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RAPORTURILE DINTRE PE OLT AII ÎNCEPUI
TREBUIE ADUSE IN CADRUL

PREVEDERILOR LEGALE!
Criterlul care a stat la baza grupă

rii Întreprinderilor în Centrala indus
trială de medicamente șl colorant! din 
Capitală a fost similitudinea procese
lor tehnologice și a activităților 
anexe. Centrala are ca obiect activi
tatea de cercetare și de fabricare a 
medicamentelor, ooloranților, biosti- 
mulatorilor, reactivilor, produselor 
fitofarmaceutice, precum și a altor 
produse chimice. In noua for
mulă organizatorică au fost ex
plorate noi posibilități și apli
cate soluții originale de perfecționare 
continuă a structurii centralei și a în
treprinderii cu gestiune economică 
internă pe care este grefată — Uzina 
de medicamente din București. Tot
odată, s-a acționat pentru preluarea 
în diferite etape de către centrală a 
unor atribuții și răspunderi, ca și pen
tru delimitarea strictă a responsabili
tăților la toate nivelurile ierarhice ; 
această acțiune se va încheia în tri
mestrul IV a.c. Consiliul de adminis
trație al centralei a căutat să stăpî- 
nească cît mai bine unde dintre ele
mentele esențiale ale desfășurării pro
ducției în întreprinderile componente. 
Membrii săi, compartimentele tehnice 
și funcționale ale centralei au parti
cipat efectiv, alături de colectivele 
din unități, la stabilirea capacităților 
de producție, la determinarea și coor
donarea planurilor de cooperare pen
tru aprovizionarea cu unde materii 
prime între întreprinderile subordo
nate, la repartizarea forței de muncă 
pe baza normelor de muncă funda
mentate științific, la activizarea ba
lanței de import-export șl la identifi
carea unor noi posibilități pentru va
lorificarea mai intensă a materiilor 
prime utilizate In producție.

Este evidentă azi diferența dintre 
activitatea fostei direcții generale a 
industriei de medicamente, care, In 
coordonarea activității unităților sub
ordonate, în fundamentarea planurilor 
acestora, In exercitarea controlului, 
dispunea de un număr mal restrîns de 
pîrghii și elemente în comparație cu 
centrala. Aceasta din urmă are un 
aparat organizat și închegat pe com
partimente, ceea ce asigură adincirea, 
soluționarea la un nivel superior a 
problemelor curente și de perspectivă, 
corespunzător sarcinilor care ii revin 
din planul de stat. Cind spun aceasta 
mă gîndesc la faptul că structurarea 
planului de producție pe fabrici și pe 
sortimente este mai aproape de cerin
țele beneficiarilor. Și iată cum. Răs- 
■punzînd și ocupîndu-ne direct de or
ganizarea și conducerea producției, 
sîntem nemijlocit interesați de desfa
cerea produselor. De aoeea, am în
ființat serviciul de studiere a pieței, 
care efectuează analize în comun cu 
beneficiarii — prin deplasări în uni
tățile medlco-sanitare, prin partici
parea la consfătuiri etc. — și participă 
la prospectarea posibilităților de ex
port Împreună cu specialiști din ca
drul întreprinderii „Chimimport" și 
din Ministerul Industriei Chimice. în 
afară de aceasta, noi am promovat și 
o altă formă de colaborare cu bene
ficiarii principali din Ministerul Să
nătății, Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și Ministerul Industriei 
Ușoare. Aceste ministere au delegați 
permanent! în consiliul de adminis
trație al centralei noastre, în această 
calitate ei participînd la elaborarea 
mai judicioasă și fundamentarea pro
gramului de producție.

Implicit, avînd m’ai mari posibilități 
de stabilire și de stăpînire a planului 
de producție, centrala își poate crea

Ing. Filip BUCUR 
director general ol Centralei 

industriale de medicamente 
și coloranți din Capitală

relații mal statornice cu furnizorii de 
materii prime și materiale. Sîntem 
în măsură să încheiem protocoale de 
lungă durată pentru aprovizionarea 
de pe piața externă. Am putea, de 
asemenea, să încheiem contracte pe 
o perioadă mai îndelungată cu furni
zorii interni, dar inițiativele noastre 
trebuie încă să capete girul unor or
gane economice centrale. în această 
privință, credem că va trebui să se 
acorde centralei toate competențele 
precizate în statut in domeniul apro
vizionării tehnico-materiale. Dar în 
legătură cu aceasta vom reveni.

DISCUTÎND PROBLEME
ALE ACTIVITĂȚII CENTRA 

LELOR INDUSTRIALE

integrală de către aceasta atît a atri
buțiilor în domeniul importului și 
exportului, cît și a unor baze și de
pozite care in prezent aparțin direc
ției generale de aprovizionare și des
facere.
'Pentru că am abordat tema organi

zării fluxului de comunicări și infor
mații trebuie să precizez că o pro
blemă deosebită ridică volumul 
formularisticii în relațiile dintre 
unități și centrală, dintre aceasta și 
minister A devenit de-a dreptul su
focant ritmul în care se succed unele 
ordine, instrucțiuni, circulare de la 
minister, care impun elaborarea de 
planuri de măsuri, transmiterea a tot 
felul de situații. Cel mai mult însă 
ne deranjează faptul că, în afara si
tuațiilor statistice aprobate, centralei 
i se solicită de către diferite foruri 
din minister și din alte organe eco
nomice centrale situații decadale ale 
îndeplinirii planului de producție, de 
investiții, export, preliminări ale 
realizării indicatorilor de plan la .di
ferite date sau întocmirea de tabele 
anexe suplimentare la unele rapor
tări trimestriale (la bilanțul trimes
trial, de pildă, se cer 19 asemenea 
tabele pentru explicarea detaliată a 
cauzelor nerealizărilor, depășirilor 
etc.). De multe ori, prin faptul că 
centralei i se cer date pe care nu le 
deține (posturi ocupate, 
unități naturale pentru 
mente șia.), acestea sînt 
treprinderiloY, ceea ce 
și serviciile funcționale ......

Una din cauzele pentru care este 
nevoie de un volum mare de adrese 
și situații este aceea că activitatea de 
evidențiere, de urmărire sau de va-

producție în 
unftle sorti- 

sr> licitate in- 
supraîncarcă 
ale acestora.

IERI, IN ÎNTREAGA ȚARA,
S-A MUNCIT CU SPOR 

LA STRlNSUL RECOLTEI
Șl LA iNSĂMlNȚARI

Ieri, „Ziua recoltei" a fost sărbătorită, de Ia un capăt la altul al țării, prin 
muncă. Țăranii cooperatori, muncitorii din fermele de stat, mecanizatorii au 
holărit ca și în cursul zilei de duminică să continue munca pe cimp la strîn- 
sul recoltelor, pregătirea terenului și semănat. Lor li s-au alăturat mii de 
orășeni — elevi, studenți, muncitori, funcționari etc. A fost cel mai po
trivit fel de a cinsti această zi, deoarece mai este de executat un marc vo
lum de lucrări. Or, toate acestea cer ca fiecare zi, fiecare oră să fie folosite 
din plin pentru ca recoltatul culturilor tirzii și semănatul cerealelor de toamnă 
să fie încheiate la timp.

De peste tot ne-au sosit vești care arată că în această zl s-a lucrat 
Intens la cimp, înscriindu-se noi realizări in desfășurarea 
de sezon. Spicuim din relatările corespondenților noștri.

lucrărilor agricole

GALATI au trecut la ln- 
grîu. Deși ploua, 

Ște-

Avantajele constituirii centralei 
noastre sint certe. înseamnă oare 
aceasta că s-au fructificat pe deplin 
posibilitățile pe care le oferă actuala 
organizare a producției de medica
mente și coloranți ? După cum s-a 
mai arătat in articolele publicate în 
„Scinteia", semnate de cadre cu 
funcții de răspundere în noile orga
nisme economice, întreaga activitate 
a centralelor s-ar putea desfășura în 
condiții îmbunătățite dacă li s-ar 
acorda nu numai pe hîrtie, dar și in 
realitate, o serie din drepturile pre
văzute in statutul-cadru apro
bat prin lege. Or, la ora ac
tuală, probleme ca reducerea nu
mărului de indicatori de plan, efec
tuarea unor modificări în distri
buția sarcinilor ce revin întreprin
derilor componente (cu respectarea 
nivelurilor trimestriale și anuale sta
bilite pe ansamblul centralei), ini
țierea unor tratative directe, nemij
locite cu furnizorii și beneficiarii in 
relațiile de import și export, apro
barea regulamentului de organizare 
și funcționare a centralei și între
prinderilor, ca și gradarea secțiilor 
productive nu se pot rezolva decît cu 
avizul forului imediat superior, res
pectiv al ministerului.

îngrădită astfel in exercitarea uno
ra din atribuțiile statutare, centrala 
resimte efectele negative ale lipsei 
de operativitate în rezolvarea anumi
tor situații ce apar pe parcurs, ale 
blocării unor salariați pentru satis
facerea volumului mare de corespon
dență.. Cu alte cuvinte, persistă o 
anumită tutelare măruntă, căreia nu 
îi găsim justificare și pe care condu
cerea partidului a combătut-o in re
petate rînduri. Un prim pas în elimi
narea acestor deficiențe l-ar con
stitui, după părerea noastră, descen
tralizarea funcției comerciale de la 
minister la centrală, prin preluarea

(Continuare In pag. a II-a)

RIMNICU VILCEA (corespon
dentul „Scînteii"). — Ca urmare 
a Directivelor Congresului al 
X-lea al partidului cu privire 
la valorificarea resurselor ener
getic® ale rlurilor interioare, zii 
lele acestea au Început lucrări
le la primele trei centrale hi
droelectrice de pe Olt i cele de 
la Rimnicu Vîlcea, de la Go
vora și de la Dăești. Cu o pu
tere instalată de 28 MW și o 
producție de energie electrică de 
376 milioane kWh, noile hidro
centrale fac parte din cascada 
celor 22 de centrale hidroelectri
ce prevăzute a se amenaja in 
sectorul mijlociu șl inferior al 
Oltului. Puterea totală Instalată 
va ajunge la 1 000 MW. Așa cum 
ne spunea inginerul Ion Men- 
gher, șeful șantierului Olt al 
Grupului de șantiere - construcții 
și amenajări hidroelectrice Ar
geș — Olt, în cursul acestei luni 
au fost începute lucrările de or
ganizare, urmind ca in cel 
mai scurt timp să se treacă 
la executarea batardoului de de
viere faza I. Tot in luna octom
brie se vor începe lucrările de 
organizare tehnologică la depozi
tul de materiale, atelierul me
canic, stația de sortare și fabri
ca de betoane. Prin amenajarea 
hidrocentralelor Rimnicu Vilcea, 
Govora și Dăești. care vor fi date 
succesiv in funcțiune in anii 1973, 
1974 și 1975, va putea fi folosit 
pentru irigări un volum de cir
ca 16 milioane mc apă din lacu
rile de acumulare, se va asigu
ra un. debit Ide apă suplimentar 
ponlru combinatvl chimie de cir
ca 8—7 mc pe srehnaă și he vor 
crea, totodată, condiții pentru 
apărarea.zonelor limitrofe împo
triva viiturilor pe o distanță de 
circa 20 kilometri.

La Pechea ca șl la Suceveni, la 
Schela ca și la Băleni, la Cuca, Tu
dor Vladimirescu — pretutindeni 
cooperatorii au lucrat ieri, cu spor la 
recoltatul porumbului.

Se apreciază că, in această zi, a fost 
strinsă recolta de pe aproape 650 de 
hectare. Au lucrat și mecanizatorii la 
arat șl pregătirea terenului, iar în 
nordul județului la semănat

Realizările zilei de ieri, a- 
dăugate la rezultatele obținu
te pînă acum, totalizează 
județ peste 33 000 hectare 
pe care s-a strîns recolta 
porumb din cele 81 000 ha 
cupate cu această cultură 
cooperativele agricole. 
I.A.S. a-au recoltat 10 000
cu porumb din cele 13 500. 
Suprafețele insămînțate 
griu reprezintă 54 
plan.

La Galați, numeroase 
agricole și întreprinderi 
stat au pus în vînzare — la tîrgul 
anual de toamnă —‘ mari cantități de 
legume, fructe și alte produse, dind 
posibilitate gospodinelor să-și com
pleteze cămările pentru iarnă.

Stelian SAVIN

puncte. Duminică 
sămințatul lor cu 
mecanizatorii Victor Turcu, 
fan Preda, Ilie Lăcătușu și Remus 
Rădoi au lucrat fără întrerupere.

N. TUICU

SUCEAVA
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DOLJ
De sîmbătă de la prinz pînă dumi

nică dimineața pe ogoarele Doljului 
o ploaie măruntă de toamnă a făcut 
ca pămîntul uscat, însetat de apă, să 
capete puțină umezeală, atît de nece
sară executării în condiții bune a in- 
sămînțătilor de toamnă. Țăranii coo
peratori, mecanizatorii, specialiștii 
din agricultură nu și-au îngăduit nici 
o clipă de răgaz. Au muncit cu toate 
forțele la recoltatul porumbului și 
altor culturi țîrzii, la pregătirea tere
nului și însămințațul. păioaselor. 
La cooperativa agricolă din Giu- 
bcga, mai bine de 400 de coope
ratori au recoltat porumbul. Pe 
tarlalele de la punctele „Pădure" 
și „Zăcătoare", mecanizatorii din 
secția Vîrtop de la I.M.A. Plopșor, 
condusă de Aurel Tamburu, au ter
minat sîmbătă de pregătit terenul 
pe cele 118 ha aflate aceste

In timp ce In noua piață a orașului 
Suceava, inaugurată ieri, „Ziua recol
tei" era marcată de o aprovizionare a- 
bundentă a populației cu legume și 
fructe, pe tarlalele multor coopera
tive agricole din județ — Moara, 
Reuseni, Adîncata, Dumbrăveni, Sal
cia, Plopeni ș.a. — numeroase utilaje 
lucrau la eliberarea terenului și la 
transportul recoltei din cimp. La bri
gada a 6-a de la cooperativa agricolă 
din Roseni 40 de atelaje transportau 
porumbul siloz pentru liberarea tere
nului în vederea însămînțării griu
lui. Pe o altă tarla 5 camioane tran
sportau sfeclă la Fabrica de zahăr 
Bucecea. Ieri, la cooperativa agrico
lă din Adîncata, cu ajutorul a 6 ca
mioane, cooperatorii au dus la baza 
de recepție de la Ițcani încă 60 tone 
cartofi. Asemenea celor din Adînca
ta au muncit și cooperatorii din Sim- 
nicea, care au însămînțat pînă în 
prezent peste 80 la sută din supra
fața destinată culturii griului. Cu a- 
ceeași însuflețire s-a muncit ieri și 
în alte unități agricole din județ. In 
cursul zilei de ieri, numai la trans
portul cartofilor și sfeclei de zahăr 
au fost angrenate peste 300 autoca
mioane puse la dispoziție de autoba
zele din județ și 177 remorci, autoca
mioane, microbuze asigurate de uni
tățile economice orășenești. Aceasta a 
permis ca numai într-o singură zi să 
se transporte Ia bazele de recepție 
circa 500 tone cartofi.

