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Ancheta „Scînteii" cum urmăresc centralele

industriale sarcinile de export?

CALITATE, PUNCTUALITATE,
COMPETITIVITATE-IMPERATIVE
ALE COMERȚULUI EXTERIOR
d_'. de an, exportul de 

dist riale românești s-a 
e șidin 

UItoe 

eh cp

produse in
definit ca o 

economică deosebit de activă 
ce în ce mai eficientă, avînd 
și un rol bine determinate în 
d dezvoltării susținute a tu
nurilor productive. Așa cum 
iscat, conducerea partidului 
t în repetate rînduri, în mo- 

-t_ „ai liotărît, importanța excep- 
tioti'-' .â, pentru întreg mersul înainte 
al economiei naționale, a realizării 
planului de export. Pe anul în curs 
planul de stat prevede un ritm mult 
mai accentuat de creștere a exportu
rilor — de 17,1 la sută — comparativ 
cu cel al importurilor — de 6,2 la 
sută. Evident, este vorba de o sarcină 
mobilizatoare, cu multiple rezonante 
economice, a cărei înfăptuire implică, 
după cum s-a subliniat la plenara 
C.C. al P.C.R. din 10—13 decembrie 
1969, realizarea și livrarea ritmică a 
fondului de marfă destinat pieței ex
terne. asimilarea și fabricarea de sor
timente noi de produse, superioare 
calitativ și competitive în confrun
tarea cu produsele străine.

Cum se realizează aceste dezide
rate majore, de permanentă actuali
tate, ale comerțului nostru exterior 7 
Privind lucrurile din perspectiva ce
lor opt luni care au trecut din acest 
an, ancheta întreprinsă în unități din 
Capitală, din Bacău, Satu-Mare și 
din alte județe ale țării ne-a permis 
să desprindem concluzia că nume
roase colective au reușit să-și coor
doneze judicios eforturile din pri
mele luni ale anului, intervenind 
prompt, prin măsuri eficiente, pentru 
asignarea tuturor condițiilor de re
alizare exemplară, în ritmul prevă
zut, a planului de 
tul de exploatare 
a lemnului Bacău 
trial de petrochimie din Borzești au 
depășit prevederile planului de ex
port, pe opt luni, cu circa 12 mili- 
- '.ne fel valută. Din discuția cu ing. 
Moan Croitoru, director general al 
C.E.I.L. din Bacău, și ing. Petru 
Bunea, directorul general al grupu
lui industrial din Borzești, a reieșit 
că rezultatele nu s-au obținut, fireș
te, de la sine sau fără eforturi. Au 
fost situații cind. de pildă, lipseau 
la un moment dat contractele cu 
beneficiari externi. Fără a se aștepta 
o rezolvare de la sine a acestei pro
bleme. s-a luat legătura cu întreprin
derile de comerț exterior și. prin ta
tonări repetate, prin demersuri insis
tente, prin efectuarea în comun a 
unor prospectări ale pieței externe, 
într-un cuvînt, printr-o atitudine ac
tivă, s-a ajuns să se asigure nu nu
mai acoperirea cu contracte a între
gii producții de export, ci și supli
mentarea cererilor. Cu aceeași 
promptitudine au intervenit comi
tetele de direcție ale întreprinderilor, 
consiliile de administrație ale centra
lei și grupului pentru punerea la 
punct a unor neajunsuri care au apă
rut în relațiile de colaborare cu alte 
unități, în aprovizionarea cu mate
riale. în asigurarea unor performante 
tehnico-funcționale ridicate ale pro
duselor.

alte coordonate, dar de aceeași

export. Combina
și industrializare 
și grupul indus-

Corespondenții „Sclnteil"
transmit i

BORZEȘTI : La uzina de cau
ciuc sintetic din cadrul Grupu
lui industrial petrochimic Bor- 
zești au fost încheiate, cu o 
lună înainte de termen, lucră
rile la o nouă instalație, cu o 
capacitate de 20 000 tone anual. 
Prin intrarea în funcțiune a noii 
instalații, capacitatea sectorului 
de fabricare a cauciucului va 
spori cu 40 la sută.

esență faptică, am putea relua 
o serie de alte exemple asemă
nătoare Intilnite la Fabrica de ma
șini unelte și agregate și uzina „23 
August” din București, la uzina 
„Unio“ din Satu-Mare, la grupul de 
uzine pentru fabricarea rulmenților. 
Concluzia generală ce se degajă din 
experiența acestor unități în privința 
realizării planului la export este 
clară ; acolo unde se acționează e- 
nergic. din timp și în deplină cu
noștință de cauză, unde se depune 
o muncă plină de inițiativă și răs
pundere, atit în întreprinderile pro
ducătoare, cit și in cele de comerț 
exterior, producția destinată expor
tului se realizează ritmic și la un 
înalt nivel calitativ, pe filiera furni- 
zor-beneficiar extern înregistrîndu-se 
un circuit continuu, respectîndu-se 
riguros obligațiile asumate prin con
tracte.

Cu toate succesele evidente, nu 
putem să nu ne oprim asupra unor 
deficiențe, cu o frecvență destul de 
mare în ultima vreme, care .au apă
rut și persistă în legătură cu înde
plinirea planului de export. Or. în re
lațiile comerciale externe nu pot fi 
admise incertitudinile și aproxima
țiile, erorile și neglijentele de orice 
pătură ar fi ele, mari sau mici, de 
fond sau de formă, ele însemnînd 
pierderea sau chiar îndepărtarea unor 
surse de valută.

Sintem in ultima treime a acestui 
ultim an al cincinalului și, în mod 
cu 
tea 
rie 
cat 
ale 
cu 
pentru acest al treilea trimestru al 
anului. Combinatul de piele și încăl
țăminte din Timișoara, Combinatul 
textil din Sighișoara și alte unități 
nu au contractat integral producția 
pentru export, că mașini și utilaje, 
produse chimice în valoare de zeci 
de milioane lei valută au încă o des
tinație incertă. Spunem că este vorba 
de o situație greu explicabilă. întru- 
cît in discuție sînt produse devenite 
tradiționale la export pentru indus
tria noastră, produse apreciate chiar 
și de către cei mai exigenți benefi
ciari. în Ioc să intervină prompt, așa 
cum era firesc. încă de anul trecut 
sau cel mai tirziu din primele luni 
ale acestui an pentru ca să cla
rifice posibilitățile de desfacere a 
mărfurilor, consiliile de administra
ție ale centralelor, conducerile uni
tăților de comerț exterior — și ne 
gindim în principal la întreprinde
rile „Românexport” și „Autotractor” 
— au transformat contractarea pro
ducției într-un obiectiv cu scadență 
mobilă, amînat spre sfîrșitul anului.

în mod firesc, se pune întfebarea : 
unde se localizează răspunderea pen
tru Situația creată în privința con
tractării producției de export ? Se 
știe că*, potrivit unei hotăriri a Con
siliului de Miniștri, la începutul a- 
cestui an centralele industriale, com
binatele și 'alte unități economice au 
primit sarcini de plan de export și 
răspund direct de valorificarea pro-

duselor lor pe piața externă, iar mul
te întreprinderi de comerț exterior 
au trecut în subordinea ministerelor 
economice. în lumina acestor regle
mentări precise și cfare, devine ab
solut necesar ca în cel mai scurt 
timp consiliile de administrație, con
ducerile întreprinderilor de comerț 
exterior să analizeze cu exigență fe
lul în care s-au achitat de obliga
țiile ce le-au revenit cei trimiși să 
prospecteze piața externă, să asigure 
contracte și să efectueze o măsurare 
exactă a aportului lor concret în a-

Viorel SALAGEAN 
Gheorghe BALTA

TIMIȘOARA : Uzina mecani
că din localitate a introdus în 
fabricație un nou tip de ma
cara hidraulică de 2,5 tone, care 
își găsește o largă utilizare In 
transportul mărfurilor, în ope
rațiuni de ridicat și transportat 
diverse materiale. A fost asi
milat. de asemenea, un nou tip 
de autostivuitor, cu o capacitate 
de 5 tobe.

(Continuare în pag. II-a)

BOTOȘANI : Colectivul uzi
nei de reparații din Botoșani a 
introdus în fabricație o nouă 
instalație pentru administrat 
îngrășăminte chimice în apa de 
irigații. Ins'talația este mobilă, 
ușor de dirijat și dă randa
ment sporit față de alte insta
lații similare.

Al 39-lea Congres internațional

de chimie industriala

totul inadmisibil și în majorita- 
cazurilor inexplicabil, într-o se- 
de întreprinderi nu s-a clarifi- 

unu! din elementele esențiale 
relațiilor de export : contractul 

beneficiarii externi. Aflăm că
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multor

EROII

CĂRȚILOR
NOASTRE

însemnări de Zaharia STANCU

care îi avem, 
deficitară. Se 
și uneori se 
apucate. Unii 
nu dintre cel
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să ne 
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?i lu- 
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cu un asemenea 
interesa multă
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principali, 
din ceea ce, 

cazuri,

Mă aflam cu ani in 
urmă la o întîlnire cu ci
titorii — întîlnire care 
avea loc într-o mare uzi
nă din București. Vorbi
sem aproape o oră despre 
problemele păcii și ale 
războiului, despre politica 
internă și externă a par
tidului nostru și-imi făcu
se plăcere să constat că 
sala supraîncărcată mă 
ascultase cu atenție. Dar, 
cu o tot atît de mare a- 
tenție, sala îi ascultase pe 
scriitorii oe mă însoțeau 
și care, perindindu-se pe 
la tribună, citiseră ver
suri, schițe, nuvele și chiar 
fragmente de roman. Din 
totul se vedea cu clarita
te că oamenii din sală 
(muncitori, tehnicieni, u- 
cenici) simt doritori să 
audă literatură și să-i 
vadă la față pe scriitori.

Cînd lecturile au luat 
sfîrșit era tirziu și pentru 
noi și pentru cei ce ne 
primiseră în mijlocul lor 
și ne ascultaseră. Am vrut 
să plecăm. Am fost Insă 
poftiți cu stăruință să nu 
ținem seamă nici de obo
seala noastră și nici de a 
lor și să măi rămînem. 
Unii cititori voiau să ne 
pună întrebări și să ne 
audă răspunsurile. în 
asemenea împrejurări este 
greu să dai îndărăt și nici 
nu este bine, așa că am 
mulțumit de poftire și am 
rămas pe loc. Ni s-au pus 
multe întrebări, unele mai 
interesante decit altele, 
însă întrebarea pe care au 
ridicat-o cei mai mulți 
suna așa : „De unde vă 
alegeți, pentru cărțile la 
care lucrați, eroii 7“ Unii 
dintre scriitori au răspuns 
dar, alții cu întîrziere și 
cu ezitări. Pe vremea a- 
oeea scriam lungul ro
man, pe care nu l-am 
terminat nici pînă acum. 
..Rădăcinile sînt amare”. 
Mi-a fost, deci, ușor să 
răsnund si cine sînt eroii 
mei 
mea 
Ușor le-a fost și 
ra. Citiseră lucrări scur
te, în versuri sau în 
proză, toate inspirate 
din viața partidului și 
a poporului nostru. S-a 
întîmplat atunci ceea ce 
avea să se repete mereu 
ori de cîte ori aveam în- 
tîlniri cu cititorii. Bucă
țile oele mai îndelung a- 
plaudate, care le mergeau 
ascultătorilor la inimă, 
erau tocmai acelea inspi
rate din actualitate.

De atunci a trecut mul
tă vreme. Numărul scrii
torilor noștri a crescut, ve
chilor cadre literare adău-

gtndu-li-se altele nod. Li
teratura noastră de toate 
genurile a făcut mari pași 
inainte. Apar astăzi mai 
multe volume de versuri 
și de proză ca acum cinci 
ani și nu puține din ele 
simt valoroase. Critica și 
istoria literară au Înregis
trat mari succese. Litera
tura dramatică nu se află 
mai prejos. Nu există as
tăzi un singur teatru în 
capitală sau în provincie 
cane să nu aibă însorise 
în repertoriul lor piese 
originale. Intre timp ori
zonturile noastre s-au 
lărgit, sursele de lnspira-

torii patriei noastre socia
liste și acest fapt s-a răs- 
frint asupra scrierilor. 
Alții, dintre cei tineri 
desigur, întîrzie prea mult 
în faza experiențelor ca
re în multe cazuri sint și 
rămjn sterile.

Pe adresa mea de acasă, 
ca si pe cea de la Uniu
nea Scriitorilor, nu există 
zi să nu-mi sosească scri
sori pline de aprecieri 
pozitive cu privire la fe
ricita dezvoltare a lite
raturii noastre, dar și de 
întrebări, dintre care cea 
mai arzătoare este tot cea 
veche : „De unde vă ale
geți. dumneavoastră, scri-

ție «-aiu îmbogățit, am 
renunțat la multe formu
le care constituiau piedici 
în calea noastră. Fără în
doială, problemele legate 
de munca și creația lite
rară sint extrem de gin
gașe și els trebuie să fie 
discutate cu răbdare și 
pricepere, rezolvate cu 
înțelegere, cu înțelepciune 
aș putea spune, 
în cele mai multe 
•-a și făcut.

La prima vedere 
poate, îndreptățiți 
declarăm mulțumiți, 
nu sîntem. Producția noas
tră literară, dacă o rapor
tăm la marele număr de 
scriitori pe 
este Încă 
serie puțin 
sarie și pe 
scriitori, și 
puțin înzestrați, au slăbit 
contantul cu realitățile de 
astăzi, au pierdut legătu
ra cu marile mase de oa
meni ai muncii, construc

itorii, eroii cărților la care 
lucrați 7“ Cititorii nu sint 
nemulțumiți de experien
țele pe care unii sau al
ții dintre scriitorii noștri 
le fac. Experiențe se fac 
în toate domeniile de ac
tivitate omenească. Știm 
că fără experiențe, fără 
căutări febrile, totul ar în
gheța și ar muri — inclu
siv arta, inclusiv litera
tura. Ei sint însă îngrijo
rați că nu întîlnesc încă, 
la ponderea cuvenită, în 
literatura bună, pe acei 
eroi mulțumită cărora în 
ultimii douăzeci și șase 
de ani țara și-a schimbat 
cu desăvîrșire înfățișarea, 
s-a înfrumusețat și s-a 
îmbogățit, a ieșit din ano
nimat, dacă putem spune 
astfel, și și-a căpătat în 
lume locul de cinste pe 
care îl merita.

Noi sîntem scriitori co
muniști'. Sub conducerea 
partidului nostru comunist 
poporul român constru
iește o viață nouă, o lu
me nouă. Noi sîntem che-

mați să sprijinim parti
dul nostru și poporul nos
tru prin scrierile noastre, 
prin înfățișarea realități
lor prezentului. Desigur, 
scrierea unor opere vala
bile, care să ne redea 
veridic transformările 
fundamentale prin care a 
trecut poporul nostru în 
ultimul sfert de veac, este 
o sarcină grea. Știu a- 
ceasta din truda 
tovarăși și prieteni și mai 
ales din 
trudă. Dar se pare că toc
mai în aceasta se află no
blețea și frumusețea mun
cii noastre.

Așa cum se știe, în pri
măvară vom sărbători 
împlinirea a cincizeci de 
ani de Ia întemeierea 
partidului nostru comu
nist. Acesta va fi un eve
niment de seamă nu nu
mai în istoria partidului 
nostru, dar și în istoria 
poporului nostru. Noi. 
scriitorii, cum vom întîm- 
pina această aniversare — 
care va trebui să fie stră
lucită 7 Cu ce cărți 7 Cu 
ce piese 7

Cu doi sau trei ani în 
urmă am stat îndelung de 
vorbă cu un 
străin. Nu era 
dar era un om 
credință care 
țările socialiste 
ropa pentru a se 
menta la fata locului. Din 
vorbă in vorbă, am ajuns 
să discutăm si despre lite
ratură. Brusc, omul mi-a 
spus : „Conducătorul par
tidului si statului dum
neavoastră are o biogra
fie foarte interesantă. 
La cincisprezece ani a 
intrat în mișcarea revo
luționară românească, la 
șaisprezece ani a fost a- 
restat, judecat și con
damnat la multi ani de 
închisoare. Astăzi, acest 
om conduce partidul dum
neavoastră comunist și 
statul dumneavoastră so
cialist și — după cîte se 
știe — își împlinește am
bele sarcini cu strălucire. 
Dumneavoastră, scriitorii 
comuniști din România 
socialistă, ați dat viață u- 
nui asemenea 
scrierile 
O carte 
erou ar 
lume».

