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Cea de-a doua zi a întîlnirii 
dintre delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și dele
gația de partid și guverna
mentală a Republicii Popula
re Bulgaria, condusă de tova
rășul Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, s-a desfă
șurat pe malul românesc al 
Dunării, la Giurgiu.

Entuziasmul, calda manifes
tare de simpatie cu care, atît 
la Ruse cît și la Giurgiu, 
populația a întîmpinat pe con
ducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre și ai Republi
cii Populare Bulgaria au ex
primat elocvent puternicele 
sentimente de prietenie și so
lidaritate 
noastre.

4r
dimineața, tovarășii 

Ceausescu.
Sîmbătă

Nicolae Ceausescu. Todor 
Jivkov și ceilalți conducători 
de partid și de stat din cele 
două țări au părăsit Ruse 
Străbătînd din nou orașul. în 
drum spre Podul Prieteniei, 
solii nopoarelor român si bul
gar sînt salutați cu multă căl
dură. Mii și mii de localnici 
au venit să-și ia rămas bun de 
la delegația de partid și gu
vernamentală română.

O gardă militară aliniată ne 
nlatoul din aprooier»a podu- 

I* lui prezintă onorul. Se into
nează imnurile de stat ale

Republicil Socialiste România 
și Republicii Populare Bulga
ria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov trec în revis
tă garda de onoare, apoi, răs- 
punzînd aclamațiilor mulțimii, 
dau mîna cu cetățeni. Cele 
două delegații se îndreaptă 
spre malul românesc al bătrî- 
nului Danubiu. La mijlocul 
podului, la frontiera dintre 
cele două state, oaspeții sînt 
întîmpinați de tovarășii 
Gheorghe Necula, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean. 
Vasile Tronaru, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
Giurgiu al P.C.R., primarul 
municipiului, de alți reprezen
tanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de 
stat.

Este ora 9. La Intrarea în o- 
ra.șul Giurgiu are loc festivi
tatea de primire a solilor po
porului bulgar pe pămîntul 
românesc.

Este o atmosferă entuziastă 
Mii de cetățeni veniți în în- 
tîmpinare aplaudă îndelung. 
Pe un mare panou se află 
portretele tovarășilor Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări și urarea : 
„Trăiască prietenia si colabo
rarea tovărășească dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Pooulară Bulga
ria !“. Cuvintele „Bine ați 
venit dragi soli ai 
frate bulgar !“ pot 
limbile română și 
o mare pancartă.

Populară
„Bine 

ponorului 
fi citite în 
bulgară pe
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COMUNICAT
în zilele de 11 și 12 septem

brie a.c. o delegație de partid 
și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România s-a întîlni*, la Ruse și 
Giurgiu, cu o delegație de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Bu'giria, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria.

Din partea română la întîl- 
nire au participat : Ion Gh-o-- 
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România: L onte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consi’iului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România; ing. Octa- 
vian Groza, m°mbru sunloant 
al C.C. al P.CR, mmis'rul 
energiei electrice: N;'-olae
Blejan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Sofia.

Din partea bulgară au parti
cipat 1 Jivko Jivkov, membru 
al Riroului Politie al C.C. al 
P C B, prim-vicer'res-',f’’t 
al Consiliului d" lWnMri al 
Republicii Ponulare B-laa-ia : 
Penrîo Kub’d’nsM. m^mb-u 
al R'roului PolVic al C.G al 
P C R„ vicepr^sodinfe a! Con
siliului de Miniștri al Renu- 
blicii Ponulare Bulgaria : ing 
Constantin Po”ov. membru su
pleant al C C al P.C.B . minis
trul enorr'o*irii si combustibi
lului din Republica Populară 
Bulgaria

Dolauatiiie au avu* convor
biri oficiale, au viziW im'-le 
obiective economice din cele

două țări, s-au intilnit cu oa
meni ai muncii, cu activiști de 
partid și de stat. La Ruse, 
oaspeții români au vizi 
tat centrul județean de cal
cul, iar în comuna Straklevo, 
gospodăria agricolă coopera
tivă de muncă „Al VIII-lea 
Congres al P.C.B.“ ; oaspeții 
bulgari au vizitat complexul 
zootehnic de la Giurgiu Nord 
și întreprinderea Agricolă de 
Stat Copăceni.

Conducătorii de partid și de 
stat din cele două țări au fost 
intimpinați pretutindeni cu 
multă căldură și ospitalitate 
— expresie a sentimentelor de 
prietenie și stimă reciprocă ce 
caracterizează relațiile, cu 
vechi tradiții, dintre po"o-ul 
român și bulgar, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar.

în cadrul întilnirii, delega
țiile au examinat unele pro
bleme privind realizarea com
plexului hidroenergetic din 
zona Islaz—Somovit, pe Du
năre, și au a-'optat hofărîrea 
de a continua lucrările de pro
iectare. ținmdu-se seama de 
folosirea complexă a potenția 
lului hidroenergetic al fluviu
lui Dunărea. în special de cel 
al porțiunii romàno-bulgare, 
în acest scon. a fost semnat un 
protocol special.

Delegatine nu făcut, de ase
menea. un schimb d» pă-eri 
în legătură cu relațiile bila
terale — în domeniul econo
mic. tehnîco-s*iinticic — con- 
stat;nd c” '■nfîcfnctie că acestea 
ce (te-rvoită în mod fructuos. 
To^dntă. delegatine au con
statat că nxî«ts conditi! pentru 
o si mai mare dezvoltare a re- 
latii’o’ mnltiiefornle, nrecnm și 
nos’hilități încă nefolosite în 
domeni’d colaborării econo
mice dintre cele două țări. Tn 
prost scon au fost luate hotă- 
rîri corespunzătoare pentru 
lă-wircn ne mai denarte a co
laborării economice îndeosebi 
în domeniul cooperării și spe-

cializării în producția indus
trială. în acest sens a fost 
semnat un protocol special.

Cele două delegații apreci
ind pozitiv relațiile de prie
tenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, au 
reafirmat hotărî rea de a dez
volta schimbul de experiență, 
întîlnirile tovărășești, 
marea reciprocă 
rile în probleme 
comun

S-a convenit ca 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Româ
nia să facă o vizită oficială 
în Republica Populară Bulga
ria, în luna noiembrie 1970, 
cu care prilej să fie semnat 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulga
ria.

Delegațiile au 
schimb de păreri 
la unele probleme 
ției internaționale 
Părțile au reafirmat hotărîrea 
lor de a contribui Ia instaura
rea unui climat de colaborare 
și securitate în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume, 
de a milita pentru întărirea 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, 
democratice șl progresiste.

Convorbirile s-au desfășu
rat în spiritul prieteniei și 
colaborării reciproce.

Cele două delegații au a- 
preciat că întîlnirea și 
vorbirile care au avut 
constituie o contribuție 
dezvoltarea multilaterală 
relațiilor de prietenie si cola
borare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, în 
interesul popoarelor român și 
bulgar, al cauzei socialismului 
și păcii.

La 12 septembrie s-au în
cheiat la Giurgiu convorbirile 
oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația de par-

Astăzi oricine își dă seama că 
pune pe tînăr să activeze și să 

se califice în direcția înclinații
lor și aptitudinilor sale în con
formitate cu vocația sa repre
zintă un act extrem de profitabil 
atît pentru societate cît și pen
tru individ ; este una din coor
donatele optimizării civilizației 
noastre, una din condițiile ex
pansiunii competentelor și for
țelor creatoare.

tn orientarea profesională e- 
xistă deja unele începuturi, dar 
nu dispunem încă de un sistem 
bine definit sub raport metodo
logic și astfel realizabil prin ca
dre și mijloace de specialitate 
încît să deservească cea mal 
mare parte a învățămîntului 
S-au înregistrat în ultimii ani ri 
unele confuzii, 
de natură mai 
orienteze decît 
e suficient să 
dare pentru a 
ciclu școlar sau o profesiune 
Important este ca recomandarea 
să fie profund motivată sub ra
port pedagogic, psihologic și so
ciologic.

Psihologic, să existe certitudi
nea unei corelații optime între 
calitățile și dispozițiile tndivl- 
duale, ne de o parte, și cerințele 
și condițiile profesiunii, pe de 
alta ; pedagogic, să se desemne
ze șansele de educare și de auto- 
educare tn direcția adoptată ; 
sociologic, orientarea să răs
pundă unei autentice nevoi so
ciale și să satisfacă aproximativ 
corespondența statistică între o- 
ferte și cereri. Dacă nu se ține 
seama de toți acești trei factori, 
orientarea profesională riscă să 
nu depășească frontierele acci
dentalului. Din păcate, noi nu am 
putut evita unele soluții unilate
rale și treceri de la o extremă la 
alta. Mai demult, se punea ac
centul pe evidențierea cerințelor 
de cadre, neținîndu-se suficient 
seama de măsura în care un tî
năr concret poate să răspundă 
satisfăcător unei profesiuni con
crete. Acum însă, ideea dubioasă 
că oricine poate face față Ia fel 
de bine la fiecare din profesiile 
existente a fost pe drept aban
donată, ca fiind hazardată si în
locuită cu un adevăr cristalin și 
temeinic exprimat prin propor
ția „omul potrivit la locul po
trivit“.

O dată cu aceasta însă s-a tre
cut la polul opus. Tn ultimii ani 
s-a vorbit, aproape exclusiv, 
despre descoperirea vocațiilor, 
evidența cerințelor de cadre fiind 
lăsată pe plan secundar. Este

clar că nu e suficient să semna
lezi o prezumtivă potrivire între 
om și profesiune, ci urmează să 
tratezi realist șl posibilitățile 
sale de a îmbrățișa acea profe
sie și de a o transforma într-o 
carieră. Confruntarea numărului 
candidaților cu numărul locuri
lor din învățămîntul superior și 
de specialitate, demonstrează e- 
locvent această situație, 
toți tinerii vor dori să

(Continuata tn pag. a n-a)

Am citit de curînd o carte apărută mai demult, Medic la 
Boișoara, datorată lui Andrei Pandrea și însemnînd de fapt 
jurnalul anilor petrecuți de acesta ca medic de circum
scripție în Țara Loviștei, imediat după absolvirea facultății. 
Lectura însemnărilor doctorului Pandrea a fost pentru 
mine un eveniment, prin calitatea neobișnuită a materialu
lui faptic pe care îl conțin observațiile tînărului medic, prin 
virtuțile literare și prin semnificația globală a tentativei 
sale de a crea o monografie antropologico-literară a unei 
localități românești din secolul XX, aflată la răscruci, cu un 
picior în golul anistoric și cu altul pe terenul ferm al mo
dernizării comunităților sătești. Gînaită pozitiv, cu probita
tea omului de știința care este autqrul, cartea se situează 
însă pe un fundal de legendă istorică. Tn planul ei înde
părtat se mișcă încet și majestuos legiunile romane, dinas
tiile voevozilor munteni, războinici viteji, negustori din 
vechime, boieri înfricoșați, căutînd adăpost de furia stâpî-

infor- 
și consultă- 
de interes

o delegație

făcut un 
cu privire 
ale situa- 

actuale.

tid și guvernamentală a 
pubiicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor £ 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat ™ 
într-o atmosferă tovărășească, 
cordială. 0 0 0 0 0 0

I
$ tiile
Ș i ( . _____ ____ ,__________  -,-r.
ș nilor ; haiduci nâpraznici si oameni din popor, apăsați de

I rînduielile severe ale stărilor feudale, supuși și răbdători. 
Autorul caută pretutindeni semnele trecutului, cu pasiune 
de arheolog intelectual, avînd o secretă conștiință a func-

Primirea entuziastă a înalților oaspeți de către populația orașului Giurgiu

ției pedagogice pe care o implică istoria. Diletant superior, 
Andrei Pandrea ajunge uneori la concluzii demne de inte
resul specialiștilor, cum este determinarea locului exact al 
bătăliei de la Posada, întreprinsă cu ajutorul documente
lor istorice din epocă, al măsurătorilor de teren și al tra
dițiilor locale. Nu știu daca rîndurile sale au stat pînă 
acum în atenția vreunui istoric, ele merită desigur să con
stituie obiectul unor investigații mai ample.

