișalnlța, pe ceilalți doi In
gineri ai acestei uhltățl cajțe, firesc, 
trebuie să se ocupe de problemele 
campaniei agricole l-am găsit Ia 
taifas lingă o fi o tină părăsită.

lh multe unități se pierde încă 
timp cu te miri ce alte activități. 
La cooperativa agricolă Coțofenll 
din Do® tJO de cooperatori erau an
trenați la făcut cărămizi. Inginerul 
șl‘președintele căutau un spațiu de 
depozitare a prunelor pentru țuică, 
în timp ee o combină „vegeta" lin-, 
gă lanul de floarea-soareluL Țulra 
șt cărămizile,. nimic de zis, au im
portanța loir, dar la fioaraa-soare- 
lul fenomenul de scuturare a se
mințelor se accentuează cu flecare 
zi, iar -ploile căzute favorizează a- 
parițta mucegaiului ți toate ta un 

Joe determină scăderea iți deprecie
rea prcducțiet. ■

" în aerisiți Județ, una din •cele mal

Constanța.
Alte știri sportive din 
țară șl de peste hotare 
in pag. a lll-a.

O ATLETISM. Perfor
manțe de valoare șl 
în ziua a doua a „tri
unghiularelor" inter
naționale de pe sta
dionul „1 Mai" din

. ... ■ ftei
mare de astfel de mecanisme și se re
levă necesitatea unpl conlucrări mai 
sirlnse fnlre combinatele de .indus
trializare n lemnului în vederea con- 
cemlrăril eforturilor lor In direcția 
autodotărll; ri eliminării unor preo
cupări paralele.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 11 
slnt prezentate apoi echipamente de 
încărcare șl contalnerizare instalate 
po ' autocamioane . de. diferite .tipuri; 
care asigură o mai bună folosire a 
capacității lor șl, totodată, efectuarea 
acestor operații intr-un timp scurt 
cu eforturi minime, necesitlnd mun
ca unul singur om. Acesie sisteme 
rețin atenția secretarului general al 
partidului nostru, care trasează ca 
sarcină ministerului de resort de a 
împărtăși experiența Ministerului 
Transporturilor d Telecomunicațiilor 
pentru extinderea acestor procedee.

Se vizitează apoi o expoziție de 
mașini, șl utilaje,■ de echipamente, 
subnnanmbluri șl piese de schimb. 
Pe o maro suprafață slnt ■ expuse 
zeci de mașini șl utilaje fores
tiere, între care se remarcă ti
puri „diverse de ferăslrole mecanica

tlcre
Itzate ... .
ăutodotăre.

în urma Indicației secretarului ge
neral al partidului de a se pune ta 
punct modalități tehnice care să eli
mine lucrări pregătitoare costisitoare 
șl Îndelungate șl sâ asigure intrarea 
In exploatare In termene scurte a 
parchetelor forestier®, scoaterea ra
pidă șl fără pierderi a masei lemnoa
se din pădure, aici, la Răchita®, se 
aplică de circa patru luni o nouă teh
nologie — respectiv exploatarea, 
transportul și pregătirea scmlindux- 
triolă a mase! lemnoase In condiții 
complet mecanizate, transferindu-rse 
muncile grele din pădure pe plat
forme special amenajate situate 1a 
poalele masivului muntos. Astfel, In
dicele utilizării matei lemnoase a 
crescut de ta f-d ta 93 le sută, redu- 
dndu-se pierderile tehnologice și du- 
blindu-se productivitatea muncii. 
Cheltuielile pe metrii cub de Iernii’ 
scad cu 30 ta sută, in timp ce va
loarea produselor rezultate, pe a- 
ceeașl unitate de măsură, înregis
trează un sjwr de 23 de tel.11 ' k. ■ 9 >. I Ci 'J -"'f, , ' •

Secretarul general'apreciază sol'u- ; 
Uite care au stat la bază acestor con
strucții, gradul da confort, destinații
le lor multiple subliniind că astfel 
de construcții pot fi. folosite și- In 
alte, sfere de activitate, cum’ ar fl 
turismul.

Vizita la sflrșit Intr-o altă zonă de 
exploatări forestiere, apropiată de ! 
parchetul experimental Răchifoș, 
unde tovarășul Nicolae Ceaușcscu ta j 
cunoștință de un alstem original do 
scoatere a arborelui din pădure. Este : 
vorba de un funicular mobil a cărui j 
funcționare este, asigurată do un 
tractor prevăzut cu un aislem com
plexde IroJiL ■

Lu!ndu-șl rămaj bun de la gazda, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu- aprecia- ' 
ză efi , muncitorii, ■ specialiștii .șl cer
cetătorii din economia-forestieră, au 
realizări bune care merită șl trebuie 1 
să fie generailzdte și a transmis cal
de felicitări tuturor celor cara au [ 
contribuit la obținerea lor.

Această Înaltă apreciere încheie ua ! 
amplu "' ' .. " " . "J_2. '
concluzii vor constitui sarcini mobi
lizatoare pentru colectivele de oa
meni ai muncii, din economia fores
tieră pe calea sporirii continue a e- 
ficlenței economice a Întregii lor ac
tivități,1 ă realizării planului cincinal 
hui in ie de termen.

calcul estimativ arată, că 
sistemului platformelor 

prelndustrlallzate ar jxTmiic. ynlori-, 
ficarca unei cantități de crengi su
ficientă pentru producerea a 403 003 
de tone de plăci aglomerate anual. 
Reține, de asemenea, atenția' un alt 
agregat nou —'combina de separai șl 
balotat cetină, foloriiă in produc- 
țin de făină furajeră, un excelent 
biosUmulator In hrana animalelor.

Recoma'ndlnd perfecționarea arestul 
agregat,tovarășul Ceaușescu subli
niază necesitatea ca- specialiștii din 
economia forestieră să conlucreze cu 
cel din agricultură penlni a asigura 
zootehniei făină de cetină cu calități 
superioare — și, totodată, să’ 
eo-opereze cu cei clin industria con
strucțiilor de mașini in vc-derea per
fecționării . caracteristicilor tehnice 
ale utilajelor destinate exploatărilor 
forestiere. Se recomandă, de aseme
nea. realizarea unul numii

Noi construcjii înfr-unul din cartierele municipiului Pilașli

Ișl cunosc bine meseria, lucru subli
niat șl In 
Conferința 
privitoare 
prin care 
tehnic șl liceal de 
chemat să asigure 
mal bine .pregătite.
lor în practică echivalează. In ceea 
ce no privește, cu transformarea 
efectivă a celor 21 de centre școlare 
— in caro funcționează un nu
măr de 20 școli profesionale, 3 li
cee'Industrialei, li școli de mai
ștri șl 0 școli jde -specializare postii- 
ceală, cu o capacitate totală de șco
larizare da' circa 27 Mă elevi — In

• CAMPIONATUL NA
ȚIONAL DE FOTBAL. 
Rezultatele meciuri
lor din diviziile A 
și B.

— Ce afi întreprins plnd as- 
fâr! pentru ca prevederile Con
ferinței Naționale a partidului 
formulate la adresa «colii «fi fie 
neinttrriat transpuse In practică?

— Ministerul Industriei Ușoare, cu 
eeordul Ministerului Educației și în- 
vățămlnliiiul, a aplicat planuri de 
invățămlnt Îmbunătățite, mâjorin- 
du-se volumul de bre prevăzut pen
tru disciplinele de specialitate. Unele 
materii ncreprezcntaUve au fost re
duse sau chiar eliminate, in favoa
rea activității efective, In producție. 
Așa, de pildă, uu‘ fost Introduce noi 
discipline de cultură tehnică, mate
matică aplicată, mecanică tehnică, 
chimie tehnologică, menite să spri
jine mal eficient Însușirea unor cu
noștințe de specialitate. Alte disci
pline -nou Introduse (studiul mate
riilor prime, noțiuni de creație, con
trolul calității produselor. Introdu
cere tn Informatică) slnt chemate să 
contureze mal dar profilul meseriei 
pentru care unii tineri se pregătesc. 
Drept urmare, t -
u numărului de ore de 
practică de ta 18 la 24 pe 
la anul I șl da ta 24 la 32

în cursul zilei de duminică, tova
rășul Nicolae Ccaușescu, secretar ge
neral ol Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
foșt oaspetele muncitorilor forestieri 
din Valea Gurghluîui, una din cele 
mal vechi șî Importante exploatări 
foțeșilere din țară

Secretarul general al partidului * 
fost Însoțit In această .vizită de to
varășii Vasile Paîilineț, ministrul e- 
conomlel forestiere șl materialelor 
de: consîrucții, și Nicolae Vercș, 
prim-secretar ai Comitetului Jude
țean Mureș ăl P.C.R.

în pofida ploii reci d@ toamnă, 
care nu a contenit, un mare număr 
de oameni ai muncii — romănl, ma
ghiari și germani — nu ținut să-l 
salute cu deosebită căldură șl en
tuziasm, cu. multă dragoste șl bucu
rie pe conducătorul partidului șl 
statului nosiru. Tinere fete. In por
tul acestor meleaguri, li oferă flori.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușcșcu In mijlocul fores
tierilor din Valea Gurghluîui, se în
scrie In cadrul dialogului viu, pqr- 
mohoaț./al„secretarului generai al 
partidului cu oamenii muncii. Cu a- 
eest iirllej, ’secretarul general' s-a 

Jnillnlt cu muncitori șȚ'speclalișll din 
domeniul economiei to'-estlere, cadre 
de conducere din ministerul coordo
nator și irisritutde'sale de cercetare, 
precum șl din combinatele "de ex
ploatare și Industrializare a lemnu
lui din Întreaga țâră examinlnd cu 
atenție la fața locului o sferă largă 
de probleme privind lîndepiinirea 
hoiărlrilor Congresului al X-lea șl 
ale Conferinței Naționale. Înfăptu
irea cincinalului înainte de iermen, 
condițiile de muncă și de viață ale' 
celor care lucrează in acest îndem
nat sector ai economiei nnțtonale.

Locul analize! — parchetul fores
tier experimenta! de Ia Răcb’taș, 
undo xe folosesc in „premieră13 o se
rie de utitaje de mare randament 
create “prin forțe proprii și unde 'se 
află organizată o cuprinzătoare] ri 
sugestivă expoziție- In aer.liber,a nou
tăților tehnice din domeniul mecani
zării complexe a exploatării • fores- 

și transportului temnuhil, rea- 
in cea mal maro parte prin

maritime, cc«e mari de navigație fluvială. Și iată-l a- 
cum, inginer Slelian RaftopoL vorbind cu un sol de 
dragoste paternă despre primul din seria unor noi 
cargouri ce vor pleca de aici, de pe planșete.

Pentru cel de-al treilea, ingtncruljCrislofor Ștefănes- 
cu,. frujriosul vapor aflat inca pe uscat, dar, 
care nu peste mult timp va traversa mdrilc, repre- 
 _______ ■ zintă izbinda unui vis de o 

viață. ^M-a preocupat toi- 
feWd'TîT' ITTI v-’l ■ deauna — spune el — pln- 
4'?Ad ill I_»l va dui cbnstrucjlei unor areme- 

nea vase. Aș fi putut să 
merg la alte șanliere na- 

o concepe evolulnd cu vale care cu mult înaintea noastră au făcut pasul acesta.. 
— spune el — doar nu Dar eu t-irem un una ca ăsta aici, și-am știut să odată
de lemn care se făceau fl o-datd coi piși pe coverta lui. Am așteptat 31 de

, „ca ucenic T. Emoții? dn,i...“ SȘi, după o clipd : „Ani așteptat? Nu. Am
nȘint alte proporții și alte volume". N-arc e- muncit?. v

Firește, .caporal acesta sub chila cărata mă aflu șl 
care se ridică — un munte de metal meșteșugit — 
deasupra mea reprezintă, unirii name aii •care l-au 
creat, sensul vieții lor ; s 
In muncă, din visurile și din credința lor In aceste ci
turi. Nu știu, ?i la ora asta nimeni nu știe ined. ce 
nume va purta. L-aș numi „Statornicie0.^

a ...........  . pentru n
urgenta recoltatul porumbului, nl 
celorlalte culturi.

Măsurile in vederea recoltării cu 
prioritate a suprafețelor destinate 
griului se- cer completate cu ac
țiuni prompte pentru clarificarea 
unor aspecte legute de Insămința- 
rea acestei culturi. Din discuțiile 
purtate cu unii Ingineri agronomi, 
in cursul raidului, a rezultat că in
tenționează să folosească 240—2S0 
kg sămință de griu Ta hectar. Nu 
este, oare prea mult 7 ,, Speclaiișiil 
lMlltutulul de, ■ agronomie din 
Craiova au recomandat, ca, în con
dițiile județului, norma de să mintă 
să fie eub 2» kg la hectar. Este ne
cesar ca Direcția gerteralft a agri
culturii să se ocupe de clarificarea 
acestui Important element al teh
nologiei de cultivare a griului, ur- 
mărindu-so realizarea unei recolta 
cit mal mari, fui' anul vjitor.

’ ’ Sleia»' DORGOȘAN

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULU8 COMUNIST ROMÂN

urgente lucrări este recoltarea po
rumbului de pe suprafețele destina
te lnsfimlnțărll griului, fn.numeroa
se unități se lucrează cu toate for
țele la recoltatul și eliberarea tere
nurilor. Cooperativele, din Valea 
Stanicului, Cerăt, Maglavlt șl Teasc 
nu recoltat pesta 50 la sută din su
prafața cultivată cu porumb, ts-eirid 
astfel condiții pentru pregătirea co
respunzătoare a terenului pe cara 
urmează că fie semănat griul. In a- 
celașl mod se lucrează dta zori plnă 
In noapte și la cooperativa agricolă 
Coțofenil din Fațâ. Secretary! ‘ co
mitetului comunal de partid, Ion 
ducă, șl Ing. Ioana Petre urmăreau, 
la .fața locului, desfășurarea recol
tatului, Ce măsuri «pedale ați 
luat ? „în ferestrele dintre ploi — 
ne. spune inginera I. P. — recol
tăm, cu prioritate. Buprnfețcle- pe 
care se va însfimlnța griuL Nivelul 
viitoarei recolte de griu . este ho
tărî! încă de acum, de 1a eliberarea 
șl pregătirea terenului,, a patului 
germinativ13.

în vreme ce unele cooperative 
caută și găsesc soluțiile cele mal 
bune pentru a Încheia dt mal grab
nic recoltatul, altele- așteaptă aju
toare din afară. Inginerul Nicolae 
Nilu de la cooperativa agricolă din 
Brădeștl a Indicat întreruperea cu
lesului la porumb din cauza lipsei 
mijloacelor de transport..In ziua de 
21 septembrie nu -lucrau la recoltat 
declț 38 de cooperatori. Ing. fțițu 
solicita a'juiorui Întreprinderii 'Jude- 
,țene''de transport" autor*dârăiu s-i'

Ț-|

Mllial CARANFtt

Astăzi răspundo tovarășul ing. Ion CRĂCIUN,
ministrul industriei ușoare
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„CIPRIAN PORUMBESCU"
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V

SUCEAVA (Corespondentul ..Sein- de o aleasă ținută artistică, prezen- 
teli- Gh. Parascan). - în zilele da tata cu acest prilej, ci merele despre 
23 «I 24 septembrie. Casa de cultură dMpre tMlllMh
din Suceava a fiăzdtel cea de-a doua oWnute de p0f>0rul ncratru ln anll 
Porumbescu". La aceasta importantă socialismului, nu constituit un oma- 

■■ ■ ...............U Ga. iutii- Biu aduj sărbătoririi împlinirii unul
prestigioase sfert de veac de la 

publicii.

din Suceava a găzduit cea de-a doua 
ediție a Festivalului coral „Ciprlan

manifestare artistică și-au dat Intll- 
nlro formațiuni corale
din 13 judele ale țării. Concertele,

CARNET PLASTIC

Gravură din Chile
Expozițla de gravură din Chile, 

prezentată In sala LR.R.C.S. de Ungă 
Piața Romană, prilejuiește in mod 
incontestabil o mal bună cunoaștere 
a artei actuale din continentul sud- 
american. Ea impune prin calitatea 
artistică șl acuratețea lucrărilor, n- 
proape toate xilogravuri, nparținind 
unor artiști diferiți ca viziune și 
mijloace de expresie.

