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Timpul este prielnic 
pentru intensificarea tuturor 

lucrărilor agricole
SĂ L FOLOSIM DIN PLIN!

Insuficientă preocupare 
pentru rentabilizarea

INDUSTRIA
CAPITALEI
a îndeplinit planul

® COOPERATIVELE AGRICOLE Șl ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT MAI AU DE 
RECOLTAT PORUMBUL DE PE MAI MULT DE 1,5 MILIOANE HECTARE, FLOAREA-SOARE- 
LUI, SFECLA DE ZAHÂR Șl CARTOFII DE PE ÎNSEMNATE SUPRAFEȚE • ÎN ACEASTA 
SĂPTĂMÎNĂ, SEMĂNATUL CEREALELOR DE TOAMNĂ VA ÎNCEPE Șl ÎN JUDEȚELE DIN 
SUDUL ȚARII • PESTE TOT, ÎNSĂMÎNTĂRILE SĂ FIE FĂCUTE ÎN CELE MAI BUNE 

CONDIȚII AGROTEHNICE

tuturor întreprinderilor
și produselor industriale

producției globale

Colectivele întreprinderilor indus
triale din județul Iași au raportat, 
tocă din luna august, îndeplinirea 
planului cincinal actual Ia produc
ția globală. S-a creat astfel posibi
litatea ca pînă la sfîrșitul anului în 
curs să se realizeze, peste prevede
rile cincinalului, o producție indus- 

l.’Jă în valoare de peste 3 miliarde 
lei. Creșterea cantitativă a pro
ducției este însoțită de o ridicare 
calitativă a activității economice a 
majorității fabricilor și uzinelor din 
județ, caracterizată prin continua re
ducere a prețului de cost al produ
selor și sporirea acumulărilor bă
nești. Bilanțul înscris pe șante luni 
din acest an, de pildă, arată o rea
lizare a planului de beneficii, pe 
ansamblul industriei județului. în 
proporție de 113.8 la sută, beneficiiîe 
suplimentare obținute ridicindu-se la 
aproape 100 milioane lei.

Chimiștii de la Uzina de fibre sin
tetice Iași au realizat, peste plan, în 
șapte luni, beneficii în valoare de 43 
milioane lei. Acest lucru a fost po
sibil prin diminuarea consumurilor 
specifice de materie primă și reali
zarea unor cantități sporite de fibre 
sintetice de calitate superioară. Pu
nerea mai largă in valoare a rezer
velor de care dispun în această 
privință a permis colectivului Fa
bricii de antibiotice să sporească 
volumul beneficiilor cu 10 milioane 
lei, colectivului Uzinei metalurgice 
cu 3 milioane lei. iar Uzinei meca
nice Pașcani cu 1.9 milioane lei. Re
zultate favorabile în creșterea ren
tabilității producției au înregistrat 
și constructorii de mașini de la Uzina 
mecanică „Nicolina".

Evidențiind aceste succese incon
testabile în domeniul creșterii eficien
ței activității economice în industria 
județului Iași, nu putem trece cu ve
derea faptul că «cumulările băneș^ 
ale J unor întreprinderi puteau fi 
mult mai mari dacă pierderile pla
nificate la unele sortimente ar fi 
scăzut mal substanțial sau ar fi fost 
reduse in totalitate, dacă unele pro
duse programate a fi rentabile nu 
s-ar fi realizat cu deficit. Desigur, 
este pozitiv faptul că, față de primul 
semestru al anului trecuț, cînd s-au 
înregistrat pierderi de 22,2 milioane 
lei la sortimentele nerentabile exis
tente in 18 întreprinderi, în prima 
jumătate a acestui an volumul pier-

derilor s-a redus la 15 milioane lei. 
Dar, cu toate că valoarea pierderi
lor este în descreștere, numeric sor
timentele și activitățile nerentabile 
au crescut de la 86 la 91.

Se desprinde, deci, că în balanța 
financiară a unor întreprinderi ie
șene se menține un echilibru insta
bil, Reține atenția situația nesatis
făcătoare în problema rentabilizării 
tuturor sortimentelor de la Combi
natul de industrie alimentară din 
Iași, unde, în loc să se înregistreze 

............................ 22 
în 
cu

o scădere a pierderilor la cele 
sortimente nerentabile cuprinse 
plan, s-au mărit aceste pierderi

I

BENEFICIILE SUPLIMENTA
RE ALE UNOR MARI ÎNTRE
PRINDERI IEȘENE NU POT 
JUSTIFICA MENȚINEREA 
DEFICITULUI ÎN ALTE UNI

TĂȚI PRODUCTIVE DIN 
ACELAȘI JUDEȚ

aproximativ 2 milioane lei, numărul 
sortimentelor nerentabile ajungînd 
la 35. In acest combinat nu numai 
că nu ș-au valorificat toate posibi
litățile create prin reutilareă și mo
dernizarea unităților productive, 
fără a mai vorbi de cele noi înzes
trate la nivelul, tehnicii actuale, cum 
este complexul de morărit și pani
ficație, dar au apărut surse de pier
deri fără temeiuri justificate, dato
rită nerespectării destinației produ
selor și a sortimentelor re trebuiau 
fabricate și livrate beneficiarilor.

Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Iași are 
un bilanț asemănător datorită lipsei 
de preocupare pentru rentabilizarea 
tuturor produselor și activităților. 
In cadrul acestui combinat au fost 
reduse cheltuielile prevăzute pentru 
mecanizarea și transportul forestier; 
volumul pierderilor a crescut însă la 
diferite sortimente, unele planificate 
chiar cu beneficii. Cauzele constau, 
între altele, în nerealizarea la timp

Profesorul elev
Brăneștl, o comună ca multe altele — expresie ce 

ne scutește de mirarea că aici funcționează trei licee ! 
— mi-a purtat recent pașii spre ea, pentru ca să mă 
conving (citiți : să văd cu ochii mei, să aud cu ure
chile mele) că ceea ce îmi povestise în treacăt un 
amic, e adevărat. Și amicul îmi povestise că, din pro
moția anului acesta de absolvenți ai liceului teore
tic de la Bră.nești, au reușit la examenele de admitere 
în facultăți și alte școli postliceale un număr de ti
neri cu care s-ar mîndri nu un singur liceu bucureștean, 
ci cîteva. Da, așa e, amicul nu exagerase.

Am făcut o plimbare prin splendidul parc în mijlo
cul căruia se ridică clădirea modernă și de o cură
țenie fără reproș (în clase, aici, elevii intră numai în 
papuci de casă) a liceului teoretic. Pe o bancă, sub un 
castan, un. om de vreo 30 de ani învăța. Era înconju
rat de cărți, ținea pe genunchi un caiet în care nota 
din clnd în cînd o idee. L-am crezut elev la seral. 
M-am înșelat : era profesor. Unul dintre cei mai

PICĂTURĂ DE CERNEALA
buni (după părerea colegilor săi) profesori ai liceu
lui, un fost student eminent. Mi-ar. face o reală bucu
rie să-i pot divulga numele. M-a rugat să n-o fac 
Aș semna, mi-a argumentat, un act inechitabil. Toți 
colegii săi, m-a asigurat, sînt profesori numai in 
timpul orelor de clasă ; în rest, sînt... elevi, n-au în
cetat să fie elevi ; mai mult, ei știu că nefiind veșnic 
elev, într-o zi încetezi să mai fii profesor.

Cum tot l-am întrerupt din studiu (scuzele mi le 
cer abia azi), l-am provocat la o discuție pe această 
temă. A început să-mi vorbească necăjit că nu-și 
mai amintește exact unde G. Călinescu deplîngea si
tuația acelui profesor care, întrerupînd învățătura o 
dată cu ultimul examen de la facultate, se mulțu
mește, din momentul ocupării scaunului de la catedră, 
cu ce a acumulat ca student, cărțuliile distractive și 
întîmplătoare înlocuindu-i lectura prestigioasă și sis
tematică, invitîndu-mâ să meditez și eu la concluzia 
lui, de mult formată, și anume că n-ar fi tocmai gre
șit să căutăm în existența unor asemenea cazuri, fie 
ele și izolate, nu numai o dramă personală a plafo
nării, o abdicare a unor intelectuali de la ceea ce tre
buie să le caracterizeze întreaga viață și nu doar 
cîțiva ani (însușirea, împrospătarea, adîncirea, perfec
ționarea continuă a cunoștințelor). Dintr-o astfel de 
atitudine — își continuă el demonstrația — apare așa- 
numitul „șablon didactic", ce face ca în legătura școlii 
cu viața, cu viitorul, să mai apară fisuri. Așadar — 
îmi spunea cu adîncă convingere tînărul profesor — 
a fi sau a nu fi necontenit elev este. în ultimă instanță, 
egal cu a opta sau nu pentru nobila profesie de sluji
tor al școlii.

Am încercat o glumă. I-am promis să-1 ajut să-și 
facă niște cărți de vizită sui-generis. Sub numele 
său, în loc de profesor, să treacă... elev. Mi-a răspuns 
că e de acord. Dar, elev, simnlu elev, i s-a părut ne
concludent. Elev veșnic — iată ce i-ar fi plăcut !

OCTAV PANCU-IAȘI

a unor comenzi de mobilă destinate 
exportului, ceea ce a determinat 
sistarea temporară a execuției co
menzilor începute, cu toate consecin
țele financiare negative binecunos
cute. In primul rind, întreruperile în 

loturi de produse au 
suplimentare legate 

din nou a fazelor

fabricarea unor 
atras cheltuieli 
de organizarea __  _ _____
tehnologice abandonate, au determi
nat scăderea nivelului productivi
tății muncii și formarea de stocuri 
nejustificate de producție netermi- 
nață. Apoi, ele au influențat renta
bilitatea producției, datorită obține
rii unor prețuri de vînzare pe piața 
internă inferioare celor oferite la 
export la unele sortimente de mo
bilă.

Un_ exemplu tipic de neglijare a 
posibilităților de creștere a rentabi
lității activității productive oferă si 
întreprinderea de industrie locală 
„Proletarul" din Iași. Cu toate că la 
planificarea financiară nu a rezul
tat nici un sortiment nerentabil, to
tuși au fost înregistrate pierderi de 
180 000 lei la 6 produse, datorită ne- 
îndeplinirii planului la producția 
marfă vîndută și încasată. O situa
ție similară există și la întreprin
derea economică Pașcani, care a fa
bricat 12 sortimente nerentabile, cu 
o pierdere de 814 000 lei, deși aces
tea erau planificate cu beneficii. Or. 
chiar planificat, deficitul nu poate 
avea o justificare. Cu atît mai pa
radoxale anar situațiile cînd la pro
duse planificate cu beneficii se înre
gistrează pierderi !

Indiscutabil, exemplele Și situațiile 
citate demonstrează că. intr-o serie 
de combinate și întreprinderi din 
județul Iași, consiliile de adminis
trație și comitetele de direcție au 
neglijat rezervele existente pentru 
creșterea eficienței producției. Nu 
o dată partidul nostru a atras aten
ția cadrelor de conducere de a face 
totul în scopul diminuării costurilor 
de fabricație, sporirii acumulărilor 
bănești, sursă sigură pentru dezvol
tarea în continuare, in ritm susți-

Potrivit calculelor efectuate 
de către Direcția municipală 
de statistică, industria de stat 
din Capitală a îndeplinit pla
nul producției globale pe nouă 
luni cu cinci zile înainte de 
termen. Depășiri mai impor
tante de producție au înregis
trat 55 de întreprinderi, prin
tre care uzinele „Republica", 
„Electromagnetica", Uzina de 
radiatoare, echipament meta
lic, obiecte și armături sani
tare, unitățile de pe platforma 
industrială Pipera, Fabrica de 
casete radio și televizoare, 
uzina „Neferal", întreprinde
rea textilă „Dacia", „Indus
tria bumbacului", țesătoria de 
relon „Panduri" și altele. E- 
conomia națională a primit 
pînă acum, între altele, peste 
prevederile planului, 1740 
tone laminate, 370 semănători 
pentru tractoare, 7 850
prefabricate din betoh, 3,8 mi
lioane cărămizi și blocuri ce
ramice, 150 tone articole 
nitare din porțelan și 150 tone 
conserve de legume.

(Agerpres)

GRĂBIREA ARATURILOR ȘI EFEC
TUAREA CELORLALTE LUCRĂRI 
PREGĂTITOARE PENTRU ÎNSA- 
MINȚAREA GRIULUI TREBUIE SA 
CONSTITUIE, IN ACESTE ZILE, 
PRINCIPALA PREOCUPARE A OA
MENILOR MUNCII DIN AGRICUL
TURA.

In Moldova și Transilvania a în
ceput semănatul griului și secarei, 
suprafețe mai mari realizîndu-se în 
cooperativele agricole din județele 
Suceava, Galați, Harghita, Botoșani, 
Neamț, Maramureș, Iași și altele. 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii a indicat ca, în fiecare unitate, 
inginerii agronogni, ținînd seama de 
condițiile locale, să stabilească mo
mentul optim de semănat Nu se 
poate amina insă începerea acestei 
lucrări deoarece temperatura a scă
zut mult și orioe întirziere ar putea 
duce la micșorarea recoltei. De aceea, 
SARCINA PRINCIPALA A SPECIA
LIȘTILOR DIN AGRICULTURA 
ESTE DE A INDICA PE CARE TE
RENURI SA SE FACĂ SEMĂNA
TUL CU PRIORITATE, ASIGU- 
RIND. TOTODATĂ. EXECUTAREA 
UNOR LUCRĂRI DE CEA MAI 
BUNA CALITATE.

Țăranii cooperatori, lucră
torii din Întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii 
și Întreprinderile agricole de 
stat sint chemați să grăbească 
strîngerea recoltei, pregăti
rea terenului și să execute la 
un nivel înalt agrotehnic în- 
sămințările de toamnă, pen
tru a pune o temelie trainică 
viitoarei recolte 1

pe 34 Ia sută din suprafețele culti
vate in întreprinderile agricole de 
stat, și numai pe 22 la sută în coope
rativele agricole. Chiar și în unele 
județe sudice, unde stadiul de vege
tație a culturilor este avansat, recol
tarea porumbului este mult rămasă 
în urmă. Astfel, în cooperativele a- 
gricole din județul Brăila porumbul 
a fast strîns în proporție de numai 
19 la sută, Prahova — 12 la sută, 
Dîmbovița — 13 la sută, Argeș — 10 
la sută. URGENTAREA RECOLTĂ
RII CULTURILOR DE TOAMNĂ, 
TRANSPORTUL IMEDIAT AL PRO
DUSELOR PENTRU EVITAREA 
PIERDERILOR CONSTITUIE SAR
CINI DE MAXIMA IMPORTANTĂ 
CARE NECESITA CONCENTRAREA 
TUTUROR FORȚELOR ȘI MIJLOA
CELOR EXISTENTE IN UNITĂȚI
LE AGRICOLE.

