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Vă adresez vouă, tuturor, dragi țărani cooperatori, lucrători din 
întreprinderile de stat, mecanizatori, specialiști și oameni de știință din 
agricultură, chemarea de a vă concentra toate forțele, de a vă pune 
tot elanul și toată puterea de muncă în slujba organizării rapide și 
în cele mai bune condiții atît a strîngerii integrale și rapide a 
întregii recolte de pe cîmp, cit și a încheierii neîntîrziate a însămîn- 
țărilor de toamnă.

DIN MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL „ZILEI RECOLTEI"

Prezentă pe ogoare, la strhigerea roadelor toamnei
j

ZIUA RECOLTEI
I Mesajul Insuflefitor al secretarului general al partidului nostru, to

varășul Nicolae Ceaușescu, adresat țărănimii cooperatiste, mecanizato
rilor și specialiștilor, tuturor lucrătorilor din agricultură, cu prilejui 
„Zilei recoltei" a transformat duminica dc ieri, intr-o zi de muncă 
avîntată pentru strîngerea și depozitarea fără pierderi a întregii re
colte. pentru încheierea grabnică a însăniînțăriî griului. Cooperatorii 
și mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, spriji
niți de zeci și zeci de mii de salariați din întreprinderi și instituții, de 
militari. studen(i și elevi au cinstit „Ziua recoltei" prin muncă. Or
ganele și organizațiile de partid au mobilizat la lucru pe ogoare toate 
forțele și mijloacele,mecanice și de transport existente. In spiritul celor 
mai bune tradiții de hărnicie ale țărănimii, cu chibzuință și spirit gos
podăresc s-a muncit la strîngerea cu prioritate a produselor perisabile 
— cartofi, legume și fructe, sfeclă de zahăr — precum și la culesul po
rumbului. la insilozarea furajelor, Ia evacuarea apei etc. Condițiile cli
matice vitrege, frigul și excesul de umiditate al solului au îngreunat 
munca. In ciuda acestor dificultăți oamenii și-au înzecit eforturile pen
tru a face față situației, manifestând prin fapte concrete hotărirea 
fermă de a nu lăsa să se Irosească nimic, din roadele toamnei.

Sărbătorirea prin muncă a „Zilei recoltei" constituie o grăitoare 
dovadă a forței mobilizatoare a organelor și organizațiilor de partid 
pentru o și mai mare concentrare de forțe pe ogoare. Indiferent de 
«tarea vremii, măsurile luate asigură, aprovizionarea neîntreruptă a 
populației, crearea rezervelor necesare pentru satisfacerea cerințelor de 
produse agroalimentare. în acest scop se impune ca în următoarele 
zile să fie continuate eforturile pentru încheierea recoltatului, pentru 
transportul rapid ai întregii producții, luindu-se măsuri speciale pen
tru prevenirea pagubelor datorate brumelor și temperaturilor scăzute.

Mesajul adresat lucrătorilor ogoarelor cu ocazia „Zilei recoltei" 
constituie un puternic imbold pentru o activitate intensă, pătrunsă de 
înaltă răspundere patriotică, pentru grăbirea campaniei agricole, pen
tru crearea premiselor favorabile realizării recolte! anului viitor prin 
efectuarea insămînțării griului in cel mai scurt timp, Ia un nivel cali
tativ superior, pe întreaga suprafață planificată.

Muncind cu hotărîre și entuziasm, râspunzînd prin fapte chemării 
adresate prin mesajul secretarului genera! al partidului, harnica noastră 
țărănime, mecanizatorii din I.A.S. și S.M.A., activiștii de partid și de 
stat dc la sate, specialiștii agricoli vor asigura succesul campaniei agri
cole dc toamnă, vor contribui la realizarea politicii partidului de înflo
rire a agriculturii, la traducerea în viață a hotăririlor Conferinței Na
ționale privind realizarea planului cincinal înainte de termen, pentru 
progresul mai rapid al întregii economii naționale $1 ridicarea bună
stării oamenilor muncii de la orașe și saie.

Au încheiat recoltatul și semănatul
BOTOȘANI I

în zorii zilei de duminică, ogoa
rele întreprinderilor agricole de' s‘at 
și ale cooperativelor agricole din 
județul Botoșani au cunoscut tu
multul unei munci entuziaste, pline 
de avînt. Peste 50 000 de coopera
tori și mecanizatori, ajutați de 
muncitori din întreprinderile in
dustriale, funcționari și elevi s-au 
întrecut în hărnicie, animați de do
rința de a răspunde prin fapte che-

mării • adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a stringe grabnic roa
dele toamnei, astfel ca nimic să nu 
fie irosit. Ieri, ziua de lucru, inten
să s-a încheiat cu un bilanț rodnic : 
recoltatul porumbului s-a terminat, 
în mod practic, pe întreaga supra
față cultivată. De asemenea, utili- 
zînd mașinile la întreaga capacitate, 
întreprinderile agricole de stat, pre
cum și cooperativele agricole din

(Continuare în pag. a III-a)

Participare masivă

Răspunzind chemării adresate prin 
mesajul secretarului generail al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a grăbi recoltatul porumbului, car
tofilor, sfeclei de zahăr și al celor
lalte culturi târzii, de a încheia grab
nic semănatul păioaselor, și în jude
țul Buzău țăranii cooperatori, meca
nizatorii din I.A.S. și S.M.A., mii de 
salariați din întreprinderi și instituții 
au lucrat pe ogoare, reușind ca. în 
ciuda ploii persistente, să strîngă și 
să pună la adăpost cantități însem-

nate de produse agricole. De aseme
nea. in multe unități s-a accelerat 
ritmul arăturilor și insămințăriloc de 
toamnă. Organizind bine munca, fo
losind orice „fereastră" favorabilă 
pregătirii terenului, mecanizatorii 
S.M.A. Balta Albă, împreună cu coo
peratorii din. Băile au reușit să în
cheie semănatul pe cele 300 ha pre
văzute. Ținind seama de posibilitățile 
reale existente, cooperatorii din Băile 
au solicitat Direcției generale a agri
culturii suplimentarea suprafețelor 
destinate griului cu încă 60 ha.

(Continuare în pag. a III-a)

Cu foarte puține excepții, oamenii intr-adevăr 
mari au fost toți modești. Mă refer la oamenii aceia 
care fac să te simți că ai ridicat capul din pămint 
către stele. Oamenii aceia care au adăugat o fărimă 
sau un bulgăre de aur la procesul de civilizație etică 
a omenirii.

De fapt, a fi modest înseamnă a fi cuviincios față 
de ideea de om. înseamnă a dori să nu fi trăit de
geaba. A fi modest înseamnă a avea conștimța 
exactă a valorii tale și respectul valorii celuilalt. 
De fapt, știu de ce oamenii mari au fost întotdeauna 
modești : pentru că au trăit cu o generozitate, cu o 
dăruire desâvirșită pentru o idee, pentru o cauză, 
pentru arta lor, jertfind totul pentru marile împli
niri, totul, chiar și viața întreagă.

Modestie înseamnă să ai caracter, să crezi in ce

PICĂTURA DE CERNEALĂ
faci, să crezi că oricît ai Învăța tot se poate mai 
mult. Căci întotdeauna se poate mai mult.

M-am referit mai înainte la oamenii mari ai lu
mii ! Dar un meseriaș bun are și el aceeași flacără. 
Mă gindesc la acei oameni care iși mingîie mași
nile de parcă ar fi ființe și care suferă dacă ceea 
ce iese din miinile lor e lucru prost.

Modestie înseamnă și iubire, și bucurie. Iubire de 
oameni sau bucuria lucrului care-ți iese din minte 
sau din mină, fără ca pentru asta să disprețuiești 
pe ceilalți. înseamnă un amestec de sfială și de do
rință de a nu jigni și, în același timp, de fermitate.

Modestie nu înseamnă să dai voie prostului de 
lingă tine sau de peste drum să calce în picioare 
meseria ta, scopul tău, sub pretextul că altfel ți s-ar 
putea spune că „te crezi".

îngîmfarea e un semn de ignoranță, de lipsă de 
calitate sau calități. Aroganța a fost întotdeauna 
apanajul oamenilor goi la suflet...

Am cunoscut un om, un comunist. Stătuse doi ani 
Intr-un lagăr de concentrare. Fusese foarte bolnav 
acolo ! II salvaseră tovarășii de lagăr. După ce s-a
încheiat războiul, omul a văzut rînduiala dreaptă 
a lucrurilor închegindu-se in țară. EI a devenit „un 
om cu funcție". A rămas la tel de modest. Flacăra 
continuă, să ardă și azi. cu toate că e pensionar.

Modestia este o trăsătură de comunist. De ce ? 
Pentru că el are fermitatea țelului său și pentru că 
iubește omenirea, pentru că respectă oamenii, pen
tru că respectă omul !

Catlnca RALEA
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Combinatul siderurgic Galați : O noua șarjă de oțel
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ÎNTRECEREA ÎN CINSTEA

CELEI DE-A XXV-A

aniversări a republicii

Pe șantierul termocentralei
de la Chișcani-Brdiia

In frunte eu șeful de bri
gadă Ion Coman, lucrind 
la adincime. sub acest u- 
riaș clopot, la presiuni 
care i-au obligat la un exa
men dificil...

— Acum, ne «punea șe
ful brigăzii de 
lucrarea 
străduim 
Ia capăt 
chesonul 
dificilă...

AI doilea cheson... Să ne 
închipuim un bloc de 150— 
180 apartamente coborînd 
spre adine pe o pernă de 
aer comprimat la 17 m 
adincime. Suprafața por
tantă a unei astfel de „clă
diri", pentru care se incor
porează beton și oțel cit ar 
fi necesar construcției a 
300 de apartamente, este 
de circa 1 200 mp.

. — Acest obiectiv,
lata același inginer 
Marinescu, omul 
poartă răspunderea tuturor

■ lucrărilor de pe șantier, 
va avea circa 1 200 metri 
pătrați și este, de fapt, ma
terializarea unei idei » 
noastre, pe care proiectan
tul — I.S.P.E.-București — 
și-a Insușit-o.

— în ce constă Ideea ?
— Avînd experiența pri

mului cheson, al doilea 11 
executăm prin comasarea 
cu al treilea, realizîndu-se 
astfel o construcție unita
ră, de proporții, cu chel
tuieli mai mici. In felul a- 
cesta înțelegem noi să ne 
respectăm cuvintul dat de 
a îndeplini sarcinile aces
tui cincinal înainte de 
vreme.

strucția și lansarea che- 
soanelor din zona de ali
mentare cu apă din Dună
re. Primul cheson a si fost 
lansat. Lucrarea s-a exe
cutat intr-un cheson în
chis. cu o suprafață de 900 
metri pătrați. A fost în
cetul cu încetul scufundat 
la o adincime de 17 m. la 
capătul canalului de aduc- 

Jiune. Pe locui unei mlaș
tini — o deviere a unui 
debit de apă din Dunăre, 
egal cu al Mureșului. !' El 
va furniza circa 70 mc apă

„.Discuția de început o 
purtăm într-o baracă. In 
biroul inginerului Petre 
Marinescu, șeful șantie
rului „Energoconstrucția"- 
Brăila. în fața unei ma
chete, care devine pe zi ce 
trece realitate, inginerul 
Marinescu tace o scurtă 
prezentare a viitoarei ter
mocentrale, care, in final, 
va avea o putere instalată 
de 1 950 MW.

- în prima etapă, cen- 
trâla va avea 3 grupuri de 
cite 2’0 MW. Etapele a 
doua și a treia vor cuprin
de construcțiile pentru alte 
4 grupuri a cite 330 MW 
fiecare. Aici construim 
hala principală ă centralei 
care va adăposti un mare 
volum de utilaje și irista- 

. lății complexe...
Privim cu atenție ma

cheta. Unele Obiective se 
află de pe acum la scara 
unu pe unu. în marea în
trecere socialistă care a- 
nimă întreaga țară, pentru 
întâmpinarea sărbătoreas
că a celei de-a XXV-a a- 
niversări â republicii, shit 
antrenați și constructorii 
brăileni. Mergem pe șan
tier să aflăm, 
muncii lor.

O 
sala mașinilor 
mul griip — 
să 
la sută, 
montează 
acoperiș, 
riașei hale, 
de abur a și tost montat. 
Se lucrează acum la izola
rea Iui, precum și la mon
tarea cazanelor 2 și 3, păs- 
trîndu-se intre ele o ca
dență programată de circa 
6 luni. Montorii 
lectromontaj". 
Brăila, lucrează 
montajul primei 
la punerea pe 
primului- transformator de 
15/220 kV ce va purta 
marca de fabricație a in
dustriei noastre energetice. 
Corpul intermediar este 
un alt obiectiv. Și aici re
zultatele obținute sînt dem
ne de remarcat. Prefabri
catele din beton armat fo
losite la asemenea tip de 
construcție sînt dintre cele 
mai mari folosite pină a- 
cum in tară și sint reali
zate chiar pe șantier.

Premiere în domeniul 
soluțiilor constructive '! Da. 
Numai că aici, pe „șantie
rul luminii" de la Chiș- 
cani-Brăila. premierele în 
ce privește soluțiile con
structive sînt destul de 
multe. Mai întîi. coșul de 
fum. îl rugăm pe inginerul 
Cornel Milică, șeful lotului 
la această lucrare, 
înfățișeze activitatea 
90 de constructori 
înalță acest „obiectiv 
trai".

— N-am mal executat o 
lucrare de asemenea pro
porții. Soluția constructivă 
este unică.

— în ce constă această 
unicitate ?

— Coșul va avea înălți
mea de 200 metri. Se com
pune din două triunghiuri 
de con concentrice. Rea
lizarea acestui volum ine
dit din beton a pus des
tule probleme constructo
rilor. Numai pentru reali
zarea fundației au fost ne
cesari 56 piloti din beton

chesoniști, 
este încheiată. Ne 
să ducem cu bine 
execuția de la 

2, care este și mai

clădire

rezultatele

masivă — 
pentru pri- 

_ . este inchi- 
în proporție de 75 

Sus. constructorii 
chesoanele pe 

Tn interiorul u- 
prtmul cazan

de la „E- 
șantierul 

și ei la 
turbine și 

fundație a

• COȘUL DE FUM LA COTA 100 • SO
LUȚII CONSTRUCTIVE IN PREMIERĂ • 
MUREȘUL DIN BĂRĂGAN • SALTURI 

SPRE CER ȘI-N ADINCURI
ne re-
Petre 
care

să ne 
celor

PE TEME ALE RĂSPUNDERII CIVICE
ea

la
la tribunal, 
se împarte 

Martorii se

-J

Pregătirea terenului pentru însămîntorea griului la I.A.S. Baia, județul Tulcea

Calitatea de martor
... Cunoașteți faptele 

Băvîrșite de inculpat ?
— Da.
— Fovestiți-ne tot ceea 

ce știti, vă ascuităm...
într-o formă sau alta, 

replicile de mai sus pot 
fi auzite tn fiecare șe
dință de judecată 
judecătorie, 
acolo unde 
dreptatea.
prezintă în instanță, spun 
ceea ce știu... în funcție 
de spusele lor, de probele 
de la dosar, tribunalul 
hotărăște : sancționează 
încălcările legii, restabi
lește legalitatea etc.