Dintre cel 12 graficieni intilnițl aici 
nici unul nu rămlne străin de cuce
ririle ariei lumii contemporane — 
cu toții Unzind spre modernitatea 
limbajului, fără a pierde insă din ac
cesibilitatea și forța de comunicare 
a conținutului de Idei. Aș remarca 
mai InUi. pentru expresionismul lor 
tulburător ce 11 se desprinde din tril-- 
gâturile colțuroasa, dăltuite nu atit 
de numărul anilor, dt de asprimile, 
condiției lor sociale, cele dteva fi
guri de țărani, cărora punerea inge
nioasă in pagină, parcă trecând din
colo de limitele imaginii, le conferă 
o notă de monumentalitate, realizate’ 
de Sergio Ayola șl Carios Hermosille. 
Primul mai semnează și urs Omagiu 
Cubei, lucrare combativă, de un lim
pede caracter militant, evodnd prin- 
tr-o scenă de masă și un eXpresiv 
prim plan eroicele lupte ale unul 
popor prieten, precum și o intere
santă, Lntrucllva fantastică, scenă ds 
dans cu măști, numită Drăceasca dîn 
Tirano, desigur; caracteristică folclo
rului local, foarte bogat, iar ol doilea, 
o adevărată probă de virtuozitate a 
racursiului, cum ar mai putea fi numi
tă .gravura Copilul sfirlează. Șl mnl 
Impresionantă prin tragismul el, suge
rat de chipul color trei personaje, 
bărbat, femele și copil, ni se pare 
Familia lui Mednrdo Espinose, lu
crare remarcabilă șt prin echilibrul 
suprafețelor de alb șl negru, intîl- 
nlt de altfel la mal multe dintre ex
ponate. ToS el"alungește elegant for- ‘ 

>■ mele, epurlndu-le de , inutilități. în 
gravura intitulată Ofrandă (se sub
înțelege pentru cei câzuți ,tn luptă).

«Culoare locală aduce șl Enrique 
Quevedo In Rodeo, scenă de un pu
ternic realism, cu țărani adunați In
tr-o uliță, pe dni' ■ ■ ■ -
ln Privire eătre v 

norairil, ... „F„._ 
zale ln terase ce urcă pln_ .... 
zontul ridicat foarte sus, numit Val
paraiso, vădind o undă da lirism, nr. 15),

< . ■

semnează Roberllndo Vile. Tot un 
., port prezintă șl Ulises Deșcaln. dar 

tratat eu totul altfel, cu variate sti
lizări — procedeu la care recurg șl 
Lull Llbiot, in ale sale Structuri, po
sibile peisaje industriale, de o se
veră geometrizare, ca și. in parte. 
Formele lui Manuel Calxszos. Un di
namism și un ritm al formelor un
duioase. ca șl un izbutit dialog In 
alternanța de alb și negru obține 
Rene Quevedo în cele două lucrări 
eu certe virtuți decorative, intitulate 
Păsări, virtuale proiecte de tapiserie. 

O notă aparte aduce rincografia.
Remarcăm Peisajul din Campan» da 
Giro Silva, care, atât prin minuția 
descrierii unei luxuriante vegetații, 
specifice locurilor, prin finețea Im
presionantă a notației, fără a cădea 
insă nicidecum in naturalism, dt i>: 
prin acuitatea sentimentului cu care 
investighează o realitate mirifică, 
concentrează într-o Imagine de di
mensiuni totuși rtjrtrjjise un vșjgt 
spațiu geografic.

Marin MIHALACHE
......... ..... — ..

Expoziție UNESCO 
lâ Craiova

în sălile Muzeului de artă din 
Craiova a avut loc vernisajul expo
ziției „Pictura intee ani! 1800 și 1@®“, 
organizată sub auspiciile UNESCO, 
de către Consiliul Culturii șl Educa
ție! Socialiste. Comisia Națională a 
Republici! Socialiste România pen
tru UNESCO șl Uniunea artiștilor 
plMtlcl. Expoziția, deschisă anterior 
la București șl Eforie Sud. cuprin
de 99 reproduceri-color, oferind o 
imagine de ansamblu asupra princi
palelor realizări, șl curente artistice 
din lume. In primul pătrar al seco
lului nostru.

o Ieri, 24 septembrie, la Biblioteca 
Centrata Universitară (Calea Victo
riei nr. 83) a avut loc vernisajul ex
poziției de pictură semnată de Jean 
Nițesctu

6, cu apăr “nave ; w rbucureșteah Incenlnd' de- vtaW
1 terase ce urcă plnă la ori- 23 septembrie, la Casa de cultură

„Friedrich SchUler" (Ar. Batlștei

Antonio Caceres, 
iță, contorsionează

I

cî

Vizitele delegației guvernamentale
economice din R. P. D. Coreeană.

Oaspeții coreeni. împreună cu per
soanele oficiale care li Însoțesc, bu 
vizitat Uzină metalurgică de metale 
neferoase. Ing. Miller Borte, direc
torul general al uzinelor, a făcut o 
scurtă prezentare a profilului între
prinderii, a preocupărilor actuale și 
do perspectivă ale colectivului. în' 
secțiile vîzita:c. oaspeții au apreciat 
gradul înalt de’ tehnicitate șl calita
tea produselor care se realizează.

(Agerpres)

Duminică dimineața, orașul Copșa 
Mică din județul Sibiu a primit vi- 
zitn delegației guvernamentale; eco
nomice din R.P.D. Coreeană, condu
să de Zăng Zun Thek, membru su
pleant al Comitetului Politic al 
Partidului Muncii din Coreea,,vice
președinte al Cabinetului de Miniștri 
al H.P.I.). Coreene, președintele părții 
coreene în Comisia Interguvernamen- 
tală consultativă;In problemele rela
țiilor, economice .ți tehnteo-ștllnțlfice 
dintre Republica Socialista România 
și R.P.D. Coreeană. !s?s

te)?.
ifif

O TEATRUL 
CIA STURDZA? 
LANDRA" prezintă 
prima premieră bucu- 
reșteană a stagiunii 
teatrale 15772—1973 : 
„Revizorul” de N. V. 
Gogol, adaptarea șl 
regla : Lucian Pintllle. 
Asistenți regie : D. Du
mitru și Cătălina Pin- 
tllle. Decor : Paul
BortnovschL Costume: 
Miruna și Radu Bo- 
ruzescu. Interpret! : 
Toma Caragiu. Virali 
Ogășanu. Tamara Bu- 
ciuceanu.’ Mariana Mi- 
huț. Octavian Cote®- 
cu. Mihal Pfilădescu. 
Petre Gheorghiu. Ste
fan Bănică. Vally Voi- 
culescu., Paul Sava, 
Mlrcea Dlaconu. N. 
Wolcz. Ovldlu Schu- 

, macher. lea Matache.
Maria Gllgor. Marius 
PeDlno. -Adrian Geor
gescu. Mlrcea Basta. 
G. Onrina. J«an Re- 
der. Vasil e FI ore sen. 
Gh. Andreescu șta. în 
fotografia alăturată, o 
scenă din sp&cincoi.
..

O TEATRUL BRA- 
SIATIC DIN BRAȘOV 
șl-a deschis stagiunea 
1972—1973 simbăta 23 
septembrie dnd a 
prezentaMn premieră 
spectacolul omagial închinat celei 
de-a XXV-a aniversări a procla
mării republicii. „Cu tot ce am, 
aparțin acestui pămînt", . pe un 
scenariu de Dlmitrie Roman si ■«. «v
Ștefan Aloxandrescu. Regia arils- T. Popescu. Regla : Ivan Helmer :’ 
t,ică;:> Ștefan Aloxandrescu : -1——«•_ . «<<—
nografia Ion Crlstodulo. Distribuția 
acestui spectaeol cuprinde Întregul 
colectiv artistic al teatrului.

Următoarea premieră a teatru
lui va fi „A douăsprezecea noapte” 
de W. Shakespeare. Regla artisti
că : Eugen .Mcrcus ; decoruri șl 
costume: Tralnn Nlțescu; muzica : 
Zoltan Aladar

o La 20 septembrie a fost Inau
gurală stagiunea 1072—1973 a TEA
TRULUI DRAMATIC „BACOVIA" 
DIN BACAU. Primul spectacol al 
stagiunii K a fost drama Istorică 
„Dcspot-Vodă" de Vaslle Alecsan- 
dri in regia lui Nlc. 'Moldovan și 
scenografia lui Traian,'^Nlțescu..

e TEATRUL MUNICIPAL ...MA
RIA FILOTH- DIN BRAILA a 
prezentat ■ in deschiderea- stagiunii 
premiera pe țară n piesei „Bună 
noapte nechemată" de Alexandru

V

see- scenografia : Olimpia Damfon,
Din distribuție fac parte : Nne 
Nîcolae, Elena Gurgulescu, Tltus 
Gurgulescu și alții.

în prima parte a stagiunii ac
tuale, teatrul brăslean va prezenta 
încă trei premiere : ,.Ospățul sca
fandrilor” de Ule Păunescu, „Ti
nerețe, bat-o vina" de Eugen 
O'Neill și „Philadelphia ești a 
mea“ de Brian FrieL.

o teatrul ;;a. davilla- 
din Pitești tși deschide stagiunea 
slmbătă 33 septembrie cu premiera 
(spectacolului .Jocul de-a vacanța" 
de M. Sebastian, la Cimpuiung Mub-

I

.™ „„ cultură
_ler“ (sir. Batlștei

Manifestare omagiala
75 de ani de la nașterea Iul Tamașl Aron

MIERCUREA CIlj'C (Coresponden
tul „Scinteii", L Barhmek). împli
nirea a 75 de ani de la nașterea iul 
Tamași Aron a prilejuit o amota 
manifestare culturală în comuna 
Lupenl. din județul Harghita, unda 
s-a nS.șcut, eminentul scriitor. Dumi
nică, In prezența sătenilor A a nu
meroși oaspeți sosiți cu această
ocazie, a avut loc dezvelirea unul scrisori.

S ‘ ta ' :. ‘ta . • '

■monument, opera sculptorilor clu
jeni Jenă Szervntiusz șl Tibor Szer- 
yalîusz. Inspirat din operele lui Ta
stați Aron. De asemenea. în casa 
natală a prozatorului a fost deschisă 
o secUe n muzeului județean din 
Miercurea Ciuc. unde sini expusa 
o serie de obiecte, cărți, manuscrise.

brie: „Femela fericita" de Cor- 
nellu Leu (regia I.G. Russu, see- “ 
nografia: Mihai Tofan) șl „Sora cea 
mare" de A. N. Volodin (regia și 
scenografia Gh. Tcașcă).

O dată cu reluarea acțlvltățl! în 
stagiunea 1973/1S73, teatral dra
matic „Bacovîa" 0 redeschis și 
stagiunea permanentă din stațiu
nea Stanic Moldova. în fiecare 
săptfimlnâ au Ioc alei' spectacole 
cu piese din repertoriul curent al 
teatrului.

Zileje filmului polonez

mlera spectacolului 
„Mania" da K. Capes 
M. Radoslavescu și 
Beatricei Perlșlanu.

O TEATRU!. „VALEA JIULUI" 
DIN PETROȘANI va prezenta în 
deschiderea acestui sezon teatral : 
„Omul păminiulul" de Vaslle 
Ztlrengbex Regla : Ion Olleanu. 
Decor : Teodora Dinulescțf; coș-' 
lume : Maria Bortnovschi.

cu uiera
In regin lui 
scenografia

începlnd de astă-seară, la cinema
tograful „Capitol" din București se 
desfășoară ..Zilele filmului din R. P. 
Polonă" (Sl—27 septembrie), mani
festare care se tascrie In cadrul 
schimburilor culturale ale țării noas
tre. în gala inaugurata va fi prezen
tat filmul „Perla coroanei" — a cărui 
acțiune se petrece in Sllezla. în timpul 
crizei din anii'30 (regla —" Kazimierz

Kutz). în zilele următoare vor rula 
filmele Agentul nr. 1 — pe o temă 
inspirată din lupta antifascistă (re
gia : Zbigniew Kuzminskl) și „Viata 
de familie" — caro a mal ratat pe 
ecranele noastre (regia : Krzysztof ( 
ZantiMf). Zile ale filmului " 
B. P. Polonă vor mai fi organizate 
la Craiova și Dara,

d!n

L

PUOGBAMUL I
r 13 1

UJD Deschiderea emBăuntL Curs 
de limba rusa. Lecția a 13-a.

U.M Căminul.
18,» Ecranul — emisiune de actua

litate ți eriHcă cinematogra
fică, ■

ie.» Săplâmlna in Imagini.
19jj lira de seri : Poveștile buni

cuței Oale (TOI).
lî'.îi* Telejurnal ts> în dnstea ani

versării republicii — cronica 
mart! întreceri.

SO.iM Avanpremiera.
S5.63 Reflector.

______________________________________

L

Ce fol de vin 
am băut ?

ÎO.SS tinman fotteion „Comete do 
Monro Cristo* <H>.

31.ÎO l’rlm plan : Uvlu Ciutei. Irna- 
gînca Constantin Bcneanu.

31.13 sa înțelegem muzica — cîetu 
Nle educație muzicalii prezen

tat do Leonard Ițemstetn. 
o Veșnicul lieeihbvciî.'

U.H .Jt.de orc”, o Contraste tn 
lumea capitalului.

VROGUA3IUL B
M.W o „Xflzdră'.ar.i! in Cosmos". 

O „Băiatul care a uitat focul 
deschis” — desen animat.

3OJ5 Ghișeul.' ;; ' !
£3,f® Sub capota circului
at,C3 ItonianlJc-CIub. La fltes’a zile 

dupfi începerea școltL Elevii 
școlilor bucureștene sloi din 
noii invitații emisiunii.

JS,S3 Cronica literară.

1 I
3

/

CLUJ (Corespondentul ..Sclntell", 
Alexandru Murețan). — Fabrica de 
porțelan „IR1S"-Cluj și-a sărbătorit 
semicentenarul La adunarea festi
vă ce a avut loc în sala mure a Ca
sei de cultură a studenților, colecti
vul fabricii a fost felicitat cu pri
lejul semicentenarului, pentru succe
sele obținute, de către iovarășul Au
rel Duca, prlm-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P-C-R.. de către 
Ion Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare. Directorul fabricii, ing. Alexan
dru Șerban, a vorbit despre dezvolta
rea și modernizarea întreprinderii, 
despre realizările colectivului.

Prlntr-un Decret ni Consiliului de 
Stat, fabricii de porțelan „Iris" din 
Cluj 1 s-a conferit ..Ordinul Munci! 
cinza l“. Do asemenea, prinlr-tin alt 
Decret al Consiliului de'.Stat s-au a- 
cordat ordine șl medalii unul mare 
număr de muncitori Ingineri, tehni
cieni. pensionari, pentru merite deo
sebite in muncă.

Participant!! la festivitate au adre
sat apoi o telegramă Comitetului 
Centra! al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului .Nlcoiae Ceaușescn. 
prin care set angajează ca pa baza 
rezultatelor obținute oină acum ln 
direcția valorificării superioare a 
materiilor prime, a ridicării eficien
ței economice a intregll acilvltătl de 
producție, să realizeze prevederile 
planului cincinal. înainte de-termen.