„Nu, am spus, încă nu. 
dar vom încerca s-o fa
cem."

Și sînt sigur că, animați 
de idealul comun de a ne 
sluji patria și cultura so
cialistă, vom aduce în căr
țile noastre chipurile 
nobile ale eroilor anilor 
noștri de adinei frămîn- 
tări, de împliniri certe, 
spiritul epocii noastre.

jurnalist 
comunist, 
de bună- 
colindase 
din Eu- 

docu-
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La Invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
la începutul lunii octombrie 1970

președintele Republicii Orientale 
a Uruguayului, Jorge Pacheco 
Areco, va face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România.

• CONCURSUL Șl FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL „GEORGE 
ENESCU" • FILME DE SCURT 

METRAJ • SCENA

Convorbire cu acad. Cristofor SIMIONESCU

de organizare al congresului.

elemente conferă astăzi

Dinamo Bucureștirugbistic de ieri, Grivija roșie

ca temă esențială și se intitulează „CHIMIE ȘI PROGRES". In 
acest eveniment, ne-am adresat acad. prof. dr. CRISTOFOR SI- 
— președintele comitetului

Intre 7 și 11 septembrie a. c. se vor desfășura la București 
erările celui de-al 39-lea Congres internațional de chimie industrială. Orga
nizat de Consiliul Național al Cercetării Științifice, împreună cu o serie dc 
ministere (Industriei Chimice, Petrolului, Industriei Alimentare, Indus
triei Ușoare, Minelor și Geologiei, Invățămintului), cu Academia Republicii 
Socialiste România și în colaborare cu Societatea de chimic industrială, acest 
congres are 
legătură cu 
MIONESCU

— Ce 
o importanță deosebită chimiei 
aplicate, industriale în lume și 
la noi ?

— Se poate spune că nu există do
meniu al economiei moderne in care 
chimia să nu fie astăzi implicată, 
direct sau indirect. Chimizarea este 
una dintre cele mai importante di
recții ale progresului tehnico-eco- 
nomic contemporan, unul dintre fac
torii determinanți ai modernizării în
tregii economii. Disciplină de bază 
din domeniul științelor naturii, chimia 
înregistrează în momentul de față

A reînceput „raliul"

coniferelor ?
Indiscutabil, omul modern a ajuns să tînjească după 

un petecuț de iarbă, după tradiționalul „spațiu verde" 
din vecinătatea casei, ori după incintătoarea pădure, 
atit de căutată în excursiile de la sfirșit de săptămină. 
Este, de altminteri, profund explicabilă această che
mare interioară a orășeanului către calmul și recule
gerea pe oare le oferă colțul de natură in iureșul exis
tenței citadine. Perfect ! „Setea de vegetal" este pe 
deplin justificată. Dar iată că 
pasiunea devine, citeodată, 
devoratoare.

Duminica trecută, pe inse
rate, aflindu-mă la șosea, 
am văzut sute de autotu
risme intorcindu-se de la 
munte „împodobite" : evantaie

Așadar, dumnealui caută natura, o „îndrăgește", Iși 
umple plăminii cu oxigen și, inainte de a pleca spre 
casă, rupe o creangă, două, amintire pentru toată săp- 
tămina care urmează, că „doar nu s-o face gaură-n 
cer" și — adăugăm noi — nici in pădure. Deși, dac-ar 
deschide o carte de 
cutor ar descoperi că

PICĂTURA DE CERNEAIĂ

de crengi de brad în 
bot, peste faruri, peste numărul de înmatriculare 
(atenție, tovarăși de la circulație !), crengi prinse pe 
aripi, la parbriz, chiar brăduți intregi in portbagajul de 
deasupra (se anunță, curind, sărbătorile de iarnă 7). Au- 
tomobiliștii păreau mai degrabă antrenați Intr-un „ra
liu al coniferelor" decit intr-o simplă revenire la do
miciliu, după o zi de destindere, petrecută in aer liber, 
in mijlocul naturii. Probabil că, dacă i-ai fi oprit, 
intrebindu-i de ce distrug, cu condamnabilă seninătate, 
un bun care nu le aparține și pe care, in principiu, 
il îndrăgesc" (din fericire am intilnit și destule mașini 
„neimpodobite"), te-ai fi ales cu replici de genul :

— Lasă, dom’le, că nu se face gaură-n cer dintr-o 
singură creangă ruptă !

— Dar dacă fiecare ar proceda la fel ?
— Teorii dintr-astea ne făceau profesorii, la școală, 

cind vreunul din noi spărgea un geam... Fleacuri !

specialitate, dezinvoltul interlo- 
unei păduri ii trebuie, pen'.ru a 

crește, decenii întregi, 30—40 
de ani și — in cazul anumi
tor arbori — 80—100 de ani. 

Dacă îndrăgim spațiile ve
getale — adevărate oaze 
în asfaltul citadin — și le 
dorim cit mai numeroase și 

cum de dăm iama in altele, nu-

progrese apreciabile, în special pe li
nia intensificării aplicațiilor sale. în 
același timp, ea își dezvăluie însem
nătatea deosebită prin faptul că apa
re ca un teren al unor rezultate de 
vîrf, parte integrantă a revoluției 
tehnico-științifice contemporane. Nu
meroasele sale direcții de cercetare 
constituie tot atîtea terenuri fertile 
în descoperiri ; în structura atomilor 
și moleculelor, în domeniul sintezei 
macromoleculelor, în cinetica reacții
lor, in cataliza stereospecifică etc. Pe 
baza aplicațiilor chimiei, mai ales ale 
celei industriale, omenirea poate azi 
să prelucreze cele mai ieftine materii 
prime din natură (aer, apă, sare, pe
trol. cărbune, silicați) sau să trans
forme deșeuri industriale în substanțe 
utile (îngrășăminte chimice, mase 
plastice, coloranți, medicamente), in 
no' materii prime pentru industrie.

. Dacă astăzi asistăm la o 
puternică dezvoltare cantitativă și 
calitativă a industriei chimice ro
mânești, aceasta se datorește, în pri
mul rînd, justeței politicii econo
mice promovate de partidul și de 
statul nostru, orientată cu prioritate 
spre ramurile de producție modeme, 
între care chimia industrială ocupă 
un loc de prim ordin. Congresul al 
X-lea al partidului a subliniat încă 
o dată această orientare. Astfel, 
profilul, și așa deosebit de com
plex al industriei chimice, al rețelei 
științifice de specialitate din momen
tul de față, se va îmbogăți prin a- 
pariția. pe harta economică a țării, a 
peste 300 de noi capacități de pro
ducție cu specific chimic, care vor 
intra în funcțiune în perioada 1971-

Convorbire consemnatâ de 
Ion LAZĂR

(Continuare in pag. a Il-a)

SPORT
• FOTBAL : Etapa a ll-a 

a campionatului di
viziei naționale.

® RUGBI: Cele „patru 
mari" n-au arătat 
prea mult rugbi.

itr

TIR : Astăzi, la poli
gonul Tunari - Cam
pionatele europene 
de taiere.

Alte știri sportive din 
țară și de peste ho
tare.

(în pag. a Ill-a)

Premise favorabile
pentru extinderea relațiilor 
prietenești inter-europene

Convorbire cu Gilbert LONGDEN
președintele Comitetului de conducere al Centrului Marea Britanie — Euro

pa de Est.

Personalitate cunoscută a vieții politice din Marea Britanie, pre
ședintele Comitetului de conducere al Centrului Marea Britanie — Eu
ropa de Est, membru al Camerei Comunelor, dl. Gilbert Longden ne-a 
vizitat nu de mult (ara ca invitat al Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. înainte de a părăsi România, oaspetele bri
tanic a acordat un interviu ziarului „Scinteia“.

permanent protejate,
mai pentru că ni se par că nu sint ale nimănui sau că-i 
mai departe de casa, noastră ? Adică s-o fi aplicind și 
aici zicala egoismului inveterat, cu cămașa mai aproape 
de trup ? Să fie oare necesare sancțiuni mai drastice 
decit amenzile — uneori iluzoriile amenzi ! — prevă
zute prin diferite legi și decizii, dar. din păcate, neapli
cate decit cu inexplicabilă parcimonie de cei în drept 7 
Oare numai teama de sancțiune ar putea să-i facă pe 
cei cu „crenguța de brad" să aibă în vedere că se află 
in perimetrul unui spațiu social civilizat ? Sau este su
ficient apelul la propria noastră pasiune — ancestrală — 
pentru natură și frumos ? Rămine de văzut. Oricum, 
opinia generală poate influența, hotăritor, canalizarea 
pozitivă a „setei de vegetal".

Excelenței Sale
Domnului general EMILIO GARRASTAZU MEDICI

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei vă 
transmit Excelență, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului brazilian.

Mihai STOIAN NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Prima întrebare s-a referit la 
activitatea Centrului Marea Bri
tanie — Europa de Est, orga
nism pe care dl. Longden il 
conduce chiar de la înființare.

— Centrul Marea Britanie — Euro
pa de Est a fost inaugurat în urmă 
cu doi ani și jumătate. Comitetul de 
conducere al centrului include, pe 
lîngă președinte și cei doi vicepre
ședinți, un important număr de dis
tinse personalități reprezentînd lu
mea academică, partidele politice, 
sindicatele, oamenii de afaceri, presa 
etc. Ca instituție menită să serveas
că extinderii și multiplicării legătu
rilor dintre state cu sisteme social- 
politice diferite, centrul nostru are o 
organizare cuprinzătoare. Deși nu 
este o instituție guvernamentală, 
centrul primește un sprijin eficient 
din partea cabinetului și pot să afirm 
că recenta schimbare de guvern care

a avut loc la noi In țară nu va afec
ta cu nimic atitudinea existentă față 
de' această organizație.

îmi amintesc că nu cu mult înainta 
de inaugurarea Centrului, în Europa 
a produs o vie satisfacție aprobarea 
de către O.N.U. a unei rezoluții a 
„bunei vecinătăți”, inițiată de Româ
nia. Prin această rezoluție, țara dv. 
și statele coautoare chemau toate ță
rile din Europa să se apropie, să in
tensifice dialogul dintre ele și colabo
rarea reciprocă, să se cunoască mai 
bine. Este o bucurie și o plăcere pen
tru mine să afirm că, în scurta dar 
bogata sa activitate, Centrul nostru 
s-a inspirat întru totul din prevede
rile acestei rezoluții, străduindu-se să 
intensifice continuu schimbul de va-

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a III-a)
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actualitatea culturală
Concursul și Festivalul

internațional

„GEORGE ENESCU"
Oaspeți despre festival

DMITRI TZIGANOV (U.R.S.S.) 
— membru in juriul concursu
lui de vioară : „Mă socotesc un 
foarte vechi prieten al Festiva
lului „George Enescu", intrucit 
am avut ocazia să particip la 
prestigioasă manifestare încă de 
la prima sa ediție. Mă bucură 
entuziasmul stirnit pe plan in
ternațional in jurul acestui festi
val, care reunește aici, la Bucu
rești, adevărate forțe artistice 
din România și din întreaga 
lume. Am toată admirația pentru 
calitatea marii sărbători a mu
zicii românești”.

JWABUCH1 RYUTARO (Japo
nia) — membru în juriul con
cursului de vioară: „Mă simt 
onorat și fericit că am fost invi
tat ta Festivalul „George Enes- 
cu“. Prima mea impresie este 
că poporul acestei țări, publicul 
care asaltează sălile concursului, 
este foarte receptiv la frumu
sețile muzicii. Discuțiile despre 
muzică și intilnirile solemne cu 
muzica — așa cum este cea de 
la București — sint cit se poate 
de folositoare pentru orice muzi
cian conștient de puterea artei 
sunetelor".

CZIFFRA- 
un remarcabil interpret

Concertul simfonic de aseară — al 
doilea din cadrul actualei ediții a 
manifestărilor care se desfășoară sub 
semnul personalității enesciene — 
s-a deschis cu Simfonia I de Dimi- 
trie Cuclin. Scherzzo-ul acestei lucrări 
a fost distins, în 1913, cu Premiul de 
compoziție George Enescu, inițiat 
tocmai atunci de maestru ; valoarea 
sa este deci recunoscută de peste o 
jumătate de veac și autorul avea să-l 
adauge șt celelalte părți necesare în
chegării unui ciclu simfonic. Dimitrie 
Cuclin este o personalitate dintre cele 
mai complexe ale componisticii ro
mânești, preocupările sale imbrăți- 
șind și diferite alte domenii, ca 
poezia, filozofia. Concepția sa crea
toare, exprimată într-un sistem 
riguros, decurge din principiile dia
lectice ale simfonismului clasic și nu 
numai simfoniile ci și muzica de ca
meră și, prin extindere, celelalte ge
nuri abordate de prolificul compozi
tor ilustrează preceptele teoretice că
rora Cuclin le este fidel de la înce
puturile activității sale. Deși conce
pută în epoci diferite, pe parcursul a 
aproape două decenii, prima sa sim
fonie degajă sentimente unitare, re- 
levînd un stil elaborat, propriu în 
general întregii sale creații. Modul 
de expunere a temelor, de tratare a 
lor. claritatea planurilor, aderența Ia 
limbajul verificat de o îndelungată 
tradiție nu dezmint idealul estetic al 
artistului.

Solistul serii, pianistul Cziffra. face 
parte din galeria marilor interpreți 
contemporani, consacrat fiind de o 
strălucită activitate concertistlcă și 
de înregistrări ; „pe viu" publicul 
bucureștean îl ascultă pentru prima 
oară, într-o interpretare poetică 
și dinamică totodată a Concertului

de Grieg. Cziffra nu are în acest 
concert de tip romantic mijlocul de 
a-și dezvălui toate laturile persona
lității sale. Totuși, sensibilitatea cu 
care construiește fraza, delicatețea 
tușeului (in cantilenă ca și in pasaje 
de virtuozitate care sună aerian), 
agilitatea care nu lasă să se între
vadă nici o urmă de efort, aplombul 
ritmic aproape incisiv dar nicidecum 
brutal — iată citeva coordonate ale 
pianisticii sale. Concertul de Grieg 
a avut, în întregul său, o aură de 
reflexivitate, o tentă de reverie ; 
este o modalitate de a reconsidera 
unele lucrări romantice cărora li s-ar 
putea imputa — și execuții ca ale lui 
Cziffra dovedesc că pe nedrept — 
excesul dezechilibram de patos și 
grandilocvență. Prin aceasta, Cziffra 
este un interpret- modern, transmi- 
țîndu-ne o viziune actuală, accep
tată de concepția și sensibilitatea 
omului de azi, în opoziție cu exage
rările și diformările care nu apar
țin creației romantice în fond, ci ne
înțelegerii esenței acesteia. Orches
tra a contribuit din plin la crearea 
atmosferei, in consens cu solistul.

Piesa de virtuozitate orchestrală a 
fost celebrul Vals de Ravel, o de
monstrație componistică rafinată și 
viguroasă, cu jocuri ritmice, colo- 
ristice și dinamice capricioase, sedu
cătoare. Cîntînd cu vădită plăcere, 
artiștii instrumentiști ai Filarmonicii, 
și șeful de orchestră Mircea Basarab 
au reușit o frumoasă performanță, 
primită ca atare de public ; deosebi
tul succes al întregului concert con
tribuie la crearea atmosferei înalt 
artistice pe care o dorim festivalu
lui în ansamblul său.