Aici, la „vămile pustiei", cum ar spune poetul, istoria 
se împletește cu legenda, transfigurîndu-se artistic. Așa s-a 
născut, probabil, folclorul extrem de bogat al Balcanilor. 
Instrucția intensivă a timpului din urmă a curmat tradiția 
literară a comunităților închise, pentru care poezia popu
lara era o formă superioară de conștiință istorică și artis
tică. Nealterate au rămas totuși producțiile lirice, impre
sionante prin autenticitatea lor și prin finețea expresiei. 
Cartea lui Andrei Pandrea înregistrează, cu minuție și cu 
un bun gust fără cusur, elemente inedite de poezie popu
lară, urmărind ciclul complet al vieții, de la naștere pînă la 
moarte. Dincolo de interesul monografic, autorul însuși pri
vește omul în momentele sale extreme, avid, cu perspectivă 
de moralist, chemat să determine cea mai bună conduită în 
toate împrejurările vieții sale. Apartinînd categoriei de scrii
tori ilustrată cu vigoare de celălalt Pandrea, cel mare, autorul 
cărții Medic la Boișoara nu rămîne la interesul pur spectacu
lar al vieții, la prodigiozitatea ei, indiferentă față de univer
sul moral. Fără a fi ostentativă, o intenție didactică stă la 
baza acestei cărți. Andrei Pandrea face parte din specia 
învățaților români pentru care interesul pur artistic este 
condamnabil, scrisul lor fiind chemat sa îndrume, sâ con
stituie o direcție de conștiință.

Cu toate acestea, paginile de interes strict artistic nu 
lipsesc. La urma-urmei toată cartea poate fi gîndită în acest 
fel, deși autorul nu a intenționat o lucrare literară. în cen
trul ei stă autorul, cum este și firesc în cazul unui jurnal. 
Avem de a face cu un intelectual sensibil și instruit, pose- 
dînd un ochi atent la măreția peisajului sau la tristețea 
formelor domoale, mărturisindu-și fără pretenții micile dra
me cotidiene, transcriind melancoliile amurgurilor prelungi. 
Dr-ul Pandrea este apoi un portretist de clasă, cu o voca
ție descriptivă indubitabilă. Figuri de bărbați și de femei, Io- 
vișteni de rasă nobilă.se perindă în paginile cărții sale. 
Știința gradării efectelor și a ritmului epic este vizibilă 
într-una din cele mai izbutite secțiuni ale cărții, o adevăra
tă nuvelă independentă, care evocă venirea unui urs la 
stînă și urmărește drumul lui pe munte, comentat laconic 
de ciobanii sprijiniți în bîte.

Plină de observații diverse, sociologice, etnografice, me
dicale, psihologice, Medie la Boișoara constituie un uni
vers frust și glorios, avînd pregnanța faptelor brute, neal
terate. Lectura ei este stenică, adresîndu-se în primul rînd 
apetitului nostru vital, nlonjîndu-1 pe cititor și antrenîn- 
du-l Tn ritmul vieții cotidiene, inegalabilă prin bogăția ei. 
Cartea lui Andrei Pandrea este o pledoarie pentru viața 
imediată, un omaqiu adus robustefei inalterabile a oame
nilor simpli. Dezabuzați ori înnebuniți de ritmul citadin, tn 
paqinile ei. putem reaăsi ceva din autenticitatea vieții 
adevărate, din semnificația celei mai umile atitudini umane, 
din prețul clipei care trece. 1

nobil%25c4%2583.se


ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ
Festivalul internațional

„George Enescu“

ROMÂNO-BULGARĂ LA NIVEL
(Urmare din pag. 1)

O gardă militară prezintă 
onorul. Se intonează imnuri
le de stat ale celor două țări. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov trec în revistă 
garda de onoare.

Un grup de tineri, în fru
moase costume populare spe
cifice acestor meleaguri, vin 
în întîmpinarea conducători
lor de partid și de stat ai ce
lor două țări, le oferă buchete 
de flori, marame și, după tra
diționalul obicei romănesc, îi 
îmbie să guste din pîine și 
sare.

în aclamațiile mulțimii, 
membrii celor două delegații 
de partid și guvernamentale se 
îndreaptă spre oraș. Sosirea în 
bătrînul port dunărean, întine
rit în anii construcției socia
liste, prilejuiește o nouă și 
puternică manifestare a prie
teniei romàno-bulgare. Ovații 
și urale puternice însoțesc pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, pretutindeni pe 
străzile orașului. Mii și mii 
de cetățeni au venit în în
tâmpinarea oaspeților cu 
stegulețe bulgărești și ro
mânești, cu flori. Se văd lo
zinci în cinstea prieteniei 
dintre cele două popoare, a 
unității dintre țările socialiste.

Dintr-o mașină deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov răspund acla
mațiilor mulțimii.

Membrii celor două delega
ții de partid și guvernamenta
le se opresc la sediul Comite
tului municipal de partid 
Giurgiu, unde au continuat 
convorbirile oficiale.

După încheierea convorbi
rilor tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu împreu
nă cu celelalte persoane o- 
ficiale bulgare și române, vi
zitează Complexul de creștere 
a porcilor al întreprinderii a- 
gricole de stat Giurgiu Nord, 
una dintre cele mai mari uni
tăți de acest fel construite 
pînă în prezent în țara noa
stră.

La sosire, tovarășii Todor 
Jivkov, Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegațiilor 
de partid și guvernamentale 
sînt salutați de ministrul a- 
griculturii și silviculturii. An
gelo Miculescu, de colectivul 
de conducere al întreprinderii

Oaspeții sînt invitați mai 
întîi în fața unor panouri și 
grafice, din care rezultă evo
luția construcției complexelor 
de creștere a porcilor în sis
tem industrial, parte integran
tă a programului național de 
dezvoltare a zootehniei în 
țara noastră. Directorul Com
plexului Giurgiu-Nord, Liviu 
Preda, dă ample explicații 
privind rezultatele obținute în 
această mare unitate zooteh
nică ; în etapa finală aceasta 
va livra anual 300 000 porci. 
Folosind experiența dobindită 
în unitățile similare construi
te anterior, specialiștii și pro- 
iectanții au redus valoarea in
vestițiilor specifice, au econo
misit mari suprafețe de teren. 
Se remarcă gradul ridicat de 
mecanizare a lucrărilor, care 
a permis să se realizeze indici 
superiori de productivitate și 
de rentabilitate. Față de 7 mi
lioane lei beneficii prevăzute 
în acest an, se va ajunge la 
50 milioane lei în anul 1973. 
Oaspeții iau cunoștință în con
tinuare de măsurile adoptate 
în vederea construirii altor 
unități ale zootehniei indu
striale. Este pus în evi
dență faptul că experiența 
întreprinderilor agricole de 
stat se extinde Și în sec
torul cooperatist al agri
culturii ; în acest an se con
struiesc 40 de complexe inter- 
cooperatiste de creștere a por
cilor. Sînt vizitate apoi cîteva 
hale — maternități de scroafe, 
adăposturi pentru creștere și 
îngrășare — în care instala
țiile de mecanizare și automa
tizare înlocuiesc munca ma
nuală, asigură condiții optime 
de microclimat în interior.

Manifestînd preocupare față 
de eficiența economică reali
zată, tovarășul Todor Jivkov 
solicită lămuriri cu privire la 
costul investițiilor, la organi
zarea muncii. Răspunzind în
trebărilor adresate, specialiștii 
arată că, datorită măsurilor 
luate pentru perfecționarea 
fluxului tehnologic, parametrii 
proiectați au fost realizați cu 
un an mai devreme deeît era 
prevăzut. Oaspeților le sint 
expuse detalii asupra sistemu
lui de epurare a apelor uzate, 
asupra modalităților folosite 
pentru a asigura condiții de 
igienă corespunzătoare. între- 
ținîndu-se cu un grup de mun
citori din cadrul acestui com
plex, tovarășul Todor Jivkov 
îi felicită pentru realizările ob
ținute și li se adresează : „Voi 
nu mai sînteți țărani ; sînteți 
muncitori industriali“.

în continuarea vizitei, co
loana mașinilor oficiale se 
îndreaptă spre un alt obiectiv 
al zootehniei industriale ro
mânești — complexul de creș-

tere și îngrășare a taurinelor 
de la întreprinderea agricolă 
de stat Copăceni.

După urarea de bun sosit 
adresată oaspeților la intrarea 
în complex, directorul între
prinderii, inginer zootehnist 
Dumitru Calciu, prezintă oas
peților această modernă uni
tate în care întregul pro
ces de producție se reali
zează la cele mai ridicate e- 
xigențe. Aici se îngrașă anu
al 9 600 de taurine, realizîn- 
du-se rezultate comparabile 
cu cele obținute în țări cu zo
otehnie dezvoltată. .Se vizitea
ză mai întîi una dintre halele 
de creștere a vițeilor, unde se 
remarcă nivelul tehnic ridi
cat de dotare, care a permis 
înlocuirea completă a lucrări
lor manuale. Oaspeții vizi
tează apoi hale de creștere și 
de îngrășase a animalelor; a- 
îcj .operațiunile de preparare 
și de distribuire a furajelor 
sînt în întregime mecanizate 
și automatizate. De la un ta
blou de comandă, la simpla a- 
păsare pe butoane, este pus în 
funcțiune un angrenaj com
plex de instalații care macină 
și amestecă nutrețurile în 
dozele prescrise în rețete. 
Prin conducte acționate pne
umatic nutrețurile sînt tran
sportate apoi spre halele de 
îngrășare.

Oaspeții pășesc pe aleea 
centrală a unei hale, dedesub
tul căreia șnecurile acționate 
mecanic distribuie furajele la 
300 de animale deodată. în • 
zecile de compartimente ale 
fiecărei hale, animalele stau 
pe grătare de beton, ceea ce 
duce la totala înlocuire a 
muncii manuale, creîndu-se, 
totodată, condiții optime de 
igienă

Datorită fluxului tehnolo
gic modern, gradului ridicat 
de mecanizare și automatiza
re, s-a reușit ca un muncitor 
să îngrijească R00 de taurine, 
întregul complex este deser
vit de numai 15 îngrijitori și 
10 mecanici. Indicii de renta
bilitate, sporul în greutate al 
animalelor, prețul de cost și 
beneficiile obținute se situea
ză la nivelul celor mai bune 
performanțe. Conducătorii 
celor două delegații primesc 
explicații la întrebările adre
sate în legătură cu sporul în 
greutate, consumul specific de 
furaje pe kilogramul de car
ne. Gazdele arată că între
prinderea dispune de încă do
uă complexe de tip industrial, 
în care se cresc 5 000 de vaci. 
De aici se livrează mai multe 
milioane litri de lapte anual 
pentru aprovizionarea Capi
talei. Apreciind această rea
lizare a specialiștilor, tovară
șul Todor Jivkov urează aces
tora să obțină succese tot mai 
mari în promovarea tehnolo
giilor industriale moderne în 
agricultură.

în drum spre unitățile agri
cole vizitate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Todor Jivkov, cei
lalți conducători de partid și 
de stat români si bulgari sînt 
salutați cu multă căldură de 
locuitorii comunelor Remuș. 
Dala, Călugăr.eni și Adunații- 
Conăceni. de țăranii coope
ratori aflați în această fru
moasă zi de toamnă la munca 
cîmpului.

La reîntoarcerea la Giur
giu. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov sînt 
salutați din nou cu multă 
căldură de locuitorii acestui 
oraș. în aclamații și urale ce
tățenii însoțesc pe cei doi con
ducători pînă în portul din 
localitate.

La amiază, conducătorii de 
partid și de stat români și 
bulgari, celelalte persoane o- 
ficiale care îi însoțesc s-au 
îmbarcat pe nava fluvială 
„Carpați“, plecînd fntr-o că
lătorie pe Dunăre.

Este ora 14. Motonava ,,Car- 
pați”, escortată de patru nave 
ale marinei militare fluviale, 
se desprinde de chei în acla
mațiile mulțimii, ureînd pe 
firul fluviului. Croaziera pe 
Dunăre a durat în tot timpul 
după-amiezii.

Se lasă seara. Nava acos
tează la cheiul portului Giur
giu. Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat români și 
bulgari prilejuiește o nouă și 
puternică manifestare a prie
teniei dintre cele două partide 
și popoare frățești. în aclama
țiile și uralele localnicilor cele 
două delegații străbat orașul 
de pe malul fluviului îndrep- 
tîndu-se spre Podul Prieteniei. 
Mii de cetățeni au venit să-și 
ia rămas bun de la solii po
porului vecin și prieten. Sa 
aud urări în cinstea celor doi 
conducători de partid și de 
stat, a prieteniei dintre po
poarele noastre, se scandează 
lozinci pentru unitatea țărilor 
socialiste. Coloana de mașini 
străbate un culoar viu. lumi
nat de torțe.