In județul Suceava, pină 
ieri s-a însămînțat griul pe 
circa 60 Ia sută din suprafa
ța planificată, iar cartofii au 
fost strinși de pe mai mult 
de jumătate din cele 20 753 
hectare ocupate cu această 
cultură.

lor agricole și Întreprinderilor agr!» 
cole de stat s-a lucrat In special la 
transportul produselor in bazele de 
recepție, la eliberarea terenului pen
tru însămînțarea culturilor de toam
nă, la efectuarea arăturilor adinei. 
Un prim popas la I.A.S. Leorda. 
Aici au fost arate ieri 60 de hecta
re, iar 100 tone de cartofi au fost 
sortați și transportați. De la I.A.S. 
Albești s-au transportat în baza de 
recepție 20 tone porumb. Aceeași ac
tivitate spornică s-a desfășurat și în 
alte cooperative. De la Răchiți, peste 
50 de cooperatori și mecanizatori au 
transportat la Fabrica de zahăr din 
Bucecea 80 tone de sfeclă. Mari can
tități de produse s-au transportat și 
din cooperativele agricole din Oră
șeni, Vlădeni, Roma și altele.

Bazele de recepție și de pre
luare din județ au primit ieri 
circa 400 tone cartofi, 3 000 
tone floarea-soarelui, porumb, 
soia, fasole, 2 000 tone sfeclă 
de zahăr și altele.

N. ZAMFIRESCU

OLT
Și țăranii cooperatori, mecaniza

torii, specialiștii din cooperativele a- 
gricole ale județului Olt au lucrat 
ieri cu mult spor. „Datorită condi
țiilor climatice din acest an, care au 
determinat întîrzlerea multora din lu
crări, — ne spunea ieri tovarășul 
Constantin Popescu, secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R. — 
oamenii muncii de la sate și-au ma
nifestat dorința de a sărbători „Ziua 
recoltei" prini muncă, pentru urgenta
rea încheierii lucrărilor agricole care 
nu suferă amînare. în sprijinul uni
tăților agricole au fost trimise din 
întreprinderile din orașele județului 
circa 150 mașini, care au ajutat la 
transportul porumbului' direct din 
cimp la bazele de recepție".

De-a lungul unei singure zi, 
duminică 4 octombrie, în tot 
județul Olt s-a recoltat po
rumbul de pe 1 000 ha, floarea- 
soarelui de pe 70 ha, sfeclă 
de zahăr de pe 60 ha, s-au 
făcut arături pe 1000 ha și 
s-au pregătit pentru semănat 
3 000 ha.

Aurel PAPAD1UC

Ion MANEA

BOTOȘANI

★
Ieri, cu prilejul „Zilei recoltei", 

după ore de muncă harnică pa 
cimp, membrii unor cooperative a- 
grioole au sărbătorit 20 de ani de ac
tivitate. Cu acest prilej au fost tre
cute în revistă rezultatele obținute 
ca urmare a practicării unei agricul
turi moderne, capabile să asigure ob
ținerea unor producții mari care să 
contribuie la buna aprovizionare a 
populației, la creșterea veniturilor 
cooperatorilor. De asemenea, a fost 
reliefat puternicul sprijin acordat de 
stat în tractoare, mașini agricole, se
mințe, credite pe termen lung. Toate 
acestea au permis ca averea obșteas
că să crească de la an la an, să se 
obțină rezultate tot mai bune în în
tărirea economică și organizatorică a 
cooperativelor agricole respective.

Ieri, majoritatea țăranilor coope
ratori, a mecanizatorilor, a lucrăto
rilor din I.A.S. s-au aflat la locurile 
de muncă pentru a recupera pe cit 
posibil răminerea in urmă determi
nată de ploile abundente din ultime
le zile. In majoritatea cooperative-

Cu sprijinul mecanizatorilor, cooperatorii din comuna Grindu, județul lalomija, ou semănat ieri mari suprafețe 
cu cereale de toamnă Foto : M. Andreescu

De-ale omeniei
Cel care mi-a povestit întîmplările de mai jos călă

torește mult prin țară, cu autocamionul, fiind un fel 
de delegat însoțitor al mașinii trimise astăzi într-o di
recție, mîine — într-alta, după materii prime de ma
ximă urgență pentru întreprinderea unde-i angajat. 
Discuția a pornit de la faptul că îndeletnicirea sa, la 
prima vedere oarecare, cere — ca toate îndeletnicirile
— și un „dram de suflet". Drept exemplu : într-una 
din zilele trecute, lui și altora ca el, abia întorși de 
pe un drum lung, cei de la 
uzină le-au cerut să plece 
imediat după materiale în altă 
parte.

Zis și făcut. Oamenii s-au 
suit în mașini și au pornit 
din nou la drum. Au ajuns la 
destinație, la întreprindere, pe . .
fonîndu-i-se acasă directorului acelei întreprinderi, au 
aflat că nu pot obține nimic, nici un material pină a 
doua zi de dimineață, magazionerul fiind plecat. Au ră
mas, cum se cuvenea, pe loc. De dormit, insă, n-aveau 
unde. Cineva le-a atras atenția că există o cameră de 
oaspeți chiar lîngă poarta întreprinderii furnizoare. Dar 
aici au început discuțiile „de principiu": pot fi conside
rați șoferii, însoțitorii lor. ca niște veritabili oaspeți ? 
Doar nu-s inspectori, controlori, delegați ai ministerului
— pentru care întreprinderea rezervase respectivele 
locuri în exclusivitate. Ce importanță are că sînt oa
meni de ispravă, care n-au pregetat să-și slujească 
uzina, pentru ca producția acesteia să nu sufere T Pe 
scurt: cerîndu-i-se directorului aprobarea, refuzul a 
fost categoric. Camera, cu cinci paturi, a rămas peste 
noapte goală, iar șase oameni, sosiți cu acte în regulă, 
In interes de serviciu, și în plus „beneficiari", adică

oameni cu care întreprinderea „gazdă" are in--------  „ ----  ----- r — -------- fond 
raporturi de colaborare, au dormit care' pe unde a apu
cat, fie în cabină, dîrdîind de frig, fie — ca acela 
care-mi relata întîmplarea — sus, în autocamion, in 
paie.

De fapt, omul nu-mi povestise ca să se plîngă, era de
prins cu „tăvăleala", ci simțea nevoia să facă o com
parație : tot el, trimis 
Acolo, directorul, după

PICĂTURA DE CERNEALĂ

la ora șapte seara. Tele-

după marfă la o altă fabrică, 
ce s-a terminat încărcarea ma

șinilor, l-a luat pe delegat 
prin întreprindere, să-i arate 
la iuțeală ce se face și cum 
se face ; apoi, pentru că era 
tirziu, i-a însoțit, pe el și pe 
colegii lui, pină la blocul in 
care locuia și i-a culcat cum 

se cuvine, într-o cameră de... oaspeți. Gestul său, în 
afara faptului că le-a creat lor condiții bune pentru că
lătoria de a doua zi („detaliu" demn de a fi luat în 
seamă), l-a uns pe suflet pe cel care-mi povestea : 
„Dacă m-ar fi pus, atunci, să-i mut din loc, cu umă
rul, o magazie plină, cred că aș fi fost in stsjre". Atît 
de mult i-a plăcut felul de a fi al directorului, ome
nia autentică, firească.

Ambele fapte sînt „diverse". Dacă vreți, mărunte, 
pierdute in anonimatul vieții cotidiene. Poate nici cel 
ce mi le-a povestit nu le-ar fi acordat o atentie spe
cială dacă undeva, dincolo de ^pisodul faptic lăsat In 
urmă, n-ar stărui felul de a înțelege concret spiritul to
vărășesc, omenia, chiar în împrejurări neprevăzute de 
instrucțiuni și regulamente. Spiritul tovărășesc — sau 
omenia simplă, omenia directă, fără meapdre inutile, 
omenia — dacă o pot numi așa — umană.

Mihai STOIAN

SPORT
• A VI-A ETAPA ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL • NOU
TĂȚI ÎN EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTUL ȘCOLAR 

• ALTE ȘTIRI DIN ȚARA Șl DE PESTE HOTARE 

(în pag. a lll-a)

La sfirșitul deceniului 1961—1970, 
care — pe baza unei hotăriri a 
O.N.IT. — a fost consacrat ca „De
ceniul Națiunilor Unite pentru Dez
voltare", examinarea rezultatelor și 
investigarea perspectivelor economiei 
acestui mare grup de state pe care-1 
constituie țările în curs de dezvoltare 
nu poate lăsa pe nimeni indiferent. 
Și aceasta nu numai pentru că 
astăzi se publică în întreaga lume 
poate mai multe articole și cărți 
pe tema necesității lichidării rămî-x 
nerii in urmă economice a acestor țări" 
decît despre orice alt domeniu al eco
nomiei mondiale, ci în primul rînd 
pentru faptul că întreaga comunitate 
a lumii contemporane a devenit con
știentă de imensele implicații poli
tice internaționale ale persistenței 
îngrijorătoare a subdezvoltării. Ex
presie a intereselor tuturor țărilor 
în lichidarea înapoierii economice, 
activitatea Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD), a Consiliului UNCTAD 
sînt examinate de Organizația Națiu
nilor Unite și în sesiunea din toam
na aceasta, problema subdezvoltării 
înscriindu-se în plină actuajitate,

dată fiind apropierea debutului celui 
de-al doilea „Deceniu pentru Dez
voltare".

Trecîndu-se cu acest prilej în re
vistă situația actuală, se sondează di
recțiile acțiunilor viitoare, astfel in
cit în următorii zece ani să nu fie 
reeditată evoluția generatoare de 
adinei deziluzii pe care , „lumea a 
treia" a înregistrat-o în perioada 
anterioară. Intr-adevăr, toți spe
cialiștii, fie că exprimă punctul 
de vedere al țărilor dezvoltate sau 
al celor în curs de dezvoltare, sînt 
unanimi în a considera că decalajele 
dintre aceste două grupuri de țări 
s-au adincit și mai mult în ultimul 
deceniu.

E adevărat că unele țări în dezvol
tare au înregistrat succese semnifica
tive în lichidarea înapoierii lor eco
nomice. Totodată, trebuie ținut sea
ma că obținerea independenței politi
ce nu a dus întotdeauna la obținerea 
unei reale independențe economice 
pentru toate țările în curs de 
dezvoltare. Pozițiile dominante ale 
monopolurilor străine s-au menținut 
în multe cazuri, influențînd întreaga 
evoluție a economiei. De aceea, par
tea țărilor în curs 
producția mondială 
gricolă nu a sporit, 
scadă.

Statisticile atestă 
ușurări ale fluxurilor internaționale 
de mărfuri (care au avut loc în ulti
mii ani) nu au putut contribui la 
îmbunătățirea pozițiilor țărilor în 
curs de dezvoltare în comerțul mon
dial. Or, domeniul comerțului exte
rior — prin importanța și rolul.pe 
care-1 joacă în viața economică a 
țărilor în cuns de dezvoltare — con
centrează într-o expresie deosebit 
de sintetică evoluția economiei lor. 
Totalul exporturilor țărilor în cura 
de dezvoltare, după estimările pu
blicate recent, a atins în 1969 suma 
de 42,6 miliarde dolari față de 35,9 
miliarde în 1965 și 18,3 miliarde in 
1950. La prima vedere — o evoluție 
simțitor ascendentă. Dar, în aceeași 
fx.'rioadă, exporturile țărilor capita
liste dezvoltate au crescut de la 37,8

de dezvoltare în 
industrială și a- 
ci a continuat să

că nici puținele

Dr. N. S. STANESCU

6 000 de elevi bucureșteni aliniaji la startul întrecerilor prilejuite de deschiderea festivă a anului sportiv școlar (Continuare in pag. a IV-a)
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CARNET PLASTIC 

Tapiserii franceze 
contemporane

Barierele existente odinioară In
tre sculptură, pictură de șevalet sau 
pictură murală, tapiserie ori cera
mică au devenit treptat inexistente. 
Ce este Picasso ? Piotor, grafician, 
sculptor sau ceramist ? Tipul de „ar
tist total" corespunde întrUtotul e- 
pocif noastre. „Tapiserii, desene, ta
blouri, cărți, sculpturi, planuri de 
orașe, nu sint în ce mă privește per
sonal — spunea Le Cdrbusier — decît 
una și aceeași manifestare simulată 
în sinul unei noi societăți".

Actuala expoziție de tapiserie fran
ceză contemporană, deschisă la Sala 
Dalles, prin lucrările pe care le pre
zintă, exemplifică din plin această 
idee. Căci la crearea acestui „poem 
ai secolului XX", care este tapiseria, 
au contribuit în egală măsură sculp
tori (Adam, Arp. Giglioli, Stahly...) 
pictori (Lăger, Grommaire, Sou- 
lages...), artiști decoratori (Lurțat, 
Le Doux, Wogenski), conștiința per
sonalității artistice a acționat în per
fectă concordanță cu cea a spiritului 
colectivității — avind astfel rezonanțe 
mult mai profunde și mai largi — de
corarea Palatului de Justiție din Lille, 
acest „ansamblu unic și curajos, care 
va marca tendința actuală de a uni 
și a lega datele arhitecturii cu cele 
ale picturii și sculpturii" (Raoul 
Ubac), se datorește atit pictorilor 
Prassinos, Beaudin. Ubac cît și sculp
torului Giglioli sau artistului tapisier 
Tourbere. La fel noua Facultate de 
științe din Paris.

Ne putem explica astfel de ce, cu 
excepția cîtorva piese, majoritatea 
tapiseriilor și cartoanelor expuse la 
Dalles sint opera unor creatori din 
alte branșe. Cu părere de rău am 
constatat că numele lui Jean Lurțat, 
părintele tapiseriei moderne, sau ăl 
renumitului său elev Jean Picard Le 
Doux, nu figurează in catalog. în 
rest, fie că ne referim la Mario 
Prassinos, cu o bogată activitate în 
domeniul artei țesutului, fie la Sou- 
lages, Wogenski, Stahly, Wera Sze- 
kely, Lagrange, Gischia, Le Corbu
sier, Leger, Marez, Darley, Beaudin, 
Arp, sau Adam — găsim exprimată 
în formule inedite aceeași idee înalt 
umanitaristă de reintegrare a artis
tului în societate. „Culoarea este esen
țială și nu se poate trăi fără ea", 
spunea Leger. Intr-adevăr, culoarea 
vie, culoarea părtașă la bucuriile și 
suferințele omului, culoarea lumină, 
culoarea spațiu, inundă sălile expo
ziției. Aceste „edificii construite cu 
ajutorul liniilor, al planurilor, al for
melor și culorilor" ne apar trans
puse în cele mai diverse tehnici (ta
piserie încrustată, asamblată, apli
cată, tapiserie cu acul sau clasica ta
piserie de Aubusson. Beauvais etc.).

Privite in ansamblu, ele ,.poț;‘ fi 
considerate drept reușite în marea 
acțiune întreprinsă pentru modela
rea spațiului uman.

Artizanat 
și artă populară 

din India
Expoziția de artizanat și artă 

populară din India, deschisă în sala 
Ateneului român, ne oferă, sub 
cele mai diferite aspecte (păpuși, bi
juterii, măști, jucării, țesături) posi
bilitatea de a surprinde dimensiunile 
geniului hindus, hrănit de-a lungul 
secolelor și mileniilor de necesitatea 
mereu proaspătă, nestăvilită, de a da 
viață materiei.

Fie că ne oprim la picturile popu
lare din Orissa, la păpușile din Ra
jasthan, la măștile de dans din Pa- 
ryankall, la sariurile de mătase, la 
jucăriile de lemn din Bihar, la îm
pletiturile din iarbă Sikki sau la co
lierele, brățările, cerceii și cordoa
nele din Madhya Pradeș, Gujarat, 
Madras etc... etc., ne dăm seama cu 
ușurință că omul este prezent in toate 
— în circuitul perpetuu al vieții — 
micul infinit și marele infinit întîlnin- 
du-.se în toate formele artei. Există 
în toate o lege a ritmului. Nimic nu 
este în plus — orice amănunt își cere 
justificarea în raport cu întregul.

