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cuvinte: „Dacă pi- 
minlul naște pădurea, 
pădurea naște 
mini'1. Rasă,

Păstrăveni șl din alta părți ale ju
dețului Neamț- 81 in alte coopera
tive agricole din județul Neamț ara 
Intllnlt aceeași dorința de a strings 
Întreaga recolta, Aproape B(X) dn 
cooperatori erau prezent! duminică 
pe tarlalele .JJoimareșli" și „Sex* 
ale cooperativelor agricole din Drfl- 
găneștl șl Ștefan ce! Mare. Aceste 
clteva secvențe de campanie vin 
nA confirme hărnicia ș! hotSrlrea 
tuturor oamenilor muncii din Ju-

Fabrtca de ciment din Fioni j noua linie de tuburi do azbociment, intrată recent în funcțiune

© FOTBAL — Ieri in diviziile A și B

La chemarea Comitetului Jude
țean de partid Neamț, pentru ca 
nimic din rrJdul bogat al clmpului 
crescut cu truda unui an de muncă 
să nu fie Irosit, In zilele de 7 șl 8 
octombrie, mii de oameni au par
ticipat la lucru In dmp. Din da-

La cooperativa agricolă din Giubega, județul Dolj, brigada de con- 
itrucții a lăsat treburile.mai puțin urgente ji a trecut, alături de ceilalți 

cooperatori, la recoltarea ji depozitarea porumbului

rugsi organizațiile de partid 
ți obștești să acorde mal 
multă atenție icestel pro
bleme șl să rtnblleaseă șl 
In această privință an pro
gram corespunzător de ac
tivitate, țlnind seama de

sile Manolache, directorul fabricii, 
a ținut să precizeze că mai mult do 
jumătate din această producția 
peste plan s-a realizat !n perioada 
care n trecut de la aplicarea în 
practică a Inițiativei, cinci produc- 
tlvltatea orară pe fiecare moară de 
ciment a crescut tai 0,320—0,400 
tone. Da asemenea, lot In această 
perioadă, a avut loc o sporire sim
țitoare a ponderii cimenturilor 
speciale In ansamblul producției.

■ BICAZ (Corespondentul „Scln- 
tetl“, Ion Manca). — Clmenllștll din 
Blcaz, autori al valoroasei Iniția
tive „Productivitate orară maximă 
cu cheltuieli minime”. Inițiativă pre
luată șl de către alte colective din 
industria materialelor de construc
ții, au elaborat zilele, acestea cea 
de-a 20 OOT-a tonii . de ciment 
peste plan, ceea ce Înseamnă rea
lizarea Integrala a angajamentului 
anual îmbunătățit. Informindu-ne 
despre acest succes, inginerul Va-

/■
man șl Piatra Neamț șl <a nume
roși elevi au fost recoltate can
tități mari de cartofi, sfeclă, po
rumb. Iert, spre ora prLnzulul, cei 
peste 1G0 de lucrători de la ferma 
LAS. Văleni lnchelaseră recolta
tul a Bă hectare cu porumb din tar
laua „Tătărași". La ferma I.A.S. 
IMlăneștl am întâlnit la. recoltatul 
și transportul cartofilor 403 elevi 
al școlilor profesionale din Roman. 
Dn altfel, peste 10 000 de elevi au 
lucrat ieri la recoltatul cartofilor 
șl sfeclei de zahăr pe tarlale, ală
turi de părinții lor — 
din SucenL Moldoveni.

Centralizate 'șl 
rezultatele * de oină 
statistice din seara 
octombrie a.c„ de- 

unele lucrări cum 
strugurilor, al le- 

chiar Lnsilozflrlle nu 
In ultima săptă- 
concret situația

REȘIȚA (prin telefon, de la 
Nleolae Citării) : Colectivul de la 
Combinatul siderurgic din Reșița a 
făcut dJn promovarea progresului 
tehnic o chestiune de onoare. In 
cadrul combinatului a fost inițiată 
o1 acțiune valoroasă, care prevede 
antrenarea fiecărui inginer, tehnl-

ALTE ȘTIRI DIN TARA Șl DE 
DOTARE — ÎN PAG. A III-A
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de la o unitate de pompaj

PETROȘANI (Corespondentul 
„Sdnteli", Mllnl Dumitrescu) S 
In marea Întrecere socialistă, luna 
trecută, eelo mal bune rezultate 
le-au repurtat exploatările miniere 
Pelrlla și Uricanl ; din prima zi a 
lunii octombrie șl pfnă acum, In 
fruntea întrecerii a trecui colecti
vul < exploatării miniere Paroșeni, 
care, da la Începutul lunii1 șl plnă 
In uILimul schimb de lucru al zilei 
de 6 octombrie a.c., a extras peste 
sarcinile de plan „la zi” mal mult 
de 1 MC tone de cărbune.

Atmosferei de vie întrecere, În
drumate șl susținute de organiza
ția de partid, i se adaugă măsurile 
tehnlco-organlzatorlce menite să 
creeze minerilor condiții optime do 
muncă pentru folosirea integrală, 
cit mal productivă a timpului da 
lucru. S-a Îmbunătății substanțial șl 
asistența tehnică acordată minerilor 
do ingineri șl tehnicieni. în abata
jul In care lucrează brigada con
dusă de TItu Teacenco se aplică, 
de curind, o raționalizare' vlzlnrl 
un nou sistem da transport din a- 
bataj.

Se cuvine relevat și demarajul 
bun pe care l-a luat,' In acest 
Început de lună, colectivul minei 
Dllja. în septembrie o.c., In aceeași 
perioadă de 1—0 ale lunii, nici sa 
înregistrase un minus de producție 
de peste 3 600 tone ; in prezent, 
această mină are planul Îndeplinit 
și depășit

luna ce se Investește 
acelui licuflt Mcș- 

... .. ,_r în zidurile clădirii, pentru 
«ta ră dureze peste timp. Dar mal cile oare

Biroul Comitetului Județean da 
partid Buzău, Împreună cu Direc
ția generală agricolă șl U.J.CJLP. 
nu adoptat, In aceste zile, măsuri 
pantru impulsionarea lucrărilor și 
terminarea lor In timp optim. 
Toate cadrele acestor organisme se 
află in unitățile agricole pentru a 
rezolva pe toc problemele ce se 
ivesc. Țăranii cooperatori, con- 
șllențl de Importanța realizării con
comitente a tuturor lucrărilor din 
campania de toamnă, slnt cu toții 
In clmp. Duminică, 8 octombrie, 
peste 40 (MO cooperatori au lucrat 
intens la recoltarea porumbului, 
sfeclei, fructelor ®1 legumelor. în 
sprijinim lor au venit aproape 
10 OM nalariațl, elevi și militari. 
Peste 600 camioane șl tractoare cu 
remorci au asigurat transportul 
produselor la centrele de valorifi
care sau magaziile unităților. în 
comuna Costesti. alături do țăranii 
cooperatori, paste 303 de elevi ni 
școlii profesionale a Uzinei de s!r- 
mă Buzău au ajutat la culesul po

dan și maistru In rezolvarea unei 
probleme tehnice sau de organizare 
a producției șl a muncii. Acțiunea a 
polarizat interesul a peste 630 ca
dre tehnlco-inginereșll ; plnă acum 
s-au formulat 200 de propuneri și 
măsuri, tn scopul valorificării mal 
depline a rezervelor interne. 
S-au "șl elaborat 32 studii privind 
mecanizarea, modernizarea șl auto
matizarea proceselor de fabricație, 
creșterea capacității agregatelor, re
ducerea consumurilor specific® ; 
13 dintre acestea au și fost aplicate, 
cu o eficiență economică de 3 365 £®9 
lei. De însemnătate deosebită se 
dovedesc a II automatizarea bas
culării corfelor de aglomerat, mo
dificarea constructivă a podului de 
turnare pentru vagenețli de 162 
tone la oțelărla Martin, ame
najarea la funlculnrul de calcar 
și aglomerat a unor benzi de apă 
pentru sudarea automată, perfec
ționarea schemelor de antrenare a 
«chipului de la furnale sic.

la unitățile de industrializare a- 
proapo 13 000 tone legume, Îndeo
sebi tomate, lucrare care se va În
cheia in 4—3 zile. S-au lnsilozat, 
de asemcoca, paște 30 OM tone fu
raje, urmlnd ca in 0—10 zile, po
trivit unei recente reevaluări n re
surselor, să se mai tnslîozezc alto 
circa 120 OM tone furaje.

Duminică, deși a plouat, da
torită amplelor acțiuni organi
zatorice Întreprinse, au luat 
parte la lucrul in afara meca
nizatorilor șl țăranilor cooperatori, 
aproape 69 030 salariațl, elevi șl 
militari din Constanța, Medgidia, 
IUrșova, Cernavodă șl din alts 
localități. Potrivit estimărilor, In 
această zi record au lucrat la re- 
roltarea legumelor, porumbului și 
la alte .culturi.de sezon peste 
J09 (MO de oameni; ■ri-,. . .

Mărturisesc cd nu întotdeauna sini la fel de 
sensibil față'de evenimentele, afișele și inscripțiile 
străzii, cu toata că ochiul îmi este, din totdeauna, 
însetat de noutate, de liters', de cucint.. Am 
motive să-mi reproșez asemenea momente, pentru 
că fiecare zi aduce in peisajul pe care-l traversez 
lucruri interesante, zilele fl orele deții noastre 
cresc intr-o viată socială plină de ritm ți vitalitate 
cu a noastră, mult mai repede și mal semnificativ.

Să rețin dintre noutățile din această serie. un 
fapt: ne-atn obișnuit să citim pe inscripțiile ce 
decorează schelele șantierelor cuvinte de angajare, 
de depășire, o serie de termene. De la ur> timp, cu 
tăbliile de tclndură țl chemările obișnuite— se în- 
timplă ceva. Caracterele lor frapante, adesea înflă
cărate dar destul de imprecise incep să fie inlo-

rumbulul șl legumelor. O parte 
din el au participat și la 
lucrările de decolmatare a șanțuri
lor In vederea înlăturării apel de 
pe tarlalele ce urmează -a fi fn- 
sămlnțate cu griu. Mal mult de IM 
cooperatori și 200 elevi, in frunte 
cu secretarul comitetului de partid, 
Desplna Teutoc, se aflau pe tar
laua fermei legumicole aparținînd 
fermei Gherășenl, cea mal mare 
unitate producătoare de leguma 
din Județ.

în zona dealurilor, la Pătirlngele, 
Mlezot, Pănălău, culesul prunelor 
și merelor so desfășoară cu inten
sitate. De pildă, la Pfltlriagele au 
fost livrate C.L-F.-ulul peste 32 OM 
kg fructe. La culesul strugurilor, 
cooperatorii din Izvorul Dulce, 
Morel șl altele au avut ca ajutor 
oameni șl utilaje ale întreprinderii 
agricole de stat, durata recoltatu
lui reducindu-se astfel la jumătate.

tela centralizate rezultă că numai 
duminică au muncit la timp a- 
proape 70 (MO de oameni, In ma
rea lor majoritate țărani coopera
tori, lucrători l Iă I.AS. ți mecani
zatori. Cu sprijinul muncitorilor 
din unitățile industriale din Ro-

„SClNTEIT TRANSMIT

culte de elemente concrete, chiar foarte concrete — 
de cifra volumului de muncă ce urmează a fi in
vestită, de indicatori valorici privind lucrările, de 
procentul sporului de productivitate a muncii, de 
dinamica reducerii cheltuielilor, a economiilor etc. 
Un fel de certificat de naștere se așează Ia temelia 
construcției, indlclndu-i destinul. Din firul de in
scripții lapidare lipsește in ta unul, decisiv : pro
centul. volumului de pașii 
— după stinsul mitului, 
ter de la Argeș r- l„ ... 
ca c.„ -- ' r__iriaw-' .
nevoie sd se indice acest procent, din moment ce 
vezi cum construcția crește rărind cu ochii, cum 
pe schele, pe macarale, la betoniere oamenii trebă- 
luieic cu hărnicie, însuflețiți de glndul de a-ft 
respecta fi depăși angajamentele ?

în patru ani și Jumătate 1 — chemarea fi fftndul 
nobil se desfac sub ochii noștri in elementele care 
se alcătuiesc fi — gospodărește, lucid — iți dai 
seama că hotărired te traduce în termeni cxacți, 
comensurabili șl palpabili, pe rubrici ce pot fi ur
mărite cu ochiul fi verificate cu mlngllerea mlinii. 
Aceasta înseamnă, intr-o expresie detaliată, ceea 
ce noi numim aclivifate științifică.

Eniuztasmul fi pasiunea cu care construim o olafă 
nouă, mai bună, slnt combustii morale ce indied 
energii fi for/e puse în mițeare cu Inteligentă ți 
o mare pricepere de a utiliza rational fi economic 
valorile fi posibilitățile de care dispunem.

ne elaborat In virtutea pre
țioaselor Indicații ale tova- 
răfulul' Nkwlae Ceaușescu, 
car dna noastră primordială 
o constituie trecerea la ac
țiune concretă".

Așadar, activitate organi
zată țl concretă. Faptele n- 
rată că, dLn acest punct de 
vedere, in ultima vreme in 
Voi ea . Jiului s-au ■ obținut 
unele rezultate mal bune 
declt In perioada anterioa
ră în primul rind, este do 
evidențiat că la uneia case 
de, cultură șl cluburi a spo
rit preocuparea pentru ac
țiunile polltlco-educaUvo și 
tehnfeo-șlllhilflce. In acest

. jupuita? y 
dejrițată, această ept- l 
dermd p uscatului de ’ 
pe globul nostru lasă l
în urma el răni ce nu 1
se mai vindecă declt 1
cu, greu. I

Oameni buni, indul- U 
genfă I Clnd jupuîți o r) 
coastă de munte fără 11 
a replanta printre 
cioate viitoarea pădu
re, glndlți-vă că parcă 
s-ar jupui de piele o 
flintă vie, că i s-ar 
înăbuși pldminif ți i 
s-ar lăsa alveolele pra
dă otrăvurilor. Nu-i fa
ceți pe copil să creadă 
că pădurile au existat 
numai in povești. Slnt 
aici, iama, codrii de 
argint, toamna codrii 
de aramă, căci fără ei 
nu s-ar fi putui năs
coci poveștile, tar mi
raculoasa lume a bas
melor, cu care ne-am 
inclfitat copilăria ți 
le-o Inclntăm copiilor 
noștri, ar fl murit 
înainte de a se naște. 
V-ați întrebat vreoda
tă cum ar arăta bas
mele românilor fără 
păduri 7 Dar cum ar 
arăta copilăria noaslrâ ț 
fără basme, fără sedu- 1 
cătoarea lor putere în 1 
fasonare a imagina- l 
tiei ? Probabil că fără ] 
putinla de zbor, căci ț 
numai basmele îi dau ț 
omului aripi. Ele s-au ’ 
născut în inimile mo- l 
fllor fi strămoșilor î 
noștri, regi ai codrilor ț 
carpatini, cărora pă- i 
durlle, cu suprema lor ' 
armonie și vitalitate, ț 
le-au cizelat sufletele. ? 
Căci dacă pădurile rint ț 
pielea pămlntului — i 
cum zițea prietenul ’ 
meu din Pasul Brato- 1 
cei — pentru om ele i 
rârnîn lăcașul sufletu- 1 
lui de început ți al l 
celor mai frumoase | 
vise spre care intol- ’ 
deauna ne vom Intear- l 
ce ci nostalgie. ’ i

cum ne-a fost ea prezentală. Din 
totalul de 15 013 hectare de ’.stru
guri, ieri mai rămăseseră de cules 
doar 700 hectare, ceea ce înseamnă, 
practic, că lucrarea este aproape 
terminată. S-au însltozat 253 OT'O 
tone furaje din totalul de 343 OTO 
tone. Iar porumbul a .fost recoltat 
pe circa 23 009 hectare din totalul 
de K9 000 hectare. Un ritm superior 
In recoltat a fost atins țl In gră
dinile de legume. Numai In n- 
ceaslă duminică s-au adunat din 
clmp peste 3OT tone roșii, ardei, 
castraveți șl alte legume. In coo
perativele agricole de producție, a- 
colo unde terenurile s-au zvlntat, 
specialiști!, țăranii cooperatori, me
canizatorii au reluat tnsămlntă- 
rlie. '

Săptămina care s-a Încheiat, In 
ciuda Umpul nefavorabil, a marcat 
în Județul Constanța intensifica
rea pa un front șl mal larg a bă
tăliei recoltei. S-ă acționat cu 
prioritate la stringerea ' '
Jor, legumelor. Comitetele comu
nale de partid, populare
au desfășurat, in aceste zile, ampla 
acțiuni-de mobilizare a tuturor 
forțelor existente la lucru. La Ol- 
tina. Crucea, Qstrov, Cobadln șl In 
multe alto comune nu dat ajutor 
la stringerea ■recoltei pensionarii, 
cadrele didactice, toți salarințll din 
comună. în cadrul consiliilor inter- 
coopcratlste s-n organizat în
trajutorarea cu forță de muncă șl 
mijloace de transport. Practic, pînă 
la sfirșitul săplămlnll recoltarea 
strugurilor s-a Încheiat pe cele 
■II 000 hectare vie pe rod totodată.'-'1' 
au fost culese șl trimise la plată șl

în cele două corespon
dențe anterioare relatam a- 
supra modulul in care ®e 
acționează In prezent, In 
Valea JluluJ, In domeniul 
economic pentru a sa aslr 
gura o producție do cărbu
ne dt mal mare șl, respec
tiv, tn vederea soluțlonărtl 
unor probleme slo aprovi
zionării populației. Azi ne 
propunem să ne oprim asu
pra citorva aspecte aîe ac
tivității politico-educative ți 
euliural-arilsllce. Desigur, 
nu considerind aceste acti
vități in sine, rl In contex
tul întregului complex de 
măsuri ale muncii politice 
al căror principal țel este 
producția, asigurarea înde
plinirii și depășirii planului 
de extracție, in condițiile 
zilei de lucru de sase ore.

