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IN AGRICULTURĂ,
SARCINI URGENTE

La posturile 
de radio și 
televiziune

«Recoltatul porumbului și florii-soarelui
Pregătirea terenului și semănatul griului

In săptămlna care * trecut, timpul călduros tn cea mal mare parte a 
tării a permis continuarea, in ritm susținut, a recoltării culturi
lor tîrzil. Din datele centralizate in cursul zilei de simbătă la 
Ministerul Agriculturii șl Silviculturii rezultă că în întreprinderile agricole 
de stat recoltarea florii-soarelui s-a făcut in proporție de 51 la sută, a po
rumbului și cartofilor de toamnă — 21 la sută. în cooperativele agricole, re
coltatul s-a făcut de pe 66 la sută din suprafețele cultivate cu floarea-soa- 
relui, 22 la sută la sfecla de zahăr, 12 la sută la porumb și 21 Ia sută la car
tofii de toamnă. In județele situate de-a lungul Dunării, unde stadiul de ve
getație a culturilor este asemănător, există diferențe în ce privește ritmul 
recoltatului. în cooperativele agricole din județul Dolj recolta de porumb 
a fost strînsă de pe 22 la sută din suprafața cultivată. Olt — 31 la sută, Te
leorman — 22 Ia sută, Ilfov — 20 la sută. Ialomița — 22 la sută. Constanța — 
15 la sută, Tulcea — 18 la sută, Brăila — 11 la sută. Recoltatul florii-soare
lui trebuie intensificat, îndeosebi în județele Constanța și Tulcea, unde s-au 
realizat numai jumătate din suprafețe și. bineînțeles. în județele Arad, Ti
miș, Bihor, Argeș unde această lucrare abia a început. Raidul-ancheiă, orga
nizat in județele Dolj și Olt, a scos in evidență că există posibilități nefolo
site pentru grăbirea recoltatului, problemă care trebuie să preocupe in maî 
mare măsură organele locale de partid și de stat, conducerile unităților agri
cole, astfel ca, in timpul cel mai scurt, recolta să ajungă din cimp in ma
gazii. Grăbirea recoltatului se impune $1 din alt motiv. O parte din supra
fețele care se vor însămînța in această toamnă cu griu și alte cereale pă- 
loase urmează după culturi tirzii. Terenurile trebuie eliberate cît mai repede 
pentru a se putea trece, cu toate forțele, la arat. Cum decurg aceste acțiuni 
In județele amintite ?

PlnA tn prezent, din datele centra
lizate la direcția agricolă, rezultă că 
In cooperativele agricole din JUDE
ȚUL DOLJ porumbul a fost recoltat 
doar de pe 25 589 ha, ceea cedoar de pe 25 589 ha, ceea ce repre
zintă 21 la sută din suprafața agrico
lă ocupată cu această cultură. Din 
cele 130 000 ha. care urmează a fi în- 
sămințate cu griu, aproape 60 000 ha 
sint amplasate după porumb. Așa se 
face că pînă la 18 septembrie au fost 
arate numai 68 405 ha, din care doar 
55 381 ha au fost pregătite pentru se
mănat Stadiul de vegetație a acestei 
culturi permitea ca, pînă la această 
dată, să se recolteze suprafețe mult 
mai mari. Nici recoltatul tlorii-soare- 
.ui n-a fost terminat. La ora actuală 
mai este pe cimp recolta de pe incă 
2 290 ha, iar pe 5 118 ha încă nu s-a 
treierat

Desigur, pe cuprinsul Județului Dolj 
sint unități cooperatiste în care lu
crările de recoltare și de pregătire 
a terenului sînt avansate, ceea ce le 
va da posibilitatea să insămințeze la 
timp culturile de toamnă. în rîndu- 
rile de față ne vom ocupa de acele 
unități în care ritmul lucrărilor este 
nesatisfăcător.

Cu mult înainte de Începerea cam
paniei agricole de toamnă s-a stabi
lit ca pentru urgentarea lucrărilor de 
recoltare a culturilor tirzii, șl îndeo
sebi a porumbului și florii-soarelui. să 
se folosească din plin combinele. Cele 
12 I.M.A. din județ au primit sarcina 
să adapteze în acest scop circa 500 
combine de păioase. Pînă la 20 sep
tembrie, după cum am fost informați 
la direcția agricolă județeană, erau 
pregătite 300 de combine. Restul de 
200 erau în lucru. Din păcate, trebuie

spus că nici combinele la care s-au 
făcut adaptările pentru recoltatul po
rumbului nu au fost folosite decît 
sporadic „Deși avem pregătite pentru 
a recolta porumbul 41 de combine —> 
ne spunea ing. Aurel Pariș, directorul 
I.M.A. Segarcea — pină la 19 septem
brie, dintre cele 3 035 ha cu porumb 
contractate cu cooperativele agricole 
n-am recoltat nici cel puțin un hec
tar. Există o reținere cu totul nejus
tificată din partea conducerilor și 
inginerilor-șefi din cooperativele agri
cole tn folosirea combinelor". Așa se 
face că la cooperativa agricolă din 
Grecești, din cele 500 ha cu porumb 
au fost recoltate pină în prezent doar 
140 ha, dintre care au fost eliberate 
numai 50 ha, care s-au și arat. Din 
această cauză. I.M.A. a fost nevoită să 
ia tractoarele și să le mute la alte 
cooperative unde era terenul eliberat. 
Situații asemănătoare ne-au fost re
latate și de către directorul I.M.A. 
Bîrca. Ing. Victor Ionas. ..Deși coope
rativa din Bistreț, rămasă in urmă cu 
recoltatul porumbului, ne spunea in
terlocutorul, președintele cooperativei 
respective, Gh. Stanciu. nu vrea să 
folosească combinele CT-2R, care, la 
probele efectuate în lan, au dat rezul
tate foarte bune".

81 In cooperativa agricolă de pro
ducție Perișor, din cele 960 ha ocupate 
cu porumb au fost recoltate, pină 
ieri, doar 160 ha. De ce așa puțin ? 
„Am contractat cu I.M.A. Plopșor. 
care ne deservește, să ne recolteze 
mecanic 750 ha cu porumb, ne-a spus 
președintele cooperativei, Marin Fi- 
ran. Pină în prezent nu au reușit să 
recolteze Insă decît opt hectare cu

combinele. Pe ziua de 18 septembrie, 
șeful secției I.M.A. a vorbit cu 
conducerea întreprinderii, care a pro
mis încă zece combine la recoltatul 
porumbului. Numai că pînă astăzi, din
tre cele 10 combine, nu a ajuns nici 
una". Și in timp ce într-o parte com
binele nu lucrează pentru faptul că 
președinții și inginerii cooperativelor 
agricole nu au ajuns încă la conclu
zia că urgentarea recoltării porum
bului este în avantajul lor, în alte 
locuri combinele sînt solicitate, dar 
nu sînt transferate în mod operativ 
pentru a fi folosite din plin.

Pentru a recupera din timpul 
pierdut, in unitățile agricole s-a 
hotărit ca ieri, 20 septembrie, să se 
lucreze din plin pe ogoare. Ce s-a 
văzut însă 7 La cooperativa agricolă 
Radovanu, In planul de muncă în
tocmit cu o zi înainte, de in
ginerul-șef, Ion Mihai, se stabili
se ca patru combine să recol
teze floarea-soarelui la brigada din 
satul Fîntînele. în dimineața zi
lei de 20 septembrie, din cele patru 
combine planificate nu lucra nici una. 
Mecanizatorii ne-au relatat că briga
dierul nu a mobilizat oamenii la lu
cru. Am adus acest fapt la cunoștința 
președintelui. Acesta ne-a spus că 
nici tractoriștii nu s-au înghesuit la 
lucru. Și în timp ce unii aruncau vina 
pe alții, floarea-soareiui se scutura în 
cîmp. De menționat și faptul că ingl- 
nerul-șef s-a mulțurmt nloar să întoc
mească planul de muncă, în ziua pre
văzută nu a mai dat prin unitate fiind 
plecat la Craiova, unde locuiește. La 
fel a precedat, bineînțeles, și cel de-al 
doilea inginer agronom din coopera
tivă, Doru Popa. De aici și concluzia 
că nu-i suficient să întocmești un 
plan de muncă, ci trebuie să te și 
ocupi de îndeplinirea lui.

Lunl, 21 septembrie 
a.c., în jurul orei 11,50, 
posturile noastre de ra
dio șl televiziune vor 
transmite în direct, de 
la Viena, ceremonia so
sirii președintelui Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, 
șl a soției sale. Elena 
Ceaușescu, în vizita 
oficiala pe care o fac în 
Austria, la invitația pre
ședintelui federal, Franz 
Jonas.

Trecem mal totdeauna 
cu vederea gestul de a rupe 
ori a întoarce fila unui ca
lendar. Dar dacă ne-am 
gindi ce am realizat în a- 
ceastă zi din viață, că am 
maj trecut douăzeci și pa
tru de ore la capitolul „de
finitiv clasat", atunci 7... 
Dar dacă rupem ori întoar
cem o filă de calendar ca
re marchează o zi nu din 
viața unui singur individ, 
ci din viața, să spunem, a 
trei mii de oameni sau din 
viața unui oraș întreg 7

Un grădinar din Sighetu- 
Marmației n-a fost de pă
rere să lase gestul ruperii 
ori întoarcerii filei de ca
lendar in banal. A crezut 
de cuviință să-1 acorde o 
semnificație și o valoare, 
dacă doriți, spectaculară. 
Exact in clipa în care Si
rena combinatului de ex
ploatare și industrializare 
a lemnului dă semnalul în
ceperii primului schimb, 
grădinarul oficiază solem
nitatea schimbării filei de 
calendar. Gestul nu mai 
poate fi trecut cu vederea, 
dimpotrivă se înscrie fn 
rîndul evenimentelor și nu-i 
unul din cei aproape trei 
mii.de muncitori ai combi
natului care să nu-ți atragă 
atenția asupra „calendaru
lui nostru", aflat la loc de 
cinste tn splendidul parc 
din curtea modernei Între
prinderi. „Fila" zilei e din 
flori, după cum intreg ca
lendarul e din flori, din 
sute dacă nu din mii de 
mărunte flori multicolore. 
Dar dincolo de momentul 
schimbării, care durează la 
propriu momente, intuiești 
multele zile, chiar săptămîni 
tn care fiecare „filă" își 
desăvîrșește destinul vege
tal pină la data cînd ajunge 
să-și definească rolul în și
rul zilelor din calendar. To
tul e pregătit cu minuțiozi
tate : pămîntul tratat cu 
tngrășăminte ; răsadul, plan
tat fir cu fir, imaginind 
conturul unei cifre ; cîmpul 
dimprejur, de 
nea ; stropitul 
continuu după 
se criterii ; apoi
carea permanentă a tempe
raturii din sere ; apoi atenta 
veghere ca firavele mlădițe 
să nu fie atacate de dăună
tori ; apoi... Nimic nu scapă 
grădinarului. Compromis în 
ținerea unui calendar de a- 
cest fel nu poate exista. Și 
așa, zilei ce-și așteaptă rin-

aseme- 
efectuat 
riguroa- 

veri fi-

lași:

PRODUCE
La Uzina de fibre sintetice din

0 NOUĂ INSTALAȚIE

IAȘI (coresponden
tul „Sclnteii", Manole 
Corcaci). Tînăra uzină 
de fibre sintetice din 
Iași s-a îmbogățit zile
le acestea cu o nouă și 
Importantă capacitate

de producție : instala
ția de fire poliesterice 
textile și tehnice de 
3 050 tone pe an. A- 
ceastă nouă capacitate 
de producție este în-

scrlsă In cea de-a doua 
etapă de dezvoltare a 
uzinei. în următorul 
cincinal, capacitatea de 
producție a uzinei va 
crește de circa 4 ori.

dul intrării In circuitul 
timpului i se acordă sens și 
frumusețe...

Cu ani în urmă, într-o zi 
cu soare și praf iscat de 
ușoare vîrtejuri aduse din
spre Solovanu, intîlnisem 
pe terenul viran și plin de 
gropi oe se anunțau a fi o 
viitoare piață a noului com
binat, vreo cincisprezece 
fete, cam speriate, adunate 
una in alta. Purtau 
sitraie țesute în casă, o- 
pinci și traiste cu merinde. 
Erau de prin Nănești, Vad, 
Săpînța, Orlcești... Mă lua

Iza mereu limpede, îl stră
bătusem străzile : un tirg 
încremenit in timp, unde nu 
se ținea seama de zilele ce 
se înlăturau una pe alta, 
unde, tn afară de joagărul 
de pe malul Tisei și de fa
brica de năfrămuri, indus
tria modernă nu tentase pe 
nimeni. Cunoșteam și Ma
ramureșul, de la Gutîi la 
Prislop, și știam că pină 
și vestitele porți își îmbi
nau grinzile cu cuie de 
lemn. împărtășeam îngrijo
rarea „veteranilor" care 
instruiau pe tinerii veniți

Calendarul
de flori
reportaj de Teofil BUȘECAN

seră drept director, deoarece 
trebăluisem la poartă cu o 
delegație. „Dacă dumneata 
ești director, poți să ne an
gajezi la lucru aici, la noua 
fabrică Și-au arătat cu
rajul și cîțiva cuconl veniți 
și ei cu nădejdea că vor fi 
primiți la fabrică... încă nu 
se strînseseră schelele din 
jurul halelor, încă nu se a- 
coperiseră șanțurile con
ductelor subterane, încă se 
montau transportoarele, dar 
înăuntrul albelor hale se fă
ceau probele tehnologice. 
Cum 7 împrejurul uneia 
sau alteia din complicatele 
mașini, grupe de tineri, abia 
reîntorși de la școli și 
cursuri de calificare, se fa
miliarizau cu noile mașini 
sub atenta supraveghere a 
unui veteran de... douăzeci 

douăzeci și 
ani, cu stagiu

de prin satele dimprejur, 
ori chiar din Sighet. în 
fond era vorba să mînu- 
iască un utilaj modern, de 
nivel european. Novicii tre
buiau să se încadreze in
tr-un flux tehnologic în 
care, pe de o parte intra 
fagul pădurilor maramure
șene, pe de altă parte urma 
să se ambaleze garnituri 
de mobilă, stive de plăci a- 
glomerate, mii și mii de 
seturi de scaune... Gheor
ghe Vlad venise din 
liște, Ioana Nemes 
Făget, Ștefan Covaci 
Berbești, Gheorghe 
din Giulești, Ștefan 
neci din Sighet...
tau sub halatele de protec
ție straie cu alese cusături, 
aduceau cu ei o idilică ne
știință în materie de tehnică, 
dar și setea, ambiția și in
teligența de a pricepe, de a 
învăța. Și Ia o anumită 
dată, intîia secție, de scaune 
curbaite, a intrat în funcți
une, apoi ziarele au anun
țat oficial inaugurarea, Sl-

Să- 
din 
din 
Pop 

Cor- 
Pur-

și trei, 
patru de 
prin fabricile similare din 
Tg. Mureș, Cluj, Suceava... 
Cunoșteam prea bine Si- 
ghetu-Marmației, orașul de 
sub Solovanu, dintre Tisa și

ghetu-Marmațiel Inscriin- 
du-și numele pe harta in
dustrială a țării.

A intrat în funcțiune și 
calendarul grădinarului... 
fiecare zi lnsemnînd nu o 
schimbare banală de filă, ci 
un eveniment. După cinci 
ani mă opresc în același loc 
unde întilnisem speriatele 
tete ce băteau la poarta 
combinatului. Piața și-a 
desăvîrșit conturul. Un 
rond de flori obligă mași
nile la sens giratoriu. Ar
buștii ornamentali au cres
cut, părcul și-a Împlinit 
splendoarea. Gheorghe Vlad 
din Săliște și-a terminat 
școala profesională și e pe-a 
Xl-a la liceu ; Ioana Nemeș 
din Făget, din secția mobilă 
corp, pe lingă faptul că e 
reputată ca pricepere In 
meserie, a devenit solistă a 
formației de muzică mara
mureșeană, Ștefan Corneei, 
pe care-1 întilnisem lu- 
crînd la o inovație ce ur
mărește valorificarea și a 
ultimelor procente de aș
chii, se întorsese abia de 
cîteva zile de la Zagreb 
unde, ca acordeonist, ne 
reprezentase țara la un 
festival artistic. Atît el, 
cît și mulți alții, termi
naseră și cursurile școlii 
populare de artă. Să mai 
adăugăm faptul că în zilele 
în cate calendarul grădina
rului marca a doua parte a 
însoritului august au fost 
trimise spre Anglia noi lo
turi de mobilă, altele spre 
U.R.S.S. ori spre alte țări 
ale Europei. Notăm că ma
rele combinat din Sighet 
produce anual 20 000 de 
garnituri de mobilă, 600 000 
de scaune curbate, peste 
3 000 de vagoane de placaj, 
plăci aglomerate și fibro- 
lemnoase.