în aparență, nimic mai 
simplu decît calitatea de 
martor, nimic mai pasiv 
decît declarația sa. Văzu
te mai de aproape însă, 
lucrurile ni se prezintă 
uneori totul altfel.

Cum anume ? Răspunsul 
ni-1 dau faptele, întim- 
plările asupra cărora ne 
vom opri.

— Două kilograme de 
roșii vă rog...

— Roșii ? S-au termi
nat !

cîteva kilograme de roșii, 
niște fructe. Nu reușește. 
Și vinzătoarea — Violeta 
Nae — și responsabilul 
unității — Gheorghe Cos- 
tin — ridică din umeri : 
„N-avem“ 1

Și totuși peste numai

— Un kilogram de stru
guri atunci...

— Nu mal sînt 1
— Niște...
— N-avem !
Chioșcul I.L.F. din ca

drul complexului comer
cial din Aleea I.O.R. O 
gospodină se străduiește — 
la propriu — să cumpere

ctteva minute aici s-au 
vîndut"și roșii, și struguri. 
Să se fi făcut cumva — 

* intre timp — o nouă a- 
provizionare a magazinu
lui ? Nicidecum ! Cineva
— un martor — a sesizat 
controlul obștesc : măr
furi erau... dar dosite. E- 
chipa de control obștesc

— mai precis, muncito
rii Elisabeta Neag, Ion 
Vasilescu și Mihalache 
Tiron — a descoperit, as
cunse sub tejghea, 300 kg 
roșii și 300 kg struguri. 
Mărfuri care au fost puse 
imediat în vînzare.

Calitatea de martor nu 
este deci — in asemenea 
cazuri — rezultatul unui 
întimplător concurs de 
împrejurări ; ea presu
pune o atitudine cetă
țenească atentă, respon
sabilă. grijă fa(ă de acu
ratețea relațiilor sociale, 
față de atitudinea in 
muncă, in viață. A fi 
martor înseamnă nu nu-

Ion VLAICU

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

armat, forați ta adincimea 
de 38 metri, procedeu care 
s-a aplicat pentru prima 
dată in țară la un astfel 
de obiectiv. Apoi am tre
cut la pregătirea cofrajului 
glisant și la glisarea pro- 
priu-zisă.

Șeful lucrării, meșterul 
Matei Steidler, maistrul 
Vasile Vezeanu si ingine
rul stagiar Virgil lonițoiu, 
împreună cu cei 90 de con
structori dau o adevărată 
bătălie cu înălțimile.

— în ziua de 9 septem
brie a.c., ne spuneau aceș
tia, am început 
pornind de la cota 
(acum cîteva zile 
structura a ajuns 
99.5 metri. Turnăm 
die 2,60—3 jnetri 
adică 30—40 ma de 
Pe 16 noiembrie trebuie să 
aiungem la cota finală de 
200 metri. Sperăm insă ca 
evenimentul să-l sărbăto
rim pe 10 noiembrie.

Discuția aceasta, purta
tă dimineața, despre co
tele coșului de fum avea 
să nu mai fie actuală la 
numai cîteva ore. La ora 
13 a aceleiași zile, un tele
fon primit de la inginerul 
Petre Marinescu, setul 
șantierului „Energocon- 
strucția“-Brăila. ne anunța 
atingerea cotei 100.

Dar dacă aici pe șantie
rul termocentralei de la 
Chiscani unele forme ma
sive din beton țișnesc spre 
înalturi, altele coboară in 
adincuri. Se fac adevărate 
salturi atît spre înalt, cit și 
spre interiorul pămintului.

...Stația de pompe. După 
spusele constructorilor, cea 
mai spectaculoasă 
lucrări

zona 
s-au 

curînd 
s-au

glisarea
26. ' 'Azi 

n. r.) 
cota 
me- 

zl.
la 
în 
pe 

beton.

dintre
pare să fie con-

pe secundă. Așa cum a- 
veam să aflăm, în 
gospodăriei de apă 
excavat pină de 
peste 600 000 mc și
folosit circa 3 uuo tone fier 
beton, incorporat in ziduri 
și peste 30 000 mc beton 
de construcții. Construcția 
acestui canal, cit și a celui 
de evacuare se realizează 
de la început pentru în
treaga capacitate a cen
tralei.

Așadar, primul cheson. o 
altă soluție unică de con
strucție. Excavatia s-a 
executat prin hidromeca- 
nizare. cei 40 de chesoniști. Tudorel OANCEA

în pagina a ll-a

ACTUALITATEA CULTURALA

• ZILELE FILMULUI SOVIETIC • TUR

NEUL TEATRULUI „DERYNE" DIN R.P.

UNGARĂ • FESTIVALUL CINTECULUI

OSTĂȘESC © PREMIERE TEATRALE

• EXPOZIȚII • IN SĂLILE DE CON

CERT © SPECTACOLUL „PE PLAIU

RILE MIORIȚEI"
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FOTBAL

HANDBAL

Campionatele

Universitatea

diviziilor A

Timisoara,
autoritară a campionatului 
tiția masculină, Steaua învinsă la Baia

feminin. în

BASCHET

VOLEI

Și B

lideră
compe
Mare!

Favoriții au învins pe toată linia

în derbiul feminin. Rapid—Dinamo 3-1

AUTOMOBILISM
și de... spectacol

Un raliu plin de dificultăți

Alte știri și rezultate sportive in pagina a III-a
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S-A ÎNCHEIAT Turneul

ZILELE FILMULUI
SOVIETIC

CURIER

FESIIVAUII CINIEU OSTASESC
Teatrului

noastră-i România" A
O Concertul laurcajilor

Duminică seara, în sala studioului 
de concerte al Radioteleviziunii a 
avut loc concertul laureaților Festi
valului cintecului ostășesc „Te apăr 
și te cînt patria mea".

Manifestare prestigioasă închinată 
celei de-a 28-a aniversări a zilei 
forțelor noastre armate, concertul 
prezențat s-a bucurat de un deosebit 
succes. Cu acest prilej, cele mai valo
roase creații — cîntece patriotice, 
marșuri ostășești și melodii de muzică 
ușoară — au fost distinse cu premii și 
mențiuni.

„MARELE PREMIU AL FESTIVA
LULUI" a fost acordat cîntecului 
„Nava noastră-1 România". Muzica 
de loan Chirescu, artfct al poporului, 
pe versuri de Jean Gheliuc.

Au mai fost acordate următoarele 
premii :

Cîntece patriotice : PREMIUL I, 
cîntecului intitulat „Marșul vînători- 
lor de munte". Muzica de Ludovic 
Paceag. pe versuri de locotenent-co- 
lonel Traian Reu ; PREMIUL II ; 
cîntecului „Oaste română". Muzica
de Gheorghe Bazavan, pe versuri
de Ion Socol ; PREMIUL III, piesei 
„Marșul infanteriștilor". Muzica de 
locotenent-colonel Sergiu Eremia, 
pe versuri de Nicolae Tăutu : PRE- 

. MTUL SPECIAL AL UNIUNII COM
POZITORILOR, cîntecului „Drapelul 
tării". Muzica de Filaret Barbu, pe 
versuri de Eugen Frunză ; PREMIUL 
SPECIAL AL C.C. AL U.T.C., 
cîntecului „De strajă patriei". Mu
zica de Henry Mălineanu, pe ver
suri de Hary Negrin ; MEN
ȚIUNI, cîntecelor : „Pentru onor, 
înainte". Muzica de Viorel Do
boș, maestru emerit al artei, pe 
versuri de Jean Gheliuc, și „Ostașul 
și arma". Muzica de Cornel Arion, 
pe versuri de locotenent-colonel 
Adrian Mierlușcă.

Marșurl ostășești i PREMIUL I, 
marșului „Douăzeci de milioa
ne". Muzica de Mircea Alexe, 
pe versuri de Mircea Radina ; 
PREMIUL II, marșului „Mult se lea
gănă cei vînt". Muzica de Mircea Bă- 
dulescu, pe versuri de Ion Țîrlea ; 
PREMIUL SPECIAL AL CENTRU
LUI DE ÎNDRUMARE A CREAȚIEI 
POPULARE ȘI A MIȘCĂRII ARTIS
TICE DE MASĂ, marșului „Au ve
nit recruți aseară". Muzica de Iacob 
Ciortea, pe versuri de Lucian Che- 
laru ; PREMIUL III, marșului „Frun
zuliță verde fragă". Muzica de Du
mitru D. Botez, maestru emerit al ar
tei, pe versuri de Crișan Constanti
nescu : PREMIUL SPECIAL AL MI
NISTERULUI DE INTERNE, marșului A—■ " -- •
versurile de Achim ’ Stoia, 
rul Conservatorului de 
„George Enescu" 
ȚIUNI, marșurilor 
zică și versurile 
tu, și „Flamuri și 
Florentin Delmar, 
Gheliuc.

Muzică ușoară : 
tecului „Iubirea mea : pămîntul ro
mânesc". Muzica de Florin Bogardo, 
pe versuri de Nicolae Tăutu ; PRE
MIUL II, cîntecului „Un țărm de li
niște". Muzica de Vasile Vasilache- 
jr., pe versuri de Flavia Buref ; PRE
MIUL III, cîntecului „Bun venit". 
Muzica de Adalbert Winckler, pe ver
suri de Constantin Cîrian ; PREMIUL 
SPECIAL AL SECȚIEI U.T.C. DIN 
CONSILIUL POLITIC SUPERIOR, 
cîntecului „Inimi înflăcărate". Muzica 
de George Grigoriu, pe versuri de 
Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu; 
MENȚIUNI, cîntecelor „Scrisoare că
tre mama". Muzica de Temistocle 
Popa, pe versuri de Mircea Block, și 
„Doar un an și patru luni". Muzica 
de Edmond Deda, pe versuri de Hary 
Negrin.

„Să trăiești ostaș". Muzica și 
r'l: recto-
Conservatorului de muzică 

din Iași ; MEN- 
„Drapelul", mu- 

de Theodor Bra- 
soare", muzica de 
pe versuri de Jean

PREMIUL I, cîn-

SPECTACOLUL „PE PLAIURILE MIORIȚEI"
al „Rapsodiei Române" prezentat în premieră,

la clubul uzinelor „Grivița roșie"

„DER Y N E“
din R. P. Ungară

Orientarea generală a ansamblului 
artistic „Rapsodia Română", demn re
prezentant al citecului și dansului ro
mânesc, ne oferă, o dată mai mult, 
prilejul să medităm cu seriozitate asu
pra transpunerii scenice a genului 
spectacolului popular, menit să 
transfigureze prin evoluția sa valorile 
autentice ale creației noastre folclo
rice. „Avem un folclor admirabil, 
scria marele George Enescu în 1927, 
dar cine vrea să se atingă de el tre
buie s-o facă cu multă băgare de 
seamă, ca nu cumva să-i scoată par
fumul particular prin innăbusirea in 
conventionale formule de dezvoltare 
simfonică... Din ce in ce începem să 
devenim mai conștient! de tezaurul 
uriaș al folclorului ce-l avem de ex
ploatat, fără insă a ne atinge cu lăco
mie prea mare de el. Bucățile de fol
clor sini giuvaeruri in sine, capo
dopere definitive, de sine stătătoare, 
care trebuiesc respectate in candoarea 
și curățenia lor întreagă".

înscrisă cu prisosință în 
acestor considerații, noua 
a ansamblului „Rapsodia 
intitulată „PE PLAIURILE MIORI
ȚEI" se prezintă ca un spectacol cu 
reale calități artistice, ca o amplă 
frescă a cintecului și jocului de pe 
întreg cuprinsul țării.

Intrată in tradiția preocupărilor

contextul 
premieră 
Română".

conducerii ansamblului, și de data a- 
ceasta premiera și deschiderea sta
giunii a avut Ioc la clubul „Grivița 
roșie”, în mijlocul harnicului colectiv 
al acestei prestigioase citadele indus
triale.

Spectacolul este alcătuit dintr-o 
suită de tablouri în care alternanța 
cîntecului cu jocul popular au relieful 
și forța unei autentice inspirații, fie
care număr din program constituind 
model de prezentare scenică a folclo
rului.

Succesul de care se bucură ansam
blul artistic „Rapsodia Română", atît 
în țară cit și peste hotare, își găsește 
explicația și în virtuțile interpreților 
din formațiile de dansuri, corală și 
instrumentală, prin cîteva prezențe 
prestigioase cum sînt folcloristul și 
creatorul Constantin Arvinte, dirijo
rii Ionel Budișteanu. Victor Popescu 
și Anatol Goreaev Soraceanu, maeș
trii de dans Petru Bodeuț și Ștefan 
Gheorghe, soliștii vocali Ștefania Ra- 
reș, Maria Butaciu și soliștii instru
mentiști Ion Lăceanu — fluier, Re
mus Bistrița — torovoată și Nicolae 
Pîrvu — nai. „Pe plaiurile Mioriței" 
este fără îndoială rodul unei asidue 
și pasionante munci 
documentare și de 
creatorul popular.

de cercetare, de 
identificare cu

„TOAMNĂ
MUSCELE ANĂ"
începlnd de astăzi (23 octombrie) 

orașul Cîmpulung Muscel găzduiește 
cea de-a treia ediție a manifestărilor 
cultural-artistice „Toamnă musceiea- 
nă“, organizate de Comitetul orășe
nesc al culturii și educației socialiste, 
în cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a republicii. Timp de o săptămînă, în 
localitate- vor avea loc simpozioane, 
întîlniri cu activiști de partid, cu oa- 
menj, de știință și artă, vernisajul 
unei expoziții intitulate „Roadele is
cusinței și hărniciei muscelene", spec
tacole artistice, întîlniri ale cititorilor 
cu poeții argeșeni.

La buna desfășurare a sărbătoririi, 
o contribuție de seamă își vor adu
ce societățile culturale : „Flacăra 
muscelului", „ARO — Floare de 
stîncă", „Energia", „Vlaicu Vodă" și 
„George Topîrceanu".
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PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba franceză. Lecția a 
25-a.
Căminul.
Ecranul — emisiune de actua
litate și critică cinematogra
fică.
Săptămina tn imagini. 
1001 de seri.
Telejurnal, a în cinstea ani
versării republicii 
marii întreceri.
Avanpremieră.

18,00
18,40

19,00
19.20
19,30

— Cronica

20.00
20,10 Muzică populară 

Marcu.
20,20 Roman foileton :

cu Maria

„Elizabeth

în cadrul acordului cultural 
bilateral dintre Republica So
cialistă România și R. P. 
Ungară, Teatrul de stat „Dery- 
ne“ din Budapesta 
turneu în 
de 17—22 
Gheorghe, ______ ______
Ciuc, Odorheiu-Secuiesc. in fata 
unui numeros public, a prezentat 
piesa „Liliomfi" de Szigligeti 
Ede.

Anul 1972 este un an deosebit 
al dramaturgiei maghiare. Se 
sărbătoresc 100 de ani de la 
moartea vestitei artiste Dăryne- 
Szeppătaki Roza. Cu această 
ocazie, în cadrul fiecărui spec
tacol al turneului a fost prezen
tat un preludiu „Ultima scenetă" 
de Gyărfăs Miklăs, în care, în 
interpretarea lui Bessenyei 
Emma, se aduce un omagiu lui 
Derynă — excelentei actrițe, 
care, la vîrsta fragedă de nu
mai 16 ani. a preferat vieții li
niștite, mic-burgheze, drumul 
spinos al artei interpretative în- 
tr-o perioadă eroică a teatrului. 
Dărynă și-a închinat întreaga 
viață teatrului, culturalizării 
maselor, devenind un simbol 
de dăruire și abnegație In fața 
mai multor generații de actori.