La capătul podului, pe 
malul românesc al fluviului, 
o companie de onoare pre
zintă onorul. S» intonează

imnurile de stat ale celor două 
țări. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
trec în revistă garda de o- 
noare

Conducătorii de partid și de 
stat români și bulgari sînt 
înconjurați de un grup de 
tinere îmbrăcate în costu 
me populare care le ol eră 
buchete de flori. Tovarășul 
Todor Jivkov și ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale bulgare 
dau mina cu cetățeni ai ora
șului. își iau rămas bun de 
la oficialitățile locale.

Este ora 20. într-o atmos
feră însuflețită tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov își strîng mîinile, se 
îmbrățișează. Urale și ovații 
prelungite însoțesc despăr
țirea membrilor celor două 
delegații de partid și guver
namentale Pină la mijlocul 
podului, la frontieră, oaspeții 
bulgari sînt conduși de tova
rășul Gheorghe Necula, prim- 
secretar al comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean.

★
întîlnirea dintre delegația 

de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovară
șul Todor Jivkov, a constituit 
un nou prilej de afirmare a 
relațiilor prietenești dintre 
cele două țări. Desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, 
în spiritul înțelegerii recipro
ce, această întîlnire reprezin
tă un moment important în 
dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, o 
însemnată contribuție la în
tărirea unității dintre țările 
socialiste, a cauzei socialismu
lui și păcii.

De la trimișii speciali Agerpres,

Fotografii : I. DUMITRU 
R. CRISTESCU

Inalții oaspeți sînt primiți cu căldură de locuitorii orașului

SEMNAREA UNOR PROTOCOALE
PRIVIND DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 

ROMÂNO - BULGARE
Tn cursul după-amiezii au 

fost semnate Protocolul cu 
privire la realizarea proiectu
lui comun al complexului hi
droenergetic Islaz—Somoviț 
pe Dunăre. Protocolul privind 
dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bulgaria, precum și alte pro
tocoale convenite în cursul 
convorbirilor, în legătură cu 
intensificarea relațiilor bila-

DEJUN ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI
BULGARE

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a oferit sîmbălă, 
pe nava „Carpați“, un dejun 
in cinstea delegației de par
tid și guvernamentale a Re
publicii Populare Bulgaria 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Au participat membrii celor 
două delegații și alte persoane 
oficiale române și bulgare.

în toastul său, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
subliniat că întîlnirea ș 
convorbirile avute au evi 
dențiat că între Partida1 
Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, între 
guvernele celor două țări și 
între popoarele român și bul
gar se dezvoltă relații bune 
de prietenie și colaborare, ba
zate atît pe vechi tradiții, cît 
și pe comunitatea de orîndui- 
re socială și de năzuințe în 
construcția societății socialis
te și comuniste, în lupta pen
tru întărirea forțelor antiim- 
perialiste, pentru apărarea 
păcii.

„Am ajuns — a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — Ia o 
serie de concluzii pozitive pri
vind dezvoltarea legăturilor 
economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre țările noas
tre. Am făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri in legătură 
cu problemele internaționale : 
s-a evidențiat, cu acest prilej, 
că avem năzuințe și puncte 
de vedere comune în ce pri
vește întărirea colaborării și 
a unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste internațio
nale, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste. De asemenea, s-a 
evidențiat identitatea de ve
deri și hotărîrea țărilor noas
tre de a milita pentru îmbu
nătățirea colaborării in Bal
cani, pentru securitate euro
peană. și, în general, pentru 
înfăptuirea unei politici de 
pace și cooperare cu toate 
statele, fără deosebire de orîn 
duire socială“.

terale tn diferite domenii de 
activitate.

Protocoalele au fost semnate 
din partea română de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar genera) al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. nl 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri și Leont.e 
Răutu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R„

Referind u-se la Înțelegerile 
și protocoalele convenite cu 
prilejul acestei întilniri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
a apreciat că acestea deschid 
largi perspective pentru dez
voltarea unei colaborări rod
nice intre popoarele român și 
bulgar în toate domeniile de 
activitate.

„Am remarcat cu satisfacția
— a spus în continuare tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
entuziasmul populației din o- 
rașele Ruse și Giurgiu, din co
munele prin care am trecut 
Noj interpretăm aceste ma
nifestări ca o expresie a do
rinței oamenilor muncii din 
aceste orașe Și localități, a 
populației din cele două țări 
de a dezvolta larg și multila 
teral colaborarea si coopera
rea româno-bulgară. Consider 
că avem datoria să răspundem 
pe deplin acestor năzuințe 
ale popoarelor român și bul
gar, să facem totul pentru a 
promova prietenia și colabo
rarea dintre partidele și țările 
noastre. Apreciez că discuțiile 
noastre din aceste două zile au 
corespuns acestor năzuințe, că 
există toate condițiile pentru 
realizarea lor cu succes".

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat 
pentru dezvoltarea cu succes a 
relațiilor dintre cele două țări, 
pentru unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
antiimperialiste, pentru po
porul bulgar, pentru Partidul 
Comunist Bulgar, pentru Co
mitetul său Central, în sănăta
tea tovarășului Todor Jivkov, 
a tovarășului Jivko Jivkov — 
și a celorlalți oaspeți bulgari.

Luind cuvîntul, tovarășul 
TODOR JIVKOV a mulțumit 
în numele delegației de partid 
și guvernamentale bulgare 
pentru căldura cu care a fost 
întîmpinată în România so
cialistă.

„Noi — a spus vorbitorul
— sîntem spre sfîrșitul con
vorbirilor. Vreau să mă a- 
sociez aprecierii făcute de to
varășul Ceaușescu, că, intr-a
devăr aceste convorbiri au de
curs intr-un spirit de înțele
gere reciprocă, au fost crea
toare iar rezultatele lor sint 

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Din partea bulgară proto
coalele au fost semnate de to
varășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, Jivko 
Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Pencio Kuba- 
dinski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vice- 

deosebit de favorabile pentru 
dezvoltarea în continuare, cu 
succes, a prieteniei și colabo
rării dintre popoarele și parti
dele noastre“.

Referindu-se la importanța 
Înțelegerilor la care s-a ajuns 
în cadrul convorbirilor, pre
cum și la protocoalele înche
iate, tovarășul Todor Jivkov a 
spus, în continuare :

„Mă alătur, de asemenea, a- 
precierii tovarășului Ceaușescu 
că discuțiile și convorbirile, 
documentele pe care le vom 
semna sînt de primă însemnă
tate — și aceasta nu numai 
în ceea ce privește colabora
rea noastră ci și din punct de 
vedere al întăririi în conti
nuare a muncii noastre pen
tru izbînda cauzei păcii, socia
lismului și democrației, că ele 
vor constitui o contribuție la 
activitatea noastră pentru în
tărirea forțelor antiimperialis
te din întreaga lume“.

„Dacă ar trebui să sinteti
zăm ceea ce am făcut în aceste 
două zile — a spus în conti
nuare tovarășul Jivkov — ar 
trebui să subliniem, în primul 
rînd, caracterul lor fructuos, 
importanța lor mare pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările și partidele noastre . ele 
constituie o contribuție la 
munca și lupta noastră, pen
tru securitate europeană, pen
tru pace in lume și, îndeosebi 
pentru înseninarea în conti
nuare a atmosferei în Pe
ninsula Balcanică, unde noi 
trăim și muncim“.

în încheiere tovarășul 
Todor Jivkov a toastat pentru 
Republica Socialistă România, 
pentru poporul român, pentru 
Partidul Comunist llomân, 
pentru Comitetul Central și 
pentru secretarul general a! 
Partidului Comunist Ronțân, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru guvernul român și 
președintele său — tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pentru, 
întreaga delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, pentru 
prietenia și colaborarea ro
mâno-bulgară.

Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul construcții
lor și arhitecturii.

La solemnitatea semnării 
au fost de față membrii dele
gațiilor de partid și guverna
mentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Bulgaria, precum și 
alte persoane oficiale române 
și bulgare.

In scurte alocuțiuni rostite 
după semnarea documentelor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au subliniat că 
aceste protocoale, și în general 
întîlnirea și convorbirile avute 
au fost deosebit de rodnice 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor frățești din
tre cele două partide și po
poare și au evidențiat dorința 
comună a celor două țări și 
partide de a contribui la întă
rirea. unității țărilor socialiste, 
la cauza socialismului și păcii 
în lume

CREAȚII
ROMÂNEȘTI

Festivalul continuă. Zilnic se 
perindă pe estradele de concert 
formații de prestigiu, soliști rîv- 
niți in mari centre muzicale ale 
lumii. Ascultăm capodopere ale 
literaturii universale, piese de re
zistență in repertoriul solistic sau 
orchestral.

Mari bucurii continuă să ne 
aducă creațiile românești pre
zente în agenda concertistică. 
Ca și da edițiile trecute, progra
mele Festivalului enescian sînt 
dominate de opusuri românești, 
prilejuiesc oaspeților o fecundă 
întîlnire cu valorile românești, o 
reală retrospectivă a lucrărilor 
făurite între două festivaluri.

Recente manifestări ne-au per
mis reaudierea a cinci semnifi
cative lucrări din noua creație 
artistică românească. în ultimul 
simfonic al Filarmonicii clujene 
— simfonic pregătit sub condu
cerea lui E. Simon cu responsa

Cu prilejul „Zilei pompierilor"

Duminică la Centrul de ex
perimentări și instrucție al Co
mandamentului pompierilor din 
Capitală a avut loc festivitatea de 
închidere a celei de-a XVII-a e- 
diții a Concursurilor profesionale 
ale pompierilor militari. In clasa
mentul general, pe primele trei 
locuri s-au situat echipele repre

ORIENTAREA 
PROFESIONALĂ

(Urmare din pag. I) 

artiști, istorici, ingineri electro- 
niști și prea puțini vor încerca 
să se profesionalizeze ca agro
nomi. constructori, învățători, 
tehnicieni etc. atunci nu se mai 
poate vorbi de o autentică orien
tare profesională.

Prima măsură ar fi, deci, le
gată de o foarte clară, largă și 
promptă evidență a necesităților 
de cadre considerate actual și în
tr-o perspectivă avansată. Nece
sarul de cadre calificate al țării 
ar urma să fie difuzat în școli, 
comunicat elevilor de către pro
fesori, difuzat prin canalele co
municațiilor de masă. Mai de
parte, ar fi să discutăm despre 
necesitatea întăririi educației 
pentru muncă și despre lupta 
pentru schimbarea mentalității 
în ceea ce privește aprecierea o- 
cupațiilor productive. Există și 
criterii generale ale oricărei 
profesionalizări : atitudinea față 
de muncă, năzuința spre eficien
ță, tenacitatea in realizare. Dacă 
nu sînt asigurate acestea, este 
inutil să mai alegi ceva. In con
tinuare, urmează să fie puse în 
evidență cerințele și condițiile 
specifice diverselor grupe de 
profesii. Sînt foarte necesare 
monografiile pe profesii, lucrări 
ample sau simple prezentări de 
popularizare, enciclopedii ale 
profesiilor, lucrări istorice sau 
prospective. Și nu idilic ,cu rele
varea efectelor spectaculoase și 
estomparea greutăților și a con
dițiilor concrete de lucru. Fie
care cadru didactic să aibă ca
lificare tn acel capitol de 
profesionologie în care este im
plicată specialitatea sa. Manua
lele noastre școlare, de aseme
nea, ar putea face mai mult pe 
linia cunoașterii profesiilor.

In ordinea psihologică, baza 
orientării profesionale o consti
tuie profesiogramele. Este sar
cina unităților de cercetare și a 
laboratoarelor uzinale să stabi
lească. întemeiat științific, o 
serie de profesiograme în care 
să fie Înscrise cerințele de apti- 

bilitatea și înaltul profesiona
lism ce caracterizează formația 
— am ascultat oratoriul „Mio
rița“ de S. Toduță, impresionan
tă versiune muzicală a baladei 
care a tentat pe foarte mulți mu
zicieni. Compozitorul urmează 
întreaga construcție a fermecă
toarei poezii populare, oferin- 
du-ne o operă riguros înche
gată, de o mare simplitate (S. 
Toduță are un pilduitor rafina
ment al simplității — remarca 
cîndva un critic), într-un stil de 
un lirism senin, cu o densă vi
ziune polifonică. Un limbaj de 
largi rezonanțe, cu rădăcini în 
melodica populară, vehiculează 
o suită de imagini captivante 
prin unitatea, sobrietatea, prin 
„majestuozitatea" lor, cum îmi 
spunea după această audiție 
unul din oaspeții Bucureștiulul 
din aceste zile — pianistul ame
rican Eugene List.