Nu doresc să schițez o 
cronică de producție, nici 
să aleg destine exemplare 
care să ilustreze metamor
foza marelui 
ramureșean ; 
treprindere 
maturitatea, 
productiv ritmicitatea nu-i 
tulburată de nimic; după 
doar citi va ani a devenit 
inima unei importante cen
trale industriale. Doresc 
doar să relev sensul și fru
musețea pe care fiecare zi, 
atît de atent și de specta
culos marcată de grădina
rul uzinei, o răsfrînge nu

combinat ma- 
modema In
și-a cîștlgat 

tn fluxul el

(Continuare în pag. a Il-a)

SPORT
INTRATE IN FUNCȚIUNE

n

(Continuare în pag. a II-a)

Cît de rîvnitâ poate fi o minge de fotbal ! (Dumitriu si Ștefânescu 
contra lui Dumitru, în meciul Steaua—Rapid)

Foto : M. Andreescu

FOTBAL Etapa a IV-a

Au început cam
pionatele mondiale

a Diviziei A

• Constructorii hidrotehnicieni 
din portul Constanța înscriu noi 
realizări pe agenda înfăptuirii

CAPACITÂȚI DE PRODUCȚIE

CAMARA DE IARNA
se pregătește cu legumele

nestrînse din cimp? VOLEIe
Raid-a nchetă

în județul Bacău
a IlI-a

zilelor de toamnă aduce 
magazinele de legume și 
plus de animație : cum-

• După numai 10 luni de la 
inaugurare, la Fabrica de trico
taje din Suceava a intrat In 
funcțiune o nouă capacitate de 
producție. Dotată cu mașini și 
utilaje moderne, ea va produce 
1,5 milioane tricotaje pe an. Cu 
aceasta, capacitatea noului o- 
biectiv industrial sucevean a 
ajuns la peste ÎS milioane bu
căți tricot. In prezent se desfă
șoară cu succes lucrărite care să 
asigure atingerea, pină la sfirși- 
tul anului, a capacității finale 
de 21 milioane tricotaje anual.

planului de construcții și ame
najări ale noului bazin portuar, 
tn zona sudică a marelui port 
maritim au fost recepționate zi
lele acestea cheiul danei nr. 69, 
platforma pentru depozitare și 
căile de acces, precum și primul 
din cele două faruri de la intra
rea in noul bazin portuar. Este 
in curs de construcție și o mare 
platformă pentru depozitarea 
mărfurilor generale, din care s-a 
și dat parțial in folosință, înain
te de termen, o suprafață de 
5 000 mp. Se fac, de asemenea, 
ultimele lucrări de finisare la 
o nouă magazie de mărfuri ge
nerale la dana nr. 68, cu o su
prafață de 9 000 mp.

Apariția 
in piețe și 
fructe un . 
părătorii caută nu numai produsele 
curente, ci vor — pe bună dreptate — 
să-și procure șl rezerve pentru... că
mara Iernii. Preocupare absolut fi
rească pe care comerțul local o cu
noaște de ani și ani. Cel puțin teo
retic ; căci în practică — la Bacău — 
lucrurile se prezintă altfel. în cursul 
săptămînii trecute am vizitat nume
roase magazine ale I.L.F. și piețe 
și am constatat — chiar la „orele de 
vtrf“ — că prin rafturile acestor 
unități ...sufla vîntul. Am fost marto-

Amănuntul
Se cunoaște — nu vreau si repet un adevăr comun, 

de mult intrat in circulația publică — rolul adesea co- 
virșitor pe care-l joacă pe felurite tărimuri ale reali
tății, in diverse momente ale existenței cotidiene, amă
nuntul, detaliul, faptul sau aspectul aparent mărunt, 
insignifiant. Mă opresc, in acest sens, in rindurile de 
față la amănuntul urbanistic.

In anii din urmă. Piatra Neamț frumosul oraș mon
tan de la poalele Ceahlăului, a devenit, prin splen-

scripție care stirnește ilaritatea trecătorilor : „Nu vă 
suiți pe munte (17!), pericol de electrocutare !“. Ca să 
nu mai vorbim de lampadarele bicolore (roșu cu gal
ben !) care atirnă ca la bilei Și aici se află o cișmea, 
dar poate ea să justifice o asemenea (blajin vorbind) 
oroare constructivă 7

Asemenea „amănunte" edilitar-urbanistice (cum ar 
fi, bunăoară, enormele 
cea mai centrală arteră

didele ansambluri urbanistice 
care-i conturează noua fizio
nomie, o adevărată bijuterie 
de arhitectură modernă. Chiar 
la una din porțile ora
șului, la cițlva metri de 
gară, te intlmpină insă, cu o 
surpriză neplăcută, un „amănunt" dizgrațios : în fața 
unui scuar, o căprioară de aluminiu (scluptată natura
list cu aproape toate... amănuntele !) scoate apă pe 
gură. Oare nu se putea potoli setea ipotetică a cetățe
nilor pe altă cale? Era oare neapărat nevoie de această 
„fintină" de un izbitor prost gust 7

l n altă poartă a orașului, de data aceasta pe una 
din șoselele pe care pătrund automobiliștii in Piatra 
Neamț, te așteaptă un alt amănunt-surpriză de același 
„gen" : ca un fel de „simbol" al cetății este plantată 
aici o... copie miniaturală a Ceahlăului din pietre orin- 
duite una peste alta și cu un urs, tot din piatră, coco
țat la inălțime. Acest „simbol" este ornat și cu o in-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

„scrumiere înflorate" de pe 
a Capitalei, unele „porți" cu 
ornamente fals-folclorice, 
șterse de ploaie, de la in
trarea anumitor localități, 
harta cu legenda prefăcută 
de intemperii intr-un soi de 
mizgă indescifrabilă de la in
trarea Parcului Herăstrău 

etc.) nu numai că urițesc fața unor locuri altminteri 
frumoase, dar și stimulează carențele bunului gust pe 
alte tărimuri (să te mat miri apoi de oglinjoarele-ini- 
mioare ori de cutiuțele din scoici ce se lăfăie prin unele 
vitrine „artizanale" ?).

Numai niște simple amănunte 7 Poate e vorba de 
ceva mai mult. De grija permanentă ce se cere edililor 
pentru a integra organic fiecare aspect, oricit de mă
runt, al realității citadine fn simpla, luminoasa, rafi
nata arborescentă a noului urbanistic

rli unor dialoguri repetate de acest 
tel :

— Aveți ardei grași, gogoșari, cas
traveți 7

— Nu !
— Cînd aduceți 7
— Nu știm.
De ce oferă comerțul cumpărăto

rilor „dialoguri" în loc de produse 7
— Explicația e cît se poete de 

simplă (vom vedea de ce e „sim
plă" mai tîrziu — n.n.), ne declară 
tovarășul Dimitrie Garbur, directorul 
I.L.F. Cooperativele agricole de 
producție cu care avem încheiate 
contracte nu-și onorează ritmic obli
gațiile. Noi sîntem la cheremul pro
ducătorului : ne dă marfă, aducem 
în piață, nu ne dă, n-avem 
ce face. Sîntem de-a dreptul îngri
jorați : cele mai mari restanțe în li
vrarea produselor se înregistrează 
tocmai la unitățile cu sector legu
micol puternic. Am să vă dau numai 
două exemple. De la Tamași am pri- 

■ • 300 tone de le-
1 200 tone con- 

C.A.P. Nicolae 
doar 4 din cele 
contractate. De

Ce constatăm In cimp 7 Vizităm 
mai întii C.A.P. Tamași — furnizo
rul care are cele mai mari restanțe, 
susținînd că „n-are producție". Coo
perativa are o grădină de legume 
care se întinde pe o suprafață de 
peste 100 de hectare. Recolta este 
de-a dreptul bogată. Dar ce folos 
dacă în loc să ajungă In sacoșa cum
părătorului, ardeii, roșiile și castra
veții stau părăsite, ajungind să putre
zească în cimp ? Am văzut pe 
cimp grămezi de gogoșari striviți de 
roțiie căruțelor ; mari cantități de 
ardei și roșii au pleznit și s-au sta- 
fidit pe vrej fiindcă nu au fost cu
lese la timp. întrebați de această si
tuație, inginerul-șef al unității, Va- 
sile Tărniceru, și șeful de fermă, 
Grigore Dăscălescu, înalță din u- 
meri : „Ce putem face. N-avem bra
țe de muncă Ia grădină". Cei doi 
șefi ai grădinii ne vorbesc despre 
lipsa brațelor de muncă ca și cum 
altcineva și nu ei, împreună cu con
ducerea C.A.P., ar trebui să-i mobili
zeze pe cooperatori la strînsul recol
tei. Statul și cooperatorii au investit 
în grădină și bani și muncă. De ce 
conducerea C.A.P. și organizația de 
partid nu intervin energic pentru ca 
aceste eforturi să nu se irosească 
cum în cimp ?

Am constatat că aceleași cauze 
stau, în esență, la baza nelivrărif pro
duselor contractate și in alte coope
rative, cum ar fi cele din Livezile, 
Sascut Tirg, Corbasca, Tîrgu Trotuș 
— unde, deși in cimp sînt produc
ții, de recoltarea lor nu se preocupă 
nimeni. Motivul : „ce să ne mai ba
tem capul, tot am întîrziat și nu ne 
mai putem îndeplini în întregime 
contractul". Ciudată logică au acești 
gospodari : In loc ca producția, atita 
cît există, să fie valorificată pină la 
ultimul gram, ea este lăsată să se 
strice în cîmp. Oare tovarășii de la 
uniunea județeană și de la direcția 
agricolă n-au trecut prin aceste gră
dini ? Și dacă da, atunci de ce tole
rează asemenea stări de pasivitate 
și indiferență față de recoltarea le
gumelor ?

Alte știri sportive în pagina

COMITETULUI CENTRAL
ĂL PARTIDULUI COMUNIST DIN URUGUAY

Viclor BTRLADEANU

mit pînă acum doar 
gume, din cele peste 
tractate ; iar de la 
Bălcescu am ridicat 
285 tone de tomate 
ce numai atît ? Respectivele coope
rative spun că n-au producție și 
nu-și mai pot Îndeplini contractele.

— Ați luat legătură cu alte coo
perative — care au producție bună 
— pentru a suplimenta 
tele ?

— N-am luat fiindcă 
n-au.

Opplm aici dialogul 
Î.L.F. Oare așa să stea _______ __
nu fie producție suficientă de legume 
în cimp 7 înainte de a porni spre 
grădinile cu legume, notăm o cifră : 
C.A.P.-urile din județ n-au onorat 
decît în proporție de 25 la sută con
tractele. Sînt unități, cum ar fi cele 
din Fărăoani și Bogdănești, care n-au 
dat pînă la această dată din contrac
tele încheiate nici un kilogram de 
castraveți, roșii, ardei grași și varză.

ele contrac-

toate spun că

cu directorul 
lucrurile : să

a-

Gh. BALTA 
C. PRIESCU

(Continuare in pag. a III-a)

MONTEVIDEO
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări de la întemeierea Partidului 

Comunist din Uruguay, Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
vă adresează dumneavoastră, tuturor comuniștilor uruguayeni sincere 
felicitări și un cald salut frățesc.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea partidului consa
crată făuririi unității de acțiune a clapei muncitoare, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiimperialiste în lupta pentru triumful idea
lurilor democrației și progresului social, pentru cauza socialismului, a 
independenței naționale și a păcii.

Cu acest prilej, exprimăm convingerea că relațiile tovărășești dintre 
partidele noastre se vor dezvolta și în viitor pe baza marxism-leninis- 
mului și a internaționalismului proletar, în interesul ambelor popoare, al 
unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenfei Sale
Domnului MAURICE DORMAN

Guvernator general al Maltei
LA VALETTA

Sărbătorirea Zilei independenței țării dumneavoastră îmi oferă plă
cutul prilej de a adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului din Malta felicitări cordial» 
și urări de prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialista România

mii.de
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Concursul și Festivului 

internațional

„GEORGE ENESCU"

yWWWWWWWWWWWAAA'WVWWW'

„Oedip" - cunună 
a Festivalului

„...Ne găsim In fața prezenței 
operei capitale a unuia dintre 
cei mai mari maeștri; ea poate 
fi comparată cu cele mai înalte 
culmi ale artei lirice. Partitura 
operei Oedip este atât de depăr
tată de succedaneele wagneriene 
ca și de pastișele debussyene 
sau pucciniene. Ea este de o ab
solută originalitate și de o pu
tere dramatică pur și simplu 
fromidabilă”.

1955, Arthur Honneger

Un violonist spunea că este foarte 
recunoscător lui Enescu pentru So
nata a IlI-a pentru vioară și pian, lu
crare de la care a învățat multă mu
zică, multă tehnică. Un cîntăreț afir
ma că liedurile lui Enescu au atîta 
rafinament incit trebuie să le studiezi 
luni de zile pentru a le înțelege ; o- 
dată însușite însă, îți dau sentimentul 
încrederii, al împlinirii. Cînd au as
cultat Oedip, operă monumentală, im
punătoare, muzicieni de pretutindeni 
au declarat-o „înaltă culme a artei 
lirice"...

Se află aici o temă universal-umană, 
într-o dezbatere filozofică, tema înțe
lepciunii și a biruinței care găsește 
ecou în orice veac. Omul luptă. Omul 
învinge destinul. Forța marilor idea
luri îi arată drumul aspru spre desă- 
vîrșire. „Am pus aici toată ființa mea 
— spunea Enescu — pînă la a mă 
identifica în unele momente cu eroul 
meu“. Oedip îl reprezintă pe marele 
compozitor Enescu, pe creatorul vul
canic și în același timp liric, pe crea
torul dramatic, pe filozof.

Nu există, în această lucrare, rigi
ditatea nici unei reguli a creației de 
oper£. Logica compozitorului este lo
gica expresiei discursului simfonic. 
Construcții majestuoase, grave, în cu
lori violente, de puternică încordare, 
se îngemănează cu pagini de medi
tație, cu mișcări line și coruri limpezi, 
diafane. Confesiunea directă, simplă, 
condusă de sentimente puternice, ela
nul romantic, sînt esențializate, amin
tind inegalabilul echilibru senin al 
clasicismului antic elin. Simți parfu
mul vechii Elade, dar substanța gîn- 
dirii enesciene este românească, dez
văluie sensibilitatea și robustețea spi
rituală a poporului nostru ; se sugerea
ză timpuri îndepărtate din vechea mu
zică elină subliniindu-se caracterul ar
haic al unora dintre elementele folclo
rului nostru, cu vechi balade tîngui- 
toare, cu inflexiunile aulos-ului, cu 
structuri modale și sferturi de ton.

Oedip pe scena festivalului a a- 
vut semnificația încununării impor
tantei manifestări. „Opera vieții" ma
relui compozitor a venit ca un argu
ment viu, convingător pentru aspira

ție și evoluție, pentru sinceritate și 
profunzime. Compoziția lui David 
Ohanezian, în Oedip (joc scenic, 
cînt, interiorizare, de o remarcabilă 
vibrație), a Zenaidei Pally, în „Sfin
xul", vizînd dozarea lucidă, gradată a 
tensiunilor, pentru a da drumul nă
valnic punctului culminant, compozi
țiile echilibrate ale lui Viorel Ban — 
Marele Preot, loan Hvorov — Thire- 
sias, străbătute de un dramatism so
bru, moderat, participarea Elenei Cer- 
nei în Jocastha, și a Măriei Șindilaru,

— Antigona, prezența Iui Dan Iordă- 
chescu în Creon, decuplați de orice 
canoane tradiționale de interpretare
— au luminat sensurile operei lui E- 
nescu forța ei dramatică.

Oedip este un personaj al tu
turor timpurilor, universal — spunea 
Enescu.

Oedip-ul enescian a însemnat, asea
ră, oficierea generoasă, Simplă, a marii 
muzici.

Smaranda OfEANU

Agenda festivalului
o Azi. Ia orele 20, in Sala 

Mare a Palatului, acord final in 
cea de-a eincea ediție a Con
cursului și Festivalului interna
țional „George Enescu" : festivi
tatea de decernare a premiilor 
și concertul laureaților. Coneu 
renți [aureați, care vor evolua 
in cadrul acestui concert de con
certe. vor fi acompaniați de că
tre Orchestra Filarmonică „Ba
natul" din Timișoara, sub ba
gheta dirijorului flarion lones- 
cu-Ga!ați și Orchestra de studie 
a Radioteleviziunii, condusă de 
Carol Litvin și Ludovic Baci.