FILME
DE SCURT 
METRAJ

Producții ale studiou
rilor „Al. Sahia" șl „A- 
nimafilm" :

Cinematograful Giuleștl: Film 
dedicat vizitei președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Franța; 
Pacea (10—13 IX), Cringași 
(7—9 IX) : Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele 
Timiș și Arad ; Patria : 23 Au
gust 1970 ; Luceafărul, Feroviar, 
Excelsior : Mari interpreți ai lu
mii la București (In programul 
viitor : Celula și cromozomii) ; 
București, Favorit: Copilul de 
la Modjokerto ; Lumina : Mari
nari de cursă lungă ; Grivița : 
Salutări din Ada Kaleh ; Înfră
țirea, Cotroceni : Orizont știin
țific nr. 6/1970; Dacia : Elemente 
de ergonomie; Unirea : întîi co
piii ; Lira : Un oraș își caută 
chipul ; Ferentari (7—9 IX), 
Cringași (10—13 IX) : 4 zile din- 
tr-un an; Ferentari (10—13 IX), 
Pacea (7—9 IX) : Oameni de 
seamă ai agriculturii românești. 
Seria a II-a : Melodia : Ziua 
marinei: Floreasca : Trimestrul 
IV; Volga: Geometrie dură; 
Viitorul : Africa. Note de drum; 
Aurora : Per pedes; Miorița : 
Prieteni de vatră veche; Arta : 
Convoiul; Vitan : Oamenii și a- 
pele; Modern : Mi-a spus o ve
cină; Flamura : Student la Iași; 
Drumul Sării : Băiatul și porum
belul; Cosmos : Boul și vițelul ; 
Rahova : Curiosul.

Producții ale studiou
rilor din alte țări:

Doina : Trei sute de ani de la 
nașterea lui Rembrandt; Bucegi: 
Coloriștii polonezi ; Gloria : Co
morile sudului indian; Moșilor : 
Ilustrate din Praga ; Popular : 
Așa arată Varșovia ; Munca : 
între atlas și oaze (Polonia) ; 
Flacăra : Pe gheață (U.R.S.S.).
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18,00 Deschiderea emisiunii • 
Microavanpremieră.

18,05 Ex-Terra "70. Retrospectivă 
filmată.

18.20 Diminețile șantierului. Re
portaj de la Șantierul național al 
tineretului : Hidrocentrala Lotru.

18,45 Panoramic științific.
19,15 Anunțuri-publicltate.
19.20 1001 de seri — emisiune 

pentru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Agenda politică de Ion Măr- 

glneanu.
20,00 Concursul șl Festivalul In

ternațional „George Enescu*. 
Transmisiune de la Opera Ro
mână din București.

în program : Preludiu simfonie 
de Ion Dumitrescu.

Regla șt coregrafia i Varii» Mar-
Soliști t Rodi ca Slmlon, Ion Tu- 

gearu.
„La piață* de Mlhall Jora.
Regia șl coregrafia : Tilde 

•eanu.
Soliști : Valentina Massini, 

tor Marcu, Coca Nenciu, 
Alexe, Mlhaela Crăclunescu, 
Căcluleanu, Ovldlu Vîlcu, Anatol 
Dumitrescu, Adrian Gheorghiu. 
Dirijor Constantin Petrovlci.

30,40 Roman foileton „Iluzii pier
dute" (VII) — ultimul episod. 
31,40 Teleglob : Brasilia — noua 
capitală. Film realizat de Eugen 
Pop și Ovldlu Drugă.

22,00 Concursul și Festivalul In
ternațional „George Enescu*. 
Transmisiune de la Sala mare a 
Palatului. Orchestra simfonică 
a Radloteleviziunli.

Solist : Henryk Szeryng. în pro
gram : Concertul în Re major 
pentru vioară și orchestră de 
Ludwig van Beethoven.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Rampa.
21,23 închiderea emisiunii.

CURIER
JUDEȚEAN

*

” NEAMȚ

AGENDA FESTIVALULUI
• Astăzi, In jurul orei 9, in 

cadrul primei etape a Concursu
lui Internațional „George Enes- 
cu“, vor fi prczcnți în fața ju
riilor violoniștii : Nicolas Fro- 
mageot (Franța), Silvia Marco- 
vici (România), Arnold Scherer 
(România), Barbara Gorzynska 
(Polonia), Tibor Laszlo (Iugo
slavia) Andrei Agoston (Româ
nia), in Sala Mică a Palatu
lui : pianiștii Arzu Aleskerov 
(U.R.S.S.), Enrique Perez de 
Guzman (Spania), Hedvig Sa- 
lanki (Ungaria), Margit Rahko- 
nen (Finlanda), Bernd Casper 
(R. D. Germană) vor evolua pe 
podiumul Ateneului Român ; in 
sala U.G.S.R. vor concura cîntă- 
rețil Antje Geiss (R. F. a Ger
maniei). Karin Eickstadt (R. D. 
Germană), Gh. Crăsnaru (Ro
mânia), Mihai Panghe (Româ
nia), Elena Duma (România), 
Nadejda Vainer (U.R.S.S.), Mi- 
haela Mărăcineanu (România). 
Emil Gherman (România).

• Recomandăm ca una din 
manifestările importante, spec

tacolul de balet care va avea loc 
astă-seară Ia Opera Română 
(orele 20). Este vorba de „trip
ticul" coregrafic compus din : 
Preludiu simfonic de Ion Dumi
trescu, La piață de Mihail Jora 
și Priculiciul de Zeno Vancea, 
la care Vasile Marcu, Tilde Ur- 
seanu și, respectiv, Oleg Da- 
novschi semnează regia și core
grafia. Dintre soliști amintim 
pe : Magdalena Popa, Valentina 
Massini. Ileana Iliescu, Ion 
Alexe, Amato Checiulescu. Pe
tre Ciortea etc.

o „Electrecordul" se pregă
tește să prezinte muzicienilor 
veniți la festival două discuri 
ce cuprind lucrări vocale de 
Bnescu. Primul a înregistrat 
„Cîntece din tinerețe", iar cel 
de-al doilea, lieduri pe versu
rile poeților francezi Marot. 
Gregh. Prudhomme, Lemaitre. 
Ambele discuri sînt interpre
tate de Dan Iordăchescu. acom
paniat de pianiștii Wolfgang 
Scheringer și Valentin Gheor
ghiu.

Petre CODREANU

Teatrul Național „I. L Caragia.e»* — La una din repetițiile cu piesa
„Regele Lear" de Shakespeare. Foto : Gh. Vințilă

„CHIMIE 
SI PROGRES»

9
(Urmare din pag. I)

1975. încă o dovadă că, în structura 
industriei românești, chimia a deve
nit cea mai dinamică ramură. A- 
ceasta presupune o creștere substan
țială a exigențelor în ceea ce pri
vește valorificarea superioară, efi
cientă, a cercetărilor științifice din 
acest domeniu, a inteligenței crea
toare și dotărilor din institutele de 
cercetare și proiectare.

— In acest context, care este 
semnificația acestei manifestări 
științifice de anvergură 7

— Ăvînd un caracter internațio
nal, congresul ,se bucură de o largă 
participare, în cadrul lui fiind pre- 
zenți cercetători și specialiști din 
multe țări ale lumii : Franța, Uniu
nea Sovietică, Statele Unite ale Ame- 
ricii, Republica Federală a Germa
niei, Italia, India, Cehoslovacia, Iu
goslavia, Republica Arabă Unită etc. 
Totodată, așa se explică și numărul 
relativ mare de comunicări științifi
ce care vor fi prezentate — aproa
pe 400. Se poate aprecia, deci, că 
acest congres oferă prilejul unul 
larg schimb de opinii și Informații, 
într-o vastă gamă de probleme ale 
chimiei industriale. Practic, sub as
pect tematic se acoperă cele mai im
portante direcții de cercetare exis
tente în momentul de față în chimie.

Acest caracter cuprinzător se re
flectă și in faptul că lucrările 
congresului au fost grupate In 
nu mai puțin de 20 de secții : ingi
nerie chimică ; combustibili și lu- 
brifianți ; petrochimie ; cataliză și 
catalizatori ; mase plastice și elas- 
tometri ; industrii organice și far
maceutice ; industrii anorganice și 
metalurgice ; materiale de construc
ție ; chimie analitică ; celuloză și 
hîrtie ; textile-tăbăcărie ; industrii a- 
limentare etc. După cum se vede, 
alături de sectoarele stricte ale in
dustriei chimice și petrolului, con
gresul dezbate și problemele aferen
te celorlalte ramuri industriale care 
utilizează procese chimice funda
mentale sau produse fabricate de 
industria chimică. Se remarcă o tra
tare complexă a tuturor domeniilor 
chimiei industriale. Merită semna
lat în mod deosebit că au fost in
cluse în tematica congresului și 
teme referitoare la „organizarea 
cercetărilor" și cu privire la „econo
mia industrială". în modul acesta se 
îmbină armonios întregul complex 
de probleme privind toate etapele 
construcției și dezvoltării instalații
lor industriei chimice: cercetarea, 
proiectarea, utilajele, organizarea și 
eficiența economică.

Semnificația deosebită a acestui 
congres constă și in faptul că el a- 
bordează, în cadrul diferitelor direc
ții de cercetare, probleme științifico- 
economice din cele ma; actuale : 
producerea și proprietățile de uti
lizare ale cauciucurilor și poli
merilor stereospecificl ; îngrășămin
te chimice complexe ; catalizatori 
mono și policomponenți de înaltă 
eficacitate ; teoria și tehnica reac
toarelor cu strat fluidizat ; utili
zarea radioizotopilor în procesele 
chimice ; analiza instrumentală pe 
flux, aliaje refractare și speciale ; 
tehnica semiconductoarelor ; proce
dee moderne pentru purificarea ape
lor reziduale, poluarea atmosferei, 
combaterea eroziunii ; direcții noi de

sinteză în chimia organică și clase 
noi de medicamente ; tehnologii per
fecționate pentru obținerea cimen
turilor de calitate superioară. în a- 
ceeaȘi ordine de idei se înscriu și 
temele care dezbat fabricarea cal
culatoarelor electronice pentru in
dustria chimică, studiul indicatori
lor de eficiență sau studiul „pieței 
chimice" pe plan internațional.

Pe lingă comunicările științifice, 
diversele dezbateri și vizite, progra
mul congresului mai cuprinde cinci 
conferințe plenare și douăzeci și 
una de specialitate. Este demnă de 
remarcat, de pildă, masiva prezență 
românească în cadrul conferințelor 
plenare, ce au o pondere importantă 
prin tematica variată pe care o abor
dează : „Chimia și progresul" — 
prezentată de ing. Alexandru Boabă, 
ministrul industriei chimice ; „Con
tribuția chimiei-fizice la dezvoltarea 
industriei chimice" — acad. Ilie 
Murgulescu ; „Eficiența economică a 
cercetării științifice" — ing. Mihai 
Florescu, vicepreședinte al Consi
liului Economic ; „Progrese recente 
în domeniul medicamentelor" — 
acad. T. Urbanski din R. P. Polonă 
etc.

— Ce importanță capătă, deci, 
pentru cercetarea științifică de 
profil din țara noastră, găz
duirea, la București, a acestui 
congres ?

— Faptul că acest congres inter
național de chimie industrială are 
loc în Capitala țării noastre prezintă 
o dublă importanță : pe de o parte 
oferă posibilitatea unei participări 
mai numeroase a specialiștilor pro
prii ; pe de alta, efectuarea unui 
schimb de păreri cu mult mal cu
prinzător și mal detaliat. Practic, noi 
avem posibilitatea de a ne face cu
noscute rezultatele proprii, dar șl de 
a le dezbate într-o atît de largă și 
competentă confruntare internațio
nală. Apoi, putem lua cunoștință de 
rezultatele recente ale altora, de di
recțiile cele mai de seamă de cer
cetare conturate pe plan internațio
nal.

Dezbaterile din cadrul congresu
lui vor aduce, decî, contribuții de 
seamă la rezolvarea, In viitorul a- 
propiat, a unor probleme proprii, 
care prezintă o importanță econo
mică deosebită pentru industria noas
tră. Căci, printre problemele pe care 
cercetarea românească le va con
frunta cu cea similară din străinăta
te se numără : metode noi de calcul 
pentru construcția utilajelor chi
mice, produse și tehnologii noi de fa
bricație, metode perfecționate pentru 
purificarea apelor, metode de prelu
crare a reziduurilor de Ia fabricile de 
acid sulfuric, tipuri de reactoare chi
mice cu o mare productivitate etc.

Sîntem mindri că, prin prestigiul 
pe care l-au dobîndit cercetarea și in
dustria chimică românească astăzi 
în lume și pe baza aprecierii de care 
se bucură oamenii noștri de știință 
din acest domeniu, s-a hotărit ca 
țara noastră să găzduiască această 
importantă manifestare științifică 
internațională. Aceasta reprezintă un 
imbold pentru specialiștii din dome
niul chimiei industriale de la noi de 
a se situa, în continuare, prin mun
ca și rezultatele lor, la nivelul celor 
mai de seamă realizări mondiale ale 
domeniului

Mașina 
universala 

de timplârie
La întreprinderea mecanică 

Roman este în curs de execuție o 
nouă și modernă mașină de pre
lucrare a lemnului : mașina uni
versală de timplărie — numită 
în catalogul uzinei M.U.T.-400. 
Ea execută singură numeroase 
operații : rindeluire de îndrep
tare și grosime, găurire, scobire, 
frezare,. spintecare și retezare. 
O singură mașină de acest fel 
înlocuiește alte 7 care execută 
cite o singură operație de tîm- 
plărie. M.U.T.-400 este destinată 
în special unităților mici de pre
lucrare a lemnului, atelierelor 
meșteșugărești și școlare.

BUZĂU

Noi asociații 
intercooperatiste 
La Gălbinași-Buzău a început 

construireâ complexului indus
trial intercooperatist de creștere 
și îngrășare a porcilor, cuoW 
paritate de 30 000 de capete. D 
asemenea, prin asocierea a l's 
cooperative agricole de produ' 
țle, a început oonstruirea, \a 
Udați, a unui modern corni ,e. 
de creștere și îngrășare a br țtJ 
cuților, care va livra 30 00 
berbecuți anual. Alte 12 r , 
ratlve agricole de prodiîcț , 
principalele bazine legumlc<‘e> 
ale județului au trecut la orga
nizarea a 3 sere-solar, pe o su
prafață de 35 hectare, care ur
mează să producă în primul ci
clu al anului viitor.

TIMIȘ

Un nou cartier... 
oraș

In partea de vest a municipiu
lui Timișoara au început lucră
rile pe un nou șantier de locu
ințe.. Primele blocuri, lnsumind 
2 300 de apartamente, vor fi 
predate noilor locatari în anul 
viitor. Pînă în 1975, In noul 
cartier vor fi înălțate peste 
10 000 de apartamente, un ade
vărat oraș Cu peste 30 000 de 
locuitori. Cartierul va dispune, 
de asemenea, de o largă rețea 
de construcții social-culturale : 
5 școli, 5 creșe-grădinițe, cine
matograf, o casă de cultură, mai 
multe complexe comerciale. La 
subsolul blocurilor vor fi am
plasate garaje pentru autoturis
me.

PRAHOVA

SĂPTĂM1NA 
CINEMATOGRAFICĂ

ZILELE FILMULUI BULGAR — 
organizate cu prilejul Sărbătorii na
ționale a R. P. Bulgaria — se deschid 
astă-seară, la cinematograful „Repu
blica", prin prezentarea în spectacol 
de gală a filmului „Clipa de liberta
te" ; alcătuit din două povestiri inde
pendente („Bătrânul" — în regia lui 
Petr Kaișev și „Vreau să trăiesc" — 
regia : Ivanka Grabceva), acest film 
evocă anii luptei împotriva cotropi
torilor fasciști. Vor mai rula filmele 
„O părere deosebită» (8 septembrie), 
și „Ocolul" (9 septembrie).