în județele din nordul șl estul țării 
se însămințează grîul și celelalte ce
reale de toamnă, lucrare care, In 
săptămîna în care intrăm, va începe 
și in județele mai sudice. Pentru ca 
semănatul să se poată executa la 
timp, este necesar ca peste tot să se 
acorde atenția cuvenită pregătirii te
renului, executîndu-se arături de cea 
mai bună calitate. ~ 
fele care urmează 
în această toamnă, 
arături pe 100 000 
prinderile agricole __
în cooperativele agricole. Chiar și în 
cooperativele agricole din unele ju
dețe — Dolj, Teleorman — unde au 
fost recoltate suprafețe mai mari cu 
culturi de toamnă, din cauză că nu 
eu fost eliberate terenurile de coceni 
și alte resturi vegetale, arăturile se 
execută în neoorespunzător.

Cu fiecare zi se intensifică ritmul 
lucrărilor agricole de toamnă. Timpul 
prielnic din ultima săptămînă a per
mis grăbirea recoltatului. Pînă pe 
data de 26 septembrie, potrivit da
telor centralizate la Ministerul Agri
culturii, și Silviculturii, floarea-soa- 
rclui a fost strînsă de pe 81 la sută 
din suprafețele cultivate în între
prinderile agricole de stat și 83 la 
sută în cooperativele agricole. A- 
ceastă lucrare a fost încheiată in în
treprinderile agricole de stat din ju
dețele Teleorman și Vrancea și este 
pe terminate în cooperativele agri
cole din județele Brăila, Galați. Dolj, 
Bacău etc. Recoltatul florii-soarelui 
e rămas in urmă în județele din 
Transilvania și Banat, unde și vege
tația plantelor este mai întîrziată. 
Important este ca întreaga producție 
să ajungă în timpul cel mai scurt 
în magazii. Or, treieratul florii-soa
relui s-a executat In proporție de 85 
la sută față de suprafața recoltată, 
un decalaj mai mare între aceste lu
crări inregistrîndu-se în județele 
Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui, Ba
cău.

în ultima săptămînă, îndeosebi in 
județele sudice, a fost Intensificat și 
recoltatul porumbului, plantă care 
deține cea mai mare pondere in an
samblul culturilor tirzii. Astfel, in 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Dolj porumbul a fost strîns 
de pe 76 la sută din suprafețe, în 
cele din județul Teleorman — de pe 
63 la sută din suprafețe, iar în coope
rativele agricole din județul Olt a 
ceastă lucrare s-a executat in propor
ție de 52 la sută. Cu toate că timpul 
este avansat, pe ansamblu recoltatul 
porumbului se desfășoară în ritm 
nesatisfăcător, realizîndu-se numai

Or. din suprafe- 
să fie însămînțate 
mai trebuie făcute 
hectare în între- 
de stat și 940 000

sa-

(Continuare în pag. a III-a)
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DE LA C. ALEXANDROAIE

în cursele de sosea I Se disputâ campionatul pistarzilor, proba de semifond.. 
Foto : Gh. Vințilă

• ÎNCHEIEREA FESTIVALULUI 
BINIUM ’70* • CONCERT „BĂU
TOR” LA FILARMONICA ..GEORGE

ENESCU

Se pare că ne aflăm pe punctul 
de a comite o nouă enormă greșeală, 
care ar periclita situația întregului 
nostru sistem al acordurilor comer
ciale. Impunerea de cote obligatorii 
la importul unor produse ar fi un 
răspuns neproductiv dat. problemelor 
și necesităților industriilor. Rezolva
rea adecvată a acestor probleme nu 
rezidă în dezlănțuirea unui război 
comercial, pentru că astfel procedind 
am înrăutăți b situație deja precară. 
De aceea, noi cerem Congresului să 
respingă proiectul de lege privitor 
la controlul importurilor. Dacă totuși

PROVIZIA DE LEGUME PENTRU IARNA
nu găsește toate depozitele

i

bine pregătite
„Toamna aceasta — sîntem infor

mați la conducerea Centralei pentru 
valorificarea legumelor și fructelor de 
către tov. secretar general Corncliu 
Nicolau — s-a prevăzut a se însiloza 
pentru iarnă cantități mai mari de 
cartofi, legume și fructe decit in a- 
nul trecut. Timpul este și el favora
bil aprovizionării cu produse sănă
toase, uscate, neatacate de bolile spe
cifice unor perioade cu umiditate 
excesivă. Și fiindcă buna păstrare de
pinde de respectarea unor reguli 
stricte de Insilozare șl supraveghere 
a produselor, cu cîtva timp în urmă, 
la Cluj, s-au desfășurat lucrările u- 
nei consfătuiri pe țară cu toți șefii 
și gestionarii de silozuri. In cadrul 
acesteia, problemele păstrării în bune 
condiții a produselor, pentru evi
tarea pierderilor, au fost dezbătute cu 
sprijinul specialiștilor de la Institu
tul de cercetări științifice și proiec
tări pentru valorificarea și păstrarea 
legumelor și fructelor. Un rol impor
tant in acțiunea de protejare a recol
tei joacă însă condițiile de păstrare, 
în acest sens este în curs de reali
zare un vast plan de investiții. Dis-

punem acum dc primele unități mo
derne de insilozare și valorificare a 
legumelor și fructelor".

După cum am aflat la direcția de 
specialitate din centrala amintită, la 
Alexandria funcționează un siloz spe
cializat pentru păstrarea cepii, cu o 
capacitate de 5 000 de tone, la Bis-

un 
fi-

ANCHETA „SClNTEII"

trița — unul pentru păstrarea a 
3 000 tone de mere. Anul acesta a 
mai intrat în funcțiune un complex 
de valorificare a legumelor și fruc
telor la Iași, cu o capacitate de de
pozitare de 5 600 tone, cu instalație de 
frig și linii tehnologice pentru produ
cerea de deshidratate, de concen
trate — pastă de tomate, bulion — 
și de semi-industrializate (murături 
de tot felul) ; un complex asemă
nător de 7 000 tone »-a dat in exploa-

tare la Baciu (lingă Cluj), iar la 
altul, de la Bacău, se fac ultimele 
nisări. Spațiile noi, care anul acesta 
intră în circuitul economic, vor. per
mite insilozarea — în condiții op
time — a circa 20 000 tone legume, 
fructe și cartofi. Alte numeroase o- 
biective, complexe și baze de valorifi
care a legumelor și fructelor sint in 
diferite faze de construcție, atît in 
bazinele producătoare cit și în marile 
centre consumatoare.

Care este situația pregătirilor pe 
teren, în primul rind în Capitală ? Se 
apropie de sfirșit amenajările la ram
pele C.F.R. pentru descărcarea carto
filor, unde se montează circa 10 000 
mp. de șoproane cu schelet metalic, 
acoperite de prelate și apărate de 
garduri. Operațiunea este întîrziată 
la rampa „Grădinari", care va de
servi unitățile I.A.S. Nu sînt asigu
rate încă suficiente mijloace de trans
port. Parcul auto al I.L.F., antrenat 
In aprovizionarea curentă, zilnică, nu

Al. PLAIEȘU

(Continuare in pa*, a II-a)

SPORT
- FOTBAL — ETAPA A V-A A CAMPIO

NATULUI DIVIZIEI A
REZULTATELE MECIURILOR DIN DI
VIZIA B

- VOLEI — TURNEELE FINALE ALE CAM
PIONATELOR MONDIALE. CORESPON
DENȚA SPECIALĂ DIN SOFIA

Alte știri și rezultate sportive în pagina 
a Iii-a.

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN 
GALAȚI

Harnicul colectiv al Combinatului siderurgic 
din Galati a realizat, in mai puțin de 9 luni, 
principalele prevederi ale angajamentului anual. 
Astfel, la producția de sleburi de relaminare s-au 
înregistrat, peste plan, 19 000 tone, cu 264 tone 
mai mult față de angajament, iar la producția 
de tablă mijlocie și groasă cu 500 tone peste pre
vederile angajamentului. A fost, de asemenea, 
depășit angajamentul la construcții metalice, la 
producția de utilaje de turnare și piese de 
schimb.

Siderurgiștii combinatului au realizat, față de 
planul la zi, o producție suplimentară de aglo
merat feros, fontă și oțel, evaluată la peste 80 
milioane lei.

va fi adoptat, cerem președintelui 
să-i aplice veto-ul“.

Aceste aprecieri, caracterizate de 
multe cotidiene americane drept 
„responsabile și realiste", întrucit se 
fac ecoul îngrijorării stîrnite în rfn- 
durile a numeroase cercuri comer
ciale, politice și de afaceri, guver
namentale și neoficiale, au fost în
scrise intr-o petiție s’emnată de 4 390 
de eoonomiști americani și trimisă 
Capitoliului și Casei Albe. John 
Hight, director al comitetului pentru 
o politică comercială națională, de- 
dlara că „petiția a fost studiată de 
peste 10 000 de 
aceștia doar 10 
tul ei".

Proiectul de _  .____,___
formează obiectul unor puternice în
fruntări in Congres și Administrație 
între partizanii protecționismului și 
cei ai liberalizării comerțului, a fost 
elaborat de un comitet al Camerei 
Reprezentanților și unmează a intra 
in dezbaterea Congresului. Bl preve
de, în esență, impunerea de cote 
obligatorii la o serie de produse, 
printre care încălțăminte, textile, pe
trol și lactate, fant care determină 
„NF,W YORK TIMES" să-l caracte
rizeze drept „cel mai protecționist și 
mai retrograd proiect de lege din 
ultimii 40 de ani, de natură să gene
reze pericole grave pentru interesele 
naționale si comerțul mondial". Pro
iectul conține și un așa-ruumit „me
canism cu declanșarea automată", 
care poate fi lesne folosit ca argu
ment de orice industrie americană 
pentru a obține din partea statului 
hotărîrea de a impune cote, tarife și 
alte restricții în schimburile comer
ciale ale Statelor Unite cu alte țări, 
în scopul de a elimina competitivi
tatea de pe piața internă. Potrivit 
unui studiu întocmit de comisia de 
tarife a S.U.A.. în cazul în care nu 
se vor pune frîne actualului curent 
protecționist, se va ajunge la impu
nerea de cote pentru import la nu
meroase produse începi nd cu aparate 
electronice, autoturisme, multe mate
rii prime, produse agricole, antibio
tice etc. și terminând cu bicicletele 
și... perucile.

economiști și dintre 
au respins conținu-

lege în cauză, care

(Continuare în pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
încheierea 
festivalului 

„Cibinium 70“
SIBIU (corespondentul „Scînteii") 

Ieri s-a încheiat cea de-a treia edi
ție a festivalului „Cibir?ium“, mani
festare la care au luat parte nume
roși artiști profesioniști și amatori, 
muzicieni, folcloriști, oameni de 
artă și cultură din diferite județe 
ale țării, invitați de peste hotare.

Ultima din cele 8 file ale calen
darului festivalului a programat In 
cursul dimineții de duminică un 
concert de fanfară susținut în parcu
rile „Astra" și „Sub arini", de for
mația centenară din Apoldu de Sus 
și formațiile din Cristian și Turni- 
șor, precum și un concert de muzică 
de cameră, oferit în sala baroc a 
Muzeului Brukenthal, de corul de 
cameră al casei de cultură Sibiu, 
laureat al celui de-al 9-lea concurs 
republican al formațiilor artistice de 
amatori. In cursul după-amiezii, mii 
de sibieni s-au îndreptat spre pă
durea Dumbrava, unde, pe o plat
formă plutitoare de pe lac, erau a- 
nunțate două puncte de atracție : un 
concurs al echipelor de fluierași din 
județele Alba, Bistrița-Năsăud, Hu
nedoara, Mehedinți, Vîlcea, Mureș, 
Sibiu, cu decernarea „Fluierului de 
aur“ și un program artistic susținut 
de orchestra de muzică populară 
„Cindrelul", taraful casei de cultură 
a sindicatelor din Mediaș și cunos
cuta formație de dansuri „Junii Si
biului" a Uzinelor de piese auto.

la comemorarea 
lui Ion Budai-Deleanu

Manifestările culturale consacra
te împlinirii a 150 de ani de la moar
tea lui Ion Budai-Deleanu, care se 
desfășoară pe meleagurile natale ale 
poetului, au conti'huat sîmbătă la 
Orăștie. La casa de cultură din locali
tate a avut loc o sesiune de comuni
cări cu tema : „Ion Budai-Deleanu, 
fiu al meleagurilor hunedorene". Au 
prezentat referate și comunicări evo- 
cînd viața și activitatea marelui căr
turar român, filolog și istoric de re
nume mondial, Ion Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, profesorii 
Romul Munteanu și Ion Oana, de la 
Universitatea din București, Iosif 
Pervain, de la Universitatea din Cluj, 
Ion Dumitru și Petru Baciu, de la li
ceul „Aurel Vlaicu" din Orăștie, Vic
tor Isac, publicist din Hunedoara.

în continuare a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografii intitulată 
„Oameni și locuri de pe plaiurile na
tale ale lui Ion Budai-Deleanu", or
ganizată într-una din sălile Casei de 
cultură din Orăștie.

—......... ..........  ■ ' ■ țt

Dezvelirea bustului 
poetului 

Lucian Blaga
CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 

La numai o săptămână de Ia dezve
lirea bustului scriitorului Ion Agir- 
biceanu, Clujul a trăit sîmbătă la 
prînz un alt eveniment cultural : în 
parcul municipal a fost dezvelită sta
tuia unei personalități marcante a 
literaturii noastre : cea a poetului 
Lucian Blaga, operă a regretatului 
sculptor Romul Ladea. La festivita
te au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
membri ai familiei scriitorului, un 
mare număr de oameni de cultură și 
artă, elevi și studenți. Despre viața și 
opera poetului Lucian Blaga au vor
bit scriitorii Mircea Zaciu, Aure) 
Rău și Kiss Jeno.

Concert „Bartok”

la Filarmonica
„George Enescu”

Cu șase decenii In 
urmă, într-o perioadă 
In care partiturile lui 
Brahms, Liszt, Wagner, 
R. Strauss sau Debussy 
erau modele preferate 
ale tinerilor compozi
tori, in care se scriau 

pagini întregi redîndu- 
se atmosfera postro- 
mantismului — se cerea 
un suflu nou care să 
Învioreze muzica, care 
să dea muzicii persona
litatea vremii. Bartok, 
in acea vreme, a in
tuit roadele fertilizării 
folclorului. Credea în 
puterea expresivă ne
bănuit de mare a mu
zicii populare și în a- 
celași timp — după cum 
se destăinuia — o ve
dea lipsită de orice fel 
de sentimentalism, de 
orice ornamentație inu
tilă. O găsea simplă, 
deseori, pînă la primiti
vism, dar niciodată 
simplistă. Afirma că 
este expresia desăvîrși- 
tă a plăsmuirii artisti
ce. Găsim la Bartok, în 
lucrările ce aparțin pri
mei perioade de creație, 
influențe ale lui Wag
ner sau Debussy, Liszt 
sau Brahms. După 1904 
—1905 însă, cînd își în
cepe activitatea neobo
sită de folclorist, cînd 
recunoaște importanța 
științifică a culegerilor 
și sintetizează principa
lele caracteristice ale 
unor genuri folclorice, 
opusurile sale, nervul 
ciutului, al ritmului 
popular, Bartdk inovea
ză, și ceea ce propune 
el ca deosebit în mu-

zică cultă sînt tocmai 
ritmurile, modurile și 
armoniile populare, toc
mai particularitățile de 
asamblare și principii 
de alcătuire a melodii
lor — atît de frecvente 
in creația folclorică.