Adreslndu-se activului ie 
partid din Petroșani, tova
rășul Nleolae Ceaușcscu 
subltala : „Este necesar, lot-

! .pădurile slnt pielea 
pdminlului — mi-a 

l spus un pădurar da 
I prin Pasul Bratocei — 
1 fl nici un trup nu 
, poate trăi prea mult 
J dacă ar fi mereu șu- 
l puii". Sa relmpăâureau 
’ citcca goluri tăiate „la 
1 ras" șl prietenul meu, 
1 pădurarul, zicea că 
1 face, transplant da 
l piele terestră peste nl- 
’ nils unor munți bol- 
ț «avi. Ș'i atunci mi-am 
! amintit deodată de

■ trujașele vorbe ale 
unui magnat de presă 

. occidental,' proprleta- 
ț rut unui cotidian da 
l mare tiraj fi al cilorva 
1 idptaminala ilustrate: 
l „Întreprinderea mea 
I’ este un colos. Singur 

tirajul ziarului pe 
care îl conduc mănin- 
cd zilnic șase hectare 
de pădure r*. Exem
plarul duminical al 

l cotidianului pe care ii 
. patrona cintărea, une- 
’ ori, două kilograme șl 
ț jumătate. Un brad de 
. o suta de ani pentru 
1 o mie de exemplare— 

mă întorc din nou 
Ila cuvintele bătrlnului 

meu prieten din Pasul 
Bratocei : „Prețul' pă
durii este prețul vjna- 
tafii noastre. Ha mai 

1 mult, căci viața omu- 
1 lui nu sa poate cum- 
l pâra F1 Mă întreb dacă 
.' nu din conștiința ăcas- 
ț tui fapt latinii divinl- 
1 zau anumiți arbori 
> conslderindu-i sacri ? 
I In timpul pionieratu- 
J lui, in America, „a ucl- 
ț de copacii" insemna a 
i 'face loc oamenilor. De 

atunci, toporul a ră
mas unul din atrlbii- 

1 tele stemelor -multor 
ț stata americane. Pădu- 
L rea ostilă, pădurea 
’ dușman, șxâdurea inde- 
1 zlrabilâ pădurea — 
/ bani. O luptă atroce, 
t necruțătoare, intre 
I fauna bipedă ți flora 

gigant. Iar fără păduri, 
pămintul iți pierde 

'ptamlnU și uita cum 
i se mai respiră.

Cit adqvăr In aceite

® RUGBI — Echipa României în tur 
neul din Anglia.

® început de stagiune la Filarmonica 
bucureșteană „VOX MARIS" © „CĂUTĂ
TORII DE COMORI" TȘI MERITĂ NUMELE... 
© SCENA © ACTUALITATEA MUZICALĂ 
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odată, ca organizațiile de 
partid, de sindical șl tinerel 
să acorde mâl multă aten
ție organizării timpului li
ber — care, acum, a cres
cut ; din 21 de ore, oamenii 
au 18 ore libere. Tre
buie să ne glndlm real- condițiile noi'
mente ți Ia modul
cum Ișl petrec oa- ■ . — n .

menii timpul li-

1 Sfg DIN VALI 
să nartlelpe șt Ia . n •reporterii „Sclr
tracllvS. Probabil,
mult! vor avea — 
limp liber si pen
tru activitatea, obștească- Să vedem, t 
gospodărească, pentru mal ’llrl t-eu lua 
buna gospodărire a orașe-
lor. comunelor, aducîndn-șl R seCTeian[1
«silei contribuția la bunul hartiduîul In
mers al vlcțU sociale, din Jn primul rin<
localitățile respective. Aș liniat' faptul

tă o bună bază materială' a 
muncii polUlco-educnllve șl 
cultural-artistice. Cele două 
case de cultură, duci clu
buri ntuncUoreșU șl duci 
efimino culturale ole zonei 
dispun de sedii no! (‘lOIJfl 
de tocuri in sălile de spec

tacol), si nt dotate 
——— cu suficient ma- 
nlerinl tehnic, au 

la indemlnă do- 
ctirhentarea ne
cesară. .

■ . O realitate ce
ne e confirmată, 

111 LÂ petroșani,
de către tbv. 

. . Ionel Lazfir, se
cretar al comite

tului municipal dc par
tid : rAvem o bună bază 
materială șl, in general, 
avem încadrați In acest 
domeniu oameni In nu
măr suficient. Acum, clr.d 
știm ce avem de făcut, pe 
baza programului de acțlu-

Zcci de mii de țărani coopera
tori, mecanizatori, lucrători din 
întreprinderile agricole ■■ do stat, 
precum șl aproape 32 MX) elevi 
șl sludenți, atlt din comune dt 
șl din orașele Județului, au fost 
prezențl duminică pa clmp pentru 
a strlnge recolta șl a o înmaga
zina. o zi, record,, ,ln rare lu
crările s-au desfășurat Intr-un 
ritm superior, cu o viteză sporită, 
1333 de mijloace mecanizate de 
transport. numeroase atelaje au 
permis tnma gâzi narea a mii de 
tone de produse, 
cumulate eu 
acum, datele 
zilei de li 1 
monrtrează ■ că ,1 
sini : recoltatul 
gumelor, șl d.!A. 
avansat simțitor 
mină. Dar lată

ACTUALITATEA
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SCENA
PREMIERE TEATRALE

piața centrala

toma'e erau dereglate, 
nrăllnd In minus 10 
gr., In dauna ximpă- 
-ătorilor. Pentru a-

i : »-■’?
e-r -r

de GEORGE ENESCU

început de stagiune la Filarmonica bucureșteană
Festivalul național

o TEATRUL NATIONAL „VASI- 
LE ALECSANDR1* DIN IAȘI pre
zintă In deschiderea stagiunii „Iașii 
în carnaval” de Vaslle Alecsandri. 
Regla': Cătălina Buzolnnu. Sceno
grafia : Mlhal Mădescu. Muzica : V. 
Spălârelu. tn distribuție : Teofi] VII- 
cu, Dlonlsle Vltcu, G. Macnvel, Ser
giu Tudose,. Papii Panduru, Adrian 
Tuca, Cornelia HJncu, Cornelia 
Gheorghiu, C. Cadeschl, Al. Blehan. 
Gel ti Zaharla șl mulți alții.

o TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVAi șLa deschis recent stagiu
nea cu piesa „Take, Itmke șl Cadir* 
de Victor Ion Popa. Regla : Valen
tina Balogh ; scenografia : V. Peni- 
șoară-Stegaru. Interpret! : Nae Gh. 
Mazili), D.‘ Aurellu șl MIhai Con- 
stantinescu — In rolurile titulare șl 
Vaier Dellakeza, Dan Werner. Ilea
na Sandu, loseflna Stolo ți Minerva 
D. Aurellu.

o TEATRUL NAȚIONAL „MATEI 
MILI.O* DIN TIMIȘOARA prezintă, 
în deschiderea stagiunii, premiera 
absolută a dramaturgului local A. 
Gh. Ardeleana „Coroană pen 
Doja”. Regla : Ioan Taub. Scei 
grafia i Emilia Jlvanov.

o TEATRUL „C. I. NOTTARA 
prezintă „Siana*, dramatizare de N. 
Pârvu șl D. SL Pctruțlu, după Ion 
Agărhlceanu. Regla : Ion Olteanu. 
Costume s Maria Bortnovschl ; sce
nografia : arh. I. Dlnulescu. Muzica : 
Mlhal Moldovan. In distribuție . 
Lucia Mureșan, G. Buznea, .Florin 
Stroc, Toana Manolescu, Mariana 
Oprescu, Eugenia Boslnccnnu, Euge
nia Marian, Sodica Sanda Țuțuianu, 
Ion Pot>a>sl alții.

O TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
Lșl deschide stagiunea joi, 12 octom
brie, cu premiera : „Act Venetian* 
de Candl i Petrescu. Regla : Gh. MI-

JfOX MARIS“
de poezie 

Mihai Eminescu Izvorul I bis 
în curînd 
din nou 
prezent"

Corespondenții 
Scânteii" transmit

- , ‘ 11

1 ou Început duminică ma 
le din cadrul celei do-a III-a 

ediții a Festivalului național de 
poezie „Mlhal Eminescu”, inehlnate 
in acest an ccJe.1 de-a 23-a anlvereărl 
■ republicii

Festivitatea Inaugurală a avut loc 
la Teatrul Național „Voslle Alee- 
sandri”.

Au omagiat memoria Luceafărului 
poeziei românești, , sentimentele de 
lnoll patriotism care animă poezia 
românească, Vaslle Potop, prim-se- 
cretar aj Comitetului județean Iași 
al P.C.IL, președintele Consiliului 
populai județean, pro', dr. docent 
■£oe Dutnltrescu-Bușulenga vice
președinte al Academici de științe 
sociale șl politice, Teodor Cfilușer, 
președintele Comitetului Județean 
pentru cultură șl educație socialistă, 
șl scriitorii Constantin Chlrițfi și 
Mlrcea Radu lacoban.

Cunoscut! poeți din Întreaga țară 
șl actor! nl Teatrului Național Ieșean 
au susținut apoi un recital de poezie 
românească contemporană In holul 
teatrului a avut loc vernisajul expo
ziției pictorului Eugen' Ștefan 
Boușcă, cu lucrări Inspirate din 
opera lui Eminescu. După amiază, 
«-a desfășurat un pelerinaj la ca
sele memoriale închinate lui Dosof- 
lel. Ion Creangă, Mlhal Codrennu si 
Oulla Cazlmir. Seara, corul „Gavrlil 
Muslccscu” a prezentat un concert 
de lieduri pe versuri de Mlhal Eznl- 
neSCTj.

ceasta defecțiune (! 11 
conducerea O.C.L. Ali
mentara a sancționat 

leslfonara unității, 
...... cu reți
nerea a 5 la su tă din 
salariu pe timp de o 
lună*. Drastică sanc
țiune, nimic de zis, de 
69—70 de lei, dată unui 
lucrător comercial care 
timp îndelungat a în
șelat cumpărătorii I 

O situație similară a

pe gestionara 
Cititorul nostru SI- Marta fUzea, 

mlon Romanciuc din 
Craiova, aflfndu-so Ia 
odihnă In stațiunea 
Slănîc-Moldova, ne-a 
scris că multora din
tre cel venîțl la traia- 
meni 11 s-a Indicai de 
medic o cură de ape 
minerale de la Izvorul 
I bis Conducerea In- 

. treprinderii balneo- 
dlmaterfce nu s-a in-

totdeauna fidele 
ziclJ Interpretate 
adevăr, expresia 
lodlcă — ca un 
flex sonor ai unei In 
tense vieți Interioare 
— o caracterizează

țle șl chiar cu reală 
participare, excepții 
neplăcute eonstltuln- 
du-Ie Intervențiile ne
glijenta ale suflători
lor de lemn.

„Momentul de ms- 
xim intere» și atrac
ție al concertelor de 
debut al stagiunii la 
Filarmonică l-a con- 
gtitult reaparlțlș pa 
podiumul Ateneului a 
violonistei Lola Bo
bescu. Am fost — In 
așteptările șl sjseran- 
țele noastre — In mare 
parte răsplătiți .cu 
generozitate de căldu
ra gplrltuaiizntâ a ar
tei acestei mari și 
neobosite interprete; 
Echilibrul șl noblețea 
conturului melodic 
rămtn suveran susți
nute de un bun gust 
Ireproșabil, fie că este 
vorba de partea lentă 
a Concert-ulul de F. 
Mendelssohn • Bar
thold; mu de părțile 
centrale ale sonatelor 
de Mozart (sl bemol 
major) șl Brahms (re 
minor). De la grația 
Iluminată de farmec 
a muzicii mozarllene 
la exuberanța toni
fianta a opus-ultil 
beethovenian So
nata a Vni-a In sol 
major, redată cu o 
Impresionantă prospe
țime, cu agilitate In
terioară — șl plnă la 
construcția laborioasa 
ailt de elevat umani
zată a Sonatei a HI-o, 
In re minor de 
Brahms, Lola Bo
bescu desfășoară H- 

clnlat, resc, cu prestanță 
j con- unul mare maestru, 

uroprille valențe, In-

Dacă „Oedip* este 
opera capitală a ma- 
lurltățU maestrului, 
poemul vocal simfo
nic „Vox Moris” — 
conceput In amurgul 
vieții — dezvăluie un 
aspect nou al conștiin
ței eroice, ailt ds 
pregnant potențate In 
cele două lucrări ; a- 
ceastă viziune domi
natoare, acut sensibi
lizată ds un lirism 
propriu, înseninat, ca
pătă In acest opus tlr- 
zlu al lui Enescu o 
aură a înțelepciunii, 
a Înțelepciunii pe 
care o conferă expe- 

■ rlența unei Întregi 
vieți. $1 este meri
tul dirijorului Mlhal 
Bredlceanu de a fi 
realizat cursiv, cu o 

1 claritate maleabilă. In 
i special partea or- 
i cheslraJâ a poemu- 
, lui; cele două inter

venții masive ale co- 
' ralul au apărut ferm 
' șl monolitic clădite 
1 prin grija maestrului 
' de cor Vaslle Păntca. 

preț 
con- 
pre- 
slrri- 

lul 
: a

' trăit In această muzl- 
' că întregul spirit post

romantic al muzicii 
i vteneze de șfirsit de 

veac XIX. Dirljo- 
, rul Mlhal Bredlceanu 

a condus cu multa 
' eficacitate execuția lu- 
' crăcii, conturlnd In 
1 mod inspirat liniile 
i mari, directoare, ale 
i acesteia ; . s-a c ‘ 
i In general, cu con. 
, ștllnclozltate. cu aten-

BRAȘOV

consum 
menținuți ca gestio
nari oameni care au 
suferit condamnări pe
nale, susținuți fiind de 
uni! conducători ai 
cooperativei. Tn plus, 
contabilul-șef șl-a în
cadrat rudele (lot cu 
antecedente penale) in 
pasHJri-chele. ■

Răspunsul Comitetu
lui Județean de partid 
Vllcea confirmă că. 
Intr-adevăr, 4 per
soane pomenite In scri
soare ou avut cite 2—3 

fost găsită șl la unita- condamnări șl dețineau 
tea I.L.F. nr. 25. tot gestiuni, unii chiar ca 

responsabili de restau
rant. Potrivit legilor în 
vigoare, s-au luat mă
suri ca aceste elemen
te să fie scoase din 
muncă ți trimise, fie
care, să lucreze cores
punzător pregătirii pe 
care o .ore. „In legătu
ră cu rudele Iul Dla- 
conu Comeliu, șef con
tabil, se spune In răs
puns, situația se pre
zintă astfel : Zugravu 
Aurel, cumnat, o fost 
condamnat la 6 luni 
închisoare pentru de
lapidare — reabilitat 
— deține funcția de 

,22:?." Ip* serviciu contabili
tate. A fost schimbat 
șl încadrat pe post 
de merceolog princi
pal (17); Volcu Ion 
este cumnat, era con
tabil la serviciul con
tabilitate. I s-a schim
bat locul de muncă la 
depozitul cu ridicata”. 
Răspunsul ne infor
mează opol că „s-a ho- 
tfirit schimbarea din 
funcție, cu data de la 1 
septembrlo a.c-, a co
lectivului de conduce
re : președinte, vice
președinte, contebll-șef 
de la cooperativa de 
consum Drăgășanl*.

în încheiere se pre- 
dzează că „restul pro
blemelor nu se con
firmă”. S-ar putea ca 
In scrisoare să se fi 
relatat șl lucruri caro 
s-au dovedit a nu co
respunde realității. 
Dar atlt scrisoarea, dt 
șl răspunsul ta care 
nc-am referit confirmă 
o realitate asupra că-

caracterizează 
lntr-un înalt grad pe 
artistă , acesta este, 
cred, motivul pentru 
care muzica lui Schu
mann — prima sona
ta, in la minor, lșl 
dezvăluie sub arcușul 
Lolel Bobescu întrea
ga forță 
presiel.

