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NALE A
în ansamblul factorilor care condi

ționează creșterea eficienței activită
ții economice, folosirea cu randament 
superior a mașinilor și utilajelor din 
întreprinderi, a capacităților de pro
ducție de care ele dispun ocupă un 
loc de prim ordin. La plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969 și, din nou 
la plenara din iulie a.c., conducerea 
nartidului a atras atenția asupra re
zervelor mari existente în acest do
meniu, prin a căror fructificare s-ar 
putea asigura un spor substanțial de 
producție și productivitate a muncii.

O analiză aprofundată, efectuată 
nu de mult în majoritatea unităților 
eoonomioe ale județului nostru, a scos 
în evidență o serie de rezultate po
zitive, dar și importante rezerve de 
capacități de producție care ar putea 
fi valorificate mai ales prin creș
terea indicelui de ~ utilizare a 
fondului de timp de lucru al 
mașinilor și utilajelor. Pe baza unor 
studii aprofundate, elaborate de că
tre cadre de specialitate competente, 
In întreprinderile din județ se ac
ționează acum cu perseverență penr 
tru încărcarea cit mai judicioasă a 
capacității mașinilor șl utilajelor în 
toate schimburile, pentru limitarea 
la strictul necesar a întreruperilor 
neproductive. Efectele acestor preo
cupări se concretizează în aceea că 
utilizarea fondului de timp al multor 
mașini a crescut în primul semestru 
al acestui an cu 10—15 la suită față 
de aceeași perioadă a anului trecut. 
Această creștere se materializează 
într-un spor de producție a cărui va
loare depășește 66 milioane lei.

La Combinatul textil din Constan
ța, de exemplu, în secțiile de bază 
fondul de timp al mașinilor este uti
lizat în prezent în proporție de 83,1 
la sută, față de numai 64,7 la sută 
cit era în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Aici, în cadrul ac
țiunii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii au fost aplicate 
numeroase măsuri de ridicare a ca

lificării și de specializare a munci
torilor, de prevenire a întreruperilor 
accidentale, de îmbunătățire a asis
tenței tehnice în toate schimburile. 
In felul acesta, precum și prin în
tărirea disciplinei în muncă, s-a asi
gurat funcționarea războaielor de 
țesut cu cel puțin 28 000 de bătăi pe 
schimb, față de numai 15 000 în 1969. 
Acest efort s-a concretizat, în pri
mele șase luni ale acestui an, într-o 
producție suplimentară de aproape 10 
milioane lei. De asemenea, la fabri
ca de șuruburi „Anghel Saligny" din 
Cernavodă, prin reamplasarea mași
nilor-unelte într-un flux tehnologic 
optim și prin creșterea coeficientului 
de schimburi de la 2 la 2,5, fondul de 
timp disponibil al utilajelor este fo
losit în prezent în proporție de 80,5 
la sută în sectorul de bază și de 
63,2 la sută în secțiile auxiliare, mar- 
cind, în comparație cu aceeași peri
oadă a anului trecut, o creștere de 
30 șl, respectiv, de 10 la sută, ceea 
ce Înseamnă un spor lunar de pro
ducție de aproape 800 000 lei. Situații 
similare se întâlnesc și la Uzina de 
superfosfați și acid sufluric din Nă
vodari, Fabrica de ciment din Med
gidia, Combinatul de industrializare 
a lemnului din Constanța, precum și 
în unele întreprinderi ale industriei 
locale.

Dar biroul comitetului județean 
de partid apreciază că rezultatele ob
ținute pînă în prezent, pe ansamblul 
industriei "județului, nu epuizează 
nici pe departe rezervele existente. 
Afirmația se întemeiază pe faptul că 
în întreprinderile constructoare de 
mașini din județ fondul de timp al 
mașinilor și utilajelor este planificat 
a fi utilizat în proporție de numai 
65 la sută în secțiile de bază și mult 
mal puțin în cele auxiliare. Ceea 
ce înseamnă că la stabilirea sancini-
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lor de plan nu s-a ținut seama de ca
pacitatea reală a mașinilor-unelte și, 
în general, a utilajelor, că anumiți 
indicatori au fost stabiliți în mod 
arbitrar. De neînțeles este că unor 
întreprinderi li s-au repartizat sar
cini de plan mai mici decît în 1969. 
Bunăoară, la întreprinderea mecani
că de utilaje din Medgidia, planul pe 
1970 este mai mic cu 4,5 milioane lei 
decîț cel din 1969, iar la Fabrica de 
ambalaje metalice din Constanța — 
cu 2,5 milioane. Evident, aceasta ge
nerează o utilizare nerațională, „le
jeră" a unor capacități de producție. 
Este surprinzător că asemenea „scă
pări" n-au fost semnalate la timp 
de către forurile de resort, că atunci 
cînd le-au cunoscut n-au intervenit 
energic pentru a le înlătura. Și, mai 
ales, că nici măcar aminitiții indici 
planificați scăzuți de utilizare a fon
dului de timp nu se realizează, de 
pildă în secțiile de bază ale uzinelor 
constructoare de mașini. în legătură 
cu toate acestea, este locul să amin
tim că asemenea tendințe păgubitoa
re nu au atras decît tangențial aten
ția organizațiilor de partid, că aces
tea au acționat sporadic pentru înlă
turarea lor.

Indiferent de justificările care pot 
fi aduse, timpul de lucru al ma
șinilor este diminuat în unele între
prinderi de o serie de carențe orga
nizatorice : reparații de slabă cali
tate, lipsa unor categorii de munci
tori calificați și a pieselor de schimb 
ele., care puteau — și pot — fi înlă
turate de către comitetele de direc
ție ale respectivelor întreprinderi. 
Că în acest domeniu merită să se 
depună toate eforturile o dovedește 
faptul că, după estimările făcute, 
prin utilizarea cu indici superiori a 
potențialului productiv din industria 
județului s-ar putea obține o pro
ducție lunară suplimentară de 3,5— 
4 milioane lei.

Gradul scăzut de utilizare a unor 
mașini, utilaje și instalații este pă
gubitor nu numai pentru că un anu
mit volum de producție nu se reali
zează, ci și pentru că determină 
o serie de cheltuieli neeconomicoa- 
se. Astfel, la 
condiționare și 
duselor chimice
Combinatul industriei alimentare din 
Constanța, întreprinderea hidroteh
nică și de transporturi din Cernavo
da, unde o serie de mașini-unelte, 
șalupe, remorchere, grupuri electro
gene, transformatoare și altele, a că
ror valoare depășește 10 milioane lei 
sint în ...ooncediu nelimjtat, pentru 
conservare și amortismente se plătesc 
lunar sute de mii de lei.

în toate cazurile de slabă utilizare 
a unor mașini-unelte unicate s-au 
luat măsuri de reintegrare a acesto
ra în circuitul economic. în cele trei 
combinate industriale din județul 
nostru a început concentrarea mași
nilor-unelte dispersate în atelierele 
centrale de reparații. S-a introdus, 
încă de la începutul lunii mai, o evi
dență strictă a utilizării timpului de 
lucru al mașinilor-unelte, comitetele 
de direcție urmînd să analizeze tri
mestrial cum se îndeplinesc măsu
rile stabilite în acest domeniu. S-a 
stabilit, totodată, ca Sucursala jude
țeană a Băncii de investiții să veri
fice cu maximă exigență listele de 
utilaje solicitate de întreprinderi, 
pentru a se evita astfel achizițio
narea unor utilaje similare cu cele 
existente și care nu sînt încărcate la 
întreaga lor capacitate.

In cadrul recentei „runde" a adu
nărilor generale ale salariaților din 
întreprinderi, examinarea posibilită
ților de folosire cu indici superiori 
a capacităților de producție a ocupat 
un loc central. Pe baza acțiunilor 
preconizate în acest scop de comite
tele de direcție și a propunerilor pe 
cară le-au făcut saiariații in cadrul 
dezbaterilor, se definitivează măsu
rile privind utilizarea maximă a ca
pacităților de producție existente. 
Sîntem convinși că, prin aplicarea 
acestor măsuri, gradul de utilizare a 
potențialului tehnic existent in uni
tățile județului va atinge un nivel 
mai înalt, potrivit cerințelor impuse 
de dezvoltarea economiei noastre in 
etapa actuală.
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ÎNVINGĂTOARE
ÎN „CUPA U.T.C."

Alte știri și rezultate 
din țară și de peste hotare 

in pagina a IlI-a.
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ne furnizează foarte 
puține elemente cu 
privire la dezvoltarea 
economică din 
a vechiului tirg 
die, a orașului unde 
„nu se întimpla nimic" 
— Botoșani. Fiind co
nectat însă la linia de 
forță a industrializării 
țării, Botoșanii se află 
acum la ceasul împli
nirilor, al 
economice, 
noului le 
peste tot : de la plan
șeta proiectantului de 
sub echerul căruia au 
ieșit de curînd schițe
le pentru extinderea 
cartierelor Eminescu 
și Tineretului și pină 
la calificativul de 
„foarte bine" dat con
structorilor pentru 
înălțarea hotelului, a 
liceului și a palatului 
administrativ ; de la 
viza de „permanent" 
pe buletinul celor 120 
de medici sosiți in ul
timul an pentru a ve
ghea la sănătatea oa
menilor și, mai ales, 
pînă la planurile de 
amplasare a unei noi 
zone industriale.

La arhivele Uzinelor 
textile — considerată 
ca o unitate reprezen
tativă a industriei 
noastre ușoare — ci
tim intr-un proces 
verbal care are valoa
re de document : „Prin 
proctfsul verbal 
51 670 încheiat azi 30 
decembrie 1966 confir
măm intrarea in func
țiune a ultimei secții 
(finisai) din cadrul U- 
zinelor textile „Mol
dova", cu o capacitate 
anuală de 28,7 milioa
ne m.p. țesături...". Și 
iată că azi inginerul 
Ioan Floareș, director 
general al combinatu
lui. textil, ne prezintă 
o situație din care re
zultă că în actualul 
cincinal textiliștii boto-

trecut 
nor-

maturizării 
Ecourile 

întîlnești

nr.

Intreprlnderea de 
livrare a pro- 

din Constanța,

SUS

T
* Noi 

produse 
industriale

șăneni aproape au du
blat capacitatea uzinei 
in care lucrează, reali- 
zind in prezent peste 
47 milioane mp. țesă
turi.

1966—1970 constituie 
pentru Botoșani pe
rioada cea mai bogată 
de pină acum in pre
miere industriale: la 
uzina de reparații a 
inceput să se producă 
pentru 
utilaje agricole; in
dustria 
zează primele 
turi de mobilă pentru

Corespondenții 
„Scinteii" 
transmit:

prima dată
locală reali-

garni-

Înnoiri și 
PERSPECTIVE 

LA BOTOȘANI

export ; de pe vetrele 
cuptoarelor noilor uni
tăți de panificație au 
ieșit primele pîini ru
menite, iar în labirin
tul instalațiilor mo
deme ale celor două 
fabrici de produse lac
tate sînt prelucrate 
mari cantități de lapte.

Statisticile ne arată 
că in 1950 in județul 
Botoșani nu era nici 
un sat electrificat. A- 
cum rețelele electrice 
se întind pe 2 350 de 
kilometri, ducînd lu
mina în 250 de locali
tăți rurale. De curînd, 
orașul Botoșani a fost 
conectat la circuitul e- 
nergetic național. Dar 
pe aceste locuri cu a- 
dînci rezonanțe isto
rice și culturale, lu
mina pătrunde și pe 
alte canale : puține o- 
rașe din țară se pot 
mîndri cu un număr 
de elevi care reprezin-

A început campionatul diviziei A I Meciul inaugural de la care prezentăm această imagine l-au disputat 
echipele Progresul și C.F.R. Cluj, a căror evoluție nu s-a ridicat, însă, la înălțimea momentului

Secretele sub cheie,
cheia în cui, 

ca să se vadă!
Prin Decretul Consiliului de Stat 

nr. 430 și prin Hotărirea Consiliului 
de Miniștri nr. 1009 din 1969 sfera 
secretului de stat a fost bine delimi
tată, precizîndu-se totodată obligații
le și răspunderile cu privire la apă
rarea sa. Sint respectate cu strictețe

Hazard și vocație
L-am intilnit intr-o zi toridă din toiul verii. își aș

tepta rindul in fața unui ghișeu de la care candidații 
respinși la examenul de admitere in facultate primeau 
inapoi actele depuse. Nu părea prea afectat de ne
reușită.

Din răspunsul neglijent, printre dinți, la întrebarea 
unui amic, am tras concluzia că tînărul dăduse examen 
de admitere „la engleză".

Mai zilele trecute, intimplarea 
in cale. Tocmai ieșise de la 
Politehnică. Apariția aces
tui veleitar filolog in peri-

mi l-a adus din nou

îți schimbi cravata. Ba mi s-a relatat ți despre unii 
tineri care pindesc pînă în ultima zi secretariatele dife
ritelor facultăți pentru a se înscrie acolo unde li se 
pare că sint mai puțini concurenți pe un loc.

Neîndoielnic, selecția pentru învățămîntul universi
tar e din ce in ce mai strictă, și e bine să fie ața. Pe 
porțile facultăților, în condițiile actualei competiții 
mondiale pentru cele mai rapide ritmuri de progres, 
nu se cuvine să pătrundă

u- 
in-

tă aproape 20 la sută 
din populație.

Dar ce indică prog
noza industrială și ur
banistică a Botoșani
lor ?

In prezent, proiec
tanta concep alte an
sambluri de locuințe 
cu peste 1 000 de apar
tamente, crearea 
nei noi zone
dustriale care se va 
încadra organic în an
samblul arhitectural al 
orașului. In această 
zonă vor fi amplasate 
o fabrică de piese de 
schimb pentru indus
tria ușoară, o fabrică 
de geamuri speciale, o 
fabrică de șuruburi, 
una de mobilă, un a- 
bator modern etc...