Am ascultat în concer
tul „Bartdk" de vineri 
seară, concert susținut 
de orchestra simfonică 
a Filarmonicii „George 
Enescu", „Două dansuri 
românești" — recunos- 
cind trăsăturile distinc
te ale primei perioade 
de creație în care com
pozitorul apela la o te
matică direct populară. 
Cind in 1909 a început 
să culeagă folalor româ
nesc, apreciind bogăția 
și varietatea cîntecelor 
bănățene, transilvănene 
și-a dat seama că mu
zica noastră populară 
poate duce la sintetiza
rea de mare rafina
ment. Timp de nouă 
ani, neobosit, a eules 
mii de melodii. Colinde 
sau melodii de nuntă, 
melodii de înmormânta
re sau jocuri, cîntece 
propriu zise, cîntece 
păstorești, toate deopo
trivă l-au interesat, 
i-au dat prilej de cu
noaștere a spiritului 
poporului român. Nu
mai o profundă înțele
gere a fenomenului 
creației populare, a im
provizației și cristaliză
rii i-a putut permite 
sinteze, superioare tăl
măciri. Cînd a părăsit 
citatul folcloric, Bar
tdk își avea cimentate 
concepțiile sale despre

transfigurarea folcloru
lui. Am ascultat în con
certul comemorativ șl 
două lucrări de matu
ritate. Concertul nr. 3 
pentru pian șl orches
tră (solist Gheorghe 
Halmoș, excelent inter
pret al paginilor litera
turii muzicale contem
porane) s-a dovedit o 
pregnantă exemplifica
re pentru felul în care 
Bartdk știa să aducă 
suflul muzicii populare 
ca o pledoarie pentru 
sinceritate și expresie.

Ultima piesă a con
certului „Muzică pen
tru Instrumente de 
coarde, percuție și ce
lestă", superioară ca or
ganizare, ca discurs, 
ilustrează măiestria la 
care ajunsese Bartdk 
în anii maturității. Or
chestra Filarmonicii sub 
bagheta lui Mircea 
Cristescu a reușit dia
logurile celor două gru
pe de instrumente, 
creșterile fugate, plat
formele colțuroase ale 
allegro-ului, 
țiat rolul de 
percuției din 
amintit de
tarafurilor populare din 
finalul trepidant.

Un concert comemo
rativ „Bartdk" — prilej 
de meditație pentru în
semnătatea cercetătoru
lui și folcloristului Bar
tok, pentru folclorul ro
mânesc demonstrează 
valoarea paginilor în 
care filonul rămîne su
flul popular.

a eviden- 
colorist al 
Adagio, a 
Imaginea

Smaranda OȚEANU

—

Pe marginea unor scrisori despre

ZILELE FUMULUI 
DIN R. D. GERMANĂ

Zilele filmului din R. D. Germană, 
organizate la cinematograful „Capi
tol" cu ocazia sărbătorii naționale a 
R. D. Germane, vor prilejui prezen
tarea următoarelor filme : „Hei tu !“, 
în regia lui Rolf Romer (joi, 1 oc
tombrie), „Ai grijă de Suzi", în re
gia lui Klaus Gendries (vineri, sîm
bătă dimineața). „Oră hotărîtoare", 
in regia lui Joachim Hasler (sîmbătă 
după-amiază). Acest din urmă film 
(evocînd un episod dramatic petrecut 
in timpul celui de-al doilea război 
mondial și avînd o distribuție de 
valoare : Manfred Krug, Anatoli 
Kuznețov, Lev Prigunov, Kurt-Yung 
Alsen ș.a.) va rămîne in continuare 
pe ecrane.

AGENDA
TEATRALA
• Pe scena Operei române va ve

dea luminile rampei, în regia șl co
regrafia lui Vasile Marcu, baletul 
„DON QUIJOTE", de D. Minkus.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" prezintă piesa lui Edward Al
bee, „CUI I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF 7" Regia : Michel Făgădău.

• Piesa lui Mircea Radu Iacoban, 
„TANGO LA NISA" deschide sta
giunea Teatrului național din Cluj, 
precum și aceea a Teatrului Giu- 
lești din Capitală.
• Teatrul de Comedie anunță pre

miera piesei lui Jean Anouilh. 
„CHER ANTOINE". Regia: Lucian 
Giurchescu. Scenografia : Dan
Nemțeanu.

• Teatrul de dramă „George Ba- 
covia" din Bacău și-a inaugurat noua 
stagiune prezentînd în premieră trei 
piese : „MIELUL TURBAT" de Au
rel Baranga, comedia „Boeing-Bo- 
eing" de Marc Camoletti, jucată sub 
titlul „LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS", și recitalul poe
tic „CLAVIRELE PLlNG IN ORAȘ" 
susținut de tînărul actor Sorin Pos- 
telnicu, după un scenariu propriu, 
pe versuri de G. Bacovia.

• Teatrul de stat din Oradea și-a 
deschis noua stagiune cu piesa lui 
I. D. Sîrbu „ARCA BUNEI SPE
RANȚE". Secția maghiară a ace
luiași teatru a prezentat premiera 
comediei muzicale „LAS’ PE TATA" 
de Kâllai Istvan și Fenyes Szabolici. 
Regia spectacolului este semnată de 
Szabo Josif.

___________________________________________

Paza obștească
in localitățile rurale
In localitățile rurale, în scopul a- 

sigurării pazei avutului obștesc și 
al (jelui personal al cetățenilor, pre
cum și pentru supravegherea res
pectării liniștii și ordinii publice s-a 
organizat paza obștească. Actele 
normative care reglementează aceas
tă problemă — Decretul nr. 36/1957 
și H.C.M. nr. 1337/1959 prin care s-au 
aprobat Instrucțiunile de aplicare a 
decretului — prevăd că paza ob
ștească poate fi făcută prin presta
rea ei în natură, prin rotație, de că
tre locuitorii (bărbați) stabili ai co
munei sau satului respectiv, sau de 
către paznici plătiți prin contribuția 
cetățenilor. In prezent, în majori
tatea localităților, paza obștească se 
execută prin rotație, desemnarea 
paznicilor obștești și stabilirea ordi- 
nei de prestare a pazei făcîndu-se 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale. Moda
litățile de efectuare a pazei obștești 
trebuie să se precizeze în funcție de 
condițiile specifice ale fiecărei co
mune, de interesele obștei și ale 
membrilor acesteia.

Se respectă oare, peste tot, aceste 
cerințe ? La desemnarea paznicilor 
obștești prin rotație se ține cont de 
scatirile și exceptările prevăzute de 
lege ? Din scrisorile sosite la redac
ție reiese că nu. Uneori, organiza
rea pazei obștești se face fără o 
consultare largă a cetățenilor pen
tru a se vedea care sînt modalită
țile cele mai convenabile de a orga
niza paza obștească, în așa fel încît. 
aceasta să se integreze firesc prin
tre celelalte preocupări ale lor, pen
tru a nu stînjeni alte activități în 
care ei sînt angrenați. O anomalie 
ce se constată în multe locuri este 
aceea că oameni care au angaja
ment permanent în alte localități 
decît domiciliul lor, pe șantiere și în 
întreprinderi, și care vin acasă doar 

. la 2—3 săptămîni, sînt obligați să >- 
xecute personal paza obștească prin 
rotație. Ion Stancu din comuna Vîr- 
toapele, județul Teleorman, este de 
profesie mecanic macaragiu și ex- 
cavatorist și acum lucrează pe un 
șantier de construcții în orașul Giur
giu. „Recent la locul de muncă — 
ne-a scris , el — mi s-a adus la cu
noștință că trebuie să mă prezint 
în comuna unde am domiciliul pen
tru a efectua paza obștească. A tre
buit să mă învoiesc de la serviciu, 
pierzînd aproape două zile cu depla
sarea, timp în care și utilajul pe 
care lucrez a stat nefolosit la șan
tier".

Scrisori asemănătoare ne-au trimis 
și alți cititori : Gheorghe Șopalcă 
din comuna Corlățel, județul Mehe
dinți, Nicolae yișescu din comuna 
Leleasca, județul Olt, Petre Anița 
din comuna Fărcașu, județul Dolj, 
un grup de locuitori din comuna

Arlcești-Rahtivani, județul Prahova 
ș.a.

Nu există oare soluții rezonabile 
care să permită asigurarea pazei ob
ștești, fără ca acești oameni să fie 
nevoiți să absenteze de la locul 
permanent de muncă ? Oricît _ de 
importantă ar fi paza obștească, ea 
nu poate fi organizată în detrimen
tul activității de producere a bunu
rilor materiale. Un excavator care 
stă degeaba două zile, o mașină ne
folosită din cauză că cei care le con
duc au plecat acasă să facă de pază 
prin sat, înseamnă, întîrzieri în în
deplinirea unor sarcini de plan, pre
judicii aduse economiei și cetățea
nului în cauză. In scrisoarea lor, 
grupul de locuitori din comuna Ari- 
cești-Rahtivani, județul Prahova, 
angajați ai unor întreprinderi din 
Ploiești, ne-au scris că date fiind 
rostul și utilitatea pazei obștești ei 
înțeleg să contribuie la buna ei des
fășurare. De aceea, au solicitat con
siliului popular comunal să Ie dea 
posibilitatea ca, fie să găsească ei un 
om în loc, din sat, pe care să-1 plă
tească, fie să angajeze consiliul paz
nici plătiți din contribuția lor. De 
altfel și legea oferă o astfel de po
sibilitate. Este însă vorba_ de înțe
legere, de luarea unei măsuri gîn- 
dite, cu discernămînt.

Alteori, rigiditatea de care dau 
dovadă unele comitete executive ale 
consiliilor populare comunale, pro
cedeele birocratice folosite în orga
nizarea pazei obștești aduc prejudi
cii activității de pază însăși, trans- 
formînd-o într-o chestiune formală. 
Consiliul popular al comunei Mătă- 
saru, județul Dîmbovița, de pildă, 
l-a obligat pe locuitorul Gheorghe 
Mihai să presteze pază obștească 
prin rotație, deși acesta are respec
tabila vîrstă de 86 ani (!) ; iar Du
mitru Militaru din comuna Ionești, 
județul Vîlcea, infirm (invalid , de 
gradul doi) a fost obligat de mai 
multe ori să facă de pază prin co
mună. Care mai este rolul pazei 
obștești dacă ea este lăsată în seama 
unor astfel de persoane ? Este de 
la sine înțeles că, în aceste cazuri, 
avem de-a face nu numai cu o lipsă 
de omenie și seriozitate, ci și cu 
o nesocotire a dispozițiilor legale în 
vigoare, care exceptează asemenea 
persoane de la obligația de a presta 
pază obștească prin rotație.

Considerentele expuse mai sus 
pledează pentru mai mult discernă
mînt din partea organelor răspun
zătoare de organizarea pazei obștești, 
pentru mai multă temeinicie și se
riozitate în alegerea modalităților 
celor mai potrivite care să vină în 
întîmpinarea intereselor cetățenilor, 
asigurînd acestei activități eficiența 
scontată.

Gheorghe PIRVAN

CURIER
JUDEȚEAN

IAȘI

Carpenul 
înlocuiește fagul

La Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
Iași s-a experimentat cu rezul
tate bune înlocuirea lemnului de 
fag cu lemn de carpen la unele 
piese de mobilă curbată. Valo
rificarea 'superioară a carpenului 
va avea o eficiență economică 
ridicată, prețul acestei esențe 
fiind mai mic în comparație cu 
cel al fagului. Din experimentă
rile făcute, s-a stabilit un regim 
diferențiat de aburire și uscare 
a carpenului și au fost amena
jate in acest scop uscătorii spe
ciale.

PRAHOVA

Noi sere 
legumicole

La întreprinderea agricolă de 
stat-sere din Ploiești a fost ter
minată construcția unor noi sene 
metalice pe o suprafață de 80 
hectare. întreprinderea totali
zează acum 131 ha cu sere, care, 
pot livra anual in două cicluri 
mai bine de 19 000 tone roșii, 
castraveți și vinete timpurii. în
călzirea serelor este asigurată de 
Centrala termoelectrică Brazi.

SIBIU

EXPOZIȚII
GEO SĂVULESCU : O ingenioasă 

idee — aceea de a-și prezenta lucră
rile în propriul atelier — a stat la 
baza expoziției de pictură Geo Săvu- 
lescu deschisă în aceste zile în satul 
Olteni. Un minunat cadru natural 
favorizează nu numai înțelege
rea lucrărilor prezentate acum, dar și 
o mai adecvată receptare a lor. Ex
periența directă a naturii, cunoaște
rea ei imediată au constituit punctul 
de plecare al „apusurilor de soare". 
„Peisajului de iulie", florilor sau na
turilor statice. Preponderentă pare a 
fi în aceste lucrări o conștiință intui
tivă, emoțională, care împlinește o a- 
numită atitudine față de pictură.

A. M. AGRIPA — VASILE JURJE. 
Doi plasticieni din Botoșani — pic
torul A. M. Agripa și graficianul Va- 
sile Jurje își prezintă lucrările în ca
drul expoziției deschise în sălile casei 
de cultură „Friedrich Schiller".

Pictura lui A. M. Agripa atinge în 
unele lucrări zone de puritate, de 
poezie. Sînt insinuate cu delicatețe 
stări omenești, sînt notate ginduri și 
observații. O secretă aspirație a omu
lui matur spre lumea de basm a co
pilăriei („Soare bolnav", „Fereastră") 
face ca lumea plăsmuirii să acțione
ze corector, să tindă spre simplifica
rea sau poate îmbogățirea celei reale.

Orientate exclusiv în direcția mî- 
nuirii și organizării armoniilor de 
culoare, lucrările graficianului Vasi- 
le Jurje sînt expresia limpede a po
sibilităților sale. Calități enunțate 
promițător în „Joc grav" — de o gra
vitate care e numai a culorii, în „Ro
manță visătoare" sau „Joc pentru Ro- 
dica" sînt susținute și în celelalte lu
crări care abordează o cromatică re
ținută, în concordanță cu sugestia de
clanșată de schema compozițională.