Se simt, desigur, unele diferențe 
între arta din regiunile nordice și 
cea din regiunile sudice. Dragostea 
excesivă pentru ornament este speci
fică sudului (Ahmedabad, Jaipur, 
Kașmir, Tangore, Bihar). In bazinul 
Gangelui (nord) — în ciuda aceleiași 
bogății ornamentale, există un echi
libru și o imitate abstractă, un plus 
de sobrietate.

Expoziția ne prezintă creații de 
dată recentă. Comparindu-le cu ves
tigiile din timpuri imemoriale, ele 
nu par sensibil schimbate.

întreaga artă ne apare ca o imen
să condensare în timp și spațiu — 
ca o simfonie închinată omului și na
turii.

Ruxandra NĂDEJDE

PREZENTE ROMÂNEȘTI* 1

Teatrul „Ion Creangă" 
în Italia și Iugoslavia
Teatrul „Ion Creangă" a întreprins 

un prestigios turneu, pe drumurile 
Italiei și Iugoslaviei cu binecunoscu
tul, la noi, spectacol cu piesa „Coco- 
șelul neascultător" de Ion Lucian. 
Intr-o modalitate originală, străve
chea și mereu actuala idee a tăriei 
colective a luptei dintre bine și rău, 
dintre muncă și parazitism — înfă
țișată didactic, firește, dar în limitele 
artei — stă la baia piesei. Dar nu a- 
naliza piesei ne preocupă acum. Pusă 
în scenă de autor, piesa propune, în 
două variante, greșeala și repetarea 
greșelei de către un cocoșel care, din 
trufie, se abate de la legile vieții în 
colectiv. E de remarcat armonia pe 
care o creează textul, regia, interpre
tarea, scenografia, muzica plus acele 
amănunte pe care le rezolvă corpul 
tehnic de muncitori, imperceptibile 
cind sint bine făcute, dar atît de 
stridente cind ies din unitatea sce
nică. Concepută ca un dialog perma
nent și vivant cu copiii-spectatori, 
piesa creează în sală un al doilea 
spectacol, cuceritor prin sinceritatea 
cu care cei mici judecă ideile morale 
de valabilitate universală. în Bucu
rești, la Roma, Milano, Torino sau 
Sibenik am întîlnit copii la fel de re
ceptivi la ideea de dreptate și cinste, 
la fel de indignați în fața rapacității 
și minciunii.

Jucînd în limba italiană și apoi, 
parțial, în croată, după ce jucaseră 
în bulgară, și vor juca, toamna a- 
ceasta, în germană (prin orașele R.D. 
Germane), actorii au găsit resursele 
de a nu renunța la nuanțele inter
pretării. Mă gîndesc la Luluca Bălă- 
lău în rolul titular, la Ion Lucian 
(Ursulețul), Gh. Gimă (în rolul Buf
niței), Mișu Andreiescu (Motanul), 
Ion Gh. Arcudeanu (Vulpea), Victor 
Radovici (Lupul) și Grigore Pogonat 
(Corbul), cvintetul iepurașilor și toți 
ceilalți la un loc. Entuziasmul spec
tatorilor față de spectacol (filmat, de 
altfel, de televiziunile din Roma și 
Zagreb) a fost comparat, într-o ga-' 
zetă italiană, cu frenezia din stadio-

nul de la Guadalajara. în „Slobodna 
Dalmacia" se scria despre același 
spectacol : „Apariția teatrului din 
București reprezintă un eveniment de 
sine stătător. Cu spectacolul „Cocoșe- 
lul neascultător", artiștii români, cu 
o ultramodernă expresie scenică, au 
cucerit publicul care a stabilit atit de 
repede foarte necesarul contact cu 
scena" iar In „Vjenic", un alt ziar 
iugoslav, elogiile adresate teatrului 
erau precedate de titlul edificator : 
„Laude artiștilor din București". A- 
celeași aprecieri elogioase au apărut 
și în presa italiană, în „II Message- 
ro", „II Tempo", în „L’Osservatore 
romano". în ultimul ziar se scrie : 
„Un spectacol atît de exemplar și atit 
de neobișnuit incit, chiar și cel avizați 
sau, mai bine zis, preocupați numai 
de probleme cinematografice au fost 
surprinși și constrînși să recunoască 
că un asemenea teatru este cel mai 
viu și intr-adevăr, spectacol prin ex
celență (...) înainte de toate trebuie 
să spunem că acest spectacol a fost 
cea mai fericită și adecvată repre
zentație din toate cele prezentate la 
Festivalurile de proză ale Bienalei 
venețiene, secția de copil și tineret, 
de Ia 1963 încoace".

Dovadă că arta adevărată triumfă.

Al. ANDRIȚOIU

Al doilea festival 
de poezie 

„Mihail Eminescu“
IAȘI (corespondentul „Scinteii"). — 

Duminică dimineață a început la 
Iași cel de-al doilea festival de poe
zie „Mihail Eminescu", programat a 
se desfășura între 4—9 octombrie, în 
organizarea Comitetului județean de 
cultură și artă și asociației scriitorilor 
ieșeni. La festivitatea de deschidere 
care a avut loc la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" au luat parte, 
rostind cuvîntări de salut, tovarășii 
Miu Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, și Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de stat pentru cul
tură și artă. Despre importanța fes
tivalului oe se desfășoară sub aureola 
Luceafărului poeziei românești a vor
bit conf. univ. Alexandru Husar, pre
ședintele Comitetului județean pentru 
cultură și artă, secretarul Asociației 
scriitorilor din Iași

EXPOZIȚII
• „CERAMICA POPULARA RO

MÂNEASCA", se intitulează expozi
ția recent organizată de Muzeul sa
tului la sediul său (Șoseaua Kiseleff 
nr. 28—30).

• Rămîn deschise și în această săp- 
tămînă expozițiile :

— Augustin Costinescu — pictură 
— sala Kalinderu.

— Neagu Georgescu — afișe — Ga
leriile de artă „Amfora" (str. Mihai 
Vodă nr. 2).

— Ionela Manolescu — artă deco
rativă — Ateneul tineretului (Aleea 
Alexandru).

— Vigh Istvan — grafică și sculp
tură — la sediul Casei de cultură 
Petofi Șandor (str. Zalomit nr. 6).

Marele premiu, lui Pascal Bentoiu 
pentru opera „Hamlet"

Marele premiu al Concursului in
ternațional de operă „Guido Valca- 
renghi“-Milano, al cărui președinte 
de onoare a fost Herbert von Kara-

jan, a fost atribuit compozitorului ro
mân Pascal Bentoiu pentru opera 
„Hamlet".

„Tezaur prahovean11
Incepînd de duminică 4 oc

tombrie, județul Prahova 
găzduiește 6 amplă și bogată 
manifestare culturală organiza
tă de Comitetul județean pen
tru cultură și artă și intitulată 
sugestiv „Tezaur prahovean". 
Această primă ediție a unui 
festival pe care organizatorii in
tenționează să-l permanentize
ze a fost concepută ca un oma
giu adus apropiatei aniversări a 
semicentenarului Partidului Co
munist Român. El își propune 
să evidențieze actualul poten
țial cultural al județului, îm
plinirile pe plan artistic ale u- 
nor meleaguri vestite mai ales 
prin tradițiile lor industriale.

„Luna culturii prahovene" va 
include printre manifestările sa
le un ciclu de simpozioane —

„Tradiții revoluționare" — ver
nisajul expoziției documentare 
„Prahova in documente, tipă
rituri și publicații" și dl alteia 
de „Artizani pof>Hlafr, sim
pozioane în principalele orașe 
ale județului (Cimpina, Băicoi, 
Sinaia, Mizil, Vălenii de Munte), 
ample acțiuni culturale in co
mune prilejuite de întîlniri ale 
fiilor satului și de dezvelirea 
unor busturi, spectacole de tea
tru, întîlniri cu realizatorii ul
timelor producții cinematogra
fice românești, cu scriitori năs- 
cuți în această zonă.

La manifestări vor participa 
cadre de specialitate din in
stituțiile județului, precum și nu
meroși invitați din Capitală și 
din alte orașe ale țării.

PREMIERE TEATRALE
• TEATRUL MIC va prezenta sub 

titlul „Don Juan moare ca toți cei
lalți" premiera unui triptic de piese 
într-un act semnate de Teodor Ma- 
zilu : „Treziți-vă în fiecare diminea
ță". „Inundația" și piesa care * dat 
numele întregului spectacol.

Regia : Emil Mândrie ; Scenogra
fia : Ștefan Hablinski ; Distribuția : 
Ion Marinescu, Tatiana Iekel, Olga 
Tudorache, Doina Tuțescu, Vasile 
Nițulescu, Arcadie Donos, Nicolae 
Pomoje, Dan Nuțu, Monica Ghiuță 
(joi 8 octombrie, ora 20).
• TEATRUL „C. I. NOTTARA" a- 

nunță pentru săptămîna aceasta două 
premiere. Prima, cea a unei scrieri 
dramaticș de actualitate : „Rebelul" 
(„Fratele meu cu solzi de aur"). Au
torul piesei. Ion Omescu este și sem
natarul regiei acestui spectacol. Sce
nografia : arh. Paul Bortnovski și 
Maria Bortnovski. Interpreți : Emil 
Hossu, Melania Cirje, Ioana Mano- 
lescu, Cristina Tacoi, Constantin Bre- 
zeanu. Eugenia Marian, Aimee Iaco- 
bescu, Dan Nicolae, Mihal Pruteanu 
(sîmbătă 10 octombrie, ora 19,30).

Cea de-a doua premieră a Teatru
lui „C. I. Nottara" va fi „Cercul mor- 
ții", o nouă enigmă polițistă a lui 
Ștefan Berciu. Regia : Mircea Avram. 
Scenografia : Lidia Radian. Ilustrația 
muzicală : ing. Lucian Ionescu. Dis
tribuția : Ion Siminie, Lya Șahighian, 
Florin Stroe. Radu Dunăreanu, Lucia

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

Noi filme de
între 8—11 octombrie a.c. pe 

ecranele cinematografelor din 
Capitală vor rula următoarele fil
me de scurt-metraj, producții ale 
studiourilor „Al. Sahla" și „Anl- 
mafllm" : Patria : Vizita tovară
șului Nicolae Ceaușeseu In jude
țele Mureș și Bistrița-Năsăud ; 
Capitol : Sărutul ; Luceafărul : 
Componenta gama ; Festival : Ar- 
hltecțll din Poiana ; Victoria: 
Triumful performanței : Lumina : 
Orizont științific nr. 8/1970 ; Doi
na : Marinari de cursă lungă ; 
Excelsior : De 214 ori ; Grlvița : 
Previziuni șl jocuri ; înfrățirea : 
Orizont științific nr. 7/1970 ; Da
cia : Ziua Marinei ; Lira : Ml-a 
spus o vecină ; Drumul Sării : 
Film dedicat vizitei președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușeseu, în Franța ; Ferentari : 
Salutări din Ada-Kaleh ; Pacea : 
Prieteni de vatră veche (3—7 X) ; 
Un oraș își caută ojiipul (8—11 X); 
Crîngași : Un oraș ișl caută chipul 
(3—7 X) ; Prieteni de vatră veche

scurt metraj
(8—11 X) ; Melodia : Celula șl cro
mozomii ; Gloria : Ziua Marinei; 
Popular : Trimestrul IV ; Munca : 
CEPECA ; Flacăra : Per pedes ; 
Vitan : Nic. Adam ; Modern : Ori
zont științific nr. 8/1970 ; Rahova : 
întîi copiii ; Flamura : 23 August 
1970 ; Timpuri Noi : Călătorie în 
corpul uman ; Arta : Dl. Goe ; 
Buzești : Grădina ; Moșilor : în 
pădurea Iul Ion ; Clubul uzinelor 
„Republica" î Africa, note de 
drum.

Producții ale studiourilor din alte 
țări : Bucegl : O zi cu N. Ghiau
rov la Salzburg (R. P. Bulgaria) ; 
Unirea : Ilustrate din Praga (R. 3. 
Cehoslovacă) ; Cotroceni șl Vol
ga : 3 milenii (R. P. Ungară) : 
Progresul : Palatul Arhanghelskoe 
(U.R.S.S.) ; Doina : Dimineața, 
program de desene animate pen
tru copii : Vreau să mă bat; 
Unde este mama ; Trei iepurași ; 
Șoricelul curajos ; Scufița noastră 
roșie.

Mureșan, Tamara Vasilache, Valeriu 
Arnăutu, Victorița Dobre (duminică 
11 octombrie, ora 20. sala „Studio").

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ și-a deschis noua stagiune sîm
bătă 3 octombrie cu premiera piesei 
„Tango la Nisa" de Mircea Radu Ia- 
cohan, în regia artistică a lui Victor 
Tudor Popa. Au interpretat actorii 
Viorel Comănici, Carmen Galin, 
Gheorghe M. Nuțescu, Dorel Vișan, 
Melania Ursu, Bucur Stan, Gheorghe 
Cosma șl alții.

în cursul acestei săptămlni colec
tivul teatrului va prezenta o nouă 
premieră cu piesa „Capcana pentru 
un om singur" de Robert Thomas, în 
regia artistică a lui Octavian Cos- 
muță. Sînt în pregătire spectacolele : 
„Acești nebuni fățarnici" de Teodor 
Mazilu, „Poveste neterminată" de A- 
lecu Popovici și „O femeie fără im
portanță" de Oscar Wilde.

• TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 
ALECSANDRI" DIN IAȘI își va des
chide stagiunea 1970—1971 cu piesa 
„Catiheții de la Humulești" de I. I. 
Mironescu în regia lui Dan Alexan- 
drescu și scenografia lui Mircea Mat- 
caboji. Premiera va avea loc dumi
nică 11 octombrie în imediata veci
nătate a Humuleștiului, în orașul 
Tirgu Neamț.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA și-a deschis stagiunea pe 
ziua de 1 octombrie cu premiera pie
sei lui Horia Lovinescu „O casă ono
rabilă".

Premiere 
cinematografice

• „Aurul" — producție sovietică, 
in regia lui Damir Viatici-Berejnih, 
după un roman de Boris Polevoi ; 
acțiunea eroică a acestui film se pe
trece in perioada de început a răz
boiului antihitlerist. în distribuție : 
Natalia Variei, Larisa Lujina, Alek
sandr Ianvarev etc. • „Hei tu 1“ — 
producție DEFA-Berlin, prezentată și 
în cadrul zilelor filmului din R. D. 
Germană ; filmul (regia : Rolf Romer) 
aduce pe ecran, conturînd personali
tatea eroinei principale, aspecte ale 
vieții cotidiene din R. D. Germană. 
Cu : Annekathrin Biirger, Petra Hin- 
ze, Frank Obermann. O „100 de cara
bine" — producție americană în regia 
lui Tom Gries ; evocare de gen Wes
tern a unor intimplări petrecute în 
Mexic, la sfîrșitul veacului trecut. 
Interpreți : Jim Brown, Raquel Welch 
etc.

Duminică s-a înapoiat în Capitală 
delegația Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, condusă de Gheor
ghe Cioară, președintele C.N.C.S., 
care, la invitația președintelui Comi
tetului pentru Știintă și Tehnică din 
U.R.S.S., V. A. Kirillin, a făcut o vi
zită in Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

I e i
4

delegația a fost Intimpinată de Ște
fan Birlea, prim-vicepreședinte al 
C.N.C.S., Dinu Buznea, vicepreșe
dinte.