In această atmosferă 
de intens efort creator, 
oamenii muncii din ju
dețul Botoșani au a- 
vut marea cinste să 
raporteze, într-o tele
gramă adresată Comi
tetului 
P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, în
deplinirea planului 
cincinal la producția 
globală industrială cu 
patru luni și jumătate 
mai devreme. „însu
flețite și mobilizate de 
istoricele hotărîri ale 
celui de-al X-lea Con
gres — se spune în 
telegramă — de pre
țioasele indicații date 
de dumneavoastră cu 
prilejul vizitelor de lu
cru in județul nostru, 
colectivele de muncă, 
sub conducerea orga
nizațiilor de partid, 
își amplifică in conti
nuare eforturile pen
tru a obține pînă la 
sfirșitul acestui an o 
producție globală su
plimentară de 510 mi
lioane lei".

Brăila s La Uzina „Progre
sul" din localitate au fost asi
milate noi mașini și utilaje cu 
performanțe tehnico-funcționa- 
le superioare. Printre acestea 
se află un nou tip de rulou 
compresor, rulou vibrator hl- 
draulic-auto-propulsat. O rea
lizare importantă o reprezintă 
și asimilarea fabricației exca
vatoarelor hidraulice, printre 
care un excavator hidraulic 
pe șenile de 0,4 mc și un altul 
de 1,2 mc.

Central al 
tovarășului

Ion MANEA

Reșița: Constructorii de
mașini din Reșița au realizat 
un nou tip de motor „Diesel" 
de 2 500 CP, variantă calitativ 
superioară celui de 2 300 CP. 
Pînă acum, constructorii de 
mașini reșițeni au realizat 4 
tipo-dimensiuni de motoare 
Diesel, destinate locomotive
lor Diesel electrice și Diesel 
hidraulice.

Cluj s Deși a intrat in pro
ducție in acest an, uzina clu
jeană „Sinterom" își diversi
fică necontenit producția. 
Pînă in prezent au fost asimi
late peste 30 de repere nece
sare in construcția de auto
vehicule. Se află în fază avan
sată pregătirea producției de 
serie a unor piese pentru auto
turismul Dacia-1 300, pentru 
troleibuse și mașini de calcul.

metrul științelor și teh-
nicilor aride mi «-a
părut, drept să vă
spun, senzațională. De

PICĂTURA DE CERNEALĂ

data asta mi-am călcat pe inimă și, fără nici o intro
ducere prealabilă, l-am interpelat :

— Unde dai admiterea la toamnă 7
O clipă m-a măsurat cu privirea blazată și cinică a 

omului tirșit prin ciur și prin dîrmon, apoi a hohotit 
de parcă aș fi lansat o glumă :

— Ei unde, ce, nu știi? Unde vor rămine locuri, ca 
la pomană.

...Și, din păcate, nu e singurul. Am mai auzit și de 
alții care, după ce au căzut la admitere, și-au schimbat 
planurile privind viitoarea carieră cu ușurința cu care

decît valorile autentice, ex- 
ponenții cei mai talentați și 
mai bine pregătiți ai fie
cărei generații.

Iar dacă nu poți răspunde 
acestor justificate exigen
țe, de ce să te agăți cu zba
teri ridicole — și, în 

ideea de a pătrunde cu orice

aceste documente în toate unitățile 
aparatului de stat, în toate organiza
țiile economice și sociale ?

în majoritatea cazurilor răspunsul 
este afirmativ ; birourile, serviciile 
etc. sînt încadrate cu personal co
respunzător, conducătorii locurilor de 
muncă, ai unităților, desfășoară o ac
tivitate politico-educativă susținută, 
un control permanent, îmbină in mod 
armonios grija pentru activitatea 
desfășurată cu grija pentru securita
tea rezultatelor și perspectivele aces
tei activități. Din nefericire însă, in 
unele instituții sau întreprinderi se 
întîmplă cîteodată și altfel.

— Sîntem de la București.
In cadrul unui test de vigilență, 

doi lucrători din cadrul Consiliului 
Securității Statului s-au prezentat cu 
această „identitate" („de la Bucu
rești") la poarta întreprinderii „Ni
covala" din Sighișoara, imediat după 
terminarea orelor de program. Doina 
Scripcaru. de serviciu pe întreprin
dere, a pus mina pe telefon și a a- 
nunțat conducerea. „Cine sînt", s-ar 
fi auzit de la celălalt capăt al firului. 
„Cine sînteți", a repetat Doina Scrip
caru... Și „formula magică" a pornit 
pentru a doua oară pe fir. „Sîntem de 
la București". Și li s-a deschis.

Șirul neglijențelor, al abdicărilor 
de la obligațiile curente cuprinse în 
actele normative, în instrucțiuni și 
regulamente de ordine interioară nu 
se termină insă aici, la poarta în
treprinderii. în biroul lui Erhard 
Muller, șeful serviciului organiza
rea și normarea muncii, și în biroul 
lui Rudolf Valentin, șeful serviciului 
plan, ambele goale la ora aceea, du
lapurile metalice, conținînd docu
mente nedestinate publicității, erau 
închise, dar ou cheile 
Cei doi „tovarăși de la 
erau singuri...

— Eu i-am întrebat cine 
nu mi-au răspuns, ce era 
M-au luat repede. Dacă fișetele erau 
închise, nu se întâmpla mai nimic. 
(Doina Scripcaru).

— Răul e că o persoană străină de 
întreprindere a putut pătrunde pe 
poartă. Altfel, nimeni nu știa nimic. 
(E. Muller).

Deci, paza dă vina pe șeful de 
serviciu, șeful de serviciu pe paza 
„gură cască".

în broască...
București"

sînt. Dacă 
să fac? !

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a Ii-a)

de prietenie si colaborare
romano congoleze

fond, ineficiente — de
preț într-o facultate, indiferent care ar fi aceea, nu
mai facultate să fie 7 De ce să-ți încredințezi destinul 
— care ar putea fi împlinit in exercitarea cinstită a 
unei meserii pentru care ai realmente înclinație — cine 
știe cărei himerice loterii ?

Dar oare numai tinerii respectivi sînt de vini pentru 
această nocivă mentalitate de a vedea in viață un 
etern „loz in plic" ? De a înlocui vocația reală prin ha
zard ? Ce au de spus în această privință oamenii care 
le-au plămădit caracterul — părinții, educatorii?

Victor BÎRLADEANU
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România este, după cum se știe, 
profund animată de dorința de a trăi 
în înțelegere cu toate țările lumii, de 
a conlucra cu celelalte națiuni pentru 
înfăptuirea dezideratelor de pace și 
progres ale lumii contemporane. 
Acordînd o atenție deosebită dezvol
tării relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală cu statele socia
liste, țara noastră acționează în spi
ritul coexistenței pașnice, pentru lăr
girea legăturilor sale politice, econo
mice și cultural-științifice cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
sociai-politică. O preocupare constan
tă a politicii externe a României o 
constituie promovarea relațiilor cu 
tinerele state care și-au cucerit inde
pendența, printre care cele de pe 
continentul Africii, preocupare reflec
tată prin numeroasele contacte, 
schimburi reciproce de vizite, care 
au evidențiat posibilitățile multiple 
existente de colaborare și coope
rare în toate domeniile de activitate.

Vizita în țara noastră a președin
telui Republicii Democratice Congo, 
general locotenent Joseph-Dăsiră Mo
butu, vine să confirme utilitatea aces
tor contacte pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă, pentru dezvolta
rea raporturilor reciproce de colabo
rare în interesul ambelor părți, al 
cauzei generale a păcii și cooperării 
internaționale. întreaga desfășurare 
a vizitei care marchează cursul as
cendent al relațiilor româno-congo- 
leze a stat sub semnul sentimentelor 
de prietenie și stimă de care sint 
animate cele două popoare. Așa după 
cum arată comunicatul comun, preșe
dintele Mobutu, soția sa și per
soanele care i-au însoțit au ținut 
în mod cu totul deosebit să adre
seze președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, soției sale Elena 
Ceaușescu, guvernului și întregului 
popor român cele mai vii mulțumiri 
pentru primirea de care s-au bucurat 
în tot timpul vizitei lor în Republica 
Socialistă România. Sosind în țara 
noastră, oaspetele congolez a avut 
prilejul să cunoască nemijlocit as
pecte ale drumului străbătut de 
România socialistă pe calea dezvol
tării multilaterale, munca neobosită 
a poporului nostru pentru progresul 
continuu al economiei, științei și cul
turii.

Manifestările de simpatie făcute 
înaltului oaspete sînt o mărturie a 
prieteniei și solidarității poporului 
român față de poporul congolez, de 
popoarele africane, ’ de lupta lor 
pentru consolidarea independenței, 
dezvoltarea economică și socială.

Poporul român, care a cunoscut 
el însuși vicisitudinile dominației 
străine, salută cu satisfacție preface
rile înnoitoare care au loc pe conti
nentul african, lupta acestor popoare 
pentru afirmarea dreptului sacru de a 
fi stăpîne pe propriile lor destine. In 
țara noastră este bine cunoscută și a- 
preciată lupta poporului congolez pen
tru dobîndirea dreptului de a-și făuri 
o viață liberă și demnă, pentru dez
voltarea patriei sale pe calea pro
gresului, a valorificării în interesul 
propriu a marilor bogății ale țării.

Convorbirile dintre delegațiile ro
mână și congoleză, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească, de înțelege
re reciprocă și cooperare, au subliniat 
interesul pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, reciproc avantajoase, con- 
siderîndu-se că există posibilități de 
realizare a unei cooperări economi
ce în mal multe sectoare. „Constatăm 
cu satisfacție că relațiile dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democratică Congo, a declarat 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu — relații înteme
iate pe respect reciproc, egalitate și 
avantaj mutual — cunosc o evoluție 
pozitivă, care corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări, cauzei 
păcii și colaborării Internationale". 
La rîndul său, arătînd că „România 
este o țară prietenă, ale cărei relații 
cu Republica Democratică Congo sint 
dintre cele mai vechi și constante", 
președintele Mobutu a subliniat : 
„Prima noastră vizită în frumoasa 
dumneavoastră țară, care se bucură 
de un binemeritat prestigiu, are drept 
scop să consolideze și să dezvolte șl 
mai mult aceste legături".

După cum este știut, între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democratică Congo au fost încheiate 
în ultimul timp acorduri care regle
mentează cooperarea economică, teh- 
nico-științifică, culturală precum și 
relațiile comerciale. Cu prilejul dis
cuțiilor de la București, cele două 
părți au convenit și semnat un 
Aide-mămoire cuprinzînd acțiunile 
care se vor întreprinde în viitor.

Făcînd un larg tur de orizont al 
problemelor internaționale, cei doi 
președinți au reafirmat, după cum 
se precizează in comunicatul comun, 
că pacea și securitatea în lume, dez
voltarea cooperării internaționale nu 
pot fi asigurate decît prin respecta-

A. BUMBAC

(Continuare în pag. a IV-a)

Maiestății Sale
TUANKU ISMAIL NASIRUDDIN

IBNI AL-MARHUM
Sultan Zainal Abidin

Regele Malay eziei

SHAH

Kuala Lumpur 
în numele Con-Cu ocazia Zilei naționale a Malayeziei, vă adresez, 

slliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de progres pentru 
poporul malayezian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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actualitatea culturală
OMAGIU BARDULUI

DE LA MIRCEȘTI
ciile domnitorului Mihail Sturdza. 
Numeroase documente mărturisesc 
preocuparea atentă a scriitorului 
pentru păstrarea și cercetarea largă, 
sistematică a documentelor istorice. 
Ca director al Arhivelor Statului, el 
a depus o activitate susținută pentru 
reorganizarea acestora, pentru con
servarea mărturiilor trecutului nos
tru, atestînd cu greutatea faptei jus
tețea cuvintelor sale : „Arhiva unui 
stat este o avere publică ce merită 
cea mai de aproape îngrijire a cîr- 
muirii. Ea este colecția tuturor acte
lor publice, atît administrative cit și 
judecătorești și politice, care le slu
jesc de temei legiuirilor și istoriei ță
rii". Dintre celelalte exponate, o pla
chetă de versuri conținînd poemul 
„Dumbrava Roșie" purtînd specifica
rea autorului ca sumele obținute din 
vinzare să fie folosite pentru dezvol
tarea activității culturale românești 
în Transilvania, o scrisoare din 28 mai 
1880 prin care Alecsandri mulțumește 
Societății culturale ardelene „Astra" 
pentru diploma de membru de onoare 
al acesteia, aduc noi și sugestive lu
mini asupra activității complexe și 
multilaterale a unui scriitor clasic, 
integrat organic în sufletul neamu
lui său.

înscriindu-se în suita de manifes
tări închinate comemorării a 80 de 
ani de la moartea bardului de la 
Mircești, la Arhivele Statului s-a 
deschis o expoziție documentară care 
conturează expresiv și elocvent plu
rivalenta personalitate a lui Vasile 
Alecsandri.

Inaugurată în prezența academi
cianului Victor Eftimiu, care, după ce 
a evocat in cuvinte calde viața și 0- 
pera acestui clasic al literaturii noas
tre, a recitat versuri dedicate auto
rului „Pastelurilor", expoziția recon
stituie, din scrisori, manuscrise, cărți 
cu adnotările personale ale poetului, 
poeme bruionare și volume ale edi
țiilor princeps, acte, amintiri din 
activitatea diplomatică, un amplu la
borator de creație și totodată imagi
nea unui creator febril, cu o înaltă 
conștiință civică, ce s-a dăruit cu 
pasiune scrisului din dorința gene
roasă de a impulsiona dezvoltarea 
vieții culturale, sociale și politice a 
țării. Exponatele din vitrine aduc un 
indice corectiv unei anumite viziuni 
acreditate prin unele relatări anec
dotice sau interpretări fugoase — a- 
ceea a unui poet detașat de ceea ce np 
privea direct literatura — demon- 
strînd aportul său de netăgăduit la 
făurirea statului român modern, ca
pacitatea sa de a fi un scriitor inte
grat evenimentelor epocii, sensibil la 
imperativele momentului istoric. Pe 
lîngă manuscrisele unor pasteluri 
cum sînt: „Dimineața", „Semănăto
rii" „Plugurile", „Noapte de vară", 
scrisorile adresate lui Ion Ghica și 
Vasile 
ocupă 
sandri 
legate 
nului

Vizitatorii pot vedea o fotocopie 
a manuscrisului „Principiile noastre 
pentru reformarea patriei" din 12/24 
mai 1848, editat la Brașov de revo
luționarii moldoveni, originalul „Pro
testației în numele Moldovei, a ome- 
nirii și a lui Dumnezeu" prin care 
Vasile Alecsandri înfiera samavolni-

Pogor, o pondere însemnată 
în cadrul retrospectivei Alec- 
scrieri și luări de atitudine 

nemijlocit de evenimentele a- 
1848.