★

PROGRAMUL CURENT AL CI
NEMATOGRAFELOR prevede, în a- 
fara filmului bulgar „Clipa de li
bertate" (care, după premiera de 
gală, va rămîne pe ecran la cine
matograful „Central"), încă două pre
miere. începînd de azi rulează, la 
„Capitol", filmul american „în ar
șița nopții" (regia-Norman Jewison), 
distins în 1967 cu trei premii Oscar ; 
o acțiune dramatică, denunțînd pre
judecățile și persecuția rasială din 
S.U.A., reliefează talentul interpreți- 
lor principali : Sidney Poitler și Rod 
Steiger. Următoarea premieră este 
„Păsurile", film realizat de Alfred 
Hitchcock. O peliculă mult comen
tată după reprezentarea ei, in anul 
1962, șl care imaginează o teribilă a- 
gresiune a păsărilor împotriva oa
menilor ; este, într-un fel, o de
monstrație a posibilităților cinema
tografului de a crea atmosferă, ten
siune, de a comunica sentimente și 
stări paroxistice — o demonstrație 
convingătoare pentru cei care agre
ează acest gen aflat la confluenta 
„filmului fantastic" cu „filmul de 
groază". Celor care nu sînt partizanii 
„emoțiilor tari", Ie punem in aten
ție filmul „Pygmalion", programat 
Intre 7 și 11 septembrie la gră
dina „Capitol" în ciclul „Mari succese 
de odinioară" — prilej de a-1 reve
dea pe actorul Leslie Howard In
tr-un* din creațiile sale memorabile.

SCENA
Pregătiri pentru premierele 

stagiunii viitoare
• TEATRUL NATIONAL „I. L. 

CARAGIALE" își va deschide sta
giunea cu „Prima piesă a lui Fanny" 
de Bernard Shaw. Pînă atunci nume
roasa echipă a Naționalului, căreia 1 
s-au adăugat cîțiva actori din alte 
teatre, repetă asiduu la Sala Come
dia, sub conducerea lui Radu Penciu- 
lescu, „Regele Lear", celebra tragedie 
shakespeariană. în rolul titular — 
George Constantin. Alături de el: Va
leria Seciu, Silvia Popovici," Eliza Plo- 
peanu, Constantin Rauțki, Costel Con
stantin, Traian Stănescu, Gh. Cozo- 
rici, Ștefan Velniciuc și alții. Tot la 
Național, de data asta în sala Studio, 
regizorul francez de origine română 
.Michel Făgădău a început repetițiile 
pentru spectacolul cu piesa „Cui ii e 
frică de Virginia Woolf" de Ed. 
Albee. în distribuție Radu Beligan, 
Marcela Rusu, Valeria Seciu și Costel 
Constantin.
• TEATRUL DE COMEDIE

ZI de zi, la Teatrul de comedie 
se repetă, în regia lui Geo Berechet 
„Arca bunei speranțe" de L D. Sîrbu. 
Repetițiile acestei prime premiere 
au loc in paralel cu cele la 
„Alcor și Mona" — .muzical" după 
„Steaua fără nume" de Mihail Sebas
tian, realizat în regia Sandei Mânu 
(autoare și a adaptării. împreună cu 
compozitoarea Camelia Dăscălescu).

într-un stadiu avansat se află și 
repetițiile la „Cher Antoine" de Jean 
Anouilh in regla lui Lucian Giur- 
chescu.

Prezențe românești 
peste hotare

TEATRUL „C. I. NOTTARA- 
ÎN DANEMARCA

Astăzi începe turneul Teatrului 
„C. I. Nottara" în Danemarca. Artiș
tii români, interpreți ai spectacolului 
„Viziuni flamande» de Michel de 
Ghelderode (regia : Dinu Cernescu)

vor participa mai intii la cel de-al 
cincilea Festival de la Aarchus.

Printre invitați, alături de artiștii 
români, vor fi : Teatrul Gladsax din 
Copenhaga, cunoscuta interpretă de 
songuri Gisela May, orchestra Radio
difuziunii finlandeze, Reynolds Quin
tet din Anglia, Workshop-music din 
Varșovia, precum și formația Rolling- 
Stones.

Festivalul va prilejui deschiderea 
expoziției marelui arhitect Antonio 
Gaudi.

După Aarchus, Teatrul „Nottara" 
își va continua turneul danez prezen- 
tînd spectacole la Odense și la Co
penhaga.
TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" LA BELGRAD

Teatrul românesc va participa la 
Festivalul internațional de teatru ex
perimental de la Belgrad (B.LT.E.F.) 
— festival anual, care are ca temă a 
acestei ediții : „Clasicii văzuți cu 
ochii anului 1970“ — prin spectacolele 
Teatrului „Bulandra".

Artiștii români vor prezenta în zi
lele de 11, 12 și 13 septembrie, trei 
spectacole, și anume — „Nepotul lui 
Rameau" de D. Diderot (regia: Da
vid Esrig). „Leonce și Lena" de G. 
Biichner (regia : Liviu Ciulei) și. în 
afara festivalului. „Tandrețe și ab
jecție" de T. Mazilu (regia : Cornel 
Todea).

La festival, care va dura între 5 și 
30 septembrie, vor participa numeroa
se alte teatre. Printre acestea : Tea
trul de balet contemporan din Lon
dra; Teatrul „La mama" din New 
York, „Theâtre de la cită de Villeur- 
banne" condus de R. Planchon și 
„Thăătre de l’Epâe de Bois“ din Pa
ris ; Teatrul „Za Branou" din Praga 
condus de O. . Krejca ; Deutsche 
Schauspielhaus din Hamburg; Free
hold Theatre din Londra; Kungliga 
Dramatiska Teatern din Stockholm, 
cu un spectacol pus în scenă de Ing
mar Bergman. De asemenea, un tea
tru din Buenos Aires și un altul din 
Teheran.

R.S.F. Iugoslavia, țara gazdă, va 
prezenta in festival două spectacole : 
unul al teatrului I.T.D. din Zagreb, 
iar celălalt al Teatrului de dramă 
iugoslav din Belgrad.

Imperative
(Urmare din pag. I)

cest domeniu, iar acolo unde și-au 
făcut loc tergiversările, ezitările re
petate, inoperativitatea, unde inefi
cienta s-a localizat ca o caracteristi- 
să a muncii să se adopte măsuri ur
gente și, în aoelași timp, să se aplice 
sancțiuni exemplare. Cu atit mai im
perios se pune această cerință, cu cit 
unele neajunsuri tind să se înrădă
cineze. Pentru anul viitor, spre 
exemplu, departe de a se tra
ge învățămintele cuvenite din ac
tivitatea acestui an, multe unități in
dustriale, cum sînt uzina „7 Noiem
brie" și Combinatul chimic din Cra
iova, nu au încheiat încă nici un con
tract de export, iar la grupul de uzi
ne pentru aparataj și mașini electrice 
din Craiova. contractele asigurate 
pînă in prezent acoperă doar 12 la 
sută din planul de export pe 1971.

Nu credem că mai trebuie să exoli- 
răm rolul determinant pe care îl are 
calitatea produselor în cîștigarea și 
menținerea unor piețe externe. în ri
dicarea eficientei economice a schim
burile- comerciale. Nu întîmnlător 
această chestiune a fost ridicată la 
rangul de problemă de stat prin Le
gea nrivind asigurarea și controlul 
calității produselor. Dacă numeroase 
oroduse românești s-au imnus de-a 
lungul anilor pe piața mond’ală. a- 
ceasta s-a datorat în primul rînd în- 
sus'rilor lor calitative sunerinare. 
îna'tn’id lor grad de comoetitivi- 
tato în aceste conditu. devin «mi de 
cxniicat superficialitatea, ușurința cu 
care unele întreorinderi încearcă să 
livreze organizațiilor de comerț exte
rior anumite produse care nu res
pectă cu exactitate, integral preve
derile standardelor calitative în vi
goare. Pe bună dreptate, constatând 
asemenea încercări, Inspectoratul ge
neral de stat pentru controlul calită
ții produselor a respins produsele res
pective. Așa s-a întâmplat cu o canti
tate de azotat de amoniu, valorînd 
5,4 milioane lei, produs al Combina

ale comerțului exterior
tului chimic din Făgăraș. Cauza ? 
Saci rupți, murdari, marcaje șterse 
și alte asemenea defecte. Unor unități 
constructoare de mașini le-au fost 
respinse anumite utilaje pentru in
versări de etichete, zgirieturi, finisaj 
neîngrijit ș.a. Din motive similare, 
care vizează mai mult aspectul decît 
conținutul calitativ al mărfurilor ex
portate, au fost respinse și citeva 
zeci de tone de unt la întreprinderile 
pentru industria laptelui din Bucu
rești și Sibiu.

Este desigur meritul organelor de 
control care au oprit la timp aceste 
produse, pentru a nu ajunge la cli- 
enții externi și a provoca nemulțu
miri. Greu de înțeles este insă in
dulgența cu care comitetele de direc
ție ale acestor întreprinderi, directorii 
unităților respective înțeleg să înde
plinească politica statului în dome
niul calității mărfurilor. Nu este ad
misibil ca un produs cu caracteristici 
tehnico-funcționale apreciate de cli- 
enții externi să fie scos, fie și numai 
pentru moment, din circuitul schim
burilor comerciale internaționale pen
tru unele neglijențe de formă, de na
tura celor arătate.

Există și alte ■ frâne In realizarea 
planului de exoort. Tov. Dumitru 
Efstatiade, director comercial la Com
binatul de celuloză și hîrtie Bacău, 
ne spunea că a devenit un obicei ca 
documentele de transnort pentru măr
furile destinate exnortului să fie puse 
la dispoziția unităților furnizoare de 
către intreorinderea ..Exoortlemn" 
abia în ultimele zile ale lunii. Din 
această cauză, se creează stocuri, se 
blochează spatiile de deoozitare, se 
alunge la livrarea neritmică a mărfu
rilor. Tn prezent, de pildă. în uni
tățile combinatului se află în stoc 
circa 1 500 tone de produse, ceea ce 
are repercusiuni asupra situației eco
nomice si financiare a combinatului.

Greutăți de aceeași natură întîm- 
pină și Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului și fabrica 
de încălțăminte „Partizanul" din Ba
cău, Combinatul textil din Buhuși.

Numai la C.E.I.L. din Bacău se află 
in stoc, la ora actuală, mobilă pentru 
export în valoare de circa 4 milioane 
lei. In legătură cu această situație, 
tov. Emil Donici, șef de sector în ca
drul comisiei economice a Comitetului 
județean de partid Bacău, ne spu
nea :

— Alături de lipsa documentelor de 
livrare, se întîmpină mari greutăți 
din cauza mijloacelor de transport. 
Căile ferate nu numai că nu pun Ia 
dispoziția întreprinderilor vagoanele 
necesare, dar și din cele puține re
partizate, unele sint necorespunză
toare sau defecte. Din aceste cauze, 
livrarea produselor se face în salturi, 
ceea ce aduce prejudicii unităților 
exportatoare.

Ne-am oprit doar la câteva din nea
junsurile care au făcut ca, in perioa
da care a trecut din acest an, in ciuda 
rezultatelor bune obținute pe ansam
blul economiei în îndeplinirea planu
lui de export, într-o serie de între
prinderi producătoare și exportatoare 
sarcinile să fie realizate neritmic sau 
sub nivelul stabilit Grav este însă că 
toate aceste deficiențe, in cea mai 
mare parte de natură organizatorică, 
au făcut ca în perioada care a rămas 
pînă la sfîrșitul anului să fie nece
sare eforturi deosebite pentru recupe
rarea răminerilor in urmă, apărute în 
unele centrale industriale și intre- 
Btinderi. Iată de ce a devenit deose- 
it de actuală cerința devansării unor 

exporturi din lunile noiembrie și de
cembrie, suplimentării planului de 
export in fiecare întreprindere unde 
este posibil și in condițiile asigurării 
unei eficiente economice corespunză
toare. Este, de asemenea, momentul 
să se acționeze energic pentru urgen
tarea încheierii contractelor de export 
pe anul 1971 pentru a putea fi evitate 
neregulile semnalate în acest an, pen
tru a asigura încă din prima lună a 
anului viitor un demaraj bun al tu
turor întreprinderilor producătoare șl 
exportatoare în realizarea sarcinilor 
de plan la export.

Duminici 
culturale 

pentru navetiști
Uzina de mecanică fină din 

Sinaia are mulțj salariați nave
tiști care locuiesc prin comune
le din împrejurimi. Pierind de 
la program la ore fixe cu tre
nul sau autobuzul în comunele 
învecinate, unde locuiesc, mulți 
salariați ai Uzinei de mecanică 
fină din Sinaia nu au posibili
tatea de a participa la specta
colele și acțiunile cultural-ar- 
tistice organizate in uzină. De 
curind, comitetul sindicatului a 
luat inițiativa să organizeze 
spectacole în localitățile sala- 
naților respectivi. Astfel, in 
fiecare săptămină se anunță prin 
afișe mari in ce comună va po
posi caravana culturală a uzi
nei, ce program va prezenta, ce 
formații artistice vor veni. De 
fiecare dată formația de estra
dă, _ orchestra de muzică popu
lară și ușoară, precum și an
samblul coregrafic își adaptea
ză programul după specificul 
și obiceiurile satului respectiv 
sondind dinainte gusturile și do
leanțele oamenilor din partea 
locului. Asemenea duminici cul
turale au fost prezentate pen
tru navetiștii din Comarnic, 
Provița de Sus, Ocina.

BACĂU

120 milioane lei 
economii prin 

munca patriotica
Zeci de mii de cetățeni din o- 

rașele și satele județului Bacău 
participă la lucrările gospodă
rești de înfrumusețare a orașelor 
și satelor. Valoarea acestora se 
ridică Ia circa 120 milioane lei, 
cu peste 2 milioane lei mai mult 
decît prevedea angajamentul a- 
nuaL Au fost realizate, printre 
altele, 227 de baze sportive, 
ștranduri și locuri de joacă pen
tru copii S-au amenajat 214 ha 
de parcuri și spații verzi, aproa
pe 100 000 metri pătrați străzi și 
trotuare etc. La Cașin, bunăoară, 
prin munca patriotică a cetățeni
lor au fost construite -și date in 
folosință un dispensar, o baie co
munală, un chioșc alimentar și 
o sală de dans pentru tineret. 
Asemenea realizări vrednice de 
laudă întîlnești și în localitățile 
Moinești, Comănești, Buhuși, 
Dărmănești, Urechești etc.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")

/
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FOTBAL 17 COLURI
Intr-o etapă a gazdelor

Rezultate tehnice, cronici telegrafice
RAPID — JIUL 1—0 (0—0). A marcat : Dinu (min. 82) din 11 m.
e Meci de slabă calitate tehnică. Rapidiștii au dominat, dar steril. Sin

gurul gol al partidei s-a Înscris din penalti, la o fază controversată — Năstu
rescu a fost sau nu faultat în careu 1 în ultimele minute, Codreanu a ratat 
«le la 3 m. Poarta era goală.

CLASAMENTUL

ASTĂZI LA POLIGONUL TUNARI

MPIOUIiii HOH Dl niIRE

LUPTE

Succesul integral 
al concursului 

internațional 
de la „Floreasca"

STEAUA — UNIVERSITATEA CLUJ 3—1 (2—0). Au marcat : Manea 
(min. 21), Iordănescu (min 39) și Pantea (min. 63) pentru Steaua ; Anca 
(min. 78) pentru Universitatea.