Această Întrebare ne este 
pusă de Ion Dumitrescu 
din Cujmlr — Mehedinți și 
ne roagă cu insistență să-l 
răspundem.

— L-ați băut cu sifon 7 
Dacă l-ați băut cu sifon nu x 
vă răspundem plnă nu ne 
Informați și dv. cum ați 
procurat capsule pentru . 
Dutoslfon.

— L-am băut simpl 
sticla de trei sferturi 
etichetă 
iești".

x.
tiu și 

aven 
de : „Rlsling-Co-

Atunci e simplu. Ați 
băut Risling de Cotcști.

— Dar eticheta de la dop 
era cu : „VinaJcool-Mehe- 
dințl".

— Ați băut vin Rlsllng- 
Cotești. via Mehedinți.

— Dor pe ..fluturele" de 
pa Ritul sticlei scria : 
„Vlnalcool-Timlșoara, vin 
vechi de Segarcea". Ce vin 
am băut ?

Ați hăul vin tz el sferturi-.

z

)- ■' /'ta .tah'ta )/

Cronica -ziOeâ
Duminici după-amlazări: părăsit 

Capitala Walter Wodak, secretar• ger 
neral a,l Ministerului Afacerilor Ex- 
Jefne al Austriei, care la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a făcut 
o vizită in țara noastră. Însoțit de 
Walter Magnutsch. ministru plenipo
tențiar ln Ministerul Afacerih»' Ex
terne. La plecare, pe aeroportul Oto
penl, oaspeții' au fost salutați de Va- 
sile Gllga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de funcționari su
periori din M.A.E. A fost de față 
Rudolf Bogner, insărclnatul cu- afa
ceri a.£‘ ol Austriei la București- xr

La Invitația Consiliului Național al 
Frontului Patriei din R. P.: Bulgaria, 
duminică, dimineața a plecat la So
fia o delegație a. Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Eugen Jebelea- 
nu. vicepreședinte al Consiliului Na
țional..

Din delegație mal fac parte tova
rășii Dumlfru Be,’ ----- *■' ■' "'

4 roului Executivii
nai al Frontului Unității Socialiste, 
ș! Traian Sandor, secretar al Consi
liului' județean Timiș al Frontului 
Unității Socialiste. La plecare, pe 
aeroportul Otopenl, delegația a fost 
condusă de tovarășul Mihai Drăgă- 
neseu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. de alțl membri ai consiliului 
național. Au fost de față membri al 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

La sosirea pe aeroportul din Sofia, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
lilubomir Levcev, prim-vicepreședih- 
te, ni Consiliului Național al Frontu
lui Patriei din R. P. Bulgaria, și An- 
ghel Țvetkov, secretar al consiliului! 
Au fost, present! membri ai Ambasa
dei Republicii Socialfete România la 
Sofia.

i (Agerpres)

f.

I

mal fac parte tova- 
ejan, membru al Ri
al Consiliului Națlo-

voltărl! schimburilor comerciale si 
cooperării economice Intre cele două 
țâri. Pe aeroportul Otopenl. oaspeții 
au fost Intlmplnațl de Nicolae Nl- 
colae. ministru secretar de stat la. 
Ministerul Comerțului Exterior, de 
alte persoane oficiale.

. j„a. t l.t'ifu. / .

Sosirea unei delegații guvernamentale 
economice din Republica Liberia

Tji Invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior, duminică după-amlază 
a sosit în Capitală o delegație, gu-. 
vernamentală economică dîn Republi
ca Liberia, condusă de James T. Phil
lips jr„-jmlntalrul agriculturii. în 
timpul șederii ln România, delegațiauua pui iu ovuJMuaaF uuiugatxu
Ilberiană va purta discuții la tinete 
ministere economice ln vederea dez- >

I
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(Urmare din pag. I)

perimenlarea lnvățamlntulul profe
sional .pe principiul, producției și in- 
v.îț.in:i:',t In cadrul aceleiași zile, ln 
acest scop,-inceplnd cu noul an școlar, , 
s-a intrOduț la Grupul școlar dîn 
București un sistem do. lnvățămlnt 
rare permite elevLIor ca, zilnic, 4 
ore sâ lucreze efectiv, Iar 4 ore xA 
învețe, măaură ce se, aplică experi
mental la toate formele de Invăță- 
minl profesional, de maiștri, licee de 
specialitate și de specializare î post- 
llceală. Pentru realizarea acestui 0- 
biectiv au fost Înființate șl s-au re- 
amenajat un număr'de 9 ateliere de 
practică, dotate cu utilaje no! în va
loare de tirca 1,5 milioane lei și c-.r 
poște 33 mașini șt utilaje transferate 
de la Întreprinderile din sector. Avem

• încrederea că experimentul de, la 
Grupul școlar București ne va per
mite extinderea aplicării principiului 
„producție—învățăminte șl ln cele
lalte centre școlare ale Industriei u- 
șoare. Aș dori să amintesc șl iniția
tiva de a organiza perfecționarea 
cunoștințelor cadrelor didactice cu 
profil tehnic, In special a maiștrilor 
instructori, pentru care ministerul 
a organizat ln perioadele de va
canță .cursuri speciale axate pa 
probleme de organizare științifică 
a producție! (studiul muncii. er
gonomie, metodica instruirii ele.).

— Direciivete referitoare la 
perfecționarea invdfdmînlului 
itablllte de Conferința Națională 
a partidului, vin sâ inMture o 
seamă $e defieiența constatata 
in activitatea scolii, tn acest 
sens, ce deficiențe considerați că 
s-au manifestat in cadrul șco
lilor subordonate ministerului 7

producție; lipsa . de~ indemlnare “a u- 
, nora la' executarea operațiunilor la 
care se cere precizie și rapiditate, 
chiar și cazuri de lipsă de siguran
ță în folosirea unor utilaje ®au ma
șini cu un grad mare de complexita
te. Dtntr-un studiu privind rezulta
tele In producție ale absolvenților 
școlilor. profesionale, promoția 1971, 
a reieșit că in unele caruri, ca de 
exemplu la meseria de „țesător", ab
solvenții obțin rezultate diferite la 
locurile lor de muncă, deși au fost 
pregătiți în aceleași ^coli profesiona
le, cu același grad de cunoștințe teo
retice și practice, Consideram drept 
principală cauză a acestor neajunsuri 
faptul că nu s-au asigurat pentru toți 
elevii, la toate întreprinderile, locuri 
Individuale de înșiruire Ia mașini. 
Iar în unele cazuri a existat o sla
bă preocupare pentru folosirea judi
cioasă in producție a fiecărui ab
solvent. pentru asigurarea condițiilor 
da. stabilitate la locul do muncă pen
tru care a fost Dregătli In școală. 
Tocmai aceste constatări ne-au dus 
ln concluzia că reușita ‘acțiuni! prî-" 
vlnd accelerarea și tatanaiflcaraa rit
mului de pregătire depinde in cea 
mal mare măsură de asigurarea con
dițiilor de bază materiale în atelie-

B

a activUĂțU economica constituie 
una din sarcinile fundamentele. 
Ce măsuri concrete ați inițiat 
plnă acum In această perspccr 
tifâ 7 . \-

— Mai Ir.’.!!, am avut In vedere 
creșterea corespunzătoare a planului 
da pregătire a cadrelor din Jnyăță-, 
niințul profesional, tehnic șl liceal de 
spedloll ta ta ți prin cursurile do ca
lificare de scurtă durata. Dacă ln 
cincinalul 1956—1970 s-au pregătit 
prin școlile profesionale un număr 
de 33 OK muncitor! calificați, pentru 
cincinalul 1971—1075 este prevăzută 
pregătirea unul -număr de OH (MO 
muncitori calificați. Pentru Întărirea 
cu forță de muncă bine calificata a 
întreprinderilor noi. cit și a celor 
care se dezvoltă. se va organiza cu 
«ileyll școlilor profesionale din ulti
mul an un program de învSțămlnî 
comasat. Elevii vor putea fi astfel 
folosiți In întreprinderi. In două 
schimburi complete, puțind realiza 
sarcini de producție concrete. Iar. In 
funcție de rezultatele obținute1, vor 
putea fi chiar Încadrați definitiv. 
Menționez, de asemenea, inițiativa 
Centralei Industriei confecțiilor Bucu
rești care constă in introducerea. în
cepi nd cu acest an, a unul sistem 
experimental de instruire accelerata 
a muncitorilor in meseria de con
fecționez îmbrăcăminte. Pentru vii
tor mal avem in vedere (Introducerea 
probelor de aptitudini la concursu
rile de admitere ln toate școlile 
M.LU„ realizarea unul program de 
selecție profesională a personalului 
ce urmează să se callfjce pentru o- 
blectlvele industriale noi. Introduce
rea treptată. începind cu întreprinde
rile cele moi mari, a unui examen 
de verificare a însușirilor psihice ai 
a aptitudinilor necesare profesiunii

© o e m ® j

pe care'exercită personalul exta- 
ient. Vor1 fl'Tfezvdltat.e. în mod 'cota»' 
răspunzători, centrul - de ergonomie da 

‘ ln Timișoara și laboratorul de ergo
nomie de la București, Infllnțăte In 
scest an. Iar în viitorul apropiat vom 
mai înființa încă două laboratoare 
teritoriale de ergonomie, Ia Iași-șl 
Cluj.

într-un studiu elaborat recent am 
de asemenea, ca ajutorii de 

J o parte din muncitorii ne
cesari Intreprlnderltoir no! să fie pre
gătit! cu un an de'zile mal devreme 
față de montarea utilajelor. în acest 
sens, s-a preconizat ca toate proiec
tele unităților noi să • fie prevăzute 
cu spații de școlarizare (pentru In
struire practică șl teoretică), dotate 
cu utilajele șl mobilierul necesare, 
care să fie date ln folosința cu cel 
puțin 0 luni înainte de începerea 
probelor tehnologice.

în încheiere, aș vrea să arăt cS 
preocupările Ministerului Industriei 
Ușoare pentru perfecționarea cadre
lor sale la lucrările la taste nivelurile 

■ nu se epuizează cu cele expuse aici, 
în lumina Indicațiilor primite din 
partea secretarului general aJ parti
dului, tovarășul Nlcolae Ceaui 
i„ r:.../..,:. ■ ” y

mal mare măsură de asigurarea con- ultimele consfătuiri de lucru de
îi™ 1“ Comitetul Central, perfecții

reîitașcbaH «I “întreprinderi” pentra pregătirii cadrelor de lucrător 
,r<*: „i,,,.;; ■ p'snl'Gi toate .'.ocina

i!o:iale, o sarcină permanentă de pri
mă importanță, căreia ii vom acorda 
în viitor toată atenția, toate efortu
rile noastre.

Convorbire consemnata de
Mlhal IORDANESCU

dap
r.

Cluj.

prevăzut i 
maiștri și

ioți elevii, concomitent cu porfecțfo- 
.r.area metodelor de instruire. în n-

(.■east.fi direcție șl cu o astfel de op
tică acționăm pentru perfecJtoMrea 
invățfsmlntulul profesional, tehnic și 
liceal de profil, ■ ‘

— AJfffumrca forjei de muncă 
pe mătura creșterii eertSglnoase

. .. . . __ Jg«CU.
U Conferința Națională,a partidului 

iele consfătuiri de lucru d.. 
ionnrea 

s„_. w.____ ___ ____ „.ătorl este,
ntru toate sectoarele economiei na-

• Un candidat la președinție > PA
TRIA —11,M ; H ; 18.M : 19 : Jl,ia.
o Tora ! Tor» ! Tora 1 : FLAMURA 
B : 1M5 : 1® : 1W. EXCELSIOR —O ; 
1J.Î3 ; 19 : 15,13, GLORIA - 0.15 ; 1!,S3 ; 
18,15 : 10,50.
o StesaBcrul t CAPITOL — 0 : 11.15 ; 
13,43 : 18.
O Gala filmului polonez Perla co
roanei — CAPITOL — M.
O Un adevăr pe Jumătate 1 LUMINA
— o : li,ki : 14,13 ; 17 ; îJ.
O Program <le desene animate pentru 
copil —10, I’ero șl prlelenll eftl — 
ti,sa ; M ; ts : ia : tî : doina ’■
O Bambl : SCALA - » ; 11 ; 13 J 13 ;
17 ; 1® : îl.
o Lumea animalelor 9 TIMPURI NOI
— î.to — S3,13 tn continuare.
o Aventurile unei prințese germane 
la curtea Regelui Soare ! SALA PA
LATULUI —17,15 (seria de bDete — 
1M) ; S3.ÎS (seria de bilete —4 no), 
LUCEAFĂRUL43 : 11.15: 11.15 :
18 : 18,80 : 31, BUCUREȘTI - 8,43 ; 14 î 
13,33 : 18,15 : 18.45 : SI.
o Sfinta Tereza ți diavolii : CEN
TRAI. -8J3 : u,k : 13,43 : 18 ; 18,13 ; 
sw, GruLEșn —13,83: ta : Au
rora — a: 11.15 : iw : is.43 : ie;
M.is. ■ 5:
o Manta grandorii! FESTIVAL — I. 
11,13 : 13.33 s 18 ; 11.11 ; sa^rERO». 
VTAIt-B; 1U5; 13,30 : 1®,^ .L.Kțș,;.:

O Fata eare vinde fiori ! VICTORIA
— «.sa ; Hw’rwl n;4S':'’s«..$5J--
O Love story 1 FAVORIT — BJS? 
iijo : 13,43 : 13: is.ts : sw.
o Sorcouf, tigrul celor 7 mări 1 CI
NEMATECA (sala Union) —18 ; U ;

O șl OtlRa 9 unA — 13.83 : 13.
o Blnecuvlhtațl animalele șl copiii : 
BUZEȘTT — 13 ja ; 18 : 39.13.
o Dacă e marți, e Belgia 9 GRTVITA 
-® : 11.15 : 13.83 : 19.45 ; is.is ; sș.îî. 
MORILOR — '.5 33 : 17,43 : 50.
o Lupul nerru i FERENTARI —
19.301 17.49 : 39. ■' » , -

O Balada Iui Cable Hogue 9 DACIA
— S: 11,13.; 13.39'119; 19.19 : S3.3O.
DRUMUL SAnri —15.83: 17.43; S0.
o Pescărușul : PACEA — 18 : 18 i ®3. 
n Creierul i BUCEGI —13,45 18 ;
S5.13. miorița — 9; uji : I3J9 : 
15,45 : 18 : 23.30.
O Cornul de capră 1 ARTA — 15.M ; 
18 : M.1S. 1
c» Nevăzut, necunoscut i UNIREA — 
13,83 : 18 : 59.13.
O Ferma din Arizona i COTROCENI
— 13.33 ; ,18. POPULAR - 13.3-î ; 1BJ3 : 
13.-
A CăJlrețll I FLOREASCA —
J8 : SW, TOM8 — 9 ; 11.15 ; r
15.41 : 18 : 25.15.
O S3.t©3 de leghe sub mări 9 CRÎN- 
GAST — !1..ri : 18 : ri.M.
o® Aventuri ta Marca Neagră 9 RA
HOVA— 19.83 : 13.
o Procesul unei stele : 
3 ; 11.15 : 13,85 : - --
a Mărturisirile .................
IIUo facule pro ' ‘
VIITORUL —15.45 : 18: 55,15.
o Gentlemenii norocului:
— 13 M : 17,45 ; 23. «
a Jocul de-a moarte» : MUNCA — 
15,n : 15 : 27.15.
o Nanfraalafl tn spațiu s FLACĂRA
— 1.' 39 ; 1".
O Fiisa dupS liniște 1 PROGRESUL

VOLGA —
i».K : is.« ; 1S.1S : 21.39.

“le nnnl comisar de po- 
.. procurorului republicii :

COSMOS

tc

i

§

!