Dacă 
extreme__...
lui de Mendelssohn sl 
chiar In recital unțn- 
tllnlt remite de obo
seală. de adaptare mol 
lenta la atmosfera să
lii. să nu uităm lotuși 
că marii maeștri nu pot 
rămlne întotdeauna 
egali cu ei înșiși» De 
bună calitate — rea
lizată tn sensul ce) a 
devărat al muzicii de 
cameră — a apărut co
laborarea eu pianistul 
Albert Guttman, acest 
musician scrupulos, 
aflat Intr-un continuu 
proces de depășire șl 
autoperfecțlonare

și rSmlne de dorit 
ca — o dată trecute 
entuzlasmele acestui 
început de stagiune 
— manifestările ce 
vor urma să păstreze, 
In continuare, pros
pețimea șl, mnl ales, 
sporul de calitate al 
acestor momente Ini
țiale.

în zona noului cartier de lo
cuințe Gară—Zlzln, acolo unde 
va fi noul centru civic al Bra
șovului, a fost data In folosință 
o mare piață care va Ii, as 
fapt, piața principală ■ orașului. 
Aici s-au amenajat unități ds 
desfacere a produselor agroali- 
mentare, atlt de către unitățile 
comerciale de stat șl coopera
tiste, cit șl de către producă
torii individuali. Pe locul vechii 
piețe centrale se va construi un 
Bupermagazln.

,_________ „ _ _ de lingă uzina sus-
grijtt Insă de înlrețl- amintită, unde, poiri- 

vj( . pr(îcizflrSlor din 
’ . „s-au găsii

două clntarr dereglate, 
arăilnd minusuri In 
dauna cumpărători
lor".

Probabil... tot vreo 
„defecțiune tehnică”, 
tn dauna vlnză teri
lor respectivi nu s-a 
gării dereglat nici un 
clntar din cele verifi
cate. Și, ca sA nu ră- 
mlnem cu impresia că 
ie tolerează asemenea 
abateri, răspunsul In
formează că „față de 
această situație, e----
ducerea Î.L.F. a sanc
ționai pa gestionarul 
Alese Petru cu reți
nerea do 3 la sută din 
salariu, timp de o 

■ lună“.
Tn sesizare se men

ționau șl alte prac- 
titi necinstite folosite 
In unele unități corner
dale, . pe care răspun
sul le confirmă. Dar 
Împotriva autorilor lor 
s-au luat măsuri tot 
ailt de... drastice! Ast
fel, la unitatea alimen
tară nr. 73, toi de pe 
Calea București, ,.se 
vinde numai o mică 
cantitate de mălai cu 
kilogramul, iar realul 
se dă cu sacii pe as- * 
cum (sbl. ns-1. Pentru 
această abatere, con- 

•• ducerea. O.C.L. Ali-
U® CC mentâra a sancționat

nirl un cîntnr P® gestionara Hîsteanici un ciniar joann 0 rețlnere da 
| 10 la sută din salariu 

oe timp de o lună*.
în concluzie, slntem 

Informați că ..mnjorl- 
iatea problemelor din 
sesizare nu fost Înte
meiate, Iar prin măsu
rile luate s-au Inlătu-

nerei amenajărilor la vlt • pr< 
acest Izvor, din care răspuns, 
cauză atunci cind apa 
Stanicului vine mare 
se Lrifiilrează in Izvor 
șl apele minerale nu 
mal pot fi folosite de 
către paciențl. „Istoria 
se repetă de ani de 
zile* — se arata In 
scrisoare.

Zilele trecute a sosit 
la redacție răspunsul 
Comitetului executiv 
ai Consiliului popular 
Județean Bacău, căruța 
1 s-a trimis scrisoarea 
spre rezolvare. SInlem 
Informați că „întreaga 
zonă a Izvoarelor este 
cuprinsă In planul de 
Investiții pe anii 1972— 
IDT3 pentru captare, 
amenajare șl moderni-1 
zare, lutswe care vb 
începe In cursul aces
tei luni. Izvorul I bis, 
fiind cei mal solicitat, 
va fi dat In folosință 
pln8 la gfirșltul lunii 
octombrie . 1972”. Nă
dăjduim că șl celelal
te lucrări vor fi exe
cutate toi ața de ope
rativ, astfel Incit cei 
ce vor merge ta trata
ment să .se poată 
bucura de binefacerile 
Izvoarelor dătătoare de 
sănătate ale Stanicului 
Moldovei.

(Âgerpres)

științifică șl tehnică.

nu se dereglează
»

.1

ACTUALITATEA
MUZICALĂ

Premierele săptăminii

Florlca D1NULESCU

' VRANCEA <T

MUREȘ

<•••

din rețeaua muzeistică.
Privim exponatele, de o diversitate 

î"........

ciclul 
maeștri al 
Clarinetistul

In părțile 
ale concerta-

O scrisoare sosită 
din Drăgășani ne face 
cunoscut că in unită- Necola! ROȘCA

,Silens-Coandâ"

Arghezl.
Manifestările s-au Încheiat eu un 

recital de poezie argheziană susținut 
de elevii liceului din Tg. CărbuneșiL 

(Agcrprcs)

piese de ceramică și unelte 
bronzului fi fierului, țrag- 

da inscripții țl statuete din 
greco-romană, tipărituri din

Căutătorii de comori"
Lși merită numele...

i e prima oară rind pionierii țdyil:; tele de mii descoperite, conservate 
nimoțt, entuxlații, plini, de /dhv.\: jd valorificată, de, pionieri sulijjndrd-
■ — ne demonstrează, cu mijloace marca profesorilor ți a spcciatițlltoi

surprinzătoare, șl-i vedem pa copii.. 
la lucru. In urma plugurilor, pe ma
lurile apelor muțeai e

nrinf

lirici a ex-

(Xjrmare din pag. I)

VASLUI^

JViț U'LLLHir*

„Act Venetian* 
de Cămin Petrescu. Regla : Gh. MI- 
JeUneanurStenografia : Eva Gyd-ffy. 
în dlstrlbuțlti: Liviu Mărtlnuș, Lari
sa Stase Murețan, Ion Pelrache, Ion 
Borst, Victoria Neamțu.

o TEATRUL TINERETULUI DIN 
PIATRA NEAMȚ anunță premiera : 
„Bună noapte nechemată* de AL T. 
Popescu. • " Regla : Monl Gheierter. 
Decoruri ■ ""arii. Vladimir Popov ; 
costuma i..'Gabriela Nazarie. Tn dis
tribuție. i.tComellu Dan Borcla, Mi
tică Popescu;’ Ioana Pavelescu.

® TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE tșl Inaugurează sta
giunea ; cu. premiera piesei „Adio, 
Majestalc r de AI. Voitîn. Regla: 
Petre Popescu. Decoruri : Mircea 
Matcabojl: costume : Edith Schranz 
Kunovits (14 octombrie).

Același teatru va prezenta „Som
nul rațiunii* de A. B. Vallejo. Regia 
șl scenografia : Liviu Ciulei.

o TEATRUL DE STAT DIN TUR
DA lșl inaugurează cea de-a 25-a 
stagiune a sa cu „Unchiul nostru din 
Jamaica* de Dan Tărchllă. Regla : 
C. Leoveahu. Decor șl costume : 
Cristina Udrea.

o TEATRUL DE STAT DIN 
SATU MARE șl-a Inaugurat stagiu
nea cu ; „Bună noapte nechemată” 
de Al. T.-Popescu.

Teatrjil de Stat dljj Tg. Slureș 
(secția română) a prezentai pe scena 
Palatului culturii piesa „Insula* de 
Mihail Sebastian. Regla aparține 
Iul Conslanlln Anatol șl scenografia 
Tul Romulus Pane®.

— Filarmonica de sta* „«ECJItGE 
ENESCTJ* pledează cv consec
vență pentru ciclurile camuralo, pe 
epoci, stiluri, cvuiiiijiJtui L Asta- 
seară se deschidă, osOct, 
pSchubert-Brutuns, 
muzicii camerale*. 
Aurellan-Octav Popa sl membri 
al Ansamblului stereofonic vor 
prezenta : „Cvintetul In si mlno- 
pentru clarinet șl cvarlet.de coar
de* de Brahms șl „Octetul in fa 
major* do Schubert

— La ATENEUL ROMAN, vineri. 
13 octombrie, ora 20, orchestra de 
cameră „București”, dirijata de Ion

i Voiai, ne propune «A ascultam : 
Vivaldi, Mozart, Enescu, Schubert.

— După deschiderea festivă din 5 
octombrie, cu formațiile reunite. 
Orchestra RADIOTELEVEarUNII, 
dirijata de Emanoll Elenescu. pro
pune primul concert ni acestei sta
giuni. Programul pare destul de 
Încărcat pentru o singură seară. 
Harpista franceză Martlnne GăUoi 
va Interpreta Concertul pentru 
harpă și orchestră de Paul Con- 
slantlnescu.

domeniu, un loc de frunte 
11 ocupă popularizarea, prin 
diferite forme — Iniilnlrl, 
cicluri de conferințe, schim
buri de experiență — a ce
lor mal bune rezultate ob
ținute' In ^producție, a me
todelor eficiente de muncă 
aplicate de minerii fruntași, 
a Inițiativelor înaintate caro 
urmăresc ■ sporirea contri
buției flecarei mine, fie
cărui miner, la realizarea 
nnel tot mal mari extracții 
de cărbune. LA PETRILA, 
de pildă, am asistat la o In
teresanta prezentare a unei 
cărți tehnice — „Executarea 
mlezia-ilor șl formelor prim 
Împușcare* — o adevărată 
dezbatere de producție ta 
cere au • participat șefii de 
brigăzi șl sectoare, menită 
să stabilească In mod con
cret care metodă dintre 
celo' prezentate In volumul 
respectiv poate fi aplicată 
cu maximă eficiență la mi
na Petrila... Este, de ase
menea, do remarcat faptul 
că se caută, In general, mo
dalități inedite, atractive. 
De pildă, ia dubul „Mine
rul* din Lupenl, Întrebarea 
Înscrisă pe afișul de la In
trare : „Ce știți despre ini
țiativa «Flecare Inginer șl 
tehnician să rezolve. In de
curs de un an, cel puțin o 
temă de cercetare știîntifi- 
că»“ -prefațează o serie În
treagă de acțiuni bine gin- 
dlte șl temeinic pregătite.

Toi In același scop — al 
contribuției, prin mijloace 
elt. mal „variate Ia stimula
rea procesului productiv — 
sint de amintit -șl unele ac
tivități cuIlural-artlsLlce, în
că puține la număr, dar con
stituind-un bun punct de

O realizare de 
,a programului a 
stkult-o, desigur, 
zentaren primei 
fonii aparțlnlnd 
Gustav Mahler

Dumltru 
AVAKIAN

.• r ț- : inimoși, 
tezle —----- ............—., — -----
dintre cele mai sugestive, ce pot să 
realizeze atunci cind sini îndrumați 
cu-grijă ;i dragoste de educatorii lor. 
De aceastd datd este rlndul „căută
torilor de comori* să 
intr-o primă ex
poziție națională, 
roadele unei ac
tivități neobosite 
de mai mulți ani. 
Și trebuie spus, 
de la bun început, 
câ ea nu-jl dez
minte deloc nu
mele : In expozi
ție sfat înmănun
cheate adeedra- 
te comori arheo
logice șl etnogra
fice, sule fi sute 
de piese de reală 
valoare științi
fică si culturală, 
numeroase uni
cate ce au slirnit uimirea specialiș
tilor. Slnt 
din epoca 
mente i' 
epocă „
secolul al XVIlI-lea, unelte din lemn 
;i fier, piese de port popular, a păr
tinind unor cunoscute vetre folclorice 
ale țării, podoabp fi obiecte ilus- 
trlnd străvechi dating fi obiceiuri 
populare etc. Ele au fost aduse 
alei din • cele aproape 4 C'X) da 
muzee ți puncte muzeistice șco
lare de pe întreg cuprinsul țârii, 
selecționate din miile de obiecte pre
zentate in expoziții județene, din su-

La Tg. Cărbuneșll a nviit loc, du
minică dimineață, solemnitatea de 
dezvelire a unul bust al lui Tudo- 
Arghezl. fiu al acestor plaiuri, care 
timp de 7 decenii a slujit scrisul ro
mânesc, dăruind culturii naționale 
creații literare care alcătuiesc o 
o vibrantă operâ străbătută de dra
goste pentru om și viață, jîustul, 
opera sculptorului Tudor Panall, a 
fost fixat in incinta liceului de cul
tură generală, căruia cu tițlva ani In 
urmă I s-a atribuit numele marelui 
poet

La solemnitate nu participat re- 
orezentanțl a! organelor locale de 
partid și de stat, al comitetului Ju
dețean de cultură șl educație socia
lista. personalități marcante nle vie
ții noastre culturale, cadre dldac- 

: tlce. elevi.. ' 
« Eillata Gorj a'Societății de științe.,» 
■ filologice a organizat un simpozion,! 
ț In ifcadrul »tar%ita:>Srp.f. unlv. dr. do

cent Alexandru Piru. prof. unlv. dr. * 
Gabriel Tepelea, prof. unlv. Gheor- 
ghe Bulgăr. Baruțiu Arghezl șî alțl 
participant! au. prezentat comunicări 
consacrate vieții și operei Iul Tudor

în... sens 
invers ?

Plnă de curînd, liniștea lo
cuitorilor municipiului Focșani 
era tulburată, mal ales noaptea, 
de șuieratul produs de expansia 
liberă a aburilor In centrala 

’ termică a CJE.I.L. Iată Insă că 
problema poluării mediului cu 
zgomote a fost rezolvată. La 
C.E.I.L. a fost Instalat atenua
torul de zgomot pentru expan- 
sll libere de abur șl gaze, de
numit „Sllens-Coandă", o recentă 
realizare a Institutului pentru 
creație științifică șl tehnică.

., ,;JI ■ ‘ '

Clubul tinerilor

eic prezinte. __ j da viituri, 
printre fundații
le noilor șantiere 
de , construcții, 
scotocind In pod 
prin Iada de ieș
ire a bunicii. 
Astfel. 'el învață 
sc privească cu 
atenție In Jurul 
lor, înțeleg ' cd 
monumentele na
turii, depozitele 
arheologice, o- 
blectele de mare 
preț prin măies
tria artei popu
lare trebuie des
cifrate ți ocro
tite, cercetate cu

grijă, semnalate speciallțtilor In ve
derea unor cercetări țtilnțlfice ri
guroase, pentru că toate laolaltă re
prezintă un inestimabil patrimoniu 
național.

Pentru toate aceste valori, pentru 
semnificația sa profund educativă, 
expoziția națională s pionierilor 
„Căutătorii de comori* — deschisă 
In sălile Muzeului de istorie a perti- 
duluf comunist,'a mișcării muncito
rești ți democratice din. România, 
se Inîcric ea una din Inițtativele no
tabile ale Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

• DAURIA, producție a studiouri
lor LENINFILM. Regia : Victor Tre- 
gubovlch Cu : A. Trusov, P. Seloho- 
nov, V. Kuznețova, V. Solomin, ,V. 
Stiskln, S. Golovina. Filmul urmă
rește destinele unor cazaci In anii 
revoluției — moment de cumpănă, 
căci pentru unii dintre el vechea 
mentalitate este greu depășită.

• ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER, producție a studiourilor en
gleze. Regla : Richard C. Saraplnn. 
In rolul principal : MARK LESTER.

• ELIBERAREA LUI L. B. JONES, 
producție a studiourilor din S.U.A. 
Regia : William Wyler. Cu : Lee J. 
Cobb, Anthony Zerbe, Lola Fnlana. 
O operă viguroasă, un zguduitor do
cument anllraslsL

o CINE CÎNTA NU ARE GINDURI 
RELE, producție a studiourilor Croa
ția film. Regia : Kreso Gollk. Come
die muzicală sntlrlzJnd moravurile 
mlc-burgheze din Zagrebul anilor 
1033.

Tn urma unei scri
sori care semnala gra
ve-abateri de-la—nor
mele de comori In 
unde, unități dlrtiGm- 
lova, comitetul execu
tiv oj consiliului popu
lar nionidpal ne-a 
răspuns următoarele : 
„La unitatea alimen
tară nr. 103, do lingă 
uzinele „Eledropu- 
tere“, unde s-a sesizat 
că la raionul de meze
luri sc dă lipsă la cin- 
tar die 10—20 gr., ■ 
(sbl. tu.), s-a constatat 
că ambele datare au-

rai lipsurile- semnala-.,reta-se-.lmpuno să ne 
‘ ■ oprim : Upsa.de-- «m-După, trecerea In re-, 

vLstă a._ sancțiunilor, 
alntem mal mult do
rit lămuriți !_

Șl, totuși, 
se mol conîirmâ 

ceva

tool din partea organi
zației de partid a coo
perativei șl a comite
tului orășenesc de 
partid asupra modulul 
In care se aplică nor
mele privind numirea 

. șl promovarea cadrelor
In domeniul comerțu
lui.

stagiari
Combinatul chimic din 

Tlrnfivenl și-a început activita
tea un club al tinerilor stagiari. 
In afară de discutarea urior 
S' 'eme de organizare a 

jiul liber, cel 45 de tineri 
erl, chimlștl, economiști șl 

Juriști, membri al clubului, 
și-au propus să rezolve o serie 
de teme de strictă specialitate. 
Primul subiect pus In discuție i 
compeULlvltatea produselor com- ■ 
blnalului. în viitor, vor fi in
vitați specialiști care să vor
bească despre ultimele noutăți 
In știință șl tehnică, despre 
metodele șl sursele de Infor
mare In problemele de specia
litate.