• O primă repriză frumoasă, conform tradiției meciurilor directe ale celor 
două formații. între altele, este de menționat faza care, în min. 26 Ștefănescu 
a creat-o la poartta adversă. Putea să fie 2—0 I Ceva mai tîrziu, steliștii au 
ridicat scorul prin golul lui Iordănescu (mingea a intrat în poartă, după ce 
a lovit bara).

Steaua își mărește avantajul — și. în felul acesta, apare cîștigătoare sigu
ră a partidei. Chiar dacă, printr-un șut de la 25 m, surprinzător, Anca înscrie 
primul gol al clujenilor.

U.T.A. — PROGRESUL 2—0 (1—0). A marcat : Domide.
o Arădenii au muncit mult pînă cînd mingea a intrat în plasa porții 

bucureștenilor. Golul lui Domide a fost foarte frumos, rezultînd dirar-un 
plonjon al acestuia.

U.T.A. continuă să domine și după pauză. Al doilea gol se înscrie in 
același mod, ca și primul: Domide plonjează și, cu capul, marchează. In 
ciuda înfringerii suferite, echipa bucureșteană a jucat cu multă dăruire.

Steagul roșu — farul 2—0 (2—O). 
pe scant (min. 39).

• Prima repriză de bun nivel. Risipă de 
atacă, constănțenii se apără. Echilibrul 
lătate de oră. în interval de 5 minute,

Au marcat : Cadar (min. 34),

l
energie pe tot terenul. Brașo- 
de forță a durat mai bine de 
gazdele au marcat apoi două

țistănțenii ies la atac cu mai multă vigoare și echilibrează jocul. Au 
azii bune în fața porții lui Adamache.

- C.F.R. CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI 0—1 (0—1). A marcat: Lucescu 
(min. 9).

a Dinamoviștii au dominat. Jocul lor a apărut mai clar decît al gazdelor. 
Golul lui Lucescu, înscris la începutul partidei, i-a demobilizat întrucâtva pe 
clujeni.

Clujenii revin pe teren, in repriza secundă, cu serioase forțe fizice și 
eu mult mai mult curaj. Portarul dinamovist Constantinescu este supus la 
grele încercări. C.F.R.-ul n-are insă finallzator.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — F.C, ARGEȘ 1—0 (0—0). Autorul go
lului : Ivan (min. 75).

• Craiovenii au ratat mult. Ocaziile lor de a marca au fost care de 
care mai mari. Printre cei ce au ratat s-a aflat însuși Oblemenco, gdgeterul 
campionatului trecut.

Antrenorul craiovenilor „operează" modificări în formație, dar eficacita
tea — mai bine zis, ineficacitatea — gazdelor famine aceeași. Dobrin este 
înlocuit cu Roșu, antrenorul piteștean sperind și ei că echipa va căpăta mai 
multă incisivitate. Niță ratează, in min. 73, cea mai mare ocazie avută de 
craioveni. Singurul gol al partidei l-a înscris craioveanul Ivan, printr-un șut 
puternic, reluind mingea din voie.

DINAMO BACAU — PETROLUL 5—0 (2—0). Au marcat : Ene Daniel 
(min. 42 și min. 68), Vătalu — din 11 m (min. 45), Sorin Avram (min. 48), 
Rugiubei (min. 79).

• O luptă, uneori „oarbă", și de o parte și de alta a terenului. Bacăoa-
nii, după ce au ratat uneori, s-au văzut conducînd cu 2—0, către sfârșitul 
reprizei. Poziția din care Ene Daniel a inserts primul punct a fost deosebit 
<Le dificilă. , .Băcăoanil continuă din plin seria golurilor. Echipa ploieșteană este 
„grogy". Scorul etapei avea să se înregistreze aci, consemnînd poate nu atit 
forma deosebită a echipei gazdă, cît inexplicabila evoluție, chiar dacă a fost 
vorba de un meci in deplasare al fotbaliștilor ploieșteni.

POLITEHNICA — C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 (1—0). Autorul golului : 
Lupulescu (min. 24).

• Pină cind au deschis scorul, gazdele s-au cam jucat cu ocaziile de gol.
Golul finalizat de Lupulescu aparține, cel puțin în proporție de 50 la sută, 
lui Cuperman. , , , . „După pauză, nimic deosebit nici pe teren, <ni.ci pe tabela de marcaj. Spre 
final, timișorenii puteau să egaleze ; au atacat cu toate forțele, dar...

Diminețile sînt 
„nefavorabile" fotbalului ?

Ieri dimineața, pe Stadionul Repu
blicii, fastul internațional Valeriu Că- 
linoiu spunea ziariștilor prezenți la 
meciul Rapid — Jiul că toate jocurile 
ce se vor disputa înainte de prinz vor 
fi de calitate slabă, fiindcă fotbaliștii 
sînt scoși din ,,stereotipul" pe care și 
l-au format Nu știu cît adevăr conțin 
afirmațiile lui Călinoiu. S-au văzut 
multe partide bune, jucate la alte ore 
decît cele obișnuite, in nocturnă, de 
pildă, sau la mari diferențe de fus 
orar. Totuși, nu pot nega faptul că 
Ieri, Rapid — Jiul, la fel ca și Pro
gresul — C.F.R. Cluj din etapa pre
cedentă, a fost un meci aproape de 
ceea ce calificăm prin „sub orice cri
tică". S-a jucat fără idei, la intim- 
plare, iar din punct de vedere teh
nic, rar mi s-a întimplat să văd atitea 
loviri incorecte ale mingii. Puțini 
fotbaliști, vreo doi sau trei din fiecare 
echipă, s-au zbătut și au reușit să 
lasă din această beznă : Neagu, Du
mitru și Dinu de la Rapid, Libardi 
și Peronescu de la Jiul.

Deși Rapid a ciștigat cu 1—0, deși 
a avut mereu inițiativa, deșt a avut 
la dispoziție nenumărate prilejuri de 
a Înscrie, totuși n-ar fi fost nici o 
nedreptate,, dacă partida s-ar fi în
cheiat cu scorul de 0—0. Paradoxul 
este numai aparent Dominarea giu-

leștenilor a fost oarbă și sterilă, în
treg jocul Rapidului a purtat pece
tea neputinței de a trimite mingea în 
plasa porții adverse. Și, trebuie să 
vă spun, aceasta era mai mult for
mal apărată de către Stan, în timp 
ce fundașii centrali de la Jiul se în
treceau în a face gafe, chiar în in
teriorul suprafeței de pedeapsă !

Pină la urmă, un gol s-a marcat : 
fundașul Popescu a vrut să lovească 
mingea, dar a dat pe alături ; Năs- 
turescu a preluat balonul și a pornit 
în cursă pină în careu ; aici, Stocker 
a întins piciorul iar Năsturescu și-a 
executat obișnuitul număr, adică... 
plonjonul pe burtă ! Fault ? Puțin 
probabil. Arbitrul Cursaru, care nu 
e primul arbitru ce se lasă păcălit 
de „plonjoanele" lui Năsturescu, a 
dictat penalti, iar Dinu l-a transfor
mat in gol (min. 82). Așa a înscris 
Rapid unicul gol. Altfel ? Altfel, 
probabil că giuleștenii și-ar fi în
cheiat seria lungă a ratărilor prin a- 
ceea a lui Codreanu, cu 2 minute 
înainte de sfirșitul partidei : singur 
— Ia trei metri de poarta goală ! — 
saltă mingea peste bară. Perfor
manță, nu glumă !

V. MIRONESCU

Dan (în dreapta) privește cum apărarea oaspeților respinge un nou atac 
rapidist Foto : M. Cioc

IERI, ÎN DIVIZIA B
Seria I. Metalul București—Poli

tehnica Galați 2—0 ; Dunărea Giur
giu— Metrom Brașov 1—0 ; Progre
sul Brăila — Ș. N. Oltenița- 3—0 ; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Știința Ba
cău 2—0 ; Oțelul Galați — Flacăra 
Moroni 2—0.

Seria a Il-a. Vagonul — C.F.R. 
Arad 0—1 ; Gloria Bistrița — Minerul 
Anina 2—0 ; Corvinul Hunedoara — 
Olimpia Satu Mare 2—0 ; Minerul 
Baia Mare — Gaz metan Mediaș 
3—1 ; Metalurgistul Cugir — C.S.M. 
Sibiu 2—0.

U.T.A.
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Farul 
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ETAPA

2 2 0 0
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

o
o 
o

4—0 4
3—0 4
3- 1 4
2—0 4
6—2 2
4- 3 2

2
2
2
2
2
2
0
0

1—1

0 0 
o o 
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1
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0 1 2—3
0 1 2—3 
0 1 1—2
0 13—8 
0 2 0—2
0 2 0—2

2 0 2 0—2
2 0 2 0—3 0

VIITOARE
(13 septembrie)

Farul—Universitatea Craiova, 
Petrolul—Rapid, F.C. Argeș— 
C.F.R. Cluj, Progresul—Steagul 
roșu, C.F.R. Timișoara—Dinamo 
Bacău, Dinamo București—Poli
tehnica, Universitatea Cluj—

Jiul—Steaua.U.T.A.

Situat tn vecinătatea ■ 
Grădinii zoologice, in
tr-un cadru pitoresc 
din mijlocul pădurii 
Băneasa, Parcul turis
tic Tunari găzduiește 
timp de o săptămînă 
(începînd de azi) Cam
pionatele europene de 
talere. La startul lor 
s-au prezentat, între 
alții, campioni olim
pici, mondiali și eu
ropeni, iar numărul 
celor înscriși depășeș
te toate recordurile 
de participare, cit și 
cele mai 
previziuni : 
concurenți 
rente din 25 de țări. 
Acest fapt — care 
atestă deosebitul inte
res stîrnit în rîndul 
trăgătorilor de talere 
de pe continentul nos
tru — a determinat 
comisia de organizare 
să schimbe programul 
stabilit inițial ; pro
bele de șanț se vor 
desfășura în patru 
zile în loc de trei, iar 
cele de skeet (talere 
lansate din 
trei zile tn 
două.

Poligonul 
are cinstea de a găz
dui pentru a treia 
oară o asemenea com
petiție 
Acum 
toate 
probe 
1955 s-au disputat nu
mai pentru seniori, iar 
în 1965 doar proba de 
skeet pentru juniori.

Caracteristicile «pe-

optimiste
258 de 

și concu-

turn), în 
loc de

Tunari

continentală, 
însă, pentru 

categoriile de 
și trăgători. în

Cele patru mari“

ciale ale acestor pro
be, la care domină 
elementul surpriză, cit 
și calitățile deosebite 
care se cer concuren
ților (reflexe rapide și 
precise, o tehnică de- 
săvîrșită pentru a 
sparge cit mai multe 
talere din cele 200 pe 
care le împușcă fie
care) vor oferi publi
cului spectator un bun 
prilej de destindere. 
S-a stabilit ca accesul 
elevilor să fie liber. în 
felul acesta, tinerilor 
11 se oferă ocazia să 
cunoască și să îndră
gească „tirul de vînă- 
toare".

Amenajările execu
tate și instalațiile mo
derne, asigurate de 
către tehnicienii în
treprinderii economi
ce și administrare a 
bazelor sportive, sub 
îndrumarea specialiști
lor Federației româ
ne de tir, oferă atit 
concurenților cit 
spectatorilor un
ounat prilej, pentru 
unii ' de a participa, 
iar pentru alții de a 
viziona tirul la talere 
cu arme cu alice, care 
a înlocuit treptat tirul 
la porumbei vii, prac
ticat tn Europa pînă 
la începuturile acestui 
secol.

Acomodarea concu
renților ’la standurile 
de tragere se va în
cheia astăzi, cu puțin 
Înainte de ora 16, cînd 
va avea loc solemni
tatea deschiderii cam-

8, cu 
(50 

din

des-

Și 
mi-

pionatelor. Cu acest 
prilej, vor fi trecuți în 
revistă și prezentați 
publicului spectator 
toți concurenții. între
cerile propriu-zise în
cep mîine la ora 
prima manșă 
talere aruncate 
șanț).

Citeva cuvinte
pre trăgătorii români, 
încrederea, optimis
mul lor sînt evidente. 
La unii palmaresul, la 
alții rezultatele recen
te, ’ în» sfîrșit, la cei 
mai tineri ambiția de 
a debuta cu bine sînt 
tot atîtea temeiuri de 
a-i situa pe sportivii 
noștri în rîndul prota
goniștilor. Lupta pen
tru medalii, cu atit 
mai mult pentru cele 
de aur, va fi foarte 
strînsă. I. Dumitrescu, 
Gh. Florescu (înscriși 
la ambele probe), St. 
Popovici, Gh; Senco- 
vici. Aurelia Vezeanu 
(debutantă Ia „europe
ne"), V. Trăistaru — 
ca să mă refer doar la 
cîțiva — sînt nume 
care, 
vor avea 
ipus In 
primele 
;uturor 
din țară și de peste 
hotare le dorim 
succes.

— sînt 
înclin să cred, 

un cuvînt dă 
lupta pentru 
locuri. Lor, 

concurenților

Ing. Petre CIȘMIGIU 
membru
al Comitetului tehnic 
al U.I.T.

Este unanimă părerea specia
liștilor, ca și a spectatorilor, că 
galele finale, cele de sîmbătă și 
mai ales cele de duminică, ale 
„internaționalelor" de lupte greco- 
romane și libere de la „Floreasca" 
s-au ridicat la nivelul unor com
petiții de prim rang în lumea 
sportului mondial. Gama proce
deelor tehnice folosite a fost de 
această dată cu mult mai mare 
decît ceea ce ne-au arătat con
cursurile similare organizate pînă 
acum în Capitală. Evoluția lup
tei dintre concurenți a fost cît se 
poate de pasionantă, lăsînd* sub 
semnul întrebării soarta partide
lor, numele învingătorilor. Este, 
fără îndoială, plăcut să se constate 
că tradiționala competiție sportivă 
organizată de forul nostru de spe
cialitate a întrunit aprecieri mă
gulitoare din partea oaspeților — 
concurenți, antrenori, conducători 
ai celor opt delegații (din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., R.F.G., 
Iugoslavia, Poloniai S.U.A., Unga
ria).

Competiția își datorează succe
sul de ordin tehnic și spectacular 
aproape tuturor concurenților. 
între ei s-au aflat o serie de ași ai 
luptelor greco-romane sau libere 
(ca Gh. Berceanu, dublul nostru 
campion mondial, cehoslovacul 
Zeman, nord-americanul Henk 
Schenk, polonezul Nowicki, ma
ghiarul Ruzniak, bulgarul Rusev, 
iugoslavul Nosivic etc.)., Dar s-a 
remarcat și pleiada tinerilor luptă
tori români, unii foarte posibil can
didați pentru olimpiadă, înscriși în 
concurs cu curaj și s-a văzut, cu 
totul îndreptățit de F.R.L. Am re
ținut din rîndul acestora — la „li
bere" pe Ion Arapu, P. Androne, 
C. Moldovan ; la „greco-romane" pe 
M. Dumitru, I. Gibu, R. Codreanu.

0 delegație 
a Consiliului Central 

al II. G. S. R.
a plecat în Austria
Duminică după-amiază a plecat la 

Viena o delegație a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Uniunii 
Sindicatelor — O.G.B. din Austria,, 
va face o vizită in această țară, întră 
6 și 12 septembrie.

întoarcerea de la Brno 
a delegației 

guvernamentale 
române

Delegația guvernamentală români 
condusă de tovarășul Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului* de Miniș
tri, care, la invitația vicepreședintelui 
guvernului cehoslovac Vaclav Hula, 
a participat la deschiderea celui de-al 
XII-lea Tîrg internațional de la Brno, 
s-a înapoiat duminică la amiază în 
Capitală.