Au fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CURIER
JUDEȚEAN

I

PRIN O. N. T.:
TARIFE REDUSE PENTRU STAȚIUNILE 

DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT
Agențiile și filialele O.N.T. din 

întreaga țară pun la dispoziția ce
lor interesați, în trimestrul IV, pî
nă la 20 decembrie a.c., locuri pen
tru odihnă și tratament în urmă
toarele stațiuni balneo-climaterice : 
Bușteni, Borsec, Buziaș, Călimă- 
nești, Căciulata, Lacul Roșu, Sinaia, 
Sovata, Predeal, Ocna-Sibiului, Tuș- 
nad și Slănic-Moldova. în această 
perioadă posesorii de bilete O.N.T. 
beneficiază de o seamă de avantaje:

tarife reduse la cazare și masă, 
cazare gratuită pentru copiii pînă 
la 7 ani, dacă nu se solicită pat se
parat, și 50 la sută reducere la ma
să, precum și de o reducere de 50 
la sută din costul transportului pe 
C.F.R.

Biletele pentru stațiunile amin
tite pot fi obținute la orice agenție 
O.N.T., unde se fac și înscrieri pen
tru excursii în țară și peste hotare.

La 7 octombrie

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES
La următorul concurs special Pro- 

noexpres. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport va atribui cîștigă- 
torilor autoturisme „Dacia-1300", 
„Moskvici-408" cu patru faruri și 
radio, „Moskvici-408“ cu caroserie 
412, „Dacia-l!00“ plus 2 700 lei, 
„Skoda-1000 M.B." plus 8 400 lei, 
„Fiat-850" plus 11 900 lei, precum 
și numeroase premii în numerar.

Incepînd cu acest concurs special, 
la extragerile I și a Il-a obișnuite se 
aplică o nouă formulă tehnică : se 
vor efectua 5 extrageri totalizînd 31 
de numere. Biletele de 15 lei dau 
posibilitatea de a participa la toate 
extragerile ; și biletele fracționate 
(seria X), variantele combinate și 
combinațiile „Cap de pod", oferă 
mari șanse de cîștig.

TULCEA

Pe șantierul 
complexului 

feroviar
Municipiul Tulcea este un 

vast șantier. Sînt în curs de 
construcție noi obiective eco
nomice, social-culturale, un nu
măr mare de locuințe in 
blocuri. Pe șantierul complexului 
feroviar, unde se construiesc 
două gări — pentru călători și 
pentru traficul de mărfuri — 
precum și terasament, instala
ții de manevre și dirijare a tre
nurilor, drumuri de acces etc. 
lucrările sînt într-un stadiu 
înaintat. De exemplu, la noua 
gară de călători, s-au efectuat 
mai mult de jumătate din lu
crările necesare, iar la noua ga
ră de mărfuri avansul cîștigat 
de constructori va permite da
rea ei în folosință parțială încă 
in luna următoare, ceea ce va 
însemna un avans față de gra
fic de circa 6 luni.

TIMIȘ

Noul centru civic 
al municipiului

t V
losub șl Iile Mlrcescu. 19.00 Ac
tualitatea în economie. 19,15 A- 
nunțurl — publicitate. 19.20 1 001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Agenda politică de Ion Măr-

I

18,00 Deschiderea emisiunii ■ 
Microavanpremiera. 18,05 Sub 
semnul profesiunii. Ce doriți să 
cunoașteți despre profesiunea de 
sublnglner ? Transmisiune de la 
Liceul „Ion Neculce" din Bucu
rești. 18,40 Teleglob. Imagini din 
R. D. Germană. Reportaj de Gh.

gineanu. 20,10 Roman foileton : 
„Punct șl cohtrapunct" (III). 20,55 
Panoramic științific. 21,20 Din 
carnetul cu amintiri al „Cerbului 
de aur". Trei ediții în 60 de mi
nute — o retrospectivă cu : Hu- 
gues Auffray, Mie Nakao, Anda 
Călugăreanu. 22,20 Telejurnalul de 
noapte. 22,35 Rampa. 23,00 închi
derea emisiunii.

Pe șantierul de construcție al 
noului centru civic al Timișoa
rei prinde contur marele com
plex hotelier „Continental", care 
va avea 12 etaje cu 169 camere, 
un restaurant cu 200 locuri, două 
baruri de zi și de noapte, bra
serie, salon de recepție, spații 
de parcare a autoturismelor. De 
cîteva zile, în același perime
tru, au început săpăturile pen
tru fundațiile unui mare ma
gazin universal.

CONSTANȚA

35 DE MINUTE... ȘI 4 NASTURI 
PIERDUTI PENTRU UN BLOC DE 
DESEN SI CÎTEVA CREIOANE

»

Citeva scrisori sosite în ultimele 
zile la redacție semnalează greută
țile pe care le întâmpină elevii și pă
rinții în procurarea unor rechizite 
școlare, atît de necesare o dată cu re
începerea noului an de învățămînt. 
Am pornit pe urmele acestor sesi
zări.

Un prim popas la librăria „Steaua" 
din București. Rafturile ei denotă o 
abundență de obiecte necesare ele
vilor. Cumpărătorii Obțin rapid caie
tele și alte rechizite pe care le soli
cită. Responsabilul unității, Barbu 
Veceanu, se află în permanență prin
tre clienți, iar cînd este nevoie, de
vine el însuși un foarte bun vînză- 
tor. Plata se face direct la raionul 
respectiv. „în acesit mod — ne asi
gură responsabilul librăriei — tim
pul de vînzare se reduce la jumă
tate". O experiență bună, fără doar 
și poate, dar care rămîne proprie nu
mai unora dintre unități.

Vizităm și librăria „Gh. Coșbuc" de 
pe str. Lipscani (responsabil Gh. 
Constantinescu), la sesizarea făcută 
de Ion Fănică. într-adevăr, așa cum 
ne semnala corespondentul, la raio
nul de papetărie e o Înghesuială de 
nedescris. Pentru a-și procura rechi
zitele necesare, elevii (sau părinții 
lor) sînt nevoiți să stea la rlnd de 
trei ori : o dată ca să spună ce do
resc și să primească bonul de Ia 
vînzătoare, a doua oară la casă, spre 
a achita costul obiectelor, și a treia 
oară din nou la vînzătoare, ca să le 
primească. Am cronometrat : 35 de 
minute și... patru nasturi au pierdut, 
împreună, Maria Răduță și fiul ei 
Octavian, din clasa a IlI-a, pentru a 
cumpăra un bloc de desen și cîteva 
creioane !

în unele unități nu s-a asigurat a- 
provlzionarea firească lntr-o perioa
dă de „vîrf" a vînzărilor. Ca urma
re, uneori, bunăoară la librăria „Emi
nescu" II (Edgar Quinet 6) se lntîm- 
plă cam așa : după oe stau minute 
în șir la rlnd, pînă ajung în fața

vînzătorulul, anumiți cumpărători au 
neplăcuta surpriză de a afla că de 
fapt ceea ce caută ei nu se găsește.

— Blocuri maxi de desen aveți 7
— Nu 1
— Caiete studențești T
— Nu !
— Șabloane de hartă ?
— Nu !
— Coperți de cărți și caiete ?
— Nu !
— Caiete cu 200 pagini, de aritme

tică ?

PE URMELE
UNOR SCRISORI

— Nu !
— Caiete de biologie ?
— Nu !
Cam aceleași articole nu se gă

seau nici la librăria nr. 9 din Bd. 
1848, librăria 44 de lingă Gara de 
Nord și altele. Și tot cam aceleași o- 
biecte lipseau și la librăriile din o- 
rașele Giurgiu, Urzioeni, Alexandri^. 
La papetăria din str. 23 August (Ur- 
ziceni) nu se găsesc de multă vreme, 
în afara celor arătate, hîrtie albas
tră, culori de 9 lei, acuarele de 12,40 
lei etc. Șefa de unitate nu poate răs
punde celor care-o întreabă cînd le 
vor găsi. Și atunci apelează la ve
chea placă : „Mai încercați peste cî
teva zile"...

Am încercat să căpătăm un răs
puns privitor la neajunsurile consta
tate de la cîțiva factori responsabili 
ai Centrului de librării șl difuzarea 
cărții (C.L.D.C.). Aid ni a-a vorbit 
pe larg despre o serie de măsuri 
luate în soopul unei bune aprovizio
nări a librăriilor, dar nu am înțeles 
de os nu se găsesc, totuși, o seamă

de rechizite. în cele din urmă ni s-a 
replicat :

— Profesorii sînt de vină pentru că 
le-au recomandat și șoolarUor mai 
mici caiete de aritmetică groase cu 
200 pagini, caiete de biologie 
ș.am.d.

Aceasta să fie cauza ? Greu de 
crezut. De la directorul adjunct 
al C.L.D.C., tov. Gh. Predescu, am 
aflat că de vină e și I.C.R.M., care a 
livrat și unităților neprofilate unele 
articole necesare școlarilor. Nici la 
C.L.D.C., nioi ia I.C.R.M. n-am putut 
să ne dăm seama dacă s-a întreprins 
ceva pentru studierea cererii de con
sum la aceste produse, dacă au fost 
consultate inspectoratele școlare, 
Ministerul învățămintului. în aseme
nea condiții, cum să se găsească re
chizite din abundență și de toate sor
timentele ?

— Pentru anul școlar 1970—1971, 
Ministerul Industriei Lemnului nu 
ne-a acoperit, decît în mică măsură, 
cererile la unele rechizite — ne-a spus 
tov. Stan Pîntecan, șeful serviciului 
papetărie din cadrul Ministerului Co
merțului Interior. Abia pentru tri
mestrul IV al anului în curs și pen
tru anul viitor avem promisiuni fer
me de îmbunătățire a situației.

Așadar, cam acesta este răspunsul 
exact la întrebarea : de ce lipsesc în 
aceste zile anumite rechizite școlare 
din librării ? Oare este atît de greu 
de reținut că anul de învățămînt în
cepe la 15 septembrie și nu în noiem
brie sau decembrie 1

Firește, asigurările că în viitor lu
crurile se vor schimba ne bucură... 
Dar asemenea asigurări s-au dat și 
în anii precedenți. Tocmai de aceea 
se impune ca organele comerțului și 
alo industriei să depună toate efor
turile pentru îmbunătățirea aprovi
zionării librăriilor cu articolele soli
citate de elevi, pe baza sondării ce
rerilor și necesităților cumpărători
lor.

Dumitru MINCULESCU

Construcții 
agricole

La Castelu, Chirnogeni și Pe- 
cineaga au fost recepționate cu 
aproape 6 luni mai devreme ha
lele destinate sectorului de re
producție din cadrul noilor com
plexe pentru creșterea și în- 
grășarea porcilor, ce se reali
zează prin asocierea mai mul
tor cooperative agricole de pro
ducție din județul Constanța. La 
alte două complexe intercoope- 
ratiste de acest fel, din județ 
— cele de la Cobadîn și Negru 
Vodă — lucrările la halele de 
froducție se apropie de sfîrșit. 
n prezent, se pregătește înce

perea populării noilor obiective, 
în care scop s-a și repartizat un 
prim lot de 3 000 scrofițe de că
tre Combinatul de creștere și în- 
grășare a porcilor din Fetești.

BACĂU

Hotel turistic
In frumoasa stațiune balneo

climaterică Slănic Moldova a 
Început construcția unui nou ho
tel destinat turiștilor. Clădirea, 
cu 7 nivele, va dispune de ca
mere cu 174 de locuri, restaurant, 
cofetărie, bar, precum și de sa
loane speciale pentru diferite 
tratamente.

BISTRIȚA- 
NĂSĂUD

RAPORTURILE DINTRE 
MINISTER Șl CENTRALĂ

(Urmare din pag. I)

lorificare a datelor se desfășoară Încă 
în paralel la diferite nivele : în în
treprinderi, centrală, minister. Aceas
ta explică, în parte, și de ce schema 
Institutului de cercetări chimico- 
tarmaceutice nu acoperă nevoile 
reale si, din această cauză, o parte 
din cadrele din activitatea de con
cepție sînt ocupate cu munci admi
nistrative.
. Consiliul de administrație al cen
tralei nu așteaptă ca totul, în acest 
delicat domeniu al evidenței econo
mice, să se rezolve de la sine. îm
preună cu specialiști din Ministerul 
Muncii, au și fost elaborate unele 
proiecte pentru simplificarea fluxului 
informațional în ceea c« privește evi-

dența tehnico-operativă, care sînt în 
curs de experimentare în vederea 
generalizării la toate unitățile cen
tralei. Ele permit reducerea cu 29 la 
sută a numărului de formulare în 
activitatea de programare, lansare și 
urmărire a producției, cu 32 la sută 
în secțiile productive, cu 38 la sută 
pentru activitatea de personal. So
cotim insă necesar ca și ministerul 
tutelar, direcțiile sale funcționale să 
ne ajute in eliminarea oricăror hirtii 
de prisos.

Cele cîteva aspecte pe care le-am 
prezentat punctează doar în parte 
soluțiile adoptate de noi în rezolva
rea problemelor organizării și con
ducerii activității noastre economice, 
în scopul înlăturării greutăților pe 
care le mai întîmpinăm in asigu-

rarea unei mai mari operativități în 
muncă, unei mai bune utilizări a ca
drelor, in fundamentarea și înfăp
tuirea deciziilor economice. Desigur, 
prin măsurile care se vor lua în 
continuare, urmează să realizăm o 
mai strînsă colaborare intre compar
timente, între unitățile productive și 
de cercetare, o delimitare mai bună 
o competențelor și răspunderilor, pe 
baza dimensionării mai juste a com
partimentelor și a numărului de sa- 
lariați, o întărire a conducerii și 
răspunderii colective. Dar, așa cum 
am amintit, este necesar să i se asi
gure centralei posibilitățile de a ac
ționa acordate prin statut, iar statu
tul însuși să fie corelat cu toate ac
tele normative care reglementează 
activitatea economică a noilor orga
nisme din industrie.

Extinderi 
la stațiunea 
Sîngeorz-Bâi

Renumită pentru efectele cu
rative ale apelor sale, stațiunea 
balneo-climaterică de la Sîn- 
georz-Băi cunoaște în anii din 
urmă o extindere și moderniza
re continuă. Aici sînt în con
strucție două noi complexe sa- 
natoriale, care împreună vor a- 
vea o capacitate de cazare pen
tru 1 500 persoane, urmind ca 
la darea în folosință să fie pro
filate pentru tratamentul afec
țiunilor digestive și hepatobi- 
liare. Cele două noi complexe 
sanatoriale vor mai fi deservite 
de un serviciu medical cuprin- 
zînd cabinete de stomatologie, 
interne, radiologie, balneo-fizio- 
terapie și un laborator.

în construcție se mai află, 
tot aici, și o centrală termică, 
un bloc alimentar, un depozit 
frigorific pentru legume și fruc
te și altele.