Uji concert susținut de cîteva 
ansambluri cu merite deosebite 
în promovarea muzicii româ
nești („Muzioa Nova“, formațiile 
„Pro Arte“ și „Philarmonia") 
ne-au conturat patru dintre 
creațiile unora dintre cei mai de
finiți compozitori români : 
Trio-ul de D. Capoianu, Cinci 
poeme de L. Feldman, Concer- 
tinoul de A. Rațiu și piesa lui 
A. Vieru „Trepte ale tăcerii".

Lucrările ne sînt cunoscute 
din audiții anterioare. Integrarea 
lor într-un concert unic a subjir, 
niat din plin stadiile de evoluție 
ale unor creatori înzestrați, lar
gile lor disponibilități pentru 
genul cameral, consistența unor 
căutări.

IOSIF SAVA

zentative ale grupului de pom
pieri a municipiului București și 
ale grupurilor județene de pom
pieri Prahova și Sibiu. Cuvîntul 
de închidere a fost rostit de ge- 
neral-locotenent Pamfil Tatu, 
comandantul pompierilor din Re
publica Socialistă România.

tudini și atitudini proprii fie
cărei grupe de profesii.

Cadrele didactice ar putea să 
se ajute cu profesiogramele în 
aprecierea globală a elevilor și 
orientarea lor. Să o spu
nem insă clar : o orientare pro
fesională cu un mare coeficient 
de certitudine nu poate fi reali
zată deeît de un psiholog, de un 
expert în psiho-diagnoză școlară. 
Nu putem rămîne la măsurări 
din ochi, la aprecieri de bun 
simț, în mare măsură, suscepti
bile de exagerare și eroare. în 
probleme de sănătate nimeni nu 
este dispus să lase sarcinile de 
definitivare a diagnozei pe mina 
altcuiva deeît a medicului. In 
problemele de evoluție a perso
nalității psihologul este chemat, 
în primul și în ultimul 
rînd, să formuleze diagnoze și 
prognoze pe baza investigațiilor 
corespunzătoare. Este vorba de 
aplicarea testelor de aptitudini 
și atitudini (acestea din urmă 
fiind la fel de importante ca șl 
primele). In practica internațio. 
nală aplicarea și aprecierea tes
telor este încredințată numai 
celui ce dispune de calificare în 
psihologie și în psihodiagnostică 
(o calificare autentică și ne
viciată de lipsă de experiență).

Evident, psihologul școlar nu 
se limitează la aplicarea perio
dică de baterii de teste, el re
curge și la alte surse de infor
mare, studiază concret pe elev 
și ține o strînsă legătură cu ca
drele didactice. Să recunoaș
tem însă că desăvîrșirea unui 
sistem de orientare profe
sională este legată de perfecțio
narea și generalizarea instituției 
psihologului școlar. Deocamdată 
nu dispunem de un corp de psi
hologi pentru această sarcină, 
învățămîntul superior abia îi 
pregătește și va trebui să pre
gătească in viitor mult mai 
mulți. Pînă atunci mai sînt 
multe de făcut. Tn orice caz, par
curgem o perioadă pregătitoare 
in care seriozitatea în punerea 
problemelor și precizia metodo
logică devin preocupări cen
trale.
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Ofensivă pentru performanțe
și recorduri

O OLIMPIADA DE ȘAH a 
continuat ia Siegen cu des
fășurarea partidelor din 
runda a 8-a. Echipa Dane
marcei conduce cu 2—1, o 
partidă fiind întreruptă, in 
meciul cu România. Tot în 
grupa a 4-a au fost înregis
trate următoarele rezultate : 
Suedia-Maroc 2—0 (2), Liban- 
Filipine 0,5—3,5 ; Ungaria-Ir- 
landa 1—1 (2), Guernsey-Italia 
0—3 (1).

e IN ORAȘELE ROTTER
DAM ȘI LEEUWARDEN au 
continuat campionatele femi
nine europene de baschet 
Iată rezultatele înregistrate

. .. ... ,yt.... .

TALERE
• T. .v : 'At .

CAMPIONATELE
EUROPENE

I hteniă

Reluarea bogatului sezon eoni-, 
petițional atletic a constituit, 
după cum era și de așteptat, o 
puternică ofensivă pentru cu
cerirea de noi performanțe și 
recorduri. A XlX-a ediție a Cam
pionatelor internaționale ale 
României a oferit un prilej pen
tru majoritatea participanților, de 
comportări meritorii. La capito
lul recorduri, în afara reprezen
tanților noștri, întrecerile de pe 
Republicii au adus cîteva per
formanțe de valoare mondială. 
Este suficient să amintim noul 
record al R. F. a Germaniei ob
ținut de Klaus Wolfermann la a- 
runcarea suliței, de 85,72 m, de 
cursa de 110 m garduri a cuba
nezului Juan Morale» terminată 
într-un nou record al Cubei, 
13,7 sec. sau de timpul de 10,1 
la 100 m plat a lui Montez Pa- 
blo (Cuba) cursă în care repre
zentantul nostru deși sosit doar 
pe locul 5 cu 10.3 sec. fi-a ega
lat recordul republican. După 
cum și performanța Valeriei Bu- 
fanu la 100 m garduri de 13,4 
sec., nou record R.S.R., începe să 
se apropie de performanțele de 
valoare internațională. La proba 
de disc fete au fost pe 
podium trei atlete românce cu 
performanțe remarcabile: Lia 
Manoliu 58,44 m, Olimpia Cata
ramă și Argentina Menis cu per
formanțe peste 56 și respectiv 
55 m.

Deși a cîștigat Ileana Si
lei ne-a făcut emoții, deoarece 
întîlnea 
(R.D.G.) medaliată la 
nele" de la Atena. La fel de 
spectaculoasă, mai ales prin repe
tatele schimbări la conducerea 
plutonului, a fost și cursa de 
3 000 m obstacole, cîștigată pînă 
la sfîrșit, cu siguranță, de româ-

pe Barbara Wieg 
„europe-

nul Glieorghe Cefan (8:51,0). Și 
de ce nu am recunoaște, chiar 
dacă învingător n-a fost un ro
mân, a plăcut și cursa de 1 500 
m, unde francezul Jean Fierte 
Dufresne, profitînd de lipsa de 
curaj pentru un tempo de cursă 
mai tare a lui Petre Lupan, s-a 
impus în final depășindu-1 pe 
acesta de puțin. Să ne ierte Vio
rica Viscopoleanu că obișnuiți în 
ultimul timp cu repetatele ei 
victorii i-am rezervat acum doar 
acest loc, spre sfîrșitul comen
tariului, pentru noua ei victorie 
obținută cu 6,45 m ; Ca de alt
fel și victoria colegului ei de 
club, Carol Corbu, la triplu salt 
cu 16.45 m.

Și în ziua a doua o concursu
lui probele cele mai spectacu
loase au fost alergările. In frun
tea lor, victoria sigură a cam
pionului european la 800 metri 
Dletter Fromm (R.D.G.) 1:47.6
datorită căruia și reprezentantul 
nostru Ton Damaschin a reușit 
să-și facă un record personal 
1:48,6 foarte aproape de recor
dul republican. Dar în cursa de 
400 metri fete supremația sprin
terilor cubanezi a fost infirma
tă prin frumoasa cursă a lui 
Mariana Filip care a reușit în- 
tr-un final electrizant să reziste 
atacului adversarelor sale din 
Cuba. Au mai cîștigat 200 metri 
femei Miguelina Cobian (Cuba) 
23.9, sărituri în lungime Her- 
man Latzen R.D.G., 7.78 metri, 
săritura..............
Popescu, 
terminat 
tă și cu 
tatori la 
tul săptămînii 
cele reprezentative 
Elveției, Ungariei și 
la
Și

în înălțime Cornelia 
1,80. Concursul s-a 

într-o atmosferă plăcu- 
invitația pentru spec- 
întilnirea de la sfîrși- 

dintre puterni- 
ale Italiei, 

României 
bărbați și Ungariei, Angliei 
României la femei.

SILVIU DUMITRESCU

HANDBAL
După un debut

furtunos,

CALMUL OBIȘNUIT
Etapa de ieri ă campionatelor 

naționale a programat meciuri 
ce se anunțau echilibrate, cel 
puțin prin prisma debutului fur
tunos și „piperat“ cu surprize al 
competiției. In mare parte, însă, 
previziunile au fost infirmate, 
echipele gazdă au exploatat la 
maximum avantajul oferit de 
mai buna cunoaștere a terenului 
de joc și de prezența-stimulent 
a suporterilor, iar oaspeții și-au 
apărat șansele cu mai puțină 
dîrzenie decit ne-am fi așteptat.

In întrecerea echipelor mascu
line e de reținut tenacitatea ju
cătorilor de la Voința, care au 
ținut in șah o repriză pe dina- 
moviștii bucureșteni. Victoria a- 
cestora din urmă la scorul 
21—17 (10—10) a fost 
cu dificultate, în ciuda 
ței de scor.

Steaua, cu un Gruia 
vervă (6 goluri), a dispus cu 
ușurință de Dinamo Bacău : 
18—8 (6—4). E greu de înțeles 
ce se întîmplă cu dinamoviștii 
băcăuani, pînă nu demult o pre
zență notabilă în handbalul nos
tru. Modul în care se prezintă 
de la un timp pe teren — în 
special în deplasare — reflectă 
grave carențe atît în pregătirea 
jucătorilor cît și în pasiunea cu 
care aceștia înțeleg să apere cu
lorile clubului.

O situație asemănătoare pre
zintă și echipa Politehnica Ti
mișoara, de la meci la meci mai 
ștearsă, mai obosită, mai puțin 
dornică de victorie. Eșecul în
registrat ieri în campionat :

de 
obținută 
diferen-

In mare

7—14 (4—4) eu Universitatea 
București nu fac^ decit să con
firme eclipsa de formă a tea- 
mului lui Guneș, cu atît mai 
dureroasă, cu cît se apropie ani
versarea a 50 de ani de la în
ființarea clubului timișorean.

Partidele feminine Universita
tea București — I.E.F.S. și Con
fecția — Textila Buhuși au re
venit pe merit primelor echipe : 
13—9 (3—2) respectiv, 14—11
(8-5).

Învinsele, cu garnituri tinere 
și „obraznice“, ar fi putut ob
ține mai mult dacă forței de 
luptă pe care au demonstrat-o 
1 s-ar fi adăugat argumentele 
tehnicii și experienței competi- 
ționale.

P. OV1DIU

ETAPA
VIITOARE

Politehnica Iași — Universi
tatea Cluj ; Progresul — Dina
mo București ; Steagul Roșu — 
C.F.R. Timișoara ; C.F.R. Cluj
— Farul; Dinamo Bacău — F.C. 
Argeș ; Steaua — Rapid ; U.T.A.
— Petrolul; Universitatea Cra
iova — Jiul

FOTBAL

maghiarul 
vîrstă de 

totalizat la 
342,500 kg

grupele preliminării : 
Bulgaria-Austria 76—59
(34—32) ; U.R.S.S.-Olanda 
92—44 (43—23) ; Franța-Italia 
63—58 (36—34) : Cehoslova- 
cia-Belgia 105—57 (55—21) ; 
Iugosiavia-România 88—77 
(39—31).

• IN ORAȘUL AMERI
CAN Columbus (O.H.I.O.) au 
început campionatele mon
diale de haltere. La catego
ria cea mai ușoară, titlul a 
fost cucerit de 
S.Holfzreiter, in 
24 de ani care a 
cele trei stiluri 
(nou record al lumii). Meda
lia de argint a revenit polo
nezului Szoltycek cu 330 kg 
iar cea de bronz sovieticu
lui Smietanian — 330 kg.

Etapa a 3-a

LA SKEET, 
UN PLUS DE SPECTACOL

1

I
I

Maeștrii skeetulul european, re
uniți la Tunari — 124 la număr, 
reprezentînd 17 țări — s-au anga
jat sîmbătă, în cursa pentru 
titluri.