• Spre deosebire de edițiile 
anterioare, la actuala ediție a 
concursului „George Enescu" 
Uniunea compozitorilor din Re
publica Socialistă România a

acordat suplimentar opt pre
mii pentru cea mai bună in
terpretare — in etapa a Il-a — a 
unei lucrări românești. Acestea 
au fost obținute de către pianiș
tii Dmitri Alekseev, Mack Mc
Cray, Enrique Perez de Gusman, 
violoniștii Ruben Agaronian. 
Kussmaul Rainer, Eugen Sirbu 
și cintărețele OzgQț Miifide și 
Xadejda Vainer.

• Reputatul violonist mexican 
Henryk Szeryng a acordat, iu 
cadrul actualei ediții, un premiu 
personal, care poartă numele său. 
candidatului român violonist 
care va obține nota maximă în 
finala concursului „George Enes
cu". Premiul „Henrvk Szeryng" 
a fost cucerit de violonista Sil
via Marcovici.

EXPOZIȚII
• O amplă expoziție retros

pectivă, reunind o parte a lu
crărilor pictorului Catul Bog
dan. poate fi vizitată în sălile 
Dalies.
• Consecventă tradiției sale 

— aceea de a prezenta expo
ziții colective — galeria Apollo 
reunește de această dată lucră
rile artiștilor Viorica Ilie, Be- 
none Suvăilă, Valentina Boști- 
nă, Constantin Mara, și loan 
Donca.

• Expoziția de pictură Geo 
Săvulescu organizată in atelie
rul artistului — str. Puțul Ol
teni nr. 1 (satul Olteni) — este

deschisă de la începutul aces
tei săptăminl.

• Tot in cursul acestei sâp- 
târnini vor putea fl vizitate ex
pozițiile ; — Maximilian Schul
man, sculptură, la galeriile de 
artă „Orizont".

— G, Filionescu — tapiserie 
— la galeriile de artă „Simeza".

— Octav Iliescu - sculptură 
și grafică - la sala de specta
cole a Casei Centrale a Arma
tei. din Bd. Gh. Gheorghiu-Dej

★
Vernisajul expoziției de tapi

serii franceze contemporane va 
avea loc marți 22 septembrie 
in sălile Dalles.

Calendarul de flori
(Urmare din pag. I)

numai asupra celor aproape trei mii 
de muncitori, ci asupra întregului 
oraș, poate a întregului bazin mara
mureșean. Aproape zece la sută din 
populația orașului lucrează efectiv în 
combinat. Dacă socotim familiile ce
lor angajați, ori ale salariaților 
angrenați în serviciile ce deservesc 
instituțiile nemijlocit legate de mo
derna uzină, putem constata că peste 
o jumătate din populația orașului a 
intrat în circuitul industriei. Și mai 
putem spune că flecare zi a orașului 
de azi a fost minuțios pregătită, că 
fiecare zi de mîine este, de-acum, 
conturată în precise și splendide ca
dre. Dar arterele vieții moderne se 
ramifică pînă în sate îndepărtate, 
adăugind tradițiilor străvechi noile di
mensiuni ale erei socialiste. Sighetu- 
Marmației a încetat să mai fie un 
tîrg încremenit în timp. Din două 
părți ale țării pornesc șosele asfaltate 
peste Gătii și Huța, alăturindu-se li
niei ferate Salva—Vișeu, care a rupt 
cu izolarea bătrinului ttrg. O centrală 
telefonică automată apropie la se
cunde Sighetul de orice punct al țării. 
Programul studioului de televiziune e 
văzut tot atît de bine ca și in Bucu
rești. Un cartier întreg iși desăvâr
șește caracteristicile de urbanism 
ultramodern, cu supermagazine și 
elegante complexe de deservire. Linii 
de autobuze leagă diverse puncte ale

orașului, iar miile de biciclete, moto
ciclete împreună cu autoturismele 
„Dacia" încep să pună probleme de 
circulație și parcare.

Doar cinci ani au trecut de cînd 
niște fete timide căutau un tovarăș 
director pentru a fi primite la 
fabrică, doar cinci ani au trecut de 
cînd modeștii cuconi de prin spița 
vestitului cioplitor în lemn Stan 
Pătraș pășeau spre marile hale, și 
iată-i mînuind cu dezinvoltură ații 
mașinile, cit și chitara electronică, 
veghind cu superioară încordare ta
blourile de comandă ori răsfoind, cu 
însetată curiozitate, revistele de spe
cialitate din biblioteca tehnică. Pe 
oamenii combinatului, chiar dacă nu-s 
în schimb, ii recunoști pe stradă, in 
magazine, în fața unei cești de 
cafea, după privirea lor dreaptă 
și curajoasă : după siguranța și 
deplina stăpinire a gesturilor, după 
claritatea vorbei. La Sighetu-Marma» 
ției trăsăturile acestea, specifice înno
irilor industriale, se relevă cu mai 
multă pregnanță în comparație cu 
lincezeala tîrgului de provincie de 
altă dată.

Calendarul floral al grădinarului 
schimbă „filă" după „filă“ zilele celei 
de a doua părți a lui septembrie, dar 
în sălile combinatului sint pregătite 
cadrele pentru alte și alte zile, după 
cum s-au trasat cadrele pentru 
fundații la un nou cartier, liniile unui 
bulevard ori ale unei case de cultură.

Libretele de economii 
cu dobindă și ciștiguri in autoturisme

In tot cursul acestei luni, pînă în 
ultima zi inclusiv, se pot efectua de
puneri pe libretele de economii cu 
dobindă și ciștiguri în autoturisme, 
în vederea participării depunătorilor 
la tragerea la sorți pentru al patru
lea trimestru al acestui an.

In primul semestru al acestui an, 
733 de cetățeni care au economisit 
pe asemenea librete au devenit po
sesori de autoturisme.

La aceste ciștiguri s-au adăugat și 
dobinzile de care beneficiază toți ti
tularii de librete de economii cu do- 
bîndă și ciștiguri în ' autoturisme, 
atît cei cane au ciștigat autoturisme 
cit ți cei care nu au ciștigat

Tot pînă la aceeași dată, 30 sep
tembrie a.c. inclusiv, se pot efectua 
depuneri, pe libretul de economii 
pentru turism, care dau dreptul de 
participare la tragerea la sorți pen
tru trimestrul IV/1970.

După cum se știe, libretul de eco
nomii pentru turism oferă titulari
lor ciștiguri în excursii în străinăta
te organizate de O.N.T., dobinzi și 
ciștiguri în bani pentru organizarea 
de excursii individuale în străină
tate și dreptul de a schimba o parte 
din valoarea ciștigului (3 000 lei) în 
valuta țării în care se deplasează.

In comuna Prundu Bir
găului funcționează o 
școală mixtă. Cu cițlva 
ani in urmă conducerea 
acestei șooli s-a dus la 
forul el oonducător din 
Bistrița :

— Avem și noi o rugă
minte.

— S-o auzim.
— Ce-ar fi să 

O perioadă de 
pace ?

— Cum să vă 
pace ?

— De pildă, să nu 
mai „omorîți" cu ti. 
controale trimestriale, se
mestriale, anuale, bianua
le... și o să vedeți că 
școala noastră o să pros
pere.

S-a întrunit, pare-se. o 
comisie care a analizat 
propunerea și ea a fost 
votată cu majoritate de 
voturi. Din ziua aia la ca
sa de copii din Prundu 
Birgăului nu s-a mai făcut 
o inventariere a gestiuni
lor ca lumea, nu s-a mai 
făcut un control riguros...

Nu de mult, s-a auzit 
și la miliția județeană 
despre acest experiment 
și. din simplă euriozitaie, 
s-a deplasat un tovarăș 
la fața locului să vadă pe 
viu ce rezultate dă aceas
tă inovație. Primul son
daj s-a făcut cu Simion 
Hesnas, administratorul 
casei de copii.

— Ei, tovarășe Simion. 
cum merge munca 7 Vă 
descurcați mal ușor fără 
control de la centru 7

— Mult mal ușor.
— Și cum lucrați, pe 

bază de vraiște ?
— Ce vraiște, tovarășe. 

Țin și eu o gestiune, o 
situație la zi.

— Foarte bine, foarte 
bine... Și eare-i situația ?

— E drept, in gestiunea 
mea e o lipsă de 143 456.32 
lei...

— Cuuum 7I
— Nu vă speriat! pen

tru că am și plusuri fn 
valoare de !56 185.29 lei.

— Frumos ! Spune-mi 
te rog. sistemul ăsta de 
gospodărie dumltale per
sonal. îți aduce ceva a- 
vantaie ?

— Păi, altfel... ne-am 
bate capul ? Sistemul ăsta

ne lăsați 
timp în

lăsăm In

i ne
atitea

A început festivalul 
„CIBINIUM

teri, a inceput la Si
biu, Festivalul cultu
ral-artistic „Cibinium 
’70“ aflat la a treia 
ediție. Timp de opt 
zile, piețele și sălile 
de spectacol, parcuri
le și expozițiile orașu
lui vor cunoaște ample 
manifestări cultural- 
artistice.

La deschiderea fes
tivalului, care a avut 
loc in cursul dimineții 
de duminică in Sala 
Teatrului de Stat, au 
luat parte tovarășul 
Richard Winter, prinț' 
secretar al comitetului 
ludețean de partid.

președintele Consiliu
lui popular județean 
Sibiu, Ion Dodu-Bâ- 
lan, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Ar
tă. oameni de artă. 
și cultură,, folcloriști, 
muzicieni, invitați din 
tară și de peste ho
tare. un numeros pu
blic A urmat 
moș și reușit 
coral-simfonic 
nut de corul 
ghe Dima“t corul sin
dicatului invățămint și 
Filarmonica de stat 
din Sibiu.

PREMIERE
• Teatrul de stat din Tg. Mureș 

și-a deschis stagiunea cu două pre
miere la secția română cu piesa dra
maturgului american Frank D. Gibroj 
„Cine-I salvează pe Albert Cobb ?“ 
in regia lui Eugen Marcus, iar la sec
ția maghiară cu binecunoscuta co
medie „Fata de Ia Maxim" de Geor
ges Feydeau

• In săptămîna care a trecut. Tea
trul dramatic din Brașov a prezentat 
publicului două noi premiere. Este 
vorba de „Comedianții", scenariu in 
trei acte de Ion Simionescu după co
mediile lui Vasile Alecsandri și de un 
spectacol-coupă cu „O noapte fur

(Urmare din pag. I)

un fru-
concert 

susțl- 
„Gheor-

In cursul aceleiași 1 
tile, mit de tibieni au < 
luat parte la deschide- , 
'ea tirgului-concurs , 
il olarilor din diferite 
iudețe ale țării — Ar
geș. Bihor, Hunedoara 
Maramureș, Suceava, 
Vilcea, Sibiu și altele.

In cursul serii, Tea
trul de Stat din Sibiu 
a prezentat In pre
mieră „Răzbunarea 
su flerului”, de Victor 1 
ton POpa.

N. BRUJAN 
corespondentul 
„Scînfeii”

TEATRALE
tunoasă" și „Conu’ Leonida față cu 
reacțiunea" de I. L. Caragiale. în 
rolul jupînului Dumltrache și al coa
nei Efimița, artistul poporului Mar
cel Anghelescu

• Teatrul Național „Vasile Alec
sandri" din Iași a oferit spectatori
lor săi o adevărată premieră... esti
vală, reprezentată in incinta mînăsti- 
rii Golia : spectacolul de sunet șl lu
mină pe baza textului dramatic al 
lui Petru Ursache „Pasărea in cuibul 
ei piere". Regia : Virgil Raiciu, sce
nografia : George Doroșenco. In rolul 
lui Ion Vodă cel Cumplit — actorul 
Teofil Vîlcu.

Săptămîna cinematografică
Film românesc in premieră Astă- 

seară are loc, la cinematograful „Ca
pitol". premiera filmului românesc 
Canarul și viscolul, film consacral 
nobleței și tăriei morale a comuniș
tilor in anii luptei ilegale. Scenariu) 
este semnat de loan Grigorescu, iar 
regia de Manole Marcus (imaginea 
— Alexandru întorsureanu ; aranja
mentul muzica! și sunetul — ing. Dan 
Ionescu ; decoruri Virgil Moise) 
In distribuție : Mircea Albulescu. Ma-.' 
ria Rotaru. Florin Gabrea, Ana Sze- 
les, Jean Constantin. Camelia Zor- 
lescu. Nineta Guști. Violeta Andrei. 
Matei Alexandru, Zephi Alșec, Rina 
Constantini. Nicolae Praida.

In afara acestui nou film românesc, 
sînt anunțate încă două premiere : 
filmul sovietic Ultimul drum (pro
ducția studioului din Sverdlovsk, In 
regia lui Alekșandr Stolper), a Cărui, 
acțiune se petrece în timpul răz
boiului civil, și filmul polonez Fla
căra olimpică (regia Lech Loranto- 
wiez), care aduce în prim plan par
ticiparea la mișcarea de rezistență 
antifascistă a schiorilor din lotul o- 
limplc. după cotropirea Poloniei de 
către hitleriști. Dintre reluări notăm : 
Minăstirea din Parma (în ciclul 
„Mari succese de odinioară").

Țlnînd seama de volumul mare de 
lucrări care trebuie executat pe cu
prinsul județului Dolj, timpul scurt 
in care trebuie realizate, este ne
cesar să se iă măsuri operative pen
tru folosirea la maximum a forțelor 
de care dispune fiecare unitate In 
parte.

*
In JUDEȚUL OLT, in cele mai mul

te unități agricole există o vie preo
cupare pentru recoltarea florii-soa- 
relui și porumbului, ca și pentru pre
gătirea terenului, astfel ca semănatul 
să se execute la timp. Ultima situa
ție operativă de la direcția agricolă 
consemna că. pînă in prezent, s-a 
recoltat peste 80 la sută din supra
fața cultivată cu floarea-soarelui si 
31 la sută din cea cu porumb. De a- 
semcnea. pentru semănăturile de 
toamnă s-au arat 64 000 ha, din care 
60 000 ha sînt deja pregătite. „Anul 
acesta, pentru urgentarea ritmului de 
recoltare, ne spunea tov. fng. Nico- 
lae Georgescu, director adjunct la 
direcția agricolă, pe lingă forța de 
muncă proprie, cooperativele agricole 
dispun și de importante mijloace me
canice de recoltare. Bunăoară. 11 
combine Gloria, echipate cu dispozi
tive de recoltare a florii-soarelui, au 
lucrat din plin in unele cooperative 
agricole din raza de activitate a în
treprinderilor pentru mecanizarea a- 
griculturii, Caracal. Corabia. Vișina. 
Drăgănești. Este, de asemenea, meri
toriu faptul că, în cadrul celor 13 în
treprinderi pentru mecanizarea agri
culturii din județ, s-au confecționat 
700 de dispozitive de treierat staționar 
pentru floarea-soarelui, care au o 
mare productivitate și înlătură risipa. 
Pentru recoltatul porumbului, pe 
tîngă cele 30 CT-2R s-au adaptat 400 
de combine de păioase CI și C3.

în majoritatea cooperativelor agri
cole s-a Înțeles necesitatea folosirii 
din plin a mijloacelor mecanice de 
recoltare, ce asigură avantaje deose
bite, ritm mai rapid și pierderi mi
nime de recoltă. „Toate cooperativele 
agricole din zona de activitate a 
I.M.A. Scornicești. ne spunea tov 
Alexandru Diaconu, inginerul-șef al 
întreprinderii, folosesc din plin uti
lajele de recoltare mecanică a florii- 
soarelui și porumbului cu care sint 
înzestrate secțiile de mecanizare. Ca 
urmare, lucrările sînt avansate. De 
asemenea, la cooperativele agricole 
Vișina Veche, bunăoară, zilnic, par
ticipă la recoltatul porumbului circa 
700 de cooperatori și o combină C3 
modificată". „Astfel, a fost posibil — 
ne arăta tovarășul Traian Băluță, 
vicepreședintele cooperativei — să a- 
vem recoltate 500 ha, teren eliberat 
după porumb 230 ha, teren arat 480 
ha și pregătit pentru semănat 450

ha". La cooperativa agricolă Fărca- 
șele, în mijlocul unui lan de porumb, 
am întilnit pe tov. Nicolae Popescu, 
inginerul-șef al cooperativei, urmă
rind cum se desfășoară recoltatul. 
„Am terminat de recoltat cele 300 ha 
cu floarea-soarelui. ne spunea dînsul, 
și am trecut acum cu toate forțele la 
porumb. La lucru participă zilnic cî- 
teva sute de cooperatori, plus com
binele CT-2R și CI modificată. Vrem 
să încheiem și cu porumbul din 
care ne-a mai rămas puțin". Și aici, 
datorită faptului că au fost eliberate 
mai intîi parcelele de porumb, care 
vor fi semănate cu griu, o mare su
prafață a și fost pregătită pentru se
mănat.