Marina PREUTU

★
• Reunind lucrări ale unor mar

cante personalități artistice, expoziția 
de TAPIȚERIE CONTEMPORANA 
FRANCEZA rămîne în continuare 
deschisă in sălile Dalles.

• Expoziția de artizanat și artă 
populară indiană poate fi vizitată în 
sălile Ateneului Român (strada Fran
klin 1-3).

Semicgiitenarul căminului 
cultural din BrădiceniGorj
TIRGU JIU (corespondentul „Scin- 

teii"). Cetățenii din satul Brădiceni, 
comuna Peștișani, județul Gorj, 
au trăit ieri o adevărată săr
bătoare : căminul cultural de aici 
a împlinit 50 de ani de existență. 
Fondat în 1920 din inițiativa unui 
grup de entuziaști intelectuali, cămi
nul cultural dispune astăzi de un lo
cal nou, de un interesant muzeu, de 
bibliotecă, cinematograf, club, ceea 
ce înseamnă împlinirea dorințelor 
consemnate de întemeietorii acestui 
lăcaș de cultură.

Cu ocazia festivităților prilejuite 
de această aniversare, la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
județene de partid și de stat, ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, numeroși invitați din diferite 
localități învecinate, a fost înmînal 
căminului cultural din Brădiceni 
..Ordinul Meritul cultural" clasa a 
III-a, pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în mișcarea culturală 
și artistică de amatori.

In încheierea programului* artistic 
la care și-au dat concursul peste 200 
de artiști amatori din diferite 
cămine culturale din județ, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm 
a fost adoptată o telegramă adre
sată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

^00 B G .■

LW NOU FILM ROMÂțțțȘC PE_ECRANE

„CANARUL ȘI VISCOLUL"

Scenariul : IOAN GRIGORESCU, regia : MANOLE MARCUS. Cu : Alexandru, Zephi Alșec, Rina Constantini, Nicolae Praida. Imaginea :
Mircea Albulescu, Maria Rotaru, Florin Gabrea, Ana Szeles, Jean Alex. Intorsureanu. Aranjament muzical ți sunet: ing. D. lonescu,
Constantin, Camelia Zorlescu, Nineta Guști, Violeta Andrei, Matei decoruri : Virgil Moise.

(Urmare din pag. I)

t V
18,00 Deschiderea emisiunii « 

Microavanpremiera. 18,05 Emisiu
ne pentru tineret • „Columna 
lui Traian". O pagină de istorie 
ilustrată, pentru elevii din clasa 
a VIII-a. Scenariul : Erica Pe- 
trușa, Tatiana Sireteanu. Comen
tariul de conf. univ. Dumitru 
Almaș o Filmul de desene ani
mate „Gărgărița". 18,35 Perfor
manțele științifice ale secolului 
XX. Spre miliardlmea de secun
dă. Participant! : prof. dr. Călin 
Beșliu, Tiber!u Bocaniciu, ,dr. 
Cornelia Cristescu. 19,00 Actua
litatea în economie. 19,15 Anun- 
țuri-publicitate. 19,20 1001 de seri
— emisiune pentru cel mici. 19,30
Telejurnalul de seară. • Lucrări
le agricole de toamnă — ediție 
specială. 20,00 Agenda politică. 
20,15 Roman foileton „Punct șl 
contrapunct" (II). 21,00 Din car
netul cu amintiri al „Cerbului de 
aur". Memphis Slim. 21,15 „Unul 
din doi" — emisiune-concurs. Te
ma : „Bucureștiul, ieri șl azi.
Concurent! : Florea' Iliescu si 
Constantin Cocheci. Examinator 
Ion Mustață. 22,05 Teleglob : Pekin
— reportai de Ilie Ciurescu și 
Virgil Cojocaru. 22.30 Telejur
nalul de noapte. 22,45 Rampa ș 
Teatru : — Deschiderea stagiunii 
1970—1971 — Aspecte de la festivi
tatea inaugurării colecției Thalia 
a Teatrului Național ,,I. L. Cara- 
glale" București. & Film : — Stu
dioul cinematografic „București" 
în septembrie 1970 — Cronica de 
film : „Canarul șl viscolul" — 
film de Manole Marcus. Prezenta
re de Valerian Sava. 23,15. închi
derea emisiunii.

poate face față solicitărilor de cam
panie. Posibilitățile I.T.B. sînt mi
nime în acest sens, nici I.T.A. nu sa
tisface cerințele, iar I.L.F. București 
are nevoie de mașini, atît pen
tru transportul cartofilor și legume
lor în raza orașului, cit și pentru 
masive transporturi din țară : de ro
șii de la Constanța și de cartofi din 
județele Brașov și Covasna.

Cit privește spațiile de depozitare 
și însilozare, acestea în marea lor ma
joritate au fost curățate, reparate, 
dezinfectate, pregătite burlanele de 
aerisire, grătarele de lemn etc. Ele 
mai urmează să fie dotate suplimen
tar cu diferite materiale. Se așteaptă 
sosirea masivă a produselor, prevă
zute pentru prima decadă a lunii vii
toare.

Este in curs de desfășurare însilo- 
zarea cepei pentru iarnă, în fază îna
intată la depozitele din Bucureș- 
tii-Noi, Chiajna, Militari. La depozi
tul din Bucureștii-Noi, trierea produ
selor pe categorii de calitate, o ope
rațiune manuală migăloasă, se des
fășoară cu atenție, îndrumată și con
trolată de personalul tehnic al si
lozului. In magaziile de păstrare 
se urmăresc cu atenție temperatura 
și starea de umiditate. La celelalte 
două centre vizitate, operațiunea nu 
este suficient de bine supravegheată, 
trierea e,*Se neglijentă. In spațiile de 
depozitare de la Chiajna, o bună 
parte din higrometre sînt simple ar
ticole decorative, nu funcționează sau 
funcționează prost, iar la depozitul 
din Militari temperatura nu este re
glată, nu se face ventilația necesară.

— Ce măsuri înțelege să ia condu
cerea întreprinderii pentru evitarea 
pierderilor 7

— Ca o completare a consfătuirii

de la Cluj, săptămîna trecută a avut 
loc la Săftica un instructaj teoretic 
— arată Gheorghe Minculeseu, direc
tor al I.L.F. București — la care au 
farticipat lucrătorii din silozuri.
h cadrul instructajului s-a pus 

accent pe amănuntul concret al 
fiecărui loc de muncă, pe ex
plicarea întregii tehnologii de păs-

Mari cantități de produse vor fi 
păstrate și în acest an in numeroase 
comune din județul Ilfov și in bazi
nele mari producătoare de legume- 
fructe din alte zone ale țării. O can
titate de 5 000 de tone va ti însilozatâ 
in încăperi noi zidite, care vor înlocui 
însilozările rudimentare în pămînt. 
Unele spații prevăzute a fi folosite

Provizia de legume
pentru iarnă

trare. Fiecare lucrător a primit 
un bogat material tipărit, reali
zat de ICPVLF. Facem totul «a 
oamenii să aibă cunoștințele absolut 
necesare. întărind răspunderea per
sonală pentru bunul încredințat, îm
puțind celor vlnovați pagubele pro
vocate și îmbunătățind Îndrumarea și 
controlul, vom căuta să preven m 
pierderile, să asigurăm populației în
treaga cantitate de produse însilo- 
zate.

Constatările noastre la fața locu
lui impun măsuri mai operative, o 
îndrumare mai competentă, incă de 
pe acum, la trierea produselor ce se 
însilozează, de această operațiune de- 
pinzind în bună măsură evitarea pe- 
risabilitățilOȚ de maț tîrziu.

in acest an drept siloz nu vor fi insă 
gata la timp.

— încă la începutul verii, lucrăto
ri de la I.C.R. Pantelimon — ne spu
nea Ioan Obreja, gestionarul centru
lui de însilozare de rădăcinoase și 
semiindustrializate Chitila,— au dez
velit acoperișul silozului care trebuia 
reconstruit, au adus ceva fier-beton 
și carton asfaltat, iar de atunci nici 
umbră de constructor n-a mai dat pe 
aici. O capacitate de 150 tone nu va 
putea fi utilizată iarna aceasta.

— Am fost mult neglijați în privința 
noilor spații de depozitare — ne spune 
și tov. Gh. Minculeseu. La Complexul 
de valorificare ce se construiește la 
Chiajna trebuia să preluăm anul aces
ta jumătate din spațiile depozitului

de cartofi (o capacitate de 5 0 00 tone), 
urmind ca, in continuare, pină în 
vara anului viitor, să primim cea
laltă jumătate și secțiile de deshi
dratare, de produse concentrate și de 
semiconservate. Deocamdată — nu
mai grave întîrzieri. Sperăm, după 
ultima înțelegere cu constructorul și 
forul său de resort, Ministerul Indus
triei Alimentare (pînă acum au mai 
fost încălcate cîteva asemenea „În
țelegeri" — n.a.), că pînă la 15 octom
brie, cel puțin două din cele 6 celule 
mari de depozitare vor fi puse la 
dispoziția I.L.F.

— Ce se întîmplă la Chiajna — în
trebăm pe tov. ing. C. Petculescu, 
directorul investițiilor din Centrala 
pentru valorificarea legumelor și 
fructelor.

— Treburile merg prost. Pe șantier 
sînt grave carențe tehnice : o parte 
a armăturilor din betoane se sprijină 
direct pe pămînt, o parte a zidurilor 
n-au izolare hidrofugă...

— In primele opt luni — ne spune 
dirigintele de șantier, ing. A. Tănase, 
constructorul a realizat doar 26 la 
sută din planul anual, in loc de circa 
70 la sută.

Nu este singura situație de acest 
fel. Intr-un mod asemănător stau 
lucrurile și pe șantierele din Cra
iova, din Chișineu-Criș și Curtici, ju
dețul Arad, din Crișeni, județul Să
laj. Am insistat asupra acestor as
pecte fiindcă de buna pregătire a spa
țiilor de însilozare și a oamenilor 
care o fac depinde și starea „cămă
rilor" orășenești la iarnă și la pri
măvară ; dar am mai insistat și a- 
su.pra necesității de a se accelera lu
crările. de a se respecta termenele, de
oarece condițiile de lucru la un com
plex modern permit o exploatare cu 
aproximativ 70 la sută mai ieftină, o 
economie însemnată de brațe de 
muncă și evitarea pierderilor. Ceea 
ce pare a fi, în ultimă analiză, esen
țialul.

50 de modele 
de covoare

O noutate : la Uzinele tex
tile Cisnădie au fost rea
lizate, pentru prima oară, 
covoare cu motive naționale exe
cutate mecanic, pe baza tehno- ; 
logiei covoardor plușate. Pentru i 
a satisface cerințele unei arii rit 
mai mari de cumpărători, crea
torii întreprinderii au elaborat 
peste 50 de modele inspirate din 
arta populară locală, cit și a 
unor zone folclorice cu tradiție : 
Oltenia, Banat, Maramureș. Pri
mul lot de asemenea covoare est» 
destinat prospectării pieței.

HUNEDOARA

Localități 
mai frumoase, 

mai bine 
gospodărite

In acest an, cetățenii din ju
dețul Hunedoara au efectuat di
verse lucrări de interes gospo
dăresc in valoare de peste 80 
milioane lei, îndeplinindu-șl ast
fel înainte de termen angaja
mentul anual. Datorită hărniciei 
cu care mii de cetățeni au lucrat 
pentru înfrumusețarea localită
ților lor, suprafața zonelor verzi 
a crescut cu aproape 80 ha. Au 
fost plantați peste 100 000 de ar
bori și arbuști ornamentali, s-au 
construit mai mult de 65 000 mp 
de trotuare și s-au efectuat lu
crări de Întreținere și reparații 
pe 2 645 000 mp de străzi și tro
tuare. In același timp, au fost 
amenajate peste 120 de baze 
sportive, ștranduri, solarii și te
renuri de joacă pentru copil.

NEAMȚ

1 000 de familii 
în locuințe noi
Pînă acum, constructorii de pe 

șantierele din Piatra Neamț și 
Roman au realizat și predat be
neficiarilor circa 1 000 aparta
mente. Ritmul de lucru pe șan
tierele din cele două orașe s-a 
intensificat, în vederea realiză
rii prevederilor anuale înainte de 
termen. Totodată, in cartierele 
Mărăței și Dărmănești din Piatra 
Neamț au început lucrările la 
400 apartamente prevăzute a se 
da în folosință anul viitor.

BACAU

Tezaur 
din perioada 

romană
In satul Itești, din județul, Ba

cău, a fost descoperit un tezaur 
de monede din argint, datînd din 
perioada romană, fund emise în 
timpul împăraților Hadrian, Do- 
mițian și Traian. Vasul în care 
s-a găsit tezaurul are toate ca
racteristicile ceramicii dacice. 
Descoperirea dovedește, alături 
de alte documente și urme ma
teriale, existența unui schimb e- 
conomic și cultural intens intre 
daci și romani.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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ETAPA A V-A A DIVIZIEI A LA FOTBAL

CLASAMENTUL

TURNEELE FINALE ALE C. M. LA VOLEI

TOTUL A FOST PERFECT 
PlNĂ IN SETUL

AL TREILEAttl

• C.F.R. TIMIȘOARA—DINAMO BUCUREȘTI 1—2 (1—0) :
O primă repriză, sub semnul superiorității echipei-gazdă, care a atacat 

continuu. In minutul 31, Bojin driblează mai mtilți adversari și șutează puter
nic. Mingea este deviată puțin de un apărător dinamovist și... gol ! A doua 
repriză începe cu... golul înscris de Doru Popescu (min. 46). In continuare, 
ofensiva aparține tot timișorenilor, dar Înaintașii echipei locale nu mai au 
claritate in atac, pierzind multe ocazii favorabile. Cu 4 minute Înainte de sfîr- 
șitul partidei, Both aduce avantajul de un gol pentru echipa sa.

• FARUL—PROGRESUL 2—1 (2—1) :
In minutul 4, surpriză : Progresul ia conducerea prin golul înscris de Dudu 

Georgescu. Atacă localnicii și in minutul 7 Badea egalează dintr-o lovitură de 
1a 11 m. Cu două minute înainte de sfîrșitul primei reprize, Oprea înscrie pen
tru echipa sa : 2—1. Acesta avea să fie și scorul final.

• UNIVERSITATEA CLUJ—STEAGUL ROȘU 0—0 :
Studenții clujeni domină încă de la începutul reprizei, dar Înaintarea ra

tează, ori, în ultimă instanță, apărarea brașovenilor rezolvă totul. O remarcă 
specială pentru Adamache.

e PETROLUL—UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 (2—0) :
La o fază spectaculoasă, Petruț înscrie primul gol al partidei (min. 9), 

urmărind o minge șutată puternic în bară de Mircea Dridea. In continuare, 
joc de un nivel tehnic bun. Jucătorii echipei locale atacă dezlănțuit și în min. 
35 oonduc cu 2—0 prin golul înscris de același Petruț. în minutul 53, Dincuță 
mărește avantajpl echipei sale la 3—0. Oaspeții reușesc să reducă din handicap 
prin Bălan (min. 76).