Teatrul de stat „Dărynd" din 
Budapesta, care a luat ființă în 
1950, este, cum s-ar putea spune, 
continuatorul, în condițiile socia
lismului. al operei artistei, de la 
care și-a împrumutat numele. 
Acest teatru joacă un rol de

udapesta susține un 
țara noastră, tn zilele 

octombrie, la 
Brașov. Miercurea

Sf.

Premiere
• TEATRUL MAGHIAR DE 

DIN CLUJ prezintă „Mîine 
continua" de Dobozy Imre.

STAT 
vom

STAT• TEATRUL MAGHIAR DE
DIN TIMIȘOARA prezintă în deschi
derea stagiunii „Gedeon cel minu
nat" de Siito Andras. Regia : Tompa 
Miklăs. Scenografia : Al. Winter
feld. în distribuție -. Szabă Lajos, 
Bertalon Magda, ' 
Jăno Jănos, Bokor lldiko, 
Kăroly, Găspar Marietta, 
Imre, Kofalvy Istvăn, Szabă

Lacză Gusztav, 
>, Sinka 

Szălyes 
lănoș.

„VALEA
prezintă

• TEATRUL DE STAT 
JIULUI" DIN PETROȘANI 
„Bună noapte nechemată" de Al. 
T. Popescu. Distribuția : Elisabeta

frunte în culturalizarea mase
lor din 
nență, 
susțin, 
tacole i 
rii, in i 
sate. Deseori 
•pectacole în străinătate.

Piesa „Liliomfi" de Szigli- 
geti Ede, prezentată în cadrul 
acestui turneu, este o comedie 
clasică a dramaturgiei ma
ghiare, în care se reînvie o pe
rioadă eroică a teatrului. Pre
miera piesei a avut loc în 1849, 
imediat după înăbușirea lupte
lor revoluționare din 1848 și a 
reprezentat un act de demas
care a falselor sentimente dez
văluite in goana după bani a 
claselor exploatatoare aflate la 
putere.

Limbajul viu, colorat al aces
tei comedii, pe fundalul unei ac
țiuni dinamice, întrețesute cu 
întimplări neașteptate — tn a- 
daptarea compozitorului con
temporan Meszoly DezsS și în 
regia lui Lacina Lăszlă — a ciș- 
tigat noi valențe.

Au interpretat cu 
cu dăruire, cu multă 
Țendvay Gyula, Kondor Ilona, 
Szegedi Joii, Molnăr Miklos, 
Kenessy Zoltăn, Szalai Gyula, 
N. Szabo Sândor, Komlos Robert, 
Bessenyei Emma. Gyurcsek 
Sândor — jocul lor fiind,, pe bună 
dreptate, răsplătit cu căldură, 
cu îndelungi aplauze.

T0M0R1 G6za

i țara vecină. In perma- 
9—10 trupe ale teatrului 
seară de seară, spec- 

în diverse colțuri ale ță- 
orașe, dar îndeosebi la 

teatrul prezintă

N A
teatrale

talent, 
artă :

*

*
*
****
î
\
\
\

ț
L

Începînd de mîine 
seară, la cinematogra
ful „Capitol" se des
fășoară Zilele filmului 
sovietic (24—30 oc
tombrie), manifestare 
care se înscrie cu un 
ecou deosebit în tra
diția schimburilor cul
turale ale tării noas
tre. Organizate, ca in 
fiecare an, in preajma 
aniversării Marii Re
voluții Socialiste din 
Octombrie, Ziilele fil
mului sovietic oferă 
publicului nostru posi
bilitatea de a cunoaș
te creații recente, re
prezentative, ale pres
tigioasei cinematogra
fii din U.R.S.S. Aștep
tată cu viu interes de 
cercuri 
tatori. 
Zilelor 
vietic 
diversitatea 
a realizărilor progra
mate, prin umanismul 
profund care străbate 
întreaga selecție.

Gala inaugurală pre
zintă, marți seara, fil
mul Îmblinzirea focu
lui (scenariul și regia 
Daniil Hrabrovițki) — 
distins cu Marele Pre
miu, cu mențiunea 
specială UNIATEC și 
cu Premiul Asociației 
actorilor dramatici din 
Republica Socialistă 
Cehoslovacă la ediția 
din acest an a Festi
valului Internațional 
de la Karlovy Vary.

largi de spec- 
ediția 1972 a 

filmului so- 
impune prin 

tematică

Este o dezbatere emo
ționantă pe tema e- 
roismului, a dăruirii 
omului de știință, a- 
ducind in prim-plan 
viața exemplară a u- 
nui savant care și-a 
închinat întreaga exis
tență cuceririi de că
tre Om a spațiului 
cosmic (în distribuție
— Kirill Lavrov. Ada 
Rogovțeva, Andrei Po
pov ș.a.).

In continuare vor 
rula filmele :

A venit un toidat 
de pe front (scenariul
— Vasili Sukșin, după 
o povestire de S. An
tonov ; regia — Niko
lai Gubenko), recon
stituire a atmosferei 
primelor zile de pace, 
după îhfrîngerea Ger
maniei hitleriste (cu 
Mihail Gluzski. Irina 
Miroșnicenko. Nikolai 
Gubenko) ;

Tinerii (scenariul — 
A. Cervinski ; regia — 
Nikolai Moskalenko)
— un film de actuali
tate realizat după mo
tivele romanului „Ju- 
decați-mă, oameni" de 
Alexandr Andreev (cu 
Evgheni Kindinov, 
Jana Goroșenia. 
bov Nefedova, 
Larionova) ;

In trecere prin 
eova (regia — Ilia Gu
rin). film consacrat, de 
asemenea, realității so
vietice contemporane

Liu- 
Alla

Mos-

Ev- 
Ser- 

Niko-
(interpretat de 
gheni Kardlskih. 
ghei Sakurov, 
lai Merzlikin) ;

Egor Buliciov 
ții (scenariul și
— Serghei Soloviev) — 
ecranizare a 
piese a lui 
Gorki (cu 
nov, Maia 
Ekaterina 
ș.a.) ;

Sfîrșitul
(regia Leonid Golov
nia. film realizat după 
un roman de Vasili 
Șukșin), evocare di
namică, antrenantă a 
luptei împotriva unor 
dușmani ai revoluției, 
în primii ani ai pu
terii sovietice (cu Al
bert Akciurin. Marian
na Vertinskaia. Valeri 
Hlevinki) ;

Filmul Legenda din 
Rustam (scenariul — 
Grigori Koltunov ; re
gia — Boris Kimiaga- 
rov) încheie progra
mul, cu o povestire 
tadjică interpretată de 
Bimbolat Vataev, Ha- 
șim Gadoev, Svetla
na Norbaeva este. Fil
mele enumerate mai 
înainte — care vor fi 
prezentate în 
zile, intr-un 
festiv, și în 
Iași, Suceava.
— vor intra, tn 
tămînile următoare, in 
repertoriul curent al 
cinematografelor noas
tre.

și al-
regia

celebrei 
Maxim 

Mihai Ulia- 
Bulgakova, 

Vasilieva

Liubavinilor

aceste 
cadru 

orașele
Bacău 

săp-
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Corespondenții 
„Scânteii*' transmit;

SATU MARE

Invitație la un 

izvor de sânătate
Dovedind spirit de inițiativă 

și hărnicie, cetățenii comunei 
Acîș au pus bazele unei micro- 
stațiuni balneare in preajma 
unui izvor de apă termală — 
cu o temperatură de 46,5 grade 
Celsius și un debit de mai bine 
de o jumătate de milion de litri 
în 24 de ore. Izvorul a fost fo
rat în perimetrul localității. 
Apa termală este în prezent di
rijată spre 11 cabine și spre un 
bazin de înot cu o suprafață 
de 1 000 metri pătrați, construite 
aici împreună cu un pavilion, 
spații de cazare, comerciale, tu
ristice. Avind efecte curative 
pentru numeroase afecțiuni, în
tre care cele gastrice și reuma
tismale, apa termală de Acîș 
și-a făcut de pe acum un bun 
renume printre locuitorii din 
împrejurimi și din alte județe 
ale țării.

GALAȚI

Calitatea de martor
(Urmare din pag. I)

Belba, Dumitru Drăcea, Vaier Don- 
ca. Regia : Ion Simionescu. Sceno
grafia : Aurel Florea. Spectacolul 
este dedicat aniversării republicii.

„ROYAL SHAKESPEARE COMPANY" 
LA BUCUREȘTI

Azi Începe seria de spectacole a 
cunoscutului colectiv teatral englez 
„Royal Shakespeare Company". 
Spectatorii bucureșteni vor putea 
urmări între 23—27 octombrie în 
spectacole de seară (ora 20) sau la 
matineu (marți 24 și joi 26 ora 15,30), 
In Sala Operei Române „Visul unei 
nopți de vară", cunoscuta piesă a 
marelui Will, în regia lui Peter 
Brook.

EXPOZIȚII
• „CAPODOPERE ALE EXPRE

SIONISMULUI GERMAN" — se in
titulează expoziția al cărei vernisaj 
va avea loc, marți 24 octombrie, în 
sălile Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România (str. Știrbei Vodă 
nr. 1). Organizată de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste în cola
borare ' cu Galeria de Stat din Stutt
gart, expoziția prilejuiește publicului 
românesc, acum, pentru prima dată, 
contactul cu o serie de lucrări de pic
tură și grafică dintre cele mai repre
zentative pentru această mișcare ar- 

, tistică.
• PONTICA — 1972. „Dialogul cul

tural cu viața", festivalul de artă 
plastică „Pontica-1972" își va des
fășura lucrările anul acesta in zilele 
de 25—26 octombrie la Constanța. 
Remarcabila inițiativă a Muzeu
lui de artă din Constanța de a 
apropia marele public înțe-

legerea artei plastice, care s-a 
bucurat anul trecut de un deosebit 
succes, se înscrie printre manifes
tările culturale ale orașului, o dată 
cu noua ediție, ca o confirmare a 
unei fructuoase experiențe. Nume
roase expoziții, printre care mențio
năm : Expoziția filialei U.A.P. din 
Constanța, Expoziția de pictură din 
comuna Cobadin cu lucrările reali
zate la simpozionul din Topalu, Ex
poziția de grafică contemporană de la 
Năvodari, Expoziția „Valori ale pic
turii românești în Muzeul de artă 
Constanța" (selecția achizițiilor 1962— 
1972) ; întîlnirile artiștilor și critici
lor de artă cu vizitatorii expozițiilor, 
cu un numeros public, cu membrii 
cooperatori din Cobadin, sau cu mun
citorii de la U.S.A.S.-Năvodari, sim
pozionul „Artă și semnificație" orga
nizat la Muzeul de artă din Constanța 
— sînt tot atitea premise ale reuși
tei din acest an.

mai a fi spectator la 
un fapt sau altul, ci și 
a lua — în condițiile 
legii — atitudine față 
de el. Prin sesizarea 
organelor in drept, 
prin depozițiile făcute. 
In spatele calității de 
martor descoperim in
să, uneori, nu numai 
atît...

— „Căruța — tn loc 
să meargă pe șosea — 
o apucase alături, pe 
drumul dintre vii. Și 
asta în plină noapte. 
Nu-i lucru curat, 
mi-am zis. Ia să văd 
eu ce fac ăștia, încotro 
o iau". Am citit rindu- 
rile de mai sus — de
clarația dată organelor 
de cercetare penală de 
către pensionarul loan 
Grizbai — la postul de 
miliție din Aiud. O a- 
devăraită carte de vizită 
a responsabilității ci
vice, a grijii față de 
avutul obștesc. Dar 
mai întîi faptele.

într-una din zile, 
bătrînul loan Grizbai 
a plecat la vînătoare. 
Avea în mîini o puș
că veche : o sculă fără 
pretenții, cu două țevi. 
Seara l-a prins pe 
cimp. la marginea o- 
rașului. Numai că. in 
loc să se întoarcă spre 
casă, bătrînul a luat-o 
pe urma unei căruțe 
care i s-a părut că nu 
prea avea ce căuta a- 
tunci pe cimp — nu 
era nici ora potrivită, 
nici drumul folosit de 
toți ceilalți pentru 
transport. Bănuielile 
sale s-au adeverit. 
Trei indivizi — Traian 
Fufezan. Ioan Ches- 
ches și loan Szekely 
— se hotărîseră să 
prade avutul obștesc.

în căruță se găseau 
1 000 kg sirmă galva- 
nizată sustrasă din de
pozitul întreprinderii 
de industrie locală 
„Mureșul" din Aiud.

— Ce te bagi, mo
șule ? — a sărit cu gu
ra unul dintre infrac
tori, 
nu-i

Nu-i averea ta, 
treaba ta !
Ba uite că tocmai 
e — i-a răspuns 

E și averea
asta 
bătrînul. 
mea, e șl treaba mea. 
Și sus mîinile, direcția 
miliție — se aude ?!

Așa au ajuns la or
ganele în drept : în fa
ță infractorii, în spate 
— I.G. Și iată cum, 
întocmai ca în acest e- 
pisod, calitatea de 
martor s-a identificat 
cu calitatea de apără
tor al legii, al adevă
rului, al avutului obș
tesc, 
nelor de 
avutului 
sînt însă 
me de . 
cetățenilor — în aceas
tă calitate — la men
ținerea ordinii de 
drept, la înfăptuirea 
justiției. Nu o dată ce
tățenii iau parte direct 
la acțiunea de urmă
rire și prindere a ce
lor care au săvîrșit 
fapte penale ; nu o 
dată Identificarea unor 
răufăcători, de multă 
vreme căutați de or
ganele de stat compe
tente, este rodul vigi
lenței lor...

Sesizarea orga- 
stat, apărarea 

obștesc nu 
singurele for- 
participare a

...In mijlocul drumu
lui Tălmaciu-Sibiu un 
tînăr — loan Bobeică, 
elev la școala profe
sională — oprește o 
mașină : vrea să ajun
gă mai repede în oraș, 
la niște rude.

Șoferul e vădit stîn-

jenit ; îl acceptă to
tuși, ii face semn să 
urce.

Puțin mai tîrziu, la 
miliția municipiului 
Sibiu sună telefonul. 
Ce-avea Bobeică de 
spus ? Mai întîi, șofe
rul nu prea știa să șo
feze ; de citeva ori era 
să bage mașina in șanț, 
în stîlpii de pe margi
nea drumului. Apoi, a- 
tît șoferul, cit și cei
lalți doi pasageri pe 
care Bobeică i-a găsit 
în mașină, erau temă
tori, tresăreau la fiece 
colț de stradă. In al 
treilea rînd... in sfirșit, 
„se simțea că ceva nu 
e în regulă", cum avea 
să afirme mai tîrziu ti- 
nărul.

Și așa • fost. Cu 
sprijinul utecistului 
loan Bobeică, cei trei 
indivizi din mașină — 
niște infractori înrăiți, 
căutați de organele de 
miliție — au fost 
prinși.