Nu peste tot se acordă atenția cu
venită recoltării porumbului și florii- 
soarelui. în cooperativele agricole din 
raza I.M.A. Movileni. din 2 780 ha cu 
floarea-soarelui s-au recoltat numai 
545 ha. iar din 7 500 ha cu porumb 
T- doar 600. toate acestea făcindu-se 
manual. De ce așa puțin ? Deși în
treprinderea dispune de importante 
mijloace de recoltare — peste 70 de 
combine echipate cu dispozitive — 
ele nu sînt folosite. De asemenea, 
cooperativele agricole Icoana. Corbii, 
Sinești, Potcoava și altele — cu toate 
Că nu dispun de forța de muncă sufi
cientă pentru recoltarea rapidă a po
rumbului — nu solicită mijloacele me
canice, deși acestea le-ar putea ajuta 
foarte mult. In cadrul acestei între
prinderi. după floarea-soareului și po
rumb urmează a se semăna cu griu 
5 400 ha. Tov. ing. Nicolae Nicolescu 
directorul întreprinderii, ne arăta că 
s-au luat măsuri ca, în fiecare unitate, 
desfășurarea lucrărilor — eliberatul, 
aratul, grăpatul, discuitul și tăvăiugi- 
tul terenului — să se efectueze în flux 
continuu prin gruparea tractoarelor 
pentru a se putea respecta perioada 
optimă de semănat. Este necesar insă 
să se lucreze cu toate forțele la re
coltarea cu prioritate a suprafețelor ce 
urmează a fi însămînțate cu griu. Și 
in alte cooperative agricole — Cru- 
șov, Obirșia Veche. Bobiceni, Pirș- 
coveni, Voineasa și altele — din 
cauza slabei mobilizări a cooperato
rilor la recoltatul porumbului și a ne- 
utilizării mijloacelor mecanice, reali
zările sint minime, de ordinul a 30— 
40 ha.

Există condiții ca în toate coope
rativele agricole din Județul Olt, 
prtntr-o mai bună mobilizare a coo
peratorilor și folosirea pe scară largă 
a mijloacelor mecantoe, să sporească 
ritmul recoltării porumbului și a ce
lorlalte culturi tirzii. să Se facă la 
timp lucrările de pregătire a tere
nului.

Nitfor TUICU 
Aural PAPADIUC 
corespondenții „Scînteii"

Filme de scurt metraj 
pe ecranele Capitalei

Dacia : Film dedicat vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in Franța ; 
Cotroceni : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județele Arad și Timiș: 
Patria : Pe cîmpul alb ; Capitol : Să
rutul, Previziuni și jocuri (Orele' 19 
și 21) : București, Favorit : Celula si 
cromozomii , Festival : De 214 ori : 
Victoria, Grivița : Mari interpreți ai 
lumii la București ; Central : Nicolae 
Adam ; Lumina : Per pedes : Buceef : 
Ziua marinei ; Unirea, Viitorul, Ra
hova : Orizont științific nr. 7/70 ; Fe
rentari : Un oraș iși caută chipul : 
Giulești : Salutări din Ada-Kaleh ; 
Crîngași, Cosmos : Intîi copiii ; Flo- 
reasca : 23 August 1970 ; Volga : Mi-a 
spus o vecină . Aurora, Flamura : 
Copilul de la Modiokerto : Miorița: 
CEPECA ; Moșilor : Convoiul ;
Popular : Prieteni de vatră veche : 
Munca : Africa. note de drum ;

Flacăra : Geometrie dură ; Arta : 
Procesul păsării; Vltan : Elemente de 
ergonomie ; Progresul : Trimestrul 
IV ; Buz.ești : Ciocîrlia ; Pacea : Bă
iatul și porumbelul
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE TARI
Timpuri Noi — Program de filme 

documentare in premieră : Trei mi
lenii (R. P Ungară), Varșovia in pic
tura lui Canaletto, O zi cu Ghiaurov 
la Szalsburg (R.P. Bulgaria) șl Pa
latul din Arhanghelskoe (U.U.S.S.) ; 
înfrățirea intre popoare : Colorai 
polonezi ; Lira : 300 de ani de la moar
tea lui Rembrandt ; Drumul Sării : 
ilustrate din Praga ; Ferentari, Crtn- 
gași : Noul Gustav : Pacea : Intre 
Atlas șl oaze •, Cosmos (21—23 IX) : 
Intre Atlas și oaze.

vil la
găsești

de purcei

curios.

te face om. Dacă 
mine acasă, o 
plină.

— M -ai tăcut 
Hai pină acasă la dum-

. neata să vedem cu ce te 
lauzi.

După ce i-a arătat vreo 
47 de cuverturi, vreo 20 de 
dosuri de saltele, 16 rochii, 
11 cearșafuri și multe al
tele, Simion a zis :

— Am avut mai multe 
tucruri. dar am vindut din 
ele.

— Și sint toate din in
ventarul școlii 7 Cum poți 
dormi liniștit ?

— Dorm liniștit pentru

dar proștii
mi-au tâcut greutăți in 
muncă și au guițat. I-a 
auzit conducerea și mi-a 
spus că n-am obraz. M-au 
și certat. Mi-au cerut să 
am răbdare pină ajung la 
o funcție care-mi dă drep
tul ca să... După dumnea
voastră. o spălătoreasă e 
mai mare in grad decit 
un îngrijitor ?

— De ce mă întrebi ?
— Leana Singeorzan e 

spălătoreasă și ea are 
drept după „statutul" con
ducerii școlii, eu nu. Mi-a 
arătat mie 8 cearșafuri. 3 
pijamale, 40 perechi de

— Nu cunosc expresia.
— Vine - ■ • •

bură.
— Ooo, 

Credeam 
vreo sectă. Știți, eu nu am 
nici un dumnezeu.

Și a dovedit asta, cînd 
fi-a arătat „depozitul" de 
acasă. Harababură în ges
tiunea de la școală, hara
babură in gestiunea de a- 
casă.

— Astea 15 perechi de 
șildurl de uși de ce le-ai 
luat, ai de gînd să-ți faci 
casă cu 15 uși ?

— Să fie acolo, tovară
șe. Cer de mîncare 7 Am

de la haraba-
da, desigur, 

că vorbiți de

Veselă școală
la Prundu Birgăului!.../ 1

foileton de Nicuță TĂNASE

că. am uitat să vă arăt, 
am și 37 fețe 
nou-nouțe.

— Tot din...
- Tot.
Prin curtea 

plimbă abătut 
A fost intrebat

— Dumltale iți priește 
harababura asta de aici ?

— Deloc.
— De ce ?
— Sint mic in grad. în

grijitor. Și aici n-au voie 
să se chivernisească declt 
de la îngrijitor in sus. La 
anu’ dacă-o să mă port 
bine și urc o treaptă... 
„Stofă" de urcat o treap
tă am A recunoscut Și 
conducerea.

— Cu ce prilej ?
— Am luat din crescă

torie 5 purcei, i-am urcat 
in podul grajdului cu in
tenția să-i iau noaptea,

de pernă

școlii se 
Ion Albu 
și el.

șosete, 37 perechi de cio
rapi, 8 fețe de pernă din 
damasc. Prosoape, barem, 
are un dulap plin. Plus 
ce a mai dat pe la nea
muri. De ce ea are drep
tul să fure și eu nu ?

— Poate că are vechime 
mai mare.

— Așa o fl, că e mal 
mare ca mine cu trei ani. 
Petre Chlperi avea panto
fii cel mai lustruiți și din
ții cei mai albi posibil. A 
fost rugat să răspundă și 
el la citeva întrebări :

— Dumneata ce hram 
oortl oe aici ?

— Gestionar, tovarășe 1 
Gestionar 1

— Și ce gestionezi ?
— Magazia casei de 

copii.
- Ce?și 7
— Tot harababurist 7

7 sobe ? 
să âm niște
ani furi 7

și 7 uși pentru sobe de 
teracotă.
- îți taci
— Dacă o 

ani mănoși...
- De ciți
— Nu de mult.
— Se cunoaște că ești 

începător N-o să avan
sezi prea curînd. Furi a- 
napoda. Ia numără cutiile 
alea de cremă și tuburile 
ie pastă de dinți.
- 110 cutii cremă de 

ghete. 216 tuburi pastă de 
dinți. Total general 326 
Nu găsiți una mai mult 
sau mai puțin — eu știu 
să țin evidență, sînt doar 
gestionar.

— Păi cu cremă și pastă 
de dinți... 7

— Am șl 10 pijamale 
și... Vă rog să nu mă sub- 
apreciați. Vă rog din su
flet să nu ajungă la ure-

18,00 Deschiderea emisiunii. Mi- 
croavanpremleră. 18,oș Emisiune 
pentru tineret. „Diminețile șan
tierului". Aspecte din munca de 
pe șantierul național al tineretu
lui de ta Rogojelu. 13,25 Desene 
animate. 13,35 „La stejar, la ră
dăcină" — muzică populară cu 
Aurelia Fătu-Rfiduțu, Maria Cio- 
banu, Ion Dolănescu. Vasile Gri- 
gore și Ilie Udllă. Acompaniază 
o formație condusă de Tudor Pa- 
nă. 19,00 Actualitatea în econo
mie. 19,15 Anunturt-publicttate. 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. 19,30 Telejurnalul 
de seară. 20,30 Roman foileton : 
„Punct șl contrapunct" (I) — rea
lizare a studiourilor de televiziu
ne britanice, după romanul scri
itorului Aldous Huxley. Prezin
tă Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
31,20. Concertul laureaților celui 
de al 5-lea Concurs și Festival in
ternational „George Enescu". 
Transmisiune din Sala mare a 
Palatului. In tncheterea emisiu
ni! : Telejurnalul de noapte.

să 
au

să
la

chile conducerii casei de 
copii că nu mă pricep. 
Sînt In stare să mă schim
be, Au nevoie de oameni 
de nădejde...

Directorul Alexandru 
Retegan și contabilul-șef 
Romulus Coras se invîr- 
teau în jurul unui strung. 
Din simplă curiozitate 
l-am întrebat :

— Vneți să-1 furați ?
— Cum ai ghicit ? E- 

xact !
— Și cum o să prooe- 

dați ? E al școlii, nu ?
— A fost, acum ne a- 

parține.
— Vă aparține 7!
— L-am scos din evi

dență contabilă.
— în cel fel ?
— L-am propus la ca

sare, am făcut proces ver
bal de predare la I.C.M. 
și gata. Uite procesul ver
bal.

— Cum l-ați predat, 
dacă e aici 7

— Am pus elevii 
strîngă fier vechi, 
strîns și gata.

— Și, mă rog, ce o 
faceți cu strungul ?

— Strică un strung 
casa omului ?!

— Aveți dreptate... Vreți 
să-mi dați și mie o ma
șină să mă ducă pînă la 
Bistrița ?

— Cu plăcere, dar gră- 
biți-vă, s-ar putea să se 
termine mașina.

— Cum să se termine 7
— Șoferul Simion Mare 

* Început să fure din ea. 
Pină alaltăieri furase 3 
arcuri, 3 saboți de trînă, 
3 anvelope. Dacă nu 
furat Și motorul s-ar 
tea să vă ducă pină 
Bistrița...

Din aceeași simplă 
rlozitate, miliția din 
trița-Năsăud a făcut o re
vizie mai serioasă lă a- 
oeastă unitate. Și a găsit 
lipsuri in valoare de 
l 491 720 lei și un plus de 
l 143 236 lei. Harababură 
mai mare, nici că se pu
tea I Noroc că sistemul a 
fost experimental și că*a 
Intervenit miliția. Altfel, 
pînă iși aduceau aminte 
șefii de la Bistrița, dispă
rea și clădirea. *
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cinema

• Sunetul muzicii > PATRIA — 
12,45; 15,30; «0,15.
• Păsările : LUCEAFĂRUL — 
8,45; 11,15; 13.48; 1«,151 13,45; 21,15, 
FESTIVAL — 9; 11,43; 15; 18; 20.45, 
ia grădină - 19,30, MELODIA - 
»; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. MO
DERN - 8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45 GRADINA DOINA — 20. A- 
RENELE ROMANE — 19,30.
• Patricia șl muzica : FAVORIT
- 10; 12,30; 15,30; 18: 20,30, BUCU
REȘTI — 9: 11,15; 13,45; 16.15;
18,45; 21.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 16,15.
• Canarul și viscolul (spectacol 
de gală) CAPITOL — 20,30.
• Mari succese de odinioară
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Mayerllng : VICTORIA — 9;
12,30; 16; 19,30, GRIVIȚA —
9.30— 12,15 în continuare ; 16; 19.
• Ambuscada : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Tăcerea bărbaților : BUZEȘTI
— 18.
• Petrecerea : BUZEȘTI — 15.30. 
la grădină — 20,15, LUMINA —
9.30— t5.4S în continuare : 13,15;
20.45.
• Jandarmul se însoară : DACIA
— 8,45—20.30 tn continuare ; PRO
GRESUL — 15,30; 18, GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC — 19,45, GRA
DINA LIRA — 20.
• Ultimul drum : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Prieteni fără grai s DOINA — 
10; 11.30; 13.45; 16.
• Zboară cocorii I DOINA. — 
18,15; 20.30.
• Ratarl : TIMPURI NOI —
9.30— 15,30 în continuare.
• Trei milenii ; Varșovia în pic
tura Iul Canaletto ; O zl cu N. 
Ghiaurov la Szalsburg, Palatul 
Arhanghelskoe : TIMPURI NOI — 
18,30; 20,45.
• Șeherazada ; CINEMATECA 
(sala Union) : 9; 11; 13; 15; 17.
« Tnttlnlrea : FEROVIAR — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, EXCELSIOR
- 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20, GLO
RIA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20. 
TOMIS — 9; 11.30; 14; 16.30, la gră
dină - 19.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
BUCEG1 — 15,45; 18, la grădină —
20.15. FLOREASCA — 15,30; 18:
20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină — 
20, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
• Clipa de libertate : LIRA — 
15.30; 18.
• Această femele : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 15,30: 17,45; 20. COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
• Dragoste șl viteză : GIULEȘTI
— 15,90: 18! 20,30, VOLGA — 16; 
18,15; 20,30, ARTA — 15,30: 18, la 
grădină — 20.
• Degetul de fler: AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15, Ia grădină
— 20. FLAMURA 11; 16; 18,15; 
20,20, STADIONUL DINAMO —
19.15.
• Marile vacanțe : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Numai mortul va răspunde : 
MIORIȚA — 11; 15î 17,30; 20.
• Salariul groazei : FLACĂRA — 
17,45: 20.30.
• Întîlnlre la vechea moschee : 
FLACĂRA — 15,30.
• Așteaptă pină se întunecă : 
MUNCA - 15,30; 18; 20,15.
• Tiffany memorandum : VITAN
- 15,30; 18, la grădină - 20.
• Monștrii : RAHOVA — 15,30; 
18, Ia grădină — 20.
• Cei 1000 de ochi al doctorului 
MabUSC ; FERENTARI — 15,30; 18;
20.15.
• Profesorul infernului : PACEA
- 15,30; 18; 20,15.
• Ora hotărîtoare : CRÎNGAȘI
- 15.30; 18: 20,15.
• Iubiri tăcute : COSMOS — 
15.30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.

I
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REZULTATE TEHNICE, CRONICI TELEGRAFICE
C.F.R. CLUJ—FARUL 3—3 (1—1). Evoluția scorului spune totul. Clujenii 

au deschis scorul prin Octavian Ionescu (min. 9). Tufan a egalat — min. 24. 
Pînă la pauză nici o schimbare. La rsluare, Soos readuce pe ceferiști în avan
taj (min. 54). Constănțenii ripostează, Constantinescu egalează (min. 67) și 
Caraman preia conducerea pentru Faru' (min. 79). Cu ultimele forțe, cefe
riștii revin în atac și egalează tot prin Octavian Ionescu (min. 84).

UNIVERSITATEA CRAIOVA—JIUL 1—0 (1-0). Deși au dominat majo
ritatea timpului craiovenii n-au găsit cele mai bune soluții pentru a stră
punge apărarea supraaglomerată a echipei din Petroșani. De altfel, unicul 
gol al partidei nu e opera lor, ci a jucătorului Sandu de la Jiul care, în min 
17, a înscris imparabil, în... propria-i poartă ! De notat că în min. 59 
Strîmbeanu a fost eliminat de pe teren.

DINAMO BACAU—F. C. ARGEȘ 3—0 (2—0). Lipsiți de aportul lui Do- 
brin și Frățilă, argeșenii au reprezentat o „pradă" ușoară pentru dinamo- 
viștli din Bacău. Partida a avut un sens unic și scorul — la a cărui reali
zare și-au adus contribuția Velicu (min. 14) și Pană de două ori — reflectă 
fidel situația de pe teren.