• F.C. ARGEȘ—POLITEHNICA 2—2 (0—1) :
Debut furtunos al piteștenilor, dar cei care deschid scorul sînt fotbaliștii 

ieșeni, prin Incze (min. 15). Repriza secundă aduce în teren pe Dobrin. Acțiu- 
•’lie localnicilor se intensifică și în min. 50 Radu reușește egalarea. în min. 

i, piteștenii sînt din nou conduși : Moldoveanu execută foarte bine o lovi- 
iră liberă, din apropierea careului advers, și mingea trece pe lingă zid și se 
jrește in plasă. Nu trece mult timp și F. C. Argeș egalează din nou, prin 
ielași Radu.
• JIUL — C.F.R. CLUJ 2—0 (1—0) :
In min. 33, Burlacu comite henț în careu și lovitura de pedeapsă este trans- 

...Igtă de către Dodu. Deci, 1—0 pentru Jiul, scor cu care ia sfîrșit prima 
rte a jocului. La reluare, consemnăm câteva acțiuni mai periculoase la poarta 
îjenilor. In min. 50, Jiul își mărește avantajul la 2—0 prin Ion Constantin.
• STEAUA — DINAMO BAC AU 4—2 (1—0) :
Cu cinci minute înainte de finalul primei reprize, Tătaru speculează o pasă 

eșită a lui Velicu și înscrie.
La reluare, cei care atacă sînt jucătorii băcăuani, care, în min. 6, reușesc 
egaleze prin Pană. Atacurile steliștilor încep să fie mai clare, mai bine 

idite și în min. 14 iau din nou conducerea : Iordănescu șutează puternic, 
ngea se lovește de Kiss și intră în poartă.

în continuare, jucătorii echipei Steaua construiesc acțiuni incisive la poarta 
Ghiță. Dar cei care înscriu sint tot oaspeții, prin Vătafu (min. 32). Minu- 
86, tabela de marcaj se modifică din nou : Pantea aduce echipa sa în avan- 

. Nu trec decît două minute și Manea mărește scorul la 4—2, la capătul unei 
•se personale.
• RAPID — U.T.A. 1—0 (0—0) :
Meci disputat simbătă și încheiat cu victoria rapidiștilor, prin golul marcat 
Năsturescu (min. 73).

U.T.A. in apărare. Un baraj viu din șapte jucători ! Iar dacă Neagu, totuși, 
îl străpunge, mai e si Gornea, care respinge mingea peste bară...

Foto : Gh. Vințilă

TENIS TURNEUL DE LA 
MADRID

săptămină de în- 
campionatele na-

După o Întreagă 
treceri interesante, 
ționaile pe pistă au luat sfîrșit ieri, 
pe velodromul Dinamo. Simbătă se 
desfășurase proba de adițiune de 
puncte seniori, titlul de campion na
țional revenind alergătorului Al. So- 
fronie (Dinamo), care a acumulat 44 
de puncte, de-a lungul a 100 de ture, 
cu sprint la trei ture. L-au urmat, in 
ordine, Teodor Vaslle 
Paul Soare (Steaua), 
disputată ieri a fost 
pentru juniori „mici", 
victoria lui Marian 1 
în fața lui Gh. Tudor și Gh. Pîrvu- 
lescu (ambii de la Steaua). M. Roșu 
a cucerit titlul de campion național 
cu timpul de 13"9/10. Proba de 
închidere a campionatelor a fost 
aceea de adițiune de puncte pentru 
juniori „mari". Confirmînd compor
tarea bună din ultimul timp, alergă
torul Nicolae Gavrilă (Steaua) a 
cîștigat titlul de campion național, 
acumulînd 38 de puncte. Pe locurile 
2 și 3 s-au clasat Gavrilă Ion și, res
pectiv, Marian Ferfelea (ambii de la 
Steaua).

(Dinamo) și
Prima probă 

cea de viteză 
. Neașteptată e 
Roșu (Dinamo)

în finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional da 
tenis de la Madrid s-au întilnit jucă
torii spanioli Manuel Santana și Ma
nuel Orantes. Partida 
din cauza 
4—6, 6—2, 
Orantes.

Turneul 
tenismana 
învingătoare cu 6—4, 6—4 în 
compatrioatei sale M. Couder.

s-a întrerupt 
întunericului la scorul de 
7—5, 4—3 în favoarea lui
feminin a fost cîștigat d« 
spaniolă Estela Benavides.

fața

CUPA INTERCONTINENTALA 
LA BASCHET

Echipa italiană IGNIS Varese a ob
ținut cea de-a treia victorie consecu
tivă in cadrul turneului pentru „Cupa 
intercontinentală" la baschet mascu
lin care se desfășoară în prezent la 
Varese. De data aceasta, baschetbaliș- 
til italieni au întilnit formația SLA
VIA Praga, pe care au întrecut-o cu 
scorul de 71—63 (30—26), avînd cei 
mai buni jucători pe Meneghini (If 
puncte) și Raga (14 puncte). Din e- 
chipa cehoslovacă s-a remarcat în 
mod special Zidek, care a marcat 20 
de puncte.

Politehnica Iași 5 3 1 1 11—8 7
Steagul roșu 5 3 1 1 4—2 7
Farul 5 3 1 1 9—7 7
IHnamo Buc. 3 3 1 1 6—5 7
Steaua 5 2 2 1 10—7 6
U.T.A. 5 3 0 2 6—4 6
Rapid 5 2 2 1 3—2 6
U. Craiova 5 3 0 2 4—5 6
U. Cluj 5 2 1 2 7—7 3
Progresul 5 2 1 2 4—4 5
Petrolul 5 2 1 2 6—8 5
Dinamo Bacău 5 2 1 2 11—8 4
F.C. Argeș 5 1 1 3 6—8 3
Jiul 5 1 1 3 3—5 3
C.F.R, Timiș. 3 1 0 4 3—5 2
C.F.R. Cluj 5 • 1 4 4—11 1

ETAPA VIITOARE
(4 octombrie)

Progresul — F. C. Argeș ; Jiul — 
C.F.R. Timișoara ; Politehnica — 
Rapid ; C.F.R. Cluj — Dinamo 
Bacău ; Dinamo București — 
Farul ; Petrolul — Universitatea 
Cluj ; U.T.A. — Steaua ; Univer
sitatea Craiova — Steagul roșu

ÎN DIVIZIA B
SERIA I;

Oțelul Galați—Poiana Clmpina 2—1, 
Știința Bacău—Portul Constanța 2—0, 
C.F.R. Pașcani—Politehnica Galați 
2—0, Metrom Brașov—Metalul Bucu
rești 2—1, Sportul studențesc—S.N. 
Oltenița 1—1, Progresul Brăila—Du
nărea Giurgiu 2—0, Ceahlăul P. 
Neamț—Metalul Tîrgoviște
A.S.A. Tg. Mureș—Flacăra 
5—0. In clasament conduce 
A.S.A. Tg. Mureș cu 12 puncte (gol
averaj •+■ 
studențesc 
raj 4. 7).

2—1, 
Moreni 

acum

17), urmată de Sportul 
tot cu 12 puncte (golave-

n-ASERIA A
Minerul Baia Mare—Minerul Anina 

1—0, Corvinul Hunedoara—Metalur
gistul Cugir 3—1, Gaz metan Me
dias—C.S.M. Sibiu 1—0, Electroputere 
Craiova—Olimpia Satu-Mare 1—0, 
Politehnica Timișoara—Crișul Oradea 
1—1, Gloria Bistrița—U.M. Timișoa
ra 2—0, C.F.R. Arad—C.S.M. Reșița
1— 0, Olimpia Oradea—Vagonul Arad
2— 0. In clasament continuă să con
ducă Politehnica Timișoara cu 11 
puncte, urmată de Corvinul Hune
doara cu 10 puncte.

PE MARGINEA BALCANIADEI
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Cele două surprin
zătoare răsturnări de 
scoruri intimplate in 
prima zi a turneului 
final aici, la Sofia, în 
această modernă sală 
de sport „Festivalna", 
au prelungit, de fapt, 
pentru toată ziua 
ieri, comentariile 
meciurile respective. Și 
nu se știe dacă în le
gătură cu cele intim
plate nu se va mai 
discuta un timp și 
după încheierea com
petiției. Echipa noas
tră conducea la seturi 
cu 2—0, conducea și 
în cel de-al treilea set 
(13—11), avînd chiar 
serviciul, dar pînă la 
urmă partida a reve
nit, cum probabil citi
torii noștri știu, cu 
3—2 Cehoslovaciei 1
Totul a durat 133 de 
minute. Istoria se re
petă, se repetă aidoma 
(inclusiv în privința 
duratei de joc !) în 
meciul următor. Japo
nezii cîștigă ușor, 
după un joc splendid, 
primele două seturi 
(15—10, 15—6). Au din 
nou avantaj în setul 
al treilea, însă apoi 
bulgarii se transformă 
in ciștigătorii de fapt 
și de drept ai partidei. 
De asemenea cu 3—2,

Pe cit de identice, 
ca două picături de 
apă, au fost aceste 
două meciuri, pe atit 
de controversate au 
apărut și continuă să 
se mențină părerile 
referitoare la cauzele 
situațiilor date. De ce 
au pierdut 
Un răspuns 
concis este 
posibil de 
ales aciim, 
puțin timp 
intimplate. 
din primele ____  _
fost intr-adevăr deo
sebit de valoros, a- 
plauzele publicului 
menținindu-se aproape 
permanent pe toată 
durata celor două se
turi. Am urmărit di
rect partidele eclii- 
pei de volei de multă 
vreme, am văzut-o fă- 
cind deseori meciuri 
excelente. Dar un joc 
de factura celui din 
seturile ciștigate acum

de 
la

românii ? 
concret și 
totuși im- 
dat. Mai 
la foarte 
după cele 
Jocul lor 
seturi a

in fața formației ceho
slovace nu-mi amin
tesc să fi tăcut vreo
dată ! Fostul interna
țional Marcel Rusescu, 
aflat aici în calitate de 
comentator pentru Ra
diodifuziunea română, 
aprecia, de exemplu, 
că „Drăgan a fost 
magistral, in ciuda 
celor 33 de ani pe ca
re-! va împlini peste o 
lună de zile" (n.n. —
In meciul cu Cehoslo-

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA 

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

ION DUMITRIU

vacia, Drăgan a Îm
brăcat pentru a 200-a 
oară tricoul național).

Către finalul setului 
al treilea, cum arătam 
mai sus, meciul a luat 
o cu totul altă tur
nură. Sîntem tentați să 
credem că potențialul 
fizic al celor 7—8 ju
cători pe care in fapt 
i-a folosit și-i foloseș
te de obicei antrenorul 
Cherebețiu la aceste 
mondiale nu este su
ficient pentru o atare 
competiție. Ne-a spus-o 
cu o zi înainte insuși 
antrenorul. Situația ar 
fi alta dacă și jucăto
rii de rezetyă (toți, 
plnă la cel de-al 12- 
lea) ar avea o valoare 
cit de cit apropiată de 
cei din formația de 
bază. Este apoi vorba 
și de ușurința cu care 
unii dintre jucători au 
intrat în derută, 
demobilizat în 
mentele critice
partidei la care ne re
ferim. S-ar putea să 
fi intervenit: cu toate 
consecințele ce le pre
supune, starea de exa
gerată încredere in 
forțele proprii, acea 
fervoare a succesului 
indiscutabil, după 
tigarea cu destul 
mare ușurință a 
melor două seturi, 
desigur elemente
„gingașe", greu de de
pistat. dar și mai greu

s-au 
mo
ale

cîs- 
de 

pri- 
Sint 
mal

de „vindecat" doar de 
către antrenori. Nu 
mai departe ieri, în 
partida de dimineață, 
ou echipa Belgiei, vo
leibaliștii noștri au 
trecut prin momente 
dificile, uneori peni
bile, pînă și-au asigu
rat victoria. Au cîști
gat cu 3—1 (15—8, 
15—13, 6—15, 15—6), 
deși a jucat prima gar
nitură (mai puțin Dră
gan).

Cealaltă mare sur
priză (Japonia pierde 
în fața Bulgariei, cu 
3—2, după ce condu
cea cu 2—0) are, după 
cit se pare, o altă ex
plicație. Cel puțin așa 
rezultă din spusele an
trenorului T. Tănase : 
„Japonezii au un joc 
foarte rapid, combina- 
tiv, spectaculos. Ei 
însă nu pot acționa 
astfel decât trei seturi. 
Dacă întîlnesc adver
sari mai hotăriți, dîrji, 
cum au fost de această 
dată bulgarii, atunci 
pierd sigur".

Din păcate, insucce
sul din prima zi, de la 
Sofia, al voleibaliștilor 
noștri a fost dublat, 
deși nimeni n-ar fi 
dorit aceasta, de in
succesul echipei femi
nine la Vama, in fața 
formației maghiare. 
Din datele ce ni le o- 
feră presa sofiotă re
zultă că meciul a du
rat 80 de minute, timp 
în care s-au disputat 
patru seturi. Echipa 
noastră a cîștigat 
tul al 
15—13), 
pe celelalte, în ordine 
cu 15-Î-6, 15—12, 15—9. 
Ieri dimineață, volei
balistele române au 
întrecut cu 3—1 echipa 
Cuoei. Primul set a 
revenit cubanezelor (!)

La ora cind transmit 
această corespondență, 
la Sofia a început, me
ciul Japonia-U.R.S.S. 
Iată și alte rezultate : 
La Sofia : R.D.G. — 
Polonia 3—0 (15—9,
15—8, 15—12) ; La Var
na : Bulgaria — Ceho
slovacia 
15—13, 
Japonia 
reeană
15—5. 16—14.

treilea (cu
pierzîndu-le

3—1 (19—21.
15—7, 15—9),
— R.P.D. Co-

3—1 (6—15,
15—12).
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Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germane, 

Otto Winzer, va face o vizită oficială 
in Republica Socialistă România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul

afacerilor externe al R.D. Germane, 
Otto Winzer, va face in următoarele 
zile o vizită oficială în țara noastră.

Excursia șefilor unor misiuni

diplomatice la
In zilele de 26 și 27 septembrie a.c., 

Ministerul Afacerilor Externe a orga
nizat o excursie la Porțile de Fier, la 
care au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice din București, cu soții
le.

Oaspeții au fost însoțiți de Vaslle 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, cu soția, și de funcțio
nari superiori din acest minister.