NEAMȚ

Autogara 
modernă

Transporturile auto de călă
tori sînt foarte solicitate în a- 
cest județ. Pentru a asigura 
condiții cit mai bune de deser
vire a călătorilor care folosesc 
aceste mijloace de transport, la 
Piatra Neamț se află în con
strucție o autogară modernă, am
plasată în vecinătatea gării 
C.F.R. Autogara va dispune de 
toate dotările necesare și va 
avea o capacitate pentru deser
virea zilnică a 10 000 de pasa
geri. Noua autogară va fi dată 
în folosință încă în acest an.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCTNTEII")
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DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

20000 de elevi 
pe stadionul „Republicii"

FOTBAL:

DINAMO BUCUREȘTI A TRECUT 
In fruntea clasamentului

Prima zi de campionat după 
miercurea cupelor oontinentale inter- 
cluburi, ultima înaintea debutului în 
„Cupa Europei'*. Fotbaliștii au uitat, 
însă, atit de rezultatele de miercurea 
trecută, cit și de meciurile, cu Fin
landa de duminica viitoare, trăind 
doar „momentul" intern al luptei pen
tru cele două puncte pe care poate 
să ți le ia sau să ți le dea o etapă 
de campionat. Spectatorii, nu. Și 
penitru aceasta, indiferent dacă a fost 
ploaie sau timp bun — toamna a in
trat deplin în drepturile sale — au 
venit în număr mare la stadion pen
tru a asista la disputa favoriților. In 
virtutea a oeea ce a fost miercurea 
trecută, a ceea ce așteptau de la du
minica aceasta și de la zilele de fot
bal intern sau internațional care vor 
veni.

Etapa a șasea a debutat — cum 
se întîmplă mereu în vremea din 
urmă — cu un „matineu" : meciul 
Progresul—F. C. Argeș, disputat di
mineața în Capitală. O partidă care 
prin „antecedente" nu făgăduia nimic 
bun, (să ne amintim doar de acel 
Progresul—C.F.R. Cluj disputat tot 
într-o dimineață in prima etapă). 
Dar, fotbalul rămîne fotbal... Meciul 
Progresul—F. C. Argeș a fost inte
resant și spectatorii săi au avut plă
cuta surpriză ■ să constate că cele 
două formații s-au ridicat peste ni
velul comportărilor lor din etapele 
precedente. Observația principală 
privește echipa Progresul, în liniile 

Atac al tinerilor fotbaliști bucureșteni la poarta formației oaspe (Fază din 
meciul Progresul — F.C. Argeș) ’ Foto : Gh. Vințilă

CRONICI TELEGRAFICE
• POLITEHNICA IAȘI — RAPID BUCUREȘTI : 0—0. Ieșenii care au, 

pînă acum, cei mai percutanți atacanți, n-au putut să treacă de „zidul" ferm 
al bucureștenilor, în frunte cu Răducanu. Lupulescu, Cuperman și Moldovanu 
au fost în zi fără... inspirație și au ratat multe ocazii.

• PROGRESUL — F. C. ARGEȘ : 2—2. Meci frumos, cu multe faze intere
sante. Ambele echipe au evoluat la un nivel superior etapelor precedente. 
Primul sfert de oră a fost infernal. în cincisprezece minute s-au marcat trei 
goluri : Iordan (min. 5), Frățilă (min. 12), Sandu Mircea (min.' 15). Oaspeții 
au egalat, in min. 90, prin Ștefănescu.

căreia activează mulți jucători tineri, 
care de la o etapă la alta cîștigă 
teren.

Micul ecran ne-a pus în contact 
direct cu derbiul de la Iași. Nu s-au 
marcat goluri, iar partida a însemnat 
risipă de energie din partea ambelor 
formații. Entuziasmului echipei gazde, 
Rapid i-a opus un joc gîndit pînă la 
amănunt, care a revelat forma bună 
a apărătorilor giuleștenl, a fundași
lor Pop, Lupescu, C. Dan și Codrea, 
dar mai ales a portarului Răducanu. 
O notă aparte pentru Neagu, activi
tate pe o largă zonă de teren și 
inexistenta oricărei atitudini care să 
vorbească de faptul că giuleșteanul 
evolua pe un teren străin.

A doua întîlnire-cheie a duminicii 
s-a desfășurat la Arad. Nici U.T.A., 
nici Steaua, n-au acuzat oboseala 
miercurei trecute. Deci se poate ! în 
seara meciului cu Feijenoord, antre
norul N. Dumitrescu era cu toate gîn- 
durile la întilnirea de ieri după- 
amiază : „dacă vom pierde meciul 
cu Steaua, suporterii noștri își vor 
aminti imediat și de eșecurile de la 
Cluj (cu Universitatea) și 'București 
(cu Rapid)... Dacă vom învinge, ei nu 
vor lua în considerație decît scorul 
din întilnirea cu Steaua... ■ Aceasta 
este lumea noastră, a fotbalului...".

Libardi, la Petroșani, Deselnicu, Ia 
Craiova, și Grozea, la Ploiești, și-au 
soos echipele din anonimatul campio-

In sfîrșit, înainte de a încheia, să 
spunem două vorbe despre dinamo- 
viștii bucureșteni, care au preluat 
conducerea întrecerii : poezia atacu
lui fără... acoperire a făcut loc — în 
această toamnă —. prozei aspre a re
zultatului. Acum, Dinu este apărător 

CLASAMENTUL
Dinamo Buc. 6 4 11 16— 6 9
Politehnica Iași 6 3 2 1 11— 8 8
U.T.A. 6 4 0 2 7— 4 8
U. Craiova 6 4 0 2 5— 5 8
Steagul roșu 6 3 1 2 4— 3 7
Rapid 6 2 3 1 3— 2 7
Farul 6 3 12 10—11 7
Petrolul 6 3 1 2 7— 9 7
Steaua 6 2 2 2 10— 8 6
Progresul 6 2 2 2 6— 6 6
U. Cluj 6 2 1 3 7— 8 5
Jiul 6 2 1 3 5— 6 5
Dinamo Bacău 6 2 0 4 12—10 4
F. C. Argeș 6 1 2 3 8—10 4
C. F. R. Cluj 6 114 6—13 3
C.F.R. Timișoara 6 1 0 5 4— 7 2

ETAPA VIITOARE
Farul — Petrolul
Steaua — Politehnica
Steagul roșu -- U.T.A.
F.C. Argeș — Dinamo Bucu-
rești
U. Cluj — Jiul
Rapid — U. Craiova
Dinamo Bacău — Progresul
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj

veritabil, Deleanu un fundaș „rău*, 
Nunweilier un mijlocaș prin excelen
ță, iar atacul se desfășoară după 
scheme învățate dinainte. Rezultatul 
concret 7 Mai multe puncte cîștigate, 
pe teren propriu sau în deplasare, 
deși formația se bizuie pe mai puține 
forțe ca altădată. Și locul întâi în cla
sament.

„NOUL VAL“ E ATÎT DE MIC...
însemnări de la întilnirea atletică de la Pitești

Calendarul atleților și atletelor 
noastre a fost anul acesta mai bogat 
ca oricind in competiții. înainte și 
după „internaționale", care erau altă
dată „punctul final" al sezonului, 
sportivii noștri au participat la di
verse reuniuni și mitinguri atletice, 
aitît în țară cît și peste hotare. Dacă 
performanțele de valoare internațio
nală — cu o excepție, două — s-au 
lăsat așteptate, reuniunea atletică de 
la Pitești — prin rezultatele obținute 
de Valeria Bufanu (13 s pe 100 m gar
duri, nou record republican, la 3 se
cunde și pe locul 5 față de cea mai 
bură performanță mondială) și Vio
rica Viscopoleanu (6,67 m la lungime) 
— poate fi socotită un reușit epilog 
de stagiune.

întâlnirile de la Pitești au reunit 
la start echipele feminine ale Româ
niei și Poloniei — finalistă a „Cupei 
Europei" — și echipele de tineret 
(băieți Și fete) ale României și R.S.S. 
Ucrainene. Reprezentanții noștri au a- 
vut din nou ca adversari atleți ai u- 
unor țări cu atletism dezvoltat și

Mircea Gheorghiu — noul campion absolut al țârii la gimnastică

„Naționalele11 de gimnastica
Notele mari (nejustificate), acordate acasă, costă mult 

la concursurile internaționale

— comentează NICOLAE VIERV, secretar general al F. R. 
de gimnastică —

Timp de trei zile, cei mai buni gim- 
naști ai țării și-au disputat, 'in sala 
Floreasca, titlurile de campioni ai 
țării la categoria maeștri, competiția 
constituind, în același timp, o ultimă 
verificare publică și criteriu de se
lecție pentru echipele ce vor parti
cipa la campionatele mondiale din 
Iugoslavia. La individual campus, 
victoria a fost cucerită de Elena 
Ceampelea de la Petrolul Ploiești, 
care-și păstrează astfel titlul obținut 
anul trecut la Timișoara, iar la băieți 
primul a fost Mircea Gheorghiu, 
tînăr gimnast de la clubul Steaua, 
care reușește pentru prima oară o 
asemenea performanță remarcabilă.

Dar despre modul cum s-a desfă
șurat concursul, despre unele con
cluzii ce se desprind după trecerea 
în revistă a forțelor gimnasticii ro
mânești l-am rugat să ne vorbească 
pe PROF. NICOLAE VIERU, secre
tarul general al federației de specia
litate : „Campionatul republican al 
maeștrilor, cu o participare mai nu
meroasă decît alte concursuri de gim
nastică, a fost superior sub aspect 
valoric finalei de anul trecut". Mai 
departe, secretarul general al F. R. 
de gimnastică explică faptul că lupta 
sportivă a fost mult mai strînsă, 
concurenții au fost vizibil stăpîniți de 

comportarea lor — atit în probele 
care ne-au adus victorii, cât și in 
celelalte — trebuie 'judecată ca atare. 
Dacă la „senioare" performanțele cu 
valoare internațională vin din partea 
unora și acelorași atlete — V. Visco- 
poleanu, Lia Manoliu, Valeria Bufa
nu, Cornelia Popescu — așteptam (și 
așteptăm) ca „noul val" să-și anunțe 
și ei „performerii". Un pas — ade
vărat mic — s-a făcut la Pitești : 
S. Păsulă a cîștigat „suta" in 10,5", 
C. Dosa a ocupat locul întîi la înăl
țime cu 2,14 m, o performanță bună 
pentru un atlet încă junior, iar din
tre fete comportări meritorii au avut : 
Mariana Filip la 400 m și C. Popescu 
la săritura în lungime (6,10 m). E 
mult, e puțin 7 Un răspuns Categoric 
e, deocamdată, prematur. Reprezen
tanții „noului val" sînt în fața pri
melor lor confruntări mai puter
nice. E bine să li se .ofere prilejuri 
cit mai dese, fiindcă performanțele 
mari se pregătesc, în primul rînd, în 
asemenea competiții. 

o stare emotivă care nu o dată a in
fluențat, în mod direct, rezultatele. 
„Cea mai elocventă dovadă — a pre
cizat dînsul — că starea emoțională 
a sportivilor a fost exagerată o con
stituie și modul cum s-a desfășurat 
întrecerea duminică dimineața cind 
— spre deosebire de vineri și sîm- 
bătă — s-a greșit mult mai puțin, 
gimnaștii au evoluat mai degajat, 
mai siguri pe posibilitățile lor. Fede
rația a dorit — și credem că a și reu
șit — să asigure concursului condiții 
foarte apropiate de cele de la cam
pionatele mondiale, spre a-i obișnui 
pe viitorii componenți ai reprezenta
tivelor cu exigențele caracteristice 
marilor competiții oficiale. Dintre 
cei ce pot fi incluși în rin- 
durile .mondialelor", o comportare 
bună au avut Mircea Gheorghiu, Dan 
Grecu, Gheorghe Păunescu — la 
băieți, Olga Ștefan, Elisabeta Turcu 
și Elena Ceampelea — la fete, remar
cabili prin constanță și evoluție la un 
nivel apropiat de posibilitățile lor 
maxime. De asemenea, cuvinte fru
moase se pot spune despre Maria 
Constantinescu și Felicia Dornea, ul
tima cu unele slăbiciuni la bîrnă. So
cotesc ca nesatisfăcătoare comporta
rea lui Petre Mihaiuc, care, socotin- 
du-se dinainte campion, s-a prezen
tat in concurs insuficient pregătit, cu 
cîteva kilograme peste greutatea nor
mală. Sub așteptări au concurat Ni- 
colae Achim, Paula Ioan, Rodica A- 
păteanu și Alina Goreac, fapt ce im
pune ca timpul rămas pînă la ple
carea spre Liubliana să fie folosit cu 
maximum de eficiență. Vor trebui in
tensificate antrenamentele, mai ales 
la acele aparate la care s-a greșit în 
cadrul campionatelor, și să se lucreze 
cit mai mult în condiții de concurs, 
cu exigență maximă față de imper
fecțiuni. In fine, aș dori să remarc 
că nu întotdeauna arbitrajul a ținut 
seama de ceea ce se petrecea in con
curs din care cauză — uneori — no
tele unor concurenți au fost mai ri
dicate decît Valoarea reală a exerci- 
țiilor. Or, se știe, un asemenea pro
cedeu nu aduce nici un serviciu gim
nasticii, mai ales acum în preajma 
unui asemenea concurs de anvergură 
cum sînt «mondialele»".

Intr-adevăr, ceea ce ar fi de reți
nut, dintre multele observații demne 
de subliniat, este faptul, deloc nou 
în gimnastica noastră, privind modul 
defectuos de arbitraj — îndeosebi sub 
unghiul exigenței, care ar trebui să 
fie tot atit de ridicată ca și la marile 
concursuri internaționale. Or, iată că 
acest fenomen negativ, ce a produs a- 
tîtea pagube gimnasticii noastre, se 
perpetuează. Ceea ce impune măsuri 
prompte și eficace.

Anul sportiv școlar 1970—1971 
s-a deschis ieri dimineața, intr-un. 
cadru festiv, pe stadionul „Repu
blicii". Și poate că primul și cel 
mai important cîștig prilejuit de 
această manifestare, desfășurată 
sub deviza — „Sănătate și recre- 
iere prin sport" — a constat în 
prezența pe stadion a peste 20 000 
de elevi.

Toată dimineața, foarte tinerii 
spectatori din tribunele frumoasei 
arene din Dealul Spirii au trăit 
intens emoțiile concursurilor la 
care participau colegii lor de școa
lă sau chiar de clasă. Această at
mosferă de mare entuziasm a de
monstrat încă o dată — dacă mal 
era nevoie — cît de așteptată este 
întilnirea copiilor cu sportul.

DIN TOATE
SPORTURILE

Turneul internațional masculin de 
handbal organizat de federația de 
specialitate vest-germană a continuat 
la Hanovra. Echipa R. F. a Germa
niei a obținut o nouă victorie învin- 
gînd cu scorul de 18—16 (8—6) se
lecționata Cehoslovaciei. Intr-un alt 
joc, reprezentativa Iugoslaviei a dis
pus cu 21—9 (12—3) de formația Da
nemarcei.

In etapa a 11-a a campionatului en
glez de fotbal, echipa Liverpool (vii
toarea adversară a formației Dinamo 
București în „Cupa europeană a tîr- 
gurilor") a învins pe teren propriu cu 
scorul de 1—0 echipa Chelsea. Golul 
victoriei a fost marcat de Evans. 
Alte rezultate : Arsenal — Nottingham 
Forest 4—0; Blackpool — Stoke 1—1; 
Coventry — Everton 3—1 ; Crystal 
Palace — Southampton 2—1 ; Derby 
Country — Tottenham 1—1 ; Ipswich
— West Bromwich 2—2 ; Leeds — 
Huddersfield 2—0 ; Manchester City
— Newcastle 1—1 ; West Ham — 
Burnley 3—1 ; Wolverhampton — 
Manchester United 3—2.