ARGEȘ

- Programul 1
17,33 Deschiderea emisiunii. Curs 

de limba franceză. Lecțin a 
S3-a.

18,eo Căminul... la Brașov.
IS.sa Atlas muzical romanesc, 

o Tcscanl. Județul Bacău, o 
posibilă „Academie muzicală'.

I5.M găptămtna In Imagini.
W..S0 tcoi de ceri.

'19,30 Telejurnal, a In cinstea ani
versării ItepubilcU — cronica 
mari! întreceri.

K.W Avanpremieră.

S3.M Reflector.
S3,so Moment folcloric.
10,S3 llomon foileton : „Contele de 

Monte Cristo* (IV) — după ro
manul cu același nume de 

. Alexandru Dumas.
11.30 Reportaj TV. Caratele hfiml-
St,ta sa Înțelegem muzica — ciclu 

de Inițiere muzicală prezentat 
de Leonard Bernstein. Uver
turi și prriudll.

8LM SI de ore. a Contraste în lu
mea capitalului.

33,03 Campionatul european de 
baschet feminin : ROMANIA— 
U.R.S.S. (repriza a n-a).
Programul 1 • .

Sffl.WS ,.sa rfdem eu... năzdrăvanii ri 
05,M GhlțeuL
S3,50 Sub cupola circului»
31,03 RomanHc-dub.
12.30 Cronica literară.

Autogarâ 
modernă

Pentru asigurarea unor con
diții mai bune de călătorie, în
treprinderea Interjudețeană da
transport Argeș a dat în folo
sință, la Clmpulung Muscel, o 
autogară modernă. Clădirea 
dispune de o sală de așteptară 
Încăpătoare, 4 case de bilete, o 
stație de radio de anunțare ■ 
curselor. O nouă autogară ase
mănătoare va fi construită șl la 
Curtea de Argeș.

Debut editorial
pornire pentru activitatea 
de viitor. Este vorba, de 
pildă, de unele spectacole 
do clntece și dansuri dedi
cate fruntașilor In produc
ție, cum a fost col organi
zat la Casa, de culturii din 
Uricani, sau de schimbul de 
experiență ce a avut loc la 
Vulcan, in cadrul căruia 
activiștii culturali din Valea 
Jiului șl-au prefigurat acti
vitatea de viilor in lumina 
noilor sarcini.

Dar o analiză aprofunda
tă, o estimare lucidă a Sfe
rei de cuprindere a activi
tăților pblitlco-cducatlve a- 
rată că, adesea, stadiul ela
borării planurilor, al pregă
tirilor generale In vederea 
unor acțiuni concrete n-a 
fost încă pretutindeni de
pășit

De pUdă, Ia Casa de cul
tură din Petroșani, directo
rul Vaslle Chlrculescu ne 
prezintă, râ acțiune concre
tă, realizarea unul... wndnj 
de opinie : ...Am tipărit un 
mare număr de chestionare. 
2 MO de cetățeni au răs
puns plnă acum testului. 
nostru. Pe baza acestor răs
punsuri ta întocmit un 
plan care,...*

Evident, activitatea aces
tei Instituții de cultură nu 
se rezumă Ia testul amintit. 
Dar. In aceasta perioadă, 
cind so pune problema unei 
îmbunătățiri imediate șl 
cind. in piua, se știe destul 
de limpede ce trebuie tăcut,- 
cheltuirea de eforturi pen
tru sondaje de opinie apare 
mai puțin Justificată. Am 
cercetat afișul casei de cul
tură în afară de Invitațiile 
la repetiții, activități de 
cerc șl reuniuni, n-nm vă
zut deck puține semne ale 
ailt de necesarului revlri-

acțiuni concrete n-a 
ncă pretutindeni de

meni. Dezbateri pe temele 
de stringentă Importanță «- 
conomlcă, pe teme politico- 
educative șl eiico-cetățe- 
neșLL acțiuni de populari
zare a noutăților tehnlco- 
ștllnțlflce, manifestări me
nite să sporească bagajul

NEA, de pildă, In ele- 
dubu-
■i nu 
.mi

nerilor, Iov. Aurel Hluscu, 
directorul duhului, no 
zenta ca pe o acțiune 
sebltă, nouă, eflriehtă

ganta clădire
Iul muncitoresc pus 
de mult la dispoziția

sala al să găsești, ca șt fl
eam, doar eițiva oameni*. 
Este, credem, evident, că o 
îmbunătățire substanțială a 
ac', ivită........

ȘI, Intr-adevăr, s-ar putea 
Întreba : La ctte dintre clu
burile minerești au fost or-

lunălătlre substanțială a ganlzale, In ultimele sâpta- 
vltațll polillco-culturale mini, programe noi ale brl- 

pre- de masă cere In primul găzllor artistice de agitație, 
deo- rind iantrenare» directă a axate pe sarcinile concrete 

___ _____ _ ____ ______________ _____ ___________ In- minerilor î raportul activist, 
cultural al cetățenilor nu a- tllnlrea programată, chiar cultural — public nu mal 
par declt sporadic pe afișul pentru seara aceea, Intre — —

și nu ca niște ne- tinerii din mină și minerii
, el ca fruntași C

în noua editură „Facla*, din 
Timisoara, a apărut volumul 
„Tralan Vuia — un pionier al 
aviației moderne* de ■ George 
LJpovan, colaborator șl biograf 
nl ilustrului savant. Această a- 
pariție, prilejuită de împlinirea 
a 100 de ani de la nașterea Iul 
Tralan Vuia, originar din Ba
nat,' marchează, totodată, debu
tul celei mai tinere edituri din 
țara noastră. în zilele urmă
toare editura „Fada” va trimite 
in librării noi volume,' printre 
caro : „Luceafărul* de Mihail 
Eminescu — ediție trilingvă (ro
mână, germană și maghiară), 
traducerea aparțlnlnd cunoscutu
lui scriitor șl tălmăcitor timișo
rean , Franjo Zoltan șl „Geneza 
ideilor estetice fn cultura ro
mânească” de cont dr. Ion 
Iliescu, de lă Universitatea din 
Timișoara.

ale căror programe nu 
mulțumesc, deși uneori gă
sești. pe afișele lor cite un 
nume răsunător do clnlăreț 
de muzică ușoară sau popu
lară*.

Desigur că Instituțiile 
centrale, artistice de toate 
genurile au datoria să țină 
scama de acesie Critici, să 
organizeze stagiuni de tur
nee corespunzătoare sub ra
port estetic șl educativ. 
Totodată, s-ar cere și o va
lorificare superioară a posi
bilităților locale. De pildă, 
bogata mișcare artistică de 
amatori din Valea Jiului (ia 
Urlcanh un singur exemplu, 
exista formații de toata ge
nurile) nu cunoașie încă o 
activitate permanentă ; . ce
naclul artiștilor plastici; 
dndva cunoscut In Întreaga 
țară prin valoroase partici
pări la expoziții naționale 
șt Interjudețcne, nu a fost 
astfel dirijat inrit să devină 
o veritabilă școală artisti
că a unul centru muncito
resc— Șl aprecieri asemă
nătoare se pof (ace și tn le
gătură cu contribuția adusă 
de Teatrul de «lat din Pe
troșani la viața spirituală 
?! cerințele artistice-e- 
ducatlve specifice acestei 
tone. Se impune, desigur, 
un sprijin accentual din 
partea (orarilor locale și 
centrale, din ' partea insil- 
luiulul de teatru și, în acc- 

rldlcată 
Ideo-

Insiltu- 
țlel, slrădanla el de a con
lucra cu dramaturgii pentru 
îmbogățirea repertoriului 
eu piese care să reflecle 
bogatul univers spiritual al 
minerilor, sil eroicei noastre 
clase muncitoare, In gene
ral. Iar problema poate fi

soluționată nu 
cred reprezentanții teatru
lui. prin mutarea Instituției 
intr-un nou forai, ti 
înnoirea stUuluJ de m 
a concepției de lucru.

*
Tn concluzie, ba poale 

spune că, la trei săptămlni 
de ta ini finirea de lucru 
a secretarului general oi 
porUduiul cu minerii VăM 
Jiului, este evident începu
tul unei reale 'mbimătățlrl 
a muncii polillcn-îdeotoglce 
șl cultural-educative de 
masă. Baza nvatertală esta 
folosită mal eficient, cadre 
in stare să răspundă unor 
exigențe sporite există. Iar 
din punct de vedere al con
cepției asupra activității se 
poate spune că dezideratul 
principal — orientarea tu
turor eforturilor tehnlco- 
șlilnțiriee, educative, nrlls- 
tlc-eulturale către țelul ma
jor pe care II reprezinți, în
deplinirea șl depășirea pla
nului de producție — a fost 
Ințeleâ.și InsușlL Ceea ce 
se cere acum este depăși
rea acelor manifestări care 
sa mal Intllnesc pe alocuri 
— de teoretizare prelungită, 
de exeeslvă elaborare a 
planurilor — șl trecerea la 
neintirzlaia generalizare o 
acțiunilor bune întreprinse 
plnă acum. Sarcinile Izvo- 
rile din Indicațiile secreta
rului general ml partidului 
alcătuiesc un complex uni
tar ?i liilerdepcudcut, care 
trebuie abordat ca atare, 
eu responsabilitate și exi
gență, In ișa fel Ințli pro
blemele să-șl găsctiscâ o 
cit mai grabnică rezolvare. 
Deziderat care presupune, 
desigur, organizare, opera
tivitate, un stil de muncă 
concret, eficient.

lzvarile din Intllniren secre
tarului general al partidu
lui cu minerii Văii Jiului 7 
Pe cita scene au fost pre
zentate recitaluri de poezia 
agitatorică, patriotică — 
mu. de pildă, ce s-a Intre-

trebuie să fie înțeles ca un 
raport între omul de pe sce
nă șl omul din sală, el ea

respectiv și nu ca nlș
tlvltățl de prim pian, _-----------------HH- -■ - •
unele adiacente. De pildă, Anghd Ștefănescu, care ur- unul de implicare, In egali 
sini puține și organizate In- mau să-și Împărtășească măsură, b ambilor termeni.

fruntași Cornel Munteanu și 
Anghel

termenL mu.

I

tlmplAtor dezbaterile de e- 
llcl, cu foaie că'acest mo
ment este cil se poale de 
prielnic luării In discuție 
— potrivit holAririlor Con
ferinței Naționale a parti
dului — a proiectului de

experiența de viață șl do „Dacă ni s-ar ti ipus nouă 
muncă. Excelentă Inițiativă, să-i Invităm personal pe U-
ls'urna! că despre ea nu 
știa; cu puțin Inainle do ora 
stabilită In program, nici 
ni’lCST...

_____------ „ „_______ r . Glnd l-am '.ntrebat pe — 
Norme ale vieții șl muncii doi mineri. îhipurlle tavl- 
_____ .„-o .,______________ tațEaJ clubului, asupra mo

dulul cum șl-au propus să 
vorbească In oadrul acelei 
Iniilnlrl. el ne-ati întrebat 
la rlndul lor : ^Care Lntll- 
nlre 7“

Cui folosesc oare aseme
nea praclld 7 „Nimănui, 
ne-a răspuns iov. Ion Vasi- 
le. mecanic ?ef la sectorul 
8 al minei Lonea. Nu ele, 
uneori clubul nostru pre
zintă activități atrăgătoare. 
Dar. fiind mnl totdeauna 
organizate fntimplălor. ni
meni nu ș’.ie de ele ?l In rit

comuniștilor, eticii sl echi
tății socialiste, concretizat 
la un șir de aspecte cum ar 
fi disciplina muncii, cinstea 
de miner, continuitatea In 
rlndul colectivului, atitudi
nea combativă in fata vre
unor greutăți ele.

Din păcate, șlnt cazuri 
cind asemenea manifestări, 
programate In mod special, 
din dorința binevenită de a 
se da un nou conținut șl 1.; 
nou ritm arfivilfițir cultural- 
educative, slnt organizate 
destul do formal. LA LO-

un

ncrl- la dub. îfirmau cel 
doi mineri, puteți ti siguri 
că sala ar fi fost acum r,e- 

“ " i acest tens, 
.............. Popescu, președin
tele Comitetului municipal 
pentru .-ultură jl educație 
socialistă, ne spunea : „Nu 
am reușit încă să creăm o 
unitele de concepție șl ac
țiune la toți lucrătorii noștri 
— directori de case de cul
tură. de cluburi, metodiștl. 
bibliotecari, Instructori ele. 
Trebuie să le Insuflam spi
ritul de organizare șl conti
nuitate. Izvorit lin convin
gerea că finalitatea întregii 
activități o constituie pro
ducția. crearea unul mediu 
spiritual prielnic Indepllni- 

"I planului de producție*.

protagoniștii seri'... irscăpâloare...” In 
m '.ntrebat pe eel tovi Ion Popescu

0»

prins pentru restructurarea 
afișului de turnee al Văii 
Jiului, pentru Îmbogățirea 
lut cu participări ale unor 
formații valoroase, a căror 
prezență printre mineri ta 
constituie, ea însăși, un 
«emn al îmbunătățirii acti
vității rulturnl-artlsiice 7

Despre acest ultim 
derat ne-au vorbit 
roși mineri, printre 
Vaslle Guran, Mlhal 
Nlstor Suciu. „Sa . __
ne-a spus unul dintre el, ștacheta exigențelor 
frumoasa tradiție ca. Valea loglce-artlsilce ale

Supermagazin 
sătesc

dezl-
nume- 

eare 
Pop și 
crease, lași timp, trebuie

Jiului să nu fie ocolită de 
marile teatre bucurcștene, 
de ansambluri prestigioase 
din întreaga țară. Din pă- 

• cate Insă. In ultima7 vreme 
ne vizitează mai mult for
mații — să zicem cu bună
voință — do mina a doua,.

Murgeai, localitate cu 
:tJve de urbanizare, a 
it In folosință un modern 

supermagazln. situat In perime
trul civic al așezării. El are o 
suprafață de peste TOT mp șl 
cuprinde numeroase raioane, In
tre care de textile. Incfillămin- 
6.0. confecții, tricotaje, produse 
agroallmentare. Pe lingă super- 
magazin funcționează sl o serie 
de unități prestatoare de servi
cii. După cum ne-a Informat 
tovarășul Vaslle Vierii. pre
ședintele U.J.C.C.. cumpărătorii 
au acces liber Ia flecare raft. 
Iar desfacerea mărfurilor 
tace prin autoservire.

cvarlet.de
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Cronica

® JIUL — DINAMO 2—1 (1—0). Au marcat : 
Rosznai (mln 31) și-Ion Gabriel (mln 74) ; respectiv

reprezentantul pcr- 
_____ : ” „ ■ ! 

Unite pentru Dezvoltare 
! persoane oli-

Intr-un 
pe Ion

rircum-.

• ȘPORT • ■SRORT ®^PORT>^PORT_^ȘPORT3®£SPpilT o SPORT e SPORî e SPORT? « SPORT

Finala „Cupei Davis'
Duminică seara , a sosit In Capi

tală ministrul economiei din Iran, 
dr, Hushang Ansary. care va parti
cipa la cea de-a VITI-a sesiune a 
Comisiei mixte ministeriale ro’mâno- 
iranlene.

Pe aeroportul Otopeni. ministrul 
iranian a fost intlmplnat. de Ion Pă- 

’•* ji Ir'w< " ’*

ian. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, tnlnisirul comerțului exte
rior, șl de alte persoane oficiale. Au 
fost de față Sadegh Sadrieh, amba
sadorul Iranului In5 București, și elfi 
membri al ambasadei.

REZULTATE TEHNICE
e F.a ARGEȘ — PETROLUL 3—0 (2—0). Au mir, 

cat : Trol (min 18), Dobrln (mln 20), Radu (min 54).
e SPORTUL STUDENȚESC — U.T.A. 1—1 (0—1). . 

Au marcat : Axente (mln 16 șl 75), Broșovschl (mln 
62), Condruc (mln 76) ; respectiv — Sandu Mircea 
(mln 58).
’ • JIUL — DINAMO 2—1 (1—0). 
r ■ ; ■ \ ....................
— Sioencscu (min 63).

o S.C. BACAU — FARUL 2—0 (I—0). Au'mar
cat : Derubrovslri (mln 31) șl Băluță (min 69).