SERBĂRILE
CRAIOVEI

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scinteii"). Carnavalul „Nunta 
din povești", care a avut loc sîm- 
bătă și duminică seara, a înche
iat manifestările cultural-artisti- 
ce sportive organizate timp de o 
lună de zile de către Casa de 
cultură a tineretului din locali
tate sub denumirea de „Serbări
le Craiovei". In întrecerile spor
tive de tenis de masă, volei, cros, 
orientare turistică etc. au fost 
antrenați aproape 1 000 de tineri. 
Simpozioanele, serile literare și 
alte manifestări cultural-artisti- 
ce au dat prilejul unui mare nu
măr de tineri să cunoască și 
să-și aprofundeze cunoștințele 
in domeniul literaturii și al is
toriei patriei. Montajele literar- 
artistice și piesele de teatru au 
scos in evidență talente valoroa
se din rîndul tineretului craio- 
vean. De un succes deosebit s-au 
bucurat spectacolele de folclor 
și de varietăți organizate la 
ștrandul tineretului. La aceste 
serbări au luat parte și cei 40 
tineri din Nantărre, oraș înfră
țit cu Craiova, care, in aceste zi
le, sînt oaspeți ai tineretului cra- 
iovean.

La manifestările organizate 
au participat peste 20 000 de ti
neri din municipiul Craiova și 
județul Dolj, iar la buna reuși
tă a programelor cultural-spor
tive și-au dat concursul aproape 
1 500 de tineri.

I. ADAM
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Zilele
V

George Enescu"
Vn fericit preludiu 

la cea de-a V-a ediție 
a Concursului și Festi
valului internațional 
„George Enescu", o 
manifestare artistică 
emoționantă, menită 
să cinstească memoria 
marelui muzician ro
mân — Zilele „George 
Enescu" s-au încheiat 
ieri la Botoșani, Li- 
veni, Dorohoi, trei lo
calități moldovene ca- 
re-și leagă numele de 
personalitatea enes- 
ciană. Semnificația a- 
cestei sărbători este a- 
totcuprinzătoare — ea 
implicind, pe lingă ac
tul de cultură în sine, 
expresia sentimentului 
de recunoștință, do
rința de reevocare pe
riodică (printr-o 
diție 
vieții 
relui 
Este,

tra
in devenire) a 

și activității ma- 
nostru Enescu. 
deci, mai mult

decit binevenită ini
țiativa Comitetului 
pentru cultură și artă 
al județului Botoșani 
de a organiza o aseme
nea sărbătoare, cu pri
lejul căreia viața ar
tistică locală cunoaște 
o animație deosebită.

In cadrul colocviu
lui științific enes- 
cian au fost pre
zentate citeva intere
sante comunicări. Des
fășurate la un înalt 
nivel, lucrările s-au 
remarcat prin expune
rea unor date mai pu
țin cunoscute, unele 
inedite, rodul unor ri
guroase documentări. 
Personalitatea lui E- 
nescu a fost luminată 
astfel din unghiuri 
nci, grație aportului u- 
nor compozitori și mu
zicologi de prestigiu, ca 
George Sbircea, Ște
fan Niculescu. Viorel

Cosma, Petre Popescu- 
Gogonete, Doru Po- 
povici, al directorului 
muzeului „George E- 
nescu", Romeo Dră- 
ghici. S-au impus in 
cadrul festivităților re
citalul susținut de 
pianistul Cornelia 
Gheorghiu și de mez- 
zosoprana Viorica 
Cortez ca și con
certele simfonice sus
ținute de Filarmo
nica botoșăneană, sub 
conducerea lui Radu 
Pallady, și de Filarmo
nica „Moldova" din 
Iași, dirijată de Ion 
Baciu și Ion Pavalac.

Zilele „Enescu" con
stituie, fără îndoială, 
rezultanta unor fruc
tuoase străduințe, îm
plinite într-un cald o- 
magiu adus genialului 
compozitor și interpret.

Maria SAVA

Săptămîna cinematografică
Zilele filmului vietnamez (28 au

gust — 2 septembrie) prilejuiesc 
publicului nostru o întilnire cu 
creații din ultimii ani ale cinemato
grafiei din R.D. Vietnam. După fil
mele „Furtuna începe", „Eroul de la 
Cong Ly“ și „Crîngul de filos", săp
tămîna aceasta vor fi prezentate, la 
cinematograful „Lumina" (reprezen
tațiile de la orele 18,30 și 20,45), ur
mătoarele realizări ; „Vine primă
vara" (azi). „Satul plutitor" (marți,
1 septembrie) și „Fumul" (miercuri,
2 septembrie). Organizate cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate Viet
nam, „Zilele
aduc în repertoriul 
grafic o imagine a 
neaștilor din R.D. 
ale vieții și luptei 
vietnamez.

In ce privește programul 
notăm premiera filmului „Așa 
venit", producție a studiourilor din 
R.P. Ungară, în regia lui Miklos 
Jancso. Acțiunea se petrece spre

filmului vietnamez" 
nostru cinemato- 
preocupărilor ci- 

Vietnam, 
eroicului

ecouri 
popor

curent, 
am

sfirșitul celui de-al doilea război 
mondial și aduce în prim plan ecou
rile pe care confruntarea cu epoca 
le are în conștiința unui tînăr ce 
se întoarce acasă. In distribuție An
drei Kozak, Serghei Nikonenko etc.

Evocarea primilor ani ai 
sovietice îi prilejuiește 
Ghenadi Bazarov 
film dinamic : 
ducție a 
Cu Igor 
ș. a.

Pentru
sînt anunțate două premiere : „în- 
tilnirca" — coproducție franco-ita- 
liană în regia lui Jean Delannoy ; 
un film cu accente de critică de 
moravuri, interpretat de Annie Girar- 
dot, Jean Claude Pascal, Philippe 
Noiret ș.a. ; „Degetul de fier", 
producție japoneză (regia : Jun Fu
kuda) — al cărei erou are drept ad
versari niște periculoși traficanți de 
arme ; interpreți : Akira Takarada, 
Mie Hama etc.

puterii 
regizorului 

realizarea unui 
„Ambuscada" — pro- 

studioului „Kirghiz-film". 
Ledogorov, Salavat Ishakov

amatorii de filme polițiste

Vizitele delegației Partidului 
Social Democrat din Finlanda

Delegația Partidului Social Demo
crat din Finlanda condusă de Kalevi 
Sonsa, secretar general al partidului, 
aflată în țara noastră la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și-a continuat vizita 
în județul Constanța. Din delegație 
fac parte Silvi Siltanen, membră 
Comitetului Executiv, președinta 
niunii femeilor social-democrate 
Finlanda. Vilho Halme, membru 
Comitetului Executiv al P.S.D.

a 
U- 

din 
al 

din

Finlanda, și M. U. G. Seppalainen, re
dactor de politică externă la ziarul 
„Suomen Sosialidemokraatti".

Membrii delegației au avut întîl- 
niri și discuții la Comitetul județean 
Constanța al P.C.R. și la Consiliul 
popular al municipiului Constanța.

De asemenea, au fost vizitate sta
țiunile de pe litoral. Muzeul arheolo
gic, Spitalul din Constanța și I.A.S. 
Murfatlar.

CURIER
JUDEȚEAN

SATU MARE
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Malaye- 

ziei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a transmis un mesaj de 
felicitare primului ministru și minis
trului afacerilor externe malayezian, 
Tunku Abdul Rahman.

și turis-

Otopeni, 
de Ion

★

sosit in Ca- 
pentru tine- 
din R. F. a

Duminică la amiază a 
pitală ministrul federal 
ret, familie și sănătate 
Germaniei, Kate Strobel, pentru a
purta convorbiri privind probleme 
de interes comun în domeniul acti-

vității tineretului, sănătății 
mului.

La sosire, pe aeroportul 
oaspetele a fost întîmpinat
Iliescu, ministru pentru problemele 
tineretului, Dan Enăchescu. ministrul 
sănătății. Alexandru Sobaru, preșe
dintele Oficiului Național de Turism, 
și de alte persoane oficiale. '

Au fost de față dr. Claus von Ka- 
meke, însărcinatul cu afaceri ad-ln- 
terim al R. F. a Germaniei la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

Sinteze 
industriale

Ca in fiecare an, la Satu- . 
Mare s-a deschis tradiționala 
expoziție a realizărilor indus
triei și cooperației meșteșugă
rești din județ. Expoziția re
levă, într-o amplă sinteză, pro
dusele cele mai reprezentative 
realizate în acest an : mașini de 
încărcat siloz cu cupă de mare 
capacitate, cricuri hidraulice, 
ventilatoare de mină și alte uti
laje miniere, fabricate de uzi
na „Unio", noi tipuri de araga
zuri și mașini de gătit cu com
bustibil lichid ale întreprinderii 
„1 Septembrie", confecții mo
derne și elegante executate de 
fabrica „Mondiala", mobilă pro
dusă de C.E.I.L. și în cadrul in
dustriei locale, produse de ar
tizanat etc.

(Agerpres)
BACĂU
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*t V
18,00 Deschiderea emisiunii. Ml- 

croavanpremleră. 18,05 Emisiune 
pentru tineret; Permanențe bio
grafice. Portretul învățătorului 
Vasile Tomegea din comuna Bo- 
roaia, județul Neamț. 18,35 Pano
ramic științific. 19,00 Actualitatea 
in economie. Mica industrie are... 
probleme mari. 19,15 Anunțurl-pu- 
blicitate. 19,20 1001 de seri — e-

Festival
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scinteii"). Duminică, 30 august, s-a 
desfășurat tradiționalul festival folclo-

Expozifia de tapiserie
Mimi Podeanu

Tapiseria — acest 
„poem“ al secolului 
XX, cu un glorios tre
cut „clasic" — măr
turisește, prin renaște
rea sa strălucitoare, 
vitalitatea uneia din
tre cele mai vechi în
deletniciri, țesutul, de- 
monstrînd implicit a- 
decvarea calităților ex
presive ale firului tex
til mijloacelor de ex
presie contemporane.

în diversitatea con
tradictorie a ipostaze
lor contemporane ale 
genului — de la țesă
tura clasică simplă, cu 
băteală orizontală re
gulată pe urzeala în 
două ițe, pînă la o- 
biectele și construcții
le spațiale textile — 
Mimi Podeanu a op
tat, după cum vădesc 
lucrările sale execu-

a 
de

tate de-a lungul 
cincisprezece ani 
activitate pasionată, 
dar mai ales lucrările 
prezentate acum în 
cadrul expoziției de la 
Dalles, pentru tipul 
tradițional de tapise
rie în ceea ce privește 
tehnica (haute-lisse) și 
materialul (lină și mă
tase în bumbac). Vi
ziunea este monu- 
mental-deoorativă. Lu
crările sînt învestite 
cu funcția de a acoperi 
și decora spații mu
rale, de a imprima 
căldură și noblețe in
teriorului arhitectural. 
Cîteodată tapiseriile 
artistei sint strict de
corative, de multe ori 
poartă un mesaj (în 
sensul major al artei 
figurative), totdeauna 
sînt străbătute de un 
fior poetic de o anu
mită tensiune emoțio
nală.

Dincolo de varieta
tea soluțiilor exprima
te de tapiseriile pre-

zentei expoziții — este 
limpede o continuitate 
de concepție, viziune, 
stil, demonstrată mai 
ales de reușite catego
rice cum sint Tezau
rul de la Pietroasele, 
1907 I ș.a.

în decorativa Gră
dină noaptea, pe fon
dul întunecat strălu
cesc, organic integrate, 
motivele vegetale, flo
rale mai ales, derivînd 
parcă din ornamen- 
tica covorului moldo
venesc, dispuse într-o 
simplă și clară ordine 
nouă de ritm și sime
trie echilibrată. în Zid 
cu caprifoliu I întîl- 
nim o demonstrativă 
asociere între mural 
și textil, unde, pe 
fondul geometrizat su- 
gerînd dispunerea ori
zontală a cărămizilor 
într-un accentuat ritm 
cromatic, se desfășoa
ră grafia delicată a 
vrejurilor de viță. Iar 
în Grădina sălbăticită, 
compoziția se consti
tuie în textură, grafia 
vrejurilor provocînd și 
delimitînd suprafețe ce 
se topesc apoi în nu
anțe pierdute, pentru 
ca ansamblul să se în
chege din ritm și al
ternanță. Este un pro
cedeu propriu tapise
riei lui Mimi Podea
nu, l-am întîlnit, de 
altfel, in lucrări mai 
vechi (Păsări în zbor, 
de pildă) și îl regăsim 
cu adresă utilizat în 
Tezaurul de la Pie
troasele, cu siguranță 
una dintre piesele de 
rezistență. Aici, dese
nul este dat in primul 
rind de textură (a- 
ceasta imbinind armo
nios dispunerea firului 
în linie dreaptă și în 
curburi proprii întoc
mirii ornamentului in 
scoarța oltenească) și

susținut de cromatică, 
o paletă în care predo
mină subtile nuanțe 
de violeturi și ocruri. 
Principalele elemente 
ale compoziției, 
prezentări 
cunoscute 
tezaurul de la Pietroa
sa, apar discret și ma
iestuos totodată din 
straturile pământului, 
parcă din istorie. Pe a- 
celeași principii e rea
lizată 1907 I, roșurițe 
dominante accentuînd 
dinamica flăcărilor ce 
cuprind țarina, pe care 
se repetă obsesiv, de 
la o margine 
a țesăturii, 
mormintelor.