Pe ștanduri, un campion olim
pic (sovieticul Evgheni Petrov), 
unul european (francezul Elle 
Penot), un medaliat cu bronz la 
J.O. din Mexic (vest-germanul 
Knnrad Wirnhier), șl multe alte 
„nume". K. Wirnhier a tras ex
cepțional, realizînd la un moment 
dat chiar patru serii de 25 de 
talere doborîte. Coechlperii săi, 
von Hohenthal, Meyer zu Holsen și 
E. Eschtruth, care și el au fost 
într-o deosebită formă, au cîștigat 
titlul pe echipe : R. F. a Germa
niei. campioană europeană, cu un 
rezultat de 574 t. Polonezii — sur
prinzătoare revenire pe ultimele 
50 de focuri — s-au clasat pe po
ziția a doua (573 t, medalia de ar
gint) la un pas de o spectaculoasă 
răsturnare a pronosticurilor. Ita
lia, medalia de bronz, cu 570 de 
talere. Mai departe, nimic nu s-a 
schimbat față de ordinea stabilită 
după două treimi de cursă i 
U.R.S.S. — 565 t. Bulgaria — 
564 t ; Danemarca — 560 t ; Româ
nia 
jos 
lie, 
uni
n-au putut

La Individual, unde titlul 
mează să se decidă. Wirnhier, 
Angell, Elie Penot, Evghenii Pe- 
trov șl chiar campionul nostru 
Sencovlcl emit pretenții la locurile 
fruntașe.

Senioarele, au tn sovietica 
L. Garclnskala — singura care a 
realizat două serii de nota 10 — 
o lideră autoritară care, cu toată 
.opoziția“ nordicelor Llnden (Nor
vegia) și Maatola (Finlanda) nu 
poate scăpa medalia de aur. La 
Juniori, luptă strinsă — 73 de ta
lere doborlte din 75 : Rasmussen 
(Danemarca), Guadagnlni (Fran
ța), Samuelsson (Suedia). Juniorii 
noștri Cojocaru și Iurcenco, sînt 
pe undeva unde de obicei se 
spune că „au evoluat totuși, ono
rabil"...

ur- 
De I

I
I
I

VIOREL RAPA

„Cupa Prieteniei"

a revenit

-1 I
— 556 t. Deci cu un loc mal 
față de
Danclu
pentru

trap. Sencovlcl, Plnti- 
șl Florescu, cu mențl- 

prlmul șl al treilea, 
mal mult.

juniorilor români
I

SURPRIZA DE SIMBATA
N-A rosi REEDITATA

® Duminică, gazdele n-au cedat decît două puncte ® Pronosticul lui Naom (egalitate) s-a 
dovedit exact ® Au înscris ieri cîte două goluri : Dudu Georgescu, Bojin și Barbu ® După 3 

etape 8 lideri !
a

Calificarea Juniorilor ro
mâni în finala „Cupei priete
niei" — tradițională compe
tiție, desfășurată anul acesta 
în Polonia — ne-a adus sa
tisfacția obținerii acestui tro
feu. De astă dată, spre de
osebire de alte situații simi
lare „schimbul de mîine" al 
fotbalului nostru n-a mai ra
tat victoria, cîștigînd partida 
cu un rezultat de 2—1 (1—1) 
cu Polonia II. Inițiativa a a- 
parținut în majoritatea timpu
lui fotbaliștilor noștri. Cel 
de-al doilea gol al echipei 
noastre a fost înscris de Cojo
caru (introdus în formație în 
repriza secundă) primul fiind 
marcat prin autogol.

(S. U.)

I

I
I

DIAGRAMA ETAPEI
Progresul — Steagul roșu :

2— 0 (1—0). A înscris Dudu Ge- 
orgescu în minutele 20 și 62. Pri
mul gol a fost deosebit de spec
taculos înscris din foarfecă, pe 
spate, de la circa 18 m cu 
largul concurs al portarului Ada- 
mache.

Jiul — Steaua : 1—1 (1—0) ;
Au înscris Matei Popescu in mi
nutul 36 
în min. 
de nivel 
ratat un

Universitatea Cluj — U.T.A. :
3— 0 (1—0). A înscris Barbu în 
minutele 26 și 86 și Ujfăleanu 
in min. 70. îngrijorător de slab 
jocul echipei campioane.

Farul — Univ. Craiova : 2—0 
(0—0). Au înscris Caraman în 
min. 64 și Kallo in min. 72. Joc 
bun.

C.F.R. Timișoara 
Bacău: 2—0 (0—0). 
tinârul ) 1___ '____  . _
83. Joc disputat, pe alocuri ex
celent.

F.C.

pentru Jiul și Tătaru 
47 pentru Steaua. Joc 
mediocru. Libardi a 
penalti în min. 3.

- Dinamo
A înscris

Bojin in minutele 51 și

Argeș — C.F.R. Cluj : 
4—1 (2—0). Au înscris Dobrin 
în min. 27, Radu in min. 32, 
Jercan in min. 71 și Marian Po
pescu in min. 70 pentru argeșeni. 
Cojocaru in min. 57 pentru ce
feriști. Joc frumos și recital 
Dobrin.

Rapid — Petrolul : 0—0. Meci 
de factură tehnică slabă și pur- 
tînd amprenta luptei pentru cele 
două puncte. Foarte bun por
tarul Răducanu.

Dinamo București — Politeh
nica Iași : 1—3 (0—2) — dispu
tat sîmbătă. Au înscris Lupu- 
lescu min. 24, Goliac min. 38 și 
Moldoveanu min. 48 pentru stu- 
denți, Dumitrache min. 67 din 
11 m pentru dinamoviști. Evo
luție foarte bună a ieșenilor, joc 
lamentabil al dinamoviștilor.

In etapa de ieri au fost în
scrise 20 de goluri. Cifră re
cord pentru actuala ediție a 
campionatului.

CLASAMENT
1. Universitatea Cluj 3 2 0 1 5—3 4
2. Politehnica lași 3 2 0 1 5—4 4
3 U.T.A 3 2 0 1 4——3 4
4 Farul 3 2 0 1 4—3 4
5. Steagul Roșu 3 2 0 1 3—2 4
6. Progresul 3 2 0 1 3—2 4
7. Universitatea Craiova 3 2 0 1 2—2 4
8. Dinamo București 3 2 0 1 4—4 4
9. Steaua 3 1 1 1 5—4 3

10. Rapid 3 1 1 1 1—1 3
11. Petrolul 3 1 1 1 3—6 3
12. Dinamo Bacău 3 1 0 2 6—4 2
13 F. C. Argeș 3 1 0 2 4—3 2
14. C.F.R. Timișoara 3 1 0 2 2—2 2
15. Jiul 3 0 1 2 1—4 1
16. C.F.R. Cluj 3 0 0 3 1—6 0
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ION BÂIEȘU

AVENTURILE

Un „uriaș“ cu picioare de lut
»✓X/X/XZVX/XZX/V'X/*

i
Toată lumea s-a dus Ia uvertura fotba

listică de sîmbătă să vadă cu ce scor învinge 
Dinamo, pe Politehnica Iași — considerată 
drept o victimă sigură. Două echipe din care 
la finalul campionatului trecut, una candida 
la titlul național, cealaltă la retrogradare. 
Șubrede, miturile cad eind nici nu te gin- 
dești, și intr-un timp record. Imbold pentru 
ca cei ce trăiesc și suferă pentru acest sport 
să exclame extaziați : Ce frumos e fotbalul !

Iată o lecție aspră servită de o echipă fără 
vedete, uneia cu „staruri" de primă mărime. 
Și eind te gîndești că nu e o intîmplare — 
din intîmplare se poate înscrie un gol — ci 
o realitate crudă : studenții din Copou, cu 
excepția unui început mai slab datorat nu de 
un control al dinamoviștilor cît de propria 
circumspecție, își domină autoritar, tehnic și 
tactic, partenerul de joc, prin acțiuni inteli
gente, dinamice, pline de inventivitate și im
previzibil, lăsîndu-ne mereu senzația sufo
cării adversarului. Proaspeții discipoli ai lui 
Gil Mărdărescu — cu o zi înainte cineva l-a 
tachinat întrebîndu-1 : „Ai adus un sac 
mare ?“, la care a replicat șiret : „mi-e teamă 
de-o mare surpriză" — s-au apărat cu hotă- 
rîre și precizie — laude lui lanul și Stoices- 
cu — și au acționat, alternativ prin tempo
rizări și contraatacuri rapide și derutante 
(concepțiile tactice fac mai mult decit rafi
namentul tehnic) de-o manieră impresionan
tă. Incze, Lupulescu, Cuperman, i-au înge
nuncheat pe apărătorii dinamoviști prinși 
mereu pe picior greșit, descoperiți. Apărarea 
echipei Dinamo — un „uriaș“ cu picioare de 
lut ! — este ușor penetrabilă, acționează 
haotic, iar compartimentul ofensiv, lipsit de 
clarviziune și de ambiție — surprinzător de 
scăzut spiritul, moralul de luptă al acestor

băieți tineri tn care-șl pun nădejdi selecțio
nerii reprezentativelor naționale — nu-i în 
stare să lege o acțiune ca lumea. Ca pasio
nați ai fotbalului ne-am simțit noi înșine ru
șinați de "modul cum niște tineri fără blazon 
îi ridiculizau pe pionii de bază al naționalei 
lui Angclo Niculescu, purtătorii aureolei me
xicane, in frunte cu căpitanul echipei.

In acest context, eroarea săvirșită de ar
bitrul O. Comșa de a sancționa cu penalti 
un fault comis de lanul asupra lui Dumitra- 
che mult in afara careului — pare cu atit 
mai de neînțeles. Ar trebui ca aceste infrac
țiuni săvirșite de omul care apără drepta
tea pe teren, chit că nu influențează direct 
rezultatul, să fie sever sancționat. O cer 
legile adevărului și echității.

Mulți, probabil, iau acest rezultat drept un 
accident. Ar fi o mare greșeală ! Echipa Di
namo traversează, se pare, de mai mult timp, 
o perioadă neagră. Puține chiar din victoriile 
ei au fost categorice, sau concludente măcar. 
Ca joc nu ca rezultat. Ceva nu merge la a- 
ceastă formație care, de-o vreme, are prea 
mulți creieri-coordonatori în loc de oameni 
de șoc. Desigur „doctori" care să pună un 
diagnostic precis nu pot fi găsiți decit la 
club. Și e stringent necesar. Pentru că un 
asemenea rezultat și mai ales o asemenea 
comportare nu e doar o mare și trecătoare 
surpriză la... pronosport, ci, mai ales, un du
reros semn de întrebare pentru viitoarele 
performante ale echipei Dinamo tn campio
natul intern, în „C.E.T.“ și, mal presus de 
toate, ale naționalei in confruntările de pres
tigiu și mare dificultate care o așteaptă.

V. CÄBULEA

SERIA I

Sportul studențesc-Progresul Brăi
la 2—0
Ceahlăul-Dunărea Giurgiu 4—0 
Metalul Tîrgoviște-Flacăra Mo- 
reni 2—1
Metrom-C.F.R. Pașcani 2—1

DIVIZIA B
Poiana Cîmpina-Portul 1—0
Știința Bacău-Politehnica Galați
2—1

SERIA II-a
Minerul Anina-U.M. Timișoara
2—1
Politehnica Timișoara-C.S.M. Re
șița 2—1
Electroputere-Gloria Bistrița 3—1 
Crișul-Metalurgistul Cugir 2—2

■ Olimpia Satu Mare-Vagonul 1—0
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SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 12,45; 16,30; 20,15).

PĂSĂRILE : rulează la Lucea
fărul (orele 8.45; 11.15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Stadionul Dinamo (ora
19.30) , Grădina Doina (ora 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,30; 10,45; 13,15; 16; 
18.30; 21).

DEGETUL DE FIER ; rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18 15; 
20,80), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ÎNTILNIREA : rulează la Festi
val (orele 9; 12; 15.30; 18,15; 21), 
Melodia (orele 9; 12; 15,30; 18,15; 
21), Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20,15), Favorit (orele 10; 12.30; 
15,30; 18; 20,30), Grădina Festival 
(ora 19,30), Arenele Romane (ora
19.30) .