• CJF.R. CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ 3—1 (0—1). 
Au marcat/: Lupa (min 62). Vișan (mln 69), Adam 
(min 73) ; respectiv — Nagy (min 36). _

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — UNIVERSI
TATEA CLUJ,3—0 (3—0). Au marcat : Mar cu (mln 
2D), Deselnleu (mln 41), Oblemcnco (mln 60).

o STEAUA — C.S.M. REȘIȚA 1—0 (1—0). Autorul 
golurilor : Năstase (min 27, 73, 79, 83).

o STEAGUL ROȘU — RAPID 1—0 (1—0). A mar
cat I’cșcaru (m!n 15).

După etapa precedentă, cu multe 
surprize — aceasta, In .măsura in 

..„.care slntem dispuși să considerăm 
victoriile pe terenuri străine drept 
surprize — a urmat, ieri, o revenire 
la starea normală, echipele gazde 
clștlgind nu mai puțin de 14 din cele 
16 puncte puse In joc.

Intr-un fel, a reintrat In normal șl 
ttnăra formație ploleștcană Petrolul, 
ieri învinsă la scor de către campio
nii de la F.C. Argeș. Astfel, după 
șase etape nu mal există nici o 
echipă neînvinsă In întreaga divizie 
A — o dovadă atlt a echilibrului de. 
forțe, rit șl; a inexistenței in cam
pionatul nostru a unul „11“ puternic 
și constant Acum avem in frunte’o 
altă echipă, Steagul roșu din Bra
șov, tn timp ce fostul lider, Petrolul,! 
va Juca șl tn etapa următoare un 
nou meci in deplasare, la București, 
cu Rapid, învinsa de ieri a brașove
nilor. Rapid, adică singura formație 
ce n-a marcat Încă o victorie în pre
zenta ediție a camplonatuluL..

De fapt, Steagul roșu se numește 
astăzi fruntașă a clasamentului nu
mai datorită excepționalului său go-

STEAGUL ROȘU 
S.C. BACAU 
CF.R. CLUJ 
JIUL 
PETROLUL 
STEAUA 
DINAMO
U. CRAIOVA 
FARUL 
F.C. ARGEȘ 
U.T.A.
U. CLUJ 
A.S.A.
C.S.M. REȘIȚA 
SPORTUL STUD 
RAPID

1
2
2
1

10— 5
7— 3

10— 8
4—4 

12— 5
11— 9 7
-- — j

7
6

13—12
5— 8

12— 7
8—10
0—15

13— 13
5—12
8—15
2— S

ETAPA VIITOARE
Dlnamo — Steagul roșu, Jiul — C.F.H 

Cluj, Rapid — Petrolul, S. C. Bacău-’— 
Steaua, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș, 
Farul — Universitatea Craiova, Universi
tatea Cluj — Sportul studențesc, U.T.A. — 
C.S.M. Reșița.

taveraj (9—1 ■) fiindcă, In privința tatlv al României 1 Să fie oare o 
numărului de puncte (8), mal avem relație fntimplătoare Intre aceea' că 
de-a tace cu Încă™ pairu lideri (Pe- Viorel Năstase a marcat 'Ieri patrude-a tace cu Încă™ pairu lideri (Pe- Viorel Năstase a marcat ieri patru 
trolul, S. C. Bacău, C.F.R. Cluj șl puncte șl (aptul că antrenorii "de la

SteauaJlul) ! O adevărată familie ! Ținlnd 
seama țl de celelalte formalii aflate 
in imediata vecinătate a acestui plu
ton, observăm că pentru viitoarea 
etapă ne-au fost pregătite dteva 
derbiurl (Dlnamo — Steagul roșu, 
S. C. Bacău — Steaua, Forul — Uni
versitatea Craiova) prilejuri de ani
mație pentru sezonul fotbalistic de 
toamnă..

Dintre Intlmplărlle duminicii vom 
remarca Încheierea caruselului : Di
namo n învins pe U.T.A., Sportul 
sâudșnțcsc pa Dlnamo, iar U.T.A. pe 
studenții bucureșlenl ; vom remarca 
pe Jiul care le-a învins,’succesiv, șl 
pe U.T.A. șl pe Dinamo ; vom re
marca, de asemenea, faptul rar, al 
marcării a patru goluri, Intr-un sin
gur meci, de către unul șl același 
Înaintaș; Numele Iul nu constituie o 
noutate absolută. Șo cheamă Năstase 
(Viorel); iar, cu exact un an In urmă, 
pe dr.d n-avea Încă Împliniți cel 18 
ani, figura pe lista lotului reprezen-

s-au deda, fn sflrșit, s§-I a- 
tribuie — pentru prima dată I — pos
tul de alacartț central stingă ?

Valcrlu MIRONESCU

Vremea nu-șl dez
minte .ta aceste zile 
„aversiunea” pentru 
sportul în aer liber,, 
deci™ șl pentru tenis. 
Plnă spre 'după-amia- 
ză, staibăiă nu a 
plouai, dar frigul șl 
rafalele de vini au fost 
resimțite din plin. Mal 
ales de protagoniștii 
finalei „Cupei Davis", 
a căror preocupare In __________ ________
■acesie zile ce preced din void, înțelegeai că 
mnrea confruntare este — ----------- *
de a se antrena intens 
In condiții cil mal a- 
proplate de cele ofi
ciale. - ’
resc să se acomodeze 
cit mal mult cu tere
nurile de la „Progre
sul", Inclusiv cu cel, 
central. l-am văzut 
către amiază, echlm- 
blnd mingi 
ritm Intens, .
Tiriac șl pa sparing- 
partenerul" de ' 
stanță, cehoslovacul 
Jan Kuknl. Mult apre
ciatul nostru tenfc- 
man. serios concentrat 

'asupra jocului, reținea 
parcă din zbor cite o 

, recomandare a căpita
nului echipei. ȘL 
Georgescu, aflat Ia 
marginea terenului In-

tr-o continuă mișcare Năstase, la primul Jor 
(pentru încălzire) deși schimb™ de /impresii 
era Îmbrăcat™ ca in șt de pronosticuri, pe 
plină lamă. De la an- aeroportul Otopeni) 
trenamenl n-a lipsit— 
nici nu se putea 1 — 
nici Iile Năstase. Vă- 
zindu-1 cit de ușor a- 
leargă, cit de simplu șl 
precis lovește mingea, 
Ia serviciu, la primire, 
ca șl In timpul 
nesfirșitelor schimburi

schimb™ de / impresii 
și, do pronosticuri, pe

„punctul nodal", punc
tul decisiv al victoriei - 
sau infringeril. Tom 
Gorman șl ceilalți co
legi participă la fel do 
activ la antrenament, 
uneori chiar Dennis 
Ralston, căpitanul, si 
antrenorul echipei, pu
ne mina po rachetă.

*
De astăzi, mai sînt 

patru zile plnă la ln- 

d!ale“ a „Cupei 'Da
vis”. Echipele și ama
torii de tenis din toată 
lumea Încep (dacă, riu 
nu inceput Încă:..) nu
mărătoarea inversă, e- 
moțille șl nerăbdarea 
generala crescind, am

are toate motivele să 
fie optimist cu privlro 
la soarta „Salallcrel"...

e oe cete oti- Echipa americană
Tenlsmnnil -.do- și-a făcut intrarea pa ceperea „finalei mon 

icrerii la ora. progra- ' " " '
mată pentru antrena
ment, sub aplauzele — 
datorie'de gazde ! —
ale dtorva spectatori 
ocazionau. Stan Smiih 
l-a nvut In apropiere, 
coleg In aceeași Ju- _______ __ ______ ,
mălaie de teren, pe zice, invers proporțlo- 
Erik Van Dillen. Cei nai cu numărul b de 
doi, formlnd un cuplu zile — mereu mai pu- 
reduiabll de mal mul- ține — plnă Ia pruna 
tă vreme, Încearcă a- partidă ■ oficială. Am 
cum să se acomodeze putea spune insă că 
pentru noile condiții încrederea noastră.- a 
date. Proba de dublu tuturor, se află șl .ea 
poate însemna pentru Intr-un raport asemă- 
âmbele tabere (așa cel nător™ 
puțin au lăsat să se în
țeleagă și Smith, și

IțrtisL'-.'n
Duminică a sosit la București Mo

hamed Mill, secrcsiar general al Uniu
nii Internaționale de Telecomunicații, 
instituție specializată a O.N.U., care 
va f ăcu o vizită oficială in țara noas
tră, la Invitația Ministerului Trans
porturilor și Teieoomuntaaț Iilor.

Pe aeroportul Otopeni oaspetele 
fost In timpi nat de Gheorgho Atri.n 
șeful Dejpartamcntului poștelor și 
le comunicațiilor, Sayed Abbas C

(Agerpres)

heorgha Afarinei,
.1 tc- 

____ . .bbas. Che- 
did, directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. la București, Alexan
der H. Rotival, reprezentantul per
manent ia București al Programului 
Națiunilor Unite pe: 
(P.N.U.D.), șj do site 
ctaJe.

■ *
Duminică a părăsii Capitala Au

gusto Fortl, șeful Diviziei cooperării 
Internaționale In domeniul cercetării 
științifice a U.N.E.S.C.O., caro ne-a 
vizitat tara la invitația Ministerului 
Educației șl Invățămintulul.

In timpul șederii in România 
oaspetele a avut convorbiri cu Mircea 
Mallța, ministrul educației șl Lnvăță- 
mintulul, Valentin Llpatli, ambasa
dor, directorul relațiilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe, și

George Ciucu, rectorul Universității 
din București. Augusto Fortl a vizi
tat, do asemenea, unele instituții |il- 
ințif’M și de învățhmJnt superior.

* ■ x
La Casa prieteniei rotnăno-sovle- 

tlce din Cluj a avut loc duminică o 
lntllnlre a' cititorilor revistei Ilus
trate „Uniunea Sovietică" cu dele
gația de ziariști sovietici. In aceeași 
zi a avut loc vernisajul .unei, expo
ziții de fotografii infăilșlnd aspecte 
din viața și munca poporului «o- 
v!el!c- ■

Manifestările Închinata mileniului 
municipiului Salu-Mare s-au Înche
iat duminică 8 octombrie —. ziua In 
care primul document atestă existen
ța acestui oraș. Dimineața a avut toc 
o sesiune jubiliară a consiliului 
popular municipal. După-amlază, ,1a 
Teatrul de Nord din" ioenlllate a fost 
prezentat spectacolul de sunet șl lu
mină „Zare de țară, inimă de țară, 
Sătmar — cetate milenară", Închinat 
.aceluiași eveniment, iar in centrul 
orașului s-a desfășurat carnavalul 
mileniului.

(Agerpres)

DIVIZIA B

li

I. D.

Ziarele de Ieri iblică o serie

CÎTEVA RÎNDURI

AUTOMOBILISM

mașini) Eugen lo- 
(BucurejU), FI. Mo- 
Puiu Aurel (Brasov).

de polo : Dinamo — Rapid (stingă —

Seria L Politehnica Iași — Gloria 
Buzău 1—0, Știința Bacău — Metalul 
Plopeni 1—1, Metalul București — 
Progresul București 1—0, Chimia Bm. 
VUcea — Progresul Brăila 4—0,- Du
nărea _ GturgSuJ^''geahlăui‘*yi>țâtfâ 
Neamț 2—O,'ifffiăță
Pașcani 2—1, C.S. Tirgovlște — S.N. 
Oltenița 0—0, Politehnica Galați — 
F.C. Galați 0—1.

In clasament, după opl etape, con
duce Politehnica Iași (15 p). Pe locul 
doi — Metalul București (li p).

-.Scria a II-a. Metrom Brașov — 
Olimpia Salu-Mare 1—0, Gloria Bis
trița — Minerul Bala Maro 1—0, O- 
llmpia Oradea — F.C. Bihor 1—2, Mi
nerul Anina — C.F.R. Arad 1—0, Po- ...... _ .. ... .. _. _IM ihvlus ___ . . iba jt—-u rtf

• litehnfca Tim|șoSH»^‘rCFJRL,w4WJ"T’• 
șoșra, 2—0, Metalurgistul" Cugfr-e-- 
Corvlnul Hunedoara ' 1—0, Metalul 
Dnobeta Turnîi-Severin — Electropu- 
tere Craiova 3—1, Chimia Făgăraș — 
C.S.M. Sibiu 3—0.

După opt etape, aceiași lider — 
Politehnica Timișoara (13 p). Pe lo
cul doi, — F.C. Bihor (10 p).

Reîntîlnirea cu rugbiștii români

apreciată de publicul englez

CORESPONDENTĂ TELEFONICA DIN LONDRA

Echipa repre
zentativă de rugbi 
a României — 
vlzltlnd Anglia 
după o absență 
de. mal mulțl ani 
— a lăsat o Im
presie deosebită 
miilor de specta
tori prezenți po

stadionul din Redruth. Intilnlrea cu 
selecționata comitatului Cornwall — 
dștlgată, cum se știe, de rugbiștji ro
mâni cu 18—3 — a constituit etapa 
de debut in turneul ce-1 Întreprind 
în Anglia. Trebuie spus că sportivii 
români au izbutit aă se impună In 
fața valoroșilor tor adversari încă 
de la început, prlntr-un joc frumos, 
cursiv, bine orientat tactic (mă re
fer în special la repriza secundă).

Succesul acesta este de subliniat 
In mod deosebit șl din mal multe mo
tive. In primul rlnd avem tn vedere 
faptul că a fost vorba de un adversar 
redutabil, reprezentant âl rugbiului 
britanic, al cărui înalt nivel tehnic șl 
Slacular este recunoscut prolutin- 

. în al doilea'rlnd, trebuie men
ționat că in comitatul Cornwall din 
sud-vcstul Anglie! rugbiul constituie 
sportul numărul 1. Ca o recunoaștere 
a cnlltfițllor rugbiului din Cornwall, 
aproape nu există formație din Aus
tralia sau Africa de Sud care, In ca
drul turneelor lor In Anglia, să. nu se 
lntUnească cu echipe din acest comi
tat In sflrșit, se cuvine citat Încă un 
factor. Selecționata Cornwall avea de 
„jucat“ o carte mare In partida cu 
lotul nostru reprezentativ român : 
oompononțll el căutau să-și arate în
tregul talent șt capacitatea de joc, 
pentru că In tribunele stadionului a- 
slstau personalități din federația en
gleză de rugbi, care efectuează selec
ția pentru naționala Angliei. Deocnm-

dată, printre cel aleși figurează doi 
Jucători din Cornwall — xTummcr și 
btevans, deveniți titulari ai echipai 
naționale britanice.

înaintea meciului, ziarul „Guar
dian" a publicat o cronică In care 
sublinia că acoaslâ lntllnire „va cons
titui un bun prilej pentru ca să se 
poată judeca forța rugoiului româ
nesc". Aceiași ziar avea să scrie după 
aceea : „Esto păcat că românii so a- 
fiâ la noi pentru un timp așa de 
scurt"™

Ziarele de teri publică’ o serie do 
comentarii. „Sunday Times* scrie că 
echipa română a oferit „un spectacol 
Impresionant", mențlohlnd ■ că „ro
mânii au „viteză și dexteritate*. La 
rindul său, „Observer" notează : rug- 
biștlî români au „un stil de joc pro
priu. Ei nu șe tem să paseze nici sub 
cea mnl mare presiune™ El> dnu im
presia că olnt" in permanență in po
sesia mingii*. După ce descria fazele 
de joc din care au marcat oaspeții, 
comentatorul adaugă : „Este greu 
să-țl amintești ce a reușit ^Corn
wall* in acest meci. Poate doar do 
Incâpățlnnrea cu care s-a opus româ
nilor. „Cornwall — scrie în Încheie
re „Observer" — a pierdut' meciul. 
Stevens a avut o zi bună, deși echipa 
&a'a fost lnfrlntă. Winnnn a. reușit u- 
nele lucruri frumoase, iar Plummer a 
făcut tot ce a putut, dur cu foarte 
puțin succes". Din echipa română 
ziarul evidențiază pe Rășcanu. Bariu, 
Posiolache, Dragomlrescu, Nlea șl 
Durbac.

Miercuri, In Devonport, lotul re
prezentativ român va lntllnl In noc- ■ 
turnă o selecționată n comitatelor 
Devon șl Cornwall, iar. slmMlă la 
Torquay, selecționata comitatului 
Devon.