POLITEHNICA IAȘI—UNIVERSITATEA CLUJ 4—2 (1—1). In min. 3 
senzație. Cu un șut reușit. Barbu a deschis scorul pentru oaspeți. Ieșenii ies 
hotărîți la atac, dar pripeala și nervozitatea îi fac să rateze ocazii peste 
ocazii. Către sfîrșitul reprizei ei reușesc totuși să egaleze prin Goliac (min. 
43). După pauză, atacurile echipei gazdă continuă cu aceeași insistență și in 
interval de patru minute Cuperman (min. 63 și 67) și Incze IV (min. 65), ri
dică scorul la 4—1. Adam stabilește în min. 75 scorul final 4—2.

STEAGUL ROȘU—C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 (0—0). O înlocuire fericită 1 
In min. 56. antrenorul stegarilor are inspirația de a-1 introduce în teren pe 
Iambor. Abia trec cîteva secunde și acesta reușește să înscrie unicul gol al 
partidei. Veniți în postură de victime sigure, ceferiștii timișoreni au jucat 
curajos, realizind o partidă agreabilă.

U.T.A. — PETROLUL 2—0 (0—0). In prima repriză jocul a fost echilibrat, 
eu rare faze de poartă. După pauză, campionii insistă mai mult și la un 
șut al lui Axente balonul deviază în poartă din piciorul lui Mocanu. Auto
gol în min. 52 ! După cîteva minute, Kalinin e faultat în careu. Lereter 
execută lovitura de la 11 m,dar Mihai Ionescu respinge în corner. Ploiește- 
nii încearcă cîteva atacuri, obțin o bară și, din mingea recăzută în teren, 
țr mese al doilea gol, opera Iui Axente (min. 89).

*
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CLASAMENTUL

1
1

Politehnica Iași 4 3 0 1 9—6
U.T.A. 4301 6—3
Steagul roșu 4 3 0 1 4—2
U. Craiova 4 3 0 1 3—2
Farul 4 2 11 7—6
Progresul 4 2 11 3—2
Dinamo Buc. 4 2 11 4—4
Dinamo Bacău 4 2 0 2 9—4
Steaua 4 12 1 6—5
U. Cluj 4 2 0 2 7—7
Rapid 4 12 1 2—2
Petrolul 4 112 3—8
C.F.R, Timiș. 4 1 0 3 2—3
F. C. Argeș 4 1 0 3 4—6
Jiul 4 0 13 1—5
C.F.R. Cluj 4 0 1 3 4—9

ETAPA
(27 septembrie)

VIITOARE

„U“ Cluj — Steagul roșu.
Farul — Progresul
Rapid - U.T.A.
Petrolul — „U" Craiova
F. C. Argeș — Politehnica
C.F.R. Timiș. — Dinamo Buc. 
Jiul - C.F.R. Cluj
Steaua — Dinamo Bacău

'n
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în cuplajul bucureștean

Un singur meci de fotbal...
Vom începe cu cronica primului 

meci din cadrul cuplajului bucureș
tean și-i vom acorda mai multă aten
ție decit partidei vedetă nu pentru că 
vrem să respectăm ordinea desfășu
rării in timp, ci din cauza calității jo
cului Steaua — Rapid, de factură su
perioară acelei încleștări fără ori
zonturi care a fost ieri meciul Pro
gresul—Dinamo.

întilnirea dintre echipa militară și 
cea giuleșteană a plăcut publicului 
datorită jocului mai ordonat al am
belor formații, joc care aprodus mul- ____ __________ _
te elemente de spectacol în zonale '.nescu, Naom. Dumitriu. .Ciugarin 
celor două porți. Steaua, singură e- -« . ----  •
chipă al cărei atac posedă două aripi 
veritabile (acționînd aproape ca ex
tremele din vechiul W. M.), a creat 
chiar de la început situații prielnice 
de a înscrie prin manevre pe părțile 
laterale ale terenului. O combinație 
pe dreapta între Tătaru și Pantea s-a 
încheiat cu o centrare excelentă pe 
care însă Manea n-a reușit s-o trans
forme în gol. Imediat i-a venit rin
dul ’ui Manea să pătrundă pînă a- 
pro e de linia de fund și să paseze 
foarte bine înapoi, dar colegii lui din 
linia de atac au lipsit de la intîlnire. 
Replica generală a Rapidului s-a pro
dus printr-o manieră diferită. Giuleș- 
tenii încercau să înscrie prin pase 
perpendiculare pe poarta lui Suciu, 
exploatînd calitățile de „vîrf" ale lui 
Neagu. Și, într-adevăr, Neagu — 
după un prim eșec (abia în ultima 
clipă Ciugarin îi luase mingea !) — a 
izbutit să marcheze, fruoiificind o 
pasă „în adîncime" de la Dumitru, 
înaintașul rapidist a tras prin sur
prindere lîngă bara din dreapta por
ții, iar Suciu, mascat de propriii fun
dași centrali, n-a mai avut timp să 
plonjeze. Era în minutul 18 și Rapid 
conducea cu 1—0. Peste numai cinci 
minute scorul cit pe aci să se duble
ze, din nou printr-o acțiune directă 
spre poartă Dumitru—Neagu 1

Prin urmare, avantajul feroviarilor 
. se crease prin acțiuni de atac mai 
simple și directe, în timp ce Steaua 
abuza de combinații și joc prea late
ral. O singură dată, prin meri
tul lui Dumitriu — pasă tăios 
servită direct în careu ! — și-a 
schimbat Steaua maniera de atac, iar 
Tătaru, sosit prompt la minge, l-a 
învins fără drept de apel pe Rădu
canu. Deci, 1—1. în minutul 33. scor 
cu care avea să se încheie și repriza, 
și meciul. Dar fazele de mare spec
tacol la ambele porți nu și-au între
rupt seria o dată cu marcarea celor 
două puncte. Așa de pildă în ulti
mul minut al primei reprize lui Ște- 
fănescu i-a reușit un extraordinar 
dribling printre patru adversari parcă 
amețiți de fentele tinărului jucător ! 
Totuși, șutului puternic, tras din ca
reu de către Ștefănescu i s-a opus, 
prin inspirație și reflex, portarul Ră- 
dutanu.

Partea a doua a meciului s-a des
chis printr-o minge trimisă sub bara 
transversală, cu capul, de către 
Neagu. Suciu a salvat în corner ! Re
plica steliștilor. iarăși imediată: cursa 
lui Pantea, șut puternic la colț, a- 
proape imparabil, dar Răducanu, prin- 
tr-un plonjon lung, a respins mingea! 
Așa după cum, peste un minut, a- 
vea să respingă și mingea trimisă 
puternic de către Manea. Din păcate, 
promisiunile spectaculare ale acestui 
început de repriză n-au fost mai a- 
poi confirmate de întreaga desfășu
rare a jocului. Acesta a lîncezit mi

nute în șir. ambele echipe lăsind im
presia satisfacției fată de scorul egal. 
Totuși, mai desprindem la mijlocul 
reprizei două faze 
prima. Răducanu 
suporterii, apărînd o minge trimisă 
perfect cu capul de către Tătaru, sub 
bară, de la numai 8 metri ! A doua 
fază s-a petrecut la poarta cealaltă : 
Neagu a centrat peste Suciu, dar Pe- 
treanu, singur-slngurel, a expediat ba
lonul peste bară.

La arbitrajul bun al lui Aurel Ben- 
tu,, adăugăm remarci pentru Stefă-

, . — _____ . ._ _____k 4l-■
Tătaru. (însă, neașteptat de slab, 
Vigu). De la rapidiști au plăcut 
Neagu, Năsturescu. Dumitru șî Dinu. 
Cel mai bun de pe teren, portarul 
Răducanu...

Despre partida „vedetă", în cîteva 
cuvinte. Fiind vorba de un derbi bucu
reștean, comportarea echipei Pro
gresul ca și semieșecul lui Dinamo 
nu sint fapte surprinzătoare. Ceea 
ce a uimit publicul a fost jocul în-

pasionante. La 
si-a entuziasmat

cilcit, fără pic de ordine, al ambelor 
echipe. Dar, mai ales, al dinamoviș- 
tilor. Ca și cind aceasta n-ar fi fost 
de-ajuns, jucătorii celor două echipe 
au recurs Ia numeroase obstrucții și 
intervenții dure, chiar brutale. Pînă 
la urmă, Marinescu și Nunweiller 
au ieșit din joc datorită unor lo
vituri primite. In asemenea condiții, 
nici nu-i de mirare că fazele specta
culoase s-au putut număra pe dege
tele unei singure miini. Remarcăm 
de la Dinamo doar pe Radu Nun
weiller și pe Dinu. Dumitrache a 
fost strict păzit de către Grama. 
De lâ Progresul cel mai lucid s-a 
arătat Matei. Pe tinerii Georgescu, 
Beldeanu și Sandu Mircea ii aștep
tăm să ne arate ce pot cu alte oca
zii, mai favorabile. Corect arbitrajul 
lui Constantin Bărbulescu, inclusiv 
in anularea celor două goluri 
înscrise de către Dumbravă și, res
pectiv, Doru Popescu.

Voleriw MIRONESCU

In divizia b
Seria I : Metalul Tîrgoviște—Me- 

trom Brașov 2—1 ; Progresul Brăila— 
C.F.R. Pașcani 5—1 ; Metalul Bucu
rești—Știința Bacău 2—1 ; Politehni
ca Galați—Sportul studențesc 1—2 ; 
Dunărea Giurgiu—S. N. Oltenița 2—1: 
A.S.A. Tg. Mureș—Ceahlăul Piatra 
Neamț 2—0 ; Portul Constanța—Oțe
lul Galați 1—0 ; Flacăra Moreni—Po
iana Cîmpina 1—1.

Seria a Il-a : Olimpia Satu-Marc— 
Crișul Oradea 2—1 ; Vagonul Arad— 
Minerul Baia Mare 2—1 ; C.S.M. Re
șița—Corvinul Hunedoara 0—1 ; 
C.S.M. Sibiu—Gloria Bistrița 4—0 ; 
Minerul Anina—Gaz metan Mediaș 
2—1 ; Metalurgistul Cugir—Electropu- 
tere Craiova 0—0 ; Olimpia Oradea— 
Politehnica Timișoara 2—1 ; U. M. Ti
mișoara—C.F.R. Arad 2—0.
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Deosebit de bogată în 
evenimente, această toam
nă a anului sportiv 1970 ! 
Bogată, mai ales, în cam
pionate mondiale, compe
tiții cărora, sportivi și 
spectatori — în aceeași 
măsură — le acordă aten
ția cuvenită, întreaga con
siderație. Pentru primii 
este un prilej de cinste, 
o ocazie de a-și afișa po
sibilitățile, de a-și susține 
șansele în lupta pentru 
medaliile de aur, argint 
sau bronz, răsplată sim
bolică, totuși, pentru o 
bună clasare în ierarhia 
internațională. Pentru cei
lalți, pentru spectatori, 
campionatele mondiale 
sînt, dacă vreți, festivalu
rile mult așteptate, reu
nind adevărații maeștri ai 
sportului. Este acum rîn- 
dul voleiului să-și desem
neze campionii mondiali.

De ieri, în cîteva orașe 
din Bulgaria, 16 echipe fe
minine și 24 masculine au 
început suprema compe
tiție. In prima fază, com
petitoarele au făcut față 
turneului pe grupe. Ca 
urmare a rezultatelor din 
preliminarii și a tragerii 
la sorți, componența de
finitivă a grupelor femi
nine este următoarea : 
grupa A — Bulgaria, Cu
ba, R.D. Germană, R.P. 
Mongolă ; grupa B — Ce
hoslovacia, Japonia, Me
xic, Olanda ; grupa C — 
R.P.D. Coreeană, Polonia, 
România, S.U.A. ; grupa I)
— Brazilia. Peru. Ungaria, 
U.R.S.S. In campionatul 
masculin, echipele au fost 
repartizate astfel : grupa 
A — Belgia, Bulgaria, I- 
ran, Israel, Italia. Iugo
slavia ; grupa B — Bra
zilia, Cehoslovacia, Fin
landa, Polonia, S.U.A., 
Ungaria ; grupa C — 
R.P.D. Coreeană. Franța. 
Japonia, Olanda, Româ
nia. Venezuela ; grupa D
— Cuba. R.D. Germană, 
Guineea, R.P. Mongolă. 
Tunisia, U.R.S.S. Primele 
două clasate din fiecare 
grupă iau parte apoi la 
turneul final, un adevărat 
turneu al onoarei, ce va 
desemna pe laureații 
mondialelor '70.

Obișnuitele încercări de 
a anticipa victoria finală 
a uneia sau alteia dintre 
echipele prezente la cam
pionatele mondiale au, de 
această dată, o doză foar
te mare de subiectivism. 
Explicația este simplă : 
grupul candidatelor la ti
tlu n-a fost, în volei, nici
odată atît de cuprinzător 
ca acum. Lectura compo-

nenței grupelor de mai 
sus are, într-adevăr. da
rul să scoată din discuția 
șanselor o serie de echipe. 
Mai bine de jumătate din
tre formațiile prezente la 
„mondialele" din Bulga
ria nu-și propun — dar 
nici nu au șanse — să in
tre cel puțin în prima 
parte a clasamentelor fi
nale. In oricare dintre

VOLEI

„Mondialele" de scrimă
Finala probei de sabie din cadrul 

campionatelor mondiale de scrimă 
de la Ankara se va disputa între 
echipele U.R.S.S. și Ungariei. In se
mifinale. sabrerii sovietici au învins 
cu 9—6 echipa Poloniei, iar forma
ția Ungariei a întrecut cu scorul de 
9—4 reprezentativa Italiei. In medul

pentru locul 5 formația Bulgariei a 
întrecut echipa Franței (victorie ob
ținută la numărul de tușe).

A Început și proba individuală de 
una 
au

spadă. Românul Duțu a cîștigat 
din seriile primului tur in care 
luat startul 86 de conourenți.

Din partea Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață, în ziua 
de 19 septembrie a.c., a tovarășului 
Nicolae Goldberger, membru al C.C. 
al P.C.R., director-adjunct prim al

Institutului de studii istorice, vechi 
militant al mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, luptă
tor devotat pentru cauza socialismu
lui.

Din toate
RUGBIȘTII ROMÂNI

PE TERENURI FRANCEZE

Echipa secundă de rugby a Româ
niei și-a început turneul în Franța, 
jucind la Bourg en Bresse cu selec
ționata regională Rhone-Alpes. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 17—6 
in favoarea gazdelor.

HOTARIRI CU PRIVIRE 
LA TURNEUL OLIMPIC 

DE POLO
S-au Încheiat lucrările Biroului e- 

xecutiv al federației internaționale de 
natație (F.I.N.A.), care au avut loc 
Ia Tunis. Printre altele s-au stabilit 
ca la J.O., in turneul final de polo pe 
apă să participe R. F. a Germaniei ca 
țară organizatoare, U.R.S.S., Iugosla
via, Ungaria, Italia, S.U.A. și R. 1). 
Germană, clasate intre primele 6 la 
J.O. de la Ciudad de Mexico. Pentru 
turneul tina] urmează, după jocurile 
preliminarii, să se mai califice trei 
echipe din America, una din Austra
lia și Noua Zeelandă, o echipă din 
Asia (care va ti cunoscută după dis
putarea Jocurilor asiatice de la Bang
kok 11—12 decembrie), o echipă din 
Africa și trei reprezentînd continen
tul Europei.

CONGRESUL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE 

DE HANDBAL
In ultima ședință a lucrărilor 

congresului federației Internaționale 
de handbal, "* 
s-a stabilit că la meciurile turneului 
preolimpic de handbal (masculin) să 
participe 25 de echipe : Bulgaria, Fin
landa, Franța, Olanda, Belgia, islan
da, Italia, Luxemburg, Norvegia, El
veția, U.R.S.S., Spania, Austria. Po
lonia. Anglia, Portugalia, S.U.A., Ar
gentina, Mexic, Japonia, Israel, Co
reea de sud. Senegal, Tunisia și Ma
roc.

Noul comitet-director al federației 
are următoarea componență : Hans 
Baumann (Elveția), președinte. Paul 
Hogberg (Suedia), prim-vicepreședin- 
te. Alberto san Roman (Spania), vice
președinte, Albert Wagner (Elveția), 
secretar-general, Max Rinkenguber 
(Elveția), trezorier, Bocekk (Ceho
slovacia), Madaras (Ungaria), Milius 
(R. D. Germană). Pedersen (Suedia), 
Kriptson (U.R.S.S.) Paillou (Franța) 
și Fedali (R.A.U.), membri.

ținută la Madrid,

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 
38 etapa din 20 septembrie 1970.
Steaua — Rapid
Progresul — Dinamo București
Politehnica Iași — „U6 Cluj
Steagul roșu — C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Cluj — Farul
Dlnamo Bacău — F.C. Argeș 
U.T. Arad — Petrolul 
„U" Craiova — Jiul
Flacăra — Poiana
Politehnica Gl. — Sp. studențesc
Olimpia S.M. — Crișul
U.M. Timișoara — C.F.R. Arad 
Olimpia Ord. — Politehnica Tim.