In clasament conduce echipa Leeds 
cu 18 puncte, urmată de Manchester 
City — 15 puncte (un joc mai puțin), 
Arsenal — 15 puncte, Tottenham — 
14 puncte, Liverpool — 13 puncte 
(un joc mai puțin), Crystal Palace, 
Chelsea — 13 puncte etc.

în prima zi a turneului internațio
nal masculin de baschet de la Olo- 
mouc (Cehoslovacia), echipa Steaua 
București a întîlnit formația locală 
Dukla. La capătul unui meci echili
brat, baschetbaliștii cehoslovaci au în
vins la limită cu 100—99 (47—50). 
Intr-un alt joc, C.S.K.A. Sofia a în
trecut cu scorul de 80—63 (35—36) 
formația Banik Ostrava.

Cel de-al 59-lea concurs internațio
nal de călărie de la Lisabona a debu
tat cu desfășurarea unei probe de ob
stacole în care victoria a revenit spor
tivului spaniol De Aveyro. învingăto
rul, care a concurat pe calul „Vilaya", 
a parcurs traseul în 61”5/10 și 0 punc
te penalizare. Pe locurile următoare 
s-au clasat Stefano Angioni (Italia) pe 
„Osory" — 63”9/10, Antonio Caldeira 
(Portugalia) pe „Gitana" — 64”5/10 
etc.

Rezultate înregistrate în etapa a 
9-a a campionatului vest-german de 
fotbal: Borussia Dortmund —• M.S.V. 
Duisburg 5—1 ; Borussia Moen
chengladbach — F.C. Koln 1—1 ; 
Hamburger S.V. — Schalke 04 0—2 ;

Programul festivității deschide
rii anului sportiv școlar a început 
cu defilarea a 6 000 de elevi și 
eleve, reprezentînd aproape 400 
de unități școlare. După defi
lare, au intrat în concurs a- 
tleții școlilor din București și 
Belgrad (în afară de con
curs, Nicolae Perța a alergat 110 m 
garduri în 14 sec.). Au urmat de
monstrații de eohitație, ciclism etc. 
Cel mai atractiv punct al progra
mului l-a constituit, fără îndoială, 
meciul de fotbal internațional din
tre reprezentativele școlare ale o- 
rașelor București și Belgrad, în
cheiat cu scorul de 0—0.

Cu prilejul acestei festivități, 
F. R. Fotbal a dăruit unor școli 
100 de mingi.

Rotweiss Essen — Eintracht Braun
schweig 0—1 | Hanovra — Rotweiss 
Oberhausen 1—2 ; Arminia Bielefeld
— Bayern Miinchen 1—0 ; Hertha 
B.S.C. — V.F.B. Stuttgart 2—0 ; F.C. 
Kaiserslautern — Kickers Offenbach 
4—0; Eintracht Frankfurt — Werder 
Bremen 0—2.

In clasament conduc echipele Bo
russia Moenchengladbach și Hertha 
B.S.C. cu cite 13 puncte fiecare, ur
mate de Bayern Miinchen și Eintracht 
Braunschweig — 12 puncte etc.

Turneul internațional de tenis de la 
Vancouver s-a încheiat cu victoria ce
lebrului campion australian Rod La
ver. In finală, Laver l-a învins în trei 
seturi: 6—2, 6—1, 6—2 pe compa
triotul său, Roy Emerson. Proba de 
dublu bărbați a fost cîștigată do 
cuplul australian Laver — Emerson, 
învingător cu 6—1, 6—4, 6—3 în fața 
perechii Nikola Pilici (Iugoslavia) — 
Pierre Barthes (Franța).

La Soci au început întrecerile „Dl- 
namoviadei" de atletism, la care par
ticipă 300 de atlete și atleți din șapte 
țări. în prima zi de concurs, tînărul 
sportiv sovietic Kestutis Șapka a cîș- 
tigat proba de săritură în înălțime cu 
o performanță excelentă : 2,23 m. El 
a efectuat și o tentativă de doborîre 
a recordului mondial, dar a ratat cele 
trei încercări la înălțimea de 2,29 m. 
în proba de aruncarea greutății, pe 
primul loc s-a clasat Briesenick (R. D. 
Germană) cu 19,52 m, urmat de 
Plunge (U.R.S.S.) cu 19,21 m. Cursa 
de 5 000 m s-a încheiat cu victoria 
fondistului sovietic Rașid Șarafetdi- 
nov, cronometrat cu timpul de 
13’55”8/10, iar proba de aruncarea 
suliței a fost cîștigată de polonezul 
Vladislav Nikiciuk, cu rezultatul de 
79,98 m. Klaus Beer (R. D. Germană) 
și-a adjudecat victoria în proba de 
săritură în lungime cu 7,71 m. în 
proba feminină de aruncarea discului 
primul loc a fost ocupat de atleta ma
ghiară Ilona Kleiber, cu 57,58 m. Alte 
rezultate : masculin : 100 m : Kome- 
liuk (U.R.S.S.) — 10”3/10; 110 m 
garduri: Marek (Polonia) — 14”l/10 ; 
400 m : Gutschlendt (R. D. Germană)
— 47” ; feminin : 400 m : I. Barkane 
(U.R.S.S.) — 54” ; 800 m : K. Bume- 
leidt (R. D. Germană) — 2’06”1/10.

După disputarea a cinci etape, în 
Turul ciclist al Bulgariei conduce ru
tierul italian Poloni, urmat de olan
dezii De Koning — la 11”, Den Har- 
tog — la 29”, francezul Nouges — la 
46” etc.

• U.T.A. — STEAUA : 1—0. Textiliștii au trecut la ofensivă și-au „presat" 
Steaua, reușind în finalul reprizei un gol prin Florian Dumitrescu. Steaua 
a aplicat tactica a la U.T.A., in ..miercurea calificării", — apărare fermă 
cu contraatacuri rapide, dar Iordănescu și Pantea au ratat ocazii clare. Foarte 
buni în acest meci : Florian Dumitrescu, Domi de, Axente de la U.T.A., și Ște
fănescu, Naom, Steaua.

• JIUL — C.F.R. TIMIȘOARA : 2—1. Minerii au avut poftă de șut și Li
bardi l-a „executat" de două ori pe Korec în minutele 17 și 35. Timișorenii au 
jucat mai „timorat" ca pină acum în deplasare, după eșecul suferit pe teren 
propriu în fața dinamoviștilor bucureșteni — Păcat ! Echipa ceferistă are re
surse fizice și tehnice mult mai mari. Autorul golului timișorean — Bojin.•

• „U“ CRAIOVA — STEAGUL ROȘU : 1—0. Oblemenco, golgeterul ediției 
trecute, nu reușește să mai găsească... poarta, și oltenii apelează la fundași 
pentru a marca. Ieri, misiunea aceasta i-a revenit lui Deselnicu. Brașovenii 
n-au jucat nici cu ambiția, nici cu Inteligența de care au dat dovadă în alte 
jocuri în deplasare.

• PETROLUL — U. CLUJ : 1—0. Pe terenul îmbibat de ploaie, Ștefan, 
tînărul portar clujean, s-a opus cu curaj și talent tentativelor repetate ale 
ploieștenilor de a deschide scorul. Dridea n-a mai jucat rolul... providenței 
(n-a fost nici prea inspirat) și „onoarea" gazdelor a fost salvată pînă la urmă 
de Grozea, care a înscris în ulțimele trei minute.

• C. F. R. CLUJ — DINAMO BACĂU : 2—1. Ceferiștii au reușit, în 
sfîrșit, să spargă... gheața. Setea de gol s-a manifestat de la început și Sorin 
Bretan a înscris primul gol chiar în minutul 2. Băcăuanii au răspuns prompt 
prin Velicu, dar Șoo și-a adus aminte că are șut și l-a „folosit" în final : 
2—1 pentru C.F.R.

• DINAMO BUCUREȘTI — FARUL : 4—1. „Puncherii" dinamoviști Doru 
Popescu (2) și Dumitrache — cărora li s-a alăturat și Haidu — și-au făcut 
din nou datoria. Meciul a fost extrem de disputat și de spectaculos. Apariția 
unor tendințe de joc dur se datorește și faptului că arbitrul întîlnirii n-a fost 
ferm in reprimarea lor. Pentru Farul a înscris Kalo. Complet neinspirat porta
rul Farului, Ștefănescu, care a primit un gol printre... picioare.

REZULTATELE DIVIZIEI B

NOUTĂȚI ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL ȘCOLAR

Seria I
♦

Dunărea Giurgiu — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—0, S.N. Oltenița — C.F.R. 
Pașcani 1—0, Flacăra Morenl — 
Ceahlăul Piatra Neamț 0—0, Oțelul 
Galați — Politehnica Galați 3—0, 
Sportul Studențesc — Metalul 
București 2—1, cu cinci minute îna
inte de terminarea meciului, Meta
lul a părăsit terenul 1 ? 1, Metrom 
Brașov — Știința Bacău 0—0, Po
iana Cîmpina — Metalul Tîrgo- 
viște 1—0, Portul Constanța — Pro
gresul Brăila 0—0.

Seria a II-a

C.S.M. Reșița — Gloria Bistrița 
6—0, Minerul Baia Mare — Poli
tehnica Timișoara 1—1, U.M. Timi
șoara — Olimpia Oradea 2—1, 
Vagonul Arad — Metalurgistul Cu- 
gir 0—0, C.S.M. Sibiu — Electro- 
putere Craiova 3—0, Crișul Ora
dea — C.F.R. Arad 2—0, Olimpia 
Satu Mare — Gaz metan Mediaș 
se joacă joi, ieri Olimpia a susți
nut un joc amical cu M.T.K. Buda
pesta (1—4), Minerul Anina — 
Corvinul Hunedoara 1—0.

LICEUL
EXPERIMENTAL
- PEPINIERĂ PENTRU 
ELITA ATLETISMULUI
Cîmpulung-Muscel, oraș al cărui 

nume este din ce în ce mai des pro
nunțat în actualitatea sportivă, a 
cunoscut, o dată cu începerea noului 
an de învățămînt, inaugurarea unui 
liceu avînd o specializare de natură 
sportivă unică în țară. în acest oraș 
care posedă o zestre bună de ame
najări pentru sport — 4 ma de fie
care locuitor, medie probabil prin
tre cele maj ridicate — și-a deschis 
porțile liceul experimental central 
cu program de atletism. Ordinul 
ministrului învățămîntului stabi
lește că elevii acestei noi unități — 
unde se primesc tineri începînd cu 
dssa a V-a a școlii generale — 
vor învăța după aceeași progra
mă analitică (șl Intr-un număr 
identic de ore) ca și colegii lor din 
toate școlile sau liceele de cultură 
generală. Cu prilejul unei recente 
discuții, tov. Maria Login, inspector 
general în Ministerul învățământu
lui, sublinia că deosebire' va exista 
numai în privința predării educației 
fizice — două ore, zilnic, de lecții, și 
antrenamente. Adăugăm și faptul că 
admiterea în fiecare dintre clase se 
face prin concursuri de probe prac
tice, această operație de selectare 
avînd în vedere aptitudinile specia
le pentru atletism. Elevii admiși vor 
beneficia de cămin și cantină, în 

cazul cind sînt străini de localita
te, iar câmpulungenii vor avea po
sibilități de semi-internat.

Condițiile In care va funcționa 
noul liceu le putem aprecia drept 
corespunzătoare profilului său. Un 
edificiu modern adăpostește sălile 
de cursuri, în incinta școlii se află 
amplasat căminul cu 180 de locuri și 
o cantină. în spatele clădirii prin
cipale se înaltă o sală de sport spa
țioasă (28/15 m) care mărginește a- 
rena atletică a școlii (cu trei piste 
de alergări, sectoare pentru alte 
probe și portice de gimnastică). In 
imediata apropiere a liceului se 
găsește complexul sportiv al Uzi
nei mecanice Muscel, iar la aproxi
mativ 1 000 de metri depărtare aflăm 
excelentul stadion atletic al orașu
lui, probabil cea mai reușită bază 
de acest gen din întreaga țară. In- 
teresîndu-ne zilele trecute Ia Con
siliul județean pentru educație fizică 
și sport Argeș asupra începerii acti
vității la noua unitate, tov. președin
te Gheorghe Crețu, unul dintre ini
țiatorii proiectului liceului experi
mental de atletism, ne-a spus: „Da
torită sprijinului și măsurilor Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului Argeș s-a asi
gurat încadrarea liceului cu profe
sori dintre cei mai buni la toate o- 
biectele de cultură generală. De a

semenea, se aleg cadre de specia
litate atletică, profesori-antrenori, 
dintre acei cu experiență și reputație 
stabilită, cărora li se vor crea con
diții cît mai satisfăcătoare de viață 
și de muncă. înzestrarea materială a 
liceului este pusă la punct. Sîntem 
convinși cu toții, profesori și acti
viști pe tărîmul sportului, că, incă 
din primul an, liceul nou înființat 
Ia Cîmpulung își va aduce contribu
ția la dezvoltarea atletismului na
țional și va fi, cu trecerea timpului, 
o veritabilă pepinieră pentru elita 
atletismului nostru".

Intervenția și ajutorul organelor 
sportive nu s-au produs, firește, nu
mai pe plan local. Direct interesat 
in propășirea atletismului, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport a luat — în colaborare cu 
Ministerul învățămîntului — cîteva 
măsuri care vor ajuta substanțial 
dezvoltarea pepinierei atletice de 
la Cîmpulung. Astfel, s-a decis în
ființarea pe lingă liceul cîmpulun- 
gean a Centrului național de pregă
tire a atleților juniori, centru care 
va primi — prin intermediul Fede
rației de atletism — subvenții și un 
important ajutor tehnic. După cum

PRECIZĂRI PRIVIND 
EDUCAȚIA FIZICĂ 

In școli
Pentru noul an școlar, din partea 

Ministerului învățămintului s-au 
făcut cîteva importante, precizări cu 
privire la predarea educației fizice. 
Mai întîi. se arată că. in funcție de 
condițiile materiale de care dispune 
fiecare școală, profesorii de educație 
fizică au dreptul să înlocuiască u- 
nele grupe de exerciții cu altele a

ne relata tov. Victor Firea, secretar 
general al federației, două probleme 
preocupă în principal organul de 
specialitate. Întîi, să ajute la efec
tuarea unei selectări cit mai de ca
litate a viitorilor elevi, considerînd 
aceasta drept element hotăritor in 
justificarea eforturilor făcute de 
către Ministerul învățămintului și 
C.N.E.F.S. în al doilea rind, să con
tribuie la alegerea cadrelor de spe
cialitate, profesori-antrenori, alt e- 
lement important, pentru deplina 
reușită a acestui experiment școlar. 
Ambele operațiuni arătate mai sus 
au, fără îndoială, însemnătate chiar 
de la începerea anului școlar, însă 
credem că ele vor deveni motive de 
preocupare permanentă pentru di
recția liceului experimental de atle
tism, pentru forurile locale sportive 
și pentru federația de specialitate.

Cu ocazia inaugurării Liceului ex
perimental central de atletism și a 
Centrului național de pregătire a 
atleților juniori de pe lingă acest 
liceu din Cîmpulung, amatorii de 
sport din țara noastră urează cadre
lor didactice și elevilor deplin suc
ces în interesanta lor activitate.

semănătoare prin conținut șl care 
să conducă la rezolvarea acelorași 
sarcini generale prevăzute in pro
gramele analitice. (Se interzice însă 
înlocuirea cîtorva grupe de exerci
ții socotite indispensabile, ca aler
gările de viteză și rezistență, sări
turile ș.a.m.d.) Această precizare 
urmărește să faciliteze adaptarea 

predării orelor de educație fizică în 
funcție de dotarea fiecărei școli sau 
in raport cu așezarea ei, și să des
cătușeze inițiativele cadrelor didac
tice în direcția utilizării posibilită
ților locale, concrete. In fapt, asta 
înseamnă, printre altele, că, în zo
nele montane, de pildă, se autori
zează predarea învățării schiului în 
orele de educație fizică.