Nlcolae PLOPEANU

O Raliul... cîștigâtorilor
Un interesant concurs automobilis

tic urmează să aibă loc la sfirșilul 
săptămlnli viitoare (21 și 22 octom
brie). Ineditul cursei constă In faptul 
că la start vor fi admiși doar clști- 
gfttorli de automobile la Loto-Prono- 
sport. Firește, este vorba do un raliu 
al începătorilor. Tn prima sa parte, 
raliul are traseej de nșa-zisă concen
trare turistică, aulomoblllștll — por
nind din șapte orașe diferite : Bucu
rești, Cluj, Craiova, Constanța, Iași, 
Suceava, Timișoara — urmind a se 
lntllnl la Sibiu, după ce au parcurs 
un itinerar prestabilit. Etapa a II-a, 
cu caracter sportiv, are un traseu co-, 
mun : Sibiu — Călimfineșil— RJmnl- 
cM-VHcea r- Pitești — Găeșll — 
București ; pe parcurs șl la finele lui

noaslrâ : o Cuplul nord-omerican Stan 
Van Dillen, la antrenament pe terenul

In fotocronica
Smith — Erik . v..,w,,, ,w w„„oun,«,iii pa icicnui
„Progresul* (fotografia do sus), o Moment din derbiul 
campionatului
sus). • O probâ spectaculoasă a campionatelor de tir 
— talere aruncate din turn (foto stingă), o Pluionul esie 
încă strlns,.finișul va urma. Ieri, pe stadionul „Republicii*, 
proba de 800 m din cadrul Dincmoviadei inlemafionale 

de atletism, (foto jos)

Manifestări cu prilejulSz
Zilei petrolistului"

tural din Suplacu de Barcău o-a 
sărbătorit, Intr-un cadru festiv,:;BZlua 
petrolistului". Cu acest prilej, ihg. 
Dumitru Alecu, directorul Schelei, a 
Înfățișai succesele lnreaistrnte“de’‘pe- 
troliștll bihoreni, subliniind 'preocu
parea lor pentru Îndeplinirea 'dn'd- 
nalului Înainte de termen. B-lgeda 
artistică de agitație a rafinăriei“ Cri- 
țana" șl formații artistice 'dln’Max- 
ghlta și comunele Învecinate au pre
zentat un bogat program artistic. Ma
nifestarea s-a Încheiat cu tradiționa
lul „bal nl petroliștilor".

1’
țițeiului Tg. 

, ...____ II ’l-'.ra desfășurată
,do la începutul anului șl plnă acum 
au depășit In mod substanțial preve
derile planului de producție, reall- 
zind, Intre altele, beneficii peste plan 
cifrate la 0,5 milioane lei, au săr? 
h fi torit duminică „Ziua petrolistului* 
prin variate manifestări. j

La schela Țiclcnl, la sectorul de 
..exploatare Busiuchini, la sectorul 
Collbași au fost prezentate expuneri 
^despre semnificația acestui evenl- 

j’e’meîit,I'--Sîibli:-rliridiji.,’e grija deosebită 
cu care, partidul 41 înconjoară pe pe
troliști, detașament. de nădejde al 
clasei muncitoare. I

Pe. stadionul din Tg. Jiu a fost ar- 
ganlzată o atractivă duminică cul- 
taral-sportlvă.

■ ‘ ‘ '' * ' r '

Casele de cultură din Ploiești, 
CImpina, Tirgovlște ți GăeștI au 
găzduit duminică spectacole cultural- 
dlstractlve dedicate „Zilei petrolistu
lui". In fața miilor :de petroliști și a 
familiilor lor și-au dat concursul 

, formații artistice de nrnatori locale. 
Asemenea manifestări aonsacrale „Zi
lei petroliștii lui" au mal avut toc ia 
cluburile din Bălcol, Berce, Bctfdcști, 
Titu, Moroni șl din alte schele din 
județele Prahova,. Dîmbovița și Bu
zău.

In aceeași zi, pe terenurile de sport 
ți in sălile de gimnastică s-au des
fășurat finalele competițiilor sportive 
dotate cu „Cupa petrolistelul".

*
In prezența a sute de-petroliști de 

Ia rafinăria „Crițam" și de la 
Schela de extracție, la căminul cul-

Centenarul 
Traian Vuia

TIMIȘOARA, (corespondentul „Sdn- 
teii“, Cezar Ioana). — Duminică a-au 
Încheiat manifestările culturale șl 
®y Ințitlee organizate In Județul Ti
miș cu prilejul Împlinirii a 109 de 
ani de la nașterea marelui savant ro
mân de renume mondial, Troian Vuia, 

«fiu al acestor meleaguri. în pre
zența tovarășului Mlhnl Telescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., prcsedinielo 
consiliului popular județean, șl a al
tor reprezentanți al organelor Jude
țene de partid $1 de stat, ia Surduc, 
— satul aatai al Rentalului Inventa
tor și In cmr.upg care astăzi ii 
poartă numele au avut loc festivită
țile de dezvelire a unei plăci memo
riale șl a uhul’bust, operă a sculpto- 
rițcl timișorene Ina Popescu. A ur
mat o adunare populară la rare au 
luat parte jude ale iul Traian Vuia, 
oameni de știință șl cultură, generai! 
Si ofițeri superiori, numeroși locui
tori a! comunei și din Împrejurimi. 
Personalitatea plonleruiul aviației 
românești șl mondiale a fost evo-: 
cală de Vacile Dăju, prim-vicepre- 
ședlnțe al Consfltulu! popular, al ju
dețului Timiș, ton Grecu. secreta
rul comitetului comunal de partid, 
Manzur Pairlchl, nepot al Iul Tralan 
Vuia, șl general mator'Dumjtru Pniu. 
în noul cămin cultural inaugurai tot 
în cursul zRel de> duminică, lăcaș 
care adăpostește șl o expoziție per
manentă închinată vieții șl activită
ții lui Traian Vuia, a avut loc apoi 
un spectacol festiv susținut de ar
tiști amatori din localitate. După-a- 
fnlază s-a desfășurat o mare serbare 
dmpenească, la care și-au dat con
cursul formații artistice din comu
nele Troian Vuia, Sintești. Mănăștur, 
Făget și din orașele Lugoj șl 'Timi
șoara. ' ’

PetroilștU Grupului Industrial pen
tru foraj șl extracție a țițeiului Tg. 
Jiu,. care, prin activitatea desfășurată 

. ‘/ i
depășit In mod substanțial preve
de planului de producție, reall-

...................eneficli peste plin 
ane lei, au r.ăr-

LA ÎNTREPRINDEREA 
„IZA" DIN VIȘEU 

DE SUS

se vor disputa două probe speciale : 
viteză (lansat) pe un kilometru șl 
lndemlnnro (slalom printre popice). 

Raliul automobilistic al clștlgâtori- 
lor la Loio-Pronosport va avea un 
clasament general și un clasament 
pe clase. Tuturor parUcipanțllor li 
se acordă o primă de start, A.S. Loto-’ 
Pronosport asiguri ndu-le și cazarea 
Ia Sibiu șl București. Premii In bani 
(pentru primele cinci locuri in cla
samentul general șl primele trei 
locuri in clasamentele pe clase) șl 
alte premii In obiecte vor răsplăti po 
pel mai merituoși.

Organizatorii — A.S. Loio-Prono
sport și Automobil Clubul Român — 
no-au comunicat că amănunte pen
tru înscrierea șl participarea Ta aceșt 
raliu aulomobnisllc pot fi luate, plnâ 
la 15 octombrie, de La flllalelo'A.C.R. 
din București, Cluj. Constanța, Cra
iova, Iași, Suceava șl Timișoara.

X ® „Feleac" 72
Aproximativ 25 COO de spectatori au 

asistat ieri dlmlrțeață la una dintre 
cele' mal spectaculoase curse auțo- 
moblllsUce (viteză In coastă) pe tra? 
seul ctisiosoiî de pe Dealul Fetescu
lui de lingă Cluj. In duda timpului 
ploios, Întrecerile s-au desfășurat In 
bune condiții. Atlt In cursa Inter
națională (cu participarea unor pMoți 
din R.F. a Germaniei, Italiei, Aus
triei șl României) cit șl In cursa in
ternă (finală a campionatelor națio- , 
nule) mediile orare șl virtuozitatea 
„atacării" virajelor ou lăsat o bună 
Impresie publicului spectator.

în cursa internațională, po primele 
3 locuri : J. Kdller (R.F.G.), L. Ino
cent! (Italia). Fl. Morose (Româ
nia), tar în cea cu caracter Intern (la 
start — 80 do 
neseu-Crlstea 
rase (Pitești),

întreprinderea de Industrie ( 
Ideală „IZA* din Vjș<ni'î'da [ 
Sus cunoaște o continuă dezvol- 1 
tare. între altele, aici a intrat l 
In producție o nouă hală, inzes- J 
trată cu mașini și utilaje mo- i 
deme. de mare productivitate, J 
In caro prlcepuțli meșteri locali l 
metamorfozează lemnul In sor- i 
limente do mobilă cu caracte- 1 
rlstlcl funcționale mull apre- 1 
ciale de cumpărători. J

— Dotarea tehnică a secției, l 
Iscusința și hămlda cu care iu- i 
crează oamenii au creat pre- J 
misa certe ca producția de mo- l 
bilă, ca șl diversificarea sorti- / 
montelor, sfi se dubleze față de \ 
anul trecut — ne-a spus tova- j 
râsul Gheorghe Canluca, dlrec- 1 
torul întreprinderii. In prezent, ;.-l 
in unitatea noastră se execută ) 
circa 20 de produse din,lemn șl l 
Înlocuitori. ‘ Conducerea" Intre- 
prinderii a luat măsuri In, vede-,. V 
rea perfecționării activității de U 
concepție șl proiectare, ca ‘ și de’ J 
prezentare n noilor tipuri de ' A 
mobilă. în acest sens s-a in- i 
ființat un colectiv de creație. ) 
compus din cel moi p'rțcepuțî ( 
muncitori, maiștri șl specialiști .' 
din Întreprindere, care a reali- y, 
ral plnă acum zece noi tipuri 'T 
de produse. între acestea,.. se. .} 
remarcă garnitura de bucătărie j 
„Clara”, premiată la cel de-af ‘T 
6-lea Tlrg de mostre ‘ d<? ,."14,1 1 
București, camera combiniuA 
„Vișeu“. garniturile de bucătă
rie „Prislop* și „Universal", “ ' 
canapelele extensibile, diilapu- ’ 
rlle suspendate șl altele. Iritru- 
clt In anul viitor producția sec
torului lemn va crește cu a- 
proape 20 In sută, s-au luai, mă
suri de calificare a 116 Umplarl 1 
prin cursuri de calificare și 
ucenicie la locul de muncă. ‘, 

în întrecerea socialistă desfă
șurată In cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamării ' 
republicii, colectivul întreprin
derii „I.Z.A.- ș!-a realizat deja

la sfîrșltul acestuj, an, cele 600 
unități Industriale șl prestatoa
re de servicii din județul Ba
cău vor produce'de 4,3 ori mal 
multe bunuri de consum declt 
In 1963. în acest scop vor tl 
Înființate 20 de noi unități de 
tricotaje, croitorie, ateliere pen
tru reparat televizoare șl obiec
te de uz casnic, precum șl sec
ții de construcții care să exe
cute toate obiectivele de in
vestiții cuprinse tn planul co
munelor. O dată c".î acestea 
vor fi asigurate spuțjl de pro
ducție corespunzătoare pentru 
unitățile existente. La Dâmle- 
neștl. Blidari,' Ghlmeș au fost 
sate de curlnd In folosință no! 
hale de producție, iar la Ilă- 
calclunl șl Podul , Turcului se 
înalță mlcrocompîgxc moderne, 
care vor adăposti diferite ate
liere. Spații de producție ase
mănătoare vor fi ■construite șl 
In comunele Heleglu, Sascut, 
Fillpenl, Ștefan cel Mare. Dăr- 
măneștl. Intrarea în producție 
înainte de termen a tuturor’a- 
cestor obiective, ca și hărnicia 
oamenilor vor contribui la In- 
depllnlren angajamentului luat 
do lucrătorii din cooperația Ju
dețului Bacău de a realiza sar
cinile ce le revin pontru ac
tualul dndnal tn numai 4 ani 
șl 3 luni,

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

IN SATELE JUDEȚULUI BACĂU

Noi unități prestatoare de servicii
La CJeja, Dealul Morii, Be-

reștl-Blstrița, Ttrgu Trotgș, 
Heiegta, Orbenl șl în alte 62 
de sate și comune din județul 
Bacău' au fost Înființate,- In a- 
eest ar., noi unități industriale 
șl prestatoare de servicii ale 
cooperației de constau. Astăzi, 
tn toate -localitățile Județului se 
găsesc secții de tricotaje, croi
torie, clsmărle, ateliere de re
parat obiecte de uz. casnic, sec
ții de construcții etc. La Dăr- 
măneștl, AgSși Făget, Sa&qut, 
Răcăcluni șl In alte centre de 
comune, cu perspective de. ur
banizare, au tost concentrate 
cile 15—40 de , asemenea uni
tăți. Pe lingă satisfacerea ce
rințelor mereu cresclnde ale 
populației, ele tșl aduc o con
tribuție tot mai mare la com
pletarea fondului de marfă 
pentru unitățile comerciale. To
varășul Constantin Anton, di
rector In cadrul UJ.C.C., ne 
spunea că, de la Începutul a- 
nulut și plnfl acum, nu fost 
realizate, peste plan, confecții, 
tricotaje, blănuri, mobilă șl alte 
nro'du&e In valoare de 2 377 0©0 
JeL Față de aceeași perioadă 
a anului trecut au foșt |oro- 
diise in plus mărfuri In va
loare de 5 2110'00 leL-Confecțiile, 
realizate astăzi In ateilerele de 
producție din comunele Ar- 
deoanl. Livezi, Ciejn, Răcăcluni 
șl Ștefan cel Mare slnt cu
noscute șl apreciate nu numai 
în țară, ci și peste hotare. Pină

Vaslle GAF1ONE «-.ș 
corespondentei „ScinleiiYT

LAS PALMAS. — La 10 octombrie, 
în orașul Las Palmas, echipa Si3®- 
nlei va lntllnl formația Iugoslaviei in 
cadrul preliminariilor C. M. Federa
ția iugoslavă de fotbal o anunțat ofi
cial că Înaintea partidei va cere un 
control nnil-doplng pentru Jucătorii 
săi. cn măsură de precauție, fnlrucll 
presa italiană acuză faptul că jucă
torii echipei A.C. Torino au fost 
„drbgnțl” cu somnifere la hotelul din 
Laa Palmas, unde au fost cazați 
înaintea meciului pentru „Cupa 
UEFA“, meci pierdut cu 4—0 (!) In 
fața echipei Las Palmas. MONT
REAL. — Canadianul Philipp-o Lalu- 
lippc, In virală de 52 de ani, și-a 
corectat propriul record mondial in 
proba de_. marș fără Întrerupere. El

a parcurs distanța do 3OT mile 
(482,700 km). In aprilie, canadianul 
stabilise primul record (273 mile). 
PRAGA. — In etapa a 2-a a cam
pionatului cehoslovac de hochei pe 
gheață, Dubla Jihlava a învins cu 
scorul de 7—3 (2—2, 3—1, 2—0) for
mația Sparta Fraga. MILANO. — 
Disputat pe ploaie șl vini, Turul 
Lombardlei din acest an va rămine 
probabil in analele ciclismului cursa 
cu cele mal multe abandonuri : din 
158 de concurenți allnlați la start au 
trecut linia de sosire doar 17. Dintre 
aceștia nu a lipsit Insă belgianul 
Eddy Mcrckx, învingător detașat cu 
timpul de 6h 47' M” pe distanța de 
208 lnn. TOKIO. — în semifinalele 
turneului Internațional de tenis de la

ȚkWgivi rft-iVvÎ!
Tokio, australianul Fred Stolle l-a În
vins cu 1—6, 6—3, 0—3 pe compatrio
tul său John Newcombe. In finală, cl 
va lntllnl p® Ken Rosewall (Austra
lia); care l-a eliminat cu 6—0. 7—6 pe 
americanul ClUf Richey. ZURICH. - 
Comisia de disciplină a Uniunii eu
ropene de fotbal, întrunită la Zilrich, 
a deds ca meciul pentru „Cupa cam- 
& Ionilor europeni- disputat la Atena

i 27 septembrie Intre echipele ȚSKA 
Sofia și Panalhinaikos să fie rcjucat, 
intrudt s-a aplicat greșit regulamen
tul privitor la executarea loviturilor 
de la 11 m, (după cum se știe, .tor- 
mațla învingătoare fusese decisă 
ȚSKA Sofia). Meciul va fi re 
1.1 octombrie (sau la 23 octo 
Atena.

l angajamentele anuale, iar pe 
primele 9 luni ale anului n în
registrat la producția globală o 
depășire de 1.3 milioane lei. 
Valorificînd judicios resursele 
de materie primă locnlă. utlll- 
zlnd mnl bine cauacltățlle de 
producție, extlnzlnd schimbu
rile II șl, III. muncitorii sf spe- 
clallșiil întreprinderii sini ho-' 
tArltl să-și realizeze sarcinile a- 
nualo de plan cu 20 zile Iurră-“, 
tonro mnl devreme, creirid'pre
mise favorabile unul buh' de- - 
mnraj pentru producția anului’ 1 
viitor. ''
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
Degradarea - condiție a securității

NAȚIUNTIJE UNITE 8. — Trimisul 
special Agerpres, C. Vlnd, transmite : 
In continuarea dezbaterilor din șe
dințele plenare ale celei de-a '27-n se
siuni a Adunării Generale a O.N.U„ 
Mansour Khaled, ministrul de ex
terne al Sudanului, a subliniat că 
dezvoltarea este condiția preala
bilă a stabilității și expnniluhll 
economice, a securității ’ șl păcii 
Internaționale. El a amintit că In 
prezent progresul economic șl social 
al țârilor tn curs de dezvoltare nu 
răspunde cerințelor acestor state șl 
nu urmează ritmul comerțului și 
dezvoltării pe plan mondial

Tn’cu vin ta rea sa, G.G. Sevei, șeful 
delegației ILS.S. Ucrainene, a afir
mat că ultimul an n marcat o nouă 
etapă In reducerea Încordări! Inter
naționale șl n exprimat speranța că 
principiul coexistenței pașnice șl ne- 
recurgerea la forță în relațiile din
tre națiuni vor deveni o lege de ne
clintit a vieții internaționale.