Preocuparea 
structură de tip plan, 
ca în Orga verii, ca în 
japonizanta Păsărele 
iarna ori de tip spațial 
ca în excelenta Tezau
rul de la Pietroasele 
ș.a., ne îndeamnă să 
asociem tapiseria ar
tistei prezente în să
lile Dalles artei pro
gramate — chiar dacă 
programarea nu intră 
în vederile sale. Spre 
deosebire de o o- 
peră programată, în 
cazul nostru contem
plarea nu ne oferă o 
multitudine de semni
ficații între care avem 
latitudinea să alegem, 
ci una singură, aceea 
dată de artistă, care 
utilizează cu consec
vență criteriul repre
zentării, viziunea sa 
fiind figurativă și rea
listă. Expoziția relevă 
o certitudine : aceea 
că artista își propune 
și izbutește să comu
nice un mesaj, asigu- 
rind tapiseriei un prag 
major în arta româ
nească contemporană.

re
ale unor 
piese din

la alta 
motivul

pentru

Horia HORȘIA

misiune pentru cel mici. 19,30 Te
lejurnalul de seară. 20,00 Agenda 
politică. 20,10 Roman foileton. „I- 
luzil pierdute" (VI). 21,10 „Unul 
din doi" — emisiune-concurs. Te
ma : Stațiuni balneo-cllmaterice. 
Concurențl : Mihaela Clobanu — 
arhitect (Sibiu), Andrei Stănescu 
— medic (București). Prezentator 
Mihai Florea. 22,10 Rampa • Pre
gătiri pentru deschiderea stagiunii 
la Teatrul Național 
giale" • Preludiu la cel 
lea Festival și Concurs 
Enescu". 22.40 Teleglob : 
Film de Ilie Clurescu

„I.L. Cara- 
de-al V- 
„ George 

Hanoi, 
șl Mihai

Crîșmaru. 23,05 Telejurnalul de 
noapte. 23,15 închiderea emisiunii.

folcloric
ric al satelor de munte, păstrătoare 
ale unor bogate și străvechi comori de 
artă populară. In prezența a 
mii de vizitatori au evoluat pe 
scena in aer liber numeroase formații 

, artistice alcătuite din români și ma
ghiari, locuitori ai 
înfrățiți in muncă.
cere.

(Urmare din pag.

acestor meleaguri, 
la fel ca la petre-

Cu prilejul lucrărilor de 
contractare a fondului de 
marfă, in sectorul metalo- 
chimice, pentru 1971, zeci 
de întreprinderi și coopera
tive meșteșugărești din în
treaga țară au trimis, ca la 
un veritabil examen anual, 
colecții cit mai bine selec
ționate, cuprinzînd produ
sele lor cele mai reușite, 
ultimele creații ale atelie
relor de proiectare. Mii și 
mii de produse, de o mare 
diversitate, sînt expuse în 
nenumărate standuri a că
ror ambiție este să atragă 
atenția reprezentanților co
merțului, să fie contractate 
și, deci, să capete dreptul 
Ia o existență de serie. Am 
vizitat aceste standuri în 
prima zi, cind încă nu fu
seseră puse la punct toate 
amănuntele, cind se mai a- 
daugau noutăți venite în 
ultima clipă. Cu toate aces
tea, este vizibil efortul tu
turor producătorilor de a 
aduce în competiție proto
tipuri cit mai bine finisate, 
concepute la nivelul cerin
țelor tehnicii actuale, de 
a-și împrospăta colecția cu 
articole noi care să satisfa
că pretențiile, in continuă 
creștere, ale cumpărătorilor, 
să împlinească anumite go
luri în aprovizionarea cu 
acest gen de mărfuri.

Frigiderele, de pildă. Se 
vor prezenta în magazinele 
anului 1971 în mai multe 
variante : in rîndul frigide
relor cu absorbție, binecu
noscutul „Fram" va apărea 
într-o formă nouă, cu un 
gabarit mult redus și o mai 
bună izolare ; tot în anul 
viitor, noua întreprindere 
de la Găești va lansa pe 
piață frigiderele românești 
cu compresor, de trei capa
cități : mai intîi cel de 180 
1, apoi cele de 140 1 și 240 
1. In această situație, gos
podinele vor avea de ales 
din mai multe V>fert<? pe a- 
ceea convenabilă spațiului 
și posibilităților de care 
dispun.

De un interes deosebit în i
rîndul diferiților producă- i
tori s-au bucurat aparatele ;
de încălzit ; sînt prezentate 
numeroase tipuri, cu per
formanțe remarcabile, con
cepute pentru mai multe i
feluri de combustibil. între- <
prinderile aparținînd Cen
tralei industriale pentru ar
ticole de uz casnic, utilaje ș
și piese de schimb propun t
comerțului citeva asemenea i
produse : un calorifer, pe 1
bază de cărbune, pentru în- i

călzirea unui apartament ; 
.,Venus-36“ — o sobă pen
tru cărbuni sau lemne, 
concepute la „Flacăra“-Plo- 
iești ; un arzător cu com
bustibil lichid pentru caza- 
nele de baie și un alt arză
tor, adaptabil la sobele de 
teracotă prezentate de 
.,1 Septembrie“-Satu-Mare. 
Și întreprinderile industriei 
locale au pus la punct pro
duse din această categorie. 
Făcînd ocolul standurilor

petrol, cu unul și două o- 
chiuri, create la întreprin
derea
Aceeași întreprindere mai 
propune 
comerțului două apara
te de mare utilitate în 
gospodărie : un uscător e- 
lectric pentru rufe și o hotă 
care, instalată deasupra pli
tei, aspiră aburii și mirosu
rile mîncărurilor pentru a 
nu se răspîndi în aparta
ment. Și-a făcut apariția, în

..Metalica“-Oradea.
reprezentanților 

două

Uni versul
gospodinei

1971
I

ÎNSEMNĂRI la o expoziție 
A ARTICOLELOR DE UZ CASNIC

am consemnat : caloriferele 
electrice in 4 dimensiuni și 
încălzitorul electric de apă 
(I.I.L. „Tehnometal“-Timi- 
șoara) ; o sobă pentru ars 
rumeguș (,,Siretul“-Roman); 
sobe de încălzit cu petrol 
(„Timișul“-Lugoj, „Meta- 
lurgica“-București). Coope
rativele meșteșugărești au 
elaborat, și ele. citeva mo
dele. mai complicate sau 
mai simple, din această ca
tegorie : o sobă cu combus
tibil lichid (6 1 in 24 ore) 
creată de „Metalica“-Bucu- 
rești ; un încălzitor electric 
pentru apă. adaptabil la 
orice robinet, pe cit de sim
plu și ieftin, pe atît de util; 
..Aeroterma" — un venti- 
lator-încălzitor, prezentat 
de „Electribobinajul“-Bucu- 
rești ș.a.

Gospodinele vor fi, desi
gur. interesate să afle ce 
noutăți sint în domeniul 
mașinilor de gătit. Deose
bit - -
rut

de reușite ni s-au 
reșourile de gătit

pă- 
cu

sfirșit, primul robot electric 
de bucătărie — „Doina" — 
capabil să execute 5 ope
rațiuni ; o grilă electrică — 
..Infragril" — prepară, cu a- 
jutorul razelor infraroșii, 
orice grătar ; ambele sint 
produse ale întreprinderii 
..Metaloglobus" - București.

S-ar putea presupune, deci, 
că tehnica nouă va păși cu 
mai mult curaj în gospo
dărie în 1971.

Sînt noutăți demne de re
marcat și în rîndul obiecte
lor de uz casnic devenite 
clasice. Standurile fabrici
lor de sticlă, faianță și por
țelan se întrec în varietate 
și frumusețe. Arta sticlari
lor din Pădurea Neagră, 
Turda, Mediaș, Poiana Co
drului, renumiți pentru mă
iestria lor, este materiali
zată în vaze de flori, paha
re, garafe de o mare grație 
și eleganță a liniei. Mai tî- 
năr, —*-*—
din 
prin

Combinatul de sticlă 
remarcă 

prin-
București se 
produse a căror

cipală calitate este simpli
tatea și prețul scăzut. (în 
paranteză fie spus, in colec
țiile unor fabrici ni s-a pă
rut cam exagerată propor
ția de obiecte din sticlă pic
tată. mai puțin agreate de 
publicul nostru). întreprin
derea „Porțelanul" din Cluj 
și Combinatul de sticlă și 
faianță din Sighișoara se 
întrec în a valorifica bunul 
gust al creatorilor și price
perea tehnicienilor, a pic
torilor de decoruri, adevă- 
rați artiști ai filigranului : 
servicii de tot felul, vase 
ale căror forme și colorit 
sînt foarte originale, gin
gașe bibelouri. Chiar și ba
nalele oale și cratițe — pro
ducător „Emailul roșu“- 
Mediaș — dovedesc, de 
această dată, mai multă 
cheltuială de fantezie. Pu
tem spera că mohorîtele 
oale de culoare cafenie vor 
fi înlocuite de cele văzute 
la standul întreprinderii a- 
mintite, pe care gospo
dina le va folosi cu 
plăcere. La acest capitol se 
vor adăuga. în anul care 
vine, vasele inoxidabile 
produse de întreprinderea 
„Metaloglobus" — înzestra
tă cu o linie de fabricație 
specială — ca și cele din 
aluminiu.

Am sublinia. în încheiere, 
strădania întreprinderilor 
de industrie locală și a co
operativelor meșteșugărești 
de a răspunde cerințelor 
cumpărătorilor, exprimate 
prin intermediul comerțu
lui. de a completa gama ar
ticolelor mărunte, a usten
silelor de tot felul, de la 
deschizătoarele de conserve, 
oferite în numeroase vari
ante. pînă la rafturile de 
cămară sau etajerele pen
tru bucătărie. Metalul, ma
sele plastice, papura, lem
nul sînt folosite cu pricepe
re și talent pentru a pune 
la îndemîna cetățeanului u- 
neltele gospodărești de care 
are nevoie.

Tratativele dintre produ
cători și reprezentanții co
merțului sînt abia la înce
put. De aceea nu putem 
afirma, de pe acum, că lip
surile din rafturile magazi
nelor de menaj, de atîtea 
ori semnalate, se vor aco
peri în întregime. Nădăj
duim însă că noutățile își 
vor croi drum. cît. mai ra
pid. pînă la cumpărător, că 
atît producătorii cît și co
merțul vor depune toate e- 
forturile în acest scop.

Complexe 
intercooperatiste

La Răcăciuni a început con
strucția unui complex intercoo- 
peratist pentru creșterea și !n- 
grășarea tineretului ovin, la 
care participă cooperativele a- 
gricole din Pîncești, Sascut, Ro- > 
șiori, Secueni, Berești-Tazlău 
etc. Anual vor fi crescuți și 
îngrășați aici cite 30 000 de ber- 
becuți. Alte cooperative agricole 
de producție vor construi la 
Sascut un complex pentru creș
terea și îngrășarea tineretului 
taurin, iar 16 cooperative agri
cole vor realiza un altul pentru 
600 000 păsări anual.

BIHOR

Venituri mari 
din... fructe 
de pădure

Una din bogățiile județului 
Bihor, care este din an în an 
tot mai bine valorificată, o con
stituie fructele de pădure. Ele 
.Sîht. solicitate atît în țară, cit 
și peste hotare. Pînă în prezent, 
în jhdețul Bihor aU fost culese 
60 tone de afine, peste 110 tone 
mure. 11 tone zmeură și zeci 
de tone de alte fructe de pă
dure O parte din cantitățile 
culese au fost livrate la 
export. Aducînd importante ve
nituri, fructele de pădure se do
vedesc a fi destul de... fructu
oase !

VASLUI

Noi edificii 
social-culturale
In zona centrală a orașului 

Vaslui se lucrează intens la ri
dicarea unor noi edificii social- 
culturale, printre care : un hotel 
turistic, un cinematograf și o 
casă de cultură. Viitorul hotel 
va avea 7 niveluri și o capacitate 
de 154 de locuri, iar construc
ția casei de cultură va dispune 
de o sală de spectacole modernă 
cu 600 de locuri.

I)

lon

Rodica ȘERBAN
BRAȘOV

— Vinovății au fost 
în discuția comitetului 
direcție, ne declară 
Dăneșan. directorul adjunct.

— Și ce măsuri s-au 
luat ?

...S-a construit o poartă 
metalică, manevrată elec
tric, a fost răspunsul. Evi
dent, o măsură... de 
la propriu. Numai că poar
ta, oricît de masivă ar fi 
ea, nu poate da singură re
zultatele 
plinirea 
serviciu, 
ționarea 
nu pot fi 
de măsuri. Ceea ce se cere 
a fi întărit în aceste cazuri 
este munca poiitico-eduea- 
tivă. pregătirea temeinică 
și multilaterală a cadrelor, 
singurele capabile să ofere 
coeficientul de siguranță 
cerut de lege.

Alteori. îndeplinite for
mal, dispozițiile cuprin
se in lege duc la următoa
rea situație : spune legea 
că documentele cutare și 
cutare trebuie păstrate în 
casa de fier ? Bun. Vor fi 
păstrate în casa de 
Cheia casei de fier va 
păstrată 
fișetului 
birou și 
la birou 
in mare 
de pe birou. Totul este în
cuiat ! O astfel de situație 
am întîlnit la Banca de 
Investiții a Municipiului 
București. în aparență, to
tul era încuiat... ca la ban
că ! Sub mașina de scrts. 
sub hîrtia unui sertar des
chis se aflau însă cheile de 
la locurile de păstrare a 
documentelor.

— Știu eu. este vorba 
aici și de perspicacitatea și 
rutina organelor de con
trol, ne-a declarat tovară
șul Ion Cristoloveanu, di
rectorul băncii.

fier,

așteptate. înde- 
atribuțiilor de 
vigilența, sanc- 

oricâror abateri 
suplinite cu astfel

fier ! 
fi 

însă în fișet, cheia 
în sertarul de la 
cheia sertarului de 
va fi „ascunsă1, 
taină, ...sub mapa

Ce să deducem de aici ? 
Că de vină ar fi organele 
de control care, prin pers
picacitatea lor , descoperă 
asemenea cazuri de 
grantă neglijență !