Porțile de Fier
Cu această ocazie au fost vizitata

Complexul hidroenergetic șl de na
vigație de la Porțile de Fier șt sta
țiunea balneoclimaterică Băile Her- 
culane. De asemenea, oaspeții au fă
cut un scurt popas la Tîrgu-Jiu, unda 
au admirat operele sculptorului C. 
Brăncuși.

(Agerpreș)

Cronica zilei
Duminică dimineață s-a înapoiat in 

Capitală, venind de Ia Belgrad, An
gelo Miculeseu, ministrul agriculturii 
și silviculturii, care a făcut o vizită 
în R.S.F. Iugoslavia, la invitația tova
rășului Franjo Nadj, membru al Ve- 
cei Executive Federale. Ministrul a- 
griculturii și silviculturii a vizitat u- 
nități agricole și a avut convorbiri

cu oficialități iugoslave privind co
laborarea româno-iugoslavă in dome
niul agriculturii. La sosire, în Gara 
de Nord, erau prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, precum și membri ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpreș)

Noi obiective industriale

împletirea generațiilor
de baschetbaliști

Turneul balcanic de baschet — mar
cat de participarea echipei Iugoslaviei, 
campioană mondială, căreia i s-au ală
turat drept partenere de întrecere se
lecționatele Bulgariei, Greciei și Ro 
mâniei — s-a bucurat, firesc, de multă 
atenție din partea amatorilor de sport 
din Capitală.

In cele ce urmează, ne vom ocupa 
mal puțin de rezultatele tehnice pro- 
priu-zise, oprindu-ne asupra cîtorva as
pecte din jocul echipei României, care 
s-a prezentat la Balcaniadă cu un loi 
substanțial remaniat.

Vom începe cu meciul împotriva Iu
goslaviei nu numai pentru că a fost 
primul, c! șl pentru că el ne-a oferii 
cea mal bună măsură a posibilităților 
și... limitelor baschetballștilor noștri. 
Se cunoaște rezultatul : 78—75 (38—32) 
in favoarea jucătorilor Iugoslavi. Un 
scor strîns tn fața campioanei 
mondiale constituie, desigur, un re
zultat onorabil. Ceea ce a Impresionat 
Insă, tn primul rtnd, au fost jocul ro
mânilor, puterea lor de luptă, dăruirea 
totală a cîtorva Jucători : Albu, în 
primul rînd, Diaconescu, Tarău, Popa, 
Dragontirescu. De altfel, în această 
formulă, echipa noastră a reușit să 
egaleze de două ori și să fie la un pas 
de a prelua conducerea 1 Au oprit-o 
s-o ‘ " ■ ..................
atac, 
nor 
mature de a arunca la coș. Slăbiciuni 
temarcate de altfel și de antrenorul 
formației Iugoslaviei, Ranko Zeravlca. 
în declarația dată după încheierea par
tidei : „Echipa României a reprezen
tat întotdeauna un obstacol dlricil pen
tru noi, deoarece aplică o apărare a- 
gresivă, care nu ne convine. Aș remar-

facă pripeala în acțiunile de 
insuficienta construire a u- 

acțluni ofensive. încercările pre-

ca Insă șl nervozitatea baschetballștt- 
lor dumneavoastră, fapt ce ii face să 
rateze foarte mult. Astă-seară, ei ar fi 
putut obține victoria dacă ar fi avut 
mai multă răbdare in atac. In prime
le miijute, Jucătorii mei an dat șase 
pase greșite, la adversar, dar românii 
s-au grăbit și au ratat. Le-ar trebui 
mai multă concentrare în Joc..."

Am reținut această opinie deoarece 
ea ișl păstrează valabilitatea și pentru 
cea de-a doua partidă susținută de 
formația noastră, in compania repre
zentativei Bulgariei. Fără să mai re
pete buna comportare din seara pre
cedentă, echipa României a realizat, 
totuși, în linii mari un joc asemănător 
la capitolul calităților. însă, după un 
început „în trombă", ritm care s-a 
menținut de-a lungul unei întregi re
prize, în a doua parte (incomodați și 
de presingul aplicat de formația bul 
gară), jucătorii noștri au devenit mai 
nervoși, au ratat atacuri după atacuri 
și, ca atare, s-au văzut egalați șl chiar 
conduși. Dacă în cele din urmă victo
ria a suris formației noastre, aceasta 
se datorește îndeosebi calmului lui 
Albu, cel mai bun jucător român, care 
— In ultimele 5 secunde l — a trans
format două aruncări libere, consfin 
tind scorul final : 85—84 (48—51).

Prin urmare, Atbu, ca șl Diaconescu, 
poate șt alții dintre jucătorii mai 
virstnicl, par incă de neînlocuît. 
Proaspeții Internaționali, Popa, Geor
gescu, Pîrvu. Oțelac, CMvulescu, ne-au 
arătat calități tehnice și putere de lup
tă, dar ni se pare că progresul lor va 
fi mai rapid dacă talentul tinereții se 
va altoi pe experiența vechilor inter
naționali.

Gh. D.

I
în urma anostei victorii, echipa Ig

nis Varese este virtuală cîștigătoars 
a trofeului.

M0T0CICLISM - „PREMIUL 
BARCELONEI"

In cadrul celei de-a 25-a ediții 
„Marelui premiu al Barcelonei" 
motocicflism, sportivul italian Angelo 
Bergamonti a terminat învingător la 
dasa 500 cmc. Ooncurind pe o moto
cicletă „M.V. Agusta", Bergamonti a 
parcurs, pe circuitul de la Barcelona. 
40 de ture (151,626 km) în lh 15’ 14”, 
realizând o medie orară de 120,921 km. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Molloy (Noua Zeelandă) pe „Kawa
saki", Mandolin! (Italia) pe „Guzzi", 
Robb (Irlanda) pe „Seeley" etc.

FINALA EUROPEANA 
HOCHEI PE IARBA

a 
la

LA

In finala campionatului european 
de hochei pe iarbă (întrecerile se 
desfășoară la Bruxelles) se vor întîlni 
reprezentativele R.F. a Germaniei șl 
Olandei In semifihale, R.F. a Ger
maniei a învins cu scorul de 2—1 
(după prelungiri) echipa Franței, iar 
forrrtația Olandei a dispus cu 2—0 
(1—0) da selecționata Spaniei.

te

fi
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intrate în
Colectivul Centralei minelor și 

metalurgiei neferoase din bazinul 
maramureșean a sărbătorit un eve
niment de seamă : deschiderea minei 
Gura Băii din cadru! exploatării Baia 
Borșa și intrarea în funcțiune a unei 
noi linii tehnologice la uzina de pre
parare, care va prelucra peste 150 000 
tone minereu ce va fi extras anual 
Ia noua mină.

Cele două obiective au fost date in 
funcțiune cu două luni mai devreme, 
ceea ce va face posibile extragerea și 
prelucrarea unor importante cantități 
de minereuri peste prevederile de 
plan.

La festivitatea care a avut loc au 
fost prezenți tovarășii Bujor Almă- 
șan, ministrul industriei miniere și 
geologiei, Gheorghe Blaj, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ma
ramureș al P.C.R.. reprezentanți ai 
qrganqlqr, locale de. partid și de stat. 
Cu acest prilej a fost adresată o tele
gramă Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
in 'care se spune printre altele :

Punînd în aplicare sarcinile tra
sate de directivele Congresului al

funcțiune
fX-lea al P.C.ft. cu privire la creș
terea in ritmuri superioare a produc
ției de metale neferoase, colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din sectorul minier și din unitățile 
de construcții, angajați în executarea 
noilor obiective de .investiții ale 
Centralei minelor și metalurgiei ne
feroase Bata Mare, raportează pune
rea in exploatare cu 60 de zile Îna
inte de termen a noului zăcămînt da 
minereuri neferoase Gura Băii,

Prin grăbirea dării în exploatare a 
noului zăcămînt, prin intrarea în func
țiune înainte de termen a instalației 
de preparare a minereurilor, se spune 
în telegramă, se va asigura în avans 
o producție de minereuri extrase și 
prelucrate de 25 000 tone.

însuflețiți de indicațiile plenarei 
din iulie a Comitetului Central al 
P.C.R., vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că și în viitor vom face 
totul în vederea realizării și depăși
rii sarcinilor stabilire în programul 
de dezvoltare a patriei noastre în 
perioada 1971—1975, conform directi
velor Congresului al X-lea al P.C.R.

(Agerpreș)

Utilaje pentru industria
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Albu, o prezență încă 
tn echipa națională 

chat..

necesară 
de bas-

pielăriei
Printre diferitele utilaje 

executate de întreprinderea 
,.Metalul Roșu" din Cluj pen
tru industria pielăriei se află 
și instalațiile de uscare pe 
plăci de sticlă a pieilor tăbăci
te mineral. O asemenea Insta
lație se compune dintr-un us- 
cător-tunel, o mașină de spă
lat plăcile de sticlă și o mașină

de șprițat adeziv. Acționarea 
plăcilor în timpul spălării și 
șprițării se asigură prin me
canisme de avans sincronizate, 
întreaga instalație de uscare 
pe plăci de sticlă, necesară în 
fluxul tehnologic de prelucra
re și finisare a pieilor tăbă
cite mineral, se realizează cu 
comenzi automatizate.

Insuficientă preocupare 
pentru rentabilizare

(Urmare din pag. I)

nut, a economiei naționale, pentru 
ridicarea nivelului de trai ai celor 
ce muncesc. Tocmai de aceea, în 
întreprinderile amintite este nevoie 
să se examineze atent, aprofundat.

LUMEA LARGA
FOTBAL PE CONTINENT 

Leeds - lider
urmată de Hertha B.S.C. — 11 punc
te, Borussia 
puncte (un

In etapa a 10-a a campionatului en
glez de fotbal s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Chelsea — Ipswich 
2—1 ; Burnley — Wolverhampton 
2—3 ; Everton — Crystal Palace 3—1 ; 
Huddersfield — West Ham 1—1 ; 
Manchester United — Blackpool 1—1 ; 
Newcastle — Coventry 0—0 ; Notting
ham Forest — Leeds 0—fl ; Sout
hampton — Liverpool 1—0 ; Stoke 
City — Arsenal 5—0 ; Tottenham — 
Manchester City 2—0 ; West Brom
wich — Derby 2—1.

în clasament conduce Leeds United 
cu 16 puncte, urmată de Manchester 
City - '' 
ețc.

14 puncte (un joc mai puțin)

■A
a 8-a a campionatului vest- 
de fotbal s-a soldat cu urmă-

Etapa 
german 
toarele rezultate : F. C. Koln — Ein
tracht Frankfurt 0—0 ; Schalke 04 — 
Borussia Moenchengladbach 0—0 : 
Werder Bremen — Rotweiss Essen 
1—1 ; Rotweiss. Oberhausen — Ham
burger S.V. 8—1 ; Eintracht Braun
schweig — Borussia Dortmund 3—0 ; 
Bayern Miinchen — Hanovra 96 4—1 ; 
M.S.V. Duisburg — Hertha B.S.C 
1—fl ; F.C. Kaiserslautern — Arminia 
Bielefeld 3—0 ; Kickers Offenbach — 
V.F.B. Stuttgart 3—3.

Pe primul loc in clasament se află 
•chipa Bayern Miinchen cu 12 puncte,

Moenchengladbach — 10 
joc mai puțin) etc.

Ar
s-a disputat meciul in- 
amical de fotbal 

de tineret 
în 23 de ani)

La Viena 
ternațional 
tre selecționatele 
cători pînă 
Austriei și Ungariei. La capătul ___
joc echilibrat, victoria a revenit fot
baliștilor maghiari cu scorul de 3—2 
(2—1), Golurile învingătorilor au fos’ 
înscrise de Sarkosy (2) și Nagy, iar 
pentru gazde au marcat Fendler și 
Horvath.

din- 
(ju- 
ale 

unui

★
Peste 1 200 de spectatori au urmărit 

la Reims întîlnirea internațională fe
minină la fotbal dintre reprezentati
vele Franței și Italiei. Oaspetele au 
obținut victoria cu scorul de 2—-0 
(2—0), prin punctele marcate de Ber- 
tolo și Gherwin.

ÎNTRECERI ATLETICE 
Vera Nikolic, învinsă

In prima zi a concursului interna
țional de atletism de la Barcelona, la 
startul căruia sînt prezenți sportivi 
de valoare din mai multe țări ale lu
mii, campionul finlandez Pauli Ne- 
vala a cîștigat proba de aruncare a 
suliței cu performanța de 84,52 rrr. 
Sprinterul cubanez Pablo Montes a 
fost cronometrat în cursa de 100 m cu 
timpul de 10” 2/10, iar italianul Fran
co Arese a terminat învingător în

proba de 800 m cu 1’ 48” 8/10. în 
cursa feminină de 800 m a fost înre
gistrată o surpriză : cunoscuta atletă 
iugoslavă Vera Nikolic (2’05" 6/10) a 
fost învinsă de franțuzoaica Martini 
Duvivier, cronometrată în 2’05”5/10. 
tn proba de 100 m, pe primul loc s-a 
clasat Miguelina Coblan (Cuba) cu 
11” 5/10.

Alte rezultate : masculin. : prăjină : 
Alarotu (Finlanda) — 5,00 m ; 5 000 m: 
Cindolo (Italia) — 14’ 05”16/10 ; femi
nin : aruncarea suliței : Eva Janko 
(Austria) — 51,00 m ; săritura în înăl
țime : Brenda Simpson (S.U.A.) — 
1,65 m.
Performanță mondială Ia 

4 X 100 m juniori
Cu prilejul unei reuniuni atletice 

desfășurate la Leicester, echipa An
gliei (Caines. Price, Beaven și Jen
kins) a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială pentru juniori 
proba de ștafetă 4 X 400 m cu timpul 
de 3’10” 8/10. Pe locui 
clasat echipa R.F. a Germaniei, crono
metrată în 3’11” 9/10.

în
secund s-a

Record românesc Ia arun
carea greutății

La Varșovia, cu prilejul unui con
curs internațional, Adrian Gagea a 
aruncat greutatea la 17,61 m, nou re
cord al țării noastre.

produsele rierentabile fabricate, «â 
se elimine influența negativă a di- 
feriților factori ce concură la depă
șirea prețurilor de cost.

Considerăm, din acest punct de 
vedere, că o importanță mai mare 
trebuie să se acorde în unele uni
tăți înlăturării definitive a cheltu
ielilor neeconomicoase, care încarcă 
costurile de fabricație și micșorează 
volumul acumulărilor bănești. Pe 
ansamblul județului, aceste cheltuieli 
se ridică la 8,6 milioane lei — și ele 
sînt determinate de dobînzile pena
lizatoare mari plătite pentru credi
tele restante, de locațiile C.F.R., de 
rebutul ridicat. Combinatul de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui, combinatul Industriei alimentare 
— adică aceleași unități care nu ur
măresc permanent gospodărirea rațio
nală, eficientă, a resurselor materiale 
și financiare pe care le administrea
ză — au și cele mai mari 
neeconomicoase.