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

FRAGII SĂLBĂTICI : rulează la 
Central (orele 8,45; 10,45; 12,45) 
14,45; 16 45; 18,45; 20,45).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR • ru
lează la Lumina (orele 9—16 în 
continuare ; 18,30; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru. 
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16, 18,15; 20,30).

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30—15.30 în continua
re) ; FILME DOCUMENTARE 
SPORTIVE ROMANEȘTI (orele 
18,30—20,45 în continuare).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Grivița (ore
le 10,30; 16; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE I 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20;). Moșilor (orele 15,30; 18). 
Grădina Moșilor (ora 20), Grădina 
Unirea (ora 20,15), Unirea (ora 18).

MONȘTRII : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18), Grădina Buzeștl 
(ora 20.15).

CĂSĂTORIE ÎN STIL GREC : 
rulează la Dacia (orele 8,45__20.30
în continuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Bucegi (orele 10; 15,45; 18), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20), 
Grădina Bucegi (ora 20.15).

NOUL ANGAJAT: rulează la 
Unirea (ora 15,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Lira (orele 15,30; 
18), Grădina Lira (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ t 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20), Rahova (orele 
15,30 ; 18), Grădina Rahova (ora 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

INTRUSA : rulează la Cotroceni 
(ora 15,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Cotroceni (orele 17,45; 20).

PETRECEREA : rulează la Vol
ga (orele 16; 18,15, 20.30), Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Parcul
Herăstrău (ora 19,30).

AȘA AM VENIT : rulează la 
Viitorul (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO ; rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18).

MAYERLING (ambele aerii) : 
rulează la Aurora (orele 9; 12; 
16; 19,30) Tomis (orele 9; 12,15;
15.30) , Flamura (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Aurora (ora 19), 
Grădina Tomis (ora 19).

AMBUSCADA : rulează la Mun» 
ca (orele 16; 18; 20).

ACEASTA FEMEIE x rulează la 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

TIFFANY MEMORANDUM X ru
lează la Arta (orele 15,30; 18). Gră
dina Arta (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la VI- 
TAN (orele 15,30; 18), Grădina VL 
tan (ora 20,15).

CLIPA DE LIBERTATE î rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 18).

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Ferentari (orele 15 30 ; 18 ; 20,15).

așteaptă pînă se intune. 
CĂ : rulează la Pacea (orele 15,30: 
18; 20.15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15), 
Progresul-Parc (ora 20).
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Opera Română : AIDA — ora 20 | 
Circul „Humberto“ (Parcul de 
Ungă H ipodrom. Cal. Plevnel) : 
PROGRAMUL ATRACȚIILOR 
MONDIALE — ora 20.

• 18,00 „Battscaf 3 P.V.«. Emislu. 
ne muzlcal-dlstractlvă pentru șco
lari • 18,35 Performanțe științifice 
ale secolului XX • 19.00 Muzică 
populară • 19,15 Anunțuri — 
publicitate • 19,20 „1001 de seri“. 
Emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară a 19,50 A- 
genda politică • 20,00 Opera
„Aida" de Giuseppe Verdl. Trans
misiune de la Opera Română din 
cadrul Concursului șl Festivalului 
„George Enescu“ a 20,15 Filmele 
săptămînii • 21,05 Continuarea 
transmisiei de la Opera Română 
• 21,30 Teleglob. SAMARKAND 
- 2 500 « 21,50 Actul al II-lea al 
operei „Aida" o 22,15 Telejurnalul 
de noapte • 22,30 Actul al III-lea 
al operei „Aida".
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Meciul pentru locurile trei și patru a fost mai plapitant și mai 
interesant decît finala. Antipatica, înrăita și aducătoarea de zîza- 
nie echipă a Uruguayului, care stricase armonia turneului prin 
stilul ei zgrunțuros și violent, prin acuzațiile și obrăzniciile arun
cate zilnic în capul FIFEI și al bătrînului ei președinte, a devenit 
in acest meci slăbiciunea publicului care o fluierase și a ziariștilor 
care o înțepaseră de atîtea ori cu venin. Rămași singuri și ultimii 
printre ruinele antifotbalului, copiii teribili, uruguayenii s-au cu
mințit, și-au trădat brusc ideea și au făcut un superb spectacol de 
fotbal ofensiv și deschis. Vest-germanii au cîștigat cu doi oameni 
care au devenit legendari după acest meci: Overath și Wolter, 
In prima jumătate de oră, cînd au atacat și au înscris golul, pen-

spectaculară a tuturor meciurilor jucate și locul patru Uruguayu
lui, echipa cea mai consecvent dăruită unei idei, cea mai înzes
trată în materie de finețuri tehnice, tn afară de nedreapta elimi
nare a sovieticilor din sferturi, alte momente obscure și discuta
bile nu au existat, ceea ce ne obligă să notăm progresul cîștigat 
față de edițiile precedente, al căror renume a fost pictat de nu
meroase scandaluri. Cu două excepții, se poate spune ca arbitra
jele au fost corecte și pertinente, atîta vreme cît cavalerii fluieru
lui de aur nu au răsturnat meciuri și nu au eliminat din compe
tiție valori importante. De asemenea nici un jucător nu a fost scos 
din joc pentru acte reprobabile la adresa nobleței sportive, „Mun- 
dialul“ mexican fiind cel mai cuminte din ultimile patru.

18. VOM AVE A 0 STATUIE Șl LA MÜNCHEN!
tru ca în ultima jumătate de oră să se apere pînă la leșin. Mar
torii oculari vor fi de acord cu mine că rar s-a văzut un portar 
ca Wolter care să salveze într-un meci douăzeci și unu de goluri 
de pe linia porții și o echipă blestemată cu atîta ghinion și neno
roc ca cea a sud-americanilor (de unde se vede că a existat, totuși, 
un Dumnezeu al campionatului, care t-a ținut minte pe cei ce 
s-au ținut de rele și i-a pedepsit la timp).

Cu alte cuvinte, superturneul mexican s-o sfîrșit în chipul cel 
mai fericit și mai drept cu putință, dînd fiecăruia ce i s-a cuve
nit, după muncă și talent: au cîștigat titlul suprem brazilienii, 
pentru că au fost de la un capăt 1a altul, magnifici; locul doi s-a 
cuvenit pe drept italienilor, care au fost cei mai lucizi în cheltui
rea energiilor; locul trei vest-germanilor, răsplată pentru calitatea

Ca să nu mai vorbim că, din punct de vedere financiar, turneul 
a însemnat o afacere dintre cele mai rotunde și mai babane pentru 
organizatori și F1FA. Ziariștii francezi (maeștri recunoscuți ai pre
sei sportive mondiale) au reușit să răsfoiască fișele contabilității 
„Mondialului“ și să descopere că numai din încasările rezultate de 
la meciuri au rezultat nouă milioane de dolari, care s-au împărțit 
frățește între F.I.F.A., Federația mexicană de fotbal și firma 
„Coca-Cola", cea care a creditat investițiile ce s-au făcut pentru 
construirea noilor stadioane La suma respectivă se mai adaogă 
trei milioane de dolari încasați de la companiile de televiziune 
care au preluat transmisiile meciurilor și un . milion de dolari re
zultați de la diferite firme din întreaga lume pentru publicitate. 
Aflînd despre acest ultim milion de dolari, înțeleg și eu acum de

ce televiziunea mexicană întrerupea transmisia unui meci chiar tn 
clipa sa cea mai dramatică, arătînd pe micul ecran un tip rotofei 
care rîdea cu gura pînă la urechi și zicea : „Eu mi-am depus 
banii la „Bancomer“ 1 Voi ce mai așteptați de-ți venea s-arunci 
cu pantofii și tabacherea în mutra lui cretină și fericită. In plus, 
o sută de firme comerciale au cumpărat cu cîte zece mii de do
lari dreptul de a pune pe etichetele produselor lor chipul nostim al 
lui Juanito, simbolul campionatului.

Din beneficiile acestea barosane o mică bucată a revenit și e- 
chipelor participante, după valoarea performanței realizate și n 
numărului de spectatori cucerit. Echipa noastră, de pildă, a ple
cat din Guadalajara cu un cec de 15 000 dolari în buzunar. Bra
zilienii au dus acasă aproape 300.000 de dolari.

După realegerea sa ca președinte al F.l.F.A. (cu două votuft 
contra: Uruguay, bineînțeles, și Senegal), domnul Stanley Rou» 
a anunțat că în următoarele șase luni comitetul se va pune serios 
pe treabă și va modifica substanțial regulamentul de organizare 
a viitorului campionat, al cărui trofeu va fi proprietatea sa per
sonală. Modificările vor fi făcute în așa fel incit șansele și nu
mărul echipelor participante să crească, ceea ce înseamnă că în 
1974 pom vedea, probabil, douăzeci sau douăzeci și patru de 
finaliste și un nou sistem de disputare a calificărilor, optimilor și 
sferturilor.

Să sperăm că timpul va trece repede (așa cum are el obiceiul, 
uneori) și că ne vom reîntîlni cu toții, sănătoși și veseli, 
in vara lui 1974, ca să-l revedem pe regele Pele (majestatea sa, 
monarhul cu crampoane, ne-a pus pe jar la un moment dat, zicînd 
că se retrage din fotbal, ca să devină director de bancă, compo
zitor și cîntăreț de muzică ușoară, pentru ca apoi să se răzgîn- 
dească, anunțînd că va veni și la München) pe Beckenbauer, Rivera, 
Boby Moore, Dumitrache. Să sperăm, de asemenea că echipa Romă- 
niei ă prins gustul finalurilor mondiale și că peste patru ani vom 
fi și noi acolo. Avem acum o statuie pe „Azteca“, ar fi păcat să 
nu continuăm un lucru bun, adică să împrăștiem chipurile jucăto
rilor noștri (altfel băieți arătoși) pe toate marile stadioane ale lumii. 
La revedere!

(SFÎRȘIT)
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□
Vinta delegației
C.C. al U.T.C

U.R.S.S. Pentru vopsirea și ermetizarea turnului de televi
ziune din Leningrad s-a recurs la ajutorul montărilor spe
cialiști în lucrările la mare înălțime, deoarece instalarea de 
schele ar fi fost extrem de costisitoare. Spectaculoasa ope

rațiune a fost executată de.„ alpiniști

Întrebare
Semnele de întrebare au dobîndit dimensiuni periculoase 

Ia Santiago de Chile. Această țară, una din putinele oaze de 
democrație pe un continent bîntuit de dictaturi militare, tră
iește sub semnul neliniștii. Urnele au plasat pe primul loc 
in cursa electorală pe candidatul stîngii Salvador Allende. 
>,Cele 60 de familii“, bogății atotputernici din cartierele luxoa
se ale capitalei, încearcă să rectifice voința populară. Deoarece 
nici un candidat nu a obținut majoritatea absolută (Allende a 
mtzunit 36,3 Ia sută din voturi) parlamentul va trebui să de
cidă între primii doi clasați (candidatul stîngii și adversarul 
sau conservator Alessandri). Tradiția cere deputaților să res
pecte preferința exprimată de alegători. Dar tradiția nu în
seamnă și obligativitate constituțională. Dreapta își clădește 
speranțele tocmai pe acest fapt. Din momentul votului popular 
și pînă Ia decizia definitivă a parlamentului legea stabilește 
un răgaz de 50 de zile. Prietenii politici ai lui Alessandri, 
dreapta clasică și sprijinitorii ei din străinătate, se străduiesc 
să creeze un climat de insecuritate care să facă imposibilă 
alegerea candidatului stîngii. Un mecanism propagandistic de 
proporții, neobișnuite, a cărui funcționare este asigurată prin 
fonduri imense, acreditează ideea că instalarea lui Allende în 
funcția supremă ar aduce țării incalculabile nefericiri. Conser
vatorii doresc să blocheze viața economică și au reușit să pro- 
voaco o hemoragie a depunerilor din bănci. Sume uriașe pără
sesc depozitele chiliene îndreptîndu-se către refugii străine. 
Pe neașteptate, societățile americane au început să-și retragă 
personalul, o serie de contracte ale unor companii străine au 
fost anulate. „Haosul economic“ este premeditat. Concomi
tent, dreapta mizează pe oscilațiile democrat-creștinilor. Adep- 
ții actualului președinte Frei (al căror candidat, Tomic, s-a 
aflat pe locul 3) au căpătat rolul de arbitri în actuala conjunc
tură. Cele 75 de locuri de care dispun în parlament le îngă
duie să încline balanța într-o parte sau într-alta (sprijinitorii 
Iui Allende : 80 mandate, cei ai lui Alessandri : 45). Dilema 
democrat-creștinilor este amplificată de eterogenitatea gru
pării lui Frei în care se regăsesc militanți cu vederi apropiate 
de cele ale stîngii și exponenți ai unui conservatorism nedisi
mulat. Democrația-creștină care, în perioada mandatului lui 
Frei, a încercat să apară drept un partid al reformelor sociale 
și care -— este drept, cu timiditate, practicînd, deseori, politica 
jumătăților de măsură — a deschis marile dosare ale țării, nu își 
poate îngădui alinierea sub stindardul unei drepte refractară 
la orice prefacere în viața chiliană. Logic, democrat-tereștinii 
(nu. numai prin imperativele tradiției, ci și prin unele asemă
nări programatice) ar trebui să dea voturile lui Allende. Tomic 
de altfel, l-a felicitat imediat pe „prietenul său Salvador 
Allende", iar conducătorii tineretului democrat-creștin au 
făcut o vizită exponentului stîngii, interpretată a fi mai mult 
decît un gest de politețe.