★
— Cunoașteți faptele 

«ăvîrșite de inculpat ?
— Da.
— Povestiți-ne 

ceea ce știți ; vă 
cultăm...

...Și grefierul 
semnează faptele,
supra, pe coala albă 
de hîrtie, cîteva cu
vinte simple : o decla
rație de martor. In 
spatele fiecăreia dintre 
aceste declarații se cu
vine să transpară o a- 
titudine cetățenească 
activă, înatntată, o 
participare directă — 
in spiritul și litera le
gii — la realizarea res
ponsabilului proces da 
înfăptuire a justiției, 
de împărțire a drep
tății.

„Rapsodia

Dunării" la sate
Mare a fost bucuria coopera

torilor din comunele Roșcani, 
Rogojeni, Vinători, Suceveni, 
Cavadinești și altele de a avea 
ca oaspeți pe scenele căminelor 
culturale orchestra și soliștii 
formației artistice „Rapsodia 
Dunării", a Casei de cultură a 
sindicatelor din municipiul Ga
lați. Formația gălățeană și-a 
început actuala stagiune cu un 
lung turneu la sate. Ea a 
prezentat concertul-spectacol 
„Drag mi-e plaiul gălățean", in 
program figurînd cintece din 
folclorul moldovenesc șl din 
creația populară locală.

NEAMȚ

tot 
a»-

con- 
Dea-

Magazin 

non - stop
Răspunzlnd unei cerințe în

dreptățite de aprovizionare 
permanentă a chimiștilor de pe 
platforma industrială Săvinești, 
care lucrează in trei schimburi 
la instalațiile cu foc continuu, 
în Piatra Neamț a fost des
chis primul magazin alimentar 
(„Păltiniș") cu program neîn
trerupt atit ziua, cît și noaptea. 
Dispunînd de mobilier și insta
lații adecvate, noua unitate co
mercială, cu procram „non
stop”, asigură o bună aprovizio
nare cu produse alimentare a 
chimiștilor, a altor cetățeni și 
turiștilor, In număr tot mai 
mare, pe aceste meleaguri.

BRAȘOV

„Orizont didactic 

brașovean"
Este titlul unei noi publica

ții apărute la Brașov, sub egida 
inspectoratului școlar județean, 
a sindicatului învățămint și a 
Casei corpului didactic. Noua 
publicație cuprinde materiale 
axate pe cele mai actuale pro
bleme didactice. Consemnăm 
citeva titluri : „Generalizarea 
învățămîntului obligatoriu de 10 
ani", „Experiența și rutina la 
catedră”, „Munca directorului 
școlii, o activitate de concepție*^ 
„Universalitatea operei lui Ion 
Creangă", „Revistele școlare”, 
„Caracterul instructiv-educativ 
al excursiilor școlare", „Restan- 
țieri în organizarea atșiierelor- 
școală” etc. Materialele sînt 
semnate de cadre cu o bogată 
experiență în activitatea didac
tică.

Mai multe scrisori ne in
formează că în București, 
sectorul I, există o între
prindere de reparații și ma
teriale aeronautice care pa-

di-
27,

C. ȘTEFAN

în sălile de concert
• Un interesant recital cu Integra

la Sonatelor pentru vioară și orgă de 
Haendel ne oferă violonistul Mihai 
Constantinescu și organistul Eckart 
Scnlandt astă seară, ora 21), la Ate
neul Român.
• Semnalăm activitatea 

lui 72—73“ 
„Debuturi ■ 
ne propune tineri muzicieni de 
lent. Astfel, mîine seară, ora 20, 
evolua: pianistul Octav Rădoi 
contrabasistul Giitler.
• Din simfonicul Filarmonicii 

rijat d<- Mircea Cristescu, vineri 
simbătă 28, ora 20, remarcăm Con- 
ceițul pentru flaut de Liviu Glodea- 
nu, solist Alexandru Nicolae, și Can
tata ..Academica" de Britten.
• Stagiunea Radioteleviziunii a avut 

un deosebit debut in acest an. Ț.nula 
primelor concerte a fost indiscuta
bilă. Este așteptat cu Interes concer
tul de joi 26, ora 20, dirijat de E- 
manoil Elenescu în program : Schu
mann, Brahms.

„Studiou- 
care, in cadrul tribunei 
- Afirmări — Confirmări", 

ta- 
vor 

Și

R" — „Puiul de leu" (partea 
a Il-a). Producție a studiou
rilor televiziunii engleze.

21,05 Panoramic științific.
21,20 Să Înțelegem muzica. Ciclu de 

educație muzicală prezentat 
de Leonard Bernstein. Folclo
rul latino-american. 
Imagini din Luxemburg. 
„24 de ore" «, Contraste 
lumea capitalului.

22,10
22,30

20,00

20.30

20,50
21.00
22.23

PROGRAMUL II

Parada micilor tnterpretl. 
Emisiune pentru copii.
Arii din opere interpretate de 
soprana Victoria Bezzetl și de 
tenorul Nicolae Zaharla. 
Agenda.
Romantic club.
Film documentar : „Oameni 
și locuri", producție a stu
dioului ..Alex. Sahia". Regia : 
Ion Bostan.

AM PRIMIT SCRISOAREA DV !
Cu ce mijloace 
de transport 
putem ajunge 

în iulie 1972?

ce de transport spre cher
meza de acum trei luni ? 
Mira-m-aș 1

Mai mulți salariați din 
Vaslui și împrejurimile 
Vasluiului, printre care și 
Aurel Năfărmiță, învățător 
la Școala generală Gura 
Văii, ne zic la ureche că o 

. dată cu primirea salariului 
pe luna septembrie, au pri
mit și o „reținere" pentru 
o invitație la o chermeză 
populară organizată de aso
ciația sportivă I.G.O. 
Vaslui, care va avea loc in 
parcul (grădina Copou) Fi- 
limon Sîrbu — oraș Vaslui.

— Și. nu vreți să vă du
ceți la chermeză de teamă 
de ploaie ? Buletinul me
teorologic s-a liniștit.

— Chermeza la care sîn
tem „invitați" va avea loc 
simbătă, 29 iulie 1972, ora 
20 și nu ne este indicat pe 
bilet . cu ce mijloace de 
transport vom putea ajunge 
în iulie 1972 !

Dragi tovarăși, oredem

Să sune clopoțelul, 
dar să-l sune 

mai tare

esle schimbată decît es-te. 
Nu sînt respectate caloriile 
prevăzute în instrucțiuni, 
iar duminica și sărbătorile 
legale, elevilor li se dă li
ber toată ziua oa să nu li 
se dea mîncare. Scrisoarea 
mai zice că nici cu proce
sul de învățămint nu se stă 
prea pe roze... Cînd are ore 
de atelier (13—20), profeso
rul se prezintă la 19 și ceva 
să sune clopoțelul...

Noi nu avem absolut ni
mic cu sunatul clopoțelului, 

sune, dar să-l sune

niște plăcuțe pe care să le 
așezați în holurile blocului 
cu textul : „Păstrați liniș
tea !“ în care să fie trecut 
și articolul de lege care se 
ocupă cu păstrarea liniștii. 
Dacă tîmplarul dv. nu este 
prea aglomerat, puteți co
manda plăcuțele la el.

Nene Giurgiule, 
noi știm, 

dar nu-ți spunem

Altă explicație 
nu găsim

că este o „scăpare" a aso
ciației Sportive I.G.O. 
Vaslui. Tocmai dumnealor. 
I.G.O., să nu indice mijloa-

tronează un grup școlar 
profesional.

— Și cum îl patronează ? 
Aici învață meserie 

copiii noștri și din scriso
rile pe care le-am 
de la ei rezultă că 
nistratorul acestei 
prinderi a fost născut pen
tru altceva și nu 
administrator.

— Ce vă face *să
— Dormitoarele 

noștri sînt gospodărite pu
țintel cam anapoda. Insta
lațiile sanitare mai mult 
nu funcționează decît func
ționează. Apa la vestiare 
mai mult nu este decit este, 
iar lenjeria, mai mult

primit 
admi- 
intre-

pentru
credeți? 
copiilor

Președintele 
asociației 
locatari trece, 

zgomotele 
rămîn

Zice scrisoarea semnată 
de mai mulți locatari ai 
blocului C 3 din București, 
strada Moise Nicoară, că la 
etajul VII locuiește, cu acte 
în regulă, un timplar care 
își ia de lucru și acasă. Cu 
această ocazie, s-a dus li
niștea locatarilor. Tîmpla- 
rui, zice scrisoarea, are o ‘ 
putere de muncă extraordi
nară Și la ora două noap
tea face apel la acustica 
blocului. Și blocul are o a- 
custică grozavă. Dormi dacă 
poți ' Problema ă fost dis
cutată și la nivel de pre
ședinte al asociației de 
bloc, dar... președintele 
trece pe la locul cu pri
cina. dar zgomotele rămîn. 
Invățați-ne ce să mai fa
cem ?

Să faceți o comandă

Tudorel Mușatin din Ga
lați ne întreabă dacă pu
tem să dezlegăm o enigmă.

— Care-i enigma ?
— Strada mea se numea 

Cristofor Columb.
— Nimic mai frumos pe 

lumea asta decît să locu
iești pe strada Cristofor 
Columb ! Și ?

— Strada mea de o bu
cată de vreme nu se mai 
numește Cristofor Columb. 
ci Craiului. Ați putea să ne 
spuneți cu ce a greșit Cris
tofor Columb de a fost „în
locuit" ?

Precis nu știm, dar

nmm că vreun edil gălă- 
țean a ajuns la concluzia 
că acest • descoperitor a 
spart prea multe ouă pină 
l-a găsit pe cel care să 
„stea" in picioare. Altă ex
plicație nu găsim.

In satul Poienile Izei din 
județul Maramureș, Ion 
Giurgiu și-a făcut o casă 
pe care a vrut s-o electri
fies cu 4 becuri și 2 prize. 
A dat bună ziua I.R.E.M.- 
uiui din Sighetu-Marma- 
ției și acesta i-a trimis, 
pentru măsurători (după 
ce-a plătit taxa de proiec
tare de 60 lei) doi electri
cieni cam eludați.

— De ce ciudați ?
— Acești doi electricieni 

veniți pentru a face o schi
ță necesară devizului, mă
surau ei ce măsurau, dar 
cu ochii erau numai la 
urechile mele. Iar au mă
surat. iar s-au uitat la ure
chile mele. M-am dus la 
oglindă. N-aveam nimic. 
După ce au terminat schița 
cu ochii Ia urechile mele, 
și-au luat rămas bun și... 
După o bucată de vreme, 
dacă am văzut că nu 
mișcă nimic2 _ m-am _ dus 
din nou

pe 
cei 

ochii 
exista. S-a făcut o altă 

schiță, am plătit devizul, 
Sîntem în octombrie și to
varășii electricieni de la 
I.R.E.M. tot Ia urechile 
mele se uită. Nu știți dum
neavoastră de ce ?

Nene Giurgiule, noi știm, 
dar nu-ți spunem. Nu spu
nem de teamă să nu ne 
audă și la I.R.E.M.

CARAȘ- 
SEVERIN ?

Ia I.R.E.M. Schi
oare o făcuse- 

doi electricieni 
la urechile mele

NIcuță TANASE

Filmul 

și spectatorii

Din inițiativa comitetului Ju
dețean de cultură și educație 
socialistă și a întreprinderii ci
nematografice, în județ se des
fășoară un concurs intitulat „Re
publică, slăvită fii !“. Concursul 
este însoțit de un test sociologic 
pe bază de chestionar. In acest 
scop au fost editate 35 000 de 
buletine care au menirea să evi
dențieze cunoștințele cinefililor 
asupra producției de filme ro
mânești din ultimele două dece
nii, iar în vederea bunei desfă
șurări a testului s-au editat circa 
6 000 de chestionare. Testul ur
mărește, între altele, evidenție
rea gradului de informare a pu
blicului spectator asupra reper
toriului cinematografic, motiva
rea spirituală a frecventării spec
tacolelor, structura socio-profe- 
sionaiă a subiecților, modalități
le de informare a cinefililor.

\
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FOTBAL DIVIZIA A

A venit rîndul Farului la conducere
în clasamentul general

Al șaselea lider în numai opt etape

Rezultate tehnice
RAPID — DINAMO 6—6.

STEAGUL ROȘU — F.C. ARGEȘ 3—1 (2—0). An marcat : Gherghelî 
(min. 5), Pescaru (min. 22), Balint (min. 46), Iar Roșu (min. 65) pen
tru piteșteni.

U.T.A. — S.C. BÂCAU 4—1 (4—0). Au înscris : Broșovski (min. 2),
Domide (min. 6), Petescu (min. 8), Pojoni (min. 28) și, respectiv,
Dembrovski (min. 90 — din lovitură de la 11 m) pentru oaspeți.

C.S.M. REȘIȚA — A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 
deanu (min. 60) și Pușcaș (min. 70).

(0—0). Au înscris : Bel-

UNIVERSITATEA CRAIOVA — JIUL 4—1 
tru gazde : Oblemenco (min. 38 și 66), Ivan 
87) și, respectiv, Rosznai (min. 5) pentru oaspeți.

(1—1). Au marcat pen- 
(min. 52), Velea (min.

Clasamentul
5
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
1
2
1

Farul 
Steaua 
St. roșu 
C.F.X 
Dinamo 
Jiul 
„U“ Cr. 
U.T.A.
S.C. Bacău 
Petrolul 
„U" Cluj 
F.C. Ar.
A.S. Arm. 
Rapid 
C.S.M. R. 
Sp. stud.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
2
2
0
2
2
1
1
1
2
1
2
0
3
1
1

7— 8 
18— 8 
12— 3

9— 6

2
2
2
3
2 12— 9
2 13—12
3 17—14
3 14—12
3 13—11
3 4—6
4 8—17
4 16—14
5 17—20
4 3—6
5 8—14
6 9—20

PETROLUL — FARUL 0—1 (0—1). A inscris Caraman (min. 28).

C.F.R. CLUJ — „U“ CLUJ 2—1 (0—0). Au înscris : Co.jocaru (min. 
72, din 11 m) și Adam (min. 90) pentru C.F.R. și, respectiv, Mun- 
teanu (min. 62) pentru studenți.

STEAUA — SPORTUL STUDENȚESC 4—1 (4—0). Au înscris Ior- 
dănescu (min. 2, 7, 16), Năstase (min. 35) și, respectiv, Tănăsescu 
(min. 63).

Etapa
Steaua—„U" Cluj ; Jiul—Stea

gul roșu : Sportul studențesc— 
Universitatea Craiova : F.C. 
Argeș—S.C. Bacău : A.S.A. Tg. 
Mureș—Dinamo ; C.F.R. Cluj— 
U.T. Arad ; Farul—Rapid t 
C.S.M. Reșița—Petrolul.

viitoare

Moment la fileu din derbiul feminin Rapid — Dinamo

In perioada 15—22 octombrie a.c., 
o delegație a Confederației Sindica
telor din Turcia, condusă de Seyfi 
Demirsoy, președinte, a făcut o vi
zită în țara noastră la invitația Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Ro
mania.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej cu președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Mihai Dalea, 
cu alți membri ai conducerii U.G.S.R., 
desfășurate intr-o atmosferă de prie
tenie și respect reciproc, 
la preocupările pe plan 
celor două organizații, la 
taterale dintre Uniunea 
Sindicatelor din România 
rația Sindicatelor din Turcia, precum 
și la unele probleme actuale ale miș
cării sindicale internaționale. Tot
odată au fost evidențiate premisele 
favorabile existente, dorința comună 
a celor două părți de a extinde, in-

S-au referit 
intern ale 
relațiile bi- 
Generală a 
și Confede-

tensifica și diversifica legăturile de 
prietenie și colaborare dintre organi
zațiile sindicale din cele două țări în 
interesul popoarelor român și turc, 
al păcii și securității în Europa.