și păcii în lume
Ylannakl Christoph ldes, ministrul 

de externe al Ciprului, a apreciat că 
destinderea in relațiile internaționale, 
tendința spre contacte și dialog ar 
putea crea o atmosferă nouă, care ar 

■ ameliora In mod esențial modul de 
funcționare a O.N.U.

Ministrul de externe al Kuweitu
lui, Sabah Al-Almad Al-Iaber, a sa
lutat ldeea organizării unei confe
rințe mondiale pentru dezarmare. 
Una din premisele fundamentale ale 
succesului conferinței, a subliniat el, 
consta ln asigurarea linei participări 
universale a statelor. Coiwncrnta e- 
tlngerii scopului comun al națiunilor 
— dezarmarea generală și com
pletă — conferința, a adăugat el, va 
trebui să adopte ca principiu de 
bază, necesitatea alocării unei părți 
Înseninate a resurselor eliberate prin 
reducerea bugetelor militare In 
scopul propășirii economice șl so
ciale a țărilor ln curs de dezvoltare.

E. Honecker despre 
tratativele dintre cele 
două state germane
BERLIN 8. — Corespondentul nos

tru, Șt Deja, transmite : In toastul 
rostit la recepția oferită cu ocazia 
celei de-n XXLH-a aniversări a în
temeierii Republicii Democrate. Ger
mane, primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Hoaocker, s-a refe
rit, printre altele, la tratativele cu 
'Republica Federală a Germaniei. El 
a relevat gă pe calea normalizării 
relațiilor șl stabilirii raporturilor de 
bună vecinătate intre RJD.G. și R.F. 
a Germaniei, s-au obținut In doi ani, 
tocmai prin respectarea intereselor 
reciproce, mal mult dedt sub con
ducerea Uniunii creștln-democrate și 
Uniunii ereștln-sodale, in mai bine 
de 29 de ard.

22

In comitetul pentru problemele juridice
Lut nd cuvintul în cadrul comitetului 

pentru problemele Juridice al Adună
rii Generale a O.N.U., cu ocazia dis
cutării punctului intitulat „Raportul 
Comisiei de drept internațional asu
pra lucrărilor relei de-a 24-a sesiuni 
a ea", delegatul român Dumitru 
Ceaușu s-a referit la o serie do as
pecte aflate in acest an In atenția co
mitetului și n subliniat sarcina aces
tuia de a sprijini eforturile pentru

întrevederi ale ministrului

Întărirea legaUtățll internaționale, 
pentru perfecționarea sistemului de 
norme ce trebuie să reglementeze re
lațiile dintre state. In această 
privință, Romania consideră imperios 
necesară realizarea unei Înțelegeri In
ternationale cu caracter universal, in 
care să-și găsească consacrarea co
mandamentele superioare de conduită \ 
și acțiune In raporturile interstatale, 
drepturile șl obligațiile fundamentale 
ele statelor.

Stabilirea de relații diplo
matice Intre R.D.G. și India

BERLIN 8. — Corespondentul nos
tru transmite : ’ guvernul Republicii 
Democrata Gerniano și guvernul 
Indiei au hotărlt să stabilească re
lații diplomatice, Inceplnd cu data 
de 8 octombrie — se arată Intr-un 
comunicat ©Beta! dat publicității ta 
Berlin. S-a hotărit ra reprezentan
țele celor două țări de la Delhi și, 
respectiv, de la Berlin să fie ridi
cate la rang de ambasadă.'

Intr-o declarație dată agenției 
A.D.N. cu acest prilej, primul secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Erich Hone
cker,- a apreciat că noua fază a dez
voltării relațiilor prietenești dintre 
India șl R.D.G. se .va răsfringe rod
nic șl asupra acelor procese din 
lume, Inclusiv din Europa, care ser
vesc păcii șl destinderii.

Ciu En-Ial, consi-
Iluliil de Stat al R. P. Chineze, a 
primit delegația Societății editorilor 
de ziare din Statale Unite, condusă 
de Edward Murray, președintele so
cietății, care face o vizită la Pekin.

0 delegația a P.C. Fran
cez, (x,n^u-ț*1 d® Georges Marchais, 
secretar general adjunct ni partidu
lui, urmează să facă o vizită la Bel
grad. pentru a purta convorbiri cu 
reprezentanți al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia — relatează agen
ția Tailing.

Vizita în LP. Polona a 
ministrului aparârii al 
n.R.S g, Agențiile P.A.P. și T.A.S.S. 
anunță că. la Invitația ministrului 
apărării naționale al H. P. Polono, 
ministrul apărării ai U.ILS.S., mare
șalul Andrei Greciko. a tăcut o vi
zită in R. P. Polonă. SImMtă. mi
nistrul sovietic a fost primit de Ed
ward Glerek, prim-secretar al C,C. 
al P.M.U.P. '

Jumjacighiln Țedciibal,
1m-secretar al C.C. al Partidului 

jlar Revoluționar Mongol, pre
latele Consiliului de Miniștri al 

„ P. Mongole, l-a primit pe Vladi
mir Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului pentru știință șl tehnică 
de pe lingă Consiliul .de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o vizită ta Ulan 
Bato-.

«prlm-
Pupul

Președintele Republicii 
Zdr, generalul Mobutu Șese Seko, 
a sosit la Addis Abeba, pentru o vi
zită oficială de trei zile In Etiopia.

Liderul fracțiiuiii parla
mentare a Partidului Creș- 
Kn-Popular,KorvaJti. >n®ar- 
clnat cu formarea noului guvern 
norvegian, a declarat că țara sa. care 
p-ln recentul referendum a rewins 
aderarea la Piața comună. ’ intențio
nează să negocieze cu C.E.E. un 
aranjament bazat pa principiile co
merțului liber.

Delegația de dariștiro- 
mttîîl, condusă de Dezlderiu Sl- 
tagyj redacior-șef al ziarului 
„EISre", membru al biroului de con
ducere al Uniunii Ziariștilor, care 
face o vizită în R. P. Chineză, a fost 
primită de tovarășul lao Uen-luan. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C, Chinez. La convorbirea care 
a avut loc cu acest prilej, șl care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat Clan 
Cl-gl. prlm-adjunct al directorului 
agenției de presă „China Nouă". Ten 
Knn. adjunct al directorului agen
ției, Llu Ka-mln, activist cu muncă 
de răspundere In cadrul secției ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, sl nlte 
persoane oficiale. Au fost prezențl 
Nlcolae Gavrllescu. nmbasdorul ro
mân la Pekin, și membri ai amba
sadei

Brazilia și ĂrgenNna aa 
realizat un acord în privLnța utiliză
rii in comun a resurselor hidroener
getice ale fluviului de frontieră cu 
UrugunyuL Acordul prevede,-intre al
tele, construirea In comun a unor 
centrale hidroelectrice.
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IMPOTRIVA
POLUĂRII SONORE

Străvechiul turn, care vestește 
zilnic sosirea orei 12 la Lenin
grad, vn râmi ne In curind unica 
mare sursă de zgomot In acest 
oraș al Uniunii Sovietice. Ce
lelalte surse de zgomot vor fi 
reduse la minimum o dată cu tra
ducerea In fapt a programului 
de combatere a poluării sonore, 
care face parte Integrantă din 1 
planul de dezvoltare a orașului. , 
Pe baza dotelor obținute cu n- 
jutorul unor laboratoare mobile, i 
care supraveghează 259 din cele 
mal zgomotoase magistrale le- 1 
nlngrădene, a fost elaborată o . 
hartă acustică. Pe 5-0 de străzi 
a șl fost interzisă circulația in i 
timp de noapte, iar pe alta B0 
cea’ a autocamioanelor. 1

de externe el României
Ministrul afacerilor externe al Re- 

Sublicll Socialiste România. Cornellu 
Tănescu, șeful delegației țării noas

tre la cea de-a 27-n sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a avut în
trevederi cu ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, și cu ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, Janos Pe
te-.

în cursul convorbirilor care au 
avut loc au fost trecute In revistă 
aspecte legato de desfășurarea lu
crărilor actualei sesiuni’ a Adunării 
Generale și nu fost examinate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor dintre 
România și aceste țări.

Totodată, ministrul afacerilor ex
terne al României s-a Intilnlt sl a 
avut convorbiri cu Mahmud Riad, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
aflat la New York. Au fost abordate 
o serie de probleme privitoare la 
agenda de lucru a actualei gesluni a 
Adunării Generale.
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COMERȚ ELECTRONIZATVictoria greviștilor ura- 
guayeni. Greva desfășurată la 
scară națională, timp de peste o 
lună, de lucratorii căilor ferate de 
stat din Uruguay s-a încheiat cu vic
toria greviștilor, cărora le-au fost 
satisfăcute revendicările privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

' ' . ■ • ' ■
Parîiciponții la Congresul 

extraordinar al Partidului 
Muncii din Olanda,Bflat ln 
opoziție, au adoptat o rezoluție care 
cere retragerea armelor nucleare de 
po teritoriul olandez.

Președintele Consiliului 
Prezidențial d R.D.P. a Ye
menului, Salcm Rol«ya All> ° 
primit, la Aden, Comisia Ligii 
Arabe tnsiirdnnte să medieze In ve
derea reglementării conflictului de 
frontieră dintre Republica Arabă 
Yemen șl ILD.P. a Yemenului.

Guvernul japonez a hotflr!t 
alocarea n tfflJ miliarde yeni (apro
ximativ 15 milioane dotări) In ca
drul celui de-al patrulea- program ae 
apărare națională (ptiionda 1872— 
1970) — transmite agenția France 
Presse. Cifra reprezintă nnroxlmatlv 
dublul fondurilor cheltuit^, in acest

LA 7 OCTOMBRIE A INTRAT ÎN VIGOARE
j

In hala lungă de 100 metri, 
aparțlnlnd celei mal mari Între
prinderi en-gros de produse far
maceutice <Un R.F.G., care pun
te Înmagazina circa 40 OCO de 
articole, se experimentează un 
sistem ultrarapid de vlnzare. 
Comenzile, transmise telefonic 
de către farmaciști, slnt trans
formata de un mic emițător In

tkz.ln la 10 octombrie 1072, se va efec
tua sub supravegherea unei misiuni 
de observație din Somalia (țară me
diatoare a conflictului).

Acest acord, care a intrat In vi
goare Inceplnd de la data de 7 oc
tombrie, a fost încheiat In eonforml- 

■ late cu prevederile cartel Organiza
ției Unității Africane șl, îndeosebi, cu 
principiul respectării Integrității te
ritoriale a fiecărui stat și al nelnter- 
ferențel In problemele sale interne. 
In același timp, arată documentul, 
a-a ținut seama de faptul că toate 
problemele divergente trebuie să fie 
soluționate prin mijloace pașnice șl 
că orice înrăutățire a relațiilor intre 
statele africane independente ■ afec
tează realizarea obiectivelor OU-A., 
stabilitatea pe continent, precum șl 
eforturile tuturor celorlalte țări ale 
Africii pentru dezvoltare șl progres.

MOGADISCIO 8 (Agerpres). — 
„Guvernul Republicii Uganda șl gu
vernul Republicii Unite Tanzanln nu 
căzut de acord să pună capăt ostili
tăților șl să acționeze in vederea 
reLMlaurăril păcii șl a relațiilor de 
prietenie existente mal înainte Intre 
aceste două popoare", arată acordul 
dat simultan publicității la Mogadis
cio, Uganda șl Dar es Snlanm, In 
urma convorbirilor care au avut loc 
tn capitala țomalezâ Intre miniștrii 
de externe ai celor trei țări, pei ’ 
soluționarea pașnică a conflict 
ugand ezo-ta nzan ta n.

In acest sens, acordul 
cotarea tuturor o] 
inițiate de un t __r
șl retragerea forțelor armate respec
tive la o distanță de 10 kilometri de 
granița comună. Retragerea, rare ur
mează să se încheie plnă cel mal

■ ! ■

8 (Agerpres) 
leii Uganda șl

■ j4

.1Opinia publică din Chile condamnă 
Kennecott fcopper

americană a unui drept Inalienabil al 
po ’al și statului chilian, aceia de 
a ne liber de resursele naturale
nh 1, nnțlonallzind cuprul care 
fusese concesionat Iul Kennecott 
Copper șl altor societăți străine. „Ac
țiunea companiei Kennecott urmă
rește să prejudicieze campania Ini
țiată pentru vlnzarca cuprului in 
Europa", a declarat, pe de altă par
te, tn cadrul unei conferințe de pre
să,, Jorge Arate, vicepreședintele 
Corporației Cuprului din Chile (Co
delco). La Santiago de Chile a avut 
leti da asemenea, o demonstrație a 
tineretului In sprijinul luptei pentru 
apărarea independenței economice a 
țării șl n bogăției principale a na
țiunii chiliene
p.rfinj;.

manevrele companiei
SANTIAGO DE CHILE 8. — Co

respondentul nostru, E. Pop, transml-. 
te : Acțiunea companiei „KennccoU
Copper Corporation", eare a obținut, 
prlntr-o hotărire a unul tribunal 

■ francez embargoul asupra unul trans
port de cupru chilian, este apreciată 
de opinia publică chillană ca o nouă 
expresie a escaladei monopoliste îm
potriva Independenței economice a 
țării. Hernan Santa Cruz, reprezen
tantul chilian In Comitetul Nnțiuni- 
lpr Unite pentru Comerț șl Dezvol
tare, a declarat că embargoul denotă 
Ignorarea de către compania nord-

$

n .intra 
____ I ciul ui

prevede In- 
operațlunllor militare 
stat împotriva altuia 

;elor armate respec- 
i de 10 kilometri de
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LA CONGRESUL PARTIDULUI
- cuprul scop in programul

SOCIAL-DEMOCRAT MUNCITORESC DIN SUEDIA :1

spania Climat de neliniște
—_ 9

în amfiteatrele universitare

POZIȚII REALISTE ÎN PROBLEME 
INTERNATIONALE ACTUALE

A

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Parilclpanțli la Congresul Partidului 
Social-Democrat Muncitoresc din 
Suedia (de guvernâmlnt), ale cărui 
lucrări se desfășoară In Stockholm, 
au adoptat o rezoluție’ în sprijinul 
stabilirii de relații diplomatice cu 
R.D. Germană. t

Congresul a salutat propunerea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
privind crearea In Vietnamul de sud 
a unui guvern provizoriu de Înțele
gere națională pe bază tripartită șl a 
chemat la „recunoașterea nelntlrzla- 
tă a unul asemenea guvern, de În
dată ce va fl format". Totodată, par-

tldpanțll la congres au subliniat, in 
luările lor do cuvint,-că, plnă la 
crearea unui asemenea guvern, Sue
dia trebuie să dezvolte relațiile cu 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Lui nd cuvintul In cadrul dezbate
rilor in probleme de politică exter
nă, Krister Wickman, ministrul de 
externe al Suediei, a declarat. In nu
mele guvernului, că Suedia este gata 
să contribuie prin toate mijloacele la 
pregătirile pentru convocarea con
ferințe! general-eurbpene pentru 
securitate șl colaborare șl a relevat 
că Suedia se va strădui „să-și aducă 
contribuția la succesul conferinței".fr

4v T. n.:
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Ultima etapă 
a campaniei electorale 
SONDAJELE DE OPINIE: AVANS CONSISTENT AL

© ©

if
Pe sirfizife Romeî, muncitorii 
constructori italieni demon
strează penlru condijii mai 
burta de muncă ți do vidjS

---------------------------------- ------------------------------- —

Barometrul vieții politice america
ne continuă să urce, lnreglstrlnd fe
bra celor din urmă săpl&mini ala 
campaniei electorale. Numărul ml-
tlngurilor s-a Înmulțit, ca de alLfcl șl 
ol aparițiilor In public și pe micul 
ecran ale celor doi principali candi
dați la funcția de președinte — Ri
chard Nixon șl George McGovern.

Se pare că ambele partida, republi
can și democrat, și-ou aruncat In bă
tălia pentru alegerile de la 7 noiem
brie Ititregul lor potențial de atiivl- 

• tate politică. In ducerea 
candldaților 1! s-au - --------
al guvernului și Congresului, guver
natori și primari, deputat! ni foruri
lor leguilntlve locale, Inclusiv perso
nalități artistice, ale scenei șl ccra- 
nulul.