S-A ÎNCHEIAT

n-au arătat prea mult rugbi
Pe cel mai frumos teren de rugbi 

din Capitala — cel al asociației „Gri- 
vița roșie", situat în „Parcul copi
lului" — a avut loc ieri dimineață 
un interesant cuplaj rugbistic. Ine
ditul acestuia a constat, mai ales, in 
faptul că publicul spectator a putut 
urmări, cu același bilet de intrare, 
ca să zicem așa, primele patru e- 
chipe din clasamentul campionatu
lui de anul trecut al diviziei A. Din 
punct de vedere spectacular, cupla
jul nu s-a ridicat la nivelul aștep
tărilor. Și în primul meci (Steaua— 
Universitatea—Timișoara) și în al 
doilea („Grivița roșie"—Dinamo, con
siderat derbiul etapei) fazele bune, 
de rugbi de calitate au alternat cu 
momentele de „calm plat", de ob
strucții și... plictiseală pe teren și în 
tribune.

în partida derbi, grivițenii și-au 
asigurat un minim avantaj după pri
mele minute ; cu un drop-gol, ei au 
acumulat trei puncte. Handicapul a- 
cesta n-ar fi trebuit să „sperie" țe 
dinamoviști. In mod normal, cu linia 
de trei sferturi ei puteau cel puțin 
să echilibreze jocuL Trecerea minu
telor avea să arate însă că tactica 
lor (ripostă permanentă pe jocul 
înaintării adverse) nu le-a fost de 
nici un folos, nu putea duce nici mă
car la egalitate pe tabela de marcaj. 
Duelul la tușă dintre Țuțuianu — 
Dărăban și Demian — Veluda a re
ținut atenția generală. Superioritatea 
cuplului grivițean a fost însă cît se 
poate de netă. Grivițenilor le-au re
venit și cele mai multe baloane din 
grămezile ordonate. Prin jocul lor 
dezordonat și lipsit de vigoare, di
namoviștii au ținut parcă să arate... 
de ce au pierdut meciul lor recent 
cu echipa franceză Tarbes.

Stimulați poate la gindul că pot, 
totuși, egala (cu puține minute îna
inte de pauză, au ratat o mare oca
zie). dinamoviștii reiau lupta cu 
torțe proaspete, cu speranța unei 
eventuale victorii. Campionii devin 
acum mai circumspecți ; se retrag 
în defensivă, organizindu-se pentru 
a primi lupta in propriul teren. A 
fost insă vorba de o stratagemă, căci 
în plină dominare dinamovistă, gri

vițenii contraatacă. Veluda, pe o ex
celentă intercepție, ajunge pînă a- 
proape de terenul de țintă advers. 
Este placat la numai doi metri ! Di
namo își vede ratată o mare șansă, 
cam in același mod ; Dragomirescu 
tot după o intercepție, se lansează 
puternic către buturi, insă fără efect, 
lin nou contraatac al grivițenilor 
avea să lie finalizat de Demian. 
printr-un salt spectaculos, de verita
bilul portar de fotbal. Deși aflat in 
poziție bună, încercarea lui Țibuleac 
de a transforma eșuează. „Grivița" 
conduce cu numai 6—0. Meciul de
vine ceva mai indîrjit. Are și unele 
faze bune, de rugbi veritabil. Dina
moviștii atacă mai hotărîți, rămi- 
nînd minute în șir in terenul adver
sarului, foarte aproape de linia de 
țintă. Ei reduc scorul la 6—3 prin- 
tr-o excepțională lovitură de picior 
căzută, de la circa 40 metri. Cu toate 
eforturile ce le-au depus în conti
nuare. cu toate că grivițenii dădeau 
semne de oboseală (solicitind mereu 
apă de băut...) dinamoviștii sînt ne- 
voiți să părăsească terenul învinși. 
Este indiscutabil însă că „Grivița 
roșie" a meritat intru totul victoria.

Meciul din deschidere s-a încheiat 
cu scorul de 17—3 pentru Steaua. 
Un succes net, desigur, dar care nu 
părea previzibil nici înaintea înce
perii jocului, nici chiar... după prima 
repriză (cind scorul era 3—3).

Arbitrul Witing remarca faptul 
că, în mijlocul jucătorilor fiind, a 
putut să observe perfecta egalitate 
de forțe ce a existat între steliști și 
„universitari". Doar condiția fizică 
cred —<■ spunea arbitrul — a decis, 
in cele din urmă, soarta partidei. 
Echipa timișoreană a „căzut" com
plet după pauză. Mi-a plăcut la în
vingători că nu au slăbit ritmul nici 
un moment. Nici chiar cind victoria 
li se contura defintiv".

★
în țară s-au înregistrat următoarele 

rezultate : Politehnica Iași — Farul 
Constanța 9—9 (0—6), C.S.M. Sibiu — 
Rapid 6—0 (6—0), Știința Petroșani — 
Constructorul 8—6 (8—6), Rulmentul 
Birlad — Agronomia Cluj 9—5 (6—5).

I. D.

Balcaniada de călărie 
de la Craiova

CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 
teii“, Nistor Țuicu). — Timp de 8 
zile, Baza hipică din Craiova a atras 
in tribunele sale și pe traseele din ca
drul concursului complet, un număr 
impresionant de iubitori ai sportului 
echitației. Fie că a fost vorba de 
probele de obstacole, dresaj sau de 
dificilele întreceri din cadrul con
cursului complet, spectatorii au a- 
plaudat cu dărnicie indeminarea, pri
ceperea și curajul de care au dat 
dovadă cei 66 concurenți și 90 de cai 
din Bulgaria, Iugoslavia, Turcia și 
România. Dărnicia aplauzelor a spo
rit și ca urmare a faptului că ma
joritatea concurenților români au 
avut o comportare meritorie, cîști- 
gînd patru din cele 8 titluri puse în 
joc. Iată și lista campionilor balca
nici : obstacole juniori individuali — 
Radmilo Șpasojevic (Iugoslavia), cu 
calul Mirec. Pe echipe, la obstacole 
juniori locul I a fost ocupat de re
prezentativa Bulgariei; obstacole 
seniori individuali — Aurelian 
Stoica (România), cu calul Pickup ; 
dresaj individual — Iosif Molnar 
(România) cu calul Argint ; dresaj 
echipe — România (Iosif Molnar cu 
Argint, Nicolae Mihalcea cu Domi
no, Dumitru Velicu cu Peleș) ; la 
proba completă individuală, primul 
loc și titlul de campion balcanic au 
fost obținute de Constantin Vlad cu 
Spirt Titlul de campion balcanic pe 
echipe, la proba completă nu s-a mai 
acordat deoarece, conform regu
lamentului, pentru atribuirea lui tre
buie luate în considerație primele 
trei rezultate — cele mai bune — 
din cei cinci concurenți ai fiecărei 
echipe. Din cauza probelor deosebit 
de dificile, nici o echipă n-a reușit

să rămină in concurs cu trei sportivi 
pentru a intra în posesia titlului.

în ultima zi a Întrecerilor a avut 
loc proba de obstacole pe echipe care 
a revenit formației Turciei cu 13 
puncte penalizare. Bulgaria s-a cla
sat pe locul II cu 17 puncte penali
zare, iar România pe locul III cu 28 
puncte penalizare.

Cu prilejul întrecerilor de hipism 
de la Craiova, din cadrul balcania
dei, dl. Pierre Cavaille, reprezentan
tul. Federației internaționale de că
lărie, intr-o declarație pentru presă 
a spus : „Nu obișnuiesc să vorbesc 
mult și nici să rostesc laude peste 
măsură. De data aceasta sînt însă 
entuziasmat de excelenta organizare 
românească a balcaniadei, de căl
dura cu care ne-au înconjurat oame
nii Craiovei. Aveți o bază hipică 
excepțională și o tradiție care vă 
impune în hipismul internațional".

în încheierea concursului a avut 
loc un concurs internațional de călă
rie obstacole femei, la care au parti
cipat România și Turcia. Primele trei 
locuri le-au ocupat reprezentantele 
Turciei.

Cronica zilei
Delegația de ziariști din Republica 

Populară Chineză, condusă de Sie- 
Wen-cing, membru al conducerii^ A- 
genției „China Nouă", care a făcut 
o vizită de prietenie în țara noastră 
și care a participat la manifestările 
prilejuite de cea de-a 26-a aniversare 
a eliberării României de sub jugul 
fascist, a părăsit duminică dimineața 
Capitala.

în cursul călătoriei prin țara noas
tră, delegația de ziariști din R.P. 
Chineză a avut oonvorbiri cu primi 
secretari sau secretari ai Comitetelor 
județene ale P.C.R. din Brașov, Mu
reș, Sibiu, Vilcea, Argeș, Galați și 
Prahova și a vizitat obiective econo
mice, sociale și culturale din aceste 
județe. Ziariștii au luat cunoștință de 
activitatea de reconstrucție în zone 
care au avut de suferit în urma cala
mităților naturale din primăvara a- 
oestui an.

Delegația de ziariști din R.P. Chi
neză a vizitat redacția ziarului „S?in- 
teia", Agenția Română de Presă „A- 
gerpres", Comitetul de Radiodifuziu
ne și Televiziune și a avut convor
biri cu conducătorii acestor instituții.

Membrii delegației au fost primiți, 
de asemenea, de către Nipolae Eco- 
bcscu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

*
Duminică dimineața, a plecat la 

Moscova o delegație â Comitetului 
de Stat al Planificării, condusă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al C.S.P. Delegația va 
avea convorbiri cu organul central 
de planificare al Uniunii Sovietice în 
vederea stabilirii cadrului colaboră
rii economice și schimbului de măr
furi dintre cele două țări pe perioada 
1971—1975.

Printre persoanele oficiale prezente 
la plecare, pe Aeroportul Otopeni, se 
aflau A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Federative a Braziliei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă-, 
nescu, a transmis o telegramă de fe
licitare ministrului relațiilor externe 
brazilian, Mario Gibson Barbosa.

★
Duminică ta amiază, a părăsit Ca

pitala, îindreptîndu-se spre patrie, mi
nistrul muncii din Danemarca, Lauge 
Dahlgaard, cu soția, care ne-au vizitat 
țara, împreună cu un grup de specia
liști.

Pe Aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați, la plecare, de Petre Lu- 
pu, ministrul muncii, de membri ai 
conducerii ministerului, de funcționari 
superior’ din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față Torben Busck — 
Nielsen, ambasadorul Danemarcil la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

RELAȚIILE PRIETENEȘTI 
INTER-EUROPENE

(Urmare din pag. I)

DIN LUMEA LARGĂ
»

NISA
în fața a 12 000 de spectatori, me

ciul amical de fotbal dintre echi
pele reprezentative ale Franței și 
Cehoslovaciei s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 in favoarea jucătorilor fran
cezi. Toate golurile au fost marcate 
in prima repriză. Autori : Gondet, 
Loubet și Bosquier.

BARCELONA
în cea de-a doua zi a campionatu

lui european de polo pe apă, echipa 
României a învins cu scorul de 12—3 
(2—1, 5—0, 4—1, 1—1) selecționata
Finlandei. într-un alt meci, formația 
U.R.S.S. a întrecut cu 8—3 echipa 
Spaniei.

La campionatele europene de 
natație de la Barcelona^ înotătorul 
francez Michel Rousseau a stabilit un 
nou record al continentului nostru in 
proba de 100 m liber : 52.8 sec.

POZNAN
Scrimerii români au dominat con

cursul internațional desfășurat la 
Poznan. în finala probei de sabie s-au

calificat cinci concurenți români, lo
cul întii revenind lui L. Rohoni. La 
spadă pe primul loc s-a clasat Szabo 
(România) cu 6 victorii.

ST. CATHARINES
La al treilea campionat mondial de 

canotaj academic, ce se desfășoară in 
localitatea canadiană St. Catharines, 
echipajul României de 2+1 (alcătuit 
din Tudor, Ceapura+Gheorghiu) s-a 
calificat in finala probei, câștigînd in 
7:36,40 prima semifinală. A doua 
semifinală a revenit echipajului 
U.R.S.S. (7:35,04). Celelalte formații 
finaliste la această probă sînt : 
R.F.G., Finlanda, R.D.G. și Cehoslova
cia.

LONDRA
Cu prilejul unui concurs interna

țional atletic desfășurat la „Crystal 
Palace" au fost stabilite trei noi re
corduri mondiale. Primul a fost ob
ținut de fondistul englez J. Adler, 
cronometrat in cursa de 30 km cu 
timpul de lh31’30”4/10. Cu un nou 
record mondial s-a încheiat și proba 
masculină de ștafetă 4x880 yarzi cîș- 
tigată de echipa Kenyei cu timpul de 
7’il”6/10, urmată de Anglia —

7’17”4/10 (nou record englez). Cel 
de-al treilea record mondial a fost 
stabilit în proba feminină de ștafetă 
4x800 m de formația Angliei cu per
formanța de 8’25”.

VARȘOVIA
A început turneul de fotbal al e- 

chipelor de juniori din țările socia
liste. Iată cîteva rezultate : Româ
nia—Cuba 2—1 ; U.R.S.S.—Cehoslova
cia 0—0 ; Bulgaria—Ungaria 3—1.

SIEGEN
în această localitate din R.F.G. a 

început Olimpiada de șah. denumire 
sub care se desfășoară de fapt Cam
pionatul mondial pe echipe. Iată re
zultatele din primul tur : România— 
Italia 2.5—1,5 ; Ungaria—Maroc 3—0 
(1) ; S.U.A.—Belgia 2—0 (2) ; Japo
nia—Mexic 2,5—0,5 (1) ; Bulgaria- 
Columbia 3.5—0,5 ; R.F. a Germaniei— 
Albania 3—1 ; U.R.S.S.—Australia
0—0 (4) ; Israel—Malta 4—0 ; R.D. 
Germană—Turcia 4—0 : Spania—Gre
cia 4—0 ; Argentina—Singapore 3.5— 
0.5 ; Iran—Hong Kong 2,5—0,5 ; Ce
hoslovacia—Norvegia 1—1 (2).

lori umane dintre poporul englez șl 
popoarele din răsăritul Europei. în 
mod concret, în ce privește România, 
noi am căutat să invităm in Anglia 
persoane de diverse specialități din 
România care să ne cunoască țara, să 
facă schimburi de opinii și de cunoș
tințe cu omologii lor englezi, din dife
rite branșe. Foarte recent noi am 1- 
naugurat un nou gen de manifestare 
bilaterală și anume un colocviu ro- 
mâno-englez pe probleme economice, 
întilnirea ,și discuțiile pe care acest co
locviu, care a avut loc în urmă cu 
două luni și jumătate la Oxford, le-a 
prilejuit, și-au dovedit din plin uti
litatea.

Pornind de aici, i-am solicitat 
d-lui Longden opinia asupra 
relațiilor romăno-engleze, asu
pra perspectivelor de dezvoltare 
a acestora.

— Nu există nici o îndoială că re
lațiile dintre România și Anglia sint 
în prezent mai bune decît au fost 
vreodată înainte. La aceasta și-a a- 
dus, desigur, o contribuție însemnată 
schimbul de vizite și contacte la ni
vel guvernamental dintre cele două 
țări. în ultimul timp, aproximativ opt 
miniștri din cele două țări au făcut 
schimb cje vizite ; mai mult, la sfîr- 
șitul anului trecut am avut plă
cerea să-l primim în Anglia pe 
primul ministru român, dl. Maurer. 
Faptul că toate aceste vizite au fost 
încununate de succes se reflectă și în 
creșterea în ultimii ani a volumului 
schimburilor comerciale, în dezvolta
rea colaborării tehnico-științifice, ca 
și în evoluția satisfăcătoare pe care 
au cunoscut-o relațiile culturale din
tre țările noastre. Toate aceste lucruri 
nu pot fi decît de bun augur pentru 
legăturile viitoare dintre România și 
Anglia.