Fond de premii : 304 555 lei.

vietici au obținut meda
liile de aur. Deși cu gar
nituri noi, sau poate toc
mai de aceea, aceste echi
pe păstrează Intacte șan
sele la actualele mondia
le. Au șanse, într-adevăr, 
dar nu sînt singurele can
didate. Echipa Japoniei, 
prezență mai mult „sim
bolică" la trecuta ediție a 
campionatelor lumii, a fă-

Rîndurî

ia începerea

campionatelor

mondiale

pronosticurile privind e- 
chipele feminine, de e- 
xemplu, va exista însă 
numele Japoniei, campi
oană mondială la ultimele 
două ediții (1962 și 1966), 
U.R.S.S. (campioană olim
pică la Mexic-1968), Polo
niei, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane. O prezență ră
sunătoare. spun unii spe
cialiști, va fi echipa R.P.D. 
Coreene ; succesele aces
teia în fața voleibalistelor 
japoneze și sovietice, in 
meciurile amicale din ul
tima vreme, nu par sim
ple întîmplări, ci anunță... 
creșterea numărului can
didatelor autorizate la tit
lul mondial.

Situația rămîne dificilă, 
orice pronostic „solist" 
devine un absurd, și cind 
e vorba să ne referim la 
echipele masculine. Echi
pa Cehoslovaciei a cîștigat 
titlul suprem la ediția 
precedentă a C.M. (Praga. 
1966). La J.O. din 1964 și 
1968. ca și Ia „europenele" 
din 1967, voleibaliștii so-

cut pași mari Intre timp, 
intrînd acum definitiv in 
rindul elitei voleiului 
mondial. Este mai mult 
ca sigur că niponii vor în
cerca acum consacrarea 
oficială. Se anunță, tot
odată, candidatura volei
baliștilor din R.D. Ger
mană. Din „calculul pro
babilităților" nu pot linși, 
desigur, nici echipele Po
loniei, Bulgariei, Iugosla-

viei, capabile să schimbe 
soarta oricărui meci.

Șansele echipelor Ro
mâniei, altă dată aprecia
bile în competiții de ase
menea anvergură, nu se 
ridică, din păcate, la o 
cotă prea înaltă. Cauze 
numeroase și complexe au 
determinat o scădere sub
stanțială a capacității de 
joc la formațiile care, în 
ultimii ani, au reprezen
tat voleiul românesc în 
competițiile de anvergură. 
Toate acestea, coroborate 
cu absența echipei națio
nale de la J.O. din Mexic, 
au determinat situația 
nouă în care se află se
lecționatele noastre in ra
port cu actualele campio
nate mondiale. Echipa fe
minină, spre exemplu, a 
fost nevoită să-și asigure 
participarea prin meciuri 
preliminare. Altă dată 
„capi de serii", voleiba
liștii noștri au fost nevoiți 
acum să suporte rigorile 
sorților...

Există Insă speranțe, 
multe speranțe că aceste 
campionate mondiale vor 
însemna pentru voleiul 
nostru un reviriment, 
chiar și parțial, că, prin 
comportarea echipelor na
ționale, prin rezultatele ce 
Ie vor obține, va fi pre
zent și la jocurile olim
pice.

Ne-ar place să credem 
că adevărata formă a e- 
chipei noastre feminine 
este cea demonstrată în 
turneul internațional de 
Ia Constanța (și că locul 
IX ocupat la Universiada 
de la Torino a fost un 
simplu accident...). Ne-ar 
place să credem că echipa 
masculină — în ciuda 
comportării slabe din se
zonul premondial — va 
juca la valoarea și la pre
tențiile ce le presupune 
titlul de vicecampioană a 
lumii, ce-1 deține de la 
C.M. din 1966.

Ion DUMITRIU

Rezultatele
primelor partide

în diferite orașe din Bulgaria a început ieri cam
pionatul mondial masculin de volei. Echipa Româ
niei, care joacă in grupa de la Haskovo, a debutat 
cu o victorie, întrecînd cu 3—0 (15—10, 15—12,
15—5) selecționata Franței. Alte rezultate : Olanda
— Venezuela 3—0 ; U.R.S.S. — Tunisia 3—0 ; Polonia
— Finlanda 3—1.

sporturile
TURNEUL DE HANDBAL 

DE LA ROSTOCK
Turneul internațional masculin 

handbal desfășurat la Rostock 
încheiat cu victoria 
R. D . Germane, care 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Suedia — 6 puncte, Polonia — 
4 puncte, U.R.S.S. — 2 puncte și echi
pa secundă a R. D. Germane — 0 
puncte.

în ultima zi a competiției reprezen
tativa R. D. Germane a învins cu sco
rul de 20—17 (11—7) formația U.R.S.S., 
iar selecționata Suediei a întrecut cu 
17—14 (7—6) echipa Poloniei.
ECHIPA U.R.S.S., CAMPIOANĂ 

EUROPEANĂ LA BASCHET 
FEMININ

Au luat sfîrșit întrecerile campio
natului european feminin de bas
chet. Conform pronosticurilor, titlul 
de campioană europeană a revenit 
reprezentativei U.R.S.S., care la 
ceastă ediție a manifestat o superio
ritate evidentă. Pe locurile următoa
re s-au clasat în ordine selecționa
tele Franței, Iugoslaviei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Poloniei. Olandei, Ro
mâniei, Italiei, Ungariei, Austriei și 
Belgiei.

In finala disputată la Rotterdam 
baschetbalistele sovietice au surclasat 
cu 94—33 (46—16) echipa Franței. Cele 
mai bune jucătoare ale învingătoare
lor în acest meci au fost Zaharova și 
Guseva, care au înscris cîte 15 punc
te fiecare. în meciul pentru locurile 
3—4, Iugoslavia a întrecut cu scorul 
de 77—66 formația Bulgariei, iar în 
partida pentru locurile 5—6, selecțio
nata Cehoslovaciei a învins la limită 
cu 62—62 formația Poloniei.

de 
s-a 

reprezentativei 
a totalizat 8

a-

OLIMPIADA DE ȘAH
In runda a 5-a a Olimpiadei mascu

line de șah de la Siegen, echipa Ro
mâniei a întilnit selecționata Argen
tinei. După consumarea timpului re
gulamentar de joc scorul este egal : 
1—1, două partide fiind întrerupte, 
în celelalte intîlniri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Cehoslovacia— 
R. F. a Germaniei 2,5—1.5 ; Iugosla
via — Spania 1,5—1,5 (1) ; Ungaria — 

* “ S.U.A. — Bulgaria 
Germană — Canada
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U.R.S.S. 2—2 ;
3.5— 0.5 ; R. D.
1.5— 0,5 (2).
ÎNTILNIREA

ITALIA
La Modena se desfășoară în prezent 

tntîlnirea internațională de gimnasti
că dintre selecționatele masculine ale 
Italiei Și României. După prima zi 
de întreceri scorul este favorabil 
gimnaștilor români cu 266,40—265.70 
puncte.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE HALTERE

DE GIMNASTICA
— ROMÂNIA

La Columbus (S.U.A.), în penulti
ma zi a campionatelor mondiale de 
haltere s-au desfășurat întrecerile 
la categoria grea. Pe primul loc s-a 
clasat sportivul sovietic Ian Talts 
care, cu performanța de 565 kg (la 
totalul celor trei stiluri) a stabilit și 
un nou record mondial. Iată clasa
mentul : 1. Ian Talts (U.R.S.S.) 565 
kg (200 kg + 155 kg + 210 kg) ; 
2. A. Draicev (Bulgaria) 535 kg ; 3. 
R. Bednarski (S.U.A.) 530 kg ; 4. Kau- 
ko Kangasniemi (Finlanda) 525 kg.

vremea
fS3

Timpul probabil pentru 22, 23 șl 
24 septembrie, in țară : Vremea in 
general frumoasă, cu cerul varia
bil. mal mult senin noaptea. La 
Începutul Intervalului sint posibile 
tnnorărl, mal pronunțate în zona 
de munte și în estul țării, unde 
vor cădea ploi slabe locale. Vîntul. 
va sufla slab, pină la potrivit, 
predominînd din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 6 și 16 grade, iar ma
ximele intre 18 și 28 grade. Dimi
neața se va semnala ceață slabă 
locală. In București : Vremea in 
general frumoasă, cu cer variabil, 
mal mult senin noaptea. Vîntul în 
general slab, temperatura în creș
tere ușoară.

■ ■ ■ B H R S

nalei Comuniste. In anii 1940—1941 
a activat in cadrul Comitetului de 
ajutorare a deținuților politici anti
fasciști.

Pentru activitatea sa revoluționară, 
antifascistă, pusă in slujba idealu
rilor socialismului și comunismului, 
a libertății și propășirii poporului ro
mân, Nicolae Goldberger și-a atras 
prigoana și represiunile organelor de 
stat burghezo-moșierești. fiind în
temnițat la Jilava, Doftana și alte în
chisori, intre anij 1926—1929 și 1936— 
1940. Din 1941 și pină la 23 august 
1944 a fost deținut in lagărele de la 
Tîrgu-Jiu, Vapniarca și Grosulovo. 
In toate aceste Împrejurări el a dat 
dovadă de o înaltă ținută morală 
comunistă și a îndeplinit sarcini 
partid în cadrul colectivului de 
ținuți politici.

După eliberarea țării de sub 
gul fascist, Nicolae Goldberger

de 
de-

Nas-cut la l mai 1904 in comuna 
Someș — Odorhei, județul Sălaj, 
intr-o familie numeroasă, de mici 
meseriași, tovarășul Nicolae Gold
berger a cunoscut de timpuriu, ca tî- 
năr muncitor cizmar, greutățile vie
ții și exploatarea capitalistă.

Aderînd după primul război mon
dial la mișcarea muncitorească, a 
participat activ la organizarea sindi
catelor revoluționare și a tineretului 
muncitor, iar in 1923, atras de forța 
și adevărul ideilor comuniste, a de
venit membru al Partidului Comu
nist Român, al cărui militant devo
tat a fost pînă la sfirșitul vieții.

Tn anii eroicei lupte ilegale a Par
tidului Comunist Român împotriva 
exploatării și oprimării oamenilor 
muncii, a pericolului fascist și a in- 
feudării țării monopolurilor străine, 
Nicolae Goldberger a îndeplinit cu 
abnegație și spirit de sacrificiu sar
cini de înaltă răspundere încredința
te de partid. In anul 1931 a participat 
la Congresul al V-lea al Partidului 
Comunist Român, iar in anii 1932— 
1936 a fost membru al Biroului Poli
tic și al Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. El a desfășurat o activitate sus
ținută în mișcarea comunistă inter
națională ; in anul 1935 a participat 
la Congresul al VII-lea al Intemațio-

După eliberarea țării de sub ju
gul fascist, Nicolae Goldberger a 
participat activ la lupta condusă de 
Partidul Comunist Român pentru cu
cerirea puterii politice de către oa
menii muncii și făurirea orinduirii 
socialiste. A îndeplinit importante 
funcții pe linie de partid, activînd 
succesiv ca secretar al Comitetului 
regional Cluj al Partidului Comunist 
Român, instructor al C.C. al P.C.R., 
adjunct al șefului Secției Propagan
dă. iar aipoi șef al Secției Organiza
torice a C.C. al P.C.R. Din 1956 a 
fost rector al Institutului de științe 
sociale de ne Ungă C.C. al P.C.R., iar 
din 1958 și pînă în ultima clipă a 
vieții a lucrat ca director-adjunct 
prim al Institutului de studii istorice. 
A fost membru titular al Academiei 
de științe sociale și politice a Re
publicii Socialiste România. Congre
sul al X-lea l-a ales membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Intre anii 1952—1957 Nicolae Gold
berger a fost deputat In Marea Adu
nare Națională.

Pentru îndelungata sa activitate 
revoluționară și meritele sale deose
bite față de popor și patria noastră 
socialistă, Nicolae Goldberger a fost 
distins cu înalte ordine și medalii ro
mâne și străine.

Prin încetarea din viață a lui Ni
colae Goldberger, mișcarea muncito
rească din țara noastră pierde unul 
dintre vechii săi militanți. Amintirea 
sa va rămîne veșnică in memoria oa
menilor muncii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

★
In legătură cu organizarea funera

liilor lui Nicolae Goldberger, Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român a numit o comisie de partid

★

alcătuită din tovarășii : Ion Popescu- 
Puțurj — președintele comisiei, Con
stantin Pîrvulescu, Nicolae Guină, 
Iile Rădulescu, Ștefan Voicu.

ni.

Cronica zilei
Duminică seara a plecat la So

fia Ștefan Pavel, ministrul trans
porturilor, pentru a face o vizită la 
invitația omologului său bulgar.

In timpul vizitei, ministrul român 
va purta discuții in probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bilate
rale în domeniul transporturilor.

★

La invitația președintelui Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, duminică după- 
amiază a sosit in Capitală ministrul 
culturii din R.D. Germană, Klaus 
Gysi, care va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de președin
tele C.S.C.A., de membri ai conducerii 
Comitetului, precum și de dr. Hans 
Voss, ambasadorul R.D. Germane la 
București.

al Asociației culturale Belgia—Româ
nia.

★
Duminică seara a sosit în Capita

lă o misiune comercială americană, 
condusă de Charles Boehe, reprezen
tant al Departamentului comerțului 
din S.U.A.

La sosire, pe aeroportul Otopeni au 
fost de față reprezentanți ai Minis
terului Comerțului Exterior, precum 
și membri ai Ambasadei S.U.A. Ia 
București.

★
Duminică dimineața au început în 

Capitală lucrările celei de-a 58-a Se
siuni a Federației dentare internațio
nale, for al organizației stomatologice 
mondiale.

★

plecat spre Budapesta 
Casei de Economii $1

Duminică a 
o delegație a ___ _______
Consemnațiuni a Republicii Socialiste 
România, condusă de dr. Mircea Po- 
povici, președintele Consiliului de 
administrație, pentru a participa la o 
consfătuire a conducătorilor caselor 
de economii din țările socialiste.

★

Duminică a sosit în țara noastră, la 
invitația Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
Leon Eli Troclet, profesor la Univer
sitatea din Bruxelles, ministru de 
stat, membru în Comitetul de onoare

★
O delegație comercială marocană • 

sosit duminică seara în Capitală. 
Membrii delegației vor avea întreve
deri la Ministerul Comerțului Exterior 
și la alte ministere economice în legă
tură cu creșterea schimburilor comer
cial* dintre Maroc și țara noastră.

★
Cu ocazia comemorării unui sfert 

de veac de la moartea lui Bala Bar- 
tok, compozitor, muzicolog, pianist, 
dirijor și folclorist. Comitetul de 
cultură și artă, in colaborare cu Con
siliul județean Bihor al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară a 
organizat o serie de manifestări cul- 
tural-artistlce omagiale. Duminică, la 
Casa municipală de cultură din Ora
dea a avut loc simpozionul „Bela 
Bartok și folclorul bihorean".

Cămara de iarnă
(Urmare din pag. I)

Raidul nostru anchetă a scos in 
evidență și un alt fapt. în loc 
să-și onoreze contractele pe baza 
cărora au primit însemnate avan
suri bănești, unele C.A.P.-uri, în 
goană după „chilipiruri", valorifică 
legumele prin chioșcuri proprii sau 
livrează mari cantități de produse 
altor beneficiari față de care nu au 
nici o obligație. Așa procedează 
conducerile cooperativelor agricole 
din Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Le- 
tea Veche, Tamași, care au vindut 
prin unitățile proprii și altor bene
ficiari cantități mai mari de pro
duse decit cite au livrat I.L.F. Or, 
legea spune clar : „C.A.P.-urile va
lorifică surplusurile prin propriile 
unități numai după ce și-au onorat 
obligațiile către stat". Faptele arată 
că în județul Bacău această preve
dere este totalmente desconsiderată.

Dar vina pentru proasta aprovi
zionare cu legume a piețelor orașu
lui Bacău o poartă, in aceeași mă
sură, și conducerea I.L.F. Bacău. Vă 
amintiți ce spunea mai sus directo
rul I.L.F. : „Explicația aprovizionării 
necorespunzătoare e cit se poate de 
simplă". Iar după asta — potop de 
reproșuri la adresa producătorilor. In 
schimb, constatam cu ochii noștri, în 
cursul raidului, că I.L.F.-ul încurcă 
adeseori și el, mai mult uneori chiar 
decit alții, mecanismul aprovizionării.

Vizităm C.A.P. Săuceștj 
grămezi întregi de marfă 
teaptă mașinile I.L.F.

— De cind așteptați cu 
leasă ?