Cronica zilei
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala delegația organizațiilor de ti
neret ale mișcărilor de eliberare na
țională din Angola, Mozambic, X5ui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, care, la invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, a întreprins o vizită în țara 
noastră.

Oamenii satelor

au cinstit prin munca
ZIUA RECOLTEI

PLOIEȘTI (Prin telefon). — Nu a 
lipsit prea mult ca arbitrul meciului 
Petrolul—Farul, brașoveanul Traian 
Moarcăș, să facă uz de litera regu
lamentului și să decidă amînarea 
partidei din cauza terenului (ca și) 
impracticabil. Atît a țflouat sîmbătă 
noaptea și ieri toată ziua aici, la 
Ploiești, lncît gazonul stadionului 
Petrolul, de altfel unul dintre cele 
mai bine îngrijite din țară, e-a aco
perit pe mari porțiuni de apă abun
dentă.

Meciul însă a avut loc. dar condi
țiile de ioc au fost dintre cele mal 
vitrege. Intîmplarea și-a pus pecetea 
pe mai tot ce s-a încercat de o echi
pă sau alta. Poate că tocmai mizînd 
pe întîmplare, principala preocuoare 
a celor de pe teren a fost ca min
gea să se afle cit mal mult în fata 
porților. Iar aici, contîndu-se pe un 
șut norocos sau pe 
portarilor de a reține 
și alunecoasă !), golul 
păreau iminente...

Ieri, la Ploiești, In
dițli, n-am văzut și nici nu puteam 
vedea fotbal. Jucătorii au făcut. în 
schimb, dovada unor calități oare
cum de^ alt ordin, evident, calități 
necesare în orice sport, precum am
biția și tenacitatea, dîrzenia si re
zistenta fizică (mai puțin, poate, au 
jtiut să-și stăpînească nervii).

Din toate aceste puncte de vedere 
— ceva mai siguri 
rea pe un 
minut cu
patinoar — fotbaliștii 
arătat superiori. Inițiativa le-a apar
ținut în bună parte, ocaziile de gol 
nelipsindu-le. Deschiderea scorului, 
acel singur gol, înscris de Cara- 
man în minutul 26, a fost întrucitva

imposibilitatea 
mingea (grea 

sau golurile a-

asemenea con-

împotriva cursului partidei. Dar, în 
fond, este numai vina (sau neșansa) 
gazdelor, căci pe puțin de trei ori 
în prima repriză și de încă atîtea 
ori în repriza secundă au șutat im
precis din poziții poate ideale ; lui 
Cozarek, C. Ionescu, Dincuță, N. 
Ionescu — ca să nu mai spunem de 
spectatori — nu le venea să creadă 
cum de au ratat, chiar și cînd poarta 
adversă era goală. Portarul Pilcă, să 
recunoaștem, s-a opus el însuși ten
tativei ploieștenilor, plonjînd și sal- 
vindu-și poarta, și echipa, de goluri 
ca și făcute.

Nu știm dacă de acasă echipa con- 
stănțeană, și antrenorul ei, și-au 
propus pentru această partidă o tac
tică de așteptare, mizînd pe contra
ofensivă. Este posibil să se fi hotă- 
rît la acest mod de a aborda jocul 
numai după ce au văzut starea tere
nului. Indiferent însă de acest lucru, 
formația de pe litoral a reușit să se 
descurce foarte bine în fața unor a- 
tacuri continue 
contraatacuri — 
rlculoase — să 
singur, suficient 
suficient pentru
primul loc în clasament.

Echipa „Petrolul", ca șl suporteri) 
ei, au, desigur, motive de insatisfac
ție. In timpul și la sfîrșitul partidei, 
unii erau supărați pe arbitru. Dar 
nicidecum arbitrul nu este vinovat 
de insuccesul formației antrenate de 
Ilie Oană. Greșelile arbitrului 
Moarcăș și ale colegilor lui de la tușă 
n-au fost 
gravitate 
fotbaliștii 
ofensivă...

și, prin cele cîteva 
toate extrem de pe- 
fructifice doar unul 
însă pentru victorie, 
a se afla acum pe

VOLEI
BRĂILA

teren 
mînut

și ta alerga- 
ce devenea 

un veritabil 
ploieșteni s-au nici ca număr și nici ca 

peste ceea ce au greșit 
ploieșteni in susținuta lor

•
Ion DUMITRIU

MOTOCICLISM REZULTATE
„Cupa de cristal

SERIA I

a municipiului Tg. Jiu“
TG. JIU (corespondentul „Scînteii", 

4. Dumitrescu) : Cu tot timpul nefa
vorabil, mii de spectatori au asistat 
duminică dimineață, de-a lungul unui 
traseu în circuit de 1 500 metri la un 
disputat concurs de viteză, la care au 
luat startul 44 de motocicliști din Re
șița, Sibiu și Tg. Jiu. Inițiat de con
siliul municipal al sindicatelor, con
cursul motocicliștilor a constituit pri
ma ediție a „Cupei de cristal a mu
nicipiului Tg. Jiu", dedicată special 
unor asemenea întreceri. Iată acum 
ciștigătorii trofeului în ordinea cate
goriilor : Cornel Baboescu (clasa na
țională sub 70 cm3), Mihai WetZler 
(125 cm3), Werner Hirshwogel (175 și 
250 cm3), tot de la Reșița, și Vencsel 
Deak (Sibiu) la motocicletă cu ataș. 
Revelația concursului a fost motoci- 
clistul localnic Paul Filipescu, ciști- 
gătorul detașat la clasa 500 cm3.

Asociația sportivă

„Oltul" Slatina

la a 50-a aniversare
SLATINA (corespondentul „Scîn

teii", Emilian Rouă). — Ieri, la Sla
tina au început manifestările orga
nizate cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de activitate a asociației sportive 
„Oltul" din localitate. înființată in 
octombrie 1922, asociația sportivă 
„Oltul" a obținut de-a lungul anilor 
cîteva trofee prin boberii slătinenl, 
in frunte cu Mihai Mihai, unul din
tre întemeietorii acestei asociații. 
Merită, de asemenea, să amintim că 
boxerii Ghiță Lungu și Patriciu 
Milcoveanu de la aceeași asociație 
au cucerit centurile de campioni na
ționali. Numărul membrilor asocia
ției a crescut continuu, an de an. 
aiungînd astăzi la peste 600 de spor
tivi clasificați.

La Cluj a fost inaugurat 

primul patinoar artificial
CLUJ (corespondentul „Scînteii" , 

Al. Mureșan). A fost inaugurat pri
mul patinoar artificial din Cluj. E. 
este amplasat in imădiata apropiere 
a noului cartier Gheorghieni și a fost 
executat în bună parte prin munca 
patriotică a cetățenilor și tineretului. 
Patinoarul este înzestrat cu iluminare 
specială, fapt care permite organiza
rea activităților sportive și in noc
turnă.

Progresul Brăila — Ceahlăul 1—2!
Gloria Buzău — F.C. Galati 2—0 
Metalul Plopeni — Metalul

»
- ----- ■ 1 Bucu_’ 

rești 1—1 ; C.S. Tîrgoviște — C.F.R. 
Pașcani 1—0 ; Politehnica Galați — 
Delta Tulcea 0—0 ! ; Politehnica Iași— 
S.N. Oltenița 3—0 ; Știința Bacău — 
Dunărea 3—1 ; Progresul București 
— Chimia Rm. Vîlcea 2—0.

In clasament conduce Politehnica 
Iași cu 17 puncte.

BASCHET

In partea a doua a meciului Di- 
namo-Rapid, galeria dinamovistă de 
la tribuna a Il-a scanda numele 
unui jucător : Moldovan. Cum acest 
fotbalist nu se afla pe terenul de joc, 
e de presupus că suporterii cereau 
introducerea lui in formație. Nici nu 
e de mirare, tînărul Moldovan e un 
jucător talentat, iar suporterii i-au 
apreciat jocul, deși de la începerea 
campionatului a apărut prea puțin 
timp in rindurile dinamoviste. Dar, 
in definitiv, aceasta e treaba condu
cerii clubului și a antrenorilor, dacă 
vor sau nu vor, să aibă un anume ju
cător in formație. Ceea ce ni se pare 
insă de neadmis este refuzul conduce
rii tehnice de la Dinamo față de re
petatele chemări la lotul reprezentativ 
de tineret ale lui Moldovan (ca și 
ale altor tineri de la acest club). Din
colo de faptul că nici un club nu se 
bucură de exceptări in chestiunea se
lecționării jucătorilor la loturi, ne 
miră și atitudinea antrenorului Ion 
Nunweiller, proaspăt provenit dintre 
fotbaliștii activi și care știe pe pielea 
lui cit de binevoitori s-au arătat fac
torii responsabili in privința promo
vării sale, nu tocmai conforme cu 
normele in vigoare.

Indiferent insă de ceea ce gindesc 
și fac tovarășii tehnicieni de la Di
namo, sintem de părere că problema 
selecționării jucătorilor la loturi ră- 
mine exclusiv de competența federa
ției de fotbal — nefiind o treabă de 
natură facultativă a cluburilor — iar 
biroul federației n-ar mai trebui să 
tolereze nici un fel de interpretări ale 
acestei competențe.

Campionatele de volei și-au „de
rulat" ieri cite o nouă etapă, de data 
aceasta cu destule implicații pentru 
„șefiile" clasamentelor. La fete, în
deosebi meciurile găzduite ieri de 
sala Dinamo din Capitală (Dinamo— 
Rapid și Medicina—Universitatea Ti
mișoara), au prefigurat, cu destule 
etape înainte, probabilul lider de 
toamnă, care se va alege acum din
tre Rapid și Penicilina, singurele 
neînvinse. Noul sextet dinamovist, 
opus ieri campioanelor, n-a reușit 
să țină pasul decit la începutul me
ciului. După consumarea — într-o 
notă echilibrată — a primelor seturi, 
atît vechile jucătoare, dar mai ales 
cele noi (Dobrogeanu, Dinculiță) s-au 
lăsat copleșite de încărcătura morală 
a partidei, manifestind un adevărat 
complex de inferioritate tradus prin 
numeroase greșeli. La polul opus J-a 
situat comportarea rapidistelor, care 
au practicat un joc simplu, eficace, 
bine conturat tactic, depășind cu ușu
rință, prin voință și concentrare, 
momentele dificile ale partidei. Re
zultat final : 3—1 pentru Rapid.

O surpriză s-a consemnat în dispu
ta dintre o altă candidată la supre
mație, Medicina, și universitarele ti- 
mișorence. Probabil, nimeni nu se 
aștepta la succesul studentelor, a că
ror echipă este încă în construcție, 
în fața solidei formații bucureștene.

Puterea de luptă și efortul colectiv 
exemplar au învins insă — după un 
meci atractiv — în fața valorilor in
dividuale ale medicinistelor, tributare 
unei concepții de joc nepotrivite. 
Rezultat final 3—2.

Voleibalistele de la Penicilina, afla
te și ele în Capitală, s-au impus cu 
ușurință (3—0) în întîlnirea cu noua 
promovată Universitatea București.

Și în întrecerea băieților au rămas 
tot doi favoriți — Dinamo și Steaua, 
întîlnirea lor directă de miercuri va 
însemna probabil momentul decisiv 
al turului. Pînă atunci însă ambele 
echipe s-au străduit să-și rotunjeas
că setaverajul. Steaua a lăsat un sin
gur set Electrei (o echipă capabilă de 
uimitoare reveniri), în vreme ce Di
namo mai bine „pilotată" de pe mar
gine a întrecut cu scorul maxim 3—0 
pe Politehnica Galați. Din ce in ce 
mai neooncludentă 
rapidiștilor, care au înregistrat ieri 
o nouă înfrîngere pe teren propriu : 
2—3 în fața Tractorului Brașov. Alte 
rezultate, masculin : Progresul
I.E.F.S.' 1—3 ; Universitatea Craio
va—Viitorul 3—0 ; „U“ Cluj—Voința 
Arad 3—0 ; feminin : Farul—Con
structorul 0—3 ; C.S.M. Sibiu—I.E.F.S. 
1—3 ; „U“ Cluj—Ceahlăul 3—1.

apare evoluția

Dan ILIESCU

Valeriu MIRONESCU

ÎN DIVIZIA B
SERIA A II-A

Olimpia Oradea — Gloria 2—0 ; 
Corvinul — Minerul Baia Mare 0—0 ; 
Metrom-Brașov — F.C. Bihor 6—1; O- 
limpia Satu-Mare — Metalul Cugir
3— 0; Drobeta — C.F.R. Timișoara
4— 0 ; C.F.R. Arad — Chimia Făgă
raș 2—0 ; Politehnica Timișoara — 
C.S.M. Sibiu 2—0 ; Minerul Anina —, 
Electroputere 2—1.

In clasament conduce Politehnica 
Timișoara cu 15 puncte.

Favoriții au învins pe toată linia
La sfîrșitul săptămînii campionatul 

masculin de baschet a continuat cu 
desfășurarea etapei a' doua.

în Capitală, s-au disputat patru 
partide care s-au încheiat in majori
tatea lor cu victoriile categorice ale 
favoriților. Astfel, Dinamo București, 
folosind în prima repriză ultimii pa
tru jucători în ordinea ierarhiei va
lorice (Haneș, Visner, Niculescu și 
Georgescu) s-a detașat net chiar din 
prima parte (45—23) în fața noii pro
movate, Academia Militară. Am urmă
rit cu interes in această repriză evo
luția tînărului Dan Nîculescu care, 
sub culorile dinamoviștilor, și-a fă
cut un promițător debut în prima di
vizie a țării. In partea a doua a jocu
lui au fost folosiți titularii (Diaco- 
nescu. Novac, Popa, Cernea și Drago- 
mirescu) și, după cum era de aștep
tat, partida s-a încheiat cu victoria 
concludentă a campionilor cu scorul 
de 82—46. Aprecieri asupra învinșilor 
(o echipă tinără, dar neexperimentată) 
sînt greu de făcut, dacă ținem seama 
de diferența mare de valoare dintre 
cele două partenere de joc.