Dreapta încearcă să-i atragă pe democrat-creștinii cu pro
misiunea unui nou scrutin prezidențial în care partidul lui 
Frei n-ar mai întîmpina opoziția grupărilor conservatoare. 
Firește, pentru aceasta democrat-creștinii ar urma să-l voteze 
pe Alessandri, iar acesta, imediat după alegere, să demisioneze 
pentru a se organiza un nou scrutin.

Prietenii lui Eduardo Frei nu par tentați de asemenea 
combinații care ar dăuna reputației lor. In același timp, ei nu 
pot să ignoreze amenințările care provin din anumite sectoare 
ale armatei. în Chile forțele armate nu au părăsit cazărmile 
pentru a se amesteca în politică. Dreapta stimulează ambițiile 
unor generali și proiectează asupra țării pericolul unei inter
venții militare (se atribuie intenții de imixtiune și generalilor 
de la... Buenos Aires, nervoși din pricina deplasării spre stin
gă de la Santiago de Chile). Ar putea părea ciudat dar la- 
tino-americanii s-au obișnuit cu întîmplările aparent lipsite 
de justificare. In timp ce tehnicienii nord-americani părăsesc 
grăbiți țara, 83 de ofițeri superiori din S.U.A. au cerut... vize 
de intrare în Chile. Cei 83 sînt niște simpli amatori de 
turism ?

Washingtonul nu este indiferent față de evoluția chiliană. 
Uriașele zăcăminte de cupru și minereu de fier sînt încă o 
„rezervație“ americană peste care flutura drapelul trustului 
„Anaconda“. Iar factorul politic egalează în importanță pe 
cel economic: pe ce drum va păși Chile sub o conducere 
de stingă ? Regimurile dictatoriale de pe continent au lansat, 
dirijato de o baghetă vizibilă, semnale de alarmă — „o nouă 
Cubă“ apare în America latină. Ideea unor prefaceri profunde, 
a unor acte de justiție socială, neliniștește oligarhiile locale 
și pe protectorii lor străini. „Epidemia“ se poate întinde 
pretind, înfricoșați, exponenții dreptei.

Democrația-creștină din Chile se află într-o extremă dificul
tate. Opțiunea ei va fi decisivă nu numai pentru viitorul parti
dului lui Frei, ci și pentru evoluția țării. Senatorul Prado, 
președintele partidului democrat-creștin, a condiționat spriji
nul ce ar putea fi acordat lui Allende de obținerea unor ga
ranții. „Dacă Allende va da garanții efective, pe care noi 
avem dreptul să le cerem într-o serie de probleme vitale — a 
afirmat Prado — atunci acesta se poate aștepta Ia o decizie 
favorabilă din partea noastră“. Totuși, declarația Iui Prado nu 
înseamnă un angajament clar. Comentatorii au descifrat for
mulări echivoce, care ar reflecta oscilațiile și contradicțiile din 
interiorul democrat-creștinilor. Pînă la 24 octombrie mai sînt 
destule zile și tensiunea politică, dublată de perturbările eco
nomice, nu favorizează o clarificare imediată.

DUPĂ DETURNĂRILE
DE A VIOANE

O 40 DE PASAGERI
AMMAN 13 (Agerpres). — 

Postul de radio Amman anunță 
că 252 de pasageri ai celor trei 
avioane aflați la bordul avioane
lor forțate de comandourile pa
lestiniene să aterizeze în Iorda
nia, au fost îmbarcați duminică 
la bordul a trei avioane pentru a 
fi trimiși în Cipru. Știrea trans
misă de postul de radio Amman 
menționează că au fost reținuți 
ostatici 40 de pasageri.

Adunarea
tineretului

din Phenian

REȚINUȚI CA OSTATECI
stat al S.U.A., William Rogers, 
și omologul său britanic, Sir 
Douglas-Home, precum și cu se
cretarul general ' 
U Thant.

al O.N.U.,

(Agerpres). — 
al Iordaniei, 
Rifai, și-a ex

cit

ZAMBIA. Președintele Kaun- 
da vizitînd sala în care s-au 
desfășurat lucrările Confe
rinței țărilor nealiniate de 

la Lusaka

PHENIAN 12 (Agerpres).
La Phenian a avut loc o adu
nare a tineretului și studenților 
din capitala R. P. D. Coreene 
pentru a saluta sosirea în această 
țară a delegației Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socialistă 
România, condusă de Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului.

La adunare au luat parte Yang 
Hyong Sop, secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, O Chi Cion, pre
ședintele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.D. Coreeană, Li 

• Yong Sik, vicepreședinte al C.C. 
al Uniunii, activiști ai U.T.M.S., 
numeroși tineri și studenți. A fost 
prezent Aurel Mălnășan, amba
sadorul României la Phenian.

In cuvîntările lor, Hong Dae 
Ung, președintele Comitetului O- 
rășenesc din Phenian al Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Socialist 
din R.P.D. Coreeană, și Ion Ili- 
escu au evocat sentimentele de 
prietenie care unesc tineretul din 
cele două țări, solidaritatea în 
lupta pentru cauza socialismului.

• PREȘEDINTELE PA
KISTANULUI, Yahya Khan, 
a inaugurat sîmbătă la Is
lamabad lucrările celei de-a 
zecea Conferințe regionale a 
Organizației Națiunilor
Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). Subli
niind necesitatea dezvoltării 
producției bunurilor alimen
tare, care după aprecierile 
experților F.A.O. va trebui 
să se dubleze în 1985 în a- 
ceastă regiune în raport cu 
producția anului 1962, preșe
dintele Yahya Khan, a adre
sat un apel țărilor din a- 
ceastă zonă să-și intensifice 
și diversifice cooperarea și 
relațiile comerciale în scopul 
stimulării dezvoltării econo
mice pe baza avantajului re
ciproc.

La ședința Inaugurală au 
mai rostit cuvîntări asisten
tul directorului general al 
Departamentului Dezvoltării 
al F.A.O., Pierre Terver, a- 
sistentul directorului gene
ral pentru problemele Orien
tului Apropiat, dr. A. R. 
Sidky, și ministrul pakista
nez pentru problemele ali
mentației și agriculturii, 
Mahmood Haroon.

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI, arhiepiscopul Makarios, 
care a participat la Conferința 
țărilor nealiniate de la Lusaka, 
a sosit sîmbătă seara la Atena, 
după o scurtă oprire la Roma. • 
Pe aeroportul din Atena, pre
ședintele Makarios a declarat 
că a avut la Roma o întreve
dere cu regele Constantin, în 
cursul căreia l-a informat des
pre evoluția situației din Cipru. 
El și-a manifestat totodată sa
tisfacția cu privire la rezulta
tele Conferinței de la Lusaka.

La Atena, șeful statului ci
priot va avea o serie de între
vederi cu primul ministru 
Gheorghlos Papadopoulos și cu 
alte oficialități. în cadrul aces
tor întrevederi vor fi abordate 
probleme privind relațiile greco- 
cipriote. Vor fi evocate de ase
menea pregătirile pe care cele 
două comunități cipriote le fao 
în vederea reluării convorbiri
lor programate la 21 septem
brie.

AMMAN 13 
Primul ministru 
Abdel Moneim El 
primat regretul în legătură 
distrugerea celor trei avioane de
turnate de către comandourile 
palestiniene și menținerea în 
continuare ca ostateci a unor pa
sageri. „Asemenea acte, a spus 
el, sînt contrare principiilor u- 
manitare și contravin obligațiilor 
internaționale". Rifai a reafir
mat poziția guvernului iordanian 
care condamnă deturnările de 
avioane civile.

Pe de altă parte, agenția ira
kiană de știri anunță că ambasa
dorului Irakului la Amman a 
fost primit de trei ori în ultime
le 24 de ore de către regele 
Hussein al Iordaniei în legătură 
cu situația creată ca urmare ■ 
deturnărilor de avioane.

GENEVA 13 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al C.I.C.R. 
Alain Modoux a anunțat dumi
nică dimineața, în cursul unei 
conferințe de presă, că întrea
ga echipă trimisă la Amman de 
către Crucea Roșie Internațio
nală, se va întoarce duminică 
după-amiază la Geneva. Ace
lași purtător de cuvînt a subli
niat, în legătură cu convorbiri
le dintre delegația Comitetului 
internațional al Crucii Roșii și 
organizațiile palestiniene, că 
acestea au fost doar „suspen
date“ și nu „întrerupte". C.I.C.R. 
va lăsa la Amman o echipă me
dicală însărcinată să acorde a- 
sistență de îndată ce acest lucru 
va fi posibil. Crucea roșie inter
națională „nu a renunțat la 
mandatul colectiv ce i-a fost 
încredințat de către guverne" a 
declarat A. Modoux. In înche
iere, purtătorul de cuvînt a a- 
inintit că echipa trimisă la A- 
mman a pregătit un raport care 
va fi prezentat C.I.C.R., după 
care va fi transmis guvernelor 
Elveției, Marii Britanii, S.U.A. 
și R.F.G.

Doliu la Veneția
după ravagiile uraganului

înfruntarea de la
Bardeaux

«

Jean-Jacques
François Ri-

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Israelului, 
Abba Eban, va pleca la sfîrșitul 
săptămînii la New York pentru a 
participa la dezbaterile sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
guvernului israelian. La 22 sep
tembrie el va expune în fața A- 
dunării Generale a O.N.U. pozi
ția Israelului cu privire la regle
mentarea crizei din Orientul A- 
propiat. La New York Abba 
Eban va purta convorbi^ cu o 
serie de miniștri de externe și 
membri ai delegațiilor partici
pante, inclusiv cu secretarul de

Sîmbătă, Ia Veneția a 
fost zi de doliu. Uraga
nul care s-a abătut asu
pra regiunii de nord-est 
a Italiei în noaptea de vi
neri spre sîmbătă a pro
vocat naufragiul unei 
ambarcațiuni cu pasageri 
în dreptul Insulei Sfînta 
Elena, distrugerea a două 
campinguri, precum și 
alte numeroase pagube 
materiale.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII « TINERETUL LUMII

Umbre la început de an școlar
începutul de an școlar 

care se apropie este um
brit în Anglia de un 
val de incertitudini, 
împreună cu alte catego
rii ale funcționarilor pu
blici, cadrele didactice au 
avertizat că vor declara 
grevă și vor boicota des
chiderea cursurilor 
Iilor dacă nu le vor 
satisfăcute cererile 
majorare a 
După aprecierile 
britanice, 
care 
va fi 
puțin 
fi în 
putea

Nemulțumirea ___
festă a cadrelor didactice 
din învățămîntul elemen
tar și liceal britanic, ex
primă o stare de lucruri 
deseori criticată de spe
cialiști, ca și de masa ce
tățenilor englezi : slabele 
mijloace materiale puse 
la dispoziția rețelei invă- 
țămintului public.

»co
ti 

de 
salariilor, 

presei 
in cazul in 

acest avertisment 
pus în practică, cel 
9 000 de școli vor 

pericol de a nu-și 
deschide porțile.

mani-

Unul din aspectele cele 
mai criticate în ultima 
perioadă este fenomenul 
supraaglomerării școlilor, 
în momentul de față, po
trivit statisticilor oficioa
se, există în școlile ele
mentare un număr de 
peste 50 000 de clase su
praaglomerate (în care 
învață un număr mai 
mare de 45 de copii). O 
situație similară se înre
gistrează în licee, unde
— potrivit acelorași date
— se numără circa 20 de 
mii de clase supraaglo
merate.