I

X

Alia S CRIS O ARE AWV&-g „V . tatata p.r(- „ta/ -^taV ta. ta- tag » ■ .... , • -ta/— .

' ...
Si asta dacă sticla era 
stass (citez din memorie) : 
3099/1810x11.

Poate mă critică Centrala 
viei și a vinului) c-am dat 
un stas-greșit sticlei de 
trei sferturi—

■
Statui din prima 

zâpadâ mai aiînatâ

Pentru Întocmirea dosa
rului de pensie,' Marin P. 
Lilea din comuna Stoe- 
nes'i-O!; s-a adresat șl 
Î.A.S.-ului Devesel cu 
rugămintea sa-i | trimită o 

‘dovadă că a lucrat ln dum
nealor ca zllier curelor in 
perioada anilor 1002—lț®4, 
Dacă nea Lilea® se adresa 
mutului de ta Manutanță; 
poate că ' acesta' ii zicea 
ceva, I^.S.-uI, nimic. S-a 
dus do câteva ori personal, 
dar I s-a spus că nu are 
..personal" să-i caute actele. 
Ba. la un moment dat. 
cică 1 s-a propus să anga
jeze el ..personaT pentru 
a-l căuta actele." A refuzat 
și s zis că mal așteaptă. A 
lăsat altă cerere acolo și. 
in S! iunie 1972 a primit a- 
dresa I 749 urin care era 
invitat lat I.A.S, pentru a 
spune ce dorește. S-a dus, 
le-a citit cererea pe care 

lăsase acolo șl de

:' - / ■

rloare pentru rezolvarea 
problemei. „

— 1S,M : t« : S-S.JS.
» Provincialii ! VTTAN — I5.S5 î 18 ; 
S5.W.
n Satul meu. patria mea t LARO- 
MFT — IS.33 : 1T.Î3 : J9.su.

■J

cunoștință că Ionel Naldln 
din București.. Drumul Ta
berei. blocul Â 4. str. Valea 
iul Mlhal, care pe Ungă 
alte calități este și ol'ean, 
a solicitat și dumnealui o

adeverință de la întreprin
derea economică județeană 
a cooperației de consum 
din Craiova precum c& a 
lucrat o perioadă de timp 
(15 ianuarie 39 septem
brie lf®0)‘ in cadrul între
prinderii dumnealor. A pri
mit răspunsul nr. 16 3®9f 
1972 prin care l șe aduce 
la cunoștință că nu a lucrat 
acolo unde pretind® dum
nealui,

— Poale efi n-o fi lucrat I 
— Dar are documente.
— Atunci ?...

„ ___  „ ,... Atunci să propunem să
fălești cu birocrații II se facă acestor biroernți 

niște statui. Dar din prima

V. ...,..
ie-o
arunci așteaptă actul cerut 

Nene Lllea. ca «ă nu te 
măi 
dumltale. am

IU UITW., . 
«5HI aduc la

/-

zăpadă, mai neafinată. Ca fără să se rupă nasturi,
sft se „topească" mai re- După aceste două luni s-a
pede. uitat de grafic. Și aulobu-

" , zele și stațiile de urcare au
Început din nou să 'fie 
„pavate" cu r '

_ . „ . . al celor caro„pavate cu nasturi prindem

Niște cititori din Giurgiu 
ne ‘sugerează tocea să 
facem o ..radiografie" a 
condicilor de prezență a »a- 
lariațiior din întreprinderile 
acestui oraș,

-- Ca șă constatăm, ce ?
— Să vedeți cile ore om 

se pierd din eailza trans
portului în comun care este 
organizat cam anapoda.

~ Transportul In comun 
organizat anapoda ?! Cred 
că glumiți. Eu știu (călă
toresc cu 31) că toate în
treprinderile de transport 
în eomun din țara, de la 
1 aprilie n c.; tuncțlor.eaz.5 
„ceas".

— .înspre portul Giurgiu 
funcționează vreo trei >îr.- 
ireprlnderl. Care

Stații și autobuze

___ mai de 
care cu mal multi snlarlați. 
I.G.O.-Giurgiu n Intervenit 
c-a sg se schimbe ora de 

’ intrare. O întreprindere 
are oră de Intrare In ser
viciu 7.15. Decalajul acesta 
făcuse oarecare „nelngho- 
sutală". Pentru că autobu
zele veneau după un gra
fic. Două luni s-a călătorit

z

/

nasturii noștri, 
_ .o încercam să 

> condica. Simbă- 
ta este șl mat frumos. 
NAVROM-ul lucrează pin® 
,1a 12.45. Ei bine, autobuzele 
(cind sini) au ți ele pleca
rea tot la 12.45. Dar ,12.45 
punct. Și pleacă goale. Goa
lei' golașe. ' 1 '

— Imposibil. Șoferul șl 
taxatorul, 1 care au fost 
prelucrați de șefii dumnea
lor In legătură cu eficiența 
transporturilor, sper că nu 
lipsesc din autobuzele cars 
pleacă goale, goțașe.

— Ei nu, dar no! da.
Avem o rugăminte Ia dv. 

Dacă găsiți In stațiile ori In 
autobuzele cu pricina vreun 

' rt a r-t ■ mo «4a r> S «4 3 zxrn si ■ «4
Vi- . 

să 
are.

— Să auzim problema.
— Chiar in plăminul co

munei a fost înfiptă un fel 
de autobază de autobascu
lante rare cară pietriș de 
Ia Șiret la gară.
- Șl 7
— ZI noapte e o

blzîlâlă Infernală. Pocnete, 
trăznele, strigaturi, Înju
rături, ceva mai motorizate 
dedt cele blrjereșU— Bu
toaiele cu benzină sini și 
ele un pericol," W.C.-U1 
(scuzați) o groapă care... 
Am intervenit pe Ia șefiSs Am , . ...
să mute acest loc de par
care și reparare .a auto
basculantelor. la marginea 
comunei, dar noi am zis, 
noi am auzit. Vă rugăm 
din Inimă să._

Arh trimis scrisoarea dv. 
la niște foruri cu multă

. ■ . 1 - .• ■«.
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nasture de-aj directorului 
I.G.O.-ului Giurgiu.
mitețl-ni-1 nouă cn 
vedem ce culoare 
Nasturele !

Mult
maL„motoriz0le" 

decît cele birjărești

z
/

r '
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Numai de n-ar fi
nevoie să Ie trimitem șiSîntem rugați din’ Inimă L,

de locuitorii comunei Pu- pîcă'turi de' Davila?

Nicutfi TANASE
feșlî, județul Vrancca. să 
Intervenim ln foruri supe-

Inimă-

septembrte — 1 octombrie)
AI-E STUbiOURîLOB 

. AL. SAMA

Cotroeenl, Popular 5 Lucrările Con
ferinței Naționale a P.C.R. ; Arta t 
Primul tur de manivelă ; Aurora t 
Arta naivă ; Bucegi : După 20 de anL 
Bucuroșii : Clepsidra; Buze.șli : Va
lori1 arhitecturale românești; Cosmos: 
Un artist acuză o lume ; Cringașl : 
Universuri picturale ; Doina : în ma
rea trecere ; Drumul SăriiSă treacă 
vara ; Flacăra : Omul nostru ; Fla
mura : Orizont științific nr. 7,072 : 
Favorit : Sfera : Ferentari : Regrete 
tlrzl! ; Excelsior : 23 August 1072 ; 
Gloria : 23 August 1972 ; Ciulești t 
Tralnn Vuia ; Grlvița : Mahmudta ; 
Iziromel : Atenție pietoni ; Lira : 
Primul tur de manivelă ; Luceafărul: 
Felinele noastre : Lumina : Imngln: 
traco-getlce : Miorița : După M de 
an! : Moșilor : Dezertorii : Pacea : 
Dt; Anul nou : Patria : Victor filu ; 
Progresul : Pădurile «viitorului ;■ Ra
hova : Sub soarele do mal " ’ 
Temperamente ; Vilan : C' 
mâneșll de altădată : Viii

■ luaiyaui . 5. uuua ut 'vniviuiui", *
hova : Sub soarele do mal ; Scala : 
Temperamente ; Vitan : Gințoce ro
mânești de altădată : Viitorul :".Ori- 
zont științific tir. 0 972 : Volga : J’ra-

.PRODucTii ale studiourilor 
DIN ALTE ȚARI

Clubul Uzinelor Republica : Soția 
sculptorului din Pollcka (R.S. Ceho
slovacă) : Doina : Concertul ursule
țului. Stupul pictat, Raza de soare. 
Pinguinul neobișnuit, Al să vezi tu 
(parted a doua).
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TELEGRAME DE FELICITARE
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Președintelui Consiliului ds Miniștri al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoasM de naș

tere, am deosebita plăcere, tovarășe președinte, să vă ndresez cordiale 
„felicitări șl sincere urări de multă sănătate, pentru o viață îndelungată 
și plină de roade.

Sînt convins că recenta dumneavoastră vizîîă șl convorbirile noastre 
Vor stimula In continuare dezvoltarea colaborării prietenești iugoslavo- 
romăne.

GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv 

Federal al Republicii Socialiste 
' Federative Iugoslavia

române.
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
» în această ri jubiliară a Împlinirii a 70 de ani, primiți, drugă tova

rășe Maurear, cordiale șl sincere fellcUâri din partea Comlte&ului Central 
al Partidului Comunist dhn Spania, care se asodază, cu respect șl priete
nie, omagiului neiresnt de poporul șl partidul dumneavoastră conducft-

sodalismuiul. bn frumoasa dumneavoastră patrie română.
s ■" te. • *• • ’

torului comunist și omului de stat care și-a consacrat viața edificării
Ifijmuliril Îf» #raiww\n.®n rîitwwtn^arOTfrtd «?#■»«;& f/whiAtiS
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Tovariișulul ION GHEORGHE MAURER

Excelenței Sale
4 Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazla celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

îmi este plăcut să vă adresez felicitările mele călduroase, împreună cu 
cele mai sincere urări pantru, fericirea dumneavoastră personală, ca și 
pentru dezvoltarea fericită a relațiilor foarte amicale care există Intre

PIERRE MESSMER
Prlm-minlstru al Republicii Franceze

■ ■,...........

(firile noastre. ■

A

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

■
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialista România

In numele colegilor mei din guvern șl al meu personal am plăcerea 
jă transmit Excelenței Voastre felicitările noastre sincere cu ocazia zilei 
de naștere și să vă urez la mulțl ani.

' INDIRA GANDHI
Primul ministru al Indiei

. fl

Excelenței Sale ■'
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Aîinljfri al Republicii Socialiste România 
i te:,... ■. ..■ ■ 7 ,„■> îl t ! ' - '

Cu ©caria celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș- 
'tere, vă transmit cele mal cordiale felicitări.

îmi a.mintesc cu mare plăcere de convorbirile cu dumneavoastră șl 
sper că -viitorul ne va oferi noi prilejuri pentru a face schimb de Idei.

Fie ca sănătatea sfi vă permită să continuați și In dull ce urmează 
activitatea, spre binele țăr-U dumneavoastră.

WILLY BRANDT
Cancelar federal 

al Republicii Federale a Germaniei

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri âl Republicii Socialiste România
Excelență,
îmi este plăcut să vă transmit, în numele meu șl al guvtsmulu! fe

deral austriac, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de- viață,' felicitările 
noastre sincere șt cele mai bune urări pentru activitatea dumneavoastră 
rcxuilcft spre binele țării dumneavoastră.

' »
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UN RECORD MONDIAL Șl ALTE PERFORMANȚE 
DE VALOARE PE STADIONUL DIN CONSTANȚA 

B2.21 m ; 400 m garduri ■— Ari Salin 
(Finlanda) ^51” ; 8®0 m — Gunner 
Eknum (Suedia) Făl-i/lO : S CM» m 
— Pekka Vasala (Finlanda) im” 
6110; lungime — Vasîle Sărucan 
(România) 7,53 m ; ștafeta 4x4W) m
- Suedia — 3’10”5/10 : prăjină — 

I. Jernbera (Suedia) 5.2S m : femî-. 
nln : înălțime — Cornelia Popescu 
(România) 1.80 m : E®0 m — Ileana 
Sltal (Romănta) 2'03"6/10 ; suliță — 
Elena Neacșu (Romănta) 51,32 m ; 
greutate — Ana Sălăjan (România) 
16,43 m ; ștafeta 4X4ffi) m — Suedia
— 3-«-’2/10. ,

La terminarea întrecerilor, pre
ședintele Comisiei ewopenc de atle
tism. Adrian Paulen (Olanda), a fă
cut ziariștilor următoarea declara
ție : „Am asistat la un concura In
teresant, bine organizat, desfășurat 
pentru mine Intr-o ambiantă de va
cantă. aici pe țărmul Mării Negre, 
întrecerile au fost un nou prilej de 
n . consolida relațiile amicale dintre 
sportivii țărilor participante. Dună 
Olimpiadă, desigur, atleții sint In 
scădeTe de formă. Finlandezii. In 
speetaL șl suedezii sint obosiți. De 
aceea m-a Impresionat faptul că 
românca Argentina Menis a reușit 
să doboare recordul mondial la a- 
nlncarea discului Această tlnără at
letă nu-și pierde niciodată curajul, 
iar entuziasmul cu care partlclnă 
ta fiecare concurs este de-a drep
tul uimitor".

a» 11 i

Cu cordialitate,
DOLORES IBĂRRURI

teteW '. te- < te B. -te

'te:

te :
Frefedintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Romdnia

Mult stimate tovarășe Maurer,
Comjtaiul Executiv al Seeretărtatulid CostsHhiIuî 'de Ajutor Economic 

Reciproc vă felicită cordial cu ocazia celei de-a 70-a aniversării
Noi dăm o înaltă apreciere contribuției importante pe care dv., în 

calitate de șef al guvernului Republicii Socialiste România, o aduceți la 
cauza construirii, socialismului In România. Noi relevăm cu recunoștință 
activitatea dv. nobilă șl perseverență, Îndreptată spre ^consolidarea și 
întărirea continuă a colaborării economice și tehnico-științlflce dintre 
țările noastre frățești, spre înfăptuirea acțiunilor din Programul complex 
al adînclril și perfecționării In continuare a colaborării șl dezvoltării 
integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., adoptat In 
unanimitate de cea de-a XXV-a Sesiune a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, caro s-a desin.șurnt la București, sub președinția dv.

Ocupind Înalta funcție de președinte al Consiliului de MinlșW al 
Republicii Socialiste Ronifmin, dv. manifestați o grijă permanentă pentru 
dezvoltarea șl întărirea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și, cu 
sprijinul dv., România socialistă este unul din membrii activi al'comu
nității noastre.

Vă dorim, mult stimate tovarășe Maurer, multă sănătate, viață înde
lungată și mari succese în activitatea dv. de răspundere pe linie de stat, 
activitate îndreptată spre binele poporului Republicii Socialiste România, 
spre întărirea prieteniei de nezdruncinat și a colaborării frățești dintre 
țările noastre, In lupta pentru pace șl democrație în întreaga lume.

COMITETUL execujiv 
AL CONSILIULUI DE AJUTOR 

ECONOMIC RECIPROC
SECRETARIATUL CONSILIULUI

DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

Sale
I-

■ ?-
s»

BRUNO KREISKY

E

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de iMinijiri al Republicii Socialiste Romdr.ia
i -■ - ■
te,T:: numele guvernului belgian șl In numele meu personal, țin să vă 

adresez cele mal călduroase felicitări cu ocazia celei de-o 70-a aniver
sări a dumneavoastră.

Exprim cele mal bune urări pentru en prietenia belglano-romănă să 
se dezvolte in continuare sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.