Experiența demonstrează 
menul" rentabilizării și 
rentabilității producției 
treteut cu succes, în primul 
prin diagnosticarea și punerea per
severentă în valoare a tuturor re
zervelor Interne, prin înlăturarea 
neajunsurilor din întreprinderi. Im
portant in această acțiune este ca 
analizele să nu fie întreprinse „în 
mare", să nu ne ineîntăm cu rezul
tatele de ansamblu, întrucît, de 
multe ori, minusurile sînt acoperite 
de plusuri, ci să examinăm lucrurile 
serios, in amănunt, pe fiecare pro
dus și sortiment în parte. Numai 
cunoscînd bine natura fiecărei plăți 
ce încarcă în mod nejustificat chel
tuielile materiale de producție, pre
țul de cost, numai valorificînd sur
sele de economii la fiecare produs, 
la fiecare activitate economică 
parte vor putea fi obținute în fie
care fabrică și uzină acumulări mai 
mari, sporind astfel contribuția lor 
la creșterea tntr-un ritm mai rapid 
■ eficienței economiei noastre.

cheltuieli

că „exa- 
creșteriî 

poate fl 
rînd,

în
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI

DIN IORDANIA

• REGELE HUSSEIN A SOSIT LA CAIRO PENTRU A PARTI
CIPA LA REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR ARABE • 
EMIRUL HASSAN NUMIT VICEREGE PENTRU PERIOADA AB
SENȚEI SUVERANULUI HAȘEMIT • UN MESAJ AL GENERA
LULUI MOHAMED DAUD ADRESAT LUI YASSER ARAFAT 

© AJUTOARE TRIMISE POPULAȚIEI DIN IORDANIA

AMMAN 27 (Agerpres). — La Am
man a avut loc duminică prima reu
niune a noului guvern civil iorda
nian, prezidată de Ahmed Toukan, 
premier și ministru al afacerilor ex
terne. întrunirea a foșt consacrată 
examinării situației existente în țară 
ca urmare a ciocnirilor sîngeroase 
intervenite între armata iordaniană 
și forțele de comando palestinene 
staționate în Iordania. în cursul 
reuniunii guvernului s-a hotărît con
stituirea unor comisii speciale care să 
asigure ajutorarea populației țării, 
grav afectată de incidentele din ul
timele două săptămîni. Prioritatea va 
fi acordată aprovizionării cu ali
mente, apă și eleotricitate a locuito
rilor Iordaniei.

Consiliul de Miniștri — s-a anun
țat la Amman după această primă 
ședință a cabinetului — se consideră 
in sesiune permanentă, avînd în ve
dere problemele multiple și urgente 
pe care le are de soluționat.

*
AMMAN 27 (Agerpres) — Un co

municat al guvernatorului militar 
general al Iordaniei, mareșalul Ha- 
bes Majali, anunță ridicarea stării de 
urgență între orele 5,00 și 10,00 
G.M.T., in unele cartiere ale Amman- 
ului și între 11,00 și 15,00 G.M.T. în 
altele. Lista cartierelor unde va fi a- 
plicată această măsură este aceeași 
cu cea din zilele trecute. în același 
timp, consemnele obișnuite — inter
dicție de circulație a automobilelor, 
portul de arme și adunările a mai 
mult de cinci persoane — rămîn în 
vigoare, precizează comunicatul.

★
CAIRO 27 (Agerpres) — Regele 

Hussein al Iordaniei a sosit dumini
că la Cairo, unde va participa la reu
niunea la nivel înalt a țărilor arabe. 
El a fost primit la aeroport de pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasșer, de primul ministru tunisian, 
Baiu Ladgham, și de alte personali
tăți. In vederea sosirii regelui Hu
ssein la Cairo, la aeroport au fost 
luate măsuri severe de securitate.

Agenția M.E.N. precizează că re
gele hașemit a hotărît să participe 
la această reuniune arabă la nivel 
înalt, în urma unei convorbiri tele
fonice pe care a avut-o cu președin
tele Nasser, în cunsul zilei de sim- 
bâtă. La această reuniune ia parte 
și președintele Comitetului Central 
al Rezistenței Palestinene, Yasser 
Arafat.

Vizita delegației P.C.R. 
în Japonia

TOKIO 27 Corespondentul Ager
pres, Florea Țuiu, transmite : Conti- 
nuîndu-și vizita pe care o întreprinde 
în Japonia, la invitația Partidului 
Comunist din Japonia, delegația 
P.C.R., condusă de tov, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C., a avut sîmbătă dimineață o în
tâlnire cu activul comitetului de partid 
al orașului Tokio. Au participat Ta; 
keshi Hama, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., și președinte al Comi
tetului de partid al capitalei nipone, 
S. Shigeyama și T. Yonezăwa, vice
președinți ai Comitetului, precum și 
alți activiști de partid din întreprin
deri, instituții, conducători ai unor 
organizații de femei și studențești. 
In cadrul intîlnirii a avut loc un 
schimb de informații și de opinii cu

Vietnamul de sud. Luptători din rindul forjelor patriotice pregătind o nouă 
acfiune de luptă

AMMAN 27 (Agerpres) — Prin- 
tr-un decret regal, emirul Hassan, 
prinț moștenitor al Iordaniei, a fost 
numit vicerege pentru perioada ab
senței suveranului hașemit, Hussein, 
care se află la Cairo pentru a par
ticipa la Conferința la nivel înalt a 
țărilor arabe.

Postul de radio Amman anunță că 
emirul Hassan a depus jurămîntul, 
după cum prevede Constituția țării.

★
BEIRUT 27 (Agerpres) — Genera

lul Mohamed Daud, care a demisio
nat vineri din funcția de șef al gu
vernului iordanian, a adresat un 
mesaj lui Yasser Arafat, comandantul 
suprem al forțelor de rezistență pa
lestinene, asigurîndu-4 pe acesta de 
sprijinul său. După cum am mai in
format, Mohamed Daud a demisionat 
în timp ce se afla la Cairo, pentru a 
participa la reuniunea șefilor de state 
și guverne arabe, cerînd apoi azil po
litic în Libia.

★
ROMA 27 (Agerpres). — Filiala din 

Italia a Societății internaționale Ca
ritas a pus la dispoziția Iordaniei 
suma de 6 000 dolari, ca un prim aju
tor necesar populației din Amman, 
în același timp, filiala a lansat un 
apel către populația Italiei pentru a 
face donații poporului iordanian, care 
a avut de suferit de pe urma con
flictelor armate.

BONN 27 (Agerpres). — Comitetul 
de Cruce Roșie al Republicii Fede
rale a Germaniei a anunțat că va 
trimite pe calea aerului o echipă de 
medici și 500 kilograme medicamen
te pentru a veni în sprijinul popu
lației care a avut de suferit de pe 
urma actualelor ciocniri armate din 
Iordania.

.'r
AMMAN 27 (Agerpres). — Postul 

de radio Amman a dat publicității un 
comunicat semnat de mareșalul 
Habes Majali, care anunță că „32 de 
ostatici reținuți de Frontul popular 
de eliberare a Palestinei, în urma 
recentelor deturnări de avioane, se 
află sub protecția forțelor armate 
iordaniene". Aceștia sînt resortisanți 
americani și israelieni, precizează 
comunicatul, care cuprinde și o listă 
cu numele lor.

Pe de altă parte, din Londra se a- 
nunță că cei 16 ostatici eliberați an
terior de armata iordaniană au sosit 
sîmbătă seara în capitala britanică, 
venind cu un avion din Cipru. Din
tre aceștia, 8 sînt britanici, iar 6 el
vețieni.

privire la activitatea celor două 
partide.

în cursul zilelor de sîmbătă și du
minică, membrii delegației au efec
tuat o vizită la Osaka, precum și la 
Nara, deținător al unor valoroase 
vestigii ale istoriei și artei poporu
lui japonez. Cu acest prilej, delega
ția a avut o întîlnire cu H. Mura
kami, președintele Comitetului pre
fectural Osaka, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.J., și cu alți con
ducători ai organizației locale de 
partid.

întilnirile s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie tovărășească.

în cursul vizitelor, delegația a fost 
însoțită de tovarășul Ichiro Sunama, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
precum și de Iosif Gheorghiu, am
basadorul României în Japonia.

Descoperirea 
unui complot 

antiguvernamental 
in Guineea

CONAKRY 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Guineei, Seku Ture, a a- 
nunțat arestarea unor mercenari 
străini depistați în Guineea și des
coperirea unui complot îndreptat îm
potriva actualului regim. Președintele 
a menționat că mercenarii arestați 
erau sub comanda colonelului Sch- 
ramme. Ei au fost antrenați in ta
bere speciale situate iu Guineea — 
Bissau. Mulți dintre”cei arestați au 
participat la războiul din Nigeria.

PRELUNGIREA STĂRII 
DE URGENTĂ 

IN CAMBQDGIA
NOM PENH 27 (Agerpres). — Re

gimul Lon Noi a prelungit cu încă 
șase luni starea de urgență în Cam- 
bodgia. După cum se știe, actuala 
administrație de la Pnom Penh a 
instituit această măsură imediat după 
lovitura de stat militară din luna 
martie a.c. In baza ei au fost supri
mate garanțiile constituționale, iar 
„cabinetul" Lon Noi guvernează prin 
decrete.

CUȚIT DE PLASMĂ
Oamenii de știință sovietici au 

realizat un cuțit de plasmă pentru 
oțel și carburi metalice. El cîntă- 
rește mai puțin de un kilogram și 
poate tăia, cu o viteză de circa 30 
m/h, plăci groase de oțel- „Tăișul" 
cuțitului îl constituie făclia unui 
arzător cu plasma racordat la o re
țea electrică obișnuită. Cuțitul cu 
plasmă a fost realizat la Institutul 
politehnic din Kazahstan. Cercetă
torii de aici se preocupă în prezent 
de realizarea unui aparat cu care 
să se poată tăia piese brute din 
oțel avînd o grosime de 0,5 metri.

INCAȘII AVEAU 0 SCRIERE 
PROPRIE

Savantul vest-german Thomas 
Barthel, profesor la Universitatea 
din Tubingen, a ajuns la concluzia 
că vechii incași aveau o scriere pro
prie. El a izbutit să descifreze apro
ximativ 75 de caractere din cele 400 
de semne geometrice multicolore de 
care se serveau incașii începind din 
secolul al XII-lea. Această scriere 
conchide Barthel, ar fi dispărut 
o dată cu invazia spaniolilor. Sa
vantul consemnează o frapantă si
militudine între scrierea incașilor 
și hieroglifele primei dinastii a fa
raonilor.

STUDIEREA „MUS0NIL0R"
( Meteorologi indieni au conceput
. un plan de studiu, cu durata de
’ patru ani de zile, al musonilor, fe-
’ nomen natural de o deosebită în-
1 seninătate pentru agricultura și e-
• conomia a numeroase țări din re-
I guinea respectivă. Ei își propun să
) elucideze pe această cale cînd și
> unde se formează musonii, precum
^AAAAAA/VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVyA

Astăzi, la Winter Gardens din 
Blackpool se deschid lucrările celei 
de-a 69-a conferințe anuale a Par
tidului laburist din Anglia. Fiind pri
ma conferință pe care după șase ani 
de guvernare Partidul laburist o ține 
aflîndu-se în opoziție, observatorii ii 
acordă o importanță deosebită. Se 
așteaptă ca dezbaterile să ofere in
dicii dacă și în ce măsură au fost 
trase concluziile necesare după în- 
frîngerea in alegerile parlamentare 
din iunie. în același timp, conferința 
urmează să elaboreze viitoarea tac
tică a partidului in principalele pro
bleme interne și externe.

Presa londoneză remarcă faptul că 
această conferință nu va aduce mari 
modificări în structura și politica 
partidului. Aceasta reiese și din do
cumentul laburist intitulat: „Building 
a Socialist Britain", aflat la a treia 
vensiune deoarece — după cum con
sideră unii lideri, primele două ar 
fi fost „prea critice" față de greșe
lile comise în legătură cu alegerile 
din iunie. Predomină însă părerea 
că, indiferent de rezultatele confe
rinței, ea va oglindi opinia Partidu
lui laburist în cele mai diferite pro
bleme ale situației interne și inter
naționale, așa cum de altfel rezultă 
și din cele 268 de rezoluții și alte cî- 
teva sute de amendamente, in care 
răzbat doleanțe, preocupări ale orga
nizațiilor locale și ale membrilor de 
rînd ai partidului.

O atenție deosebită va fi acordată, 
firește, cauzelor eșecurilor înregis
trate de partid în ultimul timp : pier
derea alegerilor și reducerea simți
toare a numărului de membri. Por- 
nindu-se de la constatarea că „scăde
rea nivelului de organizare in ultimii 
ani constituie unul din factorii care 
au contribuit la eșecul partidului în 
alegerile generale", mai multe pro
iecte de rezoluție cer ca „organiza
ția Partidului laburist să fie res
tructurată". De asemenea, o serie de 
rezoluții subliniază — fapt sem
nificativ — necesitatea elaborării

agențiile de presă transmit:

Copenhaga. Demonstrație pentru ieșirea Danemarcei din N.A.T.O.

și interacțiunea aer-ocean ce pre
zidează geneza lor. Cu începere din 
1974, un studiu complet al musoni- 
lor de pe glob va fi efectuat în ca
drul Global Atmospheric Research 
Programm, patronat de Organiza
ția Meteorologică Mondială.

ATENȚIE LA ACVARII !
Curățirea acvariilor, Îndeosebi a 

celor cu pești exotici, este se pare 
o operație nu lipsită de riscuri. Nu 
o dată, medicii au constatat că per
soane care s-au îndeletnicit cu ase
menea treburi au contrastat grave 
infecții ale pielii. Bolnavii erau pur
tătorii unei bacterii marine care 
duce în cele din urmă la moartea 
peștilor. Deși maladia nu este mor
tală în cazul omului, ea este foarte 
dificilă, implicînd un tratament 
complicat și de lungă durată.

„AMPRENTELE" VOCALE
Criminologii japonezi au propus 

o nouă metodă de depistare a rău
făcătorilor, bazată pe identificarea 
vocii. Potrivit afirmațiilor lor, vo
cea fiecărui om prezintă particula
rități individuale, întocmai ca am
prentele digitale. Procedeul a fost 
experimentat de către un crimina
list nipon, începind din 1963. So
cietatea specialiștilor în fonetică din 
Japonia, de asemenea, adeptă a a- 
cestei teorii, va ajuta la luarea 
„amprentelor" vocale (înregistrarea 
pe bandă a vocii tuturor locuitori
lor), iar Institutul de cercetare 
științifică a limbii japoneze a tre
cut la întocmirea unei hărți lingvis
tice a Japoniei cu toate dialectele 
vorbite în prezent. Un aport pre
țios la introducerea noii metode va 
avea tehnica ordinatoarelor. Toate 
vocile înregistrate vor putea fi 
„conservate" in memoria lor și cer
cetate in caz de necesitate.