—- De 3 zile stăm cu

și vedem 
care aș-

marfa cu-

roșiile fi

castraveții in cîmp — ne spune ing. 
V. Munteanu, președintele C.A.P., 
dar autocamioanele de la C.L.F. 
Bacău nu sosesc. Nu-1 prima dată 
cind sîntem puși în această situație : 
culegeți repede totul — ni se spune — 
și apoi așteptăm cu marfa în cîmp 
pină se strică.

Despre aceleași necazuri nl s-a 
plins și inginerul-șef de la Tamași 
unde mai mult de 4 000 kg roșii și 
tot atîtea de gogoșari zac pe cîmp 
de cîteva zile așteptind delegații 
I.L.F.-ului. Cantități mai mari sau 
mai mici de produse așteptau in 
cimp mașinile I.L.F. și la coopera
tivele agricole din Valea Seacă, Sas- 
cut, Căiuți.

Un fapt uluitor și incalificabil 
s-a petrecut la cooperativa agricolă 
de producție din comuna Nicolae 
Bălcescu. Aici a fost aruncată in apa 
Șiretului o cantitate de circa 300 kg. 
castraveți. Motivul ? Conducerea 
cooperativei și a C.L.F. Bacău nu au 
reușit să ajungă la „înțelegere" a- 
supra condițiilor de preluare a aces
tor produse. Și ce credeți ? Ca să se 
„răzbune" pe C.L.F., inginerul Dumi
tru Asaftei, președintele cooperativei, 
a dat dispoziție ca produsele... să fie 
stropite cu ulei ans și aruncate in 
gîrlă ! întrebat de ce a procedat în 
acest fel, inginerul a răspuns cu se
ninătate că „la o grădină așa de mare 
se admit și pierderi". Dar pe punga 
cui ? Pentru că de pe urma unei a- 
semenea fapte nu au de suferit nu
mai consumatorii, care nu găsesc cas
traveți pe piață, ci, în primul rînd, 
cooperatorii de aici care au muncit 
un an de zile pentru a obține pro
dusele respectiva.

Este un caz față de care, conside
răm, organele în drept nu pot ră
mîne nepăsătoare.

Am socotit că faptele întîlnite pe 
parcursul acestui raid sint deosebit 
de grave și le-am adus la cunoștință 
și tovarășului Constantin Lăcătuș, 
secretar al comitetului județean de 
partid, președinte al Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție.

— Situația este cunoscută de noi. 
Chiar zilele acestea problema apro
vizionării populației a constituit 
obiectul unei ședințe a comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean. Aceeași problemă a fost dis
cutată și in cadrul unei ședințe de 
lucru cu activul din agricultura jude
țului. Am stabilit măsuri urgente 
pentru intensificarea recoltării în 
toate grădinile și, paralel, pentru 
preluarea ritmică a legumelor de 
către I.L.F. Am atras atenția unită
ților producătoare și comerțului că 
n-au dreptul să irosească nici cea 
mai mică cantitate de legume.

N-au dreptul, dar o fac, fiindcă 
— de ce să n-o spunem — ședințe s-au 
ținut, au fost proiectate măsuri — dar 
aplicarea lor in practică nu este ur
mărită de nimeni. Altfel nu s-ar în- 
tîmpla ce se intîmplă. Ceasul răspun
derilor trebuie să bată și la Bacău. 
Acum, cind se string ultimele canti
tăți din producția de legume, prin
cipala grijă a conducerilor coopera
tivelor agricole, a organelor locale 
de partid și de stat trebuie să se 
îndrepte spre recoltarea și valorifi
carea în cele mai bune condiții a 
întregii producții.
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UNEI CONFERINȚE ARABE LA NIVEL ÎNALT

de a-l primi ca oaspete stimat

pe șeful stufului român
Viena 

pine cu 
tate, ca

s-a pregătit să întîm- 
cunoscuta sa ospitali- 
pe un înalt și stimat 

oaspete, pe șeful statului român, 
Nicolae Ceaușescu. In acest scop, 
capitala austriacă a adăugat peisa
jului său obișnuit elemente care 
anticipează importanța evenimen
tului așteptat cu interes și nerăb
dare de opinia publică de aici.

M-am oprit, sîmbătă seara, pe 
Ring, în fața librăriei Styria, un 
loc frecventat cu deosebire de vie- 
nezi. Aproape, „peste drum", se a- 
flă Opera, în vecinătate grădinile 
Hofburgului, monumentele dedica
te titanilor culturii, Goethe și 
Schiller. Vitrina librăriei atrage cu 
deosebire atenția. Cărți noi, mul
te volume frumos prezentate. In 
centru, un tablou. Rămîi plăcut im
presionat cînd în grupul celor o- 
priți să privească vitrina cu cărți 
românești auzi cit de frecvent 
se pronunța numele tovară
șului Ceaușescu. Vienezii nu
tresc față de înaltul oaspete ro
mân sentimente de profundă prie
tenie și considerație. Portretul este 
flancat de volume conținind arti
colele și cuvîntările secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, opere care tratează pro
blemele construirii socialismului în 
România și contribuția ei la cauza 
păcii și colaborării internaționale.

Interesul pentru viața poporului 
român, pentru preocupările și rea
lizările sale este poate omagiul cel

mai impresionant, conturat cu de
osebire în săptămînile ce au 
precedat sosirea tovarășului 
Ceaușescu. Oficialități, organizații 
obștești, persoane particulare au 
organizat în principalele orașe ale 
Austriei multiple manifestări meni
te să contribuie la adîncirea cu
noașterii țării și poporului nostru.

Radioul și televiziunea, ziarele 
s-au făcut, de asemenea, ecoul a- 
tenției cu care opinia publică își 
așteaptă oaspeții din România. In
terviurile acordate de președintele 
Consiliului de Stat al României te
leviziunii austriece, precum și zia
rului „DIE PRESSE" au suscitat un 
viu interes.

Ziarele locale consacră articole 
evenimentului vizitei. „Conștienți 
că vom avea drept oaspete pe con
ducătorul unei țări prietene — 
scrie „WIENER ZEITUNG" — sa
lutăm pe Nicolae Ceaușescu în 
Austria, recunoscind valoarea fap
tului că foarte puțini oameni de 
stat din lume au putut participa 
atit de direct și de intens ca el Ia 
evoluția prezentă a vieții interna
ționale. In Est și Vest, Ceaușescu 
se bucură de o excepțională repu
tație, ca om politic înțelept, expe
rimentat și curajos. Modul cum 
conduce edificarea țării sale, poli
tica externă a acesteia, bazată pe 
independență și neamestec în tre
burile interne, au trezit apreciere 
și admirație.

Vizita lui Ceaușescu la Viena 
este de o deosebită importanță, 
deoarece ea are loc tocmai intr-un 
moment cînd în Europa se afirmă 
din ce in ce mai mult ideea coope
rării și înțelegerii.

Austria și România s-au stră
duit, fiecare după propriile posibi
lități, să încurajeze aceste tendințe 
de destindere și să stimuleze înțe
legerea acolo unde ea nu există. 
Este de aceea în interesul tuturor 
oamenilor iubitori de pace ca vi
zita în Austria a președintelui de 
stat al României să fie încununată 
de deplin succes".

Aș dori să redau in final cuvin
tele primarului Vienei, (menționînd 
că sînt de nereprodus căldura cu 
care ele au fost rostite și preocu
parea sa de a rosti corect numele 
înaltului oaspete din România). 
„In calitate de primar al capitalei 
federale a Austriei neutre — mi-a 
declarat domnul Bruno Marek — 
mă bucur de vizita stimatului 
dumneavoastră președinte, Nicolae 
Ceaușescu, care sosește la Viena, 
întorcînd vizita președintelui nos
tru, Franz Jonas. Sîntem convinși 
că convorbirile ce vor fi purtate 
la Viena între conducătorii Aus
triei și României vor fi o continua
re remarcabilă în evoluția relați
ilor dintre țările noastre".

Situația din Iordania continuă să 
rămînă gravă. în cursul zilei de ieri 
au avut loc noi lupte sîngeroase

Ordinul de încetare a focului între 
trupele guvernamentale iordaniene și 
comandourile palestiniene a fost a- 
nulat, a anunțat duminică la amiază 
un comunicat al postului de radio 
Amman, reluat de agenția France 
Presse. „Fedainii continuîndu-și ti
rul în ciuda acordului de încetare a 
focului, intervenit simbătă, forțele 
armate iordaniene au fost obligate 
să riposteze'*, precizează comunicatul 
semnat de mareșalul Habes 
guvernatorul militar general 
daniei.

Majali. 
al Ior-

★
Comitetul Internațional al 

Roșii a primit în cursul zilei 
bătă un apel din 
Hussein al Iordaniei, 
coordonarea operațiunilor de ajuto
rare a populației iordaniene. a anun
țat un purtător de cuvint al C.I.C.R., 
citat de agenția France Presse.

Potrivit ultimelor informații primi
te dumin’că la sediul Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii de la Ge
neva, un avion special avînd la bord 
o echipă de medici a sosit la Amman, 
unde va iniția imediat o campanie de 
ajutorare a tuturor victimelor ostili-

Crucii 
de sîm- 

partea regelui 
care solicită

tăților dintre armată și membrii or
ganizațiilor palestiniene de rezistență.

★
Președintele Tunisiei, Habib Bur- 

ghiba, a propus duminică reunirea la 
Cairo a unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor arabe pentru a discuta situa
ția din Iordania.

Primul ministru tunisian, Bahi Lad- 
gham, a avut o serie de convorbiri 
telefonice cu colonelul El Gedhafi, 
șeful statului libian, cu președintele 
Algeriei. Boumediene, și cu regele 
Hassan al II-lea al Marocului cu care 
a discutat propunerea de convocare 
a Conferinței. Agenția France Presse 
a anunțat că guvernul algerian a in
format că, după părerea sa, nu sint 
încă întrunite condițiile pentru con
vocarea acestei reuniuni.

La Tripoli, Consiliul Revoluției li
biene a publicat duminică un comu
nicat în care afirmă acceptarea pro
punerii președintelui Tunisiei, cu con
diția ca aceasta să aibă loc cel mai 
tîrziu luni 21 septembrie, informează 
agenția M.E.N.

★
La Vatican s-a anunțat că Papa 

Paul al VI-lea a lansat o chemare 
părților aflate în conflict în Iorda
nia, în care se cere „încetarea tota
lă și imediată a unei stări de fapt 
dureroase și periculoase".

CHILE

Largă mișcare
în sprijinul lui 

Salvador Allende
SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager

pres). — Numeroși lideri politici din 
cadrul Frontului Unității Populare 
din Chile s-au pronunțat în favoarea 
desemnării de către Congres in func
ția de președinte al țării a senatoru
lui Salvador Allende, candidatul care 
a întrunit cel mai mare număr de 
voturi la alegerile din 4 septembrie.

„Salvador Allende este președintele 
ales al țării, a arătat secretarul gene
ral al C.C. al P.C. din Chile, senato
rul Louis Corvalan. „Vom învinge di
ficultățile și obstacolele care se pun 
în fața noastră", a spus el precizind 
că „reacționarii nu vor putea modifi
ca calea aleasă de popor".

Secretarul general al Mișcării de 
acțiune populară unitară (M.A.P.U.), 
Jacques Chonchol, a condamnat mane
vrele forțelor de dreapta, declarînd că 
partidul său se pronunță pentru mo
bilizarea tuturor forțelor populare în 
vederea respectării voinței exprima
te la urne. „Mobilizarea populară 
este importantă pentru a demonstra 
în fața țării și în fața lumii că po
porul chilian nu este dispus să re
nunțe la ceea ce a obținut pe calea 
urnelor, intr-un mod cu totul legitim 
și clar".

„Știm că ne aflăm într-o perioadă 
dură, știm că este mult mal ușor să 
ciștigi alegerile decit să treci la 
schimbări revoluționare", a arătat, 
la rindul 6ău, secretarul general al 
Partidului Socialist, Adonis Sepulve
da. „Poporul, în imensa lui majori
tate, poate să-și impună voința, în 
ciuda presiunilor bazate pe posibili
tățile financiare de care dispun cercu
rile reacționare", a spus el.

Pe aceeași poziție se situează și alte 
organizații politice din țară. Liderul 
partidului radical, Orlando Cantua- 
rias, a condamnat forțele de dreapta 
pentru că încearcă să împiedice rati
ficarea alegerii lui Salvador Allende 
și a adăugat că victoria acestuia este 
produsul unui proces de dezvoltare 
politică și socială. El a precizat că 
membrii partidului său sînt dispuși să 
colaboreze în mod activ in viitoarele 
sarcini guvernamentale cu guvernul 
președintelui ales, Salvador Allende.

Secretariatul național al Mișcării de 
Stingă Revoluționare subliniază, de 
asemenea, intr-un comunicat publicat 
Ia Santiago de Chile, că sarcina fun
damentală în momentul de față este 
de a apăra triumful președintelui a- 
les. Secretariatul general al Confede
rației episcopale din Chile a difuzat, 
la rindul său, o declarație în care se 
spune că va da un sprijin real în di
recția ratificării de către Congres a 
alegerii ca președinte a lui Salvador 
Allende.

Alegerile

Petre STANCESCU
Viena, 20 septembrie.

AGENDĂ ECONOMICĂ
• încheierea Tîrgului 

de la Zagreb
La 20 

țile cea 
internațional de la Zagreb. Partici
parea României s-a bucurat de suc
ces, atit in privința afluenței de vi
zitatori, cit și sub raportul eficacită
ții economice. Reprezentanții celor 18 
întreprinderi românești de comerț 
exterior expozante au încheiat tran
zacții comerciale de livrare a căror 
valoare atestă calitatea tot mai bună 
a mărfurilor realizate de uzinele și 
fabricile noastre.

septembrie si-a închis por- 
de-a 80-a ediție a Tîrgului

@ Deschiderea unei 
misiuni comerciale 
a R. P. D. Coreene 
la Helsinki

HELSINKI. — La Helsinki a fost 
deschisă o misiune comercială a 
R.P.D. Coreene. Misiunea, înființată 
în conformitate cu acordul realizat 
între guvernele R.P.D. Coreene și 
Finlandei in octombrie 1969, urmează 
să contribuie la dezvoltarea relațiilor 
economice șl a colaborării dintre £ele 
două țări, relatează agenția A.C.T.C.

O Prudență și scep
ticism la 
„celor zece

reuniunea
ti

— Sîmbătă s-au în-BRUXELLES 
cheiat la Bruxelles lucrările reuniunii 
de două zile a miniștrilor de finanțe 
și adjuncților acestora din principale
le țări capitaliste, care compun așa- 
numitul „club al celor 10“ (S.U.A., Ja
ponia, Marea Britanie, Canada. Sue
dia. R. F. a Germaniei, Franța, Ita
lia, Belgia, Olanda). Au fost discutate 
o serie de propuneri în vederea efec
tuării unei reforme a sistemului mo
netar internațional și au fost trecute 
în revistă aspecte actuale ale situației 
monetare, cum ar fi inflația și dobîn- 
zile, ca și posibilitatea instituirii unor 
cursuri de schimb mai flexibile ale 
diferitelor valute. Calificativul gene
ral al reuniunii de la Bruxelles, apre
ciază observatorii, este cel de „mo
dest", înșiși inițiatorii ideii de „îmbu
nătățire" a actualului sistem, repre
zentanții S.U.A., dovedindu-se destul 
de prudenți. De fapt, nici o altă dele
gație nu s-a arătat mai entuziastă. 
Franța, Belgia și Japonia declarîn- 
du-se chiar „foarte sceptice". Prin
cipalele chestiuni monetare față de 
care majoritatea membrilor s-au

arătat „rezervați'*, sau unde punctele 
de vedere diferă, vor fi din nou dis
cutate eu ocazia conferinței anuale a 
Fondului Monetar 
(F.M.I.), care va 
Copenhaga.

Internațional 
începe astăzi la

® 0 nouă rundă de 
negocieri la Bruxelles

BRUXELLES. — Luni încep la 
Bruxelles negocieri în vederea aderă
rii la C.E.E. a Irlandei. Danemarcei 
și Norvegiei. Negocierile vor dura 
două zile. Ele urmează celor desfă
șurate recent în același scop intre 
„cei șase" și Marea Britanie. Dane
marca, care dispune de o agricultură 
dezvoltată, este interesată să adere 
la C.E.E., sperind că va reuși, intrînd 
în Piața comună, să soluționeze pro
blema tot mai dificilă a exporturilor 
sale de produse agricole. Intenții si
milare nutrește și Irlanda. Observa
torii politici întrevăd însă. în even
tualitatea lărgirii C.E.E., o puternică 
concurentă în sectorul agricol comu
nitar. dominat în prezent de produ
sele franceze.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). Dumi
nică, în Suedia au avut loc alegeri 
generale pentru desemnarea celor 350 
de deputațl ai noii Adunări Naționale, 
organ unic, care, potrivit constituției 
suedeze adoptate în 1968, va înlocui, 
începînd din ianuarie 1971. actualul 
parlament bicameral. Corpul electo
ral a ales, de asemenea. 1 500 de con
silieri provinciali și 25 000 municipali.