G. EYSKENSi

I ii

I' s '
Cine are obișnuința să nu se ex- 

tazJeze In fața semisuccesclor are, 
fără îndoială, șl luciditatea să con
sidere drept un semleșec acest 1—I 
cti care unsprezecele nostru tricolor 
s-a iiiapoiat zilele trecute de Ea Hel
sinki Pentru că. Intr-adevăr, a nu 
obțină cela doua puncte acolo unde 
in urmă cu numai un an învingeam 
comod cu 4—0 (obțlnlnd un gol
averaj care s-a dovedi*, decisiv pen
tru cișllgarea grupei), chiar dacă ad
versarul a luptat, de data aceasta, 
cu o mal mare ambiție sportivă, re
prezintă o nereușită In palmaresul 
naționalei noastre. Debullnd astfel in 
întrecerea pentru supremația In gru
pa calificărilor, înseamnă câ In ce
lelalte cinci Încercări ce ne-au mal 
rămas nu ne mal putem permite lu
xul de a nu juca ta cel mal înalt ni
vel al posibimatilor. chiar dacă 
fotbaliștii noștri vor avea ta Berlin 
și Tirana partide în mod cert mai 
dificile decit la Helsinki. De aceea, 
este foarte important să facem o a- 
devărată judecată de valoare asupra 

i comportării selecționatei noastre în 
Ir.1 U-,1 l„i I* *i ni n r» A n •!< 13

fotbaliștilor austrieci sau chiar ita-

i-

I

1 comportării selecționatei noastre în 
'.ața foțballștll-or finlandezi, dar ș! a

Horii — cu care ne-am confruntat po
tențialul in ultima vreme.

Miercurea trecută, să recunoaștem 
deschis și sincer, teamul nostru re
prezentativ a făcut un meci penibil. 
Gazdele — plecind da la premisa 
reală a unei evidente Inferiorități 
rehntce — și-au dat seama că nu pot 
avea șaiise decit dacă ne depășesc 
prin concepție tactică și prin anga
jament fizic. în consecință, și-au s- 
glomerat jocul în nuărarț. încălzind 
ioale culoarele pe unde s-ar fi pu
lul infiltra înaintașii noștri, fătind. 
totodată, o exemplară risipă de e- 
hergSe. Cu timpul, dnd s-au convins 
că nu nu In fotă aceeași" format’® 
periculoasă de care se temeau, și-au 
adus aminte că norocul tine cu cel 
curajoși : au atacat îndrăzneț dez
lănțuit. nu făcut două schimbări de 
Jticăiorl deosebit de inspirate (care 
le-au sporit capacitatea ofensivă) ș! 
au reușit nu numai sS domine, dar

Chiar dacă rezultatul do 1—1 ee 
dfltorește unei greșeli a Iul Răduca- 
nu, șl chiar dacă fojirallștli finlandezi 
nu egala* prlntr-un gol neregutamen- 
tar (cel care nu revăzut fazn reluată 
ta televizor confirmă efi mingea n 
fost împinsă cu mina In plasa portil 
noastre), faptul nu schimbă.cu nimic 
datele problemei, întmclt firesc sl 
pasibil ar fi fost ca în minutul 87

chiar rta și egaleze scorul.

scorul să fi arătat cel puțin 2—0 
pentru formația noastră

Ce a opus echipa noastră ■’ unei 
redute care s-a apărat contraatacind? 
Un joc tehnic și bine gîndlt, carac
terizat de maturitate și spirit ofen
siv 7 Nu, echipa noastră a opus un 
Joc de-o opacitate deconcertantă, pa
siv și lipsit de efieadtate. S-a gre
șit și In apărare, s-a greșit șl la 
mijlocul terenului (unde Dumitru a , 
făcut mal tot timpul figurație, tar 
Radu Nunwcffler s-a văzut doar de 
ctieva ori), dar s-a greșit mal ales 
In fazele de atac — unde eu lipsit 
Inteligența șl Iscusința tactică, unda 
n-am văzut nimic din construcția ti
ne! ofeMivp moderne, incisiva (clr-

iWTi
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■ “ . ---- Privit prin prte-
na unor rezultate 

y\0 surpriză. Inregtara-
«JsK le anterior,' ®i prin

Ns comportarea' con-
tradletorie a unor

• echipe fruntașe, „
—_____ ____ cuplajul

șleau ,ds 
feminin. . desfășu

rat Ieri pe Stadionul tineretului, pă" 
rea sâ aducă șl alte clemente noi. Pe 
teren Insă lucrurile s-au desfășurat 
mai sl/nplu dedt se anticipa șl cele 
două m&tduri s-au încheiat cu rezul
tate normale. Universitatea — din 
Capitală — a întrecut cu ușurință 
modesta (acum) formație a Mure
șului, dar întreaga evoluție a stu
dentelor s-a situat la o cotă valorică 
scăzută Scor 17—8 (10—3).

Spre satisfacția spectatorilor, a 
doua partidă (LE.F.S. Voința 
Odorhei) a fost presărată cu faze 
interesante și desfășurată tot 
timpul alert. Gazdele s-au Impus 
și de neeasUl dată cu 15—7 (7—3). 
în formă foarte burta Bălcotanu (au
toare a 0 goiurl) și portarul Climovț- 
schi, de la I.E.F.S. De la oaspete s-nu 

. remarca* Magyar! (dteva intercepții 
și goluri de efect) și Mlcloș.

bucure-' - 
handbal
- - - 1 '!>

>

CONSTANTA (prin 
telefon) —, Te
renul umed și 
timpul sub semnul 
incertitudinii n-au 
influențat prea 
mult desfășurarea 
probelor din prima 
zi a concursului. In 
schimb, cea de-a

doua ri s-a dovedit ideală.
înainte însă de orice, se cuvine 

o scurtă revenire asupra primei 
zile de concurs. Este de acum 
cunoscut noul record mondial la disc 
(G7,22 m) șiablllt de atleta noastră 
Argentina Menis. Se Impun Insa cî- 
teva amănunte. Ei a fost realizat 
din a doua încercare, alte trei arun- 
cări ale Argentinei fiind în imediata 
apropiere a vechiului record mon
dial, stabilit de Faina Meluifc. TehniT 
dlenJI și observatorii care au măsu
rat cu maximă exigență performanța 
realizata ($1 care aveau sâ constate 
că Menis a aruncat cu un dlsc; mai 
greu cu 5 gr decit prevede regula
mentul..,) sint unanimi de- părere că 
In fața atletei noastre nu apar difi
cultăți deosebite pentru a depăși la 
aceasta probă In viilor 70 m.

Recordul Argentinei Menls, viu 
comentat Încă aici, este. In același 
timp, primul record mondial reali
zat pe stadionul de pe malul mării. 
Acea sta nu taMamnă Insă nici pe de
parte că celelalte rezultate tehnic® 
și satisfacțiile oferite do concurs au 
fost eclipsate.

Ca șl slmbăta, teri au fost înre
gistrate cîteva rezultate bune, prin
tre care două recorduri naționale : 
primul stabilit de sprinterul finlan
dez Anth Rajamakl (20,57/10 la 
200 m) iar cel de-al doilea de atle
tul român Frederich Schneider 
(S8.®) ra la aruncarea ciocanului). 
Vieecnmploana olimpică Valeria Bu- 
fanu. pe linia comportării bune din 
acest 
probe , MM I
la IOT ra garduri si 23"3/10 la 200 m.

Istă 
disc — Jorma Rînne

I

★
întllnirea „triunghiulară" dintre 

selecționatele de juniori șl junioare 
• - -- Poloniei si

care a avut loc con-

$
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’I
i

Cea mal Impor
tanta Intîlrilre a c.- 
lapei a 0-a a cam
pionatului de- rugbl 
s-n disputat teri di
mineață la Timi
șoara între formația 
locală Universita
tea — eamplcwmă 
națională — si

Steaua, actuala lideră a clasa
mentului. La capătul unul joc 
deosebit de disputat, desfășurat' 
Insă Intr-o deplină sportivitate, tlmb 
șorenil, care au fost mal buni pd 
înaintare, au cLjtlgat cu 6—0 (3—0). 
A înscris Duță, care a transformat 
Impecabil două lovituri de pedeapsă 
Steaua suferă astfel prima infringers 
in actualul campionat.

te r
Alte rezultațe : C.S.M. Suceava — . 

Precizia Săcele 19—10 Grivlta roșie 
— Politehnica Iași 7—0. CAM. Si
biu — Gloria 0—3. Sportul shiden- 

J.tesc — Farul 13—4, Rulmentul Btrlad 
— Știința Petroșani 3—0. Dinamo— 
Vulcan 25—0. ,

■ ..
-

DHMOviSTii. Învinși? nu-i nici o surpriză ■

sezon, a clșîlgat ieri doua 
cu timpi notabili : 12’DfitT

ale R. D. Germane.
României — ___  ... __
comitent — M-a Încheiat cu urmă
toarele scoruri : masculin : Româ
nia—Polonia 115—97 puncte : R. D, 
Germană—România 113—09 puncte ;
R» D. Germană—Polonia 122—a) 
puncte ; feminin : Polonia—România 
70—57 ; R. O. Germană—Polonia 
83—52 puncte ; R. D.
România 83—47 puncte.

• te; ■ . ■ ■: , ■ ■

Radu APOSTOL
corespondentul „Sdnfeii1

Germană—
t r ■l<4S’l'â’’ fi fM

3'-

3

cellalt! dșligfitorl : masculin :
(Finlanda) 
te' 1 te ■

t . ,
te ,

Excelenței
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

V.

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, am 
marea plăcere de a vă transmite felicitările cele mai călduroase șl de 
a formula urările mele.cele mai sincere pentru sănătatea și fericirea 

1 pentru prosperitatea poporului romfln.
S"'

dv. personală, precum..și
S'Ș te.’

’5 '
9ri ■

1;-^ S

T z
AMIR ABBAS HOVEYDA

Primul ministru al Iranului
l..

cifiDomnuluFTON GHEORGHE: MAURER A
Președintele Consiliului de .Miniștri

(,’u ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez, domnule prim-mlntstra, felJcltărMe mele șl afle mal bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru feri
cirea și prosperitatea poporului rosnftn.

JENS OTTO KRAG
Prlm-niinist'ru al Danemarcei

.. .

Excelenței Sale •
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Afiniștri

Urările mele cele mal bune de fericire șl de sănătate.

GOLDA MEIR
Prlm-minlstru al fsraelului

K
3.

O .......... BPrimul ministru al Greciei, George Papadopoulos, a însărcinat pe
ambasadonil acestei țări la București, A. Phrydas, să transmită președin
telui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion
Gheorghe Maurer, cele mai bune urări de fericire și prosperitate, cu 
ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere.aniversări a zilei de naștere.

g : ■ te ."î te . ; ‘ 7
târî toți, sau aproape toți, jucătorii 
noștri intratl In arenă luptlnd plnă 
la ultima picătură de energic. Or, la 
Helsinki — dar șl in alta meciuri 
din ultimul timp — echipa noastră 
a rămas corigentă tocmai la acest ca
pitol.

Intilnlren de 1a Helsinki trebuie 
Insă privita șl analizata In contextul 
celorlalte confruntări Internationale 
din ultima vreme ale echipei națio
nale. Privit prin această prismă, 
semiețecul de sftpl&mîna ircciitâ nu 
poate fi socotii, din păcate, un acci
dent. De ce jocul unsprezecelul tri
color nu Iese,: ta ora actuală, din 
albln mediocrității 7 (Căci de dlevn 
partide ia tind, realmente reprezen- 

.S'tJ'Jj. V \ terii* » ' ■ 

FOTBAL 7

i

Etapa a IV-a a campionatului di
viziei A a_proșrama( simbatâ două

u-sa un 'serios 
succes ci . — peste 40 000 de
spectatori. Referindu-ne mat intll la 
„nocturna" do pe stadionul „23 Au
gust" este de arătat că Jocul In an
samblu s-a ifdfcnt la un nivel, cali
tativ acsseptabil. ambele formații con
tribuind fn egală mâ-fură, arabice, la 
aceasta. Scorul aven sâ fie; deschis 
dealul de tirziu, in minutul 71, O gre
șeală a rapidlstalul Angcdesca ii per
mite lui Pan tea să intre in posesia 
mingii, apoi s-o paseze plnă la Vol- 
nea care, cu capul, o expediază ire
parabil în poarta Iul Răducansi. 1—0 
pentru Steaua. Departe de a sa con
sidera Învinși (nici măcar demorali
zați !), rapid iști i se angajează deciși 
la luptă. Eforturile tor sint încunu
nate de succes : cu doar cinci minute 
inatate de 'sflcșlt (coincidență — lot 
la o greșeală de apărare ; de data a- 
ceasta a Iul Ciugarln), Neagu insUtA . 
să joace mingea pe care o paseazâ 
precis lut Marin Siellan. Șutul Iul nu 
poale fl stăvilit șl Iordache este ne
voit să scoată mingea din plasă. 1—L

La Brașov (Steagul roșu — I.'.T.A.) 
„conturile" aveau să fie încheiate 
ușor. Două goluri In prima repriză 
(Ghergheli — mln, 16 și Pescaru — 
mân. 23) — după un Joc superior —

ți

vizJfll A a programat siinbătâ 
meciuri: Rapid — SleKda.și ,81; 
roșu' ^C.T.A.1 lirtwMul 11¥ jftR 
^tâf^l măre." li

Ț

I
i

i " ' •
p® Neagu (după ce In patru partida 
oficiale ale echipei salo do club, el 
nu tnscrlseM nici măcar un gol si se 
știa că in această toamnă a cam lip
sit de la antrenamente). Să mai a- 
dăugăm și eriLările obișnuite ale 
antrenorului in fața necesităților, 
evidente care Impun schimbarea pe 
parcursul meciului a unnla sau doi 
dintre Jucătorii care nu dau randa
ment (din aceat punct de vedere, 
omologul său finlandez a oferit b 
„lecție'1 Inspirată) — pentru a În
cheia aici cu greșelile care aparțin ■ 
conducerii tehnico a naționalei noas
tră de fotbal.

Trebuie să spunem ___  ™.
regretul, că deși antrenorului Angelo

oficiale ale echipei 
nu înscrisese nici n:

■ ’ /
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j,

culațle accelerata a balonului ?i a tatlva noastră nu depășește această 
jucătorilor, pase trimise In adlncime. nota). Sint mediocri jucătorii 7 Evi- 
nătrunderi prin „un-dol“-uri etc.). 
Ntmlc din toate acestea, ta schimb 
un monoton și exaaperpnt de con
tinuu joc lateral și înapoi — de par
că echipa noastră era aceea tntefe- 

. sală In a temporiza Jocul șt a men
ține un rezultat oricum nefavorabil. 
Nici măcar la pauză au s-au putut 
impune unele orientări tactice, de 
natură să modifice acest dispozitiv 
do joc 7

Vorbind despre meciul de la Hel
sinki. să spunem insă că reproșul cel 
mai grav pe care trebuie iă-l facem 
reprezentanțJlor noștri este lipsa de 
dăruire, de angajament fizic șl de 
ambiție sportivă. în alte partide sus
ținute in deplasare, partide care au 
consacrat-o tn lumea fotbalistică —- 
pe Wembley, la Atena și Lausanne, 
la Guadalajara și la Budapeșta. cji’.ar, 
— noua selecționată s-n distins în 
primul rind printr-o totală dăruire 
și printr-o mare capacitate de. e-0 
fort, in fiecare din aceste confran-

i.

dent, nu — din moment ce tot ei 
s-au impus infr-un trecut nu prea în
depărtat, ca valori autentice. Para
doxal, însă, unsprezecele alcătuit In 
majoritate din asemenea Jucători se 
prezintă mediocru. De ce 7

Unele succese, cunoscute ri recu
noscute. i-ău dat antrenorului națio
nalei noastre — profesorul Angelo Nl- 

: culescu — o încredere oarecum Justi
ficata tn forțele sale ?i ale echipei, 
dar i-au dat. din păcate, si o anu
me suficiență, care l-a determinat &â 
persevereze iritr-o orientare tactică 
puțin capabilă de victorie '(Joc pasiv, 
de așteptare, cu pase multe la mij
locul terenului), sfi manifeste oscila
ții in privința folosirii si titularizării 
unor Jucători (Dobrin. Dpnjîde. Ada- 
mache) să păstreze nejusllficate re
zerve fa(& de unii fotbaliști eu for
mă constant bună. insistlnd. in 
schimb, in promovarea unor fotba-

privința folosirii si titularizării
Jucători (Bobrin. Dorwkle. Ada- 

zerve fată, de unii fotbaliști cu for
mă constant bună, insistind. in 
lișli fără o ’certă perspectivă (Nne 
lonescu) sau, acum sA cheme la lotacurn să cheme la tot

! ' te

Nicuiescu 1 s-a atras atenția In re
petate rindurl aaupra acestor greșeli 
(șl In ședințe de analiză, șl in presă), 
rezistenta sa ta sugestii a devenit 
proverbială. Credem, de aceea, că — 
în interesul superior al ridicării ni
velului Jocului practicat de națio
nală — colectivul federal are dato
ria să-1 ajute pe antrenor ei In a- 
cest sens.