Răspunzind la o întrebare le
gată de intensificarea dialogului 
intereuropean, de activitatea 
desfășurată in jurul propunerii 
de convocare a unei conferințe 
general-europene, chemată si 
dezbată problemele securității 
pe continent, interlocutorul nos
tru a spus, printre altele :

— Contactele care au loc în pre
zent între țările europene, discuții
le legate de problemele securității 
sînt un lucru bun, încurajator. In 
acest spirit, salutăm dialogul pe care 
R.F. a Germaniei l-a stabilit cu o 
serie de țări din Europa răsăriteană, 
ca și tratatul recent încheiat între 
această țară și Uniunea Sovietică. 
Asemenea acțiuni pot să ajute la îm
bunătățirea situației pe continent, la 
apropierea , de care vorbeam mal 
înainte, reprezentînd pași în drumul 
spre securitate. De aceea, sper că, așa 
cum merg lucrurile acum, proiectata 
conferință de securitate se va putea 
reuni, mai ales că ordinea de zi a- 
vansată pare a fi acum acceptată de 
majoritate^ statelor interesate.

In încheiere, președintele co
mitetului de conducere al Cen
trului Marea Britanie — Europa 
de Est ne-a împărtășit citeva im
presii despre vizita făcută in 
țara noastră.

— Este pentru a doua oară cînd mă 
aflu in România și pot să vă spun 
că ambele vizite au constituit pentru 
mine adevărate revelații. Acum câțiva 
ani am făcut cunoștință cu litoralul 
dv.„ cu perla de stațiuni ce-1 împin- 
zește. De data aceasta am vizitat, cu 
aceeași plăcere și satisfacție, mănăs
tirile din nordul Moldovei. Am ad
mirat, de asemenea, încă o dată Ca
pitala dv., care se extinde și se în
frumusețează continuu, poporul dv„ 
vesel și prietenos.



viața internațională______
IN legătură cu evenimentele din orientul apropiat

Întrunirea consiliului
DE SECURITATE

NEW YORK 6 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite s-a Întrunit sîm
bătă la ora 20 și 30 de minute 
(G.M.T.) într-o sesiune de urgență, 
pentru a lua în considerație plinge- 
rea depusă de Liban împotriva 
atacurilor militare întreprinse de Is
rael, în cursul nopții de vineri spre

CAIRO. — Sîmbătă după-arruază 
■-a întrunit la Cairo Intr-o sesiune 
extraordinară Consiliul Ligii Arabe, 
pentru a lua in discuție situația 
creată în Iordania ca urmare a in
cidentelor care s-au produs în ulti
mele zile între forțele de comando 
palestiniene și unități ale armatei 
iordaniene. Cererea do convocare a 
Consiliului Ligii Arabe a fost pre
zentată de Organizația pentru elibe
rarea Palestinei șl sprijinită de Re
publica Arabă Unită și Algeria.

Consiliul Ligii Arabe * hotărit

Brno 70
sub semnul

■ ■ ■competitivității
Brno, străvechiul oraș de la 

aonfluența rîurilor Svratca și 
Svitava, a devenit cunoscut în 
lume prin tirgurile internaționa
le pe care le găzduiește anual. 
Așa cum s-a anunțat, vineri, 4 
septembrie, orașul și-a deschis 
porțile celui de-al 12-lea Tîrg 
internațional al construcțiilor de. 
mașini.

La această ediție și-au dat in- 
tilnire peste 1 600 expozanți din 
28 de țări. Exponatele — care 
reprezintă producția modernă a 
celor mai importanți producă
tori — oferă posibilitatea trecerii 
In revistă a ultimelor cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane 
in acest sector. Pavilionul A, 
aflat in fața porților principale, 
atrage cu deosebire atenția. In 
rotonda lui sint expuse citeva 
din produsele mai reprezentati
ve ale industriei constructoare 
de mașini a țării gazdă : avionul 
„Trener 526 AF", presa cu .injec
ție Polak Clod 1000/85 ; o pompă 
pentru centrală termo-nucleară, 
produse de tehnică medicală etc. 
Acestea sint citeva din „punctele 
de atracție" ale producătorilor 
tehoslovaci.

Organizarea și amenajarea pa
vilioanelor pe sectoare de specia
litate permit conturarea unei 
imagini comparative a caracte
risticilor și nivelului tehnic al 
produselor expuse de diferiți 
participanți. Competitivitatea 
este cuvintul de ordine al ex
pozanților. Pavilionul A de pil
dă prezintă vizitatorilor calcu
latoare, mașini grafice și Offset, 
mașini de scris, de imprimat și 
de citit benzi perforate ale fir
melor Kovo (R.F.G.) ; Poligraph 
(R.D.G.) ; Olivetti (Italia). In 
pavilionul B sint concentrate 
mașinile pentru prelucrarea me
talelor, utilaje și instrumente de 
măsuri. Alături de producătorii 
cehoslovaci expun firme din 
R.S.F. Iugoslavia, U.R.S.S., 
România, Bulgaria, R. F. a Ger
maniei, Austria, Japonia; Franța, 
Marea Britanie, Belgia.

Purtați de valul de oameni din 
incinta Tirgului, ajungem in fața 
exponatelor românești. Nume
roși vizitatori se opresc îndelung 
șl apreciază cu competență pro
dusele, vizibil interesați In re
zultatele și performanțele in
dustriei românești constructoare 
de mașini. întreprinderile de 
comerț exterior Mașinexport, 
Autotractor, * Industrialexport, 
Mecanoexport, Metalimport ex
pun strunguri, diverse utilaje 
pentru prelucrarea metalelor, 
mașini agricole și tractoare, 
autocamioane, microbuze, 
morci, instalații sanitare, 
de foraj etc.

Tîrgul de la Brno oferă vizi
tatorilor specialiști sau turiști o 
imagine reală a nivelului tehnic 
actual al industriei constructoa
re de mașini, prilejuiește o con
fruntare a concepțiilor, spiritu
lui de inventivitate și fanteziei 
creatoare a producătorilor de pe 
diferite meridiane.

locali- 
granița

simbătă, asupra mai multor 
tăți rurale libaneze de lingă 
dintre cele două țări.

Consiliul de Securitate a
• rezoluție, cu 14 voturi pentru și o 
abținere, prin care cere Israelului 
retragerea imediată a tuturor forțe
lor militare de pe teritoriul libanez.

adoptat

formarea unui comitet tripartit cu- 
prinzind reprezentanții Iordaniei, or
ganizațiilor de rezistentă palesti
niene. și Ligii Arabe, care va trebui 
să elaboreze un proiect de rezoluție 
in lumina dezbaterilor tinute in ca
pitala egipteană. După cum trans
mite agenția France Presse, citind 
postul de radio Cairo, acest proiect 
de rezoluție va trebui să recomande 
măsurile care să permită pe viitor 
evitarea oricăror incidente intre for
țele de comando palestiniene și uni
tăți ale armatei iordaniene.

BELGRAD 6 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a plecat la Lusaka unde 
va participa la conferința șefilor de 
state și de guverne ai țărilor nean
gajate, care iși va începe lucrările la 
8 septembrie în capitala Zambiei.

într-o declarație făcută presei, ra- 
dioteleviziunii și agenției Taniug, 
președintele Tito a afirmat că cea 
de-a treia conferință a țărilor nean
gajate la nivel înalt are o însem
nătate deosebită datorită situației 
internaționale actuale.

Conferința de la Lusaka, a subli
niat președintele T&o, are o mare 
însemnătate și pentru că ane Ioc în 
ajunul celei de-a 25-a 'aniversări a 
Națiunilor Unite.

Pe ordinea de zi a conferinței, 
a arătat Tlto, se află probleme prin
cipale ale lumii contemporane cum 
ar fi decolonizarea definitivă, ne
amestecul in treburile interne ale 
altor țări, ajutorarea țărilor in curs 
de dezvoltare și, îndeosebi, proble
ma luptei pentru pace.

Una dintre problemele importante 
care urmează să fie examinată va 
fi realizarea universalității Națiuni
lor Unite. Trebuie să luptăm, a spus 
el. ca țări atît de mari cum este 
China să fie reprezentate la Națiu
nile Unite, pentru ca și ele să-și 
asume răspunderea pentru ceea ce 
se petrece în prezent în lume.

Delegația iugoslavă, a declarat în 
încheiere președintele Tito, va face 
totul pentru ca această conferință 
să dea rezultatele pe care le aș
teaptă nu numai țările neangajate — 
printre care se află și Iugoslavia — 
dar și multe alte țări ale lumii.

Locuitori ai capitalei filipineze în timpul unei demonstrații organizate, recent, la Manila împotriva politicii 
S.U.A. în Asia de sud-est

ț

agențiile de presă transmit
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Bulga
ria, Todor Jivkov, va face o vizită 
oficială in Islanda între 24 și 27 sep
tembrie, la invitația premierului is- 
landez, anunță agenția B.T.A.

Ministrul de externe ita
lian și-a încheiat convor
birile cu oficialitățile tuni
siene. Simbătă, Aldo Moro, care 
întreprinde o vizită în Tunisia, a fost 
primit de președintele Bourguiba, în 
timp ce colaboratorii săi au avut o a 
doua lntîlnire de lucru la Ministerul 
de Externe tunisian în vederea defi
nitivării unor acorduri între cele două 
țări. Duminică, Aldo Moro a partici
pat la întîlnirea din capitala tunisiană 
a ambasadorilor italieni din 14 țări 
mediteraneene și arabe.

0 delegație comerciala 
ungara a plecat la Bonn tn 
vederea continuării tratativelor pen
tru pregătirea acordului ungaro-vest- 
german pe termen lung de colaborare

Ziua proclamării
independenței Braziliei

eomercială, economică șl tehnică — 
informează agenția M.T.I.

Aproximativ 50 de per
soane au fost arestateu 
Chicago, cu prilejul unei manifesta
ții organizate în fața sediului poliției. 
Manifestanții, în număr de aproape 
300 de tineri de culoare, protestau îm
potriva brutalităților politiei și față 
de hotărirea de a înlocui din funcția 
de comandant de district pe căpita
nul negru Harold Miles.

Yahia Ratat, însărcinatul 
cu afaceri al Republicii fî- 
rabe Unite în Iran, * fost pri_ 
mit de ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Ardehlr Zahedi. Convor
birile purtate în timpul acestei între
vederi. prima de la reluarea relații
lor diplomatice dintre cele două țări, 
la 29 august, s-au concentrat asupra 
relațiilor irano-egiptene.

Președintele indonezian 
și-a încheiat vizita oficiala 
făcută la Bonn. ’>upS 0 •curta 
oprire în una din stațiunile bavareze, 
generalul Suharto va pleca spre Lu
saka, capitala Zambiei, pentru a par
ticipa la lucrările conferinței țărilor 
neangajate.

Expoziția mondială de 
Ia Osaka <JaP°nla) • tost vlzl_ 
tată pină In prezent de peste 60 mi
lioane de vizitatori japonezi și străini, 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
acestei expoziții.

Epidemia de holeră • 
prins In perioada 4 lanuarie-29 
gust 3 357 persoane, dintre care 
și-au pierdut viața — a anunțat
purtător de cuvînt al Ministerului 
Sănătății al Indoneziei. El a adăugat 
că în prezent epidemia se află pe 
cale de dispariție. Estul insulei Java 
a fost regiunea cea mai mult afecta
tă de holeră.

cu-
au-
716
un

Vedere din Sao Paolo

X
La cimitirul din Vemars, loca

litate situată in nordul capitalei 
Franței, a avut loc simbătă în
humarea cunoscutului scriitor, 
ziarist și militant pe tărim so
cial și politic Francois Mauriac. 
La ceremonie a asistat primul 
ministru al Franței, Jacques 
Chaban Delmas.

Ploile torențiale care ,u 
căzut șase zile tncontinuu In nordul 
și centrul Indiei au provocat moar
tea a 45 de persoane, scrie ziarul „In
dian Express". La periferia orașului 
Calcutta, peste un milion de persoa
ne au fost afectate de inundații. Au
toritățile au evacuat aproximativ 
400 000 de familii din zona inundată. 
Revărsarea apelor riului Narmada a 
provocat inundarea aproape în între
gime a orașului Hoshangabad din sta
tul Madhya Pradesh. Echipe de sal
vare și armata participă la acțiunile 
de ajutorare a sinistratilor.

Cum poate
6 (Ager-VENEȚIA 

preș). — Comitetul con
sultativ international 
pentru Veneția, orga
nism creat 
italian in 
UNESCO, 
examinării 
vor fi luate în apărarea 
fostului oraș al dogilor 
și a patrimoniului ar
tistic al acestuia, și-a 
Încheiat cea de-a doua 
reuniune a sa. Comi
tetul a recomandat apli
carea unui sistem de e- 
cluze care si ferească 
orașul de creșterea ape-

dc guvernul 
acord cu 

In scopul 
măsurilor ce

George POPESCU
Brno, 8

cairo Convorbiri
Gowon-Nasser
CAIRO 6 (Agerpres). — In cadrul 

vizitei pe care o întreprinde la Cairo 
șeful statului federal nigerian, gene
ralul Yakubu Gowon, a avut sim
bătă convorbiri cu președintele Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser. După cum s-a anunțat, con
vorbirile sînt consacrate unui amplu 
schimb de opinii privind perspecti
vele relațiilor de colabbrare dintre 
oele două state.

Observatorii politici atribuie o 
semnificație aparte vizitei întreprin
se în capitala egipteană de generalul 
Yakubu Gowon, relevînd că ea se 
încadrează în „ofensiva diplomatică" 
nigeriană de intensificare a relații
lor de cooperare cu alte țări de pe 
continentul african, lansată de gu
vernul de la Lagos după încetarea 
războiului civil. După cum se știe, 
șeful statului federal nigerian a vizi
tat anterior. In același scop. Algeria 
și SudanuL

Reunificarea patriei
aspirație majoră

a poporului coreean
In frămintata istorie a poporului 

coreean, septembrie 1945 a reprezen
tat un moment de o deosebită însem
nătate : infrîngerea militarismului 
japonez deschidea perspectiva împli
nirii aspirațiilor de libertate și inde
pendență pentru care au luptat, de-a 
lungul deceniilor de asuprire colo
nială, masele largi ale poporului, 
patrioții coreeni in frunte cu comu
niștii. Dar, așa cum avea să arate 
întreaga evoluție a evenimentelor 
din sfertul de veac care s-a scurs, 
pentru milioane de coreeni ziua li
bertății nu sosise încă de fapt, par
tea de sud a țării fiind ocupată de 
trupele americane și transformată 
treptat într-o bază militară menită 
să slujească planurilor agresive ale 
S.U.A. în Asia. Debarcarea primelor 
trupe americane, la 8 septembrie 
1945. a dus la instaurarea, la sud de 
paralela 38, împotriva voinței po
porului coreean, a unui regim mili
tarist, de teroare, aservit intereselor 
străine. Orice legătură între nordul 
și sudul țării — trafic, transport, co
respondență — a fost în mod arbitrar 
întreruptă, linia de demarcație pro
vizorie devenind cu timpul o ade
vărată frontieră care secționa țara.

După semnarea armistițiului de la 
Panmunjon, în 1953, starea de vasa
litate a Coreei de sud s-a accentuat 
și mai mult. Așa-zisul „tratat de a- 
părare reciprocă între S.U.A. și Co
reea de sud", încheiat la citeva săp- 
tămîni după armistițiu, a fost urmat 
de alte zeci de acorduri și convenții, 
în baza cărora Statele Unite au de
plasat la sud de paralela 38, potrivit 
chiar recunoașterilor lor oficiale, 
peste 60 000 de soldați, „pe timp ne
limitat", au instalat o largă rețea de 
baze militare, dotate cu tehnică d<? 
luptă modernă, erei nd tn această 
parte a țării un focar de tensiune șl 
încordare, de provocări șl amenin
țări la adresa R.P.D. ~ 
păcii și securității în 
rient șl în lume.