Este necesar să se 
corde în continuare 
multă atenție păstrării 
apărării secretului de stat. 
Măsurile preventive joacă 
și în acest domeniu un rol 
deosebit de important. 
Principalul este de a îm
piedica să se comită aba-

fla-
a- 

mai
Ș>

ministerului de 
unele date impor- 
Transmiterea s-a 

prin telex. După 
sa- 

regula- 
de 

Con-

transmis 
resort 
tante. 
făcut 
încheierea operațiunii, 
lariata, conform 
mentului. a semnat 
transmitere — Ioana 
stantin, și a așteptat con
firmarea de primire. De la 
celălalt capăt al firului i 
s-a răspuns : „Merți, ma
dame, Ambassade de...“ 
Telexul fusese transmis, 
datorită neatenției funcțio-

- Da.
Atunci ? Este penibil 

eschivă transparentă 
fragilă încearcă contabilul- 
șef pentru a scăpa de răs
punderea ce-i revine. Mai 
mult, ne declară că. pus in 
fața aceleiași situații, și 
astăzi ar face la fel. Cul
mea, directorul, vrînd să 
întărească afirmația lui 
L. I., ne declară același lu
cru. Ignori nd realitatea,
Petre Teodorescu continuă :

ce
Și

ju-

Secretele sub cheie

ca-
5'

U-

teri, să se încalce legea. 
Astfel, un rol deosebit tre
buie acordat calității oa
menilor care au in sarcina 
lor păstrarea documente
lor cu caracter secret, mul
tiplicarea și transmiterea 
lor. Este vorba atît de 
litățile profesionale cit 
de calitățile morale.

Victor Donoiu de la
zina de utilaj petrolier 
Tirgoviște a fost trimis la 
centrală. în Ploiești, pentru 
a lua un plic cu documen
te. La întoarcere, delegatul 
In loc să se prezinte la se
diul' întreprinderii a ajuns 
la... circiumă. Cîr.d și cum 
a plecat de aici nu se știe ; 
ceea ce se știe însă e fap
tul că actele au fost uitate 
în local. Acestea au fost 
înapoiate uzinei de respon
sabilul

Sau 
recția 
dețului 
Petre Teodorescu) avea de

restaurantului, 
un alt caz : Di-
comercială a ju-

Brașov (director

narei respective, unei amba
sade la București.

Analizînd mai atent acest 
caz. reținem două aspecte. 
Primul — Ioana Constan
tin nu avea calificarea ne
cesară pentru a efectua 
transmisia ; al doilea — 
(datorită primului motiv) 
la începutul transmisiei- 
recepției nu s-a făcut obli
gatoriul schimb de indica
tive.

Cum a ajuns I. C. să lu
creze la telex ? Simplu : 
salariata care lucra aici (și 
care la rindUI său o înlo
cuia pe titulară) s-a îm
bolnăvit subit in dimineața 
acelei zile ; Liviu Ieremia, 
contabilul-șef al 
a luat măsura 
ei.

— Eu nu i-am 
transmită telex-ul. ne de
clară sec L. I.

— în atribuțiile salaria
tei înlocuite intra și aceas
tă operație ?

direcției, 
înlocuirii

spus să

— Oricine știe să bată 
la mașină poate transmite 
și la telex.

Afirmațiile de mai 
ne-au stîrnit 
pe ce anume 
Inter esindu-ne 
proape aflăm 
dere că nu era pentru în- 
tîia oară cînd I. C. era 
pusă să o înlocuiască pe 
secretara care are in grija 
sa și transmisiunile la te
lex. A fost o întimplare 
că schimbarea s-a făcut 
din ordinul contabilului 
șef ; altă dată ea fusese 
dictată de către însuși di
rectorul unității. Numai că 
ulciorul nu merge de mul
te ori la apă !

— Ce măsuri s-au luat 
în vederea sancționării 
gravelor abateri de la di
recția comercială ?

întrebarea i-am adresat-o 
tovarășului inginer Wil
helm Lutsch, vicepreședinte

sus 
curiozitatea : 
se bazează ? 
mai indea- 
cu surprin

al Consiliului popular 
dețean Brașov.

— Sincer să fiu, 
mi-am pus problema ... 
cării vreunei sancțiuni...

Parafrazindu-1 pe tova
rășul vicepreședinte, nici 
noi nu ae-am pus pină in 
acel moment problema unui 
asemenea răspuns în cazul 
acestor abateri deosebit de 
grave, săvîrșite în legătură 
cu un secret de stat. Lipsa 
intenției din partea autoa
rei, intenție care, dacă ar 
fi existat, ar fi atras după 
sine o răspundere de altă 
natură, nu înseamnă că 
vinovății pot fi absolviți de 
orice fel de răspundere. 
Respectarea legalității so
cialiste înseamnă aplicarea 
consecventă a legilor țării
— intlusiv cele privind a- 
părarea secretului de stat !
— în orice împrejurare.

Apărarea secretului 
stat reprezință 
principalele sarcini 
factorilor de răspundere din 
toate unitățile aparatului 
de stat, din toate unității" 
economice și sociale : mai 
înainte de aceasta însă ea 
rămîne sarcina celor cărora 
le sint încredințate secre
tele de stat. După cum am 
văzut. încălcarea dispoziți
ilor legii privind apăra
rea acestor operațiuni și 
documente este precedată 
mai întotdeauna de încăl
carea atribuțiilor de ser
viciu ale celor in cauză. De 
aceea se impune ca în toa
te domeniile de activitate 
să se pună un accent deo
sebit pe respectarea disci
plinei in muncă. Totodată, 
o bună selecție a cadrelor, 
desfășurarea unei munci 
politico-educative susținute, 
sancționarea promptă a tu
turor abaterilor de la nor
mele privind securitatea 
secretului de stat, un con
trol riguros — iată măsuri 
ce se impun zilnic pentru 
toți acești factori.

nu 
apli

de
una din 

ale

Muzeul 
satului

Poiana Sărată — pitorească 
localitate de la poalele Munți
lor Vrancei — a devenit un 
atractiv punct turistic, nu nu
mai pentru renumitele ape mi
nerale cu efecte curative, ci și 
printr-un interesant muzeu des
chis aici din inițiativa prof. dr. 
docent Ion Șandru, fiu al aces
tei localități. Sînt expuse măr
turii ale unei civilizații stră
vechi existente pe aceste melea
guri, piese de tehnică populară 
și frumuseți ale creației fol
clorice jocale. Lor li se adaugă 
un alt muzeu în aer liber : ur
mele unui castru roman și rui
nele unei cetăți din secolul 
al XVI-lea, descoperite recent. 
Tot la Poiana Sărată s-au pus 
bazele unei biblioteci prin do
națiile făcute de cei peste 100 
intelectuali pe care i-a dat în 
ultimul timp acest sat.

MARAMUREȘ

120 000 
kilometri... 

turistici
De la începutul anului și pînă 

acum, autocarele Agenției O.N.T. 
din Baia Mare au parcurs, pe 
itinerare turistice din țară și 
de peste hotare, mai bine de 
120 000 km. Ele au transportat 
circa 25 500 de cetățeni din ora
șele și satele Maramureșului în 
drumeții, excursii sau în con
cedii petrecute în stațiuni bal- 
neo-dimaterice. La rîndul său. 
Maramureșul a fost vizitat în 
acest an de mii de turiști ro
mâni și străini, care i-au admi
rat frumusețile naturale, noi'e 
construcții, comorile de artă 
populară, monumentele istorice.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII")
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Fotbal A ÎNCEPUT

CAMPIONATUL DIVIZIEI A!

NAȚIONALELE" DE ATLETISM

Un spectacol sportiv
*

aproape reușit

Cursă strînsă în proba de 110 ’ 
m garduri. Pe parcurs, N. Perța 
va reuși totuși sâ se,distanțeze 
și sâ cîșiige titlul de campion 

național

PROGRESUL — C.F.R.-CLU J 1-0

Prea puțin pentru fotbal »

prea puțin pentru spectatori
Deci, campionatul a Început ! Star

tul în această cursă lungă s-a dat ieri 
dimineață pe stadionul „Republicii" 
din Capitală, o dată cu primul fluier 
al arbitrului gălățean Gr. Birsan, in 
partida Progresul — C.F.R. Cluj. 
Două formații — una amenințată e- 
tape în șir cu retrogradarea (C.F.R.), 
alta 
sul) după 
dcua 
vizibil 
turtle 
sigur, 
proape 
zenți în tribunele 
lui Soirii, nu s-a 
lucruri cînd a luat, dis de diminea
ță, drumul stadionului. Dimpotrivă, 
încălziți de nesfirșiitele discuții fotba
listice din vara aceasta, fiecare spera 
că întrecerea va începe așa cum și-o 
închipuia, citind-o în paginile rubri
cilor de specialitate, în rândurile cu- 
prinzînd mai ales optimistele declara
ții ale jucătorilor și antrenorilor...

S-ar putea spune că jucătorii echi
pelor Progresul și C.F.R.-Cluj 
au avut tot atîta neșansă ca și spec
tatorii care au venit să-i vadă, iar 
neșansa lor a constat mai ales în fap
tul că. printr-o intîmplare oarecare, 
lor le-a revenit misiunea de a dis
puta partida inaugurală a acestei noi 
ediții a campionatului, primind ast
fel direct în față toate exigențele și... 
legendele legate de ceea ce vrem de 
la fotbalul nostru. Meciul lor a fost

revenită in divizia A (Progre- 
în cea de-a 

amindouă păstrind 
lăsate de avein- 

1 anterior, 
dintre cel 
spectatori, 
arenei din Dea- 
gîndit la aceste

o „escală' 
divizie ;

„urmele" 
din sezonul 
nici unul 

15 000 de
De- 

a- 
pre-

su
pe

Im-

Amatorii de atletism 
care și-au lăsat locu
rile neocupate In tri
bunele stadionului „Re
publicii", preferind alte 
divertismente la sfirșit 
de săptămînă, nu s-au 
arătat prea inspirați. 
Campionatele națio
nale au fost un spec
tacol sportiv agreabil, 
interesant, pe alocuri 
chiar pasionant, satisfă- 
cînd —. în pofida unor 
•căderi — cerințele 
portarilor prezenți 
marginile arenei.

Concursul s-a
pus, in primul rlnd, și, 
firesc, prin valoarea 
ur atleți și a rezul- 
ta. ir pe care aceștia 
le-au dobindit. Mă gin- 
desc mai ales la 
pioana olimpică 
Manoliu, care nu 
tează a ne uimi, 
performanțele 
Noul 
(59,48 
tatea 
ramă 
nis, dau speranțe că 
granița actuală de a- 
firmare mondială în 
discul feminin (60 me
tri) va fi trecută și de 
atletele românce. Spre 
deosebire de Manoliu 
care în mod tactic se 
concentrează asupra 
primei încercări, cea
laltă supercampioană 
a noastră, recordmana 
mondială Viorica Vis- 
copoleanu, și-a reali
zat rezultatul cel mai 
bun (6,38 metri) spo
rind treptat numărul 
de centimetri pînă la 
ultima săritură. Vîntul 
potrivnic, din față, a 
împiedicat-o însă de la 
o performanță mai 
bine cotată din punct 
de vedere intemațio-

cam-
Lia 

înce- 
prin 
sale, 

record național 
m), ca și rivali- 
cu Olimpia Cata- 
și Argentina Me-

nal. Tot la capitolul 
„calitate" adaug cei 
16,68 metri ai triplu- 
saltistului Corbu, obți
nuți în duel strins 
veteranul Ciochină, 
acele 40,5 secunde ale 
ștafetei de juniori 
pe 4 x 100 m, nou 
record de juniori și re
cord de seniori egalat, 
în al doilea rînd, surpri
zele au fost acelea 
care au dat relief cam
pionatelor naționale. 
E vorba, mai ales, de 
victoria Valeriei Bu- 
fanu, în formă remar
cabilă, care, nespecia- 
listă fiind, și-a impus 
totuși incontestabil 
punctul de vedere a- 
supra întregului grup 
de tinere sprintere, în 
finala de 100 metri 
plat. O surpriză, de 
altă natură, fiindcă ti
tlul de campion aproa
pe
ne-a provocat-o și și-a 
provocat-o Zamfirescu. 
Prea încrezător, Zam
firescu și-a frînat fi
nișul, iar Darvas, 
prompt, i-a suflat, mi
limetric, titlul.

Apoi, spectatorii, ca 
de obicei, foarte sen
sibili la afirmarea ti
nerilor atleți, au gustat 
victoriile junioarelor 
Mariana Filip (400 m) 
și Natalia Andrei (1 500 
m). Prima, din Roman, 
cealaltă, 
ambele 
afară de 
tinerețe, 
concret 
rea 
al atletismului 
nesc. Păcat că 
rul 6ăritor arădean 
Nbgomireanu n-a fost 
prezent alături de Șer- 
ban la întrecerile din

CU
Și

că îl și cucerise,

din Craiova; 
au adus, în 

infuzia de 
un aport 

la constitui-
fondului valoric 

româ- 
tînă- •

cadrul unei probe în 
care locurile 2 
fost ocupate 
de... 2 metri 
tiv, 1,95 m !