Pe listele electorale au fost înscriși 
5 643 000 alegători. Scrutinul s-a în
chis la ora 21 (ora locală).

Ultimul sondaj de opinie efectuat 
înaintea scrutinului arăta că 45,5 Ia 
sută din cei chestionați s-au pronun
țat în favoarea social-democraților. al 
căror lider este primul ministru Olof 
Palme.

Rezultatele alegerilor vor fi cunos
cute luni după-amiază.

UN REMARCABIL SUCCES ȘTIINȚIFIC

Aselenizarea stației automate 
Luna-16“f»

MOSCOVA 20 (Agerpres). Duminică 20 septembrie, la ora S șl 
18 minute (ora Moscovei), stația automată „Luna-16“ a efectuat o ase
lenizare lină pe suprafața Lunii în zona „Mării Fertilității", anunță 
agenția TASS. Coordonatele selenografice sînt următoarele : zero grade 
41 minute latitudine sudică, 58

După cum s-a anunțat anterior, la 
17 septembrie 1970, statia automată 
„Luna-16“ a intrat în spațiul circum
lunar în punctul calculat și, după cu
plarea instalațiilor propulsoare, s-a 
plasat pe o orbită circulară de satelit 
artificial al Lunii, la o distanță de 
110 kilometri de suprafața acesteia.

în zilele de 18 și 19 septembrie a 
fost efectuată o manevră a stației pe 
orbita circumlunară. în urma căreia 
aceasta a început să evolueze pe o 
orbită eliptică cu următorii parame
tri : înălțimea maximă de la supra
fața Lunii (aposeleniu) — 106 kilo
metri ; înălțimea minimă (perisele- 
niu) 15 kilometri ; înclinarea orbitei 
față de planul ecuatorului lunar — 
17 grade ; perioada de rotație — 1 
orâ și 54 minute.

Ieșirea stației de pe această orbită 
și aselenizarea au avut Ioc in două 
etape. în prima etapă, după efectua
rea măsurătorilor traiectoriale, orien
tării și dării comenzii de aselenizare 
în punctul stabilit, a fost cuplată in
stalația propulsoare și a început ieși
rea de pe orbită. în a doua etapă, la

grade 18 minute longitudine estică.
o înălțime de 600 metri de suprafața 
lunară, s-au efectuat operații de con
ducere și frinare cu precizie. Insta
lația propulsoare a stației a fost cu
plată din nou, iar regimul de trac
țiune al motorului principal a fost 
schimbat potrivit programului de di
rijare și în conformitate cu infor
mațiile privind viteza și altitudinea 
stabilită pentru începerea coboririi 
spre Lună. La 20 metri de suprafața 
lunară, motorul principal a fost oprit, 
iar trinarea în continuare a aparatu
lui cosmic s-a făcut cu ajutorul unor 
motoare de mică putere. La o înăl
țime de aproximativ doi metri, ele 
au fost oprite, iar stația automată 
„Luna-16“ a coborît ușor pe supra
fața Lunii.

în timpul celor nouă zile ale zbo
rului cosmic s-a stabilit de 68 de ori 
legătura cu Pămîntul, toate aparatele 
de bord funcționînd normal. Conti- 
nuînd programul științific de cerce
tare a Lunii și a spațiului circumlu
nar. stația automată „Luna-16“ a tre
cut la cercetări directe pe suprafața 
Selenel.

agențiile de presă transmit!
Ministrul afacerilor externe al R.P.Î). Coreene,Hă Dam- 

a adresat o scrisoare lui Edvard Hambro, președintele celei de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., și lui U Thant, secretarul general al O.N.U., 
prin care cere distribuirea memorandumului guvernului R.P.D. Coreene din 
16 septembrie a.c. ca document oficial al Organizației Națiunilor Unite, infor
mează agenția ACTC. Memorandumul denunță caracterul ilegal al ocupării de 
către trupele S.U.A. a Coreei de sud și al așa-nunritet „Comisii O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei".

Scrutinul de la Bordeaux. 
Circa 43 000 de alegători din circum
scripția numărul 2 a orașului Bor
deaux s-au prezentat ieri în fața 
urnelor pentru a-1 desemna pe repre
zentantul lor în Adunarea Națională 
a Franței. Candidează primul mi
nistru Jacques Chaban-Delmas și 
Servan-Schreiber, secretar general al 
Partidului radical socialist. Rezulta
tele scrutinului nu sînt deocamdată 
cunoscute.

Un nou incidenta intervenit 
între administrația Thieu și presa ce 
apare la Saigon : cotidianul „Con 
Luang" a fost suspendat pe motiv că 
in paginile sale a apărut un articol 
ostil regimului saigonez. De la 
începutul acestui an, administrația de 
Ia Saigon a confiscat din motive si
milare peste 100 de ediții ale publica
țiilor ce apar în capitala sud-vietna- 
rrreză.

Președintele S.U.A., Ri
chard NîXOn, va întreprinde 
un turneu prin mai multe țări euro
pene, va vizita, la începutul lunii oc
tombrie și Republica Irlanda — a 
anunțat ambasadorul american la 
Dublin. John D. Moore.

Cereri pentru discutarea 
la O.N.U. a deturnărilor de 
avioane. Ministrul filipinez al 
afacerilor externe. Carlos Romulo, a

anunțat sîmbătă la New York că. re
prezentanții la Națiunile Unite ai u- 
nui grup de țări asiatice au căzut de 
acord să ceară actualei sesiuni a A- 
dunării Generale luarea in dezbatere 
a problemei deturnărilor de avioane. 
O cerere în acest sens, a precizat 
Carlos Romulo, a fost semnată de re
prezentanții la O.N.U. ai Filipinelor, 
Japoniei și Tailandei, delegații Aus
traliei, Noii Zeelande, Indoneziei, 
Malaieziei și Singaporelui, care au 
declarat că vor sprijini această Ini
țiativă.

William Luce a sosit Ia 
Teheran. sîmbâtă> reprezentantul 
Foreign Office-ului a fost primit de 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, și a avut, de asemenea, con
vorbiri cu ministrul de externe ira
nian, Ardeshir Zahedl, in legătură cu 
problema trupelor britanice staționate 
in regiunea Golfului Persic și cu vii
torul Federației emiratelor din aceas
tă zonă După cum se știe. Iranul, ca 
și Arabia Saudită și Kuweitul, se o- 
pune cu fermitate menținerii prezen
ței militare engleze in Golful Persic 
după anul 1971.

Un puternic incendiu , a 
declanșat in orașul vest-german 
Sulzbach-Rosenberg (Bavaria) deasu
pra unul zăcămînt subteran de gaze 
naturale. Numeroase echipe de 
pompieri au sosit la locul Incendiului 
pentru localizarea și stingerea sa.

Taifunul Georgia care s-a abâtut a- 
supra Filipinelor a devastat întinse 
regiuni ale acestei țâri. In fotogra
fie : localitatea Casiguran dupâ tre

cerea taifunului

Populația Turciei. Potrivit 
unor date statistice publicate la An
kara. populația Turciei numără 
35 000 000 de locuitori. în capitala ță
rii, Ankara, locuiesc în prezent 
1 283 000 de persoane.

Peste 100 de persoane 
și-au pierdut viața ca urmar3 
a inundațiilor ce s-au produs în ulti
mele zile in India. Cele mai mari 
daune au fost semnalate în statele 
Uttar Pradesh și Bengalul de Vest, 
unde numeroase case au fost distru
se, iar culturile agricole inundate pe 
suprafețe Întinse.

DE PRETUTINDENI
„AUTOBUZUL ZBURĂTOR"

Un nou elicopter de pasageri — 
MI-8 — va fi pus la dispoziția lo
cuitorilor Moscovei, amatori de că
lătorii în zonele îndepărtate din re
giunea lor. Specialiștii institutului 
„Aeroproiect" au și întocmit sche
ma rutelor pe care vor naviga „au
tobuzele zburătoare** Ea prevede 
amenajarea unor stații de aterizare 
lîngă Expoziția realizărilor econo
miei naționale, stația fluvială din 
Himka. la Izmailov și în alte ra
ioane unde se desfășoară ample lu
crări de construcții, precum șl ru
tele aeriene pe care le va urma. 
Nici unul din trasee nu va survola 
zone locuite.

ele alcătuind textș de un interes ex
cepțional Este pentru prima oară 
cînd arheologii dispun de varianta 
integrală și autentică a „cartei de 
fondare a palatului lui Darius din 
Susa“. Cele două Inscripții sint al
cătuite în elamită și babiloniană. 
Prima versiune descrie construirea 
palatului din Susa, inclusiv a uria
șei terase artificiale, înaltă de 10 
m și avind o suprafață de 4 ha. 
care servește drept piedestal, ori
ginea materialelor folosite și efor
tul depus la construirea palatului 
prin munca fiecărui popor al impe
riului Textul babilonian enumeră 
materiile prime prețioase folosite : 
aurul, argintul, lapis-lazuli. fildeșul 
marmura, lemnul de cedru... apoi ță
rile și provinciile furnizoare sau pe 
cei care au contribuit la lucrări.

latină. Poate că în acest fel vene
rabilii profesori de latină australieni 
vor izbuti să inspire tinerei genera
ții un interes mai mare pentru o- 
biectul lor de predare.

SANATORIU SUB PĂMÎNT

tele și ruta de urmat în ocean. Ordi
natorului i-a fost atribuită și mi
siunea de a semnala eventualele de
fecte ale mecanismelor, cauzele lor 
și chiar să stabilească diagnosticul 
în cazul îmbolnăvirii unui membru 
al echipajului.

NOTĂ

Denumirile 
se schimbă, 

practicile nu!

DEDICATA...
COMPOZITORILOR

Peste 3 000 de bolnavi din R.P. 
Polonă și-au regăsit sănătatea 
după tratamentul urmat in sa
natoriu) situat la o adinci- 
me de 300 de metri Primele tra
tamente de astmă au Început în 
cadrul acestui sanatoriu, situat în- 
tr-o fostă mină de sare, in urmă cu 
12 ani. și au dat rezultate excelente 
De aceea a fost luată hotărîrea cu 
privire la dezvoltarea sanatoriului, 
creîndu-se și o secție specială de 
pediatrie. Tot sub pămînt vor fi a- 
menajate clubul, o piscină cu apă 
caldă și cabinete de fizioterapie.

DESCOPERIRI 
ÎN GALAXIILE 
ÎNDEPĂRTATE

Avocatul Salgado Zenha din 
Lisabona a fost arestat la lo
cuința sa, unde era țintuit de 
boală la pat. Faptele s-au petre
cut la 19 februarie a.c., orele 16. 
De atunci nimeni nu a mai știut 
nimic de el.

De curînd s-a aflat că Zenha 
este deținut în închisoarea poli
tică din Caxias fără a fi fost ju
decat. Deoarece vestea a fost 
publicată de ziarele străine. Mi
nisterul de Interne s-a văzut ne
voit să dea unele lămuriri. A 
fost astfel născocit pretextul că 
susnumitul avocat fusese arestat 
pentru că, In ciuda avertismen
telor date de poliție, a Insistat 
„să la parte la un simpozion 
despre politica colonială, orga
nizat la Facultatea de drept din 
Lisabona, la 19 februarie a.c., ora 
17". Explicația este cusută cu 
ată albă, căci Zenha fusese ares
tat cu o oră înainte de începerea 
simpozionului, nu în incinta fa
cultății, cl la domiciliu. In plus, 
alte persoane care participaseră 
la simpozion se află în libertate.

Adevăratul motiv pentru care 
a fost arestat avocatul Zenha. 
arată ziarele, a fost faptul că el 
a figurat In alegerile de anul 
trecut printre candidatii Comi
siei electorale de unitate demo
cratică (C.E.U.D.). condusă de 
avocatul Mario Soares, arestat 
de unsprezece ori pentru con
vingerile sale progresiste. Prin
cipalul si adevăratul motiv nare 
să fie acela că avocatul 
este un cunoscut militant 
triva politicii coloniale 
vernului

Arestarea sa arbitrară 
dește că în ciuda unor schimbări 
de nume — temuta poliție poli
tică nu se mal numește P.I.D.E.. 
ci Directoratul general al si
guranței, — practicile și esența 
vechii și nefastei politici salaza- 
riste se mai mențin încă. Astfel 
se recurge și în prezent destul 
de des la legea detențiunii de 
180 de zile, în baza căreia orice 
persoană suspectă poate fi reți
nută în închisorile speciale ale 
poliției fără niciun fel ' 
cată.

Nu este întîmplător 
arestarea lui Zenha, 
pentru vederile sale 
niale, s-a produs intr-un mo
ment în care în Portugalia s-a 
intensificat simțitor opoziția 
față de războiul colonial, dus de 
ea în Mozambic. Angola si Gui
neea-Bissau. Tot mai multi oa
meni — tineri, femei, muncitori, 
intelectuali, inclusiv din clasele 
dominante. — se ridică împo
triva pierderilor de vieți si iro
sirii unor imense sume de bani 
pentru întreținerea «'■“stnl rUr.- 
boi ned’-ent și lrem“d!abil pier
dut încă de pe acum.

A. SOCEC

Zenhn 
îmno- 
a gu-Colaboratorii Institutului central 

de astrofizică din Potsdam — R.D 
Germană — comparînd fotografi
ile luate cu ajutorul telescoapelor 
de către diferite observatoare, au 
descoperit in galaxiile îndepărta
te două supernove Ei au putut 
demonstra că unul dintre aceste 
corpuri cerești emană unde radio, 
a căror intensitate va arește simți
tor in următorii zeoe ani. Descope
rirea are o importanță teoretică 
deosebită, deoarece pînă în prezent 
erau cunoscute doar undele radio 
emise de resturile de supernove a- 
flate în Calea Lactee. De asemenea, 
prin compararea unor fotografii te
lescopice, colaboratorii institutului 
citat au descoperit in apropierea 
polului nord galactic 750 de galaxii 
oompacte.

dove-

COMPUTER NAVIGANTMal puțin favorizați de cuceririle 
tehnicii decît confrații lor scriitorii, 
compozitorii din lumea întreagă au 
fost nevoiți, pînă nu de mult, să-și 
scrie operele cu mina. O firmă vest- 
germană a avut insă ideea de a crea 
pentru ei o mașină de scris pe a că
rei claviatură, in loc de litere, au 
fost montate note muzicale. Aceas
tă mașină nu depășește gabaritele 
predecesoarelor sale — mașinile de 
dactilografiat

Naufragiile tot mal frecvente din 
ultima vreme ale tancurilor petro
liere, răspunzătoare in bună parte 
pentru poluarea oceanelor și mă
rilor, au condu3 pe cercetătorii ja
ponezi la căutarea unul antidot cit 
mai eficient împotriva unor aseme
nea catastrofe. In acest scop, un 
concern de construcții de vapoare 
nipon construiește un tanc petro
lier de o concepție cu totul nouă, 
dotat cu un ordinator electronic me
nit să preia conducerea automată a 
diferitelor manevre. Această mașină 
electronică, racordată la sistemul de 
radiolocație, la compasul și lohu! 
magnetic al vasului, 
praveghea oceanul și 
mitent 
scopul 
tîlnire 
stabili

800 000 crose

va putea su- 
urmări conco- 
sece nave In 
o posibilă tn- 
cu ele. Ea va

manevrele a 
de a preveni 
sau ciocnirea 
in mod automat coordona-

PALATUL LUI DARIUS
Două plăci de fondare ale palatu

lui lui Darius I (născut în jurul anu
lui 550 i.e.n.) și vestigiile unui alt 
palat, datind probabil din vremea 
ultimilor regi ahemenizi (aproxima
tiv secolul al IV-lea i.e.n.) au fost 
descoperite nu de mult in Iran, 
pe șantierul arheologic de la Susa. 
Plăcile din marmură cenușie se re
marcă printr-o perfectă conservare. 
Inscripțiile cuneiforme de pe fie
care din fațete sînt perfect lizibile.

MUZICA „BEAT 
Șl LATINA

Unele școli din Australia au adop
tat o metodă puțin obișnuită de pre
dare a limbii lui Titus Livius. în 
programa obligatorie de invățămint 
au fost introduse partituri de muzi
că „beat“ pe texte traduse in limba

Puțini speatatori cehoslovaci ai 
meciurilor de hochei, văzînd cum 
se rup crosele in viitoarea întrece
rilor, știu că în țara lor consumul 
anual de crose a ajuns la 400 000 
Șl totuși, firma „Sport" din R.S. 
Cehoslovacă produce anual 800 000 
de crose, din care numai jumătate 
se trimit la export.
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