„unui program socialist" care „să 
ofere o perspectivă dară poporului" 
și „să creeze o demarcație precisă 
între cele două partide" (aluzie la 
faptul că programele celor două mari 
partide — conservator și laburist — 
diferă prea puțin). Un asemenea 
program ar trebui să cuprindă, după 
cum se subliniază în rezoluție, „pla
nurile privind naționalizarea intre- 

Conferința anuala 
a Partidului laburist 
din Marea Britanie

CORESPONDENȚA DE LA N. PLOPEANU

gului sistem bancar și al societăților 
de asigurare". „Conferința consideră 
aceasta ca o treaptă necesară în rea
lizarea controlului statului asupra în
tregii industrii" — se arată în pro
iectul de rezoluție prezentat de orga
nizația laburistă din Blackburn. 
„Conferința, se spune în proiectul 
prezentat de organizația Wallasey, 
constată cu îngrijorare revenirea la 
putere a guvernului conservator care 
reprezintă interesele monopolurilor 
și ale marilor capitaliști". în conti
nuare se exprimă opoziția față de

Grupul da parlamentari 
japonezi, °°ndus de deputatul 
Heihasiro Iamazaki, care se află în
tr-o vizită în Polonia, a avut sîmbătă 
o întrevedere cu președintele Seimu
lui R.P. Polone, Czeslaw Wycech, In
formează agenția P.A.P. Parlamenta
rii niponi s-au întîlnit apoi cu mem
bri ai conducerii grupului polonez al 
Uniunii interparlamentare. Cu acest 
prilej, menționează agenția citată, au 
fost dezbătute probleme de interes 
reciproc, precum și probleme pri
vind relațiile polono-nipone.

Primul seminar al orga
nizațiilor de femei din țări
le maghrebiene - Maroc,-Alge
ria, Tunisia, Mauritania — s-a deschis 
la Rabat. După cum a declarat con
ducătoarea delegației marocane, Lalla 
Fatima Zohra, scopul acestui seminar 
este de a releva emanciparea femeii 
africane la un deceniu după ce majo
ritatea statelor continentului și-au 
dobîndit independența, și pe de altă 
parte, de a contribui la consolidarea 
ooolaborării între organizațiile de fe
mei din țările participante.

La Varșovia au avut loc 
sîmbătă convorbiri între 
delegații ale Ministerelor 
de Externe ale Poloniei și 
Italiei, informează agenția P.A.P. 
Delegațiile au fost conduse de Adam 
Willmann, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R.P. Polone, și 
Angelo Salizzoni, subsecretar de stat 
la Ministerul italian al Afacerilor 
Externe. Cu acest prilej, relatează 
agenția P.A.P., a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme ale situației internaționale, în
deosebi situația din Europa, precum 
și la colaborarea» bilaterală polonă- 
italiană. în timpul convorbirilor, o 
atenție deosebită a fost acordată pro
iectatei conferințe europene pentru 
securitate.

orice încercare din partea guvernului 
de a denaționaliza în întregime 6au 
pașțial sectoarele naționalizate și 
totodată se cere „naționalizarea in
dustriei aeronautice (organizația 
South Gloucesterhire), „naționaliza
rea industriei constructoare de nave 
și de reparații navale" (organizația 
Birkenhead).

Temele politicii externe vor ocupa 

un loc deosebit In cadrul dezbateri
lor, judecind după numărul mare de 
rezoluții intr-o serie de probleme ale 
vieții internaționale. Astfel, proiec
tul prezentat de organizația Dorking 
„cheamă guvernul britanic să acțio
neze in direcția ținerii unei confe
rințe general europene pentru extin
derea înțelegerii Est-Vest, care să 
permită retragerea reciprocă a trupe
lor și armamentelor, să creeze o zonă 
europeană fără arme nucleare și să 
ducă la lichidarea N.A.T.O. și a Tra
tatului de la Varșovia".

Delegația economică a 
guvernului R.P. Chineze ?i’a 
încheiat sîmbătă vizita făcută timp 
de două săptămîni în Iugoslavia, a- 
nunță agenția Taniug. La plecare, 
delegația a fost condusă de repre
zentanți ai Secretariatului Federal 
pentru Comerț Exterior, Secretaria
tului de Stat pentru Afacerile Exter
ne, al Camerei Economice Federale, 
precum și de reprezentanți ai unor 
organizații economice iugoslave.

8 000 de mineri spanioli 
au participat sîmbătă la o 
grevă de protest împotriva lipsei 
măsurilor de securitate la locul de 
muncă. Agenția France Presse relevă 
că datorită inexistenței măsurilor de 
protecție a muncii, trei mineri 
și-au pierdut joi viața in minele 
„Santa Eulalia" și „Maria Rosa“, a- 
parținind grupului „Hunosa". Greva 
a paralizat în întregime activitatea 
a 30 de mine din Asturia.

Președintele S.U.A., Kl- 
chard Nixon, a părăsit duminică di
mineața Washingtonul, plecind spre 
Italia, prima etaipă a turneului pe 
care îl va întreprinde într-o serie de 
capitale europene. El este însoțit de 
secretarul de stat, William Rogers, de 
ministrul apărării, Melvin Laird, și de 
ministrul transporturilor, John Volpe.

Analiza eșantioanelor lunare, 
oferite spre studiu de către 
NASA savanților vest-germani, 
i-a determinat pe doi dintre a- 
ceștia — prefesorii Paul Ram- 
dor și Wolf von Engelhardt — 
să afirme că Luna nu pare să 
aibă, așa cum se credea pină a- 
cum, o origine comună cu cea a 
Pămintului. Potrivit celor doi 
cercetători vest-germani, care 
și-au prezentat aoncluziile a- 
supra acestor eșantioane la lu
crările Congresului Societății 
de mineralogie reunit la Sarre- 
bruck, deși rocile lunare aduse 
de echipajele „Apolo-U“ și 
„Apollo-12“ prezintă o anumită 
asemănare cu bazaltul vulcanic 
terestru, ele diferă in ce pri
vește compoziția chimică și în
deosebi in echilibrul de izotopi 
de plumb.

0 nouă reuniune a miniș
trilor agriculturii din țările 
membre ale Pieței comune 
se deschide azi la Bruxelles. Timp 
de două zile, participanții vor lua în 
dezbatere mult discutata problemă a 
organizării pieței comune a peștelui.

Banca de export-import a
împreună cu alte 12 înJaponiei

treprinderi bancare nipone au acor
dat Kenyei, în baza unui acord sem
nat la Tokio, un credit total de 213 
milioane de yeni. Această sumă va 
fi afectată realizării unor proiecte 
privind dezvoltarea economică a 
Kenyei și, în mod special, a indus
triei sale de prelucrare a peștelui.

Au reizbucnit sîmbătă in
cidentele la Belfast între cele 
două comunități religioase — pro
testantă și catolică. O persoană a de
cedat în timpul incidentelor, iar alte 
11, între care și doi polițiști, au fost 
grav rănite. Poliția a operat 46 de 
arestări.

Un accident produs în 
Italia, pe șoseaua care duce spre 
Padova, s-a soldat cu avarierea a nu 
mai puțin de 21 de automobile. Un 
automobil oprit brusc a antrenat 
ciocnirea tuturor celorlalte care ve
neau în spate. Poliția a informat că 
o persoană și-a pierdut viața, iar 
alte 43 sînt grav rănite.

în legătură cu problema aderării 
la Piața comună, au fost reprezentate 
cîteva proiecte de rezoluție și amen
damente. Cu excepția unui singur 
proiect care declară categoric că „nu 
este în interesul poporului englez 
să-și continue tratativele privind ce
rerea de aderare", celelalte solicită 
ca aderarea să se facă numai condi
ționat, și anume, dacă sînt respectate 
interesele Angliei, Commonwealth-u- 
lui și A.E.L.S., daca se dau asigurări 
că Tratatul de la Roma „nu va im
pune efecte politice, sociale și eco
nomice degradante pentru generația 
prezentă și pentru generațiile vii
toare" etc. Un proiect de rezoluție 
cere ca și în cazul cînd toate condi
țiile ar fi îndeplinite „să nu fie sem
nat nici un acord pînă cînd poporul 
britanic nu își va exprima opțiunea 
în cadrul unui referendum".

Ar trebui menționate de asemenea 
proiectele de rezoluție care cer „re
cunoașterea generală și primirea in 
O.N.U. a R. P. Chineze", cele care 
cheamă Consiliul executiv să facă tot 
ce depinde de el pentru „recunoaș
terea R. D. Germane ca stat suveran 
cu statut diplomatic deplin", cele 
care solicită guvernul „să se diso
cieze complet de acțiunile america
nilor in Vietnam" etc.

Ar fi desigur greu să se precizeze 
cite din aceste proiecte de rezoluție 
(cu amendamentele respective) vor 
fi adoptate la conferință și în ce for
mă. Oricum, ele sînt semnificative 
pentru starea de spirit a unei largi 
părți a opiniei publice britanice. De 
precizat totodată că, pînă acum, hotă- 
rîrile conferinței nu sînt obligatorii 
pentru grupul parlamentar al parti
dului sau pentru membrii guvernului 
(in cazul în care partidul este la pu
tere). Abia acum, prin cîteva pro
iecte de rezoluție se recomandă vii
torului guvern laburist „să respecte 
punctele de vedere și aspirațiile miș
cării laburiste și sindicale, ghidîn- 
du-și politica după hotărîrile confe
rinței anuale".

Delegația guvernamen
tală a Republicii Africa Cen
trală ^heiat vizita în R.D. 
Germană. între cele două țări a fost 
semnat un acord pe termen lung 
(1971—1975) cu privire la schimbul 
reciproc de mărfuri, colaborarea teh- 
nico-științifică și dezvoltarea relații
lor culturale.

BELGRAD 27. — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite : Sîmbătă s-a 
deschis la Zagreb Simpozionul 
internațional cu privire la „Cel 
de-al doilea război mondial și 
problema păcii intre popoare", 
organizat de Academia iugoslavă 
de științe și arte, sub patrona
jul președintelui Iosip Broz 
Tito. La simpozion sînt pre- 
zenți delegați din numeroase 
țări din Europa. Din partea țării 
noastre participă o delegație a 
Academiei de științe sociale și 
politice, condusă de prof. dr. 
Valter Roman.

S. U. A.: Proiectul 
legii protection^ 

suscită vii 
controverse

(Urmare din pag. I)
Casa Albă nu și-a spus încă cuvln- 

tul în legătură cu acest proiect da 
lege. Hotărîrea ei va surveni proba
bil abia în momentul în care proiec
tul va ajunge, spre semnare, pe masa 
președintelui. „Administrația insă 
este profund divizată, scrie „WA
SHINGTON POST". Departamentul 
de Stat consideră proiectul drept o 
gafă diplomatică, iar Ministerul A- 
griculturii își exprimă îngrijorarea m 
legătură cu măsurile de represalii ce 
le va genera impotriva produselor 
agricole de export ale S.U.A".

Este cunoscut că și fără acest pro
iect de lege relațiile dintre Statele 
Unite și Piața comună erau încor
date in legătură cu restricțiile impu
se la importul unor produse. Acum 
se prevede o accentuare a încordării, 
primele seisme au și început să se 
înregistreze. Astfel, ministrul econo
miei R. F. a Germaniei, Karl Sch'Uer, 
a declarat că impunerea de cot» „ar 
constitui un enorm pericol pentru 
schimburile comerciale și ar dei m- 
țui un val de protectionism ce se va 
extinde peste tot globul ca o reacție 
în lanț". Industriașul vest-german 
Fritz Berg a fost mai concret, subli
niind că adoptarea unei astfel de po
litici „ar face iminent un război co
mercial". Și ministrul de externe ita
lian, Zagari, a exprimat temeri în 
legătură cu consecințele legii proiec
tate.

în această situație, partizanii unul 
comerț liber, fără discriminări, din 
Congres și Departamentul de Stat, nu 
numai că nu exclud, ci dimpotrivă 
consideră iminente măsurile de re
presalii din partea partenerilor co
merciali ai S.U.A. împotriva impor
turilor de produse americane în ță
rile lor, în cazul în care proiectului 
de lege amintit i se va pune sema
forul pe liber pentru a închide și mai 
mult poarta importurilor din alte 
state. Deja S.U.A. mențin cote res
trictive la importuil a numeroase, pro
duse, în sumă de peste 6 miliarde 
dolari, ceea ce înseamnă o șesime 
din totalul importurilor.

Se consideră că și pe plan intern, 
îngrădirea importurilor ar avea unele 
repercusiuni negative asupra econo
miei țării. Ea „va afecta pe toți con
sumatorii americani și în primul rind 
pe cei cu venituri scăzute", declară 
Virginia Knauer, consilieră a pre
ședintelui in problemele de consum. 
..NEW YORK TIMES" apreciază că o 
astfel de politică „va escalada pre
siunile inflaționiste și va afecta atit 
interesele americanului de rind cit 
și cele naționale. Ultimele evoluții 
ale prețului oțelului sînt dovezi con
cludente pentru modul cum acționea
ză mecanismul cotelor restrictive a- 
supra economiei. Prețurile, acestui 
produs erau relativ stabile înainte de 
inaugurarea, în ianuarie 1969, a co
telor „voluntare" la importul oțelu
lui. De atunci, în numai un an șl 
jumătate, prețurile oțelului au cres
cut cu aproape 20 la sută". Același 
fenomen se așteaptă a se petrece și 
în cazul altor produse. După cum 
arată experții, punîndu-și produsele 
într-o situație avantajoasă pe piața 
internă, unde competitivitatea va fi 
aproape anihilată prin impunerea 
cotelor obligatorii, trusturile vor pu
tea spori, după bunul lor plac, pre
țurile acestora, alimentând astfel cu
rentul inflaționist și reducînd puterea 
de cumpărare ‘a consumatorului.

Numeroși economiști, politicieni șl 
afaceriști americani consideră drept 
paradoxal faptul că protecționiștii in
sistă asupra adoptării unor astfel de 
măsuri, tocmai în acest an. cînd ex
porturile Statelor Unite au atins cel 
mai mare nivel din ultimii ani„ de
pășind cu mult importurile, și cînd 
totalul importurilor de produse tex
tile străine, spre exemplu, reprezintă 
doar 4 la sută din cantitatea de texti
le aflată pe piața americană.

Tabăra congresmenilor adopți al 
liberalizării consideră că indiferent de 
natura avantajelor temporare ce le 
vor obține unele „interese speciale" 
prin galopanta escaladare a protec- 
ționismului, acestea vor fi suprimate 
de „războiul comercial", care ame
nință să izbucnească ca urmare a 
pericolului adoptării unei politici 
contrare intereselor naționale.
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