Și acum, 
trei principale motive 
ce reclamă aprecieri, 
am ajuns la părțile de
ficitare aie actualelor 
campionate. Nu voi spu
ne nimic despre unele 
probe supuse peren cri
ticii — ca aruncările 
masculine — și mă voi 
opri in citeva cuvinte 
la alergarea de 10 000 
metri. Fără a contesta 
meritele învingătorului, 
N. Mustață (cu un timp 
de importanță medie), 
nu se poate să nu ob
servăm calitatea foarte 
slabă, ieșită din comun, 
a acestei finale de fond. 
Aproape că nu mi s-a 
intimplat să văd, in 
alte oompetiții, învingă
torul întrecindu-și „ad
versarii" - 
ție numai 
renți — 
un tur de pistă, iar pe 
cițiva chiar cu... patru 
ture ! Intr-un fel, și a- 
ceastă intimplare i-a 
binedispus, pe moment 

' pe spectatorii puși pe 
glume. Dar, cum spu
neam la început, in po
fida unor scăderi, com
petiția național ăde atle
tism a fost interesantă 
și agreabilă. E un fel 
de invitație către publi- 
:ul bucureștean ca să-și 
reocupe locurile in tri-

• bune la puternicele și 
apropiatele concursuri 
ale lunii septembrie, cu 
precădere la campiona
tele internaționale aie 
României.

cu 
și,

și 3 au 
sărituri 
respec-

după cele

La Cleveland, în finala „Cupei Davis"

S.U.A.-R. F. a Germaniei 2-0,
după prima zi

Pusă pentru a 59-a oară in joc. 
„Cupa Davis" la tenis, simbolizată de 
faimoasa salatieră de argint, își con
sumă ultimul episod al anului ’70 la 
Cleveland, unde se intîlnesc in finală 
echipele R. F. a Germaniei și S.U.A. 
Peste 7 000 de spectatori au asistat 
la partidele primei zile, care, în cele 
din urmă, au fost o simplă formalita-

te pentru jucătorii americani. Arthur 
Ashe l-a Învins cu 6—2, 10—8, 6—2 
(în o oră și 15 minute de joc) pe 
Wilhelm Bungert, iar Clif Richey l-a 
întrecut cu 6—3, 6—4, 6—2 pe Chris
tian Kuhnke. Astfel, după primele 
două partide de simplu, echipa 
S.U.A. conduce cu 2—0.

slab și chiar .foarte slab majoritatea 
timpului. Cum remarca cineva, fă- 
cind haz de necaz, „băieții aceștia nu 
reușeau nici măcar să temporizeze !“ 

89 de minute (de unul i-a scăpai 
arbitrul Gr. Birsan din Galați, caro 
a fluierat mai devreme), cele două e- 
chipe au făcut o adevărată demon
strație de felul cum nu trebuie jucat 
fotbalul. O mișcare haotică pe teren 
a jucătorilor și a balonului, execuții 
tehnice defectuoase, pase date la în- 
tîmplare etc., etc. Imensa majoritate 
a timpului, partida a oscilat între ri
dicol și penibil, obligîndu-ne să fim 
martorii nu numai ai unor erori care 
amintesc de ..copilăria fotbalului", ci 
și ai unei evidente lipse de înțelegere 
a celor mai elementare rigori ale a- 
oestui sport. Mai deficitară ni s-a pă
rut echipa învingătoare — Progresul 
(înscrisese Dudu Georgescu în min. 
2), clujenii mai arătînd pe ici, pe colo 
că nu și-au pierdut vremea, anul tre
cut, în divizia A. Soo, mai ordonat 
ca niciodată, a făcut eforturi deosebite 
pentru a-și determina coechipierii să 
acționeze cit de cit logic. Sorin Bre
lan, Ionescu. Petrescu sau Cojocaru 
au greșit însă în momentele decisive 
și astfel nu s-a ales nimic de activi
tatea fostului stelist.

Progresul a obținut victoria (care 
putea fi chiar mai rotundă dacă 
Raksi nu ar fi ratat acel penalti din 
min. 73), dar credem că antrenorii săi 
nu pot fi satisfăcuți de felul în care 
a evoluat echipa. Ceea ce a surprins 
în mod deosebit (nu numai la Pro
gresul) a fost lipsa de energie a a- 
proape tuturor jucătorilor ; parcă ne 
aflam la sfirșitul sezonului, nu la în
ceput. Cu puțină vreme în urmă, in 
„Cupa Bucureștiului", Progresul, a- 
vînd în formație multe rezerve, a fă
cut partide superioare celei de ieri, 
demonstrînd oricum mai miultă vigoa
re, mai multă tehnică.

Aducîndu-ne aminte, pe parcursul 
meciului, că la Progresul sau la 
C.F.R. nu joacă nici Dumitrache, 
nici Radu Nunweiller, ca să nu spu
nem Overath sau Mazzola, ne-am fi 
putut arăta înțelegători față de defec
țiunile tehnice — cum se spune — 
dar nu aveam nici un temei să o fa
cem cu lipsa de forță, de angajament, 
a oricărei dorințe de a face ceva pen
tru fotbal și pentru spectatori.

Valentin PAUNESCU

- tac excep- 
doi ooncu- 

cu minimum

CUPA U. T. C." LA OINĂ

Biruința"- Gherăiești ciștigătoarea trofeului
Ieri la amiază, pe stadionul „Ti

neretului" din Capitală ș-a încheiat 
faza finală a „Cupei U.T.C." la 
oină, competiție de amploarea și 
valoarea unui campionat național. 
Trofeul a revenit echipei „Biruin- 
ța"-Gherăiești (județul Neamț).

„Ediția din acest an a popularei 
Întreceri — sublinia secretarul ge
neral al Federației române de oină, 
C. Oprițescu — a depășit din toate 
punctele de vedere competițiile de 
masă anterioare rezervate oiniștilor. 
Fazele preliminare (în prima fază, 
pe județ, au concurat aproape 400 
de echipe), dar mai ales faza finală, 
de la București, au evidențiat preo
cuparea antrenorilor și instructori
lor noștri pentru valoarea tehnică 
a jocurilor. Acum, în partidele de
cisive, în afara echipei ciștigătoare 
— condusă de inimosul maestru al 
sportului Eugen Cocuț — s-au mai 
remarcat formațiile „Drum Nou"- 
Boureni (județul Dolj) și „Viață 
nouă“-Olteni (județul Teleorman)".

Foto : M. Cioc
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REZULTATE TEHNICE
PROGRESUL—C.F.R. CIu| 1—0 (1—0). A marcat Dudu GeoigMCU 

(min. 2). In min. 73, Raksi a ratat o lovitură de la 11 m.
DINAMO BUCUREȘTI—DINAMO BACĂU 2—1 (1—0). Au marcat 

Radu Nunweiller (min. 32), Dinu (min. 59) pentru gazde și Ene Da
niel (min. 83) pentru oaspeți.

JIUL—U.T.A. 0—2 (0—1). Au marcat Sima (min. 14) și Otto Dem- 
brovschi (min. 58).

C.FJR. TIMIȘOARA—UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—1 (0—1). Au
torul golului : Oblemenco.

F. C. ARGEȘ—STEAGUL ROȘU 0—1 (0—0). A Înscris Pescaru 
(min. 75).

PETROLUL—POLITEHNICA IAȘI 3—1 (1—0). Au marcat Dincuță 
(min. 33), Grozea (min. 58), Crlngașu (min. 73) pentru gazde și 
Lupulescu (min. 75) pentru oaspeți.

FARUL—STEAUA 2—1 (0—1). Autorii golurilor Oprea (min. 80), 
Caraman (min. 88) pentru constănțeni și Ștelănescu (min. 15) pen
tru oaspeți.

UNIVERSITATEA CLUJ—RAPID 1—0 (1—0). A înscris Adam 
(min. 24).

ETAPA VIITOARE
DINAMO BACAU — PETROLUL, U.T.A. — PROGRESUL, UNIVER

SITATEA OR. — F. C. ARGEȘ. C.F.R. CLUJ — DINAMO BUCU
REȘTI. STEAGUL ROȘU ~r FARUL, RAPID — JIUL, STEAUA — 
UNIVERSITATEA CLUJ, POLITFHNICA IAȘI — C.F.R. TIMIȘOARA.

Piramida efortului. (Fază din meciul Grivița roșie — Rulmentul Bîrlad,
28—6, disputat ieri pe stadionul Ghencea din Capitală)

Foto : Gh. Vințilă

DIN LUMEA LARGĂ

\''Raliul' ] 

! eleganței" ț 

i CONSTANȚA (corespondentul i
* „Scinteii") : Ieri dimineață, pe
i un traseu care a măsurat 130 ki- \ 
; lometri, cuprinzînd principalele / 
) stațiuni balneo-turistioe de pe li- ’ 
i total (Mamaia, Eforie-Nord, l 
1 Eforie-Sud, Neptun, Jupiter, Ve- ' 
i nus) s-a desfășurat prima ediție 1 

a „Raliului eleganței”, competi- i 
ț ție automobilistică de regulari- > 
i late, îndemânare și frumusețe, l 
’ organizată de „Automobil Clubul . 
i Român" și tirana italiană „Euro- ț 
[ pa turistică". Raliul a cuprins i 
1 următoarele probe : regularitate ' 
l pe traseul amintit, o probă de 
’ slalom, viteză 400 metri, o probă / 
ț de peronare și parcare, eleganța 1 
4 mașinii și a însoțitoarei. Da i 
1 start s-au aliniat 32 echipaje din ' 
i 9 țări : Anglia, Austria, R. S. )

Cehoslovacă, S.U.A., Franța, ( 
I Italia, R. F. a Germaniei, Iugo 1 
4 slavia și România. Toate auto- l 
1 mobilele au încheiat cu succes 
i probele stabilite. Cele mai mult" ) 

puncte a acumulat echipa Fran- i 
\ ței. ciștigătorul raliului fiind ’ 
4 Gerard Durand. Organizatorii l 

> ne-au informat că au în vedere , 
l permanentizarea acestei compe- ) 
■’ tiții in timpul sezonului estival i 
1 pe litoral, lansind de pe acum. ' 
i pentru viitoarea ediție, invitații \ 
' unor firme producătoare de au- / 

tomobile cu renume. 1

în acest an, activitatea 
cidistă internă ca și com
portarea unor alergători in 
competițiile internaționale 
au demonstrat că, deși nu 
merge „ca pe roate", ciclis
mul nostru a făcut unele 
progrese îmbucurătoare. Ce 
este de remarcat mai întîi ? 
Faptul că sezonul 1970 a 
început și s-a desfășurat 
sub foarte bune auspicii, că 
numărul și, în special, va
loarea competițiilor au fost 
oricum în creștere, că ac
tivitatea competițională a 
cuprins deopotrivă centre 
de tradiție ciclistă ca și 
centre noi, unde ciclismul 
începe să se impună tot 
mai piuit. Forul federal, an
trenorii cluburilor care se 
ocupă de ciclism s-au con
vins, în sfirșit, de inutilita
tea parcurgerii la nesfîrșit 
a sute, a mii de kilometri 
pe șosele, la antrenamente 
de paradă, unde principa
lul consta in... trecerea 
timpului și străbaterea dru
mului. Desigur, astfel de 
antrenamente — pe care 
teoretic nimeni nu le ac
ceptă... — nu puteau să nu 
aibă urmări în cursele 
propriu-zise. Acum sînt pre
ferate tot mai mult pregă
tirile în condiții de con
curs.

Specialiștii federației re
marcă faptul că regularita
tea competițiilor a deter
minat creșterea combativi
tății. a dus la sporirea po
tențialului cicliștilor noștri.

Dar chiar și în condițiile 
unui bogat program com- 
petițional, unii alergători 
— îi avem in vedere și pe 
componenții loturilor națio
nale — sînt încă tributari 
lipsei de inițiativă, rămin 
intr-o prelungă așteptare, 
de multe ori... din start 
pină la sosire. Caz autentic

lucrurile unii membri ai 
conducerii F.R.C. în zilele 
următoare aveam să ve
dem că intre concurențl 
există diferențe de formă 
și pregătire, că numai de
lăsarea și plictisul mani
festat de unii dintre aler
gătorii noștri fruntași (și 
exemplul lor a fost repede

dividual, renunțîndu-se pen
tru un timp la acele cla
samente pe echipe, care de 
mai mulți ani au generat 
speculații tactice dintre 
cele mai compromise, sto- 
pînd elanul multor alergă
tori.

într-o discuție cu secreta
rul general al F.R.C., prof.

a la încheierea sezonului 

de CICLISM

O roată merge bine...
și foarte recent — etapa 
a doua din „Cupa Voința" : 
la start s-au aliniat 67 de 
cicliști, pentru ca la sosire 
plutonul sâ se prezinte a- 
proape intact, 64 fiind cro
nometrați în același timp. 
Firește, in asemenea situa
ții nu este vorba de o „e- 
galizare a valorilor", de o 
„creștere a nivelului de 
pregătire" la marea majori
tate a cicliștilor noștri — 
cum au încercat să explice

și pe loc adoptat de cicliș
tii mai tineri) au scăzut 
spectaculozitatea întrecerii, 
au dus la realizarea unei 
medii orare sub cea 
pe care o recomandau 
condițiile concrete (starea 
soselei. temperatura, dis
tanța scurtă) din etapa res
pectivă. Poate că în sezo
nul viitor se va încetățeni 
obiceiul de a se organiza 
cit mai des întreceri ciclis
te numai cu clasament in-

A. Balaș, acesta ne anunța 
faptul, foarte îmbucurător 
de altfel, că în acest an 
cursele pentru juniori au 
reliefat o serie de talente, 
tineri dotați cu calități fizi
ce excepționale. Prezența 
acestora însă doar în com
petițiile potrivite vîrstei 
și experienței lor a fost la 
început greu admisă de 
unii antrenori, care — dor
nici de spectaculos sau 
greșit orientați cu privire la

promovarea juniorilor — 
susțineau acceptarea junio
rilor în cursele pentru se
niori, cu etape multe și pe 
distanțe lungi. Evident, su
prasolicitarea tinerilor a- 
lergători dăunează afirmă
rii lor ulterioare ; exemple 
din trecutul nu prea înde
părtat sînt edificatoare.

Actualul sezon lansează 
primele biciclete de semi- 
curse românești ! Iată, in
tr-adevăr, o veste așteptată 
de multă vreme. Seria de 
debut a unor astfel de bi
ciclete — extrem de nece
sare nu numai ciclismului 
de performanță, ci și ama
torilor de cicloturism — va 
fi, sperăm, urmată imediat 
de o producție curentă, ast
fel ca la anul semicursiera 
românească să apară frec
vent in competițiile popu
lare de ciclism și chiar în 
întrecerile oficiale ale ju
niorilor. Intenția F.R.C. 
este de a achiziționa în to
talitate primele biciclete 
de semicurse și a le repar
tiza unor centre de juniori 
cu bogată activitate. Fiind, 
credem. în asentimentul ti
nerilor iubitori ai ciclismu
lui. felicităm pe realizatorii 
noii biciclete românești (co
lectivul fabricii din Zăr- 
nești) și sperăm că vom 
fi în măsură să anunțăm 
cit de curînd apariția unor 
astfel de biciclete în maga
zinele din toată țara.

I. DUMITRIU

„INTREPID", VELIERUL AME
RICAN DE 12 M, va apăra „Cupa 
America" (deținută de S.U.A.) in 
septembrie la New Port contra 
iahtului australian „Gretel II", ciști
gătorul recentelor curse de califica
re. „Intrepid" a repurtat a 5-a vic
torie asupra contracandidatului său 
„Valiant", pe care l-a distanțat cu 
2’34” în regata de 24,3 mile (circa 
47 km) desfășurată la New Port 
(Rhode Island).

CAMPIONUL OLIMPIC KIPCHO- 
GE KEINO (KENYA) a obținut o 
dublă victorie in campionatele de 
atletism ale Africii răsăritene. Keino 
a ciștigat proba de 1 500 m in 3’39’’ 
2/10 și a terminat pe primul loc la 
5 000 m cu timpul de 14’05’’4/10.