Nu știm dacă suficienta abordată 
de antrenor a fost transmisă jucăto
rilor săi. a fost preluată de la a- 
ceștta, ori s-a dezvoltai In paralel ; 
cert este Insă efi ansamblul lotului 
și ai conducerii soia afișează o su
perioritate distantă care tinde să șe 
transforme In Infatuare. Uni! Jucători 
au Început să se considere senatorii 
naționalei șl. Inevitabilă urmare, au 
scăzut exigența In nrcaăilre. Iar pe

liițind că bunul renume al nâțld- 
_  *' ' cucerit 
prin lupta, ei par sfi considere cri 
iccit "te -jllrte“t pentru

teren șl-au pierdut combativitatea.

nalei din ultimii ani a fost

acest renume este suficient 0
ca adversarii de Întrecere să depună

te ~ te.: . •"<? Pj-5'1 î i
armele (Vă amintiți deviza căpitanu
lui echipei din intîlnlrea cu Elveția 
~ „La Lausșume ne vom bale ca 
leii 1“ 7 Șl să comparăm spiritul de 
luptă de atunci, cu modul cum s-au 
„baiul" leii de la Helsinki !).

Nu sa poate spune, totuși, că de
ficiențele atit de manifeste in actua
la pregătire fizică, tactică și morală 
a selcctionabilllor se dntoresc ex
clusiv modulul cum sint îndrumați 
și conduși la lot. In legătură cu 
aceasta problemă, nu se p-oate să nu 
subliniem șl responsabllitaien clubu
rilor. Jucătorii s-au prezentat la lot 
avind o Iurta de pregătire. Înainte 

Insă cu tot de inaugurarea campionatului intern, 
‘te ' s* ° sBă tună de activitate competi- 

Șțj ” țlonaiâ — ceea ce presupunea cu
_   necesitate să-și fi intrat deja in 
tmmtosia.’wsaiMri forma burta. Dar Ia cluburile noastre 

mai este încă mult, de făcui pentru 
organizarea științifică a 'tuturor an- 
tranamenteto-, pentru Întărirea dls- 

J 1 iâ I H ' i; ci plinei ®1 a 'seriozității, pentru asl-
ll 111 H3 ff gurarea unei vieți particulare sătta-
hj a|țj j 0 toaso fiecărui fotbalist.
UuțjEa 0 Federația Română de Fotbal va lua

In discuție — se spune că abia la 
9 octombrie —, comportarea națlona- 

■omnna— lei noastre; In partida de la Helsinki.
Biroul federal va asculta, desigur. 
raportat antrenorului, va analiza și 
va decide măsurile ce ia va găsi de 
cuviință. Pentru ca o asemenea dez
batere — de al cărei spirit de exi
gentă, de a cărei seriozitate șt pro
funzime vj, depinde în mod nemij
locit comportarea ulterioară o na
ționalei — să fie eficientă la cel mai 
înalt grad, ar fi necesar ca la 
analiză să participe activ toll Jucă
torii care au făcui deplasarea Ia 
Helsinki șl toil antrenorii din prima 
divizie. în al doilea rind — tot ca o 
concluzie Impusă de realitatea noas
tră fotbalistică — dezbaterea ar putea 
fi utilă mai cu seamS dacă s-ar face 
In contextul generat al problemelor de 
fond eu care se confrunta astăzi 
socecrul românesc, desigur, fără a ne 
„îneca" !n mărunțișuri șl probleme 
colaterale — in primul rind. pro
blema pregătirii siUnllflce a jucăto
rilor și a iaelletl moderne de Joc» 
Altfel, riscăm să ni se Inllmple ra 
In atiiea alte rindurl — c!nd ne-am 
adunat, am ascultat o Informare In 
care ni se spunea că antrenorul a 
povățuit, dur jucătorii au uitat po
vețele In vestiare, am luat act că se • 
vor lua măsuri pentru ca la meciul 
următor e& nu se mal repete situa
ția, șl... am plecat acasă.

G. MITHOJ

; 1 7

Șl apoi, către final. încă umil (autor : avantajul 7 O fază fixă acum ; o lo-
Pescaru, mtn. 84), stabilesc scorul de vitură de'ta circa 20 metri pentru

q ol Jui-.JJobrău (nsupra du
infringes ,’-Damlajntei..care faultase anterior uh

Sb contura deci o .victorie surprin- ‘ 
zătoare — prima In campionat peni 
tru Sportul studențesc (deținătoarea 1 
„lanternei roșli“) și tocmai In dauna . 
liderilor, nelnvlnșl In 3 etape. Cu * 
toții — spectatorii din tribune ș! te
lespectatorii... — ne glndeam dacă fui 
cumva replica lui Lucescu, Dinu"- . 
Nunwefller șl a colegilor lor vă fi 4 
in măsură să răstoarne rezultatul'. 
Simple presupuneri, pentru că pe de ' 
o parte fotbaliștii antrenați de Mo| 
troc nu au slăbit deloc ritmul șl nici 
ambiția de a termina învingători, Iar " 
pe do altă parte diruimovIșUi — pă-f 
rind vlâgulțl șl compliclndu-sc In 
nesflrșlte combinații șl pașe — s-aii 
dovedit neputlndoși nu numai de â 
reduce scorul, dar nici de a-L..men
ține". în minutul ®). Sportul studen
țesc conducea cu 3—0 prin golul 
marcat de Pană,

Iată o victorie perfect- meritata șl 
absolut conformă cu realitatea de pe 
teren, după un meci in care s-a de
monstrat din nou că In fotbal șan
sele șl succesul nu depind de „cartea ■ 
de vizită".,. Dbatmovișiil nu vor uita 
desigur lecția primita Ieri. ' >

Nu mol puțin pasionante — după 
cum aveam să aflăm de Ia cores
pondenții noștri prezențl ta fata lo
cului — au fost și ceie cinci partide 
desfășurate ieri după-amlază in tară. 

Daca insă Ja Petroșani, la Tg. Mu-- 
reș și (foarte greu f) la Bacău, echi
pele locale au dștîgaț (Jiul — C„S.M. 
Reșița 2-—0, A^.A. — Universitatea 
Cluj 4—1, S.C. Bacău — Universitar 
tea Craiova 3—2), la Pitești, cam
pionii au terminat doar la egalitate 
(F.C. Argeș — Farul I—1), iar la 
Cluj formația ploieșteană a obținut 
o foarie frumoasă victorie (Petrolul 
— C.F.R, 1—0), care o situează prin
tre fruntașele clasamentului.

Etapa aceasta, marclnd succesul 
gazdelor (excepție făcind doar re
zultatul de la Cluj), a „plasat" In 
zona codașelor tocmai formații (trei 
dintre ele) care ne reprezintă in cu
pele europene.’ Să fie vorba cars' 
de o răsturnare a valorilor sau de - 1 
trecere 
de 1__ _ 
și Rapid 7

. ' . i. -

3-0 pentru roșu, O 
b.JI 

grea, desigur, pentru arădani al < 
Joe a fost șl de această dată șablM.

Echipe cu veleități: diferite. Spor
tul studențesc, și Dinamo s-au aJfiat 
ieri pentru prima dată față in față 
In acest campionat. Dar. cum aveam 
să observăm chiar de la primele 
pase, jocul lor a apărut destul de 
echilibrat, ofensiva ceva mal insis
tentă a dtoamovlștilor gtaindu-1 la 
post pe apărătorii studenților. Inte
resant de arătnt este șl faptul că 
deloc Impresionabili, evolulnd cu 
destul curaj, fotbaliștii de la Sportul 
au contraatacat periculos, punlnd

â

v

i

i

Steagul roșu 
S.C. Bacău 
Petrolul 
Steaua 
Dinamo 
Farul 
F.C. Argeș 
A.S.A..
C.F.R. 
Jiul
Sportul stud. 
U. Craiova 
U.T.A.
U. Cluj 
Rapid
C-S..M. Reșița

2
3
2
2
2

2
6
2
1
1

o s—
1 7—
9 3—
1 8—
1 7—

CLASAMENT'
4
4
4
4
4
4 2 11 4—6 5
4 12 1 8—4 4
4 2 0 2 10— 9 4
4 2 0 2 3— 2 4
4 12 1 4—5 4
4 1 1.2 5—6 3
4 112 7—10 3
4 112 2—5 3
4 112 4—11 3
4 0 2 2 2— 4 2
4 0 1"--- ’3 0—6 1

Încet, Încet .^ISplnire» pa joc. Ds 
altfel, .șuturile ta poarta lui Constnn- 
tlneicu au fost mal numeroase .și 
foarte aproape de a se fi Încheiat 
cu gol. In prima Jumătate de orâ, 
cel mai redutabil șuier s-a arătat n 
fi Pană de la Sportul studențesc. în 
momentul clnd Sportul a deschis 
scorul (mln. 28), nimeni nu a părut 
surprins ; aceasta pentru că, minute 
bune Înainte, In fața coreului dina- 
rnovlri „golul" plutea. O centrare 
precisă s lui Tânăsăscu II găsește 
foarte bine plasat (in careu, cam la 
7—8 metri) pe Mircea Sandu. Deten
ta 11 permite să se detașeze* mult 
deasupra adversarului direct șl să 
reia necruțător mingea In plasă. Cine 
putea Insă banul că după numai vreo 
șapte minute Sportul Iși va mări

î N DIVI ZI A B
- •' " ■ • • ' .............. ' '

, Seria 1. Gloria Buzău — C.F.R,
■Pașcani 1—0 ; Silința Bacău — C.S. _ 
Tlrgovlște 2—0: Metalul București 
— Dunărea 1 Giurgiu fl—0 : Metalul 
Plopen! — Ș.N. Oltenița 1—0 ; Pro
gresul Brăila — Politehnica Galați 
4—2 ; F.C. Galați — Chimia Rm. 
VUcea 3—1: Politehnica Iași — Pro-/ 
greșul București 5—1 : Delta Tul- 
cea — Ceahlăul' Neamț 1—0.

După șase etape,- în clasament 
conduce Politehnica Iași (11 puncte).

Seria a H-a- Chimia Făgăraș —

St
Ș«
j3

, a
4

i
*

.'alorilor sau de o 
cere pasageră printr-o eclipsa 
formtt a echipelor U, Cluj, U.T.A.......

i ■i,; 
■W

Politehnica Timișoara 3—1 ; F.C. 
Bihor — Metalurgistul Cugir 2- 0 ; . 
C.S.M. Sibiu — Eiectroputere Cra- 
iova 3—0 ;, Minerul Anina — Mcț 
trom Brașov 3—2 : Olimpia Sntu- " 
Mare — C.F.R. Arad 3-0 ; C.F.R.

"Timișoara — Gloria Bistrița 2—1 ; 
Corvlnul Hunedoara — Olimola O- 
radea 1—0 ; Minerul Bala Mare — 
Metalul Drobelă Turnu-Sevcrln 
5-1.

în clasament, dună șase etape, pe , 
Jocul Intll, se află, in continuare. 
Politehnica Timișoara (8 puncte).

- ------- ----------- -
-I.te’ ‘
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Balcaniada feminina de baschet
în sala sparturilor din Iași s-au În

cheiat aseară întrecerile celei de-a 
10-a ediții a Balcaniadei feminine 
de baschet Titlul de campioană bal
canică a revenit pentru a 0-a pară 
reprezentativei Bulgariei. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele Ro
mâniei, Iugoslaviei și selecționata

1,94 m la sâritura
BELGRAD 24 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concura atletic iater- 
națlonal dwfășurat la Zagreb, spor
tiva bulgară Iocdanka Btajgoeva. cla
sata po locul doi 1® J.O. de la MQn- 
chen In proba ds săritură în inftl-

secundă a României, care a partici
pat la competiție In afară de concurs.

în ultima zJ a turneului s-au In- , 
registrat următoarele rezultate : 
Bulgaria-România (B) 75—02 (29— 
34) ; România (A)-Iugoslavia 83—53 
(32—25).

în înâlțime-femei!
dial în această probă : 1,0-1 m. Ve
chiul record (1,02) era deținut de 
Ilona Gusenbauer (Austria) ,«i OTriks 13 
Meyfarth (R.1 F. a Germaniei), câști
gătoarea medaliei de aur la Jocurile 
Olimpice de la MGnchen.

S

chen In proba ds săritură în înăl
țime, a ștabillt un. nou record mon-

*

î

*
Z*. J



VIETNAMUL DE SUD

OF

An Loe, șoseaua nr. 13, pe rare au

.14 ti

I

Mii de persoane au. blocat baza de la Sagamihara, a for-

r,

Primul ministru trl Gnver-

Willy

din Norvegia 
tării în Piața comună ?

comună din rlndurîle partidului da 
guvernfimlnt, disensiuni accentuate 
pe măsura apropierii referendumului.

tâbliă a țărilor In cwrs de dezvoltare
’ .lai ■iSrb-F«rTU9SlA-s^o1S''Hi rnimnO . '

S;,:;- BoecoeiBas

Referendumul
Pro sau contra intrării 

J-, YN'Mfjj ■*
OSLO 24 (.

. la > orele 13,00

sMdnt brițșnfa;-a-?țpșt 

...........e 71^ fa 

riwnenea, au fost. înregistrate inel-

lor două comunități 
pârii cu-răniți.

hftfflH HM ale forțelor patriotice
VIETNAMUL, DE SUD 24 (Ager- 

p-es). — Unlțățl ale Frontului Na
țional de EJlbcrnrc dln€ Vietnamul de 
sud își Intensifică acțiunile de luptă 
fn Imediata apropiere a * Sfllgdnfiliil. 
provocie.d Inamicului pierderi grele 
în oameni șl tehnică ,de luptă.

Potrivii agențiilor intemațloncle 
de presă, patrloțll au diit lovituri 
putrâ-nlee trupelor salgoneze disloca
te In zona orașului An Loc, la 90 ki
lometri nord de Salgon. în timpul 
tinoe lupte puternice. In apropierea 
aerodromului din localitate 'trupele 
salgoneze au intrat lrdr-o situație 
critică și au fw-t .'nevoite "să apeleze 
Ia ajutorul aviației americane.. Pa- 
triotil continuă să controleze, în zona

ocupat poziții Încă U 6 ■prilie a.e.
Dupâ efectuarea unui puternic tir 

cu obuze-și rachete asupra-bazei ae
riene americane de Ia, Da Nang, ti
ni tă ții c F.N.E..și-au intensificat pre
siunea asupra pozițiilor trupelor rea- 

.-rionetă dislocate la sud de acest o- 
rnș. Lupte grele continuă în zona 
șoselei nr. !,■ in apropierea orașu
lui Quans Ngni.