O altă precizare importantă pri
vește însăși concepția asupra notării 
elevilor la educația fizică. în tre
cut, datorită opticii rigide de acor
dare a notelor, persistau cazurile de 
eschivare de la orele de educație fi
zică, uneori recurgîndu-se chiar la 
scutiri medicale. Pentru noul an 
școlar se precizează că notarea și 
verificarea progreselor înregistrate 
de elevi se vor face trimestrial prin 
trecerea probelor de control indi
cate de programă, dar normele vor 
fi stabilite de profesor in raport de 
posibilitățile fizice și de pregătirea 
fiecărui elev. De asemenea, la no
tare, profesorul este obligat să țină 
seama de disciplina și interesul ma
nifestate de fiecare elev in timpul 
lecțiilor.

Binevenită ni se pare și indicația 
dată școlilor ca lecțiile de educație 
fizică să se desfășoare cit mai mult 
in aer liber. Pentru aceasta credem 
că direcțiile școlilor ar trebui să 
stringă și să permanentizeze cola
borarea cu asociațiile și cluburile 
locale in scopul folosirii cit mal ju
dicioase a bazelor sportive din do
tarea acestora. De altfel, din partea 
tuturor cluburilor și asociațiilor tre
buie să se manifeste solicitudinea 
maximă față de trebuințele educa
ției fizice și ale sportului școlar, sa- 
tisfăcîndu-le pe măsura posibilități
lor de care dispun.

Cu atit mai mult se face simțită 
nevoia întăririi colaborării între 
școli și organizații sportive cu cit, 
în afara lecțiilor propriu-zise de e- 
ducație fizică, elevii trebuie să par
ticipe la așa-numitele ore de acti
vitate sportivă (fapt care presupune 
terenuri și alte amenajări sportive 
in număr mare, peste actualele do
tări ale școlilor).

Vnleriu MIRONESCU



AMMAN IRLANDA DE NORD

SITUAȚIA IN CURS DE NORMALIZARE

• MINISTERELE Șl 
SERVICIILE ADMI
NISTRATIVE ȘI-AU 

RELUAT ACTIVI
TATEA

• STRĂZILE CAPI
TALEI IORDANIE- 
NE CONTROLATE 

DE PATRULE 
MIXTE

• MARȚI SE ÎN
CHEIE FAZA* A 

DOUA PREVĂZUTĂ 
DE ACORDUL DE 
LA CAIRO, ÎN CA
DRUL CAREIA TRU
PELE IORDANIENE 
VOR FI RETRASE 
PE POZIȚIILE INI
ȚIALE, IAR CELE 
ALE REZISTENȚEI 
PALESTINENE VOR 
FI RETRASE IN A- 
FARA AMMANU- 
LUI Șl .ALTOR O- 
RAȘE IORDANIENE

Imagine din Amman dupâ reluarea activitâțiî cotidiene

Circumstanțele
unei

aminări
BELFAST 4 (Agerpres). — Prime

le alegeri locale din Irlanda de Nord, 
organizate după principiul „un om — 
un vot" — pentru care a luptat popu
lația de origine catolică timp de 
peste un an — au fost ajnfaate pînă 
in anul 1972. Această știre a fost a- 
nunțată de ministrul nord-irlandez al 
dezvoltării, Brian Faulkner, care a 
precizat că această amînare va face 
să se .extindă la 5 ani perioada dintre 
alegerile consiliilor municipale și a 
justificat hotărîrea luată prin difi
cultățile administrative întâmpinate 
în înlocuirea vechiului sistem de vot, 
bazat pe censul de avere.

Fastul ministru laburist al aface
rilor interne, James Callaghan, care 
și-a asumat responsabilitatea secu
rității Irlandei de Nord. în cursul tul
burărilor ce au avut loc anul trecut, 
a declarat în cadrul congresului de la 
Blackpool al Partidului laburist că 
guvernul nord-irlandez intenționează 
să creeze un climat care să-i permită 
să nu îndeplinească reformele pro
mise.

Cu toate că aceste acuzații au fost 
dezmințite de primul ministru nord- 
irlandez, James Chichester-Clark, în
târzierea aplicării reformelor este in
terpretată, după cum subliniază agen
ția Associated Press, drept o victorie 
semnificativă a celor ce se pronunță 
pentru „o linie dură" in cadrul gu
vernului de la Belfast.

agențiile de presă transmit:
n

AMMAN 4 (Agerpres). — La Am
man situația continuă să se norma
lizeze. Ministerele și serviciile admi
nistrative și-au reluat activitatea, 
după o întrerupere de 15 zile. Majo
ritatea magazinelor și unităților de 
prestare de servicii publice și-au re- 
înoeput, de asemenea, activitatea nor-

GENEVA

international al cerealelor
GENEVA 4 (Agerpres). — între 

Statele Unite, Canada și C.E.E. se 
manifestă serioase divergențe de pă
reri privind înnoirea acordului inter
național al cerealelor, semnat fa anul 
1967. în timp ce Canada se pronunță 
pentru o înăsprire a acordurilor ac
tuale, Statele Unite cer o reîntoarce
re la sistemul prevăzut în tratatul din 
anul 1962, care era mult mai flexibil. 
Canada ar dori un control suplimen
tar al producției și exportului, pre
cum și o împărțire a piețelor de des
facere. Reprezentanții Statelor Unite 
sînt de părere că acordul din 1967 a 
fost dezavantajos pentru comerțul lor 
cu cereale și nu sint dispuși sub 
nici un motiv să accepte un sistem 
mai rigid.

La rindul lor, reprezentanții Pie
ței comune resping ideea introducerii 
unui control al producției și expor
tului, așa cum ar dori canadienii, dar 
nu împărtășesc nici părerile reprezen
tanților americani de reîntoarcere la 
sistemul prevăzut prin acordul din 
1962.

mală, fa timp ce pe străzi continuă 
lucrările de degajare. Aprovizionarea 
cu produse alimentare este asigurată, 
iar debitul de energie electrică și apă 
a fost restabilit deocamdată numai 
pentru spitale șl unele cartiere din 
Amman.

Pentru a se evita producerea unor 
incidente, Comitetul superior arab de 
supraveghere a aplicării acordului de 
la Cairo a luat hotărîrea ca străzile 
Ammanulul să fie controlate de pa
trule mixte alcătuite din membri al 
forțelor armate iordaniene, ai Re
zistenței palestinene șl ai poliției.

într-o declarație citată de agenția 
Reuter, vicepreședintele Comitetului 
superior arab, Amin Taher Shibli, 
a arătat că marți urmează să 
se încheie faza a 
văzută de acordul de la Cairo. în 
cadrul acestei faze, trupele iordanie
ne vor fi retrase pe pozițiile inițiale, 
iar cele ale Rezistenței palestinene 
vor fl retrase în afara Ammanului și 
altar orașe iordaniene.

Uragan
în Barbados

doua pre-

BRIGETOWN 4 (Agerpres). — în
treaga activitate a Insulei Barbados 
este paralizată datorită unui uragan 
tropical, care a provocat pînă acum 
numeroase victime și pagube materia
le. Vintul violent și ploile au deter
minat alunecări de terenuri și inun
dații in capitală și in alte regiuni ale 
insulei, unde nivelul apelor a depă
șit înălțimea de doi metri. Se rela
tează că electricitatea a fost Între
ruptă In mal toate orașele, iar navele 
din porturi au fost smulse din an
core, plutind în derivă. Ultimele știri 
anunță că peste 8 000 de persoane au 
rămas fără adăposturi.

Duminică s-a încheiat vi
zita oficială în Bulgaria a 
președintelui Republicii In
dia, Varahagiri Venkata Giri. 
Această vizită, subliniază agenția 
B.T.A., va contribui la extinderea și 
adîncirea relațiilor bune și prietenești 
și a colaborării dintre Republica India 
și R. P. Bulgaria. în aceeași zi, pre
ședintele Indiei a- sosit la Budapesta, 
într-o vizită oficială, la invitația pre
ședintelui Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, Losonczi Pal.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt,8 lnau- 
gurat sîmbătă în mod oficial la 
Frankfurt pe Main campania electo
rală în vederea reînnoirii Dietei lan
dului Hessa, cu prilejul alegerilor ce 
vor avea loc la 8 noiembrie. Alegerile 
din landul Hessa sînt așteptate cu 
interes de observatori, care se în
treabă dacă social-democrații vor 
reuși să-și mențină actuala majori
tate absolută de 52 mandate dintr-un 
total de 96. Opoziția creștin-demo- 
crată deține în acest important land 
26 de mandate, liberalii 10, iar parti
dul de extremă dreaptă P.NJD. — 8.

Un număr de 16 polițiști 
din Sao Paulo, considerați a h 
membrii unuia din faimoasele esca- 
droane braziliene ale morții, au fost 
acuzați oficial de uciderea deputatu
lui comunist Carlos Marighela și a 
altor persoane. Printre cei inculpați 
se află detectivul Sergio Fleyry, des
pre care se afirmă că ar fi unul din 
fondatorii acestor organizații clan
destine. Se apreciază că escadroanele 
morții din Sao Paulo au ucis în 
ultimii doi ani peste 150 de persoane.

La Moscova a sosit mi
nistrul finanțelor al Boli- 
viei, Antonio Sanchez de Losada, 
pentru a discuta posibilitățile lărgi
rii relațiilor comerciale bilaterale. 
Primul acord comercial între U.R.S.S. 
și Bolivia a fost încheiat în luna au
gust 1970, cînd au fost deschise și re
prezentanțele comerciale ale celor 
două țări în capitalele respective.

Un sondaj efectuat în 
rîndul alegătorilor din Mas- 
sachusets, publicat de ziarul 
„Boston Globe", relevă că senatorul 
Edward Kennedy conduce cu 2—1 față 
de oponentul său republican în cursa 
pentru a obține un loc în Senat la 
alegerile din noiembrie. în favoarea 
lui Kennedy s-au pronunțat 57 la 
sută din cei chestionați, în timp ce 
pentru contracandidatul său republi
can, Josiah Spaulding, numai 29 la 
sută. 14 la sută nu s-au decis incă

în favoarea cui să voteze. In compa
rație cu sondajul similar efectuat în 
mai, Spaulding marchează totuși o 
sporire de popularitate. Atunci se 
pronunțaseră in favoarea sa numai 25 
la sută din cei chestionați, în timp 
ce pentru Kennedy s-au pronunțat 60 
la sută.

La Tirana a fost inaugu
rat un laborator de radiații 
nucleare, Informează agenția 
A.T.A. Laboratorul va oontribui la 
folosirea în R. P. Albania a unor me
tode moderne legate de Utilizarea ra
diațiilor și a izotopilor fa economie, 
medicină și în cercetarea științifică. 
Construcția cuprinde secțiile de me
trologie și radiochimle, precum și 
secția acceleratorului.

Autoritățile sanitare is- 
raeliene au anunțat moar
tea a încă două persoane 
bolnave de holeră,ceea ee ri- 
dică la șapte .numărul victimelor a- 
cestei boli în cele șase săptămîni care 
au trecut de la declararea ei în Is
rael. S-a anunțat, de asemenea, de
clararea a încă trei cazuri de holeră, 
totalul acestora ridicîndu-se astfel la 
310, dar numai 17 bolnavi se mai află 
încă în spitale.

„Mizar" din nou în mi
siune» ^arlna americană a hotărit 
să trimită nava oceanografică „Mi
zar" la locul unde a fost scufundat 
la 18 august vasul ,,Russell Briggs" 
împreună cu încărcătura sa de gaze 
toxice. „Mizar" va încerca să verifi
ce starea „ambalajelor" din beton în 
care au fost plasate tuburile cu gaze 
toxice. Se reamintește că „Mizar" a 
fost folosit acum doi ani cu succes 
pentru localizarea epavei submarinu
lui american cu propulsie nucleară 
„Scorpion", dispărut cu cei 29 de oa
meni aflați la bord. El a localizat și 
a fotografiat epava submersibilului 
„Thresher", pierdut în 1963 cu toți 
cei 129 de oameni aflați la bord.

Chevalier scriitor!
Cunoscutul cîntăreț și actor 

francez Maurice Chevalier, in 
vîrstă de 83 de ani, a sosit la 
New York, pentru a se consacra, 
după cum a declarat el, unei 
noi cariere — cea de scriitor. 
Maurice Chevalier a anunțat 
totodată hotărîrea> sa de a re
nunța definitiv la activitatea de 
actor.

produsele industriale malteze expor
tate în comunitate, precum și desfiin
țarea tuturor restricțiilor cantitative. 
De asemenea, produsele importate de 
către Malta din țările C.E.E. se vor 
bucura de o reducere a barierelor va
male cu 10 la sută in primul an, apoi 
cu 25 la sută în oel de-al treilea an 
și cu 35 la sută în ultimul an al aces
tui acord.

Adunările legislative ale 
statelor membre ale Fede
rației Braziliene au confi™at 
sîmbătă numirile de guvernatori fă
cute anterior de președintele Brazi
liei, generalul Garrastazu Medici. Din 
cei 22 de guvernatori numai unul, cel 
al statului Guanabara, aparține sin
gurului partid de opoziție recunoscut 
legal, Mișcarea Democratică Brazilia
nă, ceilalți fiind membri ai partidu
lui de guvernămînt Arena.

In saloanele Ambasadei ro
mâne in Belgia a avut loc o În
tâlnire cu membrii Comitetului 
economic belgo-român și ai de
legației belgiene Ia primul Tirg 
international de la București. Au 
participat C. Hellssen, președin
tele Comitetului economic belgo- 
român. R. Watteeuw, ministru 
plenipotențiar, J. Guilmain, se
cretar general al Federației in
dustriilor belgiene, -W. Monfils, 
director al Oficiului belgian de 
comerț exterior, reprezentant) al 
cercurilor industriale, comercia
le, bancare, ziariști. Cu această 
ocazie. Șt. Niță, șeful Agenției 
eoonomice la Bruxelles, a vorbit 
despre importanța primului Tirg 
internațional de Ia București șl 
a avut loc un schimb de păreri 
privind dezvoltarea schimburi
lor comerciale romftno-belgicne.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„Frankfurter Rundschau": ECONOMICĂ

„Situația economică 
creează in prezent 
pentru regimul Thieu 
cel puțin tot atitea 
griji ca și situația 
militară. în acest an, 
costul vieții a crescut 
cu 7—10 la sută in fie
care lună, afectind în
treaga populație. Pre
turile alimentelor — 
orez, carne, legume — 
au crescut vertiginos. 
Costul benzinei a cres
cut de asemenea. La 
creșterea preturilor 
bunurilor de larg con
sum a contribuit și 
ridicarea costului de 
transport a mărfuri
lor. Inflația a dobîndit 
proporții alarmante. 
La „bursa neagră" un 
dolar este schimbat 
acum cu 400 de piaștri

o-

sau uneori mai mult, 
față de cursul oficial, 
de 118 piaștri. Anul 
trecut, importurile re
gimului de la Saigon 
s-au cifrat la 726 mi
lioane dolari, în timp 
ce exporturile au
tins abia 14 milioane.