DUPĂ 5 ETAPE, ÎN CAMPIONA
TUL FRANCEZ DE FOTBAL con
duce echipa F. C. Nantes cu 8 punc
te, urmată de Rennes 7 puncte, 
Ol. Marseille 6 puncte. Rezultate din 
etapa a 5-a : Nancy—Sochaux 2—1 ; 
Ajaccio—Nantes 2—1 ; Nîmes—Lyon 
1—1 ; Sedan—Valenciennes 0—1 ; An
gers—Angouleme 1—4 ; Strasbourg- 
Reims 2—0 ; Nice—Rennes 0—1 ; 
Bordeaux—Bastia 2—0.

LA KARLOVAȚ (Iugoslavia) «-a 
desfășurat una din etapele „Cupei 
Dunării" la motocros. Pe echipe, 
locul întîi a fost ocupat de U.R.S.S., 
urmată de ROMANIA, Bulgaria, Un
garia, Iugoslavia și Austria. La indi
vidual, pe primele două locuri s-au 
clasat concurenții sovietici Jeopar
dize și Moiseev.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS de la South Orange (New 
Jersey), australianul Rod Laver l-a 
eliminat cu 6—3, 8—6, 6—3 pe jucă
torul sovietic Alexandr Metreveli.

55 000 DE SPECTATORI au asistat 
la finala Cupei R. F. a Germaniei 
la fotbal, între echipele Kickers 
Offenbach și F. C. Koln. Trofeul a 
revenit echipei din Offenbach, învin
gătoare cu scorul de 2—1.

PRIMA EDIȚIE A CUPEI „VASCO 
VALERIO" LA TENIS (competiție 
rezervată juniorilor și desfășurată la 
Verona) a revenit echipei Spaniei, 
care a dispus în finală cu 4—1 de 
selecționata Franței. Echipa Româ
niei a ocupat locul 5, întrecînd in ul
tima zi cu 3—2 selecționata secundă 
a Italiei.

MOTOCICLISTUL AUSTRALIAN 
JAMES TERRENCE (23 ani) s-a 
accidentat mortal, în timp ce se an
trena in vederea unei curse interna
ționale ce urma să aibă loc în insu
la Corfu.

CONGRESUL FEDERAȚIEI IN
TERNAȚIONALE DE ATLETISM 
(I.A.A.F.) se va ține la Stockholm și 
va lua in discuție, intre altele, pro
punerea de a se interzice reclama 
comercială prin intermediul echipa
mentului sportiv.

IN ETAPA DE SIMBATA A CAM
PIONATULUI ENGLEZ DE FOT
BAL s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Burnley—Leeds 0—3 ; 
Chelsea—Arsenal 2—1 ; Everton- 
Manchester City 0—1 ; Huddersfield— 
Derby 0—0 ; Manchester United— 
West Ham United 1—1 ; Newcastle— 
Blackpool 1—2 ; Nottingham—Wol
verhampton 4—1 ; Southampton—Ip
swich 1—0 ; Stoke—Crystal Palace 
0—0 ; Tottenham—Coventry 1—0 ; 
W. B. Albion—Liverpool 1—1. în cla
sament conduce echipa Leeds cu 10 
puncte.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ÎNOT DESFĂȘURAT LA TOKIO, 
echipa masculină a S.U.A. la ștafeta 
4X200 m a stabilit un NOU RECORD 
MONDIAL cu timpul de 7’48”. Ve
chiul record, deținut de echipa Aus
traliei, era de 7’50”8/10. Echipa S.U.A. 
era alcătuită din următorii înotători : 
John Kinsella, Tom McBrin, Gary 
Hall, Mark Lambert.

FOSTUL CAMPION MONDIAL 
DE BOX la categoria ușoară. Ga
briel „Flash" Elorde, l-a învins prin 

- K.O. tehnic în rundul 5 pe mexica- 
1 nul Chico Andrade, într-o gală pro

gramată la Manila.

PESTE 60 000 DE SPECTATORI 
au asistat pe stadionul Național 
din Tokio la meciul de fotbal dintre 
echipa portugheză Benfica Lisabona 
și reprezentativa Japoniei. Victoria 
a revenit formației portugheze cu 
scorul de 4—1 (3—1). Toate cele 4 
goluri ale oaspeților au fost înscrise 
de Eusebio, in minutele 12, 16, 20 și 71. 
Pentru gazde a marcat Kamamoto. 
Acesta a fost al doilea joc în Japonia 
al echipei portugheze. în primul 
meci, Benfica învinsese cu 3—0 (la 
Kobe) o selecționată japoneză.



viața internațională
INTENSIFICAREA 
OPERAȚIUNILOR 

FORȚELOR 
PATRIOTICE

• Vietnamul de sud
SAIGON 30 (Agerpres) — Coman

damentul american din Saigon a a- 
nunțat intensificarea, în noaptea de 
sîmbătă spre duminică, a operațiuni
lor forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud pe întregul teritoriu al țării. 
Puternice tiruri de artilerie s-au con
centrat asupra unui număr de peste 
30 obiective militare, provocînd im
portante pierderi materiale și nume
roase victime în rîndul trupelor ame
ricane și saigoneze. Atacurile forțe
lor patriotice au fost apreciate la Sai
gon drept cele mai puternice din ul
timele luni. Pe de altă pante, artile
ria antiaeriană a patrioților a dobo- 
rît încă două elicoptere americane în 
apropiere de Hue. Șase militari a- 
mericani aflați la bordul aparatelor 
respective au fost uciși și alți 12 ati 
fost răniți.

• Cambodgia
PNOM PENH 30 (Agerpres) — Po

trivit ultimelor știri transmise din 
Cambodgia de corespondenții agen
țiilor de presă, forțele de rezistență 
populară au lansat sîmbătă noaptea 
și duminică dimineața noi atacuri a- 
supra fortificațiilor deținute de tru
pele regimului Lon Noi la Moat Kra- 
sas Krao, localitate situată la 10 ki
lometri sud-est de Pnom Penh.

Pe de altă parte, în ultimele 24 de 
ore, au fost semnalate lupte între 
forțele patriotice și unitățile milita
re inamice în districtul Srang, la 48 
kilometri de capitala khmeră, precum 
și în sectoarele Ton Le Bet și Siem 
Reap.

VENEZUELA

Modificarea 
legislației 
electorale

CARACAS 30 (Agerpres) — Came
ra Deputaților a Congresului vene- 
zuelean a adoptat o serie de modifi
cări ale legislației electorale a țării. 
Se schimbă astfel sistemul de vot, 
se reduce numărul deputaților, se a- 
oordă drept de vot cetățenilor străini 
care trăiesc în Venezuela de peste 
cinci ani. Potrivit noilor prevederi, în 
congresul venezuelean vor fi repre
zentate numai principalele partide 
politice, în timp ce grupările mai 
mici vor avea un deputat comun.

Deputății din partea Mișcării elec
torale populare, a Uniunii republican
democratice, a Partidului Comunist 
și cei ai altor grupări de opoziție 
s-au abținut de la vot și și-au expri
mat dezacordul față de adoptarea mo
dificărilor la legislația electorală.

ADDIS ABEBA

Dezbaterile 
reuniunii 

0. U. A.
ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 

Participanții la reuniunea Consiliului 
ministerial al O.U.A. de la Addis 
Abeba au luat sîmbătă în dezbatere 
un proiect de rezoluție care „con
damnă fără echivoc" orice fel de vin- 
zare de arme către Republica Sud- 
Africană. Proiectul de rezoluție, pre
zentat de delegațiile Kenyei, Tanza
niei și Zambiei, cere să se întreprindă 
demersuri pe lingă guvernele 
implicate în vînzările de arme către 
Republica Sud-Africană pentru ca a- 
cestea să se abțină de la un aseme
nea „act ilegal".

Totodată, consiliul ministerial a 
adoptat aseară o rezoluție prin care 
se condamnă țările membre ale 
N.A.T.O. ce continuă să sprijine Por
tugalia in politica colonialistă dusă 
de aceasta în Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau. Rezoluția exprimă, 
Pe de altă parte, ferma opoziție a 
Consiliului ministerial al O.U.A. față 
de orice guvern rhodesian care nu a- 
plică principiul majorității africane, 
condamnind, totodată, Africa de Sud 
și Portugalia pentru nerespectarea 
recomandărilor Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind sancțiunile 
economice împotriva Rhodesiei. Con
siliul ministerial cere Consiliului de 
Securitate să asigure aplicarea strictă 
a sancțiunilor economice împotriva 
Rhodesiei de către toate țările.

GENEVA 30 (Agerpres) — La Ge
neva urmează să se deschidă luni cel 
de al 30-lea Congres internațional de 
științe farmaceutice a cărui temă 
principală de discuție va fi problema 
substanțelor halucinogene. In același 
timp, se vor desfășura și lucrările A- 
dunării generale a Federației inter
naționale farmaceutice (F.I.F.).

Intr-o declarație făcută presei, pro
fesorul K. Steiger, președintele sec
ției științifice a F.I.F., a afirmat că 
scopul principal al lucrărilor celor 
două organisme internaționale este de 
a avertiza asupra pericolului folosirii 
halucinogenelor.

O secție specializată a congresului 
va studia problema abuzului de me
dicamente. In legătură cu aceasta, par- 
ticipanții la congres au subliniat că 
abuzul de anumite medicamente duce 
necondiționat la adevărate intoxicații, 
după cum folosirea halucinogenelor 
determină o totală dependență a 
persoanei de aceste substanțe.

Evoluție pozitivă a relațiilor 
de prietenie și colaborare 

româno-congoleze
(Urmare din pag. I)

rea deplină a independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne ale altor state, ega
lității în drepturi, avantajului re
ciproc, asigurării dreptului sacru al 
fiecărui popor de a decide singur 
propria soartă, conform aspirațiilor 
sale. Promovarea acestor principii 
reclamă excluderea forței sau ame
nințării cu forța, a presiunilor de 
orice natură In relațiile dintre state, 
rezolvarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase pentru asigurarea 
păcii și securității.

Subliniind solidaritatea cu lupta 
tinerelor state pentru consolidarea 
independenței naționale, împotriva 
colonialismului și neocoionialismu- 
lui, pentru progres social și econo
mic, cele două părți au relevat im
portanța dezvoltării de sine stătă
toare a tinerelor state, prin valorifi
carea deplină și eficientă a resurse
lor materiale de care dispun, pe baza 
forțelor proprii și a extinderii coope
rării internaționale In mod echita
bil, pornindu-se de la ideea că li
chidarea decalajului eoonomic dintre 
state prezintă o deosebită importan
ță pentru progresul umanității și pa
cea generală.

Referindu-se la evenimentele din 
Africa, cele două părți și-au expri
mat solidaritatea cu lupta de elibe
rare națională a popoarelor din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau, Na
mibia și alte teritorii dependente, 
au denunțat colonialismul și politica 
de discriminare rasială din Republi
ca Sud-Africană și Rhodesia, care 
constituie o primejdie la adresa pă
cii. Părțile s-au pronunțat pentru 
transpunerea In viață a Declarației și 
rezoluțiilor cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
pericolele care amenință pacea lu
mii, cele două părți s-au pronunțat 
pentru încetarea războiului din Viet
nam și reglementarea conflictului 
din Indochina, pe baza acordurilor

de la Geneva. Referitor la situația 
din Orientul Apropiat, cei doi preșe
dinți au subliniat necesitatea regle
mentării pașnice a conflictului pe 
baza rezoluției Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967.

înfăptuirea securității europene, 
au apreciat cei doi președinți, este 
un factor de seamă care poate con
tribui la pacea și cooperarea inter
națională. Ei au subliniat în mod 
deosebit necesitatea unor măsuri con
crete menite să realizeze dezarmarea 
generală și în primul rind, dezarma
rea nucleară. /

Vizita în țara noastră a președinte
lui Mobutu, a relevat încă o dată 
rodnicia contactelor directe dintre 
conducătorii de state pentru dezvol
tarea cooperării între țări și popoare. 
Salutînd rezultatele acestei vizite, 
opinia publică din țara noastră con
sideră că ea va contribui la dezvol
tarea relațiilor româno-congoleze, la 
întărirea solidarității dintre cele 
două popoare, dintre România și 
țările africane în curs de dezvoltare, 
servind totodată la promovarea păcii 
și Înțelegerii internaționale.

Demonstrație la 
Londra pentru eli
berarea deținuților 
politici din Repu
blica Sud-Africană
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Turiști francezi
O STATISTICĂ 
ACUZATOARE

Este fascinant să 
contempli pe aeropor
tul parizian Le Bourget 
venirea avioanelor din 
patrie, aceste uridșe 
păsări argintii care au 
decolat de la București 
sau de la Constanța și 
poartă incă pe aripile 
lor aerul de acasă. 
Sint avioane ale curse
lor permanente care 
sosesc in capitala 
Franței de patru ori pe 
săptămină, și mai sint 
„charterele" oare rea
duc acasă numeroșii 
turiști francezi ce și-au 
petrecut vacanța in 
țara noastră. Numai 
cine a avut prilejul 
să-i asculte pe străini 
dincolo de hotarele ță
rii, vorbind despre 
România, înțelege sen
timentele de emoție și 
mindrie care te în
cearcă atunci cind 
oameni care abia ți-au 
cunoscut patria iți 
vorbesc despre ea. 
Pe bună dreptate se 
spune că turismul, ca 
o nouă formă de cu
noaștere și de comu
nicare intre 
desființează 
dintre 
pleacă 
pentru prima oară și 
nu își ' "
tile provocate de dis
tanță, de cunoașterea 
sumară a lumii in care 
vor descinde, de pre
supusele dificultăți de 
comunicare. Trebuie 
insă să-i asculți la 
întoarcere, atunci cind 
revin acolo de unde au 
plecat, cind te privesc 
cu fețe strălucind de 
bronzul litoralului nos
tru, de prospețimea 
descoperirilor făcute, 
de incintarea unei 
canțe de neuitat.

„Aveți o țară 
rară frumusețe și

popor minunat* 
Cloutier, Lyon).

„M-am simțit in 
România ca in mijlo
cul 
milii. 
cită lume 
franceza !“ 
Rambal, Paris).

„O vacanță de neui
tat, care va trebui re
petată* (Felix Appia, 
Marsilia).