Cea de-a doua favorită a campiona
tului, formația Steaua, a lăsat o fru
moasă impresie publicului spectator 
pe toată durata celor 40 de minute 
în întîlnirea cu echipa Politehnica 
Cluj. Jucătorii militari au demonstrat 
o pregătire fizică remarcabilă, o apă
rare bine pusă la punct (au folosit un 
presing eficace în majoritatea timpu
lui de joc) și o bună precizie la arun
cările din acțiune (au excelat Savu, 
Tarău și Pîrșu). O notă meritorie pen
tru fostul component al lotului națio
nal de juniori Poleanu, care a fost uti
lizat 25 de minute și care a corespuns 
pe deplin. Scorul final de 81—55 (46— 
30) in favoarea militarilor reflectă 
exact superioritatea învingătorilor. 
Cuvinte bune se pot spune și despre 
studenții clujeni (cu o formație tî- 
nără) care au încercat să se apere tot 
agresiv și care au promovat cu curaj 
elemente de perspectivă ca Voicu 
(1,98 m.) și, mai ales, Banu (1,93 m.).

O altă echipă bucureșteană, I.C.H.F., 
a obținut cea de-a doua victorie con
secutivă în fața fragilei formații Poli
tehnica București, cu rezultatul de 
73— 54 (32—32). O formă remarcabilă 
a demonstrat, din nou, Chiciu (21 p.)

care ar trebui să atragă atenția selec
ționerilor echipei naționale.

Singura partidă echilibrată și, tot
odată, spectaculoasă a fost cea care a 
opus formațiile Voința București și 
Rapid. Aceste două echipe care in 
ediția trecută a campionatului erau 
„decanele" de vîrstă ale competiției 
s-au prezentat de data aceasta la te
renul de joc în posturi diferite. In 
timp ce la Voința s-a produs o im
portantă infuzie de tineret, feroviarii 
au rămas mai departe conservatori, 
menținînd absolut aceeași garnitură. 
Folosirea cu succes în teren a tinere
tului (Zisu, Huzum, Gh. Dumitru, Mi
hai Dumitru și Bradu) și colaborarea 
lui fructuoasă cu „bătrînii" Kiss și 
Giurgiu a determinat, după părerea 
noastră, în final victoria meritată a 
echipei Voința cu scorul’ de 63—55 
(37—33).

Alte rezultate : „U“ Cluj — I.E.F.S 
68—61 și Universitatea Timișoara — 
Farul Constanța 89—54.

Valentin ALBULESCU

AUTOMOBILISM

de dificultăți și
La acest sfîrșit de săptămină, 

drumurile automobiliștilor au 
spre Sibiu, iar mai apoi spre Bucu
rești. Motivul l-a constituit organi
zarea de către Administrația Loto- 
Pronosport a unui raliu automobilistic 
deschis tuturor celor care au cîștigat 
mașinile lor la unul dintre sistemele 
Loto-Pronosportului, 
conducători avansați, 
de două zile, raliul a 
60 de echipaje, care, 
organizatorilor și, măi ales, a partici- 
panților, au trecut toate linia de so
sire. Aceasta, in ciuda unei vremi 
care a ținut parcă să le solicite si mai 
mult îndeminarea, viteza de reacție 
și stăpînirea de sine.

împărțiți în două grupe — specială 
(avansați) și normală (începători) —

toate 
dus

precum și unor 
Disputat timp 

întrunit la start 
spre satisfacția

HANDBAL

TIMIȘOARA. — (corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana) : Etapa de 
ieri din cadrul campionatului cate
goriei A la handbal feminin a pro
gramat la Timișoara întîlnirea-derbi 
dintre fruntașele clasamentului — U- 
niversitatea din localitate și I.E.F.S. 
București. Partida a fost în general 
echilibrată, ambele formații luptînd 
cu dîrzenie, dar în limitele sportivi
tății, pentru victorie. Au cîștigat ti- 
mișorencele cu 7—5 (6—3), grație a- 
vantajului acumulat în prima repri
ză. De notat că studentele bucu- 
reștene au ratat două lovituri de la 
7 metri. Cu victoria de ieri. Univer
sitatea Timișoara și-a consolidat po
ziția de lider, avînd acum un avans 
de trei puncte față de I.E.F.S.

Intr-o altă partidă disputată tot la 
Timișoara, echipa Universitatea 
București a învins Constructorul din 
localitate cu 7—3.

Alte rezultate: Rulmentul Brașov— 
Textila Buhuși 8—4 ; Progresul—

Voința Odorhei 
șui 7—6.

8—5 ; Rapid—Mure-

★ 
masculină s-a înre- 
mare surpriză, nu 
ci și a campionatu-

In competiția 
gistrat cea mai 
numai a etapei, 
lui : Steaua a fost întrecută la Baia 
Mare de către Minaur cu categoricul’ 
scor de 9—4 !

Alte rezultate : Universitatea
București—Independența 10—8 ; Tro- 
tușul—Dinamo București 4—4 ! ; Uni
versitatea Cluj—Politehnica Timi
șoara 6—4.

în clasament conduce, neînvinsă 
după șase etape, echipa Universitatea 
București.

R UGB I

REZULTATE

IN ETAPA A IX-A

Dinamo — Știința Petroșani 0—0 ; 
Steaua — Vulcan 16—6 ; Precizia — 
C.S.M. Sibiu 4—4 ; Rulmentul — 
C.S.M. Suceava 14—6 ; Farul — Uni
versitatea Timișoara 0—3 ; Politeh
nica Iași — Sportul studențesc 7—7 ; 
Gloria — Grivița roșie 3—3.

In clasament conduce Steaua 
25 p.

Un raliu plin

cu

de... spectacol
concurenții din șapte orașe (Bucu
rești, Cluj, Constanța, Craiova, iași, 
Suceava și Timișoara) au parcurs ieri 
impreună traseul Sibiu—Pitești—
Tițu—București. De aitfel, a doua e- 
tapă a fost cea mai spectaculoasă și 
aceasta deoarece a avut incluse și 
două probe speciale. 
(1 000 m, cu start de 
șurată ’ 
pe un 
strada 
lui de 
așteptat, aceste ultime probe au fost 
cele care au și desemnat pe cîștigă- 
torii probelor : E. Ionescu-Cristea. la 
„avansați", iar Cristian și Doina 
Palade la 1 300 cmc „începători".

Oct. VINTILA

Una de viteză 
pe loc), desfă- 
de indeminare, 

amenajat pe
la Titu și una 
traseu special 
Cîmpinei, în apropierea Arcu- 
Triumf. Așa după cum era de

Oamenii muncii de pe meleagurile 
Județului Brăila au transformat du
minica de ieri într-o zi de muncă 
intensă. In multe cooperative a- 
gricole, printre, care Silistraru. 
Traianu. Țibănești, Seorțaru Vechi, 
Tichilești și altele, s-a lucrat la însă- 
mințat pe ultimele suprafețe. La coo
perativa agricolă „Tudor Vladimires- 
cu“, mecanizatorii Vasile Crețu, 
Gheorghe Eremia, Constantin Cioan- 
că, 
erau 
tirea 
semănat. „Răspunsul nostru la mesa
jul secretarului general al partidului 
îl dăm prin fapte, fiecare din noi în- 
sămințează cite 20 hectare pe zi" — 
ne spunea mecanizatorul Vasile 
Crețu. Alți 8 tractoriști, printre care 
Buzea Dobre, Gheorghe Ion. Zmeu 
Stoian. Nicolae și Costică Sînpetru, 
lucrează in schimbul de noapte. Ia 
pregătirea terenului.

Date fiind condițiile grele cauzate 
de ploi, cit și ritmul accelerat în care 
trebuie să se execute lucrările, preo
cuparea pentru calitate este cu atît 
mai importantă. Inginerii cooperati-

Ion Dache și 
eu 8 tractoare 
terenului, și cu

(Urmare din pag. I)

alții lu- 
la pregă- 
alte 6 la

raza consiliilor intercooperatiste 
Ripiceni, Coțușca, Săveni și altele 
au încheiat însămînțările de toam
nă pe suprafețele planificate.

La Ringhilești, Todireni, Răuseni, 
Sulița și Ștefănești, cooperatorii de
pun eforturi pentru recoltarea tu
turor produselor și terminarea în- 
sămînțărilor. Duminică, eforturile

* •

vel, Viorel Popescu și Maria Gurău, 
urmăresc tot timpul uniformitatea 
repartizării semințelor, adîncimea de 
semănat etc. „Putem spune cu toată 
convingerea — ne spunea tov. Viorel 
Popescu — că la cele 280 hectare se
mănate cu griu pînă acum s-au efec
tuat lucrări de calitate excepțională". 
Printre mecanizatori și cooperatori 
l-am întilnit și pe tov. Constantin 
Ciudatu. secretarul comitetului co
munal de partid, care se ocupa de 
bunul mers al lucrărilor. „La cele
lalte două cooperative din satele ve
cine — Cazasu și Seorțaru Vechi, 
treburile sînt pe sfirșite, ne spunea 
el. S-a terminat însămințatul orzului 
și secarei pentru masă verde și acum 
se seamănă ultimele suprafețe cu 
griu". Intr-adevăr, mecanizatorii Mi
hai Surdeanu, Stan Ciocîrlău. Ion 
Vlad, Constantin Rusu, Petre Vlad și 
alții, au semănat 520 hectare griu la 
cooperativa Seorțaru Vechi, din su
prafața de 601) hectare prevăzută.

Si la cele două cooperative agri
cole din însurăței munca a fost bine 
organizată. Numai în cursul dimine
ții de ieri mecanizatorii și cooDera- 
torii au însămînțat 62 ha cu griu.

N. Grlqore MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

cooperatorilor au fost concentrate și 
la recoltatul sfeclei de zahăr și car
tofilor, lucrări care în cursul acestei 
săptămîni vor fi terminate. In ace
eași zi s-au transportat la bazele 
de recepție peste 5 000 tone de pro
duse diferite.

Nicolae ZAMFIRESCU 
corespondentul

Participare masivă
(Urmare din pag. I)

Cu dîrzie și tenacitate s-a lucrat la 
recoltat și semănat în numeroase 
cooperative agricole, printre care 
Smeeni. Ghergheasa. Brădeanu. 
Vîlcele, Țintești. Puiești, Boldu, Balta 
Albă și altele. „Avem încă terenuri 
băltite, spunea ing. Nicolae Costache, 
de la cooperativa agricolă Brădea
nu. Pentru ca pregătirea tere
nului și semănatul să se des
fășoare cit mai rapid am constituit 
echipe speciale de cooperatori care 
lucrează la decolmaterea șanțurilor 
și la executarea altora noi pentru 
evacuarea anei. O griiă deose
bită acordăm înlăturării ochiurilor de 
apă din tarlalele însămînțate, pentru 
a nu dăuna bunei dezvoltări a cultu-

„Scînteii"

din suprafață 
griu, ritmul

rilor. Peste 55 la sută 
a fost insămînțată cu 
fiind în creștere.

In majoritatea cooperativelor lucrul 
se desfășoară cu intensitate și pe 
timpul nopții. Toți cei ce pot conduce 
tractoarele sînt folosiți in timpul zi
lei la arat și însămînțat, iar noaptea 
ștafeta este preluată de cei mai expe
rimentați mecanizatori.

Duminică dimineața, pe ogoarele 
județului Buzău lucrau la recoltat și 
semănat peste 65 000 de oameni. Bu- 
zoienii sînt hotărîți să nu precupe
țească nici un efort pentru strîngereâ 
recoltei 
griului 
zută.

și însămînțarea grabnică a 
pe întreaga suprafață prevă-

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

DIN TOATE SPORTURILE
BucureștiPOLO : Dinamo 

în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni'

Echipele Ț.S.K.A. Moscova și Dina
mo Buourești s-au calificat pentru 
grupele semifinale ale „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe apă. In 
turneul de la Londra, echipa Dinamo 
București a reușit un rezultat valoros 
— 5—5 cu formația sovietică. Alte re
zultate : Ț.S.K.A. Moscova-Duisburg 
10—3 ; Dinamo București-Polytechnik 
Londra 3—3 ; Duisburg-Polytechnik 
Londra 4—3. Tragerea la sorți a se
mifinalelor va avea loc astăzi la A- 
tena.

Newcombe l-a eliminat cu 7—5, 6—4 
pe englezul Mark Cox, iar Riessen 
l-a învins cu 6—3, 6—4 pe compa
triotul său Bob Lutz. Rezultatele se
mifinalelor de dublu bărbați : Drys
dale, Stone—Cox, Stillwell 6—4. 6—4 ; 
Newcombe. Stolle—Borowiak, Rahim 
4—6, 6—3, 6—4.

FOTBAL:
Elveția — Italia 0—0

k

Turneul de
TENIS:

la Barcelona.
internaționale de te- 
intrerupte din cauza

Campionatele 
nis ale Spaniei; 
ploii, au fost reluate la Barcelona cu 
meciuri pentru probele de dublu băr
bați, simplu bărbați și simplu femei. 
In semifinalele probei de dublu băr
bați Ilie Năstase și McMillan au în
vins cu 6—3, 4—6. 6—2 cuplul spaniol 
Gimeno-Munoz. S-a calificat, de ase
menea, pentru finală perechea Oran- 
tes. Gisbert (Spania), care a întrecut 
cu 6—4, 6—4 cuplul Pattison, Parun.

în ultimele două partide pentru 
sferturile de finală la simplu bărbați, 
Stan Smith a dispus cu 4—6, 6—4, 
6—2 de Colin Dibley, în timp ce Ma
nuel Orantes l-a eliminat cu 6—4, 
8—1 pe Andrew Pattison.

Finala de simplu femei va opune 
pe jucătoarele franceze Natalie Fuchs 
și Gail Chanfreau.

Disputat la Berna în prezența a 
57 000 spectatori, meciul dintre echi
pele Elveției și Italiei contînd pen
tru preliminariile campionatului mon
dial de fotbal (grupa a 2-a europea
nă) s-a terminat cu un scor alb 
(0—0). Jocul a fost de bună factură 
tehnică, mai ales în prima repriză, 
notează corespondentul agenției 
France Presse. dar apărările s-au do
vedit de netrecut. Unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren a fost 
portarul elvețian Prosperi. Acesta a 
salvat un gol gata făcut în minutul 
86, la un șut tras de la 6 metri de 
Riva. Italienii au înscris un gol în 
minutul 19, prin Chinaglia, dar arbi
trul vest-german Kurt Tschpntcher a 
anulat galul pe motiv de ofsaid. Au 
jucat formațiile : Elveția — Prosperi, 
Mundschin, Ramseir, Boffi, Hasler, 
Odermatt, Kuhn, Chapuisat, Balmer. 
Miiller, Jeandupeux : Italia — Zoff, 
Burgnich, Spinosi, Rosato, Bellugi, 
Capello, Agroppi, Rivera. Mazzola, 
Chinaglia, Riva.

1968 înaintea 
olimpice. De atunci, toate 
de a corecta recordul lui 
eșuat.

Merckx este însoțit de 
său, italianul Giorgio Albani, 
fostul campion francez Jacques An- 
quetil, la vremea sa și el deținător 
al „orei", precum și de 53 de trimiși 
speciali ai ziarelor sportive europene, 
a căror prezență în capitala mexi
cană' mărturisește interesul deosebit 
pe care-1 suscită apropiata tentativă 
a lui Merckx. La sosire, Merckx a 
declarat reporterilor că nu s-a fixat 
definitiv asupra datei cînd va încerca 
să doboare recordul. „Aceasta depin
de mai ales — a menționat el — de 
felul cum voi reacționa la altitudinea 
capitalei Mexicului, dar sper că totul 
va merge bine. Mă simt în cea mai 
bună formă și, dacă timpul va fi bun. 
cred că voi doborî recordul lui 
Ritter".

deschiderii Jocurilor 
încercările. 
Ritter au

antrenorul
de

BOX: Modificări de reguli 
In meciurile pentru titlurile 

mondiale

..și cei de la Vancouver
Australianul John Newcombe și a- 

mericanul Marty Riessen iși vor dis
puta finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Vancouver. Xn semifinale.