Pentru a umple vis
tieria goală, regimul a 
prevăzut unele mă
suri de restructurare 
a sistemului de impo
zite. Bugetul pentru 
anul in curs se ridică 
la 120 de miliarde de 
piaștri, dintre care 63 
la sută sint 
cheltuielilor 
Anul trecut 
încasate 27 
liarde de piaștri 
impozite, iar în 
an se prevăd a fi în
casate 33 miliarde.

afectați 
militare, 
au 
de

/ost 
mi- 
din 

acest

Este însă greu de pre
supus, avind in vedere 
corupția ce domnește 
in intreg sistemul eco
nomic si financiar sai- 
gonez, că sporirea im
pozitelor se va face pe 
seama contribuabili
lor cu venituri ridi
cate. Pe de altă parte, 
ca urmare a politicii 
de „vietnamizare", 
cheltuielile militare 
ale regimului saigonez 
au crescut cu incă 40 
de miliarde de piaștri, 
fapt care a accentuat 
tendințele inflaționis
te. întreținerea unei 
armate de 1,2 milioane 
de oameni este de ne
suportat din punct de 
vedere economic pen
tru o regiune subdez
voltată, cu 17 milioane 
de locuitori".

Demonstrația a minerilor britanici pentru condiții mai bune de viațâ și de muncâ

Cele mai bune 13 filme 
din ultimii 25 de aniau tost 
stabilite de criticii francezi. Printre 
cele mai bune pelicule au fost consi
derate „Fragil sălbatici", „Hiroșima 
mon amour", „Viridiana" și „Poveste 
din vestul sălbatic". Regizorul italian 
Fellini este singurul care și-a văzut 
două din filmele sale, „La strada" și 
„Opt și jumătate", selecționate de cri
tici printre primele 13 filme ale ul
timului sfert de secol.

Un acord de asociere a 
Maltei la Piața comună ur- 
mează să fie semnat în capitala mal- 
teză, La Valetta, la 7 noiembrie. 
Consiliul ministerial al C.E.E. a apro
bat, la începutul acestei săptămîni, 
încheierea unui acord comercial pre
ferențial, care prevede o reducere eu 
70 la sută a taxelor vamale pentru

AL DOILEA „DECENIU
AL DEZVOLTĂRII"

(Urmare din pag. 1)

lamiliarde în 1950 la 120 fa 1965 șl 
aproape 200 miliarde fa 1969. Aoeasta 
a făcut ca ponderea exporturilor ță
rilor în curs de dezvoltare să scadă 
de la aproximativ 35 la sută fa 1950 
din totalul exporturilor lumii neso- 
cialiste la circa 17 la sută în 1969, 
reducerea acestei ponderi avind un 
caracter continuu. Or, activitatea de 
comerț exterior nu are pentru țările 
în curs de dezvoltare un rol marginal, 
ci, dimpotrivă, o importanță vitală, 
care decurge din însăși structura eco
nomiei acestor țări.

Este știut că economia țărilor tn 
curs de dezvoltare are drept caracte
ristică esențială nu numai stadiul de 
rămînere in urmă, ci și unilateralita
tea specializării, orientarea aproape 
exclusivă spre producerea de materii 
prime. Această specializare ajunge, 
pentru multe dintre ele, la monopro- 
ducție, la situația în care întreaga e- 
conomie depinde de unul, două, cel 
mult trei produse agricole sau mine
rale. Exportul este, deci, singura sur
să de venituri pentru cumpărarea uti
lajelor necesare progresului tehnic cit 
și unor mărfuri de consum cotidian, 
pentru populație.

Pe de altă parte, produsele tinerei 
industrii din aceste țări se lovesc de 
obstacole numeroase la intrarea în 
statele capitaliste dezvoltate. Pentru 
a evita taxele excesiv de ridicate, 
multe țări in curs de dezvoltare au 
ajuns la situația paradoxală de a-și 
finanța propriile exporturi industri
ale, astfel incit diversificarea expor
tului a determinat de multe ori 
obținerea valutei mai scump decît 
de pe urma exporturilor tradiționale. 
De aceea, înlăturarea piedicilor și ba
rierelor pe care țările capitaliste dez
voltate le pun în calea produselor 
provenite din țările în curs de dez
voltare capătă o însemnătate tot mai 
mare.

Printre stimulii exporturilor țărilor 
fa curs de dezvoltare către țările oc
cidentale dezvoltate s-a preconizat și

acordarea unor preferințe generale 
în sistemul vamal, problemă ce se 
află acum la ordinea zilei în reuniu
nile internaționale, inclusiv la cele ale 
organismelor O.N.U. Acordarea unor 
scutiri sau reduceri de taxe vamale 
nereciproce de către țările capitaliste 
dezvoltate ar putea aduce, după pă
rerea aproape unanimă a experților, 
o contribuție pozitivă la sporirea ex
porturilor provenite din țările în curs 
de dezvoltare care, cu aceste veni
turi suplimentare, ar putea să-și ac
celereze progresul economic.

In momentul de față, multe țări în 
curs de dezvoltare au ajuns însă la 
concluzia că problemele lor nu pot 
fi rezolvate numai printr-o sporire a 
exporturilor, oricît de substanțială ar 
fi respectiva creștere. Ele consideră 
că este necesară o schimbare pro
fundă, calitativă a politicii eco
nomice. O politică realistă a dez
voltării implică o modificare struc
turală a economiei și, în primul 
rînd, diversificarea ei. Or, diversifi
carea economiei înseamnă o dezvol
tare concomitentă a producției indus
triale și agricole, satisfacerea cerin
țelor pieței interne ca și ale celei ex
terne. Important de observat e însă 
faptul că unele dintre țările în curs 
de dezvoltare, care și-au elaborat pro
grame de industrializare, au cunos
cut o serie de fenomene negative 
previzibile. Astfel, piața internă s-a 
dovedit mai îngustă decît calculele 
inițiale — îndeosebi în țările 
în care nu s-a efectuat o radicală re
formă agrară.

O condiție a diversificării eco
nomiei ar fi substanțiala crește
re a asistentei financiare ex
terne, cu alte cuvinte sporirea a ceea 
ce este numit de obicei ajutoare ex
terne. tn prezent, suma creditelor 
externe este departe de a acoperi ne
cesitățile țărilor în curs de dezvoltare, 
în timp ce, pe plan mondial, se .chel
tuiesc peste 200 miliarde de dolari a- 
nual în scopuri militare. De aici se 
trage concluzia că în cazul în care sta
tele capitaliste dezvoltate ar acorda 1 
la sută din venitul lor național, pro-

blema ar putea fi fa mare parte 
rezolvată. Deși statisticile 
proximative în această 
ță, trebuie remarcat că 
actual al creditelor externe 
pie de un procent din venitul națio
nal al tuturor țărilor dezvoltate luate 
la un loc. In cazul unor țări dezvol
tate, asistența externă este insă mult 
sub procentul preconizat.

Problema esențială este insă că 
procesul dezvoltării poate fi susținut 
în primul rind pe baza factorului in
tern, factor care asigură. în ultimă in
stanță, succesul în transformarea unei 
economii înapoiate într-una dezvol
tată. Experiența arată că refor- 
mularea globală și profundă a 
structurilor eoonomiei poate fi în
făptuită, fa primul rînd, pe ca
lea intensificării eforturilor proprii 
pentru valorificarea deplină a resur
selor materiale și umane, in vederea 
unei dezvoltări industriale și agrico
le multilaterale a economiei țărilor 
respective. Aceasta presupune o 
diviziune internațională modernă a 
muncii, bazată nu pe împărțirea ță
rilor în economii industriale și eco
nomii furnizoare de materii prime, ci 
pe cooperarea unor economii multila
teral dezvoltate.

în ajunul Deceniului al doilea pen
tru dezvoltare, țările cu o economie 
rămasă în urmă se află la o răscruce 
de drumuri. Lucida apreciere a greu
tăților inevitabile, promovarea unei 
politici de punere în valoare prin 
mijloace proprii a potențialului eco
nomic și de formare a cadrelor na
ționale, statornicirea unor mecanisme 
de schimb echitabile, acordarea de 
asistență economică și tehnică, linsită 
de orice discriminări și servituti, 
lupta pentru obținerea unei depline 
independențe economice, acestea sînt. 
pe baza învățămintelor trase din 
primul Deceniu al dezvoltării, opțiu
nile fundamentale care pot duce la 
o îngustare treptată a decalajelor, la 
o apropiere a statelor slab dezvoltate 
de nivelul economic al statelor avan
sate ale lumii.

sint a- 
privin- 

volumul 
se apro-

O nouă farsă judiciară 
a rasiștilor de la Pretoria 9

JOHANNESBURG 4 (Agerpres). — 
Autoritățile rasiste sud-afri-cane au 
pus la cale o nouă farsă judiciară. 
Toți cei 19 africani care au fost achi
tați luna trecută de învinuirile aduse 
în baza legii privind așa-zisele „ac
țiuni teroriste1* au fost declarate 
„persoane interzise" pe timp de cinci 
ani. Doi dintre foștii acuzați — d-na 
Winnie Mandela, soția liderului Con
gresului Național African, Nelson 
Mandela, care se află în prezent în 
închisoare, și fostul lider sindical 
Elliott Shabangu, au primit regim de 
„arest la domiciliu".

Măsurile luate împotriva acestor 
persoane înseamnă, în fapt, izolarea 
lor totală, Întrucit nu au voie să dis-

cute cu nimeni șl nici să participe la 
„adunări" care, în versiunea sud- 
africană. înseamnă o întâlnire între 
mal mult de două persoane.

Cei 19 africani din R.S.A. au fost 
arestați în luna mai, anul trecut, 
fiind achitați în februarie a.c. Ime
diat după ce a fost dată sentința tri
bunalului, ei au fost arestați din nou, 
fiind judecați și achitați încă o dată 
luna trecută. Avocatul lor, Joel 
Carlson, a declarat că „interdicțiile 
aplicate acestor persoane constituie o 
bătaie de joc față de justiție. Fiind 
găsiți nevinovați de tribunale, ei 
sînt considerați vinovați de cei ce ac
ționează fa dosul ușilor închise".

R. F. G

Koln. Circa 5 000 de muncitori de 
la Klockner se încolonează fa fața 
porților acestor mari uzine. Cojoana 
se pune în mișcare și înaintează spre 
cartierul Miilheim, unde se află uzi
nele de cabluri Felten și Guilleaume. 
Cei 3 000 de muncitori de la această 
din urmă uzină se solidarizează cu 
colegij lor de la Klockner. După ce 
coloana, lungă de mai mulți kilo
metri, parcurge importante artere ale 
orașului, ea se îndreaptă spre sediul 
concernului Klockner. Aici are loc 
un miting în cadrul căruia muncito
rii își exprimă hotărîrea de a con
tinua lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor.

Kolnul, subliniază cotidienele „Die 
Welt", „Frankfurter Rundschau" etc., 
nu este singurul oraș vest-german 
care, în ultimele zile, a cunoscut de
monstrații, mitinguri sau greve de 
avertisment ale muncitorilor. Aseme
nea acțiuni s-au înregistrat în mai 
toate centrele industriei metalurgice, 
unde, cu prilejul încheierii noilor con
tracte de muncă, lucrătorii s-au ri
dicat la luptă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și salarizare.

Ziarele vest-germane relatează pe 
larg despre acțiunile desfășurate de

avertisment
peste 200 000 de metalurgiști la 
Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg, 
Mannheim, Kassel și alte orașe. 
Greve de avertisment s-au înregis
trat în cunoscute întreprinderi , ca 
„Opel", „Krupp", „Ford", „Daimler- 
Benz", „Rheinstahl-Henschel" și zeci 
de alte mari uzine. Cu muncitorii me
talurgiști s-au solidarizat zeci de mii 
de lucrători din alte ramuri indus
triale ca cea chimică, minieră, 
ușoară.

Referindu-se la situația creată în 
industria metalurgică vest-germană 
prin refuzul patronatului de a satis
face revendicările muncitorilor, Otto 
Brenner, președintele sindicatului lu
crătorilor din industria metalurgică, 
a declarat intr-un interviu acordat 
săptămî naiului „Rundschau am 
Sonntag" că „metalurgiștii sînt pre
gătiți pentru o luptă de lungă durată 
la care nu vor renunța pină cînd 
nu vor fi satisfăcute revendicările lor 
întru totul îndreptățite". în același 
context unele ziare vest-germane 
subliniază că, avîndu-se in vedere 
spiritul combativ al muncitorilor me
talurgiști, nu se poate întrevedea 
încă sfîrșitul acestei confruntări.

G. D.

mai

HIPOPOTAM

FAR ACȚIONAT DE VALURI
insulă din gol-

APARATUL PUNE DIAGNOSTICUL

mai puțin

cu cea a 15 
se Înmulțesc

noapte de noapte celor de pe 
mare drumul spre țărm. Lu
mina lui, ce se declanșează 
la fiecare 3 secunde, se vede 
de la o distanță de 22 km.

deosebit de im- 
singur aseme- 
are o cantitate

Policardodiochinetograful 
a fost denumit aparatul, 
o mașină tranzistorizată 

poate

cum 
este 
cu ajutorul căreia se 
stabili diagnosticul, precum șt

DE PRETUTINDENI
TELEFONUL CU LASER

Raza invizibilă a laserului 
va prelua în curînd misiunea 
îndeplinită de cablurile sub
terane nesfîrșite ale circuite
lor telefonice. O primă linie 
de telefon pe bază de laser 
se va instala în U.R.S.S. între

Erevan și Observatorul Biura- 
kan. Deocamdată, raza de ac
țiune a „telefonului optic 
TO-2“ va fi de numai 5 km- 
Aparatul propriu zis seamănă 
cu o cameră de iilmat.

OMUL DE PE LUNA
Reîntorși din 

prima expediție 
pe Lună, cei doi 
eroi ai cosmo
sului, Armstrong 
și Aldrin, au a- 
dus cu sine șl 
acest profil o- 
menesc, dăltuit 
în chip miracu
los în procesul 
de eroziune al 
suprafeței iu 
nare. De fapt, e) 
se afla printre 
bucățile de rocă 
prelevate din 
solul lunar și o 
fost descoperii 
de către cerce
tătorii Laborato
rului Oak Ridge 
in procesul exa
minării pietrelor 
la 
Profilul 
mee" vizibil 
această 
fie este 
tate de 
ori

microscop.
„de co

in 
fotogra
fa reali- 
700 de 
mfc.

BIFTEC DIN...
în unele țări din Africa de 

vest se află în studiu un pro
iect de domesticire a hipopo
tamilor. Rațiunea care stă la 
baza lui este 
portantă. Un 
nea patruped

Pe o mică
ful Tokio funcționează un far 
acționat cu energia produsă 
de valuri. După aproximativ 
trei ani de „slujbă" neîntre
ruptă farul continuă să arate

Un aparat pentru înregistra
rea funcționării sistemului car
diovascular și nervos a fost 
construit de doi colaborator! 
ai Institutului de cercetări 
medicale din PIovdiv-Bulga- 
ria.
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de carne egală 
boi. Hipopotamii 
destul de repede în captivi
tate, iar „biftecul" preparat 
din carnea lor este apreciat 
de populația locală.

gradul de îmbolnăvire în a- 
fecțiuni cum sînt ateroscle- 
roza, spasmul arterial, from- 
bozele și emboliile, bolile sis
temului nervos și traumatis 
mele musculare etc. Principala 
sa calitate, arată agenția 
B.T.A., constă în faptul că a- 
paratul dă nu numai o apre 
ciere calitativă, dar și una 
cantitativă a bolii. El este por
tativ și cîntărește 
de 3 kilograme.