„Am străbătut Ro
mânia In lung și in 
lat. Curiozitatea de a 
vă cunoaște a fost 
pentru mine mai pu
ternică decit nevoia de 
odihnă. Am colindat 
și prin regiunile care 
au fost lovite de catas
trofalele inundații din 
primăvară. Și dacă 
n-aș fi văzut la tele
viziunea noastră fil
mele turnate 
în acele locuri, 
fi fost greu să 
în proporțiile nenoro
cirii, atît de repede s-a 
refăcut totul. Doar 
dungile negre de pe zi
durile caselor, aproape 
de acoperiș, arată cit 
de mari au fost apele. 
Sint mulțumit. Mă voi 
întoarce prin locurile 
voastre !". (Benoit Le- 
bon, Lille).

Am stat de vorbă cu 
încă mulți dintre fran
cezii care se întorceau 
de la noi. Majoritatea 
erau familiști, 
minanta 
lor est» 
bucuria 
unei lumi 
generoase 
șl in ospitalitatea 
Dar, pentru a elimina 
orice nuanță de su
biectivism, voi repro
duce citeva din apre
cierile cotidianului 
„LES DEPECHES" din 
Dijon. „Pretutindeni 
în România, de la țăr
mul Mării Negre și

Do-
impresiilor 
satisfacția, 

descoperirii 
deosebit de 
in prietenia 

ei.

pînă la minăstirile Bu
covinei, întîlnești nu
mai prieteni", scrie 
cotidianul. „Ca un co
vor fermecat se aștern 
in fața privitorului 
frumusețile acestei 
țări" — menționează 
apoi autorul, descriind 
pe larg construcțiile 
noi ale litoralului ro
mânesc, inegalabilele 
comori de artă laică și 
religioasă tezaurizate 
de satele și de minăs
tirile din nordul Mol
dovei. „Românii, po
por latin, sint plini de 
franchețe și spontanei
tate, scrie la rîndul său 
„LE PARISIEN - - 
BERE". România, 
numită pentru 
pitalitatea ei, 
țara florilor și 
soarelui". Revista 
PELERIN DU 
SIECLE" descria Ro
mânia într-unul 
ultimele sale numere 
ca pe. o țari în pli
nă expansiune turis
tică. „O evoluție din
tre cele mai rapide și 
mai solide : O sută de 
mii de turiști în 1960 ; 
1.201.000 in 1967 ; 
1.839.000 în 1969... To
tul lasă să se prevadă 
că cifra aceasta va 
continua să crească 
la 2.300.000 în 1970 și 
la 4.000.000 in -----

Citatele de 
nu pot însă 
întru totul 
simplă a cuvintelor au
zite pe aeroportul 
Bourget, rostite de cei 
ce au petrecut în 
țara noastră o vacanță 
de neuitat. Și 
sentimentul de satis
facție pe care îl în
cerci ascultîndu-i nu 
poate fi transmis în 
toată plenitudinea lui.

Din iunie 1968 pînă In 
Iunie 1969, in Republica 
Sud-Africană au fost 
pronunțate 166 de condam
nări la moarte : 7 din
cei condamnați sint albi, 
159 — negri. 84 din aceste 
sentințe au fost executate 
prin ștreang. Cifra repre
zintă aproximativ jumă
tate din totalul execuții
lor anunțate oficial în 
lume, în intervalul res
pectiv. Din 1911 (în 1910 
a fost constituită Uniunea 
Sud-Africană) pînă în 
1968, au fost aplicate In 
total 2 323 de sentințe de 
condamnare la moarte.

Din cei executați doar 85 
erau albi. In R.S.A. mai 
este in vigoare pedeapsa 
cu bătaia. In perioada la 
care se referă statistica 
(iunie 1968—iunie 1969), 
au fost „distribuite" 
25 933 de lovituri cu 
varga.

Aceste cifre oficiale, 
care reprezintă un necru
țător act de acuzare la a- 
dresa rasismului, în for
mele sale cele mai odi
oase, sint cuprinse în ra
portul Ministerului de 
Justiție sud-african, pre
zentat recent parlamen
tului.

DE PRETUTINDENI
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• ARBORE GIGANT
O comparație între grosimea unui om și trunchiul 

acestui baobab din savana Somaliei ne dă o ima
gine asupra diametrului unui asemenea copac. Se 
mai poate adăuga faptul că unii localnici trans
formă tulpinile baobabilor giganți in... spațiu lo
cativ.

• CIZME FOSFORESCENTE
O fabrică din R.F. a Germaniei a pus recent In 

vînzare cizme din cauciuc de un portocaliu strălu
citor, cu efect reflectant. Ele sînt destinate mai ales 
muncitorilor rutieri care lucrează in timpul nopții. 
Noua încălțăminte poate fi purtată și de pietonii 
care circulă noaptea pe drumuri publice, aceștia 
putînd fi zăriți de departe și ocoliți la vreme, pen
tru evitarea accidentelor.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A MALAYEZIEI
Poporul malayezian sărbăto

rește astăzi împlinirea a 13 ani 
de la cucerirea independenței. 
„Țară a hevei și a cositorului", 
Malayezia a parcurs în acest 
răstimp un drum anevoios, mar
cat de eforturi intense pentru 
lichidarea stării de înapoiere 
moștenite de la colonialism. Ca 
o primă preocupare s-a impus 
în acești ani problema diversi
ficării economiei, valorificării 
bogatelor resurse ale țării. Con- 
tinuînd să sporească producția 
tradițională de cauciuc natural, 
care a atins nivelul de un milion 
tone în 1969, ca și pe cea de co
sitor (70 000 tone), Malayezia a 
extins totodată exploatările de 
țiței, aur și bauxită. Planurile 
economice elaborate preconizea
ză crearea unor industrii noi, de 
prelucrare, modernizarea agri
culturii, construirea de drumuri 
și școli.

Dezvoltarea zonelor rurale

constituie unul din principalele 
capitole ale programului econo
mic al guvernului. în ultima 
perioadă au fost extinse consi
derabil suprafețele cultivate. 
Capătă extindere așezările ru
rale in cadrul cărora țăranii 
primesc subvenții pentru defri
șarea junglei și cultivarea de 
plante alimentare și tehnice, 
precum și pentru construirea de 
locuințe.

Animate de dorința de a dez
volta legături de prietenie și 
cooperare, în conformitate cu 
principiile coexistenței și res
pectului reciproc, al indepen
denței și suveranității, România 
și Malayezia au stabilit anul 
trecut relații diplomatice și au 
încheiat totodată un acord co
mercial. Cu prilejul Zilei na
ționale a Malayeziei, poporul 
român adresează poporului ma
layezian urări de prosperitate și 
pace.

• ENDOSCOPUL

Un' nou aparat care permite studierea vizuală și 
filmarea din interior a cavităților inaccesibile vede
rii directe a fost construit la Institutul de optică 
teoretică și aplicată din Paris. Endoscopul este sus- 
ceotibil de numeroase aplicații în domeniul medi
cinii și industriei și se bucură de o largă solicitare 
pe piețele Angliei, S.U.A., Japoniei etc.

• REZERVOR PETROLIER 
SUBACVATIC

Rezervoarele de petrol la sol sînt de la o vreme 
tot mai mult concurate de cele construite sub apă. 
Cel mai mare rezervor subacvatic a fost construit 
pentru sultanatul Dubay, situat în Golful Persic, și 
are înălțimea unei clădiri de 20 de etaje.

Ce probleme abordează noile tratative 
franco algeriene

ALGER 30 (Agerpres). — Noua 
rundă de negocieri economice dintre 
Franța și Algeria, care se desfășoară 
în capitala algeriană, este apreciată 
de observatori ca o etapă importantă 
în evoluția relațiilor dintre cele două 
țări.

In atenția celor două delegații în
trunite la Alger se află în primul 
rind posibilitățile de reglementare a 
diferendului în problema prețului pe
trolului algerian exportat. După cum 
se știe, guvernul Algeriei a hotărît

să majoreze prețul țițeiului pe care 11 
exportă, măsură ce afectează în spe
cial societățile franceze.

în cadrul negocierilor vor fi, tot
odată, abordate probleme referitoare 
la situația muncitorilor algerieni care 
lucrează în Franța, la acorda
rea de către statul algerian a 
unor indemnizații foștilor proprietari 
francezi ai întreprinderilor naționali
zate din Algeria și la reînnoirea acor
dului privind ajutorul pentru indus
trializare, furnizat Algeriei de Franța.

Aerotrenul de mare 
vitezâ, realizare a 
tehnicii franceze 
în transportul ur
ban și interurban, 
într-una din pro
bele efectuate în 
ultima vreme, pe 
primul tronson de 
„cale aeriană' de 
18 km, construit la 
nord de Orleans
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transmit:
Sesiunea Comitetului O.N.U. pentru folo

sirea pașnică a teritoriilor submarine situ
ate în afara limitelor jurisdicției naționale 
s-a încheiat la Palatul Națiunilor din Geneva. Comitetul 
a adoptat un document ce urmează a fi înaintat Adunării 
Generale a O.N.U., în care se exprimă îngrijorarea în 
legătură cu poluarea apelor mărilor și oceanelor și cu pe
ricolul pe care îl prezintă scufundarea de către Statele 
Unite în Oceanul Atlantic a unor cantități de gaze letale. 
Documentul adresează o chemare tuturor guvernelor pen
tru ca statele să se abțină de la folosirea teritoriilor sub
marine în scopul depozitării unor substanțe toxice care 
pot aduce prejudicii mediului marin.

Lucrările Conferinței internaționale pen
tru pregătirea de specialiști în domeniul 
calculatoarelor electronice și a fo!osir11 acestor 
mașini în scopuri educative, organizată din Inițiativa fe
derației internaționale pentru prelucrarea Informați1. •. 
s-au încheiat la Amsterdam. La conferință au part^_..at 
850 de savanți și specialiști din 49 de țări, între care șl 
România.

Organizația Mondială a Sănătății• făcu‘ 
apel la sporirea producției de vaccin antiholeric pentru a 
se putea face față actualelor epidemii semnalate în uneia 
țări și să se acumuleze stocuri pentru nevoile viitoare. 
După cum a declarat un purtător de cuvînt al O.M.S., epi
demia de holeră capătă proporții grave in Orientul Mij
lociu.

Peste 7 000 de persoane au wticipat u « 
demonstrație În orașul Los Angeles protestînd împotriva 
implicației militare americane în Indochina. In urma In
tervenției poliției, care a făcut uz de gaze lacrimogene, au 
avut loc grave incidente. Un demonstrant a fost ucis și 
alți 57 răniți.

Noi acțiuni de protest în Spania. Grevel* 
declarate în sprijinul unor revendicări salarlale de mun
citorii de la atelierele feroviare din Sevilla, de la fabri
cile din Barcelona și de la abatorul din Merida au con
tinuat toată săptămîna trecută. In bazinul minier din As- 
turia, muncitorii de la puțul de extracție „Llascaras" au 
intrat in grevă sîmbătă, protestînd împotriva concedierii 
unui tovarăș de muncă.

Cel de-al 8-lea Congres International Hegel 
și-a încheiat lucrările in capitala Republicii De
mocrate Germane. In centrul discuțiilor purtate 
la această manifestare, consacrată împlinirii a 
200 de ani de la nașterea marelui filozof german, 
s-au aflat probleme legate de însemnătatea ac
tuală a gindirii hegeliene, in special a principii
lor dialectice. f •

Lucrările Federației naționale a sindica
telor muncitorilor din industria minieră 
din Japonia au luat sfîr?il 13 Tokio. A fost adoptat 
noul program de acțiuni In vederea activizării mișcării 
pentru crearea unui front unic al mișcării sindica
le, ai intensificării luptei împotriva creșterii prețurilor 
și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.

Guvernul peruvian a preluat controlul 
asupra băncii particulare cu capital străin, în special ame
rican, „Banco Continental". Decretul Ministerului Econo
miei și Finanțelor prin care se reglementează noua func
ționare a băncii, arată că măsura a fost impusă de inte
resele naționale ale tării.

Vicepreședintele S.U.A. și-a încheiat vi
zita în Tailanda, Plecînd «Pr® Washington. O dată 
cu vizita în Tailanda, Spiro Agnew șl-a încheiat turneul 
său în sud-estul Asiei.

Ediția 1970 a tîrgului internațional de la 
Salonic s-a deschis sîmbătă seara în prezența vicepre
ședintelui Consiliului de Miniștri al Greciei, Styliano» 
Pattakos.

Frank Borman, comandantul misiunii 
,,Apollo 8°, care 8 efectuat primul zbor In jurul 
Lunii, este menționat ca fiind cel mai probabil candidat 
la postul de director al N.A.S.A. (Administrația națională 
a S.U.A. pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic). 
După cum s-a anunțat, actualul director, dr. Thomas Paine, 
va părăsi această funcție la 15 septembrie. Un alt can
didat potențial se pare că este dr. Low, figură impor
tantă a astronauticii americane. Se menționează, de ase
menea, numele cunoscutului constructor de rachete. 
Wernher von Braun.

In urma inundațiilor din regiunile sep
tentrionale ale Tailandei, produs« !n
timelor două săptămini, peste 100 de persoane și-au pierdut 
viața. Pierderile materiale se ridică la mai multe sute de 
mii de dolari.

Cele 39 de persoane și cei cinci membri 
ai echipajului avionului indian, p^bușit vineri 
după-amiază în jungla statului Assam, și-au pierdut 
viața in urma accidentului, s-a anunțat oficial in capitala 
Indiei. Epava avionului a fost găsită intr-o regiune situată 
la 150 km nord de orașul GauhatL

30 de saci cu hașiș au fost găsIti 13 bordul 
unui avion particular de tipul „Convalr". Avionul a 
fost reținut pe aeroportul Heraklion din Insula Creta 
(Grecia), unde aterizase pentru a se alimenta. 
Autoritățile grecești au ordonat confiscarea drogului, 
precum și arestarea celor șase persoane aflate la bordul 
avionului.

Forările efectuate de societatea
Engineering" în vederea descoperirii unor

„Boyle
zăcăminte

de petrol In deșertul Libiei au dat la iveală un poten
țial mult mai valoros și anume apa. Noile resurse de apă 
se află într-un vast bazin subteran de aproximativ 1 000 
mile pătrate, care se intinde probabil pînă în Egipt
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