In „competiția pentru popularitate" 
sondajele do opinie arată un net a- 
vantaj In favoarea președintelui 
Nlxon, care dispune, potrivit acestor 
sondaje, de un avans de circa 29 Ia 
șută față de senatorul McGovern. 
Niti unul din candidați nu pare Insă 
a se iftsn Influențat do aceste son
daje — șl aceasta nu pentru că ele 
n-ar oglindi destul de fidel pulsul șl

crea campaniei, 
alăturat membri

' Anul ’ universitar 
1971—1073 s-a desfășu
rat sub semnul dispu
tei șl al contestării. 
Grevelor studenților, 
reprimate uneori cu 
vkfiență de politie. 11 
s-a răspuns cu Închi
derea facultăților și 
chiar a univeraMUlor. 
La Madrid, sute do 
Siudențl de la facultă
țile de și!Inie polltl-

■ ‘Stiidenlli 'siianlo’l m 
pregătesc să revină In 
amfiteatre intr-un cli
mat de noii n iște șl 
confuzie — relatează 
agenția France Press®, 
referindu-se la atmos
fera reluării activității 
universitare din Spa
nia. Mulți dintre ei, a- 
rată In continuare n- 
ceeași sursă, nu cu
nosc încă data deachl- s __ ...
derii anului unlveral-r ce șl medicină au re- 
tar ; In Barcelona, cel 
de-al doilea centru u- 
nlversMar al tării, re
luarea cursurilor o fo^t 
aminată. corpul pro
fesoral nu a fost con
stituit încă. Iar Insti
tuțiile de Invățămlnt 
stnt insuficiente.

4 -441
tregll vieți universi
tare.. er-Ă

In timpul verii, zed 
de rectori șl decani 
și-au prezentat demi
sia, ca răspuns la de
cretul guvernamental 
din Iulie a.c. privind 
măsurile represive de 
Instaurare a ordinii In 
facultăți.

De aceeași neliniște 
este cuprinsă șl stu
dențimea: zed de stu
dent! ai Universității 
din Madrid — relatea
ză agenția France 
Presse — sint deja no
tificați pentru a 11 se 

frecventarea 
cursurilor in anul unl-

(uzat să se prezinte la 
examenele de a'îrșit 
de ax., ir, sprijinul 
Paulul lor de re- ,
vendlcări profesionale ' interzice 
șl poUUce, axat pe a- ______ ...
dop tarea unor măsuri vers Har ce urmează să 
de Îmbunătățire a In- Înceapă.

MozAMBic Colonialiștii 
în caruselul e

• •

1

texte codificata pentru fișele 
perforate, apoi sortate șl exa
minata de ordinator, care le 
transferă, sub formă de formu
lare, depozitului de mărfuri. De 
nici, comenzile slnt preluate de 
centrale electronice de dlrilare, 
de aparate de selectare șl de 

I benzi transportoare. Ordinatorul 
central funcționează fără nici o 
intervenție, a omului. Omul are 
doar menirea de n supraveghea 
buna ’ '’funcționare’! ■' Instalațiilor 
din depozit Penlru rapida sa 
deplasare, a fost Înzestrat cu bl- 
cldetă™

IN CĂUTAREA
„OMULUI ZĂPEZILOR'
Luna aceasta, o expediție tal- 

landeză va părăsi Bangkokul pen
tru o călătorie ln Nepal in sco
pul depistării faimosului și le
gendarului „om ni zăpezilor", 
despre care se spune că ar trăi 
pe pantele munților Himalaya. 
Conducătorii neobișnuitei expe
diții afirmă că dispun de cle
mente indiscutabile ce probează 
existența „oamenilor zăpezilor" 
șl că intenționează să prindă 
„măcar un exemplar" pentru a 
le putea studia obiceiurile lor™

PREȘEDINTELUI NIXON
■ ’ 41 ’ ’

Potrivit aprecierilor observatorilor 
politici, președintele Nixon are față 
de. oponentul său avantajul suplimen
tar că întreg partidul republican spri
jină octlv realegerea sa, reușind 
chiar să atragă un însemnat număr de 
membri raarcanți ai partidului de
mocrat In Mtălla, electorală contra 

"ticlui de- 
“211 nou 

pace, publice șl secrete, de la Paris scindat in alegeri. Numeroși congras-

■I- 
I

Scăderea ritmului de dezvoltare a 
economiei țării, tendințele inflațio
niste, criminalitatea, consumul de 
stupefiante și discriminarea rasială, 
iar pe plan extern, războiul din In
dochina — slnt principalii’ parametri 
ai dezbaterilor din această campanie. 
In ce privește problema cardinală a _________
războiului din Vietnam, republicanii Iul George ! 
promit că vor continua tratativele de mocrat so prezintă astfel din

In bătălia, eleciora 
rge ’McGovern. Pari

*

CORESPONDENTA 
DIN NEW YORK

preferințele opiniei publice, cl din 
motive de strategie electorală. „Nu 
Hupraestlmațl valoarea sondajelor ce 
ne slnt favorabile, cl mril bine Igno- 
rațl-le, lnirur.lt acestea nu înseamnă 
încă victoria ln alegeri șl deci nu slă
biți ritmul campanie!" — Ișl avertiza 
președintele Nlxon cele peste 1 OTO de 
comitete Însărcinate cu propaganda 
în favoarea realegerii sale. „Nu ne 
considerăm Încă bătuți — Ișl Încu
raja McGovern adopții — nu atlt 
pentru că am ignora sondajele, ti In- 
trutit sporăm să repetăm preceden
tul stabilit ln preliminarii" (tind, 
după cum sa ștlo. — In cadrai Con-, 
vențlel partidului democrat penlru 
desemnarea c...-------- .
McGovern, pornind de 
ia sută, n atins 180 ln 
pierea liniei de finiș).

candidatului său —
la sansa de 8
sută In apro-

șl nu exclud posibilitatea ca pină la 
alegeri să se realizeze unele acorduri 
vlzind Încetarea-"conflictului. Tot
odată, el reamintesc contribuția s- 
dusă de președintele Nixon la pro
movarea poliltcU contactelor șl trata
tivelor, pașii intreprinșl In direcția 
normalizării raporturilor dintre 
S.U.A. șl alte stale, afirmarea unor 
tendințe realiste, subliniind alegăto
rilor vizitele soldate cu rezultate 
fructuoase făcute de președinte în 
R. P. Chineză șl in U.ILS.S. șl IMnd 
să se înțeleagă că acestea vor fi ur
mate de alte acțiuni în vederea !m- 
bunălățlril relațiilor internaționale în 
cazul tn care președintele va fi re
ales In noiembrie.

După ce a fost criticat de republi
cani că nu a prezentat un plan con
cret In problema Încetării războiului 
din Vietnam, McGovern a enunțata" 
cum că planul său este aproape gata 
șl efi va fi publicul săplămlna viitoa
re. In esență, n spus el, planul pre
vede abandonarea de către S.U.A. a 
clici! Thieu, încetarea bombardamen
telor asupra teritoriului It. D. Viet
nam șl negociffl’ea repatrierii prizo
nierilor do războL

meni, guvernatori și primari demo- 
crațl, considerind Casa Albă „ca și 
pierdută" In favoarea republicanilor, 
eu adoptat o atitudine de indiferență 
față. de alegerile prezidențlnle, con- 
centrindu-și atenția și eforturile asu- 

ra alegerilor; pentru Congres șl ce- 
sr locale.
Potrivit goridajelor Întreprinse de 

diverse agenții tn masa alegătorilor, 
in lupta pentru controlul Congresului 
situația raportului de forțe dintre 
cele două partide este net favorabilă 
democraților. La 7 noiembrie urmea
ză a fi supuse scrutinului toate cele 
435 de locuri ole Camerei Reprezen
tanților șl numai 34 de locuri din Se
nat. Din acestea din urntă slnt scoase 
la alegeri 29 de locuri aparțlnlnd re
publicanilor și numai 14 locuri ale 
democraților. Pentru a obține contro
lul asupra Senatului, republicanii ar 
trebui să-șl recîștlge tonte cele 29 de 
locuri șl. In plus, să preia fie Ia opo
ziție 8 din cele 14 locuri-pe care le 
are de apărat

Dar aceste calcule nu slnt de o Im
portanță decisivă In practică pentru 
stabilirea raportului de forțe real 
din Capitoliu. Se știe că pre
ședintele Nixon a condus timp de 4 
ani ca președinta In condițiile unul 
Congres controlat de despocrațl, ei 
reușind, In repetate rindurl, să ra-• 
lieze forțe blpartlzarte in sprijinul 
proiectelor salo de lege.

C. ALEXANDROA1E

Intre AcadeiplIIe Agricole 
din RomAnla șl Bulgaria

SOFIA 8 — Corespondentul Ager
pres, C. Amarițcl, transmite : La So
fia a tosl semnat simbătă un proto
col do colaborare Intre Academinvde 
Științe Agricole și Silvice din Re
publica Socialistă România și Acade
mia Agricolă Bulgară, pe perioada 
1973—1073. Protocolul prevede inten
sificarea colaborării in ce privește 
abordarea dtS noi probleme privind 
crearea unor soiuri șl hibrizi Ia prin
cipalele culturi șl la legume, colabo
rare in probleme de cercetare In do
meniul irigațiilor șî al combaterii e- 
rozlunll soiului. Din partea Acade
miei de Științe Agricole șl Silvice, 
protocolul a fost semnat de prof. Nl- 
colale Glosan, președintele Acade
miei, Iar din partea Academiei Agri
cole Bulgare, de prof. Kunlo Stoev.

Agenția P.A.P. despre
RELAȚIILE ECONOMICE 

POLONO-JAPONEZE
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 

tn ultimul timp, contactele eco
nomice dintre R.P. Polonă fi 
Japonia au cunoscut o înviorare 
sensibilă — relevă. Intr-un co
mentariu pe această temă, a- 

. ge-atia P.A.P. De la circa S04 
milioane clofi calutâ In 1370, 
ichlmburile comerciale bilate
rale au crescut, in anul trecut, 
la 268 milioane da zloțl, dar s-a 
înregistra! un recul al exportu
lui polonez, ‘tendință care s-a 
accentuat In anul 1972. Aceas
ta a dus, după o perioadă de 
mai multi ani, la reapariția u- 
nul sold pasiu in relațiile co
merciale cu Japonia. Totuși, 
relevă agenția PA.P., in cercu
rile economice poloneze sint a- 
preclate Javorabil perspectivele 
dezvoltării viitoare a relațiilor 
economice șl comerciale cu par
tenerii faponezi.

Spre nord, spre sud, spre nosxl-est, 
spre sud-vesL» Peste 40 090 do oa
meni in alertă continuă. Zile și nopți 
de Insomnie, marșuri Istovitoare, in 
ciuda ploilor Îndelungate, a călduri
lor insuportabile. Popasuri nesigure, 
de multe ori fatale. Dtatr-un lăstăriș, 
de pe vîrful unei" sllnci, de oriunde 
poale Izbucni o rafală de automat, 
poale fi aruricaiă’ o grenadă.

De opt ani de zile, trupele portu
gheze dislocate ln Mozamb'.c, ca șl 
cele din Angola șl Gutaeea-Blssau, 
k!:'.1 expuse de guvernanții de la Li
sabona unui nstfe.1 de calvar. Ambi
ția de a infringe Supta de eliberare a 
poporului mozambtam șl de a perpe
tua regimul de ocupație colonială este 
confruntată cu repetate eșecuri. Un 
sfert din teritoriul țării, peste 250 (KM) 
km p, se află sub controlul patrioților. 
In districtele Nyassa șl Cabo Delgado 
InsUtuțille șl administrația locală slnt 
mozambicanc. Noi fronturi de luptă 
nu fost deschise pe fluviul Zambezi, 
in provincia Tete și ln regiunile cen
trale. Ecoul pierderilor portugheze 
are e’fecle descurajările nu numai ln 
rindul corpului expedițlonar, ti șl Ia 
Lisabona. Pentru ca războiul din „pro
vinciile de peste mâri" costă paule 43 
la sutâ din întregul buget al, țării, ln 
Ump ce structurile economice interne 
păstrează pronunțate urme feudale, 
tar venitul pe cap de locuitor eslo cel 
mai scăzut din Europa.

In această situație, strategii luti- 
tanl. In frunte cu premierul Caetano, 
recurg la toate combinațiile posibile 
pentru a găsi o soluție miraculoasă 
care să salveze astfel „onoarea arma
te! și a pair'd", cum Ironic se ex
primă „Le Monde diplomatique", rn- 
lufnd un slogan oficial. Primul che
mat la ordine a fost generalul Kaul- 
za de Arriaga, comandantul șef al ar
matei portugheze din Mozamblc. un 
tip ambllios. cu veleități de candidat 
al președinția Portugaliei Compro
mis pe timpul de luptă. Impetuosul 
general Iți încearcă norocul In combi
națiile pblltlce. El a propus Imediat 
o ..Independentă" duna modelul
slștllor rhodesieni. Experiența fali
mentară a regimului rasist al Rho-dc- 
sâel a constituit In să un argument 
forte Impoirlra acestui plan. Obsedai 
de Ideca gâsirli cu orice preț a unei 
soluții carq să-l deschidă calea spre 
favorurile mni-marilor șăl șl, cine 
știe, poate chiar spre președinție, 
Arriaga totuși nu renunța. El pro
pune o Independență nșa-zta mult!-
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Recurilor
® preeonlzlnd „alegerea" umrf 

,__ autohton. După nu prea
multe căutări, găsește și omul de care 
avea nevoie — un dezertor din ar-' 
mata de eliberare, racolat de poliția 
poUilcă portugheză In slujba sa. Din 
calculele salo nu este exclusă nici 
posibilitatea creării unul „bantus
tan" de tipul color din, Africa de sud, 
o adevărată rezarvuțle, care să ser
vească drept tampon Intra Africa 
neagră șl sudul conllnentailui contro
lat de rasiștii albi. Preludiul unei 
astfel de măsuri LI constituie așa- 
zlsele „oldeamonlos".' Martori oculari 
refuglați sau expulzați din Mozamb'c 
au dezvăluit scopul acestei noi măsuri 
tipic rasiste. „Aldeamentos" slnt nlș’.e 
sate strategice amenajate In pripă de 
colonlallșU, înconjurate de clou.'i rin- 
duri de slrmfl ghimpată și suprave
gheate de militari înarmați. Nimeni 
nu are dreptul să Intre sau să le pă
răsească fără aprobarea autorităților. 
In ele conviețuiesc doar dteva sute 
de băștinași, pentru a putea fi con
trolați moi ușor. In provincia Tete au 
fost construite plnă in prezent peste 
580 do „nldenmentos". Astfel, autori
tății portugheze cred că pot- Împie
dica alăturarea unui număr din ce in 
ce mal mure de localnici la forțele 
patriotice. Pentru că, așa cum subli
nia un martor ocular expulzat din 
Mozamb'c, „dacă vreunui dintre au
tohtoni reușește să scape, ei se înro
lează imedlal In rindurUo mișcării de 
elllxarare".

Lorain ci soluția „aldeamentos"- 
urilor, strategii portughezi recunosc 
implicit criza ireversibilă a politicii 
lor coloniale. „Soluția onorabilă" pe 
care o - cerea guvernul Caetano, ca 
unică variantă spre a prelntlmplna 
Infringerea definitivă, n-a fost găsită. 
Soluții „albe" pentru zile negre — 
tot atîtea eșecuri. Pentru că nu există 
declt o singură alternativă valabilă 
— renunțarea ta menținerea prin for
ța armelor a ordinii coloniale, a prac
ticilor rasiste. Șansele unor asemenea 
„soluții" slnt la fel de incerte ca în
săși prezența coîonLallșlilor In Mo- 
zambic. Răspunsul poporului mozara- 
blcan este acel „NU" categoric, în
scris cu foc șl singe pe timpurile de 
luptă. El nu poate fi Împiedicat aă-și 
cucere-ască dreptul in libertate șl In
dependență. O știe foarte bine șl Li
sabona, s-a convins personal șl ge
neralul Arriaga.

Dumitru POPA

maia do eliberare, 
poUîieft portugheză
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Tn oelombrle 1973, va fi dai In 
folosință, deasupra Bosforului, 
podul eare va lega direct conti
nentul european de cel aslatie. 
Prin dimensiunile sale, acesta va 
fi cel de-al patrulea pod suspen
dat din lume, (1G22 m lungime 
șl 33 in lățime), avind un ecar- 
laj liber portant de 1 071 m, șase 
culoare carosabile și două tro
tuare penlru pietoni. Fotografia 

■ înfățișează podul in construcție

VELORICȘE LÂ CNiCĂEO
Modernul Chicago se întoarce 

ia j tracțiunea vela. Vclorlcje. ca 
cea din fotografia de mal Jos, 
nu fost puse ln circulație de o 
întreprindere de transporturi din 
marele oraș american. Folosite 
de. turiști caro doresc să cunoas-
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că orașul, ele oferă șl avantajul 
că nu poluează atmosfera.. Pe do 
altă parte, avind în vedero ma
rele procentaj de șomeri din 
S.U.A., trebuie presupus că res
pectiva firmă nu va Întâmpina 
dificultăți In găsirea de amatori 
care să acționeze aceste z vehi
cule pc trei roți.
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