In ciuda terorii șl a 
stngeroase, populația 
pe umerii căreia apasă povara chel
tuielilor militare din ce în ce mal 
mari și care suportă direct consecin
țele crizei economice și ale șomajului, 
își exprimă tot mai hotărit opoziția 
față de politica reacționară a juntei 
militare de la Seul. Pe Întreg cuprin
sul Coreei de sud se intensifică ac
țiunile forțelor patriotice, ale ma
selor largi populare împotriva ocu
pației străine, pentru realizarea as
pirațiilor lor supreme ds unificare a 
patriei.

Existența efemeră a regimului în
scăunat la Seul se bazează exclusiv 
pe sprijinul din afară, pe prezența 
masivă a baionetelor americane. Este 
semnificativă în acest sens panica ce 
i-a cuprins pe guvernanții sud-co- 
reeni la aflarea veștii că Statele U- 
nite ar intenționa să-și retragă o

Coreene, a 
Extremul Cl

represaliilor 
eud-coreeană,

fi apărat orașul dogilor
lor. Un asemenea sis
tem ar putea să fie rea
lizat in maximum trei- 
patru ani, iar pentru fi
nanțarea lucrărilor ar 
fi suficientă alocarea 
unei sume de 45 miliar
de lire Italiene. S-a ce
rut Organizației Națiu
nilor Unite pentru Ști
ință, Educație și Cul
tură, precum și Comi
tetului italian de cer
cetări să colaboreze Ia 
realizarea unui studiu 
asupra problemelor teh
nice legate de măsurile 
recomandate.

în ceea ce privește 
conservarea patrimoniu
lui artistic al Veneției, 
comitetul a recomandat 
crearea unui laborator 
de studii pentru exami
narea factorilor de dete
riorare a monumentelor 
și operelor artistice, in 
vederea găsirii unor so
luții a acestei proble
me. Costul lucrărilor de 
conservare și restaurare 
propuse este evaluat 
provizoriu la suma de 
60 miliarde de lire ita
liene.

parte din trupele staționate în Asia, 
Inclusiv din Coreea de sud, în cadrul 
măsurilor de transpunere în fapt a 
„doctrinei Guam". După cum se știe, 
în concepția Washingtonului, această 
doctrină, care în esență preconizează 
„asiaitizarea" conflictului din Indochi
na, nu semnifică cîtuși de puțin 
schimbarea vechil politici americane, 
ci continuarea ei cu alte metode, in 
încercarea de a evita blamările opi
niei publice americane și interna
ționale. Chiar și reducerile neînsem
nate de unități americane care ar 
urma să fie efectuate l-au alarmat pe 
Pak Cijan-Hi și pe cei din jurul 
său. Pentru a potoli teama regimu
lui de la Seul, vicepreședintele 
S.U.A., Agnew, a promis în cursul 
recentului său turneu asiatic o spo
rire substanțială a ajutorului mili
tar american — de la 140 milioane 
dolari la 200 milioane — precum și 
transferarea unor baze aeriene din 
Okinawa în Coreea de sud. Statele 
Unite au anunțat, totodată, un plan 
de reechipare și întărire a trupelor 
sud-coreene, măsuri ce contravin 
flagrant prevederilor armlstlțiulv de 
la Panmunjon.

Așa cum cere justiția, așa cum ar»- 
tă însăși viața, rezolvarea prob1 ^jei 
coreene este de competența e: J^l- 
vă a coreenilor înșiși. Aceas ^fe- 
supune în primul rînd evacua ‘"Lu
pelor și a bazelor americ. Ț^din 
Coreea de sud, recunoașter „®P" 
tului inalienabil al poporului ryean 
de 40 de milioane ca, dispunîna de 
propriul destin, să-și reunifice pe 
cale pașnică patria temporar divi
zată. Se știe că în decursul anilor 
guvernul R.P.D. Coreene a prezentat 
numeroase propuneri constructive 
vizînd reunificarea țării. Aceste pro
puneri preconizează între altele : re
tragerea trupelor americane și a tu
turor celorlalte trupe străine aflate în 
Coreea de sud, Încheierea unui acord 
de pace între cele două părți ale Co
reei și reducerea considerabilă a for
țelor armate din Nord șl din Sud ; 
efectuarea, pe baze democratice, de 
alegeri generale libere în Nord șl în 
Sud pentru formarea unui guvern 
central unificat; punerea în practi
că, în caz de necesitate, înainte de 
unificarea completă, a unei confede
rații a Nordului cu Sudul, ca o mă
sură tranzitorie, menținînd regimu
rile sociale diferite ; stabilirea de 
relații comerciale și economice, cola
borarea în domeniile științei șl cul
turii ; dezvoltarea contactelor dintre 
partide și organizații de masă din 
cele două părți ale Coreei, etc. In a- 
celași sens se pronunță șl Partidul 
revoluționar pentru reunificare, 
creat în Coreea de sud. care, activind 
în condițiile grele de adincă ilegali
tate. exprimă interesele vitale ale 
populației sud-coreene.

Poporul român, animat de senti
mente de profundă prietenie și soli
daritate internaționalistă față de po
porul coreean și care a fost mereu 
alături de el, atît în momentele gre
le în anii războiului din 1950—195-“ 
acordîndu-1 un ajutor activ în lupi 
sa dreaptă, cît și în perioada de re
construcție a țării, a sprijinit și spri
jină cu hotărîre cauza justă a aces
tui popor neînfricat. La O.N.U, și în 
alte organisme internaționale, Ro
mânia s-a pronunțat și se pronunță 
cu fermitate pentru retragerea tru
pelor americane din Coreea de sud, 
pentru încetarea oricărui amestec în 
treburile poporului coreean, astfel 
ca acesta să-și poată înfăptui aspi
rațiile sale fierbinți de a trăi într-o 
patrie unită, liberă și democratică.

Este ferma convingere a poporului 
român că aoeastă aspirație își va 
găsi realizarea, căci ea corespunde 
cerințelor ineluctabile ale mersu
lui înainte al istoriei.

Dumitru ȚINU

Azi se împlinesc 148 de ani 
de cind poporul brazilian, după 
o îndelungă perioadă de luptă, 
a înfrint dominația colonială. 
La 7 septembrie 1822 Brazilia 
s-a proclamat stat independent, 
această dată marcind inceputul 
existenței de sine stătătoare a 
statului

Atît prin întinderea sa, cit șt 
prin potențialul său economic, 
Brazilia ocupă un loc important 
pe continentul lattno-american. 
Principală producătoare de ca
fea (definind primul loc pe 
piața mondială), zahăr (locul al 
treilea), cacao, manioc, această 
țară dispune, in același timp, de 
importante zăcăminte de beri- 
liu, uraniu, crom, fier, mangan. 
Una din preocupările aflate per
manent în fața autorităților este 
valorificarea cit mai eficientă a 
resurselor naționale, punindu-se 
un accent deosebit pe regiunile 
Amazoniel 
estul tării, 
voltate din 
nomic Pe 
uni au și apărut șantiere de con
strucții de locuințe. drumuri ; 
printre obiectivele economice ac
tuale se înscrie construirea In 
aceste zone a unul sistem 
de comunicații rutiere și 
fluviale. De asemenea, în 
regiunea Amazoniel guvernul

jl acelea din nord- 
zone mai puțin d.ez- 
punct de vedere eco- 
hărțile acestor regi-

intenționează să distribuie tere
nurile fertile agricultorilor, pe 
baza unui sistem de credit pe 
termen lung.

Toate aceste proiecte se adau
gă la o serie de realizări im
portante ale Braziliei in ultimii 
ani, concretizate in construcția 
marelui complex hidro-energe- 
tic Urubupunga, a unor spitale, 
școli, centrale electrice etc.

Pe plan internațional, Bra
zilia promovează o politică de 
dezvoltare a relațiilor eu toate 
țările, indiferent de orînduirea 
lor social-politică. Numărin- 
du-se printre inițiatorii Trata
tului de denuclearizare a Ame
rica Latine, Brazilia militează 
pentru soluționarea pașnică a 
problemelor internaționale, pen
tru instaurarea unui climat de 
pace și destindere în lume.

Intre Republica Socialistă Ro
mânia și Brazilia s-au statorni
cit și se dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare, avind ’a 
temelie principiile respectării in
dependentei și suveranității ne
amestecului in treburile interne 
egalității în drepturi și a schim
burilor reciproc avantajoase

Cu ocazia Zilei proclamării 
independenței, poporul român 
transmite poporului brazilian un 
călduros salut, urindu-i succese 
pe calea progresului și păcii

Erzberg, „muntele de fier", apare 
la orizont ca o imensă cortinft de ca
tifea purpurie, prinsă prin fire nevă
zute intre masivele împădurite ce do
mină cu verdele lor intens peisajul 
regiunii Stiria. Legenda, transmisă 
din negura vremi lor, spune că la în
ceput Erzberg era un munte ca ori
care altul. Intr-o bună zi, insă, din 
joacă, flăcăii l-ar fi prins și apoi l-ar 
fi legat pe duhul cel bun ce-și avea 
sălașul in lacul Leopoldstein din a- 
propiere. Dorind să-și răscumpere 
libertatea, duhul cel bun a oferit lo
calnicilor mari bogății : aur pentru 
un an, argint pentru zece, sau fier 
pentru veșnicie. Oamenii au ales fie
rul... Prin această opțiune definitorie, 
legenda vrea să explice destinul ur
mașilor populațiilor ce au trăit odi
nioară pe aceste meleaguri.

Erzberg este cea mai veche exploa
tare minieră a Stiriei și, datorită în
fățișării sale, cea mai cunoscută. Din 
epoca romană-, această zonă cunos
cuse o viață intensă. Extras și pre
lucrat cu metode primitive, cu efor
turi titanice, minereul de fier ajun
gea la Lauriacum (orașul Enns), unde 
metalul era folosit pentru fabricarea 
scuturilor romane. Plutele ce coborau 
pe riul Enns duceau, se crede, fierul 
mai departe pe Dunăre pini la Viena. 
Muntele a devenit baza industriei 
metalurgice ?i de otel, care s-a dez
voltat ulterior intre văile Mur-ului și 
Dunării, landul Steiermark fiind cel 
mai important ținut minier al Aus
triei. Șapte din cele nouă exploatări 
austriece de cărbune, două din cele 
trei de minereu de fier, șase din cele 
zece centre de extragere a magnezitei 
se afli pe pâmlntul Stiriei

Astăzi, la Erzberg este o exploatare 
„la zi". Văzut de pe culmile din ve
cinătate. Erzbergul pare o uriașă pi
ramidă in trepte avlnd culoarea 
chihlimbarului, o scară gigantică de 
800 de metri, cu 29 de etaje. în bazi
nele de ios, apele care au spălat in 
instalații roca depun succesiv parti
cule colorate in alcătuiri bizare Dacă 
nu al vedea forfota de pe coline, miș
carea permanentă a uriașelor bascu
lante, ai crede ci peisajul atlt de 
straniu înfățișează o imagine de pe 
o altă planetă. Lucrătorii sini puțini

și par pierduți In Imensitatea mun
telui. Gradul înalt de mecanizare 
permite folosirea unui număr redus 
de mineri.

Sus de tot, pe vlrful din care exca
vata succesive au devorat cițiva zeci 
de metri din înălțime, printre rezer
vația de plante si flori alpine, a fost 
tăiată, nu se știe cind, o uriașă gale
rie. Se crede că ar fi din epoca ro
mană. Este intr-un fel o dovadă 
foarte elocventă a evoluției operații
lor extractive, de la metodele primi-

Investiții mari se fac pentru per
fecționarea instalațiilor de pre
lucrare și pentru mecanizarea in 
continuare a extracției. înainte de 
război, rezervele de minereu ale ma
sivului au fost evaluate la 270—300 
milioane tone, contindu-se deci că ex
ploatarea s-ar putea prelungi peste 
200 de ani. Rttmul extragerii a depă
șit Insă toate prevederile. Dacă se va 
menține, In 70—80 de ani masivul de 
fier va deveni un morman de steril. 
Urmind concluzia logică, unii specia-

La poalele
„muntelui purpuriuu

însemnări de călătorie din Austria

tive de odinioară, la cele moderne 
folosite in prezent.

Exploatarea „la zi“ are loc pe etaje, 
pe un front lung de 25 de km. Exca
vatoare uriașe mușcă din roca dură, 
dislocată in prealabil prin explozii. 
Apoi basculantele pornesc in direc
ția puternicelor concasoare, care 
prepară materialul pentru uzinele de 
spălare Sterilul este depus pe un alt 
versant, reconstituind muntele, sără
cit insă de atributul „fier".

Stimulată de cererea vertiginoasă 
de metal, concurată de minereul adus 
din import, întreprinderea ce exploa
tează muntele Erzberg e intr-o per
manentă stare de mobilizare pentru a 
livra un concentrat de calitate

liști susțin că este necesară reducerea 
volumului exploatării. Economiștii 
argumentează insă că o asemenea so
luție nu ar duce la acoperirea costu
rilor ridicate ale investițiilor, pericli- 
tind și locurile de muncă ale unui 
mare număr de mineri. Ca regiune 
minieră, Stiria are de rezolvat de pe 
acum dificile probleme provocate de 
restructurările ce au loc in această 
ramură industrială. Din această 
cauză, de pe acum se poartă o dispută 
dirză cu uzinele austriece pentru con
sumarea cu prioritate a minereului 
autohton.

Exploatarea minieră „Steirischer 
Erzberg" aparține concernului de în
treprinderi etatizate „Oesterreichisch-

Alpine Montangesellschaft". Furnalele 
concernului, mai ales cele de la Dona- 
witz, consumă o mare parte din mi
nereul extras din „muntele de fier", 
într-o formă prelucrată, metalul se 
întoarce la locul de origine. „Alpine" 
reunește 12 centre de producție, am
plasate în trei regiuni ale Austriei : 
mine, furnale, oțelării, turnătorii, în
treprinderi constructoare de mașini.

In activitățile acestora sînt anga
jați 25 000 de salariați. „Alpine" este 
apreciat ca unul din cele mai mari 
concerne industriale și miniere din 
Austria. Procedeul „L-D", de produ
cere rapidă a oțelului prin insuflarea 
de oxigen, folosit astăzi tn întreaga 
lume, este tn parte și rezultatul me
ritoriu al iscusinței și imaginației 
specialiștilor societății „Alpine". Ini
țialele „L-D" înseamnă Linz-Dona- 
witz, numele celor două orașe unde 
ingineri și tehnicieni austrieci au 
conceput șl realizat metoda devenită 
astăzi .celebri.

Prin bunăvoința dr. Fitzinger, di
rectorul general al lui „Alpine Mon
tan", vizităm uzinele concernului 
de la Zeltzweg. Fosta întreprindere 
metalurgică, înființată în 1351, s-a 
transformai într-o fabrică modernă 
de mașini și macazuri de cale ferată. 
Blocul administrativ, o clădire din / 
oțel și sticlă cu 12 etaje, domină ha
lele uzinei și casele orășelului Zelt- 
weg, așezat intr-o căldare de munte 
și ferit încă de invazia turiștilor. In 
halele noi este vizibil procesul de re- 
utilare și modernizare. ~ 
răspundere de la „Alpine 
vorbesc cu satisfacție de 
laborare ce s-a stabilit 
postbelică, șl mai ales in .....
intre concern și întreprinderile in
teresate din țările socialiste. Relații • 
comerciale extinse s-au dezvoltat și 
cu țara noastră, fapt scos in mod 
deosebit în evidență de interlocutorii 
noștri, care urmăresc cu interes 
prietenesc progresele economice ale 
României.

Este și în aceasta o expresie a 
bunelor raporturi dintre țările noas
tre, dintre popoarele român și aus
triac, iubitoare de pace și munci 
spornică.

Factorii da 
Montan" na 
strînsa co

in perioada 
ultimii ani,

Petre STANCESCU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scîntell*. Toi. 17 60 16. 17 60 30. Abonamentele ae tac la oficiile poștale șl dttuzorll din Întreprinderi șt instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa ScînteU. 40 366