CICLISM: in preajma tentativei 
de record a lui Merckx

Cunoscutul ciclist belgian Eddy 
Merckx, de patru ori cîștigător al Tu
rului Franței, a sosit la Ciudad de 
Mexico, unde va efectua tentativa de 
doborire a recordului mondial al orei 
deținut în prezent de Ole Ritter (Da
nemarca) cu performanța de 48,663 m. 
Ritter a stabilit recordul său in anul

In ultima sa reuniune ținută la Ciu
dad de Mexico, Consiliul mondial al 
boxului profesionist a adus urmă
toarele modificări regulamentului me
ciurilor pentru titlurile mondiale :

— se vor utiliza mănuși de șase 
uncii pînă la categoria semimijlocie 
și mănuși de opt uncii în categoriile 
superioare ;

— regula knock-out-ului tehnic 
după trei know-down-uri în aceeași 
repriză este suprimată. Arbitrul va 
decide el însuși dacă lupta poate ti 
continuată ;

— numele arbitrilor și ale judecăto
rilor nu vor fi pronunțate decît cu o 
jumătate de oră înainte de începerea ■ 
unui meci pentru titlul mondial ;

— este autorizată utilizarea adrena- 
linei și a unguentelor în caz de ră
nire.
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Vietnamul de sud : Elicopter aî trupelor saigoneze distrus de forțele pa
triotice pe frontul ain Platourile înalte

Președintele Allende :

UNELTIRILE REACȚIUNII CHILIENE

NU ȘI-AU ATINS ȚINTA
SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager

pres). — Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a declarat 
simbătă, eu prilejul unei conferințe 
de presă, că grevele declanșate la 
instigarea forțelor politice de dreap
ta nu au izbutit să paralizeze acti
vitatea principalelor sectoare ale 
vieții economice. ..95 la sută din tară 
iși desfășoară activitatea" —- a spus 
președintele chilian, condanmînd 
grevele, pe care le-a apreciat ca 
fiind „eminamente politice". Demas- 
cînd uneltirile cercurilor reacționare, 
președintele a arătat că „milioane 
de chilieni sint conștient! că aceste 
acțiuni sedițioase sint opera unei 
minorități care caută să paralizeze

activitatea tării și s-o arunce tn 
haos".

In cadrul conferinței de presă, care 
s-a desfășurat la palatul preziden
țial, președintele Allende a prezen
tat ziariștilor fragmente de metal 
semănate pe străzile capitalei — 
pentru a paraliza circulația autove
hiculelor cu pneuri — de către cei 
„care nu se dau înapoi de la nimic 
pentru a-și atinge telurile".

în Încheiere, președintele Allende 
a elogiat „conștiința revoluționară a 
poporului chilian" și și-a exprimat 
încrederea în forțele armate ale tării, 
care, a spus el. ..au dovedit loialita
tea lor fată de constituție".

DINAMICA ECONOMIEI
SOVIETICE

• Comunicat al Direcției Centrale de Statistică a V.R.S.S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — în 

primele nouă luni ale acestui an, pro
ducția industrială a Uniunii Sovietice 
a crescut cu 6,7 la sută față de anul 
1971, se arată într-un comunicat dat 
publicității de Direcția Centrală de 
Statistică a U.R.S.S. și reluat de a- 
genția T.A.S.S. Ritmuri înalte de 
dezvoltare s-au înregistrat, în spe
cial în industriile construcțiilor de 
mașini, chimică, netrolieră; energe
tică, bunurilor de larg consum.

în comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut au fost produse în 
plus 44 miliarde kWh energie elec
trică, 17 milioane tone petrol. 7 mi
liarde metri cubi de gaze naturale, 
12 milioane tone cărbune, 2.6 
milioane tone fontă. 93 milioane me
tri țevi de oțel, 3,3 milioane tone în
grășăminte chimice, 2 300 tractoare. 
16 000 camioane și 153 000 de-auto
mobile.

CONVORBIRI UNGARO-AUSTRIECE
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 

începută simbătă dimineața in loca
litatea Șopron, din vestul Ungariei, 
prin discutarea problemelor relațiilor 
bilaterale, întîlnirea neoficială din
tre Pal Losonczi. președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare, 
și Franz Jonas, președintele Austriei, 
a continuat în cea de-a doua jumă
tate a zilei în orașul austriac Eisen- 
stadt. unde a fost efectuat un schimb 
de opinii asupra problemelor inter
naționale care interesează cele două 
țări. în acest cadru au fost exami
nate, in special, aspecte ale pregăti

rilor pentru Conferința general-euro- 
peană pentru securitate și colabo
rare. in favoarea căreia se pronunță 
ambele părți, relatează agenția 
M.T.I.

Cu prilejul unui dineu oferit în a- 
ceeași zi la Drassburg în onoarea 
lui Pal. Losonczi. președintele Aus
triei a exprimat opinia că această 
întilnire de frontieră va contribui la 
prorrtovarea în continuare a relații
lor prietenești dintre cele două țări, 
în seara zilei de simbătă. Pal Lo
sonczi s-a, înapoiat in Ungaria.

w. rogers: Despre dezvoltarea relațiilor 
între U.R. S. S. și S. U.A.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Luind cuvintul la o ședință a Consi
liului pentru problemele relațiilor 
externe, desfășurată la Los Angeles, 
William Rogers, secretarul de stat al 
S.U.A., a relevat că tratativele la ni
vel înalt, care s-au desfășurat la 
Moscova, în luna mai a.c., intre con
ducătorii sovietici și americani, au 
deschis calea unor relații complet noi 
intre cele două țări — relatează agen
ția T.A.S.S.

în context, secretarul de stat ame
rican a subliniat că aceste noi relații 
— caracterizate, in mod oficial, în 
comunicatul comun, ca o avansare 
pe calea coexistenței pașnice — au 
permis Statelor Unite șl Uniunii So
vietice să realizeze aoorduri impor
tante în direcția limitării înarmărilor 
strategice, precum și în direcția ex
tinderii relațiilor comerciale. „In ur
mătorii ani, a spus Rogers, vom par
ticipa în mod regulat la diferitele 
forme de tratative cu Uniunea So
vietică in domeniul limitării înarmă
rilor strategice". Totodată, William 
Rogers a arătat că Statele Unite vor 
căuta și în viitor să promoveze cola
borarea cu U.R.S.S., avînd drept 
călăuză principiul „avantajului reci
proc".

O S O B B Q

Acordul comercial sovieto-ameri- 
can încheiat în cursul săptămînii tre
cute a început să fie transpus în via
ță — relatează, într-o corespondență 
din Statele Unite, agenția T.A.S.S.

Astfel, reprezentanții comerciali ai 
Uniunii Sovietice și ai companiei a- 
mericane constructoare de tractoare 
„Caterpillar" au semnat un acord pri
vind achiziționarea, de către U.R.S.S., 
a unor mașini pentru așezatul con
ductelor și a unor buldozere produse 
de respectiva firmă, în valoare totală 
de 68 milioane dolari.

Reprezentanți ai unor întreprinderi 
sovietice de comerț exterior au sem
nat, de asemenea, la Pittsburg, un 
important contract ou corporația 
„Swindell-Dressler" privind achizi
ționarea din S.U.A. a unor cuptoare 
cu arc electric.

In contextul In care opinia publică 
americană salută normalizarea rela
țiilor comerciale sovieto-americane, 
Averell Harriman, cunoscut om po
litic și fost ambasador al S.U.A. la 
Moscova, a declarat că este bucuros 
de progresul înregistrat în relațiile 
comerciale dintre cele două țări și 
speră că această evoluție „va contri
bui Ia o mai bună înțelegere reci
procă și în alte domenii".

o s & a b ■

In sprijinul 
convocării conferinței 1 

general-europene
HAGA 22 (Agerpres). — La Haga a 

avut loc recent o masă rotundă po- 
lono-olandeză la care au participat 
parlamentari, savanți, oameni politici 
și ziariști din ambele țări, informează 
agenția P.A.P.

Principala temă a fntîlnirii au con
stituit-o probleme legate de convoca
rea conferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare. Partici- 
panții au subliniat că ținerea acestei 
conferințe va reprezenta un factor fa
vorabil pentru dezvoltarea relațiilor 
reciproce dintre statele și popoarele 
europene și va contribui la întărirea 
securității pe continent. Părțile și-au 
exprimat satisfacția pentru faptul că 
discuții multilaterale, privind pregă
tirea conferinței, urmează să se des
fășoare Ia Helsinki, în noiembrie a.c.

Participanții la întilnire au făcut, 
de asemenea, un bilanț al relațiilor 
bilaterale polono-olandeze, relevind, 
totodată, necesitatea dezvoltării, în 
continuare, a legăturilor economice 
dintre țările lor.

agențiile fle pres% transmit:

MAREA BRITANIE

PREZENȚE ROMÂNEȘTI

„România nu mai constitui» 
pentru noi o țari situată undeva 
in Europa. Ea este acum mai 
bine cunoscută, ti știm preocu
pările și eforturile sale pentru 
ridicarea nivelului de trai, 
pentru pace și progres". Aceste 
cuvinte au fost rostite joi seara 
la Coventry, oraș înfrățit cu 
Galațiul, in deschiderea unei 
adunări care s-a desfășurat la 
galeriile de artă. „Herbert" din 
localitate. Adunarea a fost or
ganizată sub auspiciile Comite
tului pentru înțelegere interna
țională. care, după cum a arătat 
cu această ocazie E. Humphry, 
unul din membrii săi fondatori, 
și-a propus „să promoveze re
lațiile de prietenie cu țările și 
orașele din întreaga lume". Am
basadorul României la Londra, 
Vasile Pungan, a făcut o expu
nere despre principalele aspec
te ale politicii interne și ex
terne a țării noastre.

In spațioasa sală a galeriilor 
„Herbert" erau prezenți repre
zentanți ai oficialităților locale, 
un mare număr de cetățeni. în
trebările puse de aceștia, cu

prilejul adunării, au reflectat 
dorința tor de • afla mai multe 
despre țara și poporul nostru, 
despre eforturile pentru ridi
carea României pe trepte tot 
mai înalte ale unei dezvoltări 
multilaterale.

Publicului angles i se oferii, 
In aceste zile, și alte posibilități 
pentru o mai bună cunoaștere 
a României. Se află in turneu, 
in diverse orașe din Anglia, an
samblul folcloric „Crăișorul" din 
Brașov. In marea sală Palla
dium din Londra, interpreții 
muzicii și dansului popular ro
mânesc au prezentat un specta
col îndelung aplaudat. „Specta
torii nu vor uita, scrie ziarul 
„Daily Telegraph", pe virtuoșii 
exponenți ai muzicii și dansu
lui popular românesc".

Cronici la fel de elogioase sint 
rezervate și cvartetului „Muzi
ca" al Filarmonicii de stat 
„George Enescu" din București, 
aflată, de asemenea, în turneu 
în Marea Britanic.

N. PLOPEANU

Premierul R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, împreună cu alte per
soane oficiale chineze, a primit sim
bătă pe Carlos Torres Manzo, secre
tarul de stat pentru industrie și co
merț al Mexicului. împreună cu 
membrii misiunii economice mexi
cane aflate în vizită în R. P. Chi
neză.

Ample manifestații s-au 
desfășurat simbătă în Ja-
ponîa, cu ocazia „Zilei internațio

document, constituie un atentat îm
potriva suveranității Republicii Chile 
și împotriva acelor țări care încearcă 
să dispună in mod liber de resursele 
lor naturale".

Ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice Schu
mann, a primit simbătă, la Qua! 
D’Orsay, pe Xuan Thuy, șeful de
legației R.D. Vietnam la Conferința 
de la Paris in problema Vietnamu
lui.

Primul ministru ol Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, La
primit simbătă pe patriarhul Mosco
vei și al întregii Rusii. Pimen, care 
se află într-o vizită în Grecia.

nale antirăzboinice", sărbătorită în 
fiecare an la 21 octombrie, începind 
din anul 1965, la chemarea Consiliu
lui General al Sindicatelor din Ja
ponia (Sohyo). Astfel de manifestări 
au avut loc în peste 560 de localități 
din 47 prefecturi, participînd peste 
1,2 milioane de persoane.

După o întrevedere cu 
conducătorii sindicatelor 
din industria minieră, ?re- 
ședintele Juan Velasco Alvarado a 
hotărit ca o comisie formată din 
membrii cabinetului peruan să cer
ceteze „abuzurile comise de compa
nia nord-americană „Cerro de Pasco 
Corp" împotriva muncitorilor anga
jați".

Senatul venezuelean a 
adoptat o rezoluție in car« 
condamnă manevrele companiei 
nord-americane ..Braden Copper 
Corp", vizind instituirea embargou
lui asupra unei încărcături de cupru 
chilian în porturile Le Havre (Fran
ța) și Rotterdam (Olanda). „Acțiu
nile companiei Braden, se arată in

Plan de colaborare cul
turală bulgaro-iranian. Cu 
prilejul vizitei pe care o face în Iran 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, în
soțit de alte .persoane oficiale bulga
re, la Teheran a fost semnat un plan 
de colaborare culturală pe doi ani 
între Bulgaria și Iran — relatează 
agenția B.T.A.

Convorbiri economice 
chino-ioilandeze. DuPă cum 
relatează agenția China Nouă, Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliu
lui de' Stat al R.P. Chineze, Cen 
Cieh, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și Li Hsi-fu, vicepre
ședinte al Consiliului chinez pentru 
promovarea comerțului internațional, 
au avut o întrevedere cu membrii 
unei misiuni economice tailandeze, 
condusă de Vicharn Nivatwongse, 
subsecretar Ia Ministerul Comerțului 
al Tailandei.

Convorbiri bulgaro-fran- 
CeZe asuPra posibilităților de co
laborare bilaterală In domeniul stan
dardizării au avut loc la Sofia. în 
urma acestor convorbiri și in vede
rea aplicării hotărîrilor Comitetului 
bulgaro-francez de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, în capi
tala bulgară au fost semnate un a- 
cord bilateral de colaborare în do
meniul standardizării și planul de 
lucru pe anul 1973.

Populația Indiei dePs?e5t« 
în prezent 560 000 000 de oameni și 
crește anual, în medie, cu 2,5 la 
sută. Populația urbană se ridică la 
aproximativ 110 000 000 persoane.

I fost
convonțre

ssmnotă prima
încheiată de guver-

Decolonizarea economică

nele Franței și Anglie! cu societăți 
din cele două țări în vederea fixării 
modalităților de organizare a lucră
rilor și a finanțării proiectului de 
construire a unui tunel feroviar sub 
Canalul Mînecii. Potrivit convenției, 
lucrările preliminare ar urma să în
ceapă in august 1973.

Tîrgul Internațional de 
la Bagdad, aflat anul scesta u 
a 9-a ediție, și-a închis simbătă por
țile, după trei săptămini de activi
tate. La actuala ediție a tîrgului au 
participat aproximativ 200 de firme 
și organizații comerciale din 23 de 
țări ale lumii.