într-un recent studiu 
publicat sub egida Uniu
nii naționale a profeso
rilor britanici (pe lîngă 
această uniune sindicală 
funcționează cel mai re
putat centru de cercetare 
în domeniul învățămîn- 
tului din Anglia) se rele
vă că într-o măsură con
siderabilă (în afara insu
ficienței fondurilor pen
tru construirea de noi

clase) actuala supraaglo
merare din școli se da
torează și numărului re
dus de cadre didactice, 
în legătură cu aceasta 
secretariatul uniunii sin
dicale amintite a anun
țat, de altfel, in urmă cu 
cîteva săptămîni, o cam
panie publică menită să 
determine autoritățile, la 
toate eșaloanele, să se 
preocupe de sporirea nu
mărului profesorilor și 
învățătorilor. Copii ale 
unui memoriu în acest 
sens au fost distribuite 
unor membri influenti ai 
Camerei Comunelor, unor 
miniștri, autorităților șco
lare, asociațiilor de pă
rinți, ale elevilor și al
tor organizații obștești. 
„Uniunea — s 
memoriul-apel
— consideră că sînt ne
cesari un număr de cel 
puțin 40 000 de noi pro
fesori și învățători. Dar 
problema care se pune in 
primul rînd este lipsa

se arată în 
I amintit

banilor. Dacă autoritățile 
locale vor să-și joace ro
lul, ele trebuie să găseas
că fondurile necesare 
întrucît educația nu este 
un serviciu local, ci un 
serviciu național admi
nistrat pe plan local". 
Observația se referă în 
mnd direct la nemulțu
mirea provocată în rîn- 
dul celor interesați în 
problemele școlii, de fap
tul că autoritățile locale 
din marile orașe, influ
ențate și de reducerile 
de alocații operate de 
guvern la capitolele aju
toare sociale și școli (re
duceri devenite aproape 
tradiționale de o bună 
bucată de vreme) au am
putat sistematic și consi
derabil în ultimii ani 
cheltuielile pentru fnvâ- 
țămînt. Numai la Londra 
și Birmingham aceste 
fonduri au fost reduse 
in anul bugetar în curs 
cu aproape trei milioane

și jumătate de lire ster
line în comparație cu 
anul bugetar precedent.

Pe fundalul avertis
mentelor de grevă ale 
sindicatelor cadrelor di
dactice, toate aceste difi
cultăți ale învățămîntu- 
lui britanic își vădesc și 
mai accentuat acuitatea. 
Este tocmai ceea ce re
marca și influentul coti
dian TIMES cînd scria 
zilele trecute : „Creșterea 
resurselor pentru instruc
țiune este o problemă di
ficilă, dar ne aflăm 
fața unei necesități 
neevitat... Mai 
școli și mai mulți 
sori reprezintă un 
rativ urgent dacă 
să avem un învățămînt 
bun, modern și eficient 
care, Ia urma urmelor, 
constituie nu o dorință, 
ci o nevoie stringentă".

în 
de 

multe 
profe- 
impe- 
dorim

Numai la Veneția numărul 
morților este de 40, dar mulți 
sînt încă dați dispăruți. Pesta 150 
de persoane au fost rănite. In 
cursul zilei de sîmbătă, la Ve
neția a sosit președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, 
Emilio Colombo. De asemenea, 
s-a anunțat că ministrul afaceri
lor interne, Franco Restivo, va 
reprezenta oficial guvernul la 
funeraliile victimelor.

După naufragiul navei de pa
sageri, în apele lagunei au fost 
găsite 22 de cadavre. Persoanele 
care au supraviețuit au fost spi
talizate, toate aflîndu-se în stare 
gravă. Martorii care au asistat 
de pe mal la catastrofă au rela
tat că totul s-a petrecut în cîteva 

secunde, vaporașul fiind pro
pulsat în aer ca și cum ar fi fost 
o așchie. Apoi s-a răsturnat, iar 
la suprafața apei nu s-au mai 
văzut decît naufragiații, care în
cercau disperați să ajungă din 
nou la mal.

Pe Insula Sfînta Elena și în • 
regiunea Lido de Jesolo, unde se 

afla campingul de la Ca’Savio, 
a fost imposibil să se stabilească 
un bilanț definitiv al victimelor 
și al răniților. Numai la Jesolo, 
potrivit unor calcule provizorii, 
pagubele materiale se ridică la 
un miliard de lire. Din Campin
gul de la Ca’Savio nu a mai 
rămas nimic: rulote răsturnate 
răspîndite pe tot cîmpul, auto
mobile zdrobite de ziduri, bun- 
galouri distruse, copaci scoși din 
rădăcini.

Pagube considerabile s-au pro
dus și în regiunea Lombardia. 
Milano nu a fost atins, dar în 
apropierea orașului furtuna • 
provocat ciocnirea a două tre
nuri. Două persoane au murit în 
acest accident, iar alte 40 au fost 
rănite. Ploile torențiale au inun
dat mai multe clădiri. La Pa- 
dova, comunicațiile telefonice au 
fost întrerupte.

PARIS 13 (Agerpres). — Cam
pania electorală pentru alegerile 
legislative parțiale de la Bor
deaux intră de luni în faza sa 
finală. Intr-adevăr, rămîn numai 
șase zile pînă cînd cei aproape 
43 000 de alegători ai celei de-a 
doua circumscripție de la Bor
deaux se vor prezenta în fața 
urnelor pentru a-1 desemna pe 
cel care îi va reprezenta în Adu
narea Națională. Alegătorii, scrie 
agenția France Presse, sînt cei 
care vor arbitra duelul celor nouă 
personalități politice ce și-au pre
zentat candidatura, printre care 
primul ministru, Chaban Delmas, 
secretarul general al Partidului 
radical-socialist, 
Servan-Schreiber, 
viere, reprezentantul Partidului 
comunist, și Gabriel Taix, can
didatul Convenției instituțiilor 
republicane.

Ultimele sondaje în rîndurile 
alegătorilor acordă premierului 
Delmas 57 la sută din numărul 
de voturi, iar lui Servan-Schrei
ber 16 la sută. Observatorii po
litici apreciază totuși că în pri
mul tur de scrutin nici unul din
tre candidați nu va realiza majo
ritatea absolută, cerută de con
stituție, pentru a fi ales, astfel 
încît va fi necesar și un al doilea 
tur de scrutin.

• ÎN ZIUA DE 13 SEPTEM
BRIE, ministrul comerțului ex
terior, Cornel Burtică, a fost 
primit de Houarl Boumediene, 
președintele Consiliului Revo
luționar, șeful guvernului Re
publicii Democratice și Popu
lare Algeriene.

In cadrul discuțiilor desfășu
rate într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme 
vind dezvoltarea relațiilor 
tre România și Algeria. La 
mire au participat Layachi 
ker, ministrul algerian al 
merțului, precum și 
Șipoș, ambasadorul 
la Alger.

P. NICOARÄ

R. F. a GERMANIEI. în urma recentelor deturnări de avioane, 
pe aeroporturile vest-germane au fost luate măsu i speciale. In 
fotografie, sonde electronice de detectare a armelor pe aero

portul din München

pri- 
în- 

pri- 
Ya- 
co- 

Nicolae 
României

• IN ISRAEL au fost înre
gistrate alte șapte cazuri de ho
leră. Două persoane, printre 
care o fetiță în vîrstă de șapte 
ani, au decedat.

rian al comerțului, cu prilejul 
deschiderii celui
Tîrg internațional

de-al 7-lea 
de la Alger.

INTERNA-

naționale ale piloților din 
S.U.A., Marea Britanie, Franța, 
Olanda și Canada.

• PENTRU A DOUA 
OARA consecutiv, apărăto
rul lui Charles Manșon, 
principalul acuzat în proce
sul Tate, a fost condamnat 
de tribunal la trei zile în
chisoare pentru ofense aduse 
Curții și șicane făcute mar
torilor.

Din Los Angeles se rela
tează că Charles Watson, ur> 
alt participant la masacrele 
comise la vila' actriței Sha- 
ron Tate, a fost adus în fața 
tribunalului, după ce ordi 
nul de extrădare emis de 
statul California a fost ac
ceptat de statul Texas. Wat
son executa o pedeapsă 
pentru un delict minor într-o 
închisoare din Texas.

• UN PUTERNIC URAGAN 
s-a abătut asupra litoralului de 
nord-est al Mexicului., Vìntili, 
care a suflat cu peste 160 km pe 
oră, și ploile torențiale care au 
căzut au provocat mari Jaune 
materiale. Potrivit datelor pre
liminare, peste 5 000 de per
soane au rămas fără adăpost. 
Majoritatea căilor de comuni
cație au fost inundate. In regiu
nea afectată de calamități a 
fost decretată stare excepțio
nală. Autoritățile au adoptat 
măsuri pentru ajutorarea sinis- 
traților.

• VOLUMUL COMERȚULUI 
EXTERIOR al Algeriei cu ță
rile socialiste a atins anul tre
cut 824 milioane dinari, cu 195 
milioane dinari mai mult decît 
îr» anul precedent. Algeria pro
movează in domeniul comerțu
lui o politică de dezvoltare și 
lărgire a relațiilor comerciale 
cu toate țările lumii, a spus 
Layachi Yaker, ministrul alge-

• DOI dintre cei mai pro- 
eminenți membri ai guvernului 
din Sierra Leone — miniștrii 
de finanțe, Mohamed Forna, și 
pentru problemele dezvoltării, 
Mohamed Bash-Taqi — și-au 
prezentat simbătă demisia. Po
trivit observatorilor din Free- 
town, demisiile au survenit ca 
urmare a dezacordurilor dintre 
cei doi miniștri și premierul 
Siaka Stevens.

• FEDERAȚIA 
ȚIONALA a asociațiilor piloți
lor de linie a convocat pentru 
marți la Washington o confe
rință extraordinară a organiza
ției pentru a examina măsurile 
necesare de asigurare a secu
rității zborurilor, ca urmare a 
recentelor deturnări de avioane. 
La Conferință au fost invitați 
ți reprezentanții asociațiilor

Sindicatul muncitorilor de la
anunțat că luni, la miezul nopții, va ordona încetarea lucrului 
dacă pină atunci conducerea corporației nu va accepta reven
dicările muncitorilor. Declanșarea grevei ar urma să coincidă 
cu expirarea contractului colectiv de muncă, intervenind după 
lungi săptămîni de negocieri pentru încheierea unui nou con
tract caie să prevadă imbunătățirile solicitate de muncitori. 

Se anunță că negocierile duse pînă acum la un alt gigant al 
Industriei de automobile, corporația „Chrysler“, nu au dus la 
nici un rezultat. Există posibilitatea ca și muncitorii de la 
„Chrysler" să declare grevă.

In fața acestor perspective, se așteaptă o intervenție a auto
rităților federale pentru a determina părțile să ajungă la un 
compromis Se menționează că o grevă in industria de auto
mobile ar afecta serios stabilitatea economiei americane.

corporația „General Motors" a

• „REGIA RENAULT" va 
fi principalul partener străin 
în realizarea unei mari uzine 
de autocamioane pe care 
Uniunea Sovietică o va con
strui pe rîul Kama, relatea
ză agenția France Presse, 
referindu-se la declarația 
făcută de Valery Giscard 
d’Estaing, ministrul econo
miei și finanțelor a! Fran
ței. Luind cuvîntul în cadrul 
conferinței de presă la în
cheierea lucrărilor Comisiei 
mixte permanente sovieto- 
franceze, care s-au desfășu
rat la Paris, ministrul fran
cez a adăugat : „în prezent, 
noi abordăm o nouă fază a 
tratativelor, însă știm deja 
că Renault va juca un rol 
de primă importanță în rea
lizarea proiectului mențio
nat“. El a relevat totodată 
că in anul 1970 Franța este 
primul furnizor de echipa
mente pentru Uniunea So
vietică.

• O NOUA EXPLOZIE a 
avut loc duminică dimineața în 
centrul orașului Belfast. Bomba 
aruncată dintr-un automobil în 
viteză, a provocat serioase a- 
varii. unei locuințe particulare. 
Poliția presupune că ar fi vor
ba de membri ai organizațiilor 
extremiste ilegale din insulă.
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