La Qtumg Tri unitățile F.N.E. eon-, 
tlnuă să obțină succese In lupiele 
angajate cu trupele regimului de Ia 
Salșon. După cum anunță agenția de 
presă .„Eliberarea0, la 21 și 22 sep
tembrie patrioțll au din luptă 
450 de soldați Inamici, pu distrus trei- 
tunuri șl au doftorii cinci avioar.e și 
eiicontere.

.. (Agerpres). — Duminică 
,M) a-au deschis centrele 

de vot pentru referendumul din Nor
vegia. Pipă luni seară, populația țării 

' este 'chemată sâ sa pronunțe In fa
voarea sau Împotriva intrării Norve- 
glei In Piața comună, .in baza trata
tului’semnat la începutul anului de 
cfiLre guvernul premierului BratellL 

în cursul ultimelor ’ ore care au 
procedat’ ‘ referendumul, in majori
tatea localităților 'norvegiene, s-au 
drafășurm acțiuni’ și manifestații 
ImpoirlVa aderării țării,la Piața co
mună. Agențiile de ’presă aprednză, 
citlr.d sondaje Întreprinse In ajunul 
referendumului, că |xt;dt!.32 la sulă 
din .persoanele chestionate s-au" pro
nunțat Împotriva inirârii Norvegiei 
iii Plata* comună și numai. 42 In sută 
au declarat că vor vota In favoarea 
adorări!.

După cum, se știe, rezultatele refe
rendumului "vor avea Implicații ‘ pro
funde nu numai asupra retallLIor 
dintre Norvegia șl P,Uița comunfi, el, 
șl asupra situației politice interne. 
Premierul BrătellI a anunțat «ta. în 
cazul respingerii aderării la Piața 
.comună, guvernul său își va prezenta 
demisia. Chiar in 'situația unei vic
torii,. premierul Bratelîi se va afla 
In fața dificilei sarcini de a recon
cilia d'senslunlie dintre adep 
oponențlLInirării’ Norvegiei in

Deschiderea Țirgului internațional 
de la Plovdiv

YOKOHAMA. ____ „ ...

Îelor armate ale S.U.A. din Japonia, pentru a opri un convoi de vehicule 
ilindate americane destinai© operațiunilor militare , in Vietnamul de sud

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR CAMBODGIENE
regiunile Si'tiy Prey, Samrong Yaung 
și Anlomg, de-a lungul șoselei nr. 2, 
precum" și in zonele Pomlei șl Sap 
Ang Kam, distrogind numeroase 
poziții ale Inamicului și cnpțurind o 
mare cantitate de armament și ma
terial militar. Orașul Pornlel, cabltaț 
la districtului Bnribnu. din provincia 
Kompong Chang, a fost gllberaț ’

PNOM. PENEI 24 (Agerpres). — 
Forțele patriodee cambodgiene au 
reușit să scoată din Ipptă, in curaul 
acțiunilor inițiate in perioada 23 au- 

■ giist — 5 septembrie, aproape 750 de 
militari aparțlnind trupelor lonnollste 
— Informează agenția khmeră de in
formații — A.K.i. Forțele patriotice 
au desfășurat importante acțiuni în

Luări de poziție în cadrul 
campaniei eț&wțe din R.F.G.
• Kurt Bachmann: Participarea P.C.G. Ia alegeri este deosebit 
de necesară pentru interesele oamenilor muncii vest-germanl 
. L_ ___ 2-1 Willy Brandt

manifeste energic Împotriva cercu
rilor de dreapta. ■1

*
Cancelarul vest-geiTnan

Brandt a declarat, intr-un Interviu a- 
conlat revistei „Dor Spiegel0, că 
este hotării să formeze o nouă coa
liție guvernamentală intre Partidul 
Social-Democrat ș! Partidul Liberal- 
Democrat, chiar, dacă la alegerile le- i 
glslative de ,1a 19 noiembrie ar. ob
ține o majoritate parlamentară de 
un singur mandat, El și-a exprimat 
Încrederea in‘ rezultatul scrutinului, 
apreciind că o victorie a coaliției 
guvernamentale actuale ar .gslgura 
continuarea șl dezvoltarea poUiieli 
externe inițiate de guvernul său.
» "îl ă ' c rk- ■'

® Un Interviu al cancelarului
BONN 24 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Comunist German, 
Kurt Bachmann, a subliniat că par
ticiparea P.C.G. la alegerile parla
mentare din R. F..a Germaniei 'este 
deosebit de necesară pentru intere
sele. oamenilor muncii Vest-gormanL 
Partidul Comunist German —: a sub
liniat el — exprimă cerințele fun
damentale șl Interesele oamenilor 
munci! șl prezintă o alternativă clară 
la dominația marelui capital. Kurt 
Bacbrhann a arătat că, in cursul 
apropiatei campanii electorale, toate 
forțele democratice și’ progresiste 
din R. F. a Germaniei trebuie să se 1

>1

Rupi corn te știe, recent au avut loc la București lucrările celei 
de-a 1,1-a „Săptăminl medicale balcanice" șl fesllvliȘțUe consacrate ce
lei de-a 40-n aniversări a-Uniunii Medicale Balcanice. A-fest un prilej 
care a, permis celor aproape o mie de partldpanțl să efeclueze nn larg 
și fructuos schimb de experiență In problemele progresului ștllnteror 
medicale șl, totodată, să afirme, din nou, eu pregnanți, spiritul de 
înțelegere șl cooperare InierbaJcanleL ■ "

In legătură eu aceasta., am solicitat opiniile unor participant! la In-< 
(Unirea jubiliară din Capitala țării noastre.

— Vă rugăm să ne vorbiți : 
despre semnificația științifică a 
repriiunll de la București, fa 
contextul evenimentului jubiliar 
pe care il reprezintă împlinirea 
a patru decenii de acUvltate a 
Uniunii Medicale Balcanice.

Prof. M. POPESCU-BUZEU, pre
ședinte de onoare șl secretar general 
al Uniunii Medicale Balcanice-: 
îmi este cu ntlt mai lesne de sub
liniat momentul important al întru
niri! de la București ou dl am posi
bilitatea să. privesc râtrospecliv-acti- 

’ vitafaal Uniunii' Medicale Balcanice 
ch’sr do ia reuniunea de constituire 
a el — In 1932. la care am avui 
jjfasisa să particip ca raportor — sd 
pîrta astăzi Cm o prezență, timidă 
înainte de război, acest for de co
laborare sistematică între reprezen
tanții disciplinelor medlcaltț din 
peninsula balcanică și-o Intenulficât , 
continuu activitatea, mai a^s In’oe- 
rloada postbelică, pe terenul fertil al 
Inițiativelor îridrentale spre trans
formarea Balcanilor lntr-o zonă a 
păcii, cooperării ți bunei" veclr.ătfitl. 
Desfășurarea unor acțiuni multiple 
(Săptfimtnlle balcanice alternate ou 
„Zilele medicale balcanice0, organi
zarea .uiior cursuri Internaționale de 
perfecționare șl reuniuni de specia
litate etc.), precum..șl stringerea le
găturilor cu numeroase organizații șl 
Instituții 'internaționale, mal ales cu 
cele care lucrează in bazinul Medi-, 
teranel, au conferit activității uniu
nii,’In ultimii ani, o amploare fără 

■ precedent Reuniunea de la. București, 
se înscrie cu rezonanțe deosebite fn 
siafa organizației, semnificativă fiind 
IrisȘși lemn de stringentă actualitate, 
aflată în centrul dezbaterilor, și anu- 
m» integrarea tehnologiei moderne, 
informaticii, automatizării șl teleco
municațiilor in teoria șl practica me
dicală. Abordlnd problemele sănata- 
țll oamenilor dta aceasta .regiune a 
lumii din cterspeciiva progresului 
tehnlco-științlflc contemporan, sâplă- 
mlna de anul acesta a furnizat roade 
bogate pentru dezvoltarea științelor 
medicale.

Acad. prof. dr. h.c. A. I. HAD- 
JIOLOFI-’,’ președintele secției națio
nale din Bulgaria șl p-osed!ote âl 
Uniunii Medicale Balcanice : Lucră-

fîi.ch'-y.'Ș’-: *'

rile reuniunii de Ia - București, prin 
profunzimea și contribuția novatoare 
adusfl in abordarea șl rezolvarea pro
blemelor in discuție. tiu conferit, 
după părerea mea, ...Săptăminil me
dicale balcanice0 importanta unui au
tentic congres international. Aportul 
la dezvoltarea medicinii depășește 
caracterul zona! al acestei Intllnirl și 
are Influențe binefăcătoare asupra 
progresului, general ai acestei ramuri 
științifice. Hotărirlle adoptate, printre 
care aș aminti pe aceea de a se or-

Pembnslrd|ie Ici Copenhaga împotri
va inirârii Danemarcei in Pia(a co- 

. munâ. Dupâ cum esie știut, un re
ferendum asemânâtor celui din Nor
vegia urmeazâîsâ aibâ loc In aceas

ta Jarâ peste o sâpîâminâ

roJor care ștaii In calea, dezvoltării 
schimburilor comerciale cu produse 
agro-allmcniare și a creării condl- 

ițllior pentru o participare mai echi
tabilă a țărilor în curs de dezvoltare 

j, la diviziunea intomațlonală a muncii,delegații oficiale din.țările europene, ■

BONN 24 — Trimisul specfal Agor- 
pres, Vadle Crișu, transmite : Lucră
rii© calei de-a opta conferințe regio
nale a-F.AO. pentru .Europa, care 
s-au desfășurat ta Mtlnchen, au luat 
sfirșlt. La .-lucrări au luat parte 29 de

Intre oare și. o delegație a țării noas
tre condusă do Gheorghe MolC„.™„ 
adjunct al ministaukil agriculturii, 
industriei alimentare șl apelor.

In padrtel discuțiilor ău fost abor
date teme legate de necesitatea solu
ționării pe termen; lung a dlsparita- 
jllor «n-venite in producția agricolă 
șl in comerțul cu produse agricole 
din țările dezvoltate, fiind, totodată, 
subliniata, ide către numeroși vorbi-, 
tori,'Intre care" și șeful delegației ro
mâne, necesitatea înlăturării barie-

Tovarășul Todor Jivkov ți elfi conducători ido partid jî 
do stat bulgari au vizitat pavilionul României

jan, ambasadorul Românie! la Sofia, 
Nlcolae Ioneacu, adjunct al ministru
lui Industriei chimice.

Vlzlllnd standurile românești, con
ducătorii de jiartld și do stat bulgari 
s-au interesat în mod deosebit do 
progresele făcute de Industria noas
tră constructoare de mașini șl 
de cea electronică. Remarcând bogata • 
participare a României. tovarășul 
Todor Jivkov a apreciat șl faptul- că 
țara noastră este prezentă— In a- 
ccst an. pentru prima oară — cu un 
pavilion propriu.

Cete 33 de Întreprinderi românești 
de comerț exterior și centrale In
dustriale prezente la Plovdiv expun 
produse din domeniul construciiilor 
de mașini, industriei chimice, indus 
tei ©î .ușoare-, șl al altor sectoare .In 
duslriale.

PLOVDIV 24. — Corespondentul 
Agerpres. C. Amarițol, transmite t 
Duminică s-a deschis la Plovdiv cea 
de-a 2H-a ediție a. tradiționalului 
Tkg Internațional.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Todor Jivkov, prim-secre- 
taf al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Slat al H. P._ Bul
garia. Stanko .Țodorov, președintele 
Consulului de Miniștri, alțl conducă
tori de partid șl de stat bulgari.’ I

Conducătorii de. partid șl dej. stat 
bulgari. Însoțiți‘de oaspeții de peste 
hotare, au vizitat apoi pavilioanele șl 
standurile a peste 4 0>M de firme din 
37 do țări, prezente in acest "an la 
Tlrgul de la Plovdiv. La pavilionul 
Republicii Socialiste România, con
ducătorii de partid șl de stat bulgari" 
au fost inHmpînațl de Nicolae Bte-

Sărbătorirea ziarului
' PRAG A (Corespondentul „Ager- 

pres°,’ C. Prtsăcaru : împlinirea 
a 52 de ani de la apariția pri
mului număr al ziarului ..Rude 
Pravo“ organul Comitetului Cen
tral al P.C. dțn Cehoslovacia, a. 
fost sărbătorită duminică, într-un 
cadru festiv. in parcul de cultură 
și odihnă ..Julius Fuclk” din Prnga. 
Au fost organizate variate manifes
tări ■ culiural-iirtistlce și sportive, pe 
scene special amenajate au prezen
tat programe diferite orchestre., nn-

in Irlanda de Nord
LONDRA 24 (Âgerpresj. — Noi in

cidente s-au Înregistrat in ultimei#
24 de ore in Irlanrla. de Nord. , în
Uhip'dl1 unui schimb ^d^"'LforiJrijbla’‘ 
Belfast -un r“
ucis; alțl patru au fost răniți în 
cursul ciocnirilor semnalate și in 
alte Idealități nbrd-iriandeze. De a- 
semenea, au fost înregistrate inci
dente intre elemente aparțlnind ce
lor două comunități — catolică șl 
protestantă — soldate l de ambele 
părți cu-rflnlțl. ,

Noile incidente au creat o stare de 
tensiune care accentuează, după cum 
apreciază agențiile de presă, incertitu
dinile legate de întrunirea’ Conferin
ței constituționale, convocată de se
cretarul de stai!britanic peniru Ir
landa de Nord, WlHlâm Wliltelnw. la
25 septembrie. Conferința, care ar 
trebui să discute, In condițiile par
ticipării ■’) tuturor grupărilor intere
sate, viitorul Irlandei de. Nord, nu a 
Întrunit pin® acum declț adeziunea 
unei părți din grupările politice pro
testante, Inclusiv fostul partid do 
guvemăralnL , ;

1'
ji, 1

in general, fa eforturile de fău
rire a unui climat de destindere 
șl buhd vecinătate, de înțelegere 
il colaborare' pe mulflpîe planuri 

’ intre popoarele din această re
giune a continentului ?

Prof. SAVA PETKOVIC, directo
rul Clinicii de urologie a Facultății 
de medicină din Belgrad : Firește, 
pentru* noi, "medicii, reuniunile țfl 
diversele manifestări desfășurate în 
cadrul activității' Uniunii Medicale 
Balcanice reprezintă întotdeauna, In 
primul rlhd, bune "ocazii ds a con
frunta si schimba opinii șl experiențe, 
de a cunoaște msi Îndeaproape pa 
colegii noștri din "■ țările vecine șl de 
a constata cu satisfacție că medicina 
balcanică este legată în cel trial înalt 
grad de medicina mondială. Conlu
crarea în cadrul organizației noastre 
răspunde, desigur, Intereselor creț- 

.' 1 - .
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DISPOZITIVE DE ANALI 
ZARE A IMAGINILOR 

FILMATE

„Rude Prayo

sambluri ortisUce sl interpretl. Au 
fost organizate, totodată, numeroase 
jocuri distractive și competiții șpor- 
•:ve.

Deapre semnificația Zilei presei, 
radioului și televiziunii, despre dru
mul parcurs de organul central al 
partidului,* a vorbit, in cursul după- 
amlezil. rednctorul-șef al ziarului 
„Rude Provo", Miroslav Moc. Asis
tența a salutat prezența la sărbăîoa- . 
re a luptătoarei de culoare Angela 
Davis, • aflată in vizită in Cehoslo
vacia.