Un avion de tip „DW-I1", 
al companiei grecești de transporturi 
aeriene „Olympic Airwais", avind la 
bord 49 de pasageri și patru membri 
ai echipajului, s-a prăbușit, simbătă 
seară, în mare, în apropierea litora
lului, cu puțin înainte de încheierea 
cursei Corfu-Atena. O anchetă pre
liminară a stabilit, că aparatul a fost 
lovit, în zbor, de trăsnet și, prăbu
șit in apele mării, a fost împins de 
furtună spre larg, unde s-a scufun
dat. După trei ore de cercetări au 
fost salvați 18 supraviețuitori, între 
care pilotul avionului.

JAPONIA TESTEAZĂ 
TRENUL VIITORULUI

Trenul viitorului va avea e 
viteză de 500 km la oră. Proto
tipul său la scara 1/5 a fost tes
tat cu succes la Institutul de căi 
ferate din Tokio, unde a parcurs 
200 de metri. Se apreciază că 
astfel de trenuri ultrarapide 
vor circula In 1980 pe căile 
ferate nipone. Atunci timpul ne
cesar pentru a parcurge distan
ța Tokio-Osaka se va reduce de 
la 3 ore la 1 oră.

INSTITUT DE ACUPUNC
TURA LA VIENA

de bandă de magnetofon, 11 000 
m peliculă și 54 000 fotografii 
vor dovedi vinovăția celor puși 
sub urmărire. Cea mai mare 
parte dintre ei sint In condu
cerea organizației, fiind impli
cați în nenumărate crime.

IZVOARELE FIERBINȚI
ALE AFRICII

și reducerea decalajelor dezvoltării
ÎN DEZBATEREA O. N. U.

„Decolonizarea absolută prin lichi
darea rămășițelor colonialismului in 
totalitatea formelor sale de manifes
tare este o condiție sine qua non 
pentru garantarea dreptului statelor 
in curs de dezvoltare la exercitarea 
deplină a prerogativelor suveranită
ții lor" — declara ministrul afaceri
lor externe al Mexicului, Emilio Ra- 
basa, în plenara Adunării Generale 
a O.N.U. Tonul cu nuanțe imperative 
folosit de numeroși al ți delegați în 
abordarea chestiunilor economice a- 
flate pe ager.da sesiunii derivă din 
dramatismul analizei situației eco
nomice mondiale, net defavorabile 
celor 80 la sută din statele lumii a- 
flate in curs de dezvoltare.

Potrivit statisticilor O.N.U., în pe
rioada anilor 1960—1970 ponderea ță
rilor în curs de dezvoltare in totalul 
exportului mondial a scăzut de la 
21.3 la sută !a 17.6 la sută, in timp ce 
datoria lor externă a depășit, la sfir- 
șitul deceniului, suma de 60 de mili
arde de dolari. Raportul F.A.O. pri
vind situația produselor ahmentare 
și agriculturii aduce noi date : în 
țările in curs de dezvoltare creșterea 
■producției a fost în medie de 1—2 la 
sută, procent inferior celor din anii 
trecuți.

Mulți reprezentanți ai statelor asia
tice, africane și latino-americane 
s-au referit pe larg in intervențiile 
lor in plenară si în diverse comitete 
ale Adunării Generale la acaoararea 
bogățiilor solului și subsolului țărilor 
lor de către trusturile si mono
polurile străine, care în ultimii zece 
ani au frustrat aceste țări de resurse 
materiale in valoare de peste 23 de 
miliarde dolari. Totodată, prin mijlo
cirea dobinzilor, dividendelor, asigu
rărilor, tarifelor pentru transport, 
taxelor de import și cotelor obliga
torii pe produse, unele state occiden
tale continuă să preia, fără echiva
lent. părți înșemnate din venitul na
țional produs în statele aflate in curs 
de dezvoltare.

„Potrivit statisticilor Băncii Inter
naționale pentru reconstrucție și dez
voltare — ne declara ministrul 
atacurilor externe al Filipinelor 
Carlos Romulo — există pericolul ca 
la șfirșitul secolului circa 800 de mi

lioane de oameni din țările subdez
voltate să trăiască dintr-un venit 
anual pe cap de locuitor de 80 de ori 
mai mic decit semenii lor din statele 
avansate. Cu alte cuvinte, pră
pastia sărăciei se lărgește intr-un 
ritm accelerat, iar unele d'n țările 
aflate in curs de dezvoltare sint de 
frpt amenințate să trăiască intr-un 
ghetto global, cu toate consecințele 
teribile ale unei asemenea situații".

Informind plenara Adunării Gene
rale și comitetul acesteia, care se 
ocupă cu problemele economice, des
pre consecințele subdezvoltării, mulți 
reprezentanți ai statelor au arătat că.

CORESPONDENTA 
DIN NEW YORK

în condițiile în care statele lumii 
cheltuiesc în scopuri militare peste 
200 de miliarde de dolari anual, sub
nutriția, bolile, analfabetismul au 
devenit componente ale vieții coti
diene pe întinse zone ale globului ; 
șomajul depășește uneori procentul 
atins in țările vest-europene in 
timpul marilor recesiuni economice, 
iar media de vîrstă din unele țari 
africane este cu 40—50 la sută mai 
mică decit în statele Europei. Pen
tru ameliorarea acestei situații. în 
raportul Consiliului economic și 
social al O.N.U. se subliniază. între 
alte măsuri esențiale, necesitatea 
sporirii rolului organ’zației ca fac
tor de stimulare a colaborării dintre 
state, in scopul transpunerii în viață 
a obiectivelor celui de-al doilea de
ceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare.

Țara noastră acordă o importanță 
fundamentală soluționării acestei 
probleme, considerînd că de o ase
menea reglementare depinde, intr-o 
mare măsură, dezvoltarea colaboră
rii internaționale, Însăși statornici
rea unei păci trainice, potrivit in
tereselor vitale ale. omenirii. Expri- 
mind această poziție, reprezentantul 
tării noastre In Comitetul pentru

problemele econom’ce a declarat : 
„în concepția guvernului român, 
este necesar să se întreprindă 
neintirziat măsuri energice menite 
să sporească capacitatea de acțiune 
a O.N.U., eficiența contribuției sale. 
Asemenea măsuri trebuie să asigure 
extinderea și aprofundarea schimbu
rilor economice, științifice și tehnice 
internaționale, abolindu-se toate ba
rierele, restricțiile și discriminările 
care împiedică cooperarea între na
țiuni, progresul economic și social al 
țărilor în curs de dezvoltare, reduce
rea și eliminarea decalajelor mari ce 
le separă de statele industrializate, 
punerea in aplicare de programe 
multilaterale de sprijinire in forme 
adecvate, prin mijloace concrete, a 
eforturilor desfășurate de țările in 
curs de dezvoltare, la a căror reali
zare statele dezvoltate sint chemate 
să aducă o contribuție substanțială".

Dezbaterile asupra acestor proble
me au scos pe prim plan necesitatea 
așezării relațiilor economice dintre 
state pe bazele solide ale prin
cipiilor eticii . și justiției interna
ționale, pentru a crea posibilități 
reale de participare a tuturor state
lor, mari și mici, în condiții de de
plină egalitate, la înfăptuirea măsu
rilor destinate a promova progresul 
economic și extinderea colaborării 
interstatale. în acest sens, majorita
tea statelor membre ale O.N.U. au 
salutat hotărîrea celei de-a treia con
ferințe a U.N C.T.A.D. de la Santiago 
de Chile de a se elabora o Cartă a 
drepturilor și răspunderilor economi
ce ale statelor, apreciind că O.N.U. 
și-ar aduce astfel o contribuție în
semnată la sporirea colaborării mul
tilaterale dintre state. Aceasta deri
vă din faptul că perpetuarea sub
dezvoltării, menținerea și amplifica
rea decalajelor constituie probleme 
grave ale lumii de azi, de a căror 
soluționare depind pacea, progresul 
și prosperitatea întregii omeniri, 
precum și posibilitatea noilor state 
de a-și consolida independența po
litică. de a-și afirma ființa națio
nală printr-o participare activă la 
viața internațională.

C. AEEXANDROAIE

Demonstrație la Offenbach (R. F. a Germaniei) în sprijinul candidaților 
Partidului Comunist German la alegerile anticipate pentru Bundestag

Pregătirile zborului comun al navelor 

cosmice „Soiuz11 și „ Apollo"

MOSCOVA 22 (Ager
pres). — In declarafii 
făcute presei pe mar
ginea recentei consfă
tuiri a specialiștilor so
vietici și americani in 
problemele legate de 
înfăptuirea zborului co
mun al navelor cosmice 
„Soiuz" și „ Apollo", a- 
cademicianul sovietic 
Boris Petrov a arătat 
că pregătirile pentru 
realizarea zborului se 
desfășoară cu succes. 
In context, el a precizat 
că realizarea mijloace
lor de apropiere și 
joncțiune a navelor -cos
mice va asigura posibi
litatea acordării de a- 
jutor in caz de necesi
tate echipajelor cos
mice, indiferent căror 
țări vor aparține navele 
spațiale pilotate.

In discuțiile cu cos

monauta sovietici Ale
xei Eliseev și Andrian 
Nikolaev, astronautul 
american Thomas Staf
ford a examinat pro
bleme legate de pre
gătirea, selecționarea și 
antrenamentele echi
pajelor navelor so
vietică și americană. 
Cele două echipaje vor 
începe antrenamentele 
in comun in vara anu
lui viitor, cu doi ani 
înainte de realizarea 
zborului, a anunțat 
Stafford ziariștilor.

La rindul său. Ale
xei Eliseev a arătat că, 
In cursul consfătuirii, 
au fost puse de acord 
aspecte legate de con
lucrarea echipaje’.or cu 
centrele de coordonare 
a zborului și de pro
cedeele realizării comu
nicațiilor prin radio

dintre cele două nave 
cosmice. Tot ce urma 
să fie soluționat in ac
tuala etapă pregătitoa
re a fost rezolvat, a 
precizat Eliseev.

Prof. Konstantin 
Bușuev, conducătorul 
grupului de lucru so
vietic, a apreciat că va 
trebui desfășurată o ac
tivitate considerabilă 
pentru realizarea dis
pozitivului care va per
mite echipajelor să 
treacă dintr-o navă Sn- 
tr-alta printr-un tunel 
interior, deci fără ieșiri 
libere in Cosmos. El a 
arătat că experimentul 
este astfel conceput in
cit ambele echipaje să 
se afle o vreme atit in 
nava „Soiuz", cit și in 
nava „Apollo", zborul 
in comun urmînd să 
dureze două zile.

Policlinica municipală din 
Viena găzduiește de puțin timp 
un institut de acupunctură. 
Pentru început, activitatea cer
cetătorilor săi se va concentra 
asupra alcătuirii documentației 
de specialitate, ce urmează să 
cuprindă toate informațiile e- 
xistente in diverse colțuri ale 
lumii cu privire la această te
rapeutică. Ea vizează, de aseme
nea, stabilirea de contacte cu 
savanți din alte țări care studia
ză acupunctura și, mai ales, o 
largă colaborare cu medici, în
deosebi din R. P. Chineză, in 
vederea elucidării rolului epi
dermei și vaselor capilare in 
tratamentul cu acupunctură.

PROTEINE DIN RAPIȚA

Se știe că rapița se poate cul
tiva cu succes pe toate continen
tele, dar pină acum din ea se 
extrăgea numai ulei. Turta ră
masă se folosea uneori ca nu
treț pentru animale, ingrășămint 
sau combustibil. Savanții sue
dezi au pus la punct un proce
deu pentru extragerea din ră
piți a unor concentrate cu mare 
conținut de proteine. Acest pro
cedeu permite să se obțină o 
concentrație de proteine de a- 
proape 50 la sută.

Izvoarele fierbinți ar putea 
constitui o importantă sursă d« 
energie pentru țările continen
tului african, deficitare la acest 
capitol. Primele studii ințre- 
prinse au relevat că energia 
geotermică furnizată de apel» 
fierbinți ce izvorăsc din depre
siunea Danakil, Etiopia, ar pu
tea acoperi o bună parte din 
nevoile energetice ale țărilor 
continentului.

In genere, se apreciază că 
prin construirea unor centrale 
electrice pe baza rezervelor 
geotermice din adincul pămin- 
tului african ar fi posibilă sa
tisfacerea integrală a necesită
ților de energie electrică ale 
continentului. In prezent, spe
cialiștii africani studiază posi
bilitățile de exploatare a iz
voarelor fierbinți depistate.

„CENTRUL 
INTERNAȚIONAL 

AL PARISULUI"

Capitala Franței va dispune 
de un centru destinat marilor 
reuniuni internaționale. Dotat 
cu un palat al congreselor, a-

IMPASUL 
„CARACATIȚEI"

MAFIOTE

„Caracatița" mafiotă din New 
York pare să-și fi prins tentacu
lele în plasa poliției. După cum 
informează ziarele americane, 
cu ocazia unei razii în opt car
tiere ale metropolei, întreprin
să săptămina trecută cu partici
parea a 1 200 de polițiști, 677 
de persoane au fost depistate 
și implicate într-un proces de

vînd o sală de întruniri eu o 
capacitate de 4 300 de locuri și 
alte 17 săli mai mici insumînd 
aproape 4 000 locuri, cu largi 
spații de expunere și birouri 
prevăzute cu echipamente au
diovizuale moderne, el va be
neficia, de asemenea, de un ho
tel cu o mie de camere, un 
restaurant și unități comer
ciale. în subsolul „Centrului 
internațional al Parisului" se 
vor amenaja un spațiu de par
care pentru 3 000 de automobile, 
o aerogară și o gară rutieră, 
culoare de acces la metro, pre
cum și diverse unități anexe, 
întregul ansamblu va fi dat in 
folosință la șfirșitul anului 
viitor.

anvergură, sub acuzația de a 
tace parte din această organi
zație a crimei. Procurorul din 
Brooklyn, Eugene Gold, a de
clarat că cele cinci familii 
conducătoare ale Mafiei din 
New York și-au ales ca punct , 
de întilnire un vechi vagon de 
dormit (in fotografie), dintr-un 
cimitir de mașini al orașului.

Cu citeva luni in urmă, po
liția a reușit să introducă in 
vagonul respectiv un magneto
fon, un aparat de filmat și u- 
nul de fotografiat. 600 000 m

FARSA...
TRANZISTORULUI

O instalație mecanică a ju
cat o festă inventatorului tran
zistorului, prof. John Bardean, 
distins cu Premiul Nobel In 
1956 pentru descoperirea sa. 
Intr-una din zilele trecute, eu 
toate eforturile depuse, savan
tul nu a putut deschide ușa 
tranzistorizată a garajului său, 
astfel că el a fost nevoit sd 
recurgă la mașina unui coleg 
pentru a se dep'asa la Uni
versitatea din Illinois. S.U.A. 
Faptul anecdotic, relatat de a- 
genția France Presse, s-a pe
trecut la puțin timp după ce 
profesorului Bardean i s-a adus 
la cunoștință că i-a fost decer
nat pentru a doua oară Pre
miul Nobel, de data aceasta 
pentru teoria sa cu privire la 
superconductivitate.
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