Informațiile flotate pe pelica- 
lă' de film vor putea fi prelu
crate de către mafigi electroni, 
ce de_calcul, datorili 

~ G, a unei 
pentru 
ddhumită

, ___ f<J creării,
In U.R.S.S., a unei ihifalcjli 
universale pentru analizarea 

•imaginilor, ddhumită „SA-1‘.
Acest aparat examinează in
tr-un timp record, in mod auto
mat, imaginile de pe peliculă 
ți trimite informațiile In insta
lația de memorie intermediară 
care le acumulează și apoi le 
transmite mașinii electronice de 
calcul. ,JSA-1“ poate fi utilizat 
in cercetările microcosmosu
lui, la prelucrarea informațiilor 
de pe peliculele de film luate 
din avioane, in cercetări biolo
gice, fizice, de criminologie ș 
altele.

CU PATINELE PE

> India șl Pakistan, 
î •' ■ j > .

Guvernul, Indiei *
repatrierea : 
pakistanezi, bolnavi și

a IM-soldați șl ofițeri 
. răniți, luați

jirizonicri în perioada conflictului 
armat din decembrie 1971, dintre T• n 'll)—» KttJÎ crir—, k»

de presă transmit:
Președintele Cabinetului 

de Miniștri al R.P.D. Core
ene ^erl’ 8 PrEmEî. slmbăid,
la Phenian, delegația parlamentară 
Italiană- care face o vizită In R.P.D.

I Coreeană. Delegația este condusă 
de'Michele Platillo. membrii al Pari 
lamentulul din partea P.C. Italian. 
Agenția A.C.T.C. menționează el, in 
aceeași zi, Kim Ir Sen a oferit tin 
dllneu iii onoarea delegației parlamen
tare italiene. . ■ •

— , . , , .__ ' _ hirtiel din R. F. a Germaniei’.* dex-Frimul ministru Oi Guvor- fașurat In orașul Dortmund. El nu
nului Revoluționar al Repu- S'l3?lB!Tț'“SX““'S Kî.
blicîf Cuba Mdel Castro, l-a pri- nea Sovietică și cu Polonia, pentru

' " întărirea păcii și destinderii In Eu
ropa, ■ ‘

Asociația Japoneza pen
tru promovarea comerțului 
internațional compania „țo- 
yoia” au oferit un cocteil în onoarea 
delegației chineze, care, aflată in Ja
ponia, a vizitat obiective ele Indus- 

<triel de; automobile din această țară, 
anunță agenția China Nouă.

în urma reuniunii guver
nului filipinez car® a avut 10c

- I

regiune din apropierea graniței eu 
Tanzania — anunță un comunicat al 
FRELLMO, dai publicității la Dar 
Es Snlnam.

In favoarea convocării 
Conferinței goneral-euiope- 
ne și a primirii celor două 
state germane în O.N.U. 
s-au pronunțat, participant!! la Con- 

, gisfeul Blndlcatului’ muncitorilor’;din 
Industria - «chimică, ceramică,,., șl, a 

Germaniei, des-

duminică, președintele Ferdinand 
Marcos a promulgat o ordonanță 
specială prin care se interzice civi
lilor portul armelor, "Referitor la 
introducerea legii, marțiale in țară, 
comandantul șef al armatei fUlpi- 
neze. Romeo Espino, a declarat că 
aceasta nu conferă militarilor ..pu
teri nelimitate” șl că „puterea civilă 
rămine predominantă0.

Cu aceste patine de apă 
creatorul . lor, up francez. st 
poale deplasa pe riurl ș 
lacuri. „Patinatorul- n-are dr 
cit sd tragă de manele pentru 
ca patinele — veritabile " ~

mit pe Gabriel Valdes, director ad- ” 
junct J al Programului Națiunilor 
unite pentru. Dezvoltare (P.N.U.D.). 
fost ministru de externe ai Republi
cii Chile. In cadrul imrevederll.au 
fost discutate o serie de probleme 
privind dezvoltarea economică a 
Cubei, precum, șl planurile ce se 
realizează . în Cuba cu contribuția 
P.N.U.D. I

Președintelo Statelor Uni
te, Richard Nixon, a participat alm- 
bfită la o Întrunire cu alegători! re
publicani din orașul Rio Grande («ta
lul Texas), acțiune considerată drept 
prima etapă importantă din cadrul 
campaniei sale electorale.

Luptutorii Frontului do 
Eliberare din Mozambic BU' 
doborlt, xîmbăta,'un'avion al Irupe- 

. lor colonialiste portugheze . intr-o

tează vechile tradiții ale mișcării 
pentru colaborarea și Înțelegerea 
dintre popoarele aflate in această 
parte a Europei.

4 Prof. IZZET KANTEMIR, de 
Universitatea din Ankara, prcședlrțle 
al Asociației naționale do .’oncologie 
(Turcia) : Uniunea Medicala Balca
nică a concretizat pe plan științific 
marile posibilități de conlucrare ofe
rite de realitatea din Balcani, in > 
ctnro sint puternic Implantate elemen
te comune nle destinelor isiiwlce, in 
condițiile jiarllcularifațllor naționale 
și culturale," ale preocupărilor popoa
relor pe linia infăptoirll aspirațiilor 
lor de progres și pace. Este deosebit 
de elocvent că Ideea de frontispiciu 
caro călăuzește acțivltatea uniunii s-a 
cristalizat in cuvintele „Sănătate șl 
prietenie0. Se poale spune astfel că 
medicina, acțlonînd pe iărimul prin 
excelență uman șl,.umanitar ol ocro-

va
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Opinii ale participanților la „Șăptămina medicală ^balcanică1'
1 ' '

J

ganiza, in 1B74, o nouă „Săptămlnă 
medicală balcanică” .la" Sofia,;precum 
șl .instituirea unul premiu .anual al 
organizație! pentru cea mal valoroa
să lucrare de specialitate, vor cbntrl-, 
bul, fără îndoială, la o mai strinifl" 
conlucrare între secțiile naționale, in 
vederea dezvoltării mal departe a 
cercetărilor medicale, In Interesul Îm
bunătățirii nivelului de sănătate a 
populației din țările balcanice.

Voi fi bucuros țfl salut la Sofia pe 
colegii mei, medicii români, cu pri
lejul viitoarei săptămlrd medicale 
balcanice, care, sper c5 vă fi fot ntit 
de reușită" ca șl cea de la București. 

-■ ?i - . 'f ■■ . - ; ■?
— Cum apreciațl rolul Uniunii 

ăfedicate Balcanice, al conlu
crării dintre oamenii de șilinfd,

terii nivelului sanitar al fiecăruia 
dintre statele balcanice, di și cauzei 
a pftc.il șl colaborări! In Balcani, ca 
țl pe întregul continent. ,,

Știința trebuie sA .unească .națiu
nile dincolo de ' deosebirile - de siste
me sodal-polHlce. In condițiile civi
lizației -actuale, dnd cuceririle lehnl- 
co-șțUnțlflce oferă umanității posibi
lități- neîngrădite de progres șl 
prosperitate, da- 'reprezintă șl ’surse 
de mari pericole, promotorilor șllsn- 

■ țcl le revine datoria sacră de a iden
tifica și promova ceea ce . ti unește 
și nicidecum ceea ce ii - separă p-e 
oameni. Iată de ce, in ce ne privește 
considerăm că este necesar să lărgim 
$1'să adincim mereu sfera-schimbu
rilor medicale interbalcanice, cu con
vingerea că aceasta susține și dmen-

In miniatură — să se pună fa 
mișcare, grație a două moto
rașe ce le propulsează. Un ta- 
conoenlenî ll constituie faptul 
cd patinele acvatice te obligă 
să stai In picioare. Insă acest 
lucru s-ar putea remedia pnn 
amplasarea pe orizontala pati
nelor a unei banchete.

’ - ’ " ' " " \ 'Z
„CUIRASAT" 

DE PE VREMEA 
FENICIENILOR

lcze in „turnul de fildeș0. Nevoia, de 
progres naște nevoia de n privi din
colo de orice granițe și bariere. Me
dicina, ca și celelalte discipline știin- 

je tlftee, Învață repede pe oameni să fie 
solidari, sâ-și dea mina Intre ci. Fon
darea In. 1932 a Uniuni!, Medicale 
Balcanice — idee foarte avansată 
pentru arete vremuri, ‘caracterizate 
prinlr-o atmosferă do dezbinare șl 
ostilitate .Intre popoarele" penlMuloi 
~ a reprezentat, Incontestabil, un 
act progresist, deschizlnd, calea spre 
înțelegere șl colaborare. Acum, la 
■București, am avut sentimentul că, 
mai presus de personalitatea șllințl- 
fică a participant!lor. . s-a afirmat 
Omul, cu aspirațiile sale nobile spre 
progres șl armonie, cu dorința - de 
cunoaștere șl dialog In fotosul apără
rii vtațll umane de flagelul bolilor, 
ca șl de cel al r.îzlnxikior.

— Cum apreclați conlribșfic 
Romdniel la activitatea Uniunii 
Medicala Balcanice ’

< ' ■ ... ■ :
Prof. SPTRIDION OECONOMOS, 

președintele secției naționale din 
Grecia a Uniunii Medicale Balcanice, 
membru corespondent al Academiei 
Franceze de. Medicină : TmLesto deo
sebit de plăcut să revăd țara dvl 
după un deceniu și *ă" constat, cu a- 
ce»t prilej, progresele ’ remarcabile 
obținute de romăni nu numai in do
meniul medicinal, ci>și In foa'e'dome- 
nlile vieți! economice șl soclal-'cului- 
rale. Fără îndoială că înaltul nivel 
de.dezvoltare a, școlii medicala romă- 
neș'J. eu vechi șl bogate tradiții. I-au 
conferit acesteia un rol dinamizator 
in perfecționarea șl diverslfic.’irea 
formelor de actlvltoie a uniunii.

Aș dori, ca decan de .vlrstă al mem
brilor ’comitetului de onoare al uniu
nii, In numele tuturor participant Hor, 
xă mulțumesc președintelui Consi
liului de Miniștri al României, Ion 
Gheprghe Matirer. sub al cărui înalt 
patronaj a avut loc reuniunea de la 
București, organizatorilor care au de- , 
pus toate eforturile peniru buna-des- . 
fășuraro a lucrărilor.

Reușita manifestărilor din cadrul 
„Săptămîrii! medicale balcanice0 de 
anul aresta a dovedit Incft o dață a- 
portul pozitiv al țării dv. la activi
tățile organizației, dorință. României 
de a promova cooperarea și prietenia 
Intre popoare. In Balcani șl In întrea
ga lume. ’ .

Declarații consemnate de 
Gabriela BONDOC 
șl Viorel POPESCU

,-?Ț.
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Conferința Uniunii orga
nizațiilor naționale de ra
dio și televiziune din Ifri- 
CQ, sEc ca"el lucrări s-au încheiat 
la Accra,, a adresat un apel Organi
zației Unității Africane de a sprijini 
înființarea unei agenții africane de 
presă, care să informeze amplu des
pre evenimentele petrecute pe con
tinent.

Președintele Sudtmulul,
, Gaafar E2 Numeiry,. I-a primit pe 

ministrul de externe Interimar al 
Tanzaniei, I. Elinewinga, care a" so
sit Ia Khartum pentru a expune ofi
cialităților sudaneze punctul de ve
dere al guvernului său față de si
tuația de la granița cu Uganda — in
formează agenția Reuter. In legătu
ră cu această problemă, ministrul 
lanzanfan a transmis șefului Hatului 
sudanez un mesaj din partea pre
ședintelui Julius Nyerero. Intr-un in
terviu acordat ziarului sudanez ț.A- 
layam". "mlniștrul tanzanian a decla
rat. că țara sa sprijină orice Inițiati
vă Îndreptată spre soluționarea paș
nică a situației de la granița cu . 
Uganda.

» .

O echipă de arheologi sub
acvatici britanici au descoperit 
In. fața coastelor siciliene, ta 
dreptul orațulul Marsala, o co
rabie feniciană din secolul III 
Le.n, Specialiștii acordă o mare 
însemnătate acestei descoperiri 
pentru că aste primul vas fe
nician care s-a păstrat lntr-o 
stare foarte bund. O parte a 
corăbiei a și fost sco-ază din 
mare, corpul el fiind acoperit 
cu pldcl subțiri dh> piumb. 
fixate de .partea lemnoasă cu 
cule din eupru, ceea ce In- 

. seathnd cd esie vorba despre o 
.. navă de război — ura adev&rai 

„cui ram t“.

PLANTĂ INTEGRAL 
COMESTIBILA

j

O cuvîntare 

a președintelui 
Houari Boumediene

8

tJril sănătății, țl-a adus șl continuă 
___ ____ ____________«, să-și aducă deopotrivă o-canfxibuțle- 

generale a prieteniei între popoare, . Ia crearea șl a unei atmosfera „sănă
toase0, do încredere șl Înțelegere In
tre popoarele balcanice. In acest con
text. reuniunile de genul celei de la 
București se dovedesc deosebit de 
utile pntru Întărirea și clozvoifnrtxi 
relațiilor de prietenie și colaborare 
Intre națiunile din Balcani.

. Prof. GtiY CABANEI., decanul 
Facultății de medicină din Grenoble 
(Franța) : ..Săplămina balcanică0 de 
la- București — la care au participat 
specialiști nu numai din Balcani, cl 
și .din alte state ale lumii — a de
monstrat Încă o dată, in mod concret, 
că știința are de Jucat un rol do sea
mă in promovarea soUdarltfițli uma
ne. Nici o școală științifică națională 
nu-șl poate permite astăzi să se tzo-

O plantă-hlbrid, In întregime 
comestibilă — de la rădăcină 
plnă la frunze ți,fructe — a fost 
produsă de către un grup de 
agronomi americani. Ei au rea
lizat-o pornind de la fuziunea 
atomică a celulelor genetice a- 
parlinlnd a douâ specii vegetale 
diferite: Desiinati a fi cultivată 
în special in țările lumii "a 
treia.- pentru, a contribui la re
zolvarea problemei aLimcnlarF. 
planta-hibrid esie adaptabilă 
la cele mai diverse condiții cli
matice posibile.

ALPINIST
FĂRĂ AMBELE PICIOARE

/
Deși are ambele picioare am

putate, Incâ de la rlrsta de 12 
ani, englezul Norman Croucher, 
care in prezent are virjia de 
31 de ani. este un vajnic alpi
nist. In urmă cu trei ani. ca sd 
nu amintim decll despre ulti
mele sale performanțe, Crou
cher a parcurs pe jos 1600 km, 
respectiv, distanța dintre John 
O’Grooti (nord-ealiil Scoliei) 
plnd la Land's End. In rud- 
vestul Angliei ; In 1970 a esca
ladat Jungfrau, anul trecut a 
urcat pe Mont-Blanc. iar anul 
acesia a escaladat vlrfui Eiger, 
înalt de 3970 m. însoțit de doi 
ghizi. Croucher se deplasează 
cu ajutorul unor proteze 
dale.

ALGER’24 (Agcrprea). — Președin
tele Algeriei, Ilouari Boumedlene, a 
participai, slmbătă, la Inaugurarea 
lucrărilor de construcție’a unui nou 
sat agricoJ-pilot’ In localitatea Maa- 
mața, din wllayatul Solda. După cum 
s-a mai anunțat, in cadrul revoluției 
agrafe din Algeria este preyăziiiă 
construirea imul număr de 1 OM de 
asemenea sate.

Luind cuvlntul cu acest prilej, pre
ședintele Boumedlene a subliniat că ’ 
guvernul algerian urmărește realiza
rea unei politic! de echilibru regional, 
In scopul Instaurării justiției sociale, 
adăugind că Înființarea noilor sate 
va permite realizarea bunăstării pen
tru fclnhi. ’ „Am hotărit să creăm 
asemenea safe - care să dispună 
do mijloace moderne de existență. In 
felul acesta, continuăm edificarea u- 
no! societăți nol° — a spus șeful sta
tului